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منانسةالمتجغيرالحلقيةمركباتوتشخيصتحضيرالرسالةهذهتضمنت
البنزويكحامضهيدروكسي-2والبنزويكحامضهيدروكسي-4نواتين

نانويةمركباتوتشخيصتحضيرالىإضافةالسالساليكبحامضالمعروف
اتالمركبلبعضالبايولوجيةالفعاليةدراسةالمركبات،كذلكهذهلبعض

المحضرة

الحمراء حتتم تشخيص المركبات الناتجة بواسطة الطرق الطيفية كمطيافية االشعة ت

درجة لون وومطيافية الرنين النووي المغناطيسي إضافة الى الطرق الفيزيائية كال

االنصهار



المركبات الحلقية غير المتجانسة 
ثر هي مركبات حلقية تحتوي في تركيبها على ذرة مغايرة واحدة أو أك
وإن ومعظم هذه األنواع الشائعة تحتوي على ذرات كاربون بنسبة عالية

اكثر الذرات غير المتجانسة انتشارا واالوكسجين والنتروجين 
لمتجانسة يلي نبذة مختصرة عن المركبات الحلقية غير اوالكبريت،وفيما

.المحضرة في هذا البحث

:البايرازوالت

رتين وذرتي نتروجين متجاووهي مركبات خماسية الحلقة غير متجانسة تحتوي على ثالث ذرات كاربون 

االروماتيةتمتاز بالصفة ( 2و1)في الموقع 



OXADIAZOLESاألوكسادايازوالت

خماسية الحلقة غير متجانسة، تتكون من ذرة اروماتيةمركبات عضوية 

ختلف تأوكسجين وذرتي نتروجين وذرتي كاربون، وتوجد لها أربع صيغ تركيبية

باختالف مواقع الذرات غير المتجانسة كما موضح 



SHIFFESشيفقواعد BASES
يفالحاويةالعضويةالمركباتوهيانتشاراالمركباتاوسعمنشيفقواعدتعد

SIMPLEبسيطتكثيفيتفاعلمن(االزوميثينمجموعةعلىتركيبها
CONDENSATION REACTION))األروماتيةاالوليةاالميناتبتفاعلوهو

(–R–N=C)العامةالصـــــيغةتمتلك،بنوعيهاوالكيتوناتااللديهايداتمعواالليفاتية
:التاليالتركيبيمثلهاشيفقواعدألحدالتركيبيةوالصيغة



Azetidinاون  -2-االزتدينمركبات  -2-one
قة الحلقة ، يكون االحتفاظ بحلرباعي (-lactam)هي مركبات بيتا الكتام 

Azetidinعلى شكل االزتدين -2-ones



THAIOZLIDINONESالثايازولدينات

ت إذ تمتلكوهي حلقة خماسية تحتوي في تركيبها على النتروجين والكبري
قية غير المركبات الحللذا تعد منودوائية بايلوجيةهذه المركبات فعالية 

(59).المتجانسة التي لها استعماالت واسعة



MANNICHمانخقواعد  BASES
يعد اول من درسها الذي MANNICH.ارتبطت تسمية هذه المركبات  نسبة الى العالم

ون فعال مركبات تحتوي على بروتبواسطة عملية الكلة األمينات مانخيتضمن تفاعل 
أي واالمونيا أوالفورمالديهايدالفعالة مع الكاربونيلويحل محله مجموعة ( حامضي)

ويمكن ،-AMINO-CARBONYLالنهائي هو مركب والناتج امين اولى او ثانوي 
تمثيل التفاعل بالمعادلة التالية



:الجالكونات
حب بيتا غير المشبعة وتحضر من س-الفاالكاربونيلهي نوع من مركبات 

.جزيئة ماء من نواتج تكاثف الدول وكما يلي



ORGANIC NANOPARTICLESمركبات النانو العضوية

(  X,Y,Z)و أحد أبعادها الثالث علم النانو بأنه العلم الذي يتعامل مع المواد عندما تكون أبعادها أيعرف 

نانومتر، ويهتم علم النانو بدراسة خواص المواد على 100ضمن حدود األبعاد النانوية إذ ال تتعدى 

يزيائية واصها الكيميائية والفالمستوى الذري والجزيئي عندما تكون ضمن المواد النانوية ، وتعيين خ

.أحجامهاوالميكانيكية ودراسة الظواهر الناشئة عن هذا التحول في  

Grapheneالكرافينأوكسيد oxide

والهيدروجيناالوكسجينالكربون،علىويحتويالمهمةالعضويةالمركباتاحدوهوGOلهويرمز

15-5)وبنسبةالطبقاتبينالماءجزيئاتمنقليلةكمياتعنفضلا مختلفةبنسبوتركيبهفي wt %)

.المتقاربةالنانويةالطبقاتفيالموجودةالوظيفيةالمجاميعمعوترتبطتتداخلوالتي

يااليبوكسمجاميععلىيحتويفهوكثيرةاوكسجينيةوظيفيةمجاميعالكرافيناوكسيديمتلك

افينيةالكرالصفيحةحافةعندوالكربونيلالكربوكسيلومجاميعالصفيحةسطحعلىوالهيدروكسيل



 

 ( تركيب اوكسيد الكرافين النانوي2الشكل )



المركباتالمخططات اآلتية توضح 
:المحضرة ومراحل سير التفاعلت



المركباتالمخططات اآلتية توضح 
:المحضرة ومراحل سير التفاعلت



المركبات المحضرةتشخيص 

ومطيافية(IR)الحمراءتحتاألشعةمطيافيةبوساطةالمحضرةالمعقداتشخصت

ةالكتليالذريةومطيافيةوالكاربونللهيدروجينالمغناطيسيالنوويالرنين

AFMالغليانودرجةاالنصهارودرجةكاللونالفيزيائيةالخواصالى،إضافة.



(E1)هيدروكسي بنزوات -4تشخيص املركب مثيل 

( 3321)ظههرت حزمهة متوسهطة عنهد الحمراء لهذا المركب وعند مقارنتهه مهع االدبيهات  االشعة تحت طيف 

تعههود 1-سههم( 3031)و 1-سههم( 2962)، وحههزم عنههد الفينوليههة(O-H)االصههرةامتطههاطتعههود لتههردد 1-سههم

و 1679)علهههى التهههوالي، كمههها اظههههر الطيهههف حهههزم عنهههد االروماتيهههة( C-H)واالولفينيهههة( C-H)للصهههرة

.االستريةC꞊Oمجموعة امتطاطتعود لتردد 1-سم( 1587



(E2)هيدروكسي حامض البنزويك -4تشخيص هيدرازايد حامض 



(E2)هيدروكسي حامض البنزويك -4تشخيص هيدرازايد حامض 





(E11-E8)االزيتيديناتتشخيص 





(E13,E12)ُالثايوزيليديناتتشخيص 



(E17-E15)ثنائي التعويض اوكسادايازول-4، 3، 1مشتقات تشخيص 



(E22-E18)اجلالكوناتمن البايرازولتشخيص حلقة 







النانويةالدقائقوتشخيصتحضير

يحهاتوضيمكنوالحوامضاألكسدةعواملبوجودالجرافيتتركيبفيالفعالةللمجاميعالمحتملةالتفاعلت

راتنتمزجتفيهاوالتيهمرطريقةخللمنالجرافينثمالجرافيناوكسيدلتحضيرالشكلادناهبالمخطط

مائيوسطفيالجرافيتمعالكبريتيكبحامضالمحفزةا المؤكسدةوالعواملالصوديوم



أوكسيد اجلرافنيتشخيص 



(GO-E2)النانويتشخيص املركب 





لبعض املركبات الكيميائية احملضرةالبايولوجيةتقييم الفعالية 
القولون شيااشيريوهي ، تم تقييم الفعالية البيولوجية للمركبات المحضرة على بكتريا

E.Coli. .والنتائج كما مبينة في الجدول ادناه.

Comp. No. Conc. mg/ml

E
.C

o
li

0.1 0.01 0.001

Inhibition zone diameter(mm)

E1 22 - -

E5 - - -

E10 12 10 -

E13 - 20 17

E16 - - -

E19 18 12 10

E23 - - -

E28 25 20 -

E29 20 15 -

E30 10 9 -




