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 االھداء
ب الى السبب المتصل بین ثرى زینب وسماء فاطمة والى من سالت دموعي شوقا لرؤیتھ الى اال

 والسند االبدي ابتي صاحب الزمان 



 

 

الى حلوه اللبن التي ما خالط لبنھا یوما سكر المصالح الى ذات الصدر الحنون الذي كان لي ظال 
كون (حنین)كما في حتى االن آلباردا في ھجیر الحیاة الى صاحبة الحبل السري الذي الزال 

 ).نبع الحنان امي سمتني وعطاء كما ربتني (

رة وحقق هللا حلمھ وانا كبیرة الذي  ینافس الغیث في ي على حب العلم وانا صغیالى من ربان
 ).بي  الغالي أصاحب الصدر الحنون ( العطایا الى

 اخوتي واخواتي)الى نور حیاتي( عیني برؤیاھم ویطرب قلبي بنجواھم الى من تسعد

عمي بحر العلم والتعلیم(الذي شق لي بھ احتمیت وفي الحیاه بھ اقتدیت الى درعي الحصین  الذي 
 ).وزوجتھ 

الى الشموع المنیرة التي احترقت لتضيء لي درب النجاح ركیزة عمري وصدر اماني وكبریائي 
) خصوصا التي كانت لي رفیقة الدرب في السراء فاطمھ).والسیما عمتي (عماتي وكرامتي (

 والضراء والتي لم تتخلى عني في مسیرتي العلمیة . 

 ).اوالد عمي وخصوصا توأم روحي رقاويحلو الحیاة ومرھا (الي من قاسمني 

 ).المرحوم جدي الى الروح التي رحلت عني  الى هللا ولم تشاركني فرحة نجاحي  (

 )فاطمة جبار اجمل عطایا القدر الى من كانت لي اخت ورفیقة قبل ان تكون لي صدیقة (الى 

 

 

 

 

 

 

 شكر وعرفان



 

 

)المشرف على رسالتي الذي منحني الكثیر مؤ�د نعمة محمد الد�تور (اتقدم �الشكر والتقدیر لألستاذ 

من وقته و�ان لرحا�ة صدره وسمو خلقه واسلو�ه الممیز في متا�عة الرسالة اكبر االثر في المساعدة 

في مواز�ن جاز�ه خیر الجزاء وان �كتب صن�عه على اتمام هذا العمل واسال هللا العلي القدیر ان �

أ.م. ل عمره . واتقدم �الشكر والتقدیر الى عمادة �ل�ة العلوم متمثلة �السید العمید (حسناته وان �طی

)والى أ.د فائق فتح هللا �رم)والى رئاسة قسم الك�م�اء متمثلة �السید رئ�س القسم (د سلوان علي عبید 

دراسات العل�ا ل)والى األستاذة الد�تورة مسؤولة اأ.د حیدر حسون ر قسم الك�م�اء (ر االستاذ الد�تور مق

)التي امدت ط�ف مظهر مسلم واتقدم �الشكر والتقدیر  واالمتنان الى الست (یل )  ط(أ.د نوال حن

جاسم ید العون لي وابدت لي روح التعاون والمساعدة والى  العاملین على اداره المخزن االستاذ (

) فؤاد هاديمدیري االستاذ() واتقدم �الشكر والتقدیر الي حمید صك�ان ,ابو فاطمة , الموظف مهدي

ان عمل المعروف یدوم والجمیل دا�م ومحفوظ ال تفكروا في یوم انسى انكم وقفتم �جانبي من الوفاء 

,فاطمة ج�ار  ,مهدي هاشم ,زهراء مزهر , زمز�د حاان اقدم لكم الشكر والتقدیر زمالئي �ل من (

الذي تشار�نا العناء ف االخ �عرب جواد , عالء حسن ,عماد موسى وخصوصا حبیب لط�

وصا عمتي فاطمة الذي عانت من اجلي وتكفلت ص)واختم شكري وتقدیري الى عائلتي وخسو�ا

بدراستي وزوجة عمي التي �انت لي �مثا�ة االم والصد�قة التي جعلتني فخورة بنفسي ولم اض�ع 

 تر�یتها لي والى جم�ع الزمالء و�ل من ساعدني .
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 -:الخالصة

یر وتشخ�ص �عض االمیدات الجدیدة المشتقة من الحوامض الكار�و�سیل�ة لالو�زاالت تضمنت الرسالة تحض

)D1-D5 ( 

 خت�ار الالفعال�ة الحیو�ة  تمت دراسة��ات وسط�ه لتكو�ن االمیدات �ما مر��ات البنزو�ن التي تعد مر  حضرت

) و�ذلك E-Coli (Sataph.Aureus)(�استخدام نوعین من ال�كتر�ا المر��ات المحضرة  فيودراستها تاثیرها الحیوي 

مر��ات المحضرة وتشخ�صها ,ثم تمت دراسة الخواص الفیز�ائ�ة والك�م�ائ�ة لل دراسة تاثیرها �مضادات للسرطان

) واط�اف HNMR1ط�اف الرنین النووي المغناط�سي للبروتون (آ) و FT-IRط�اف االشعة تحت الحمراء (آبواسطة 

 )CNMR13ون (الرنین النووي المغناط�سي للكار�

 -شملت الدراسة عدة مسارات هي :

من  )A1-A8( المتجانسة وغیر المتجانسة تحضیر مر��ات البنزو�ن تضمن المسار االول -: االول المسار

  تفاعل البنزلدهایدات االرومات�ة مع االیثانول وس�انید الصودیوم .

[4-4-dimethyl benzoin] , [4-methyl benzoin] , [4-methyl-4-chloro benzoin] , [4-
methyl-4-bromo benzoin] and [4-methyl-4-nitro benzoin][4-4-dicloro benzoin][4-4-

diamino methyl benzoin] 

حوامض كیر لل�الستر  تحط�ممن خالل  ل�سازو ار الثاني تحضیر مر��ات االو تضمن المس-: الثاني المسار 

ن( طر�قة الصهر ین )بوجود مر��ات البنزو�ن المتناظرة وغیر المتناظرة �طر�قتینالن�ة ( الكالسین والتایروسین واالاالمی

 ).وطر�قة المذیب

2-methyl-4,5-di-p-tolyloxazolidine 

2-methyl-4-(6-methyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)oxazolidine 

5-(4-chlorophenyl)-2-methyl-4-(p-tolyl)oxazolidine 

5-(4-bromophenyl)-2-methyl-4-(p-tolyl)oxazolidine 
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II 

2-methyl-5-(4-nitrophenyl)-4-(p-tolyl)oxazolidine 

4-(2-methyl-4-(p-tolyl)oxazolidin-5-yl)phenol 

4,5-bis(4-chlorophenyl)-2-methyloxazolidine 

N,N-dimethyl-4-(2-methyl-4-(p-tolyl)oxazolidin-5-yl)aniline 

زول (اكسدة �ساالكار�و�سیل�ة المشتقة من االو تحضیر الحوامض تضمن هذا المسار  -: المسار الثالث

 لتحضیر المر��ات الجدیدة  برمنغنات البوتاسیوم بوجود عن طر�ق االكسدةاالر�نات) 

تضمن المسار االخیر تحضیر مر��ات االمیدات �طر�قتین مختلفتین تتضمن الطر�قه االولى  -: المسار الرا�ع

-4ثم �ضاف ال�ه( و�ضاف ال�ه االسیتون الجاف مع ثایونیل �لوراید في البنز�ن الجاف تفاعل الحامض الكار�و�سیلي

amino anti pyrineهذه الطر�قة  تتضمنو الطر�قة الثان�ة هي �استخدام اشعة الما�كرو�ف  ) بوجود البر�دین .اما

م ر�اعي عند درجة حرارة ) بوجود ثنائي امونیوم سیر�و amino anti pyrine-4مع (تفاعل الحامض الكار�و�سیلي 

C◦)160-165  وقدرة (watt350 . 

لى نوعین لمر��ات االمیدات الجدیدة المحضرة في الجزء الرا�ع عالحیو�ة  تم دراسة الفعال�ة -: المسار الخامس

 . نشاطها دراستها وتشخ�صها واث�ات حاالت المرض�ة ( �شر�ة ) وثم من من ال�كتر�ا المعزولة 
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 Introdction                                                                      المقدمة  -1
  Hetero cyclic compound                      المركبات الحلقیة غیر المتجانسة -1-1

المتجانسة  كثر داخل النظام الحلقي , الذراتذرة مختلفة واحدة او ا المر��ات العضو�ة التي تحتوي على هي

تكون اما اورمات�ة او غیر  المر��ات الحلق�ة غیر المتجانسة )فضال عن ذرات الكار�ون ,N,O,S(االكثر شیوعا هي

وهذا القانون یوضح االورمات�ة التي تحدث في  πe(4n+2)�ل یو والمر��ات االورمات�ة تخضع لقانون ه. )1,2(ارومات�ة 

. والمر��ات الحلق�ة غیر المتجانسة لها اهم�ة �بیرة من حیث استعمالها في مجاالت مختلفة ووجودها في )3 (الحلقة

یر الطب�عة فقد القت اهتماما �بیرا من قبل ال�احثین وتمت دراستها وتر�یبها وطرائق تحضیرها.والمر��ات الحلق�ة غ

المتجانسة تدخل في العدید من المجاالت مثل الصیدلة والطب حیث تدخل في المواد الصیدالن�ة والطب�ة و�ذلك في 

 (4)عة الكثیر من المواد مثل االص�اغتر�یب الص�غة الخضراء (الكلوروفیل) في الن�اتات و�ذلك تدخل في صنا

ب.وتتمیز المر��ات الحلق�ة غیر المتجانسة �فعالیتها في ��م�اء الط كبیر . ولها دور)6(فاتظوالمن)5(والمبیدات

الفیوران ال�ایرول والبیرازول و�عتبر الن�كوتین والكو�ایین والمبیدات الحشر�ة من المر��ات العضو�ة ال�ایولوج�ة مثل 

  غیر المتجانسة.

 -:) تصنیف المركبات الحلقیة غیر المتجانسة1-1-2(

ما ثالث�ة أتي تمتلكها حیث تكون نسة اعتمادا على عدد الذرات المختلفة الصنفت المر��ات الحلق�ة غیر المتحا

7)(�ضا س�اع�ةأو و سداس�ة أو خماس�ة أو ر�اع�ة أ

Aتصنیف المركبات الحلقیة غیر المتجانسة الخماسیة : 

Five-membered heterocyclic compounds:  

 .)8(الثایوفینن والبایرول و: وتشمل الفیورااحادیة الذرة المختلفة -1

 

 )1-1الشكل (
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 ازول والثایوزول.دواالیمی سازول الذرة المختلفة: وتشمل االوكثنائیة  -2

 

 )1-2الشكل (

                                         Benzoin condensation ف البنزوینث) تكا2-1(

هایدات ییدات االورومات�ة(اما االلدهایفي هذا النوع من التفاعل �حصل ف�ه مشار�ة جز�ئتین فقط من االلد

یون أ) -CNون (أیف بوجود ثو�حضر التفاعل التكا ات�ة �حصل لها تفاعالت جانب�ة منافسة مثل تفاعل االلدول).فاالل�

لكي �حصل التفاعل �سبب  همساعدة �صفات وخصائص ممیزة ضرور�ذ ینفرد عن غیره من العوامل الاالس�انید 

ذرة ذا �ساعد على ز�ادة حموضة �ضا على سحب االلكترونات وهأمغادرة جیدة وقدرته  نیو�لیوفیل جید ومجموعة

 نیون وقانون معدل سرعة التفاعل هوالكار�ا استقرار�هالهیدروجین. ومن ثم سهولة فقدانها و�ذلك على 

Rate= [Ar-CHO]2[CN-]  

 )1-1ا موضح في المخطط رقم (كم.  )9( مسار التالي حسب هذه الم�كان�ك�ةن التفاعل یت�ع الأو�عتقد 
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 :تكاثف البنزو�ن)1-1مخطط رقم (

یون أ) ولكن بدل من انتقال هایدروجین-αااللدهایدات ل�س لها ینزارو (ان هذا التفاعل �ش�ه تفاعل �أ�الحظ 

في تفاعل هاید الثان�ة وهذا لم �حصل یااللد الهیدروجین یتكون في هذه الحالة �ار�انیون مستقر �قوم �مهاجمة جز�ئة

).ولقد -CNالس�انید ( ) على استقرار�ة الكار�انیون �المقارنة �مجموعة-OHعدم قدرة العامل المحفز ( كاینزارو �سبب

.كذلك خلط )Acyltions )10من التفاعالت وتعطي ثابت  ة �مكن ان تشارك في هذا النوعات�ف�لدات االوجد ان االلدهای

وعند تعو�ض المجام�ع الدافعة , ) α-hydroxyketones )11�عطي  ات االرومات�ةمع االلدهاید �ةتاف�لااللدهایدات اال

)مانح ول�س مستقبل الن benzaldhyde�ص�ح البنزلدهاید المعوض ( )(P-dimethyl aminoفي الموقع �ارا مثل 

ف مع ثتكا�مكن ال ف مع نفسه ولكنثان یتكا ایون الكار�انیون �كون اقل استقرار واسرع تفاعل ولكن ال �مكن

  . فعةا�مجموعة غیر د هاید اخر غیر معوض او معوضیالبنزلد
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 االزوالت: )3-1(

القل أوجین غیر متجانسة على النتر ذرة على  الحلقة  تحتوي و ,  خماس�ة عن فئة تحتوي على حلقة  هي ع�ارة

یرول والفیوران و الثیوفین عن یر مشقة من البتعتوجین والكبر�ت و االو�سجین وهي خرى غیر متجانسة من النتر أذرة و 

 .من مواقع مختلفة ) =CH-(  وذرات  نایتروجین من نوع بیر�دینذرة  ) بواسطة  =N-طر�ق استبدال (

 ول �شكل رئ�سي یتكون من:األز 

 �شار الى االو�سجین �اسم االو�سازول.-1

 الكبر�ت �شار ال�ه �اسم الث�ازول.-2

 .)12(ا�میدازول او ا�میدازولین �شار الى النتروجین �اسم بیرازول او-3

 Oxazole ) االوكسازول1-4( 

بینما �ان احد العالمین ثم تصن�ع  Methyl oxazole-2بتخلیق  1876بدأت ��م�اء االو�سازول في عام 

 بنسلین�عتبران ال ال موضع قلق خالل الحرب العالم�ة عندما �انازو و�انت ��م�اء االو�س 1962عام في  او�سازول

 -3,1الدر وفي -زولكن اختراع االو�سازول في صورة دایینات في تفاعل دیل ,على نظام حلقة االو�سازول�حتوي 

�استبدال  نل مشتق من الفیوراازو . �عتبر االكستعطي تفاعل الدورات غیر المتجانسثنائي القطب اضافة الحلقة 

 .N-=(  (13)وجین (بواسطة االزومیثین مجموعة النتر  3ع من الموق) -CH=ن (ایمجموعة میث
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 )1,3-Oxazole(:  مر�ب عضوي عطري خماسي الحلقة غیر متجانس وغیر مش�ع له الص�غة الك�م�ائ�ة هو

C3H3NO و�نتمي الى مر��ات االزوالت تكون اكثر استقرارا من الفیوران والبیرول والثایوفین. 

یر متجانستین هي ذرة النایتروجین في تتالف االو�زاالت من حلقة خماس�ة غیر متجانسة تحتوي على ذرتین غ

الثالث و الذرة االخرى هي ذرة االو�سجین في الموقع االول �فصل بینهما ذرة �ار�ون واصرة �االضافة الى  3الموقع 

وجود را�طتین مزدوجة و�طلق على مشتقات االو�سازول �اسم اكسازوالت وهنالك ص�غة اخرى للمر�ب تدعى 

 )14(.�ات عطر�ة ولكنها اقل من الثایوزولایزو�سازول وهي ا�ضا مر�

 

 حلقة االو�سازول )1-3(الشكل

واالكسازول هو مر�ب غیر متجانس �متلك مجموعة واسعة من االنشطة الدوائ�ة مثل المسكنات ومضادات 

 18)(ومضادات االكتئاب ومضادات السكري , )17(ومضادات السرطان , )16(ومضادات الم�كرو�ات,)  (15االلتهاب

ومضاد الطفیل�ات ,)21(الفطر�ات اتومضاد ,)20 (.ومضاد الجراث�مومدرات البول ,) 19(ومضادات السمنة ومضاد السل,
 .)23(ومضادات ال�كتر�ا,) 22(

ول�عض المر��ات االورمات�ة خواص وتفاعالت ثابتة �صورة عامة اتجاه القلو�ات وعند اخذ صورة عن 

الى االور�یتاالت الجز�ئ�ة في  1Pxان �ال من ذرات الكار�ون الثالث تهب الكترون االور�یتاالت الجز�ئ�ة لهذه الحلقة ف

حین تهب ذرة النایتروجین الكترونا واحدا وتهب ذرة االو�سجین الكترونین الكمال ستة الكترونات �ما موضح في 

 )15-(الشكل 
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 منظر مداري لحلقة االو�سازول)1-4(الشكل 

ذرة  أن لكتروني �ظهرالموضع�ة من هذا الترتیب اال πستة الكترونات فضال عن حصول غالف ثابت من 

ن أ�ة.النتروجین االو�سازول تمتلك زوج اضافي من االلكترونات في االور�تال عمودي على سحا�ة االلكترون الجز�ئ

نواة و�فعل ن تسلك �قواعد وتمتلك درجة ما من صفة الذي انتجت عن الألكترون هذا هو �سمح لالو�سازول زوج اال

�مكن  الخاص�ة االورمات�ة التي �صفیها نظام الستة الكترونات �صورة صح�حة بتر�یب اصرة تكافؤ واحدة.وعلى االرجح

 فیر زوج من االلكترونات نتروجینو �ضا تأة . هذ االتجاه یبرهن �اعت�اره هجینات روزونانس من التراكیب الواه

تر�یب اصرة تكافؤ ال یهب �التساوي الى هجین الروزونانس �ما موضح في ن �ل أو�سازول للتفاعل الك�م�ائي �ما اال

هذا التأثیر في و�نعكس  π) لذلك فان ذرات �ار�ون االو�سازول ال تكون متكافئة بداللة �ثافة االلكترون 6-1الشكل (

 يئسلو�ها الك�م�ا

 

 ) اشكال الر�زونانس لحلقة االو�سازول5-1الشكل (
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وتم فحصها في تطو�ر مر��ات . )24 (زولامید�) لالPka )0.8-0.7ة ضع�فة تمتلك �سازول هي قاعدو واال

وتم ,ة العدید من ال�احثین جدیدة مع انشطة عالج�ة مرموقة لذلك تم تصن�ع هذه المر��ات �ه�اكل مستهدفة بواسط

حیث یلعب دورا هم�ة �بیرة ولالكسازول ا ) 26(ولالكسازول خواص ��م�ائ�ة وفیز�ائ�ة. )25(شطتهم ال�ایولوج�ةأنتقس�م 

مي االساسي الكتشاف ظولكنه ا�ضا �اعت�اره اله�كل الع ,مهما ل�س فقط في ا�حاث الك�م�اء غیر متجانس

كذلك تم استخدام المر��ات التي تحتوي على . االدو�ةالطب�ة. تم دمج االكسازول ومشتقاته في عدد من المر��ات

 .)27(او�سزازول �عالج مرض السكري 

 Synthetic method of oxazole                                )تخلیق االكسازول1-4-1(

                 Robinson-Gabriel synthesis ) 28(جبر�ل-ینسن�تخلیق رو -1

 acylamino ketones-2ازاله الهیدروجین من تكو�ن االكسازول بواسطة 

 

 )1-1المعادلة رقم (

 The Fisher oxazol synthesis                   ف�شر او�سازولتخلیق  - 2

 تخلیق االكسازول من تكث�ف س�انوهیدر�ن و االلدهاید

 

 )1-2المعادلة رقم (
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  The Broderick reaction                                          (29) تفاعل برودرك-3

 ازولمع االلدهاید لتخلیق االو�س  α-halo ketones تم التفاعل بین

 

 )1-3المعادلة رقم (

 The vanleusen reaction                                       )30(تفاعل فان لیوسین  4-

  TosMIC�ستخدم لتخلیق االكسازول بواسطة التفاعل مع االلدهاید و 

 

 )(1-4المعادلة رقم 

  Propargyl amaidesتخلیق االكسازول من االیزومرات الحلق�ة ل�عض 5-

 

 )1-5المعادلة رقم (
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  Erlenmeyer- Polchl reaction              (31)بولشل –تفاعل ارلنمایر 6 -

الجاف المحفز بواسطه انیون االسیتیت  �كفي انهدر�د الخلتم التفاعل بواسطه تكاثف االلدهاید وحامض الهی�ارك 

.   

 )1-6المعادلة رقم (

في وجود ثاني او�سید ینات ت واالمللكحوأل ةالحلق� ةواسطه االضافب Nالمستبدل ب  تخلیق االو�سازول -7
 <N- Substituted oxazolone synthesis> by the cycloaddition reaction of الكار�ون .

propargylic alcohols and amines in the presence of> carbon dioxide 

 
 )1-7عادلة رقم (الم

  Cyclization of oxazole                                             تصن�ع االو�سازول -8

 

 )1-8المعادلة رقم (
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9- boron-catalyzed arylthiooxygination of N-allyamide: 

 )34)(33)(32(تخلیق ار�ل سلفنیل او�سازولین

 

 )1-9المعادلة رقم (

 Organometallic reaction                           تفاعل المعادن العضو�ة -10

-a اضافة �ار�ین الرودیوم                            Rhodium carbine addition 

 یتفاعل النتر�ل مع مر�ب الد�ازو�ار�ونیل في وجود حامض لو�س �محفز

 

 )1-10المعادلة رقم (

- b  العضوي كاشف التیلور�وم Organotellurium reagent-  

 )35(من تحو�ل االماید التیلور�ن من االستلین الداخلي disustituted-2-methyloxazole-4,5تخلیق 
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 )1-11المعادلة رقم (

                           Reactivity of oxazole تفاعالت االكسازول (1-4-2)

  Electrophilic substitution                            االستبداالاللكتروفیلي-1

, �حدث هجوم االلكتروفیل �سهولة عندما یتم تنش�ط الحلقة 5ازول �حدث في الموقع  3-1ل في السلوك المفع

 عن طر�ق المجموعة الواه�ة لاللكترونات

 
 )1-12المعادلة رقم (

 Deprotonation of oxazole                      االو�سازول زالة البروتون منا-2

 )36(الموقع الثالث , �حتوي على ذرة نایتروجین غیر متجانسة االو�سازول �حدث في ازالة البروتون من

 

 )1-13المعادلة رقم (
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N -3-الكلة االو�سازول                             N-Alkylation of oxazole 

 , �ظهر تقار�ا عال�ا لاللكلة 3تحدث الكلة االو�سازول في موقع 

 

 )1-14المعادلة رقم (

4-N- اسیلة االو�سازولN-Acylation of oxazole                                           ( 37)  

 , الموقع الثالث �ظهر تفاعل عالي اتجاه اسیلة االو�سازول3تهجم مجموعة االسیل في الموقع

 

 )1-15المعادلة رقم (

 Nucleophilic substitution of oxazole وفیلي في االو�سازولنیو�لیلاالستبدال ا- 5
تفاعل االستبدال النیو�لیوفیلي عن حلقة االو�سازول غیر شائع السهولة في ازاحة الهالوجینات على حلقة 

 C>4-C>>2-5االو�سازول هو
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 )1-16المعادلة رقم (

                                        cyclo addation )38(االضافة الحلق�ة  -6

 

 )1-17المعادلة رقم (

  Amimation                                                      اضافة االمین-7

 

 )1-18المعادلة رقم (
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  Lewis acid                                                  حامض لو�س -8

 

 )1-19المعادلة رقم (

  Alcholysis                                                                 ( 39 )تحلیل الكحول  -9

 

 )1-20المعادلة رقم (

 Preparation of oxazole derivatives   تحضیر مشتقات االو�سازول) 1-4-3( 

الموقع ذرات غیر مش�عة مزدوجة تحتوي على ذرة او�سجین واحدة ( 5یتكون االو�سازول من حلقة مكونة من 

�سازول مسجل وتخلیق أو ول أتم تصن�ع .  ) من الحلقة3الموقع (في  ) مفصولة بواسطة �ار�ون واحد من نایتروجین1

جهد من  ءة الثان�ة �جز وتم توس�ع ��م�اء هذه الحلقة غیر المتجانسة خالل الحرب العالم� 1800في القرن التاسع 

 . )40 ( 1947. وتم اعدادها الول مرة في عام  نه �حتوي على نواة االو�سازولأالبنسلین , الذي �ان �عتقد 

-2غابر�ل في تفاعل -هنالك العدید من االجراءات المبلغ عنها لتخلیق االو�سازول من بینها تخلیق رو�نسون 

acylamino-ketone  داخل الجزيء متبوعا بواسطة ازالة الهیدروجین العطاء االو�سازول.عامل

cyclodehydrating 41(ضروري لتحفیز التفاعل(: 
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 جبر�ل-ق االو�سازول بواسطة رو�نسون :تخلی )1-21المعادلة رقم (

تفاعل 1896الذي تم تقد�مه في عام ب االنیق لمشتقات االو�سازول وصف العالم ف�شر وزمیله التر�ی

cycloliydrin 42(طاء االكسازول وااللدهاید بوجود حامض الهیدرو�لور�ك الالمائي الع(: 

 

 وزمیله : تخلیق االو�سازول بواسطة ف�شر) 1-22المعادلة رقم (

وزمالئه الول مرة في  Van leusen(فان لیوسین) الذي وضعه العالم  Van leusenاخیرا �ان هنالك تفاعل 

(تولو�ن سلفونیل میثیل ایزوس�انید) ما ادى الى تكو�ن النتر�ك. عند  Tosmic. تفاعل الكینونات مع )43 ( 1977عام 

 شكل خاص لتكو�ن االكسازول.مفیدا � Van leusen استخدام االلدهاید �كون تفاعآل

 
 لیوسین-: تخلیق االو�سازول بواسطة فان) 1-23المعادلة رقم (
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 )44(:�عض التراكیب الك�م�ائ�ة لمشتقات االو�سازول) 1-4-3(

Chemical structure of oxzole deriavatives the red-coloured segment depict oxazole  

 

 )6-1الشكل (

 Strecker degradation                                  �كرتحط�م ستر ) 1-5( 
) على جم�ع التفاعالت ما strecker degraclationطلق المصطلح تحطم ستر�كر (أ )45(عالم ستر�كرلل كر�مات

تفاعل وتمت دراسة و�سید الكار�ون .أا حذف جز�ئة ثاني �سمى مر��ات الكار�ونیل والحوامض االمین�ة الفا التي �قع به

 .على عدد �بیر من الكیتونات)Schonberg ()46ستر�كر من قبل ال�احث شونبرك (

 )كیتونات فعالة في عمل�ة تحط�م ستر�كر1جدول رقم (

 )1-1جدول رقم (

  الكیتونات

 Pyruvic acid حامض ال�ایروف�ك
 hydroy-2-methoy benzyl-2 میثو�سي بنز�ل-2هیدرو�سي 

 Benzo quinone ون نیابنزو �و 
 Indigo كوا�اند

 Anthraquinone ینون اانثراكو 
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 م�كان�ك�ة تحطم ستر�كر للحوامض االمین�ة بوجود مر��ات الكار�ونیل )48)(47(راك و بدنبر كما اقترح �ل من شو 

 

 )2-1مخطط (

% 65حجما عن تحطم الحوامض االمین�ة بوجود الكیتونات �استعمال محلول )Badder ()49ر (ادبو�ذلك درس 

 �عتمد ان مقدار انتقال مجموعة االمین و حذف ثاني او�سید الكار�ون وجدوا �و كر�ن�ارد 

 .المجموعة المعوضة في الموقع الفا �النس�ة للحامض االمیني (الكیل,ار�ل,...)-أ

 .تر�یب الكیتون المستعمل -ب
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والمذیب �ذلك استقطاع قابل�ة انتقال مجموع االمین ا�ضا تعتمد على طب�عة الحامض االمیني المستعمل -ج

امض االمین�ة بواسطة تحطم ستر�كر للحو  دراسة عدد من قواعد شف )Lawson , Alsyabe()50)(51لوسون والس�اب (

. ثم تحلل قواعد ش�ف ماث�ار افي الموقع اورثو و �ار دافعه وساح�ه والبنزوفینون المعوضة �مجام�ع بوجود االسیتوفینون 

 التي:االر�ع طرق مختلفة �

 .ستعمال حامض الهیدرو�لور�ك المر�ز والمغليا -1

 .استعمال حامض الهیدرو�لور�ك المخفف والمغلي -2

 .استعمال حامض الهیدرو�لور�ك المر�ز وتحت ضغط -3

 .هیدرو�سید الصودیوم الكحولي بوجود قلیل من الماء -4

 كمض االمین�ة الفا امینوایزو�یوتر�الكیتونات مع الحواتفاعل 

 )2-1جدول (

مین المحتوي على مجموع الكار�و�سیل مغایرة التي وضعها بدار �ان اال اقترح م�كان�ك�ة )Grigg()52ان �ر�ك (

(ب) مكون جزيء ثنائي القطب (ج) �ما هو موضح في رو�نزن (أ) �فقد جز�ئة ثاني او�سید الكار�ون من خالل ایو 

  المخطط االتي

 �ة التحللنس الكیتون 

 78 اورثو میثو�سي اسیتو فینون 

 75 وفینون �ارامیثو�سي اسیت

 68 نزو فینون ب

 82 �ارامیثو�سي بنزوفینون 
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 )3-1مخطط (

 او�سازولایل ر�دبثنائي -4,5�اراهیدرو�سي بنزال -2من عزل  )Atto()53(عتوكما استطاع 

2-(p-hydroxybenzyl)-4,5-di-hyridyl oxazole ینروستایمع الحامض االمیني  دینر�عند تسخین الب 

 او�سازولر�اعي بر�دل -tetra dreidel6,5,3,2-2,3,5,6 مذیب و�دون عزل �استعمال



 المقدمة                                                                     الفصل االول
    
 

 
20 

 

 )4-1مخطط (
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 Carboxalic acide                                    الحامض الكار�و�سیلي) 1-6( 

الص�غة العامة لحامض  (COOH) ليالتي تحتوي على مجموعة �ار�و�سیهي الحوامض العضو�ة 

ار�ل او مجموعة اخرى. تحدث  RCO2Hاو  RCOOHالكیل  Rملحقة الى الكیل حیث تشیر (R-)الكار�و�سیل هي 

االحماض الكار�و�سیل�ة عن نطاق واسع و من االمثلة المهمة علیها هي االحماض االمین�ة واالحماض الدهن�ة ینتج 

نتاج البولمرات تستخدم االحماض الكار�و�سیل�ة في ایون �ار�و�سیل.نازالة بروتون حامض الكار�و�سیل ا

والمستحضرات الصیدالن�ة والمذی�ات والمضادات الغذائ�ة , وتشمل االحماض الكر�و�سیل�ة المهمة صناع�ا حامض 

 )54(.كبر�ت�ك وحامض االدیب�ك وحامض الستر�ك�ك والمیثار�لاالسیت�ك واحماض االك

 

 الص�غة العامة للحامض الكار�و�سیلي وایونه  )1-7(شكل 

الكار�و�سیل�ة مكانة مر�ز�ة بین مر��ات الكار�ونیل. فهي تستخدم ا�ضا �مواد اول�ة العداد  تحتل االحماض

 . (thioester) (amides) (esters) (acid chlorides) لمث (acyl derivatives)العدید من مشتقات االسیل 
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 )5-1مخطط (

. وهي المواد )55( یولوج�ةظم المسارات ال�اتوجد االحماض الكار�و�سیل�ة في العدید من العمل�ات الصناع�ة ومع

االول�ة التي یتم تصن�ع مشتقات االسیل منها یوجد عدد �بیر جدا من االحماض الكار�و�سیل�ة في الطب�عة:مثل 

هو المسؤول  (botanic acid)هو المكون العضوي الرئ�سي للخل وحامض البیوتانو�ك  CH3CO2Hحامض الخل�ك 

هو المكون الرئ�سي في غدة الصفراء في  (Cholic acid)ز�دة الحامض�ة.وحامض الكول�ك عن الرائحة الكر�هة لل

هو  Palmitic (CH3 (CH2)CO2H))ال�المت�ك (ال�شر. وغیرها من االحماض االل�فات�ة طو�لة السلسلة مثل حامض 

 )56(السالئف ال�ایولوج�ة للدهون والز�وت الن�ات�ة.

                                                Benzoic acid مض البنزو�كاح) 1-6-1(

. C6H5COOHهو مر�ب عضوي له الص�غة الك�م�ائ�ة التال�ة )58(او حامض الجاو�ك )57(حامض البنزو�ك

ان حامض البنزو�ك هو حامض �ار�و�سیلي عطري.یوجد هذا �قال سیل متصلة �حلقة بنز�ن لذلك مجموعة �ار�و�

ل الظروف االعت�اد�ة. یتم االنتاج التجاري لحامض البنزو�ك عن طر�ق ظور�ة عد�مة اللون في ادة صل�ة بلالمر�ب �م

 االكسدة الجز�ئ�ة للتولو�ن �االو�سجین المحضر بواسطة المنغنیز او نفثینات الكو�لت �ما موضح في التفاعل التالي:
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 تحضیر حامض البنزو�ك من التلو�ن )1-24المعادلة رقم (

ة اخرى لتحضیر حمض البنزو�ك هي تفاعل ثالثي �لورو تولین مع هیدرو�سید الكالسیوم بوجود طر�قة صناع�

 الماء. ومعالجة منتج بنزوات الكالسیوم�حمض الهیدرو�لور�ك.

 

 تحضیر حامض البنزو�كمن ثالثي �لورو تولو�ن  )8-1الشكل (

یتم ذلك عن طر�ق عمل�ة تعرف �اسم �ستخدم حامض البنزو�ك في االنتاج الصناعي لمر�ب الفینول العطري 

درجة مئو�ة. �ستخدم حامض البنزو�ك  400الى  300نزع الكار�و�سیل المؤ�سد تحت درجة حرارة مثال�ة تتراوح من 

 )59(وامالحه في صناعة المواد الغذائ�ة �مواد حافظة لالغذ�ة.
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 تر�یب وخصائص االحماض الكار�و�سیلي) 2-6-1(

و�سیل�ة في �عض النواحي مع �ل من الكیتونات والكحوالت. مثل الكیتونات والكار�ون تتشا�ه االحماض الكار�

-O=C-O,Cو�التالي تكون مجموعة الحامض الكار�و�سیلي بزاو�ة قطب�ة را�طة  Sp2الكار�و�سیلي هو ذات تهجین 

C=O  الهیدروجیني توجد معظم ترت�ط الكحوالت واالحماض الكار�و�سیل�ة ارت�اطا وث�قا �سبب الترا�ط  1200�حوالي

االحماض الكار�و�سیل�ة على شكل حلقة ثنائ�ة مرت�طة �عضها ال�عض بواسطة الرا�طة الهیدروجین�ة القو�ة لها تاثسر 

 .)62)(61)(60( . ملحوظ على نقاط الغل�ان. مما �جعل االحماض الكار�و�سیل�ة اعلى �كثیر من الغل�ان المقابل

 

 لكحوالت والحوامض الكار�و�سیل�ة درجات الغل�ان ل)3-1جدول (

 من االیثانول. C 78.3◦مقابل  ◦C 117.9الكحول حامض االست�ك على سبیل المثال لد�ه نقطة غل�ان تبلغ 

 على الرغم من ان �ال المر�بین لها ذرتي �ار�ون.

 

 الشكل المداري لحامض االست�ك )10-1الشكل (
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حامض�ة االحماض الكار�و�سیل�ة.  -ة نشیر الى اسمها :الخاص�ة االكثر وضوحا لالحماض الكار�و�سیل�

. االحماض +RCO2- , Mالعطاء امالح الكار�و�سیل المعدن�ة  NH4CO , NaOH تتفاعل مع القواعد مثل

الكار�و�سیل�ة التي تحتوي على ستة ذرات �ار�ون قابلة للذو�ان �شكل طف�ف في الماء , لكن االمالح المعدن�ة القلو�ة 

 . )63(الكار�و�سیل�ة غال�ا ما تكون عال�ة الذو�ان في الماءلالحماض 

 

 )1-25المعادلة رقم (

 Amides                                                          االمایدات) 1-7(

الحد االحماض  -COOHتساهم�ة ��م�ائ�ة تنشئ بین جز�ئتین عندما تتفاعل مجموعة �ار�و�سیل  را�طة هي

ورا�طة ببتید�ة  H2Oلحامض امیني اخر. و�نتج هذا التفاعل تكو�ن جزيء من الماء  NH2ن�ة مع مجموعة امین االمی

 .)65)(64(و�سمى هذا التفاعل تفاعل التكث�ف وتحدث غال�ا في االحماض االمین�ة

 

 )11-1الشكل (
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والرا�طة الببتید�ة هي الرا�طة التي  ومن الممكن ان تنكسر الرا�طة الببتید�ة نت�جة لعمل�ة الهدرجة �اضافة الماء

 )66(.تكون البروتینات 

                                 Naming the amides   االمایداتتسم�ة ) 1-7-1( 

المنتهي  icو حمض أ -oicاستبدال حمض  قغیر المستبدلة تتم تسمیتها عن طر� NH2یتحد مع مجموعة 

الكار�و�سیل�ك اسد مع الكار�و�سیلي اماید.�االماید او عن طر�ق استبدال حامض 

 

 )1-12الشكل (

وال ثم أن طر�ق تحدید المجموعات البدیلة اذا تم استبدال ذرة النتروجین �شكل اضافي یتم تسم�ة المر�ب ع

 .)68)(67(لتحدیدها عن انها مرت�طة م�اشرة �النتروجین Nاالماید االم �سبق البدائل الحرف 

 

                                       Amide chemistry مایداتك�م�اء اال) 2-7-1(

حماض النوو�ة والعدید من ألاع الكائنات الح�ة. البروتینات و االمایدات مثل االسترات وفیرة في جم�

ف مستقرة للظرو  نهاأه الوفرة من االمیدات �الط�ع هو امید �سبب هذ �ف�هات الصیدالن�ة لها مجموعة و ضالمستحضر 

الموجودة في الكائنات الح�ة. االمیدات هي االقل تفاعال بین مشتقات االحماض الشائعة وتخضع لتفاعالت استبدال 

 )70()69(الى اسیل قلیلة النواة نسب�ا.



 المقدمة                                                                     الفصل االول
    
 

 
27 

   

 

 )1-13الشكل (

                                      Preparing the amidesات تحضیر االماید) 3-7-1( 

حاد�ة میدات األتخضع االمون�ا واأل ماید عادة عن طر�ق تفاعل حامض الكلور�د مع االمینیتم تحضیر اال

 )71(مینات غیر المستبدلة للتفاعل.األالمستبدلة و 

 

 طر�قة تحضیر االمیدات  )6-1المخطط رقم (
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                                           Amides the reactionات تفاعل االماید) 4-7-1( 

 التحلل المائي تحو�ل االمیدات الى احماض �ار�و�سیل�ة :

مین عند التسخین في أمون�ا او ماض �ار�و�سیل�ة �االضافة الى األحأات تخضع (للتحلل المائي) النتاج االمید 

حلل للتكثر شدة من تلك المطلو�ة ألنظام التحلل المائي لالماید هي و قاعدة مائ�ة.الشروط المطلو�ة أمض مائي حا

و االسترات.لكن االل�ات متشابهة. �حدث تفاعل التحلل المائي الحامضي عن طر�ق أالمائي لكلور�دات الحامض 

االضافة النیو�لیوفیل�ة للماء الى االماید البروتوني. متبوعا ینقل بروتون من االو�سجین الى النیتروجین لجعل 

الخطوات قابلة للعكس.مع تحو�ل التوازن نحو المنتج عن النتروجین مجموعة مغادرة اقفل ثم التخلص منه الحقا. 

  )73)(72( في الخطوة االخیرة NHطر�ق بروتون 

 

 )1-7(المخطط رقم 
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 ) تخلیق فئة جدیدة من الببتیدات1-8(

Synthesis of a new class of imidazole-based cylic peptidel 

. یتكون ه�كلها من وحدات dipeptidylimidazolesساس أبتیدات الحلق�ة عن یتم تقد�م فئة جدیدة من الب

مین�ة الق�اس�ة وتش�ه الببتیدات الحلق�ة ال�حر�ة التي تحدث �شكل طب�عي مثل حماض األول �التتا�ع مع �قا�ا األا�میداز 

westiellamide  وascidiacyclamide )74(  

 

 )1-14الشكل (

 ید�ة والببتید) الطرق الناشئة في تكو�ن الرا�طة االم1-8-1(

Emerging methods in amide-and-peptide-bond formation  

مد في ات والببتیدات ولها وجود طو�ل األهي الروا�ط الك�م�ائ�ة الرئ�س�ة في البروتین-:اید�ة الروا�ط االم

��ا على متغیرات تقر  فان تخلیق االمید �عتمد فقط عالجات الجز�ئات الصغیرة على الرغم من اهمیتها المعترف بها.

ر في ن هذه العمل�ة ناجحة �شكل �بیألكار�و�سیل�ة واالمینات. في حین حماض ااالقتران المخفف لأل تفاعل واحد

نها تتطلب �م�ات فائقة من الكواشف �اهظة الثمن وتحول دون تفاعالت الر�ط االنتقائ�ة أالعدید من التطب�قات, اال 

 .)75(الك�م�ائ�ة
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 تسازوالل�ایولوج�ة لالو�االهم�ة ا) 1-9(

ال�كتر�ا هي من الكائنات المجهر�ة التي تسبب لالنسان و�ذلك الحیوانات العدید من االمراض مما دفع العلماء 

.و�ذلك تم عالجها �طر�قتین الطر�قة )76(على اكتشاف العالج الك�مائي المضاد لها وذلك لس�طرة على هذه االمراض 

المواد الك�م�ائ�ة  لذي �ستخلص من فطر البنسلین اما الطر�قة الثان�ة. هي عن طر�قاالولى هي بواسطة البنسلین ا

ولهذه االس�اب فان الدراسات ..)77(التي تحتوي. على مر��ات السلفا ومر��ات االمینن یالمحضرة. من قبل الك�م�ائی

 )78(.من ال�كتر�ا وغیرها.الحدیثة توجهت الي دراسة. الفعال�ة الحیو�ة لهذه المر��ات على انواع. مختلفة 

 وهي -: سازوالت �بیر من مشتقات مر��ات االو�تم تحضیر عدد 

 كما موضح في الشكل  )79( عالج ال�كتر�ا) ل(E1تم تحضیر المر�ب  -1

 

 )E1مر�ب (

 )80(كذلك لعالج امراض السرطان-2

 

 )E2مر�ب (
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 )81(كذلك عالج االلتها�ات-3

 

 )E3مر�ب (

 كذلك لعالج السكر-4

 

 )E4( مر�ب

 )82(ال�كتر�ا مضادكذلك تم تحضیر عدد من مشتقات االو�زازول �عالج -5

 

 (E5)مر�ب 
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 الفطر�اتمضاد -6

 

 )E6مر�ب (

 )83(مضاد االلتها�ات-7

  

 )E7مر�ب (

 )84(كذلك مضاد لل�كتر�ا -8

 

 )E8مر�ب (
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والتي ظهرت له فعال�ة E9ب ال�ایولوج�ة عن المر� ) �الدراسة الفعال�ةMainلقد قام العالم (-9

 )Anticancer)85�ایولوج�ة مضادة للسرطان 

 

 )E9مر�ب (

له فعال�ة  E10ن المر�ب أفوجد  Khamمن قبل العالم  دراسة الفعال�ة ال�ایولوج�ة للمر�ب تلقد تم-10

 )86((ANTI PARASITICS)�ایولوج�ة مضادة للطفیل�ات 

 

 (E10)مر�ب 

له فعال�ة  E11المر�ب  نأفوجد  Zahanicمن قبل العالم  ال�ایولوج�ة للمر�ب دراسة الفعال�ةت لقد تم -11

  (antiDietetic) )87(�ایولوج�ة مضادة للحساس�ة

N

N

O

N
H

O

 
 )E11مر�ب (
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ه فعال�ة �ایولوج�ة أنفوجد  (Batit)من قبل العالم  E12الدراسة ال�ایولوج�ة على المر�ب  تلقد تم-12

 )88((anti bectrial)ضادة لل�كتیر�ا م

 

 )E12مر�ب (

 E13 نها المر�ب) ومzhangمن قبل العالم (الدراسة ال�ایولج�ة على مر��ات االكسازول  تلقد تم 13-

 )89((Anti-fungal) نه له فعال�ة �ایولوج�ة مضادة للفطر�اتأفوجد 

 

 (E13)مر�ب 

 (Nagshima)من قبل العالم E14 االكسازول ومنها مر�بالدراسة ال�ایولوج�ة على مر��ات  تلقد تم-14
  (anti-inflammatory) ه له فعال�ة �ایولوج�ة مضادة لاللتها�اتأنفوجد )90(

 
 )E14مر�ب (
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ه له فعال�ة �ایولوج�ة أنفوجد  (Kim)من قبل العالم  E15الدراسة ال�ایولوج�ة على مر�ب  تلقد تم -15

 )91((anti-viral)مضادة للفیروسات 

 

 (E15)مر�ب 

-anti) للحساس�ة عال�ة �ایولوج�ة مضادةفوجد له ف E16الدراسة ال�ایولوج�ة للمر�ب  تتم-16

diabic))92( 

 

 )E16مر�ب (

ن له فعال�ة �ایولوج�ة مضادة للفطر�ات أفوجد  E17الدراسة الفعال�ة ال�ایولوج�ة للمر�ب  تلقد تم-17

(anti-fungal))93( 

 

 (E17)مر�ب 
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�ایلوج�ة مضادة لل�كتر�ا  ةن له فعال�أفوجد  E18للمر�ب  ةال�ایلوج� ةدراسه الفعال� تقد تمل -18

 )Antibacterial,) Antifunga.()94,والفطر�ات 

  

 

 

 

 )E18مر�ب (

سرطان الدم (الو��م�ا)وسرطان المب�ض وورم  لعالج ةالمستخدم ة�ایلوج� ةفله فعال� E19المر�ب  أما -19

 leukemias) ,ovarian carcinoma  ,the human breast tumor xenograftالثدي ال�شري . 

.()95( 

N
O

Cl

NH2

OH

O

 

 )(E19مر�ب 

 

 

 

 

OCH3

OCH3

H
C

N

O
N

ROCH3
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 مضاد للمالر�ا ومضاد لل�كتر�ا ومضاد للفطر�ات  ة�ایلوج� ةفله فعال� E20ا المر�ب أم -20

). antimalarial ,antibacterial, antifungal.()96( 

N

O

R

 

 )(E20مر�ب 

 (anti-tubercular)مضاده لسل . ة�ایلوج� ةفله فعال� )E21 )97ما المر�ب أ -21

N

O

 

 (E21)مر�ب 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثاني  الفصل

الجزء العملي 
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 Practical Part-الجزء العملي :

  Instrumental used) االجهزة المستخدمة 1-2(

 Distillation یرالتقطجهاز -1

 .االمذی�ات المستعملة قبل استعمالهتم تقطیر جم�ع 

 Melting Point درجة االنصهارجهاز ق�اس -2

 Electro Thermal Meltingتم تعین درجات االنصهار في جهاز ق�اس درجة االنصهار �جهاز من نوع 

Point 9300-UK  جامعة القادس�ة .–�ل�ة العلوم 

 Infrared Spectrometer ت الحمراءتحط�ف االشعة جهاز  -3

 جهازاستعمال 

Shimadzu FTIR -8400-Fourier Transform infrared Spectrophotometer القادس�ة جامعة– 

 برومید البوتاسیوم . KBr�استعمال قرص  cm-1400-40001كل�ة العلوم ضمن المدى 

  Elemental Analysis جهاز تحلیل العناصر-4

 ) جامعة الكوفة /المختبر المر�زي . C.H.N) للنماذج �استعمال جهاز (C.H.Nعناصر (یتم تعین نس�ة ال

 النووي المغناط�سي البروتوني جهاز ط�ف الرنین -5

Proton Nuclear Magnetic Resonanc .  

1HNMR-Bruker Spectrometer ,400MHz,With DMSO-d6 at Department Of Chemistry 

, Fardusi University( Iran). 

 جامعة فردوسي –ایران 
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 ایران –وتم الق�اس ا�ضا في جامعة طهران 

Fourier transformation broker spectrometer , operating at400 MHz with (DMSO –d6)  

 .C13جهاز ط�ف الرنین النووي المغناط�سي -6 

Carbon Nuclear Magnetic Resonance13 

13CNMR-Bruker Spectrometer ,400MHz 

 جامعة فردوسي .–ایران 

 ایران –�ضا تم الق�اس في جامعة طهران أو 

  Electrical Balanceي ئمیزان �هر�ا-7

منشأ  ي االر�ع مراتب صفر�ة ذ .المیزان الحساس ذي المر��ات المحضرة جم�عها �استعمال. وزانأتم ق�اس 

 .جامعة القادس�ة / �ل�ة العلوم  الماني

 -�ة المستخدمة :ئ)المواد الك�م�ا2-2(

 تم استعمال المواد المجهزة من الشر�ات المبینة ادناه :

A- ) المواد المجهزة من شر�ة ) یبین 2-1الجدول رقمFluka : 

 Purity%  Formula Substances No. 

99% C3H7O2N D-Alanine 1 

99% C2H5O2N Glycine 2 
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B- ) لمواد المجهزة من شر�ة) یبین ا2-2الجدول رقم Biedel-Dehaeng seelze-Haunoren   

Purity

% 

Formula Substances No 

97% C14H12O2 Benzoin 1 

95% C8H8O p-Methyl 

benzaldehyde 

2 

95% C7H5NO3 

 

p-Nitro benzaldehyde 

 

3 

95% C7H15OBr p-Bromo 

benzaldehyde 

4 

95% C7H7OCl p-Chloro 

benzaldehyde 

5 

95% CH2CH2OH Ethanol 6 

95% CH3OH Methanol 7 

99% KCN Potassium cyanide 8 
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-cلمواد المجهزة من شر�ة ) یبین ا2-3لجدول رقم (اE-Mark Al-Darmstadt 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  Preparation method compoundsالمر��ات ) طرائق تحضیر 2-3(

 molذیب (أ Synthesis of benzoine compounds) A1-A8زو�ن () تحضیر مر��ات البن2-3-1( 

 -4نترو�نزلدهاید , -4برومو بنزلدهاید , -4�لورو بنزلدهاید , -4مثل بنزلدهاید ,-4)من االلدهایدات االرومات�ة (0.1

ض�ف ال�ه أدرجة الغل�ان الى  ) من االیثانول مع التسخین حتى وصولهml20هیدرو�سي بنزلدهاید ,بنزلدهاید)في ( 

)مل من الماء المقطر على شكل قطرات �عد ذلك ثم 20ml)المذاب في (mol0.1محلول مش�ع من س�انید الصودیوم (

عطى مز�ج أ تصعید المز�ج بواسطة مكثف عاكس لمدة ساعتین مع اضافه ملیلترات من الماء المقطر في بدا�ة التفاعل 

Purity% Formula Substances NO 

95% H2SO4 Sulphonic acid 1 

95% Na2CO3 Sodium 

carbonate 

2 

95% KMnO4 Potassium 

permanganate 

3 

95% C6H6 Benzen 4 

95% SOCl2 Thionyl chloride 5 

95% c11H13N3O 4-amino 

antipyrine 

6 

95% C5H5N Pyridine 7 

95% H8CeN8O18  سداسي نترات ثنائي

 امونیوم سیر�وم ر�اعي

8 
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 لماء والكحولا� )ثم غسله4-2( نزو�ن حسب التفاعل في الجدول)ساعة راس�ا من مر��ات الب24التفاعل �عد تر�ة (

 .كما موضح في الجداول اعاده بلورته في الكحول االثیلي وتمت 

 )1A8-A( البنزو�ن لمر��ات الفیز�ائ�ة الخواص یوضح) 2-4( رقم جدول

N% H% C% M.P.C◦ yield% Color M .wt 

g/mol 

Molecular 

Formule 

Com

.No 

……

… 

6.71 

6.73 

79.97 

79.99 

 C8H8O 1 120 صفرأ 92% 130-133

5.46 

5.48 

7.08 

7.10 

74.79 

74.99 

ب�ض أ 95% 135-137

 مصفر

256.3 C16H18O2N 2 

……

… 

3.59 

3.62 

59.81 

59.83 

 C7H5OCl 3 140.6 ب�ضأ % 95 68-70

……

… 

7.75 

7.77 

43.09 

43.10 

 C7H15OBr 4 194.9 ب�ضأ 95% 55-58

9.27 

9.29 

3.33 

3.35 

55.63 

55.65 

 C7H5NO3 5 151.0 برتقالي 94% 131-136

……

… 

6.21 

6.23 

74.06 

74.08 

جوزي  95% 95-100

 ترابي

243.2 C15H15O3 6 

……

…. 

7.49 

7.51 

79.31 

79.33 

 C16H18O2 7 242.1 ب�ضأ 96% 86-87

……

… 

4.27 

4.29 

59.39 

59.40 

 C14H12O2Cl2 8 283.1 ب�ضأ 94% 88-90
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 )A1-A8( البنزو�ن لمر��ات التر�یب�ة واألشكال النظام�ة االسماء یوضح) 2-5(رقم جدول

Name of Compound Structure Com 

.No 

4,4-dimethyl benzoine  

H3C C
H
C CH

OH

O

 

A1 

p-methyl benzoine  

 

 

H3C C
H
C

OH

O

 

A2 

p-chloro-p-methyl 

benzoine C
H
C

OH

O

H3C Cl

 

A3 

p-bromo-p-methyl 

benzoine C
H
C

OH

O

H3C Br

 

A4 
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 B1-B7 (Synthesis of oxazole(  )تحضیر مر��ات االو�سازول2-3-2( 

compounds 

) بوجود Tyrosine,التایروسین  Alanineینالن,اال Glycineمین�ة االت�ة(الكال�سینتحط�م الحوامض األ تم

 )�طر�قتي الصهر و�استعمال المذیب .5-2جدول رقم (مر��ات البنزو�ن 

 )98()طر�قة الصهر (طر�قة عامة -1 

دائري متجانسا في دورق میني مزجا ) من الحامض األmol0.01)من البنزو�ن مع ( mol0.01تم مزج ( 

)ml150  واالمون�ا حمام ز�تي حتى انتهاء خروج ثنائي او�سید الكار�ون  لىع سخن المز�ج) مجهز �مكثف عالي

p-nitro-p-methyl 

benzoine C
H
C

OH

O

H3C NO

 

A5 

 

 

p-hydroxy –p-methyl 

benzoine OH C
H
C CH3

OH

O

 

A6 

-4,4 dichloro benzoine 
Cl C

H
C Cl

OH

O

 

A7 

4,4-di methyl amino 

benzoine N C
H
C

OH

OH3C

H3C

 

8A 
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رواسب من عمل�ه التبلور  لى الحصول ع) ثم min15صعد المحلول لمده ( )من االیثانول و 30mlاح�انا ثم اض�ف (

واتج التفاعل من الكحول اجر�ت عمل�ه اعاده بلوره ن ,الجز�ئي �عد ترش�ح المحلول وتر�ه لمده یوم الى ثالث ا�ام واخیرا

  .االثیلي

 )99( :) ةعام ةالمذیب (طر�ق ةقطر�-2 

) من ml 30صودیوم في () من الgm0.28میني ال المحلول ( من الحامض األ )mol0.001( ةتم اضاف

) صعد المز�ج بواسطة مكثف  5-2) من البنزو�ن في الجدول (mol0.01االیثانول �عد ذلك اض�ف الى المحلول ( 

عطى المز�ج أ ح�انا أمون�ا و�سید الكار�ون واألأمن خروج ثنائي االنتهاء  وعند,عاكس على حمام مائي لمده ساعتین 

ب من عمل�ه التبلور الجز�ئي ثم اجر�ت عمل�ه اعاده بلورة نواتج التفاعل من الكحول التفاعل �عد تر�ه لمده یومین رواس

اشكال ) واالسماء النظام�ة و  6-2النسب المئو�ة للنواتج و�عض الخواص الفیز�ائ�ة موضحه في الجدول ( ,االثیلي 

 )7-2التراكیب حسب الجدول (

 )B7B-1( �سازولاالو  لمر��ات الفیز�ائ�ة الخواص یوضح)6-2( رقم جدول

N% H% C% M.P.C Yield% Color M.wt 

g/mol 

Formule 

 

Com.N

o 

5.28 

5.30 

7.22 

7.24 

81.47 

81.49 

180-200  95%  C18H19NO  1 265.3 برتقالي  

9.52 

9.54 

7.53 

7.54 

77.52 

77.54 

150-155  94%  C19H22N2O 2 294.3 برتقالي  

4.90 

4.92 

5.64 

5.66 

71.45 

71.47 

175-180  94%  C17H16NOCl 3 285.8 برتقالي 
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 )B7B-1( االو�سازول لمر��اتاالشكال التر�یب�ة واالسماء النظام�ة  یوضح)7-2( رقم جدول

Name of Compound Structure N

o 

 

2-methyl-4,5-di-p-tolyloxazolidine 

 

 

O

H
N

H3C

CH3

CH3

 

1 

4.24 

4.26 

4.88 

4.90 

61.83 

61.85 

117-120  95%  C17H16BrNO 4 330.2 جوزي غامق 

9.45 

9.47 

5.44 

5.46 

68.91 

68.93 

118-100  93% رتقالي مصفر    296.3 C17H16N2O3  5 

5.24 

5.26 

7.92 

7.94 

80.86 

80.88 

206-210  93%  C18H21NO 6 267 اب�ض مصفر 

4.57 

4.59 

4.28 

4.30 

62.76 

62.78 

165-170  96%  C16H13Cl2NO 7 305.1 برتقالي   

5.24 

5.26 

6.41 

6.43 

76.38 

76.39 

120-130  95% ب�ض رمادي    267.3 C17H17NO2 8 
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2-methyl-4-(6-methyl-[1,1-

biphenyl]-3-yl)oxazolidine 

 

 

O

H
N

H3C

CH3

Ph 

2 

 

-4,5(-4 chlorophenyl)-2-methyl-

4-(p-tolyl)oxazolidine 

 

O

H
N

H3C

CH3

Cl 

3 

5-(4-bromophenyl)-2-methyl-4-

(p-tolyl)oxazolidine 

 

 

O

H
N

H3C

CH3

Br 
 

4 

2-methyl-5-(4-nitrophenyl)-4-(p-

tolyl)oxazolidine O

H
N

H3C

CH3

NO2 

5 

2-(4-methyl-4-(p-

tolyl)oxazolidin-5-yl)phenol 

 

6 

O

H
N

H3C

CH3

OH
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4,5- bis(4-chlorophenyl)-2-

methyloxazolidine 

 

7 

N,N-dimethyl-4-(2-methyl-4-(p-

tolyl)oxazolidin-5-yl)aniline5 

 

 

 

8 

 

 )الكار�و�سیل�ة (اكسده االر�نات  )تحضیر الحوامض 2-3-3(

Synthesis of benzoic acid compounds (C1-C5)  

)  gm0.5ض�ف ال�ه (أمقطر ساخن  ) مل ماءml 70) من االو�سازول المعوض في (mol0.01( ة تم اذا�

 اض�ف  قه ثم) دق�15مكثف عاكس لمده (  ةبواسطالمز�ج  صعدلصودیوم الذائ�ه �عد ذلك ثم من �ار�ونات ا

ون لختفاء الأحتى ة ساع) h1-3صعید لمده (التاستمر قطرات صغیره ) على شكل  gm4برمنغنات البوتاسیوم (

تخلص من لرشح لصعید لمده نصف ساعه ثم التستمر ات�ك المر�ز و حامض الكبر�ض�ف قطرات من االبنفسجي ثم 

تم بلورته و  ةساع) 24ترك لمده (مخفف ثم اخذ الراشح و الغسل الراسب �حامض الكبر�ت�ك و ثاني او�سید المنغنیز 

 .  ةالجدید ةلى الحوامض الكار�و�سیل�ثیلي للحصول ع�الكحول األ

 

 

 

O

H
N

H3C

Cl

Cl

O

H
N

H3C

CH3

N CH3

H3C
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 )C5C-1( الكار�و�سیل�ة الحوامض للمر��ات الفیز�ائ�ة الخواص یوضح) 8-2( الجدول

N H C M.P.C yield

% 

M.wt 

g/mol 

Color Formula No 

4.50 

4.52 

4.21 

4.23 

65.59 

65.61 

120-

125 

 C17H13NO5 1 ب�ضأ 311.0 96%

4.05 

4.07 

3.50 

3.52 

59.06 

59.08 

200-

205 

ب�ض أ 345.7 95%

 شفاف

C17H12ClNO5 2 

3.59 

3.61 

3.10 

3.12 

52.33 

52.35 

196-

155 

ب�ض أ 390.1 94%

 شفاف

C17H12BrNO5 3 

7.86 

7.88 

3.39 

3.41 

57.31 

57.33 

215-

225 

صفر أ 356.2 97%

 شفاف

C17H12N2O7 4 

4.31 

4.33 

4.65 

4.67 

66.46 

66.48 

ب�ض أ 325.3 93% 100-95

 شفاف

C18H15NO5 5 

 

 

 )C5C-1( الكار�و�سیل�ة مضالحوا لمر��ات التر�یب�ة واألشكال األسماء یوضح) 9-2( الجدول

Name of Compound  Structer No 

4(-4 ,5-arboxyphenyl) 

phenyloxazolidine-2-carboxylic acid 
O

H
N

HOOC

COOH

 
 

1 
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4,4'(-2 carboxyoxazolidine-4,5-

diyl)dibenzoic acid 
O

H
N

HOOC

COOH

COOH 

2 

4(-4 ,5-carboxyphenyl)4-

chlorophenyl)oxazolidine-2-

carboxylic acid O

H
N

HOOC

COOH

Cl 

3 

5,4(-4 bromophenyl)-4-(4-

carboxyphenyl)oxazolidine-2-

carboxylic acid O

H
N

HOOC

COOH

Br 

4 

4(-4 ,5carboxyphenyl)-5-(4-

nitrophenyl)oxazolidine-2-

carboxylic acid O

H
N

HOOC

COOH

NO2 

5 
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 ) d1-d5) تحضیر االمیدات (2-3-4(

 )100(الطر�قة االولى  -1

) ثایونیل �لوراید في mmol25ml,50) مع ( 8-2في الجدول ( )mol0.01الحامض الكار�و�سیلي (  مزجتم 

)ml20ثم یرشح الراسب  ةواحد ةساعة مدس لمكثف عاكة �عد ذلك تم تصعید المز�ج بواسط ) مل من البنز�ن الجاف

مكثف عاكس و�ضاف ال�ه على شكل  ةمن االسیتون الجاف و�صعد بواسط) ml50اسیل �لوراید )و�ذاب في ((

�عد ذلك �سكب  ةنصف ساع ة)بیر�دین لمدml50المذاب في () amino anti pyrine-4من () mol0.01قطرات (

بلورته  ةم اعادیتآ ) ساعه واخیر 24(ة وغسله �الماء وتر�ه لمد�ح الراسب ) من الماء ال�ارد ثم ترشml200في (الناتج 

 .�الكحول االثیلي 

 )d5d-1( األمیدات لمر��ات الفیز�ائ�ة الخواص یوضح) 10-2( الجدول

N% H% C% M.P.C◦ Yield% Color 
M.wt g/mol 

Formula No 

10.21 

10.23 

6.32 

6.34 

71.80 

71.82 

 C41H43N5O5 1 685.3 جوزي غامق  95% 130-160

10.70 

10.72 

6.27 

6.30 

70.80 

70.82 

 C54H57N7O7 2 915.4 برتقالي 96% 225-220

10.45 

10.47 

5.54 

5.56 

64.40 

64.42 

اب�ض  93% 290-295

 مصفر

764.7 C41H42BrN5O5 3 

9.72 

9.74 

5.88 

5.90 

68.37 

68.39 

230-239 96% 

 

برتقالي 

 مصفر 

719.2 C41H42N5O5Cl 4 

11.50 

11.52 

5.79 

5.81 

67.38 

67.40 

 C41H42N6O7 5 730.3 برتقالي 97% 290-295

 االمیدات لمر��ات التر�یب�ة واالشكال النضام�ة االسماء یوضح) 2-11( جدول
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Name of Compound 
 
Stractuer 

       

Com 

NO 

N-(4,5-dimethyl-2-oxo-1-phenylpyrrolidin-3-yl)-4-

(4-((4,5-dimethyl-2-oxo-1-phenylpyrrolidin-3-

yl)carbamoyl)phenyl)-5-phenyloxazolidine-2-

carboxamide 

O

H
N

C

CO

O

HN

N
H

N

N

O

O

H3C

H3C

CH3

CH3

Ph

Ph 

1 

4,4'-)2-))4,5- dimethyl-2-oxo-1-phenylpyrrolidin-3-

yl)carbamoyl)oxazolidine-4,5-diyl)bis(N-(4,5-

dimethyl-2-oxo-1-phenylpyrrolidin-3-

yl)benzamide( 

O

H
N

C

C

C

O

O

O

HN

N
H

N
H

N

N

N

O

O

O

H3C

H3C

CH3

CH3

CH3

CH3

Ph

Ph

Ph

 

2 

5-)4- bromophenyl)-N-(4,5-dimethyl-2-oxo-1-

phenylpyrrolidin-3-yl)-4-(4-((4,5-dimethyl-2-oxo-

1-phenylpyrrolidin-3-

yl)carbamoyl)phenyl)oxazolidine-2-carboxamide 

O

H
N

C

CO

O

HN

N
H

N

N

O

O

H3C

H3C

CH3

CH3

Ph

Ph

Br

 

3 

5-)4- chlorophenyl)-N-(4,5-dimethyl-2-oxo-1-

phenylpyrrolidin-3-yl)-4-(4-((4,5-dimethyl-2-oxo-

1-phenylpyrrolidin-3-

yl)carbamoyl)phenyl)oxazolidine-2-carboxamide 

O

H
N

C

CO

O

HN

N
H

N

N

O

O

H3C

H3C

CH3

CH3

Ph

Ph

Cl

 

4 

N-(4,5-dimethyl-2-oxo-1-phenylpyrrolidin-3-yl)-4-

(4-((4,5-dimethyl-2-oxo-1-phenylpyrrolidin-3-

yl)carbamoyl)phenyl)-5-(4-

nitrophenyl)oxazolidine-2-carboxamide 

O

H
N

C

CO

O

HN

N
H

N

N

O

O

H3C

H3C

CH3

CH3

Ph

Ph

NO2

 

5 
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 )101( االشعة الما�كرو�فن�ه (�استخدام الطر�قه الثا-2

 4-amino anti)(mol0.01) مع ( 9-2) في الجدول (mol0.01تم مزج الحامض الكار�و�سیلي ( 

pyrine) ثم �ضاف العامل المساعد سداسي نترات ثنائي امونیوم سیر�وم ر�اعي في ب�كر حجم (ml200 مل توضع (

 ةحرار  ةثم یبرد بدرج ةساع ة) واط لمد350) وقدره (C◦100-165في جهاز الما�كرو�ف بدرجه حراره تتراوح بین (

) حامض ml3*15سل لمده ثالث مرات () مل اثیل استیت لفصل الط�قه العضو�ه ثم تغml25و�ضاف ال�ه ( ةالغرف

)HCl) موالري ثم ثالث مرات (ml3*15( �ع من �ار�ونات الصودیوم الحامض�ة)محلول مشNaHCO3 واخیرا (

)ml3*15 محلول مش�ع من (Nacl كلور�د الصودیوم �عد ذلك ت�خر المذی�ات لنحصل على االمیدات واعاده بلورتها 

ماء النظام�ة )االس 10-2موضحه في الجدول ( نواتج و�عض الخواص الفیز�ائ�ةالنسب المئو�ة لل .ثیلي�الكحول اال

 ) 11-2حسب الجدول (واالشكال التر�یب�ة 

حفرة 96�عدها تم وضع الملق الخلوي في صف�حة ذات  ثم السرطان�ة الخطوطخال�ا  تجهیز تم- •

 ساعة . 24لمدة  ◦ 37Cبدرجة حرارة   CO2%5مسطحة القاعده وحضنت في حاضنة 

  .حفرة كل في الخلوي  المعلق من لتر ما�كرو 100 إضافة •

 400,100,  200,  مع( II)( والكادمیوم( II)والخارصین( II)النحاس مـن المـحضرة التـراكیز إضافة •

 ,50  ,25  ,12.5  ,6.25 .,3.125  ,1.5( µg/ml ) یز.)حفرة لكل تر�3الى الحفر بواقع 

   .37 حرارة و�درجة ساعة 24 لمدة الصف�حة حضنت •

  .مل \ غرام ملي 45.0 بتر�یز حفرة لكل MTT محلول من مل 10 إضافة تم •

   .37 حرارة بدرجة ساعات 4 لمدة الصف�حة حضنت •

  Formazan لتذو�ب حفرة لكل Solubilization ذا�ةاال محلول من لتر ما�كرو 100 إضافة تم •

Crystls 

 )ELASIS( لیزةاال  جهاز �استخدام نانومتر 570 الموجي الطول على للعینة متصاص�ةالا قراءة تم •
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 مناقشة عامة  -)1-3(

 ان الهدف االساسي من هذا ال�حث تحضیر �عض مر��ات االمیدات الجدیدة المشتقة من مر��ات االو�سازول

و�سازول من تفاعل البنزو�ن مع الحوامض االمین�ة األ وتم تحضیر مر��ات,)102(همیتها ال�ایلوج�ة ثالث�ة التعو�ض أل

مهمة جدا اذ  المختلفة مثل (التایروسین والكالسین واالنین)�طر�قة الصهر والمذیب ان تفاعالت انتقال مجموعة االمین

ل نقل الن مساري الهدم والبناء في ا�ض الحوامض االمین�ة قد �عتمد تفاع�مكن ان تحصل في الكائنات الح�ة 

میني الى �ار�ون الفا لحامض �یتوني لیتحول الحامض االمیني الي مر�ب �ار�ونیل ألا مجموعة االمین من الحامض

ان جم�ع الحوامض االمین�ة تكاد تكون قادرة على االشتراك في تفاعالت نقل مجموعة االمین �عد ذلك تم تحضیر 

كسدة االر�نات المعوضة في مر��ات بوتاسیوم �اة بواسطة برمنغنات الالحوامض الكار�و�سیل�ة �طر�قة االكسد

ذات فعال�ة امینو انتي �ایر�ن ) لتحضیر االمیدات الجدیدة -4االو�زازول ثم تم مفاعلة الحوامض الكار�و�سیل�ة مع (

 �ایلوج�ة .

 -الدراسات الط�ف�ة :-):2-3 (

 اط�اف االشعة تحت الحمراء -1 

 -:تشخ�ص مر��ات البنزو�ن (1-2-3 ):

هایدات یهایدات االرومات�ة بینما االلدی) لجز�ئتین من االلد A1-A8مر��ات البنزو�ن �طر�قة التكاثف (  حضرت

مثل تفاعل االلدول وحضرت مر��ات البنزو�ن بوجود ایون الس�انید (  ةسمناف ةل�فات�ه تحصل فیها تفاعالت جانب�اال

CN- رور�ة لحصول التفاعل �سببعن غیره من العوامل المساعدة �صفات ممیزه ض ى ) اذ �عز 

 نیو�لیوفیل جید .-1

 مجموعة مغادره جیدة .-2

و�ذلك ,ومن ثم فقدانها , الهیدروجین ذرةقدرته على سحب االلكترونات وهذا �ساعده على ز�ادة حامض�ه -3

 :الكار�انیون حسب قانون التفاعل هو قرار�ة تعلى اس
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Rate=K (RCHO)2 

  )3-1المخطط رقم (وحسب الم�كان�ك�ة المقترحة في  

-
Ar C H

O

+ CN- -
Ar C H

CN

O

-
Ar C

CN

OH

+ -
Ar C H

O

-
Ar C C

CN

O

OH

H

Ar -
Ar Ar-

CN

OH

O

H

-
Ar C C Ar-

OH

O 

 م�كان�ك�ة تكاثف البنزو�ن) 3-1مخطط (

) 3-4()3-3)(3-2)(3-1() الموضح في االشكال FT-IRومن ثم تشخ�ص هذه المر��ات بواسطة ط�ف (

)5-3)(6-3)(7-3)(8-3( 
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(A1) االشعة تحت الحمراء للمر�ب ط�ف  : (1-1-2-3) 

 

 )A1(للمر�ب) FT-IR(ط�ف ): 3-1الشكل (

  A2)ط�ف االشعة تحت الحمراء للمر�ب ()2-1-2-3( 

 

 )A2لمر�ب () لFT-IR):ط�ف (3-2ل (الشك
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 ) A3):ط�ف االشعة تحت الحمراء للمر�ب (3-1-2-3( 

 

 .)A3للمر�ب ( )FT-IR ):ط�ف (3-3شكل (ال

(A4 ) االشعة تحت الحمراء للمر�ب ط�ف :(4-1-2-3) 

 

 .)A4للمر�ب ()FT-IR(ط�ف ):3-4الشكل (
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 )A5االشعة تحت الحمراء للمر�ب ( ):ط�ف5-1-2-3(

 

 .)5Aللمر�ب () FT-IR():ط�ف 3-5الشكل (

 A6)):ط�ف االشعة تحت الحمراء للمر�ب (6-1-2-3(

 

 )A6للمر�ب ( )FT-IR():ط�ف3-6الشكل (
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(A7 )(3-2-1-7)-:ط�ف االشعة تحت الحمراء للمر�ب 

 

 .)A7للمر�ب ()FT-IR( ):ط�ف3-7الشكل (

 (A8) ط�ف االشعة تحت الحمراء للمر�ب-): 8-1-2-3) 

 

 ).A8للمر�ب ()FT-IR():ط�ف 3-8الشكل (
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)�سبب cm-13400-3200في( الهیدرو�سید عةمجمو ل امتصاص حزمة هورظنالحظ في جم�ع االشكال حیث 

) حسب المجموعة cm-11750 -1730تصاص لمجموعة الكار�ونیل في (ام ةهور حزمظكذلك  االصرة الهیدروجین�ة

-C) و(cm-13000-2850في ( ة)ال�فات�C-Hامتصاص ل ( ةهور حزمظ في حلقه البنز�ن �ذلك ةالمعوض

H) االرومات�ة عند(cm-13150-3050  امتصاص عند ( ةهور حزمظ) �ذلكcm-11600-1500(  تقود المجموعة

)C=C. االرومات�ة ( 

 

 ) تشخ�ص مر��ات االو�سازول :2-2-3(

) �طر�قة الصهر B1-B7(اسة تفاعل تحط�م ستر�كر للحامض االمیني االنین بوجود مر��ات البنزو�ن تم در 

شعة تحت ��ات االو�سازول �استعمال ط�ف األوالمذیب وتم الحصول على مر��ات االو�سازول وتم تشخ�ص مر 

رت بدال منها حزمة هظو ) cm-11680-1640الحمراء حیث اختفت حزمة امتصاص مجموعة الكار�ونیل في (

-12()3-11)(3-10)(3-9كما في االشكال التال�ة ( )cm-11580-1590في ( (C=N)امتصاص لمجموعة 

وهذا �عطي دلیل جید على نجاح cm-13500كذلك اختفاء مجموعة الهیدرو�سید في )15-3)(14-3)(13-3)(3

) وتم تحضیر 3-1( في الجدول رقم اعالت تحط�م ستر�كر للحوامض االمین�ة وتم ادراج حزم االمتصاص �مافت

 )3-2�ما في المخطط (التال�ة )103( مر��ات االو�سازول حسب الم�كان�ك�ة
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G1

C C
H

OHO

G2
+ R

H
C COOH

H2N

G1
C C

H
G2

HO

N

C
HR COOH

G1 C C
H

G2

N

HO

CH

R

-CO2

C C
H

G1

N

OH

G2

HC

R

G1 C
H
C G2

OHN

CH

R

G1 C C

ON

C

R

G2

 

G1:CH3 , Cl , N(CH3)2 

G2:CH3 ,H ,Cl ,Br ,NO2 

R:CH3. 
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ت االو�سازول المحضرة ) لمشتقاFT-IR):یوضح ب�انات اط�اف االشعة تحت الحمراء (3-1جدول رقم (

)B1-B7 (بوحدة cm-1 

Com.No ύC-H aromatic 

ring  

ύC-H aliphatic  C=N C=C ύC-N 

amine 

Other 

B1 3067 3000-2856  1640 1600 …….. ……… 

B2 3058 3000-2950 1630 159 ……. ……… 

B3 3060 3000-2920 1630 1590 …….. C-Cl 

690 

B4 3210 3000-2890 1630 1590 …… C-Br 

650 

B5 3150 3000-2856 1680 1600 …… C-NO2 

1550 

B6 3090 2850 164 1590 …….. C-Cl 

860 

B7 3068 2950 1650 1590 1350 

 

……. 
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(: B1) ط�ف االشعة تحت الحمراء للمر�ب  -: (1-2-2-3) 

 

 ).B1للمر�ب ()FT-IR():ط�ف 3-9الشكل (

(B2 (ط�ف االشعة تحت الحمراء للمر�ب: (2-2-2-3) 

 

 ).B2للمر�ب ( )FT-IR():ط�ف3-10الشكل (
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(B3) (3-2-2-3):-ط�ف االشعة تحت الحمراء للمر�ب 

 

 ).B3للمر�ب()FT-IR():ط�ف 3-11الشكل (

 )(B4):ط�ف االشعة تحت الحمراء للمر�ب 4-2-2-3( 

 

 ).B4للمر�ب ()FT-IR():ط�ف3-12الشكل (



 الفصل الثالث                                                            النتائج والمناقشة     
    

 
66 

 )B5(للمر�ب ط�ف االشعة تحت الحمراء  -):5-2-2-3( 

 

 ).B5للمر�ب ()FT-IR():ط�ف 3-13الشكل (

 )(B6للمر�ب االشعة تحت الحمراء ط�ف  -):6-2-2-3( 

 

 ).B6للمر�ب ()FT-IR():ط�ف 3-14الشكل (
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 )(B7ط�ف االشعة تحت الحمراء للمر�ب -):7-2-2-3( 

 

 ).B7للمر�ب ()FT-IR(�ف ):ط3-15الشكل (
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كما تم تشخ�صها .) فكانت متطا�قة C.H.Nبواسطة تحلیل العناصر (كذلك تم تشخ�ص المر��ات )3-2-3( 

 )HNMR1( للبروتون  بواسطة درجة االنصهار واخیرا تم تشخ�صها بواسطة ط�ف الرنین النووي المغناط�سي

 )B1) للمر�ب (1HNMRط�ف ( -:)1-3-2-3(

 او�سازول حزمة�ارا تولیل -5و4-مثیل -DMSO-d6( 2) في مذیب (B1)لمر�ب (HNMR1هر ط�ف (أظ

تعود )PPM7.1-7.6 δ( في المنطقة مزدوجة وحزمة )S,9H,3 CH3تعود الى ()PPM2.4 δ( المنطقة فردة فينم

)تعود الي بروتون واحد الموجود في حلقة PPM8.3δفي المنطقة ( هور حزمة متعددةظو�ذلك )d,8H,2C2H4الى (

 ).3-16�ما في الشكل (االو�سازول 

 

 ).B1للمر�ب () 1HNMR():ط�ف 3-16الشكل (
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 )B2) للمر�ب (HNMR1ط�ف ( -:)2-3-2-3( 

 المنطقة فردة فينمهور حزمة ظلوحظ فنیل او�سازول -5-تولیل -4-مثیل  -B2 (2اما المر�ب (

)PPM2.5( تعود الى)S,6H,2CH3(  المنطقة في مزدوجةحزمة و )PPM7.2-7.4الي  ودع)ت

)m,9H,C6H5,C6H3(.) 3-17كما في الشكل.(  

 

 )B2للمر�ب () HNMR1():ط�ف 3-17الشكل (
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 )B3) للمر�ب (1HNMRط�ف(  -:)3-3-2-3( 

في  ةمنفردهور حزمة ظلوحظ �ارا �لورو فنیل او�سازول -5-لو�یلنو —2-4-مثیل -B3 (2اما المر�ب (

موعة المعوضة لمجموعة الفنیل المعوضة �الكلور والمج فردةنم) وحزمة S,6H,3CH3( الى )تعودPPM2.7( المنطقة

هور حزمة منفردة في المنطقة ظذلك و � )m,8H,C6H4الى ( ودع)تPPM6.7-7.3(في المنطقة  �مجموعة المثیل

 ).3-18�ما في الشكل (في المذیب  )H2O) تعود الي (3.4(

 

 )3B) للمر�ب (HNMR1): ط�ف (3-18الشكل(
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 )B4) للمر�ب (HNMR1ط�ف ()4-3-2-3(

 المنطقة منفردة في هور حزمةظلوحظ  �ارا برومو فنیل او�سازول-5-تولیل -4-ثیل م-B4 (2اما المر�ب (

)PPM2.3ود الى (ع)تS,6H,2CH3 منفردة لمجموعة الفنیل المعوضة �البروم والمجموعة المعوضة  حزمة) و

 ).3-19كما في الشكل () ,m,8H (C6H4) تعود اليPPM)6.8-7.4في المنطقة  �مجموعة المثیل

 

 ).B4للمر�ب () HNMR1():ط�ف 3-19الشكل (
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 )B5) للمر�ب (HNMR1ط�ف ( -:)5-3-2-3(

المنطقة فردة في نمهور حزمة ظلوحظ  او�سازول–�ارا نترو فنیل -5-تولیل -4-مثیل -B5( 2اما المر�ب (

)PPM2.5ود الى (ع)تS,6H,2CH3(لمجموعة الفنیل المعوضه �النایترو والمجموعة المعوضه  فردةنم وحزمة

 ).3-20كما في الشكل ( )m,8H,C6H4ود الى (ع)تPPM7.5-7.6( في المنطقة �مجموعة المثیل

 

 ).B5للمر�ب ( )HNMR1():ط�ف3-20الشكل (
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 )104( )ة (تحضیر الحوامض الكار�و�سیل�ة) تفاعالت االكسد4-2-3( 

 : حسب الخطوات التال�ة)بواسطة البرمنغنات و c1-c5حضرت الحوامض الكار�و�سیل�ة من اكسدة المر��ات (

2H + Mno
4 Mno

3 + H2O Fast

 

 

(PhCH2 + HMnO3) PhCH2OH
 +Mn

v
Fast

 

PhCH2OH
 +MnVII aldehyde or ketone Fast 

aldehyde + 
Mn
VII

benzoic
 acid Fast

 

+ 
Mn benzoic

 acid
VI

Ketone SIOW 

5Mn 2Mn +3Mn FastV II VII

 

 

 

 )105( معادلة التال�ة :ال حسب )3-3(اما الم�كان�ك�ة المقترحة

KMnO4

H

CH3 COOH

 

 معادلة تحضیر حامض البنزو�ك

MnO3 + PhCH3 (PhCH2
+ HMnO3) SIOW



 الفصل الثالث                                                            النتائج والمناقشة     
    

 
74 

C

H
H

H + Mn

O

OO

O

C

H

H

Mn

O

O

O

O

C

H

H

O
Mn

HO

O

O

C H

O

Mn

O

O

O

OH

K

C

O

O

H

Mn

O

OH
O

C O

O

H

C OH

O

 

 )C1-C5) یوضح  م�كان�ك�ة تحضیر مر��ات الحوامض الكار�و�سیل�ة (3-3مخطط (

هور حزمة امتصاص ظ)C1-C5الت () مشتقات الحوامض الكار�و�سیل�ة لالو�سازو FT-IR(هرت اط�اف أظ

 رقم في الجدول) cm-11725-1700) في( C=Oومجموعة الكار�ونیل ( 1cm-3400مجموعة الهیدرو�سیل في 

 )3-25)(3-24)(3-23)(3-22)(3-21( و�ما موضح في االشكال ادناه) 2(
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لكار�و�سیل�ة )لمشتقات الحوامض اFT-IR):یوضح ب�انات اط�اف االشعة تحت الحمراء (3-2جدول رقم (

 )cm-1( )بوحدةC1-C5( المحضرة

Com.NO O-H C=O C=N NO2 C-Cl C-Br 

C1 3281 1720 1595 ………… …….. ……. 

C2 3296 1710 1580 ………… …….. ……. 

C3 3370 1715 1600 ………… 780 ……. 

C4 3380 1710 1595 ………… …….. 660 

C5 3248 1720 1608 1550and 

1330 

…….. …….. 

 

 -:)C1للمر�ب (ط�ف االشعة تحت الحمراء -):3-2-4-1( 

 
 ).C1للمر�ب () FT-IR(): ط�ف 3-21الشكل (
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 -:)C2(ط�ف االشعة تحت الحمراء للمر�ب-):2-4-2-3(

 

 ).C2للمر�ب () FT-IR():ط�ف 3-22الشكل (

 -:)C3ط�ف االشعة تحت الحمراء للمر�ب (-): (3-4-2-3

 

 ).C3للمر�ب () FT-IR):ط�ف (3-23الشكل (
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 -:)C4ط�ف االشعة تحت الحمراء للمر�ب ( -):4-4-2-3( 

 

 ).C4للمر�ب ( )FT-IR():ط�ف3-24الشكل (

  :-)C5ط�ف االشعة تحت الحمراء للمر�ب ((5-4-2-3) 

 

 ).C5للمر�ب () FT-IR): ط�ف(3-25الشكل ( 
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)لمر��ات الحوامض 1HNMRاط�اف الرنین النووي المغناط�سي للبروتون ()5-2-3(

 �و�سیل�ة :الكر 

 )C1) للمر�ب (HNMR1ط�ف ( -:)1-5-2-3(

اسید او�سازول في مذیب  كو�ثنائي بنز -5,4-كار�و�سي -C1 (2للمر�ب ()1HNMRهر ط�ف (أظ

)DMSO-d6(في المنطقة المحصورة بین حزمة متعددة )PPM7.7,7.1(تعود الىm,4*4H)للحلقة االرومات�ة( 

 )الكار�و�سیل�ة .O-H( )(S,1H,3*O-H )تعود الى10-9.5هور حزمة منفردة في المنطقه (ظوا�ضا 

 

 )C1) للمر�ب (1HNMR):ط�ف (3-26الشكل (
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 )C2) للمر�ب (HNMR1ط�ف ( -:)2-5-2-3( 

حزمة متعددة فنیل او�سزازول -5-اسید  كبنزو�-4-�ار�و�سي  -C2 (2)للمر�ب (HNMR1هر ط�ف (أظ

هور ظلوحظ ض وا�ضا ),m,4*4Hونات الحلقة االرومات�ة (تعود الى بروت)PPM7.3,7.8( في المنطقة المحصورة

 قط �ضهر اشارة منفردة في المنطقة) فH2O,اما (تعود الى بروتونات المذیب )PPM2.5حزمة منفردة في المنطقة (

)PPM3.4(المنطقة في منفردة اشارة ظهور و�ذلك)PPM11 (بروتونات الى تعود)O-H*2 (الكار�و�سیل�ة 

 

 )C2)للمر�ب (HNMR1�ف (): ط3-27الشكل (
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 )C3) للمر�ب (1HNMRط�ف ( -:)3-5-2-3(

 حزم�ارا �لورو او�سازول  -5-اسید  كبنزو� -4-�ار�و�سي  -C3( 2)للمر�ب (HNMR1هر ط�ف (أظ

هور حزمة ظوا�ضا ) الحلقة االرومات�ة (m,4*4Hتعود الى  ) PPM7.3 ,7.8 متعددة في المنطقة المحصورة بین (

)تعود الي PPM3.4 منفردة في المنطقة (حزمة هور ظ)تعود الى المذیب وا�ضا PPM2.5 لمنطقة (منفردة في ا

)H2O (هور اشارة منفردة في المنطقة ظ) و�ذلكPPM10.5) تعود الى (S,1H,2*O-H(  الكار�و�سیل�ة 

 

 )C3)للمر�ب (HNMR1):ط�ف (3-28الشكل (
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 )C4) للمر�ب (1HNMRط�ف ( -:)4-5-2-3(

حزم �ارا برومو او�سازول -5-اسید  كبنزو� -4-ر�و�سي �ا -C4( 2للمر�ب ( )HNMR1ط�ف (هر أظ

تونات الحلقة االرومات�ة .و�ذلك برو )(m4*4Hتعود الى )PPM7.6 - 7.8متعددة في المنطقة المحصورة بین (

طقة هور حزمة منفردة في المنظ)تعود الي المذیب وا�ضا PPM2.5هور حزمة منفردة في المنطقة (ظ

)PPM3.4) تعود الي(H2O هور حزمة منفردة في المنطقة (ظ)و�ذلكPPM10) تعود الى(S,1H,2*O-H (

 الكار�و�سیل�ة .

 

 )C4) للمر�ب (HNMR1):ط�ف (3-29الشكل (
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 )C5) للمر�ب (1HNMRط�ف( -:)5-4-2-3( 

حزم  او�سازول �ارا نایترو -5-اسید  كبنزو� -4-�ار�و�سي  -C5( 2)للمر�ب (1HNMRهر ط�ف (أظ

هور ظوتونات الحلقة االرومات�ة و�ذلك بر  )(m4*4H)تعود اليPPM7.5 -7.8متعددة في المنطقة المحصورة بین(

) PPM3.4)فقد اعطي حزمة منفردة في المنطقة(H2O)تعود الى المذیب اما (PPM2.5حزمة منفردة عند المنطقة (

 ) الكار�و�سیل�ة .S,1H,2*O-Hى ()تعود الPPM10هور حزمة منفردة في المنطقة (ظوا�ضا 

 

 

 )C5)للمر�ب (1HNMR): ط�ف (3-30الشكل (

هو هیدروجین مجموعة الكار�و�سیل �متص في مجال مغناط�سي الخاص�ة الممیزة للحوامض الكار�و�سیل�ة 

 منخفض و�عطي قمة واحدة �سبب االصرة الهیدروجین�ة .

 

 



 الفصل الثالث                                                            النتائج والمناقشة     
    

 
83 

 ) تحضیر مشتقات االمیدات لالو�سازول6-2-3( 

امینو انتي �ایر�ن ) -4(الحوامض الكار�و�سیل�ة مع االمین م تحضیر هذه المر��ات من تفاعل مشتقات ت

 �طر�قتین :

 .طر�قة استخدام ثایونیل �لوراید  -1

ثنائي االمونیوم و�انت النتائج متطا�قة وتم الحصول )(IVالمساعد نترات سیر�وم طر�قة الما�كرو�ف العامل-2

) وشخصت هذه المر��ات بواسطة تحلیل هذه العناصر 3-3)كما في الجدول رقم (D1-D5على المر��ات (

)C.H.Nو�انت متطا�قة �ما تم تشخ�ص هذه المر��ات بدرجة االنصهار وتم التفاعل حسب الم�كان�ك�ة التال�ة( 

 .لنیو�لیوفیل�ة )اح لنا م�كان�ك�ة تحضیر االمیدات ( االضافة المخطط التالي یوضو  )4-3( 
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 ط�ف االشعة تحت الحمراء لمر��ات االمیدات : )7-2-3(

هور حزمة ظدات اختفاء مجموعه الكار�و�سیل و ) لمشتقات االمیFT-IRهرت ط�ف االشعة تحت الحمراء (أظ

هرت حزمة امتصاص لمجموعة الكار�ونیل امید في أظ) �ما cm-13400)كذلك في المدى (NHص لمجموعة (امتصا

 )3-3)حسب الجدول (FT-IR) تم ادراج حزم االمتصاص لط�ف (cm-11680-1630المدى (

 ).cm-1) بوحدة (D1-D5میدات المحضرة () لألFT-IR) ب�انات اط�اف االشعة تحت الحمراء (3-3جدول (

Com.No ύC=O ύC-H aliphatic ΎN-H 

D1 1685 2902 3358 

D2 1682 2945 3352 

D3 1692 2926 3377 

D4 1694 2931 3378 

D5 1991 2925 3356 

 -):D1(االشعة تحت الحمراء للمر�ب ط�ف )1-7-2-3(

 

 )D1) للمر�ب (FT-IR):ط�ف (3-31( الشكل
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 -:)D2للمر�ب ( االشعة تحت الحمراءط�ف -):2-7-2-3( 

 

 )D2) للمر�ب (FT-IR): ط�ف (3-32الشكل (

 )D3للمر�ب ( االشعة تحت الحمراءط�ف -):3-7-2-3(

 

 )D3) للمر�ب (FT-IR): ط�ف (3-33الشكل (
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 )(D4للمر�باالشعة تحت الحمراء  ط�ف-):4-7-2-3( 

 

 )D4) للمر�ب (FT-IR):ط�ف (3-34الشكل (

 

 -):D5(للمر�ب  االشعة تحت الحمراءط�ف  (5-7-2-3)

 

 )D5) للمر�ب (FT-IR):ط�ف (3-35الشكل (
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  :) لمر��ات االمیداتHNMR1اط�اف الرنین النووي المغناط�سي للبروتون () 8-2-3(

 )D1�ب (ر ) للمHNMR1ط�ف ( -:)1-8-2-3(

في  او�سازول-بنزماید )انتي �ایر�ن ]ثنائي -5-4-اماید -D1( 4-)]2( مر�بلل)HNMR1أظهر ط�ف (

هور حزمة ظ)المذیب ,و  C-CH3)(S,3H) تعود الى (PPM2.4زمة منفردة في المنطقة (ح)DMSO-d6مذیب (

) PPM4 -4.03هور حزمة ا�ضا في المنطقة(ظ) و�ذلك H2O) تعود الى (PPM3.4 منفردة ا�ضا في المنطقة (

) تعود الى بروتونات الحلقة PPM6.8-7.7في المنطقة ( وا�ضا حزمة متعددة )S,3H)(N-CH3تعود الى (

  ) االماید�ة .S,1H)(NH)تعود الى(9.5-8.3مة في المنطقة(هور حز ظو�ذلك  الرومات�ةا

 

 

 )D1( للمر�ب) 1HNMR( ط�ف): 3-36( الشكل
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 )D2) للمر�ب (1HNMRط�ف (-:)2-8-2-3(

فنیل ) انتي �ایر�ن ] او�سازول في -5-بنزماید -4-اماید -D2( 4-)]2)للمر�ب (1HNMR(أظهر ط�ف

هور حزمة في ظو  المذیب )S,3H)(C-CH3()تعود الى PPM2.6حزمة منفردة في المنطقة ((DMSO-d6) مذیب 

) PPM6.7-7.5هور حزمة متعددة في المنطقة (ظو�ذلك ) N-CH3)(S,3H) تعود الى (PPM4-4.1المنطقة (

) S,1H ()NH) تعود الى (PPM9.3هور حزمة منفردة في المنطقة (ظ لكبروتونات الحلقة االرومات�ة و�ذ تعود الى

 االماید�ة 

 

 )D2) للمر�ب (HNMR1): ط�ف (3-37الشكل (
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 )D3) للمر�ب (HNMR1ط�ف ( -:)3-8-2-3( 

-یل )انتي �ایر�ن ]�ارا �لورو فن-5-بنزماید -4-اماید -D3 (4-)]2) للمر�ب (HNMR1هر ط�ف (أظ

و�ذلك حزمة منفردة  یب) المذS,3H)(C-CH3تعود الى ()PPM3.4في منفردة في المنطقة (او�سازول حزمة 

وا�ضا  )(N- CH3 ()S,3H()تعود الىPPM4-4.1(المنطقةو�ذلك حزمة في المذیب ) تعود الي PPM2.5(عند

هور حزمة منفردة لك ظبروتونات الحلقة االرومات�ة و�ذ) تعود الى PPM6.9-7.9هور حزمة متعددة في المنطقة (ظ

  اید�ة) االمS,1H ( )NH( )تعود الىPPM9.5في المنطقة (

 

 )D3) للمر�ب (HNMR1):ط�ف (3-38الشكل (
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 )D4) للمر�ب (HNMR1ط�ف (): 4-8-2-3( 

-�ارا برومو فنیل )انتي �ایر�ن ]-5-بنزماید -4-اماید -D4 (4-)]2المر�ب () HNMR1(هر ط�فأظ

) تعود PPM2.0)تعود الي المذیب و�ذلك حزمة منفردة في المنطقة (PPM2.5او�سازول حزمة منفردة في المنطقة (

) وحزم متعددة في C-CH3)(S,3H) تعود الى (PPM3.4(,) وحزمة منفردة في المنطقة CH3الي بروتونا مجموعة (

)تعود 9.7ور حزمة في المنطقة (هظات الحلقة االرومات�ة و )تعود الى بروتونPPM6.8-7 .7المنطقة (

 االماید�ة  S,1H()(NHالى(

 

 )D4ب () للمر�HNMR1):ط�ف (3-39الشكل (
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 )D5) للمر�ب (1HNMRط�ف ( -:)5-8-2-3( 

-�ارا نترو فنیل ) انتي �ایر�ن ]-5-بنزماید -4-اماید -D5 (4-)]2المر�ب ()1HNMR(هر ط�ف أظ

)تعود الى PPM3.3) تعود الى المذیب وحزمة في المنطقة (PPM2.5منفردة في المنطقة ( حزمة او�سازول

)S,3H)(C-CH3) وحزمة في المنطقة (PPM4.07تعود الى ()S,3H)(N-CH3(  وحزمة متعددة في المنطقة

) تعود PPM9.2هور حزمة عند (ظوتونات الحلقة االرومات�ة و�ذلك ) تعود الى بر PPM6.8-7.8المحصورة بین (

 االماید�ة )S,1H()NHالى (

 

 )D5) للمر�ب (HNMR1): ط�ف (3-40ل (الشك
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 -):CNMR13ر الكار�ون (ط�ف الرنین المغناط�سي لنظی-) :9-2-3(

 هذه المر��ات ومن) (DMSO-d6في مذیب )13CNMRتم تشخ�ص �عض المر��ات المحضرة �استخدام مط�اف�ة (

:- 

  )D1) للمر�ب (13CNMRط�ف ( -):1-9-2-3(

 ) لكار�ون PPM42),واشارة في المنطقة (CH3)لكار�ون ال(PPM29) اشاره في المنطقة (D1هر المر�ب (أظ 

)N-CH3( وا,) شاره متعددة في المنطقةPPM115-145 واشارة في المنطقة )لكار�ون الحلقة االرومات�ة ,

)PPM157( تعود) لكار�ونC=N(حلقة اال) و�سازول ,واشارة في المنطقةPPM169) لكار�ون(C=O. لالماید( 

 

 )D1) للمر�ب (13CNMR)ط�ف (3-41الشكل (
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 )D2) للمر�ب (13CNMRط�ف ( -):2-9-2-3( 

) وا�ضا في المنطقة CH3)لكار�ون (PPM34) اشاره في المنطقة (D2المر�ب ()13CNMR(ط�ف  هرأظ

)PPM40) تعود الي �ار�ون (N-CH3 هور اشارة متعددة في المنطقة المحصورة بین (ظ) وPPM128-

المنطقة االماید�ة وا�ضا في  )C=O)لكار�ون(PPM167)لكار�ون الحلقة االرومات�ة و�ذلك اشارة في المنطقة (133

)PPM158) تعود لكار�ون(C=N لحلقة االو�سازول(. 

 

 )D2) للمر�ب (13CNMR) ط�ف (3-42الشكل (
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 )D3) للمر�ب (CNMR13ط�ف (-):3-9-2-3(

)واشارة في المنطقة CH3)لكار�ون (PPM34() اشاره في المنطقة D3المر�ب ( )13CNMR(هر ط�فأظ

)PPM41) تعود الى (N-CH3عدددة في المنطقة المحصورة بین () و�ذلك اشارة متPPM132-134 تعود لكار�ون(

) االماید�ة و�ذلك في المنطقة C=O(كار�ون )تعود لPPM169الحلقة االرومات�ة و�ذلك اشارة عند (

)PPM157 تعود لكار�ون()C=N) لحلقة االو�سازول و�ذلك اشارة في المنطقة (PPM42) تعود لكار�ون(C-Cl .( 

 

 )D3) للمر�ب (CNMR13ف () ط�3-43الشكل (
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 )D4() للمر�ب CNMR13ط�ف ( -):4-9-2-3(

) و�ذلك اشارة في CH3) تعود لكار�ون (PPM30) اشارة في المنطقة (D4المر�ب ()CNMR13(اضهر ط�ف 

) تعود الى �ار�ون الحلقة PPM126هور اشارة في المنطقة (ظ) و N-CH3) تعود لكار�ون (PPM40المنطقة (

) االماید�ة و�ذلك اشارة في المنطقة C=O) تعود لكار�ون (PPM172هور اشارة في المنطقة (ظلك و�ذاالرومات�ة 

)PPM156) تعود لكار�ون(C=N) لحلقة االو�سازول و�ذلك اشارة لكار�ون (C-Br) في المنطقة (PPM36.( 

 

 )D4) للمر�ب (CNMR13) ط�ف (3-44الشكل (
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 )D5) للمر�ب (CNMR13ط�ف (-):5-9-2-3(

) واشارة في CH3) تعود لكار�ون (PPM30) اشارة في المنطقة (D5المر�ب ( )CNMR13(هر ط�فأظ

) تعود لكار�ون الحلقة االرومات�ة PPM126) واشارة في المنطقة (N-CH3) تعود الى �ار�ون (PPM41المنطقة (

) تعود PPM157ي المنطقة (ید�ة و�ذلك اشارة ف) االماC=O) تعود لكار�ون (PPM170و�ذلك اشارة في المنطقة (

 ) .C-NO2) لكار�ون (PPM56 ) لحلقة االو�سازول واشارة في المنطقة (C=Nلكار�ون (

 )D5) للمر�ب (13CNMR) ط�ف (3-45(الشكل
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 الحیو�ة االخت�ارات -)3-3(

 الفعال�ة ال�ایلوج�ة  –)1-3-3(

العالج�ة الك�م�او�ة  حیوان ان اكتشاف العوامللالنسان وال .تسبب االح�اء المجهر�ة انواع مختلفة من االمراض

ومنها هنالك مصدران للعالجات الك�م�او�ة المعزولة من الكائنات  .له اثر مهم جدا في الس�طرة على هذه االمراض

 ....الخ .)106(راسا�كلین تتالبنسلیوم وال من فلز المستخلص  الح�ة مثل البنسلین

لك�م�او�ة المحفزة .مثل مر��ات السلفا وغیرها ومن اهم الممیزات التي �متاز اما المصدر الثاني فیتمثل بلمواد ا

السم�ة االنتقائ�ة التى تق�س �ان الدواء �كون مؤذ�ا للعامل المرضي وغیر مؤذي  بها اي عالج حیوي او ��م�اوي هو

معین قد �كون فعاال للقضاء وهذه تقتضي ان �كون الدواء في تر�یز للمض�ف.. وتكون االنتقائ�ة نسب�ة ول�ست مطلقة 

 على الجراث�م المسب�ة لاللتهاب..وهنالك ار�ع ال�ات لتثب�ط الجراث�م .

 تثب�ط الجدار الخلوي  -1

 تثب�ط وظ�فة الجدار الخلوي  -2

 تثب�ط تصن�ع البروتین  -3

 تثب�ط تصن�ع االحماض النوو�ة -4

ن�ة حیث تملك فعال�ة حیو�ة ضد الفطر�ات وضد ان االمیدات تعد تراكیب مهمه في الحقول الطب�ة والصیدال

  )107(ال�كتر�ا وضد االورام.

  :�كتر�الل اتداض�مالفعال�ة التثب�ط�ة للمر��ات المحضرة المدروسة : )2-3-3(

�مذیب  DMSO وحضر محلول �ل مر�ب �استخدام  )H1-H6( درست الفعال�ة الحیو�ة للمر��ات المحضرة

ها من من ال�كتر�ا المرض�ة التي تم عزلها وتشخ�صها �عد عزل على صنفینة تاثیرها وتم دراس  )M0.003�تر�یز (و 

رام وقد ) وهي �كتر�ا سال�ة لص�غة الجEscherichia coliواول نوع من ال�كتر�ا هو (حاالت مرض�ة واث�ات صفاتها .

 )3-46(مل�متر ).كما موضح في الشكل 20)�اقطار تثب�ط (اعلى من 6Hو5Hو2Hهرت المر��ات (أظ
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موج�ة الشحنة لص�غة الجرام. وقد اضهرت  اهي �كتر� )Sataph.Aureus(ما النوع الثاني من ال�كتر�ا هو أ

 )..3-47مل�متر )كما موضح في الشكل (20)�اقطار تثبی�ط (اعلى من H1,H2,H3,H4,H6المر��ات (

 

 و�ما یلي :)108(طر�قة االنتشار في االكار بواسطة الحفر.وفق 

) الصلب وتم MullerHinton agarمن وسط ( ml20حاو�ة على  �اقطأ ت العزالت ال�كتیر�ة الىاض�ف -1

 .مدة ساعة في الثالجة �اق�ت االط)وتر L-shapeالطبق بواسطة الناشر ( نشره جیدا على سطح

 تم عمل حفر على سطح االكار . -2
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 مذیب. � DSMO) لجم�ع المر��ات المدروسة �استعمال M0.003(حضر تر�یز  -3

 وحضنت لمدة ساعة في الثالجة  ل المر��ات المدروسة في �ل حفرة ما�كرولیتر من � 40وضع  -4

) �س�طرة Centamgcinوتم استعمال المضاد الحیوي (ساعة  24لمدة  C◦37ثم حضنت في الحاضنة بدرجة 

 موج�ة .

 مال فتره الحضن .) �استعمال المسطرة �عد اكتmmقطار تثب�ط نمو ال�كتر�ا ب(أتم ق�اس  -5 

 ) یوضح الفعال�ة ال�كتیر�ة لمشتقات االمیدات المحضرة3-4جدول رقم(

Com.No Staph Aureus 

1*10-3 

E.Coli 

1*10-3 

H1 +++ - 

H2 +++ +++ 

H3 +++ - 

H4 +++ - 

H5 - +++ 

H6 +++ +++ 

Not (-)=no inhibition,(+)=5-10mm,(++)=15-20mm 
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  :�مضادات للسرطان لمر��ات �ة الفعال دراسة-):3-3-3(

 من الفطر�ات المرض�ة عالیتها العال�ة في تثب�ط الكثیر من االنواع المختلفةفامتازت مر��ات االو�سازول �

واستعملت ا�ضا مر��ات االو�سازول �ایلوج�ا بوصفها مضادات للسرطان ومضادات �كتیر�ة وفایروس�ة وال�كتر�ا 

للعضالت .و�ظهر ا�ضا خاص�ة مث�طة لالنز�مات  م�سطة ولعالج االلتها�ات و  ادات السلومسكنات لالالم ومض

و�ظهر ا�ضا تشا�ه في بن�ة ��م�اء البنسلین و�تم استخدامها في البلمرة والتكث�ف االساسي للبول�مرات المتجانسة 
المسكنات ومضادات السرطان وتلعب دورا اساس�ا في تر�یب العدید من االدو�ة النشطة �ایلوج�ا مثل ,والببتیدات )109(

 ومضادات االلتهاب ومضادات االكتئاب ومضادات الم�كرو�ات و�ذلك لمرض السكري والسمنة وا�ضا مث�طات 

 .)110(ال�س�ط الهر�س لفیروس 

 )MTTفحوصات سم�ة الخال�ا �استخدام طر�قة ( -)-3-3-31( 

خط الخال�ا السرطان�ة لسرطان الكبد  من خطوط الخال�ا الخط االول هو اناستعمل في هذه الدراسة نوع

)HepG2) اما الخط الثاني هو خط الخال�ا االعت�اد�ة (WRL-68سنتطرق في هذا الفصل تاثیر �عض  ,) للمقارنة

لكل نوع اذا تم استخدام االخت�ار المسمى المواد المحضرة قید الدراسة على الخال�ا السرطان�ة والخال�ا االعت�اد�ة 

)من اجل فحص MTTثنائي فنل ر�اعي زولیوم برومید )(-5,2-یل )-2-ثنائي مثیل ثایوزول 5,4(3�اخت�ار ص�غة (

,أذ  خال�اكبیرة في تحدید نس�ة تثب�ط ال نوع المر�ب المحضر وتر�یزه.اهم�ةلحیو�ة الخال�ا..وقد اوضحت النتائج ان 

وهذا مایتفق  , Dose dependentلجرعة هذا التثب�ط �كونه معتمد على او�طلق على  �عتمد �شكل �بیر على التر�یز

 )113)(112)(111(عل�ه العدید من ال�احثین.

 -:)HepG2(خط الخال�ا السرطان�ة لسرطان الكبد  -)2-3-3-3( 

 الخلو�ة السرطان�ة على الخطوط]او�سازول ,فنیل)انتي �ایر�ن -5-بنزماید-4-اماید-2[(-4المر�ب تاثیر 1- 

 ).WRL-68�ة (والخال�ا االعت�اد HepG2للكبد

و�ذلك للخال�ا  HepG2) على عمل�ة نمو خال�ا الخطوط الخلو�ة السرطان�ة للكبدD2ثیر المر�ب (أتعند دراسة 

 HepG2الخطوط الخلو�ة السرطان�ة للكبد تثب�ط لنمو خال�ا ةاقل نس�أالنتائج  ظهرتاوقد  )WRL-68االعت�اد�ة(
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ى نس�ه للتثب�ط على التوالي بینما اعلµg \ ml12.5و µg \ ml25) عند التر�یز�ن WRL-68والخال�ا االعت�اد�ة (

)معا وقد WRL-68والخال�ا االعت�اد�ة ( HepG2لو�ة السرطان�ة للكبد لخال�ا الخطوط الخ 400عند التر�یز 

 ا في المجال الطبي �دواء.. تبینسخدامهألمعرفة امكان�ة  ةجل المقارنأ) من WRL-68استخدمت الخال�ا االعت�اد�ة (

%) لخال�ا الخط الخلوي 83.80-%43.17) تتراوح بین (D2ن نس�ة عدد الخال�ا الح�ة المت�ق�ة �عد المفاعلة مع (أ

-%64.54ین (ب WRL-68للخال�ا االعت�اد�ة  عدد الخال�ا الح�ة نس�ة , في حین �انت HepG2طاني للكبد السر 

 µg \ ml400عند التر�یز  HepG2كبد اني للفضل نس�ة تثب�ط للخط الخلوي السرط%) .وقد ظهرت ا86.57

%) 64.54بنفس التر�یز هي (WRL-68لخط الخلوي للخال�ا االعت�اد�ة %) بینما �انت افضل نس�ة تثب�ط ل43.17(

یوضح  اكبر من تاثیرها على الخال�ا السل�مة. وهذا بدوره ةممتازه. حیث ان تاثیرها على الخال�ا السرطان� وهذه نت�جه,

 �عالج لسرطان الكبد . استخدام المر�ب  لنا مدى امكان�ة

 ) التال�ان یوضحان ذلك :84 -3) والشكل ( 5-3والجدول ( 

 

ومقارنتها مع خط الخال�ا HepG2لسرطاني للكبد )على خال�ا الخط الخلوي اD2تاثیر ( -) :3-5جدول (

 .  C37◦ساعة و�درجة حرارة 24لفترة  (MTT) عت�اد�ة لنفس التر�یز �استخدام اخت�اراال

HepG-2 WRL68 

Conc. Mean SD Mean SD 

400.00 43.17 2.28 64.54 4.88 

200.00 48.84 0.12 62.85 1.95 

100.00 52.08 2.92 76.78 4.45 

50.00 64.55 3.14 73.34 1.29 

25.00 75.31 4.56 85.38 1.14 

12.50 83.80 1.86 86.57 3.71 
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وخال�ا HepG2�ا الخط الخلوي السرطاني للكبد الفعال�ة الحیو�ة لخال یوضح العالقة بین -) :48-3اما الشكل (

 .D2قابل لوغار�تم التر�یز للمر�ب مWRL-68الخط الخلوي االعت�اد�ة 

 

وخال�ا الخط HepG2للكبد )یوضح العالقة بین الفعال�ة الحیو�ة لخال�ا الخط الخلوي السرطاني84-3شكل (

 D2 ر�تم التر�یز للمر�بمقابل لوغاWRL-68 الخلوي االعت�ادي

) عند تفاعل half –Maximal Inhibition Concentration) (IC50ا �النس�ة لتر�یز المث�ط النصفي (أم

)D2 الخال�ا الخلوي السرطان للكبد) مع الخط HepG2بلغ µg \ ml42.ي لخط خال�ا بینما بلغ التر�یز المث�ط النصف

ممتازة تعزز ما توصلنا ال�ه سا�قا من امكان�ة استخدام المر�ب المذ�ور وهذا ا�ضا نت�جة  62.00µg \ mlاالعت�اد�ة

 )6-3لسرطان الكبد .كما في جدول (كعالج 
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)وخال�ا الخط السرطاني للكبد D2) للمر�ب (IC50المث�ط النصفي () یوضح العالقة بین التر�یز 6-3جدول (

HepG2ط الخلوي االعت�ادي وخال�ا الخWRL-68 

 

 . WRL-68والخال�ااالعت�اد�ة  HepG2لخطوط الخلو�ة السرطان�ة للكبد ) على نمو اD1لمر�ب (تاثیر ا -2

و�ذلك  HepG2 ) على عمل�ة نمو خال�ا الخطوط الخلو�ة السرطان�ة للكبدD1ثیر المر�ب (أعند دراسة ت

عند HepG2 ن�ة للكبدتثب�ط لنمو خال�ا الخطوط الخلو�ة السرطا ةقل نس�أوقد ظهرت  WRL-68للخال�ا االعت�اد�ة

 \ µgوµg \ ml25عند التر�یز�ن  WRL-68الخال�ا االعت�اد�ة اما  µg \ ml6.25و µg \ ml25التر�یز�ن هي 

ml50  على التوالي بینما اعلى نس�ه للتثب�ط عند التر�یزµg \ ml400  لخال�ا الخطوط الخلو�ة السرطان�ة للكبد

HepG2  والخال�ا االعت�اد�ةWRL-67 استخدمت الخال�ا االعت�اد�ة معا وقدWRL-68  لمعرفة  ةجل المقارنأمن

) تتراوح D1تبین ان نس�ة عدد الخال�ا الح�ة المت�ق�ة �عد المفاعلة مع ( خدامها في المجال الطبي �دواءتأسمكان�ة أ

 , في حین �انت النس�ة الخط الخلوي HepG2%) لخال�ا الخط الخلوي السرطاني للكبد95.99-%51.47بین (



 الفصل الثالث                                                            النتائج والمناقشة     
    

 
105 

اني السرطضل نس�ة تثب�ط للخط الخلوي أف%) .وقد ظهرت 96.95-%79.98بین (WRL-68 للخال�ا االعت�اد�ة

 %) بینما �انت افضل نس�ة تثب�ط للخط الخلوي للخال�ا االعت�اد�ة48.53() (400عند التر�یز HepG2 للكبد

WRL-68) من تاثیرها بر أكالخال�ا السرطاني تاثیرها على  حیث ان ممتازه %) وهذه نت�جه20.98بنفس التر�یز هي

 .�عالج لسرطان الكبدالمر�ب  وهذا بدوره یوضح لنا مدى امكان�ة استخدام على الخال�ا السل�مة

 ) یوضحان ذلك :49-4والشكل ( )7-3والجدول (

نتها مع ومقار  HepG2الخط الخلوي السرطاني للكبد  )على خال�اD1وضح تاثیر المر�ب ():ی7-3(الجدول 

 C◦37ساعة و�درجة حرارة  24) لفتره MTTلنفس التر�یز �استخدام اخت�ار ( WRL-68لخال�ا االعت�اد�ة خط ا

HepG-2 WRL68 

Conc. Mean SD Mean SD 

400.00 51.47 3.94 79.98 1.80 

200.00 62.85 3.42 86.00 1.95 

100.00 71.26 1.54 92.21 2.78 

50.00 85.92 4.14 96.49 1.29 

25.00 95.99 0.87 96.95 1.14 

12.50 95.64 3.16 94.29 2.98 

6.25 95.99 0.96 96.07 0.12 
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وخال�ا  HepG2للكبد )یوضح العالقة بین الفعال�ة الحیو�ة لخال�ا الخط الخلوي السرطاني49-3اما الشكل (

 ) D1مقابل لوغار�تم التر�یز للمر�ب (WRL-68الخط الخلوي االعت�ادي 

  

 

وخال�ا الخط  HepG2للكبد )یوضح العالقة بین الفعال�ة الحیو�ة لخال�ا الخط الخلوي السرطاني49-3شكل (

 (D1) مقابل لوغار�تم التر�یز للمر�ب WRL-68 الخلوي االعت�ادي
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) D1عند تفاعل المر�ب () Inhibition Concentration Fifty)(IC50اما �النس�ة لتر�یز المث�ط النصفي (

بینما بلغ التر�یزالمث�ط النصفي للخال�ا  )µg \ ml 178.8( بلغ HepG2د وي السرطاني للكبمع الخط الخل

وهذه ا�ضا نت�جة ممتازه تعزز ماتوصلنا ال�ه سا�قا من امكان�ة استخدام  )WRL-68 µg \ ml)102.3االعت�اد�ة

 تر�یز المث�ط النصفيالتالي یوضح العالقة بین ال )8-3المر�ب المذ�ور �عالج لسرطان الكبد .فالجدول(

)IC50) للمر�ب(D1مع خال�ا الخط الخلوي السرطاني للكبد (HepG2 وخال�ا الخط الخلوي االعت�اديWRL-68 . 

 

) مع خال�ا الخط D1)للمر�ب (IC50( ) التالي یوضح العالقة بین التر�یز المث�ط النصفي8-3فالجدول(

 .WRL-68 االعت�اديوخال�ا الخط الخلوي  HepG2 الخلوي السرطاني للكبد
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  والتوص�ات المستقبل�ة االستنتاجات 

 

  Conclusionsاالستنتاجات:

 جمیع تفاعالت االوكسازول تم تحضیرھا بطریقة الصھر والمذیب •
عوضة سرعة التفاعالت بوجود مجموعات مقل وكانت االنتائج جیدة وت

 البنزین . دافعة لاللكترونات على حلقة
 رمنغنات ناجحة .االكسدة بطریقة الب •
تحضیر االمیدات بواسطة الكیمیاء الخضراء الطریقة المایكرویفیة  •

 ناجحة .
وذلك بسبب المجامیع  ,ھرت مشتقات االمیدات فعالیة ضد البكتریاأظ •

 الفعالة والكیمیاء الفراغیة للمركبات .
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  Future Recommendation :   التوص�ات المستقبل�ة 

كبات البنزوین الي بنزیل والحصول على مجموعتین مریمكن اكسدة  •
 كاربونیل .

 تحضیر مركبات قواعد شف . •
 تحضیر االسترات . •
 تحضیر مشتقات االوكسازبین . •
 تحضیر مركبات النترازول . •
 اجراء تحالیل مختبریة اخرى للكشف عن فعالیة المركبات . •
 اختبار نفس المركبات باستخدام خالیا مرضیة اخرى . •
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	هي عبارة عن فئة تحتوي على حلقة خماسية  , وتحتوي الحلقة  على ذرة النتروجين غير متجانسة على ألاقل وذرة أخرى غير متجانسة من النتروجين والكبريت و الاوكسجين وهي تعتير مشقة من البيرول والفيوران و الثيوفين عن طريق استبدال (-N= ) بواسطة  ذرة نايتروجين من نوع ...
	الأزول بشكل رئيسي يتكون من:
	(1,3-Oxazole): هو مركب عضوي عطري خماسي الحلقة غير متجانس وغير مشبع له الصيغة الكيميائية C3H3NO وينتمي الى مركبات الازولات تكون اكثر استقرارا من الفيوران والبيرول والثايوفين.
	يتكون الاوكسازول من حلقة مكونة من 5 ذرات غير مشبعة مزدوجة تحتوي على ذرة اوكسجين واحدة (الموقع 1) مفصولة بواسطة كاربون واحد من نايتروجين في (الموقع 3) من الحلقة . تم تصنيع أول أوكسازول مسجل وتخليق في القرن التاسع 1800 وتم توسيع كيمياء هذه الحلقة غير ا...
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