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 الملخص
يتضمممن امملا البحممر تحضممير اسممتر مليممل حممامض السالسمماليك  مممن ملاكمممة حممامض السالسمماليك ممم  
الميلممالول المقمممق لممم تحويمممد الممد ايحرازايممح الحممامض الماابممل ،وللممك بملاكمممة ا سممتر ممم  ال يممحرازين 

ل تممما الح ممو  اللممالتل اسمميتو لايمميإ% ، ومممن لممالل ا ضمماحة التحولايممة  لم يحرازايممح  الممد 88الممما   
-اون . لممم حضممرت مجموكممة مممن الجالكولممات  كميممتاات لمبممايرازولين-5-كمممد معمموض البممايرازولين

(. يل ممممت 1اون مممممن ملاكمتممممد ممممم  كممممحح مممممن معوضممممات البلزالحي ايممممح كممممما حمممم  الملقممممق رقممممم  -5
رلين اللمووي المنلاقيسم  الم قيم و  (FT-IR)ا يمعة تحمت الحممراء  قيم بواسقة اللاتجة  المركبات

(N.M.R)  400 بتمممرحح  وتمممون والكممماربونلمبرMHz ) وباسمممتعمال(d
6
- DMSO)  لمممبعض  كمممملي

 لبعض المركبات اللاتجة.ا ولية اللعالية البايولوجية  وكللك تما تاييمالمركبات 
 المقدمة :1

واحممحم مممن  وسمم  المجممامي  العضمموية  (C=O)تعممح مجموكممة الكاربوليممل 
التيممارا حمم  حاممل الكيميمماء العضمموية والحيويممة وتممزحاح اممل  ا اميممة كلممح 

ممم  مجموكممة وةيليممة  Conjugatedوجمموح مجموكممة الكاربوليممل ماترلممة 
 بيتا غيمر الميمبعة -ح  مركبات اللاكما  (C=C) ملل المجموكة  لرى
تستلحم الجالكولات كمماحم  وليمة ، الت  ٌتعح الجالكولات  حح  لواك ا [1]

ممن لمالل تيماب  ا  [2] لتاج ممواح قبيمة و ملاكية حيمر تمهت   اميت ما
ممم  تراكيمم  مممواح م مممة ملممل اللالحولممات المحتويممة كمممد للممس المجممامي  

[3]كمممحواء تكمممما اسمممتعمم اللعالمممة وحممم  حالمممة تعاقممم   يضممما.
 مضممماح 

  (Antibacterial)لمبكتريما ومضماح (Antiviral) [4]  لمليروسمات
 لمالل ممن للمك لبمت وقمح (Anticancer) [6] لمسمرقان  ومضماح [5]

 .[7]وكللك كمضاح لملقريات السرقالية اللاليا لمو تاييم
 اميت ما ممن لمالل  متحلات ا بل تل الجالكولاتو  تات ر  امية مركبات 

 ا كم حر لبلماء مركبمات كضموية و  كضموية جحيمحم قمح تمتممك عمالاست
ميمتاات البمايرازول التم  يمكمن  ململ متلوكة  و اضماحية بايولوجيةحعالية 

تحضممميراا ممممن الجالكولمممات وبمممالعكس يمكمممن تحضمممير الجالكولمممات مممممن 
تعممح البممايرازو ت وميممتاات ا مركبممات حعالممة بايولوجيمما  بعممض ميممتاات ا. و 

 حعاليمممة ضمممح بعمممض ا لمممواا ممممن اللاليممما السمممرقالية  اإل  ة مممر بعضممم

  مممامل بعضممماً كمممما  نا ،[9,8]
[10]

 ا حويمممة المضممماحميمممبد حممم  كمممممد ي 
( وللممممك ملممممل اللابروكسممممين والبممممروحينتيرويحية  ممممممممممممملاللت ابممممات غيممممر الس

 .(Cox-2,Cox-1  1،1يكمواوكسيجيلازاسلتلبممممميق ا إللزيم 

 الجزء العممي :2
 Stuart meltingباسممممتعمال ج مممماز   حرجممممات ا ل مممم ار قيسممممت

apparatus) عة تحممت الحممممراء بواسمممقة  قمممرا  يممم.وسممجمت  قيممما  ا
 KBr  باسممممممتعمال ج مممممماز )Shimadzu FTIR 8400 

spectrophotometer)  مت  قيممممممممممما  المممممممممممرلين اللمممممممممممووي كمممممممممممما س مممممممممممجا
1 لمبروتمممممممممون يس مممممممممممالمنلاق

H-NMR  13 (11ون  مممممممممممكاربالو
C-NMR 

وباسمتعمال  (Bruker Ultra Shield 400MHz  باسمتعمال ج ماز
(d

6
- DMSO)  كملي  . 

( وهيدرازاياد حاامض 2تحضير مثيل استر حامض السالسااليك   :2-1
مممممر المركبمممممان بالقريامممممة للسممممم ا التممممم  ورحت حممممم   (3السالسااااااليك   ح ضا

 كمد التوال . [12,11]ا حبيات 
   :(4)تحضير مشتق البايرازول  :2-2

 0.2مممم     (3) ممممن المركممم غمممم( 3.04ممممول، 0.02سمملن ممممزي) ممممن  
كمممد حمممام ممما   وكلممح حرجممة   اللممالتاسمميتو  ليمملمممل( مممن  15مممول، 
  اضمي  المد المحمموللمم ،محم سماكتين مم  التحريمك م ° (80-85)حرارم 
غسمممل الراسممم  لمممما  ،اللمممات)لترسمممي  ا يلمممر ممممن  ممممل18 المتكممموناللمممات) 

جلم  و كيمحت بمورتمد لمم  بكمية  لرى من ا يلر لمتلم  من اليموا  ،
نبا يلممممالول  حرجممممة ال مممم ار   راسمممم  لو لممممون ورحي بااممممت، حيممممر تكمممموا

 .%74لات)  بلسبة م°(147-146 
 ( 5a-dتحضير الجالكونات   :2-3

ضر مممممممممالمح ونيلالبممايرازولمممن غممم (  2.18،مممول 0.01  حممرك مممزي) 
البلزالحي ايمممح  يمممتااتم   حمممح مممن ممممول( 8.81   مممم  كممماحم اساسمممية( 4 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=PTGS1&action=edit&redlink=1
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 3.5 مممل ( مممن ا يلممالول المقمممق  بعممح للممك اضممي   10الملابممة حمم    
 سماكة 24ممحم لتمرك الممزي) ي( KOH  50% مما  المحمول من ال مل(

لحممممين ة مممممور  %(HCl  58 محممممممول حمممممض الممممممزي) بواسممممقة بعممممحاا

 الراسمم  بالممماء الماقممر واكيممحت بمورتممد با يلممالول،ريممو وغسممل ،الراس 
، (5a-d لات الليزيا يممممممة لممركبممممممات م( يبممممممين بعممممممض ال مممممم1الجممممممحول  و 

   .والملقق
 

 (5a-d) وية لمنواتجئوالنسبة الم المحضرة الفيزيائية لممركبات الخصائصبعض ( 1جدول  ال
Yield % Color M.P 0C Chemical Formula: 

Molecular Weight)) 

Comp. 
No. 

72 Red 273-171 C20H19N3O3 

349.39)) 

5a 

77 White 238-240 C19H16N2O3 

320.35)) 
5b 

82 Brown 240-141 C18H13ClN2O3 

(340.76) 

5c 

75 Yellow 260-161 C19H16N2O4 

336.35)) 
5d 

 

 
 المركبات تحضير ( : مسار معادالت1رقم  مخطط ال

 

 النتائج والمناقشة :3
 اون-5-البايرازولين معوض تشخيص /  أ

اللمممممات) باسمممممتلحام قيممممم  ا يمممممعة تحمممممت  (4 ايرازول البمممممتمممممم تيممممملي  
و 1454  ينامت مممما  كلممممح التممممرحح تمممم الحمممممراء واة ممممر القيمممم  حزم

( لمحمامممممة C…Cا  مممممرم المزحوجمممممة   إلمممممد ممممممق انتعممممموح 1-(سمممممم1491
 تعموح المد ممق 1-سمم (1537كلمح التمرحح امت ما   ةوحزمم ا روماتيمة،
تعموح   1-سمم (1732كلمح التمرحح   وحزممة امت ما  (C=N)مجموكمة 

 ةوحزمممم (C=O) غيمممر المتجالسمممةمجموكمممة الكاربوليمممل لمحمامممة  ممممقالمممد 

الكاربوليمل  موكمةمجممق تعموح المد  1-سمم (1633كلمح التمرحح امت ا  
تعمموح الممد  1-( سممم3277كلممح التممرحح   امت مما  ة، وحزممم لمارج الحماممة

-2986التممممرحح  مممممحى كلممممح امت مممما  (  ممممما حممممزمN-Hمجموكممممة  مممممق

 كمد التممموال  المتلممماةر وغيمممر المتلممماةر مممممق ل ح ممم  تعممموح 1-( سمممم2850
كمممممممممملح  حزممممممممة امت ممممممممممممما ، وكمممممممللك ا للاتيمممممممة (C-Hمجموكمممممممة ل

وحزممممة  ماتمممممممية رو ا ( C-Hمجمممممممموكة  لممممق  تعممموح 1-(سمممم3028تمممرحح 
 .(N-Hمجموكة الحلاء تعوح الد  1-سم  (1373كلح الترحح 

 
 (4 طيف االشعة تحت الحمراء لممركب (1شكل  ال
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)و ة ممر قيمم  الممرلين اللمممووي المنلاقيسمم  

1
H-NMR)  إيممارم  حاحيمممة

لمجموكمممة لبروتولمممات اتعممموح جمممزء ممممن المميمممون  δ=(3.63)كلمممح الموقممم  
(CH3) ،(3.72)كلح الموق   وايارم  حاحية =δ  وحتعمجزء من المميمون 

 δ= (6.61)موقممم  وايممارم  حاحيمممة كلممح ال (CH2)مجموكمممة لبروتممولين 
( الليلوليممة ، وايممارم OHتعمموح الممد بروتممون مجموكممة   جممزء مممن المميممون

تعموح جمزء ممن المميمون  δ= (7.28ملحمجة   م ا متعححم كلمح الموقم   
وكممللك ة مور ايممارتان للا يتممان كلممح  (2H)الحماممة ا روماتيممة  لبروتمول 

( جممزء مممن المميممون تعمموحان الممد البروتممول  8.14و   (7.74الممموقعين  
 (.1كما ح  اليكل  ،  (2H)الحماة ا روماتية 

 

 
)( طيف الرنين النووي المغناطيسي 2شكل  

1
H-NMR)  (4)لممركب 

 

13امممما قيممم  المممرلين اللمممووي المنلاقيسممم  
C-NMR    حامممح 4لممركممم )

جمممزء ممممن   =δ (32.91كلمممح ا زاحمممة   (CH3)إيمممارم مجموكمممة  ة مممرا
جممزء مممن  δ=(52.44كلممح ا زاحممة   (CH2)و إيممارم مجموكممة المميممون 

بمممممممين  تكممممممماربون الحمامممممممة ا روماتيمممممممة  حامممممممح ة مممممممر لرات مممممممما المميمممممممون ا

 134.54-127.68)δ=  والكممماربون  المعممموض كميمممد جمممزء ممممن المميمممون
جمممزء ممممن المميمممون  δ=(145.94مجموكمممة ال يحروكسممميل كلمممح ا زاحمممة  

جممزء مممن المميممون   =δ(157.89كلممح ا زاحممة   الكاربوليممل  ممموكت ومج
 (.1كما ح  اليكل   ،جزء من المميون =δ(168.80و 

 

 

)( طيف الرنين النووي المغناطيسي 3الشكل  
13

C-NMR)  (4)لممركب 
 

 تشخيص الجالكونات: ب/
 (4المركمممم   حضممممرت اممممل  المركبممممات باسممممتلحام مممممو ت متسمممماوية مممممن 

حسممممممم   (KOH%50)البلزالحي ايمممممممح حممممممم  وسمممممممق قاكمممممممحي يمممممممتاات وم
م باسممممتلحا م، وقممممح تممممم تيمممملي  الجالكولممممات المحضممممر [13]الميكاليكيممممة

-3433)من المممحى مممممحزمممًا ض تقيمم  ا يممعة تحممت الحمممراء إل  كقمم

،كمما ة مرت حمزم كلمح الممحى  (O-H) مق ا مر ممممتعوح لم 1-سم (3466
يل مممممممممولمماربممتعمممموح إلمممممد مممممق   مممممر  مجموكممممة الك 1-سممممم (1627-1599)

(C=O)  تعمممموح  1-سممممم (1564-1504)ضمممممن المممممحى  رت حممممزمممممممم،وة
مما الحممزم ضمممن المممحى  (C=N)لمممق ا ممر    1-سممم (1491-1458،  ما

كمممممد  المممممق المتلمممماةر وغيممممر المتلمممماةرحتعممممزى الممممد ( 1468-1448و 
( يبممممين قممممميم 1والجممممحول رقممممم   ،ا روماتيممممة (C…Cمجممممامي   ل التمممموال 
 .متحت الحمراء لمجالكولات المحضر  ا يعة قي 
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 (5a)( طيف االشعة تحت الحمراء لممركب 4شكل  

 

 (5a-d)ةاألشعة تحت الحمراء لمجالكونات المحضر  قيم طيف (2جدول  
Others IR cm-1 (KBr) X Comp. 

No. 
C…C 

Arom. 

Sym,Asym 

C=N C=O C-H 

Arom. 

O-H 

2725,2852(C-Haliph.) 1492 

1458 

1550 1627 3068 3433 4-N(CH3)2 5a 

2924,2860(CH3) 

Sym,Asym 

1490 
1448 

1560 1624 3043 3460 4-CH3 5b 

670(Cl) 1488 
1468 

1564 1620 3057 3465 4-Cl 5c 

1050-1155 (C-O-C) 1458 
1455 

1504 1599 3057 3466 4-OCH3 5d 

 

)كمممممما اة مممممر قيممممم  المممممرلين اللمممممووي المنلاقيسممممم  
1
H-NMR)  إيمممممارم

عمممموح لبروتولممممات جممممزء مممممن المميممممون ت δ=(2.99) لموقمممم  حاحيممممة كلممممح ا
(CH3)   وايممارم  حاحيممة كلممح الموقممδ=(3.33) تعمموح  جممزء مممن المميممون

جمزء =δ (6.75  لموقم  اكلح  للا ية موايار  (N(CH3)2)بروتولات د لا
 المعوضمممة بممما مين    الحمامممة ا روماتيممةبروتمممولد لمماتعممموح  مممن المميمممون

(2H)    6.93وايارم لاللية كلح الموق) δ= جزء من المميمون تعموح المد
جمزء ممن =δ (6.97وايمارم كلمح الموقم     (1H)بروتمون الحمامة الليلوليمة

وايمممارم لالليمممة كلمممح  ((1Hالمميمممون تعممموح المممد  بروتمممون الحمامممة الليلوليمممة 
جزء ممن المميمون تعموح المد بروتمون الحمامة الليلوليمة  =δ (7.42الموق   

δ=(1H)   7.55كلح الموقم   للا ية  موايار) δ= جمزء ممن المميمون تعموح
كممللك  ة ممر ،(2H) المعوضممة بمما مين الممد بروتممول  الحماممة ا روماتيممة

تعموح المد بروتمون جمزء ممن المميمون =δ (7.98ايارم للا ية كلح الموق   
جمزء ممن المميمون =δ (8.41وايمارم كلمح الموقم    (1H)الحمامة الليلوليمة

، و ليممرًا ة ممرت ايممارم حمم  المجممال (OH)تعمموح الممد بروتممون  مجموكممة 
جمزء ممن المميمون تاريبمًا يمكمن  ن تعموح المد بروتمون =δ (12.2الواقئ  
 :احلا  ( ح 5  ،كما ح  اليكل(CH)مجموكة 

 

 
)طيف الرنين النووي المغناطيسي ( 5شكل  ال

1
H-NMR)  لممركب(5a) 
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لتمم  ورح بلمماءًا كمممد ممما لبممت مممن تركيمم  المركبممات بممالقرا ق القيليممة او 
اكتبمار املا التلاكمل يجمري حسم  ميكاليكيمة تكمال  يمكمن  لكراما حعميمد 

 :اليكل ا ت  لحول يتبعد للة جزي ة ماء كما ح  

 

 

 (5a-d( ميكانيكية تفاعالت تحضير الجالكونات  6شكل  
 

 البايولوجيةالفعالية  :4
المركبمممات  بعمممض اللعاليمممة البايولوجيمممة كممممد تايممميم حممم  اممملا البحمممر تمممم

تممم التيممار امملا اللمموا  E.Coli اييرييمميا الاولممون المحضممرم كمممد بكتريمما
حممم  المجمممال القبممم  ولكول ممما تسمممب  العحيمممح ممممن   اميت ممماممممن البكتريممما 

ا مممممممراض ولات مااومممممممة واسممممممعة لممضمممممماحات الحيويممممممة . ان القرياممممممة 
اللعاليممة البايولوجيممة لممركبممات المحضممرم امم  قرياممة  المسممتلحمة لايمماس
وللك ممن لمالل تحضمير وسمق  Muller-Hinton ا لتيار ح  ا كار

بعممح ان  ممم  بتممري ا كممار المنمملي وكاممم لممم وزا بالتسمماوي حمم  اقبمماق 
مممن كممحم التمممور لممم المملت  لمتهكممح سمماكة 14 وضمم  حمم  الحاضمملة لمممحم 

مسممحات مممن الوسممق البكتيممري ووزكمممت كمممد ا قبمماق باسممتلحام قريامممة 
وممممن لمممم تمممم حلراممما  واحمممحم.الليمممر ووضمممعت حممم  الحاضممملة لممممحم سممماكة 

بمعممحل لممالر حلممرات حمم  القبممق الواحممح لممم المملت لممالر تراكيممز ملتملممة 
ووضمممممعت حممممم  الحلمممممر لموسمممممق  ممنم/ممممممل 0.1,0.01,0.001) لممركممممم 
اكلا باللسبة لممركبات ا لرى .بعح للك وضعت ا قبماق حم  الزرك  و 

ت اللتمما ) بعممحاا قممر  م° (17سمماكة وبحرجممة حممرارم   14الحاضمملة لمممحم 
ت المحضمممرم لمعرحمممة حساسمممية المركبممما تربمممالممموقيسمممت ملممماقق التلبممميق 

 تممممم تايمممميملمممموحة ان معةممممم المركبممممات التمممم   والمسممممتلحمة حمممم  الحراسممممة.
البكتريمما المسممتعممة حمم   تمتمممك الاممحرم كمممد تلبمميق ل مما اللعاليممة البايولوجيممة

بق قياسم  ل مل  البكتريما بتركيمز تم استلحام مضاح البلسمين كملم الحراسة،
( يبمممين لتممما ) اللعاليمممة البايولوجيمممة ل ممممل  1 /ممممل ، والجمممحول ممنم 0.03

 المركبات.
 

 ( نتائج الفعالية البايولوجية لبعض المركبات المحضرة3جدول  
Comp. No. Conc. Mg/ml 

E
.C

o
li

 

0.1 0.01 0.001 

Inhibition zone diameter(mm) 
2 25 20 - 

Penicillin 18 

3 20 15 - 

Penicillin 22 

5a 10 9 - 

Penicillin 15 

5b 16 12 - 

Penicillin 10 

5d 13 7 -  

Penicillin 17 
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Synthesis of Some New Derivatives of Chalcones and Study Their Biological 

Activity 
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Abstract 
This research includes the preparation of salicylic acid methyl ester by reaction of the acid with absolute 

methanol. The ester was converted to its corresponding acid hydrazide by using hydrazine hydrate 80%. The 

cyclo-addition  reaction of the acid hydrazide with ethyl aceto acetate leaded to form a substituted pyrazolin-5-

one, which produced α,β-unsaturated ketone compounds by reaction with some substituted benzaldehydes as in 

scheme (1). The structure of synthesized compounds(chalcones) were confirmed by infrared spectroscopy and 

1H-NMR. The biological activity of some derivatives were evaluated. 

 


