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 البحث العلمي وسيلتنا خلدمة اجملتمع
 

 

 دايون الثنائية الجديدة -4,7اوكسازبين  -1,3 مركباتبعض ل لوجيةو الباي الفعاليةتحضير وتقييم 
 سفانة عوف عبد الرحمن،  فوزي حميد جمعة

 ق راالع ،  تكريت ، تكريت جامعة ، لمبنات التربية كمية ، الكيمياء قسم
 

 الممخص
 معوضدات مد  ميثدانون  امينوفنيد  -6)-بدستفاعد  مركد   خدلل مدن [SF6-SF1] شدي  قواعددل الجديدة المشتقاتبعض  تحضير هذا البحثتضمن ي

مدن  المقابمدة [SF12–SF7] دايدون  -9,6أوكسدازبين -3,1عوضدات م الد  [SF1-SF6]المحضدرة  قواعدد شدي  حولدت ثدم المطمق بااليثانول البنزلديهايد
والمرئيدة  البنفسدجية االشدعة فدوق  الطيفية مدن طيد  قائالطر ب المحضرة المركبات . شخصتخلل تفاعمها م  مرك  انهيدريد الماليك في البنزين الجاف

UV-Vis)مدراء )الح تحدت   واالشدعة (FT-IR  لمبروتدون  المغناطيسدي الندوو   الدرنين طيد و 
1
H-NMR  االنصدهار درجدات تعيدين عدن فضدلا 

. كما تدم تقيديم الفعاليدة المضدادة لمبكتريدا لدبعض المركبدات المحضدرة TLC الرقيقة الطبقة بكروماتوغرافيا التفاعلت سديدر ومتابعة المحضرة، لممركبات
 الزنجاريدددددة والزائفدددددة  Gr+ve) لصدددددبغة كدددددرامالموجبدددددة  Staphylococcus aureus الذهبيدددددة العنقوديدددددة المكدددددوراتمدددددن بكتريدددددا  ندددددوعينعمددددد  

Pseudomonas aeruginosa السالبة لصبغة كرام( (Gr-ve  . 
 ثنائي اون.  -9,6-اوكسازبين -5,3ثنائي اون ، الفعالية البايولوجية لمركبات  -9,6—اوكسازبين -5,3قواعد شي ، الكممات المفتاحية: 

 

 المقدمة
  بأنهدا المركبدات الناتجدة مدن تفاعد  التكثيد  لمركبدات يتعرف قواعد ش

أو األرومددددددداتي  مددددددد   فددددددداتيياألل -الكاربونيددددددد  )االلديهايدددددددد أو الكيتدددددددون 
صدديغتها  ،(1)األمينددات األوليددة وبظددروف مختمفددة وبوجددود عامدد  مسدداعد

  R1,R2,R3  وتسدددددم  حسددددد  مجدددددامي  )R1R2C=NR3العامدددددة هدددددي)
سددميت بهددذا االسددم نسددبة إلدد  العددالم شددي  الددذ  يعددد أول  المرتبطددة بهددا،

وتعتبددددر هددددذع المجموعددددة موضدددد  اهتمددددام   ،3:86مددددن اكتشددددفها عددددام )
البدداحثين وذلدددك لتنددوع الخصدددائي الفيزيائيدددة والكيميائيددة ولممدددد  الواسددد  

 . (3,2من التطبيقات في المجاالت العممية المتعددة 
تتميددز قواعددد شددي  بالفعاليددة الحيويددة الحتددواء المركبددات عمدد  مجموعددة 

حيددددث  المددددد التددددي لهددددا فعاليددددة حيويددددة واسددددعة   C=Nاآلزوميثددددين )
ولها فعالية عالية جدا" ضدد الفايروسدات   4)مبكتريالاستخدمت كمضادات 

(5). 

غيدددر متجانسدددة  اوكسدددازبين مركبدددات حمقيدددة سدددباعية -5,3ان مركبدددات 
االدويددددددة لهددددددا  فعاليددددددة بايولوجيددددددة وطبيددددددة فهددددددي تسددددددتخدم فددددددي مجددددددال و 

طرائددددق جديدددددة  وهددددذا مدددا دفدددد  العديددددد مدددن البدددداحثين أليجددداد الصددديدالنية
ضددد بكتريدددا  اوكسددازبين عقدداراا 3,1-،فقددد اسددتعم  المركدد    6)لتحضدديرها

 . 7)اشريشيا القولون 
 

 

 الجزء العممي
امينوفني    ميثدانول وبعدض -6) -تم استخدام المواد الكيميائية بس .3

 نددددايترو -وبدددداراهيدروكسددددي -سدددديانووبارا -معوضددددات البنزلديهايددددد )بددددارا
االيثدددانول و كمدددورو )بنزلديهايدددد   -برومدددو وبدددارا -اسددديتونليد وبدددارا -بدداراو 

 وحدددامض الخميدددك الثمجدددي وانهيدريدددد الماليدددك اضدددافة الددد  مدددواد السددديطرة
(Ampicillin، Ciprofloxacine، Amoxicillin  . 
قيسددت درجددات انصددهار المركبددات المحضددرة باسددتخدام جهدداز قيدداس  .4

-Automatic melting pointدرجات االنصهار الكهربدائي مدن ندوع 

SMP40 . 
لمدددمركبات المحضدددرة  (UV)سددجمت أطيدداف األشدددعة فددوق البنفسدددجية .5

 Shimadzu (UV-Vis) Spectrophotometerبمطيافيددة نددوع 

UV-1800 ( 0عندددد درجددددة حدددرارة
C47ا مدددن الكددددوارتز وبمددددد    بخليدددد

   .  نانومتر22:-422)
لممركبددددات المحضددددرة  (IR)سددددجمت أطيدددداف األشددددعة تحددددت الحمددددراء . 4

 بمطياف نوع: 
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Shimadzu FT-IR-600 Fourier- Transform infrared 

(FT-IR) Spectrophotomete2002   
cmوبمد   (KBr)باستخدام أقراي 

-1(4000-600 .   
)سددددددجمت أطيدددددداف الددددددرنين النددددددوو  المغناطيسددددددي . 5

1
H-NMR)  فددددددي

تركيدددا وباسدددتخدام جهددداز  -جامعدددة سدددمجوق  -مختبدددرات قسدددم الكيميددداء 
Varian  400وبتردد MHz  وباستخدام(DMSO- d

6
  مذيباا. (

عقمت األوساط الزرعية المستخدمة في الدراسدة البايولوجيدة باسدتخدام .8
 Raypa steamمدن شدركة المجهدزة  (Autoclave)جهداز الموصددة 

sterilizer (Spain) قسدددم  –االحيددداء المجهريدددة  بحدددوث فدددي مختبدددر
 .  جامعة تكريت –كمية العموم  -عموم الحياة 

 

 الجزء العممي 

 طرائق التحضير:

 : 8)[SF1-SF6]ف يقواعد شمشتقات تحضير  .3
مدن  مد  72)فديمعوضدات البنزلديهايدد  أحدد نممول   2024) أذي     

-بددس مددن  مددول2023 غددرام4034 ( اليدد أضددي   ثددماإليثددانول المطمددق 
قطدرات مدن حدامض الخميددك    8)بعدد إضدافة،و  ميثدانون  امينوفنيد  -6)

ساعات وتم التأكد مدن انتهداء   :-7) لمدة ارجاعياا  المزيج صعدالثمجي 
ددد المددزيج الندداتج بددب ء ومددن ثددم ر  ر  ب دد، TLCالتفاعدد  باسددتخدام تقنيددة  ح ش 

ددوج    ،اإليثددانولمددن بمورتدد   تعيددد  حتدد  ثبددوت الددوزن وأ  ف ددالراسدد  وج    م 
 . 3الجدول )الخصائي الفيزيائية موضحة في بعض و 

 
 .[SF1-SF6]المحضرة فيش مشتقات قواعدبعض ل الخصائص الفيزيائية بعض :3الجدول 

R f Yield 

(%) 
T. Ref. 

(h.) 

M.P. 

(0C) 

Color Molecular 

Formula/ 
M.Wt  g/mol 

X Comp. 

No. 

0.86 83 6 224-226 Light 

yellow 
C29H18N4O 

438.49 

CN Sf1 

0.78 80 7 221-223 Orange C27H20N2O3 

420.15 
OH Sf2 

0.94 89 5 246-26: Yellow C27H18N4O5 

478.46 
NO2 Sf3 

0.9 84 6 < 300 Yellow C31H26N4O3 

502.57 
CH3CONH Sf4 

0.80 93 : 264-266 Light 

yellow 
C27H18Cl2N2O 

457.35 

Cl Sf5 

0.75 91 7 289-293 Light 

yellow 

C27H18Br2N2O 

546.98 

Br Sf6 

 

[SF7-SF12] تحضير مشتقات األوكسازبين .2
(9)   

مد   32) فدي  [SF1-SF6]المحضرةشي  قواعد من   مول 2024)ذي  أ  
ك يدمدن انهيدددريد المال  مدول 2026غدرام،3.92 ( مد  الجداف مدن البندزين

ددد المدددذي  نفسددد مدددن  )مددد 32 (المدددذا  فدددي   :-7)د المدددزيج لمددددة ع  ، ص 
ددددددبددددددرد ور  سدددددداعات  -4،1باسددددددتخدام مددددددذي عيددددددد بمورتدددددد  ح الراسدددددد  وأ  ش 
  .4)الجدول الفيزيائية موضحة في  الخصائي ،بعضدايوكسان

 

 [.[SF7-SF12مشتقات األوكسازبين بعض الخصائص الفيزيائية ل بعض:: 2جدول 
Rf. Yield (%) M.P. 

(0C) 
T. Ref. (h.) Color Molecular Formula/ 

M. Wt.  g/mol 
X Comp. No. 

0.86 70 372-373 5 Yellow C37H22N4O7 

634.60 

CN Sf7 

0.;5 80 180-184 8 Brown C35H24N2O9 

616.58 
OH Sf8 

0.98 69 120-121 6 Yellow C35H22N4O11 

674.13 
NO2 Sf9 

0.86 94 110-112 7 Orange C39H30N4O9 

698.69 
CH3CONH Sf10 

0.8; 55 190-191 : Yellow C35H22N2O7Cl2 

653.47 

Cl Sf11 

0.7; 60 181-183 8 yellow C35H22N2O7Br2 

742.38 

Br Sf12 
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 تقييم الفعالية الحيوية .1
 :(10)المحضرة ركباتاختبار حساسية البكتريا لمم-1

 Agar-well diffusionنتشدددددار فدددددي الحفدددر )االة تدددم اتبددداع طريقددد

method   المحضدددددرة عمددددد  البكتدددددريا ركبددداتختبدددار الفعاليدددددة لممافدددي  ،
فبعد تمقيح الوس  الزرعي بالعزالت البكتيرية تم عمد  حفدر فدي األطبداق 

دسدددتور األدويدددة عمددد  وفددق ) Cylinder metric methodبطريقددة 
 ، إذ تددم Cork borerسددطة الثاقدد  الفمينددي )ا  بو USP 35األميركدي 
حفددرة فددي كدد   مددن المركبددات المحضددرة لمتراكيددز الثلثددة (40μl)َوضدد  

األطبدددداق فددددي الحاضددددنة تحددددت درجددددة حددددرارة  تحضددددن ثددددممددددن الحفددددر، 
(37˚C)  لمددددة(24hour) 6)سددداعة و  46)، ثدددم قدددرأت النتدددائج بعدددد:  

ة التي تعتمد عم  قطدر التثبدي  ممعساعة لبيان حساسية المشتقات المست
ن الزيدددادة فدددي قطدددر إالواضدددح فدددي األطبددداق حدددول الحفدددر المسدددتخدمة إذ 

التثبي  يعني الزيادة في الفعالية البايولوجية لممركبدات المحضدرة ومقارندة 
 ة.القياسي ةالحيوي اتذلك م  قطر التثبي  لممضاد

أموكسددددديمين  ة مثددددد الحيويددددددة القياسدددددي اتالمضددددددادبعدددددض تدددددم اسدددددتعمال 
Amoxicillin  وأمبيسدددددددددددددددددددددديمينAmpicillin  وسيبروفموكساسدددددددددددددددددددددددين

Ciprofloxacin عم باالعتمدداد عمدد  مددا يسددتينددات لمسدديطرة، وذلددك كع 
فدددي مختبدددرات وزارة الصدددحة والمعتمدددد عمددد  فحوصدددات منظمدددة الصدددحة 

 العالمية.
  النتائج والمناقشة

 :[SF1-SF6]تشخيص قواعد شيف .3
معوضددات مددن تفاعدد  مددولين مددن  [SF1-SF6]تددم تحضددير قواعددد شدد  

امينوفنيد   ميثدانون  -6)–من مرك  بدس م  مول واحد بنزلديهايد - بارا
 في المعادلة اآلتية:وضح وكما م يثانول كمذي بوجود اإل

 

 مدددددن خدددددلل قياسدددددات [SF1-SF6]تدددددم تشدددددخيي المركبدددددات المحضدددددرة 
وطيدد  األشددعة   Vis-UV) المرئيددة أطيدداف األشددعة فددوق البنفسددجية

1وطيدد  الددرنين النددوو  المغناطيسددي لمبروتددون   IRتحددت الحمددراء )
H-

NMR  وتددم التأكددد مددن حصددول التفاعدد  مددن خددلل ملحظددة التغيددرات
 .التي حصمت عم  الصفات الفيزيائية 

  لمركبدددات قواعدددد شدددي  IRعندددد دراسدددة طيددد  األشدددعة تحدددت الحمدددراء )
ل دددددوحف اختفددددداء حزمدددددة مددددد  مجموعدددددة كاربونيددددد   [Sf1-Sf6]المحضدددددرة 
المتنددداظر والمددد  غيدددر  مددد الوكدددذلك اختفددداء حزمتدددي   C=Oاأللديهايدددد)
-1633متوسددطة عنددد ) مدد  وظهددور حددزم مجموعددة االمددينل المتندداظر

لمدجدمددددوعددددددة  حزمددة مد   وظهدور C=Nتعدود لمجموعددة ) 3-  سدم1643
(C-H ( ي دتددددزمدور حددددددهد  ظدمددد 3-  سددددم3112-5248األروماتيدددة  عندددد
تعدددددود 3-سددددم  1593-1579و)  3-  سدددددم1558-1479د  )ددددددد المددددددعن

عندددد التددددردد  قويدددة حزمدددة كمدددا ظهددددرتروماتيدددة األ  C=Cلمددد  ةصدددرة )
 الكيتونيدددددةصدددددرة الكاربونيددددد  ةتعدددددود إلددددد  مددددد   3-  سدددددم7;3886-38)

(C=O)  تعدود لمد   3-  سدم1163-1011عند المدد  ) حزمم  ظهور
  1193-1068وظهدددور حدددزم امتصددداي عندددد المدددد  )  C-Cةصدددرة )

وكانددت هددذع النتددائج مقاربددة لمددا موجددود   C-N) تعددود لمدد  ةصددرة 3-سددم
نتددددددائج الددددددذ  يبددددددين   5وكمددددددا مبددددددين فددددددي الجدددددددول )  11)فددددددي االدبيددددددات

ات فددددي داصدددددم االمتصدقيددددو   3-امتصدددداي األشددددعة تحددددت الحمددددراء )سددددم
 .[SF1-SF6] يد شددددددلمشدددددتقات قواعددددد فدددددوق البنفسجيددددددة األشعددددددة  دطيددددد
تحددددت الحمددددراء طيدددد  األشددددعة المددددذان يبينددددان   3و )  3) مينالشددددك.

 .[SF4]و [SF2] اتلممركب
 [SF2]أمددددا عنددددد دراسددددة طيدددد  الددددرنين النددددوو  المغناطيسددددي لمبروتددددون 

  جددزء مددن المميددون ت عددز  8.53فم ددوحف ظهددور إشددارة ثنائيددة فددي الموقدد  )
  كما لوحف ظهدور إشدارة (cالمؤشرة (-CH=N)إل  بروتون مجموعتي 

  جددزء مددن المميددون تعددود لبروتونددات الحمقددات 6.13-7.84) متعددددة عنددد
  تعدود الدد  32053  وظهددرت إشدارة عنددد )a,b,d,eاألروماتيدة المؤشدرة )
  5057د )كمددا ظهددرت إشددارة عندد  f  المؤشددرة )OHبروتددون مجموعددة )
وكدددذلك لددوحف ظهدددور إشددارة مفدددردة فدددي  ) ( HDOت عددز  إلددد  بروتددون 

DMSO-d  جددددزء مددددن المميددددون ت عددددز  إلدددد  المددددذي  )407الموقدددد  )
6 . 
لددوحف  [SF4] وعنددد دراسددة طيدد  الددرنين النددوو  المغناطيسددي لمبروتددون 

  جددددزء مددددن المميددددون تعددددود 8.32 –7.37ظهددددور إشددددارة متعددددددة عنددددد )
هددور إشددارة   لددوحف ظa,b,d,eلبروتونددات الحمقددات األروماتيددة المؤشددرة )

  جدددددزء مدددددن المميدددددون تعدددددود إلددددد  بروتوندددددات 8.59ثنائيدددددة فدددددي الموقددددد  )
(CH=N-( المؤشدددددرة  c  ( تعدددددود الددددد  32048وظهدددددرت إشدددددارة عندددددد  

ت عددز  إلدد    4032د )كمددا ظهددرت إشددارة عندد  f  المؤشددرة )NHبروتددون )
ت عددز    5055د )كمددا ظهددرت إشددارة عندد  gالمؤشددرة ) ) ( CH3بروتددون 

وكددذلك لددوحف ظهددور إشددارة مفددردة فددي الموقدد    ) ( HDOإلدد  بروتددون 
DMSO-d  جددزء مددن المميددون تعددز  إلدد  المددذي  )2.51)

 الشددكمين . 6
 رنين الندددددددددوو  المغناطيسدددددددددي لمبروتددددددددددون طيددددددددد  الددددددددد  تبدددددددددين 4)   و2)

 . [SF4]و [SF2]ينلممركب
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 لمشتقات  فوق البنفسجية األشعة قيم االمتصاصات في طيفو ( 3-نتائج امتصاص األشعة تحت الحمراء )سم :3الجدول 
 .[SF6-SF1] قواعد شف

IR (KBr) cm-1 λ1 max 

λ2 max 

nm 

X Comp.  

No. Other  

(C-N) 

 (C=C)  

(C=O) 

(CH) 

arom. 

(C=N) 

 

CN 

2227 

1164 1558 

1587 

1695 3060 1633 270 

360 

CN Sf1 

OH 

3444 

1163 1512 

1579 

1674 3100 1635 217 

375 

OH Sf2 

 (NO2) asy. 1519 

sym. 1346 

1193 1519 

1593 

1681 3026 1643 270 

325 

 

NO2 
Sf3 

 (CH3) 

asy.(2881) 

sym.(2794) 

1164 1535 

1581 

1664 3112 1635 245 

365 

 

NHCOCH3 
Sf4 

C-Cl 

1076 

1110 1485 

1585 

1690 3076 1635 276 

390 

 

Cl 
Sf5 

C-Br 

554 

1068 1479 

1583 

1689 3087 1639 218 

341 

 

Br 
Sf6 

 

 
 .[SF2](: طيف األشعة تحت الحمراء لممركب 3الشكل )

 

 

 [SF2]لممركب لمبروتون  الرنين النووي المغناطيسيطيف يبين  الذي( 2) الشكل
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 [SF4]لممركب لمبروتون  الرنين النووي المغناطيسي( طيف 3) الشكل
 

 

 [SF4]( طيف األشعة تحت الحمراء لممركب 7الشكل )
 

 :[SF7-SF12]دايون  7,4-ن يأوكسازب 3,1-قات تمش شخيصت .2
مدددددن  [SF7-SF12] دايدددددون  -9,6أوكسدددددازبين  3,1- مشدددددتقات حضدددددرت

مدن  م  مولين [SF1-SF6]تفاع  مول واحد من قواعد شي  المحضرة 
سدباعية حمقدة  البنزين الجاف كمذي  لتعطدي وباستخدام ماليكإنهيدريد ال

 آلتية:، وكما مبين في المعادلة اغير متجانسة
 

 

-SF12]لممركبدددات المحضدددرة  عندددد دراسدددة طيددد  األشدددعة تحدددت الحمدددراء

SF7]  3-  سدم3865-3855لوحف اختفاء الحزمدة المتوسدطة عندد )فقد 
عندددد  تينقدددوي تينحدددزم وظهدددور ، C=Nمجموعدددة )مددد  الددد  التدددي تعدددود 

إلددددد  مدددددد   انتعددددددود  3-  سدددددم1639-1629)و  3-  سدددددم1731-1706)

اللكتدددون واللكتدددام عمددد  التدددوالي ، وظهدددور  (C=O)صدددرة الكاربونيددد  ة
  ;336-33:2)عنددددد المددددد تدددي المدددد  المتندددداظر وغيددددر المتندددداظر حزم
، عمدد  التددوالي(COC)عددز  إلدد  مدد  اآلصددرة ت   3-  سددم1284-1211)و

عددز  إلدد  ت   3-  سددم1006-1174حددزم أخددر  عنددد المددد  ) رتظهدد كمددا
وحافظدت بقيدة الحدزم عمد  مددياتها الطبيعيدة عمد  ، (C-N)م  اآلصدرة 

و   7) مينالشدددك . 4طدددول مشدددتقات السمسدددمة وكمدددا مبدددين فدددي الجددددول )
 [SF7] اتلممركبددددطيدددد  األشددددعة تحددددت الحمددددراء المددددذان يبينددددان   7)
 .[SF8]و

 أمدددا عندددد دراسددددة طيددد  الدددرنين النددددوو  المغناطيسدددي لمبروتدددون لممركدددد 
[SF7] ( جددددزء مددددن 8.81 – 7.76لددددوحف ظهددددور اشددددارة متعددددددة عنددددد  

كمدا   a,b,e,fالمميون تعود إل  بروتونات الحمقدات األروماتيدة المؤشدرة )
المميدون تعددز    جدزء مدن 6.54لدوحف إشدارة ثنائيدة مزدوجدة فدي الموقد  )

  وظهدددرت إشدددارة c  لمحمقتدددين السدددباعيتين المؤشدددرة )CHإلددد  بروتدددون )
  المؤشدرة CH  جزء من المميدون تعدود إلد  بروتوندات)08:احادية عند )

(d  كمدددا ظهدددرت إشدددارة عنددد( ت عدددز  إلددد  بروتدددون   5056دHDO ) (  
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  جدددزء مدددن المميدددون 4072ولدددوحف ظهدددور إشدددارة ضدددعيفة ومفدددردة عندددد )
DMSO-dلمددذي  )تعددز  إلدد  ا

أمددا عنددد دراسددة طيدد  الددرنين النددوو   .6
لدددوحف ظهدددور إشدددارة متعدددددة فقدددد  [Sf8] المغناطيسدددي لمبروتدددون لممركددد 

  جددزء مددن المميددون تعددود إلدد  بروتونددات الحمقددات 0:2; – 7;80عنددد )
ولددوحف ظهددور إشددارة مفددردة فددي الموقدد    a,b,e,fاألروماتيددة المؤشددرة )

  لمحمقتدددددددين CHإلددددددد  بروتدددددددون )   جدددددددزء مدددددددن المميدددددددون ت عدددددددز  6.94)
  8.5 وكددذلك ظهددور إشددارة ثنائيددة مزدوجددة عنددد )cالسددباعيتين المؤشددرة )

كمددا ظهددرت   d  المؤشددرة ) (CHجددزء مددن المميددون تعددود إلدد  بروتددوني
كمدددا   gالمؤشدددرة ) ) ( CH3ت عدددز  إلددد  بروتدددون   3208د )إشدددارة عنددد

كمدا لدوحف ظهدور   HDOت عز  إلد  بروتدون   3.34د )ظهرت إشارة عن
  جدزء مدن المميدون ت عدز  إلد  المدذي  4072إشارة ضعيفة ومفدردة عندد )

(DMSO-d
 . 12)باألدبيددددددددات  وكانددددددددت هددددددددذع مقاربددددددددة لمددددددددا موجددددددددود 6
  والتدددددي تبدددددين أطيددددداف الدددددرنين الندددددوو  المغناطيسدددددي 8  ،)6مين)شدددددكوال

 .[SF8] و [SF7]لممرك  لمبروتون 
 

  (nm) فوق البنفسجية األشعة في طيف االمتصاصاتقيم و ( 3-نتائج امتصاص األشعة تحت الحمراء )سم : 4الجدول 
 .[SF12-SF7] دايون  -4,7أوكسازبين  3,1- لمشتقات

IR (KBr) cm-1 λ1 max 

λ2 max 

nm 

X 

 

Comp. No. 

Others  
(COC) 

asy. 

sym. 

 (C=C)  
(NH) 

 

(C-H) 

Arom. 
Aliph. 

(C=O) 

Lactone 

lactam 

CN 
2225 

1211 

1172 
1541 

1577 
3107 3014 

2998 
17281708 223 

345 
CN Sf7 

OH 
3207 

1284 

1215 

1448 

1598 
3124 3051 

2880 
17241629 222 

342 
OH Sf8 

NO2 
asy.1539 

sym.1344 

1280 

1217 
1488 

1581 
3100 3060 

2800 
17061635 240 

328 
NO2 Sf9 

 (CH3) 
asy.2980sym.2870 

1280 

1172 
1541 

1583 
3140 3114 

2875 
17241635 240 

355 
CH3CONH Sf10 

C-Cl 
1098 

1284 

1213 

1541 

1577 
3155 3120 

2980 
17311637 225 

380 
Cl 

 
Sf11 

C-Br 
(556) 

1284 

1215 
36;2 

3774 
3111 3051 

2900 
17301637 260 

351 
Br 

 
Sf12 

 

 
 [SF7]لممركب  تحت الحمراء (: طيف األشعة5الشكل )
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 .[SF7]لممركب  طيف الرنين النووي المغناطيسي لمبروتون (: 6الشكل )

 

 
 .[SF8]لممركب  تحت الحمراء (: طيف األشعة4الشكل )

 

 
 [SF8]لممركب الرنين النووي المغناطيسي  : طيف8الشكل 
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 البايولوجية لبعض المركبات المحضرة:تقييم الفعالية 3. 

تمتاز المركبات ذات الحمقدة السدباعية غيدر المتجانسدة بفعاليدة بايولوجيدة 
متبايندة تجدداع الجددراثيم الموجبددة والسددالبة لصدبغة كددرام إذ تددم تقيدديم الفعاليددة 

ندوعين مدن البايولوجية لبعض المركبات المحضرة في هدذع الرسدالة عمد  
 Pseudomonas الزائفةةةةة الزنجاريةةةةة :البكتريددددا وهددددي كمددددا يددددأتي

aeruginosa المكةةورات العنقوديةةة الذ بيةةةو Staphylococcus 

aureus   تددم اختيددار هددذع الجددراثيم نظددراا ألهميتهددا الطبيددة إذ إنهددا تسددب

فضدلا عدن ذلدك فانهدا تختمد  فدي مقاومتهدا وهدي  العديد من األمدراض، 
البايولوجيددة لددبعض المركبددات لممضددادات الحيويددة وقددد تددم تقيدديم الفعاليددة 

 Inhibition)المحضرة باستعمال طريقة الحفر وقياس مسدتو  التثبدي  

zone)   وتشدددير النتدددائج إلددد  أن المركبدددات المحضدددرة تمتمدددك قددددرة عمددد
تثبددي  نمدددو البكتريدددا المسدددتخدمة بنوعيهددا الموجبدددة والسدددالبة لصدددبغة كدددرام 

   .  5وكما في الجدول ) (13)بنس  متباينة

 

 م(.س: الفعالية المضادة لمبكتريا لممركبات المحضرة في نمو عدد من الجراثيم السالبة والموجبة )قطر دائرة التثبيط مقاسة بة 5الجدول 

Comp. 

No. 

Conc. 

mg/ml 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Staphylococcus 

aureus 

SF5 25 

50 

100 

2 

4 

5 

2 

3 

4 

SF26 25 

50 

100 

2 

3 

5 

2 

2 

4 

SF28 25 

50 

100 

2 

2 

5 

2 

2 

4 
SF29 25 

50 

100 

2 

3 

5 

0 

0 

4 

 cm 4 – 2( = ال يوجد تثبيط               )++( = تثبيط بقطر -)
 cm 5 – 4)+++( = تثبيط بقطر       cm 2 – 1)+( = تثبيط بقطر 

 

قطر دائرة  الفعالية المضادة لمبكتريا لمعامالت السيطرة )المضادات الحيوية( في نمو عدد من الجراثيم السالبة والموجبة ) يبين:  6جدول 
 .التثبيط مقاسة بة ممم(

Staphylococcus 

aureus 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Conc. 
mg/ml 

Name No. 

3; 16 1 x 10-3 Amoxicillin 3 

10 15 1 x 10-3 Ampicillin 2 

11 12 1 x 10-3 Ciprofloxacine 1 

2 2 ------- Blank disk 4 
 

مخططدددات تظهدددر قددديم الفعاليدددة التثبيطيدددة لدددبعض المركبدددات  أتيوفيمدددا يددد
 المحضرة لمبكتريا:

 

 
 لبكتريا : قيم الفعالية التثبيطية لبعض المركبات المحضرة( 9 ) المخطط

Pseudomonas aeruginosa  

 

 
: قيم الفعالية التثبيطية لبعض المركبات المحضرة لبكتريا (31) المخطط

Staphylococcus aureus 
 

ي صددددور لددددبعض المركبددددات تظهددددر الفعاليددددة التثبيطيددددة ضددددد أتوفيمددددا يدددد
 البكتريا المستخدمة:
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ضد بكتريا  [SF26]و لممركب  Pseudomonas aeruginosa ضد بكتريا   [SF5]التثبيطية لممركب (: الفعالية 11شكل )

Staphylococcus aureus 
 

 
ضد بكتريا  [SF29]ولممركب  Pseudomonas aeruginosaضد بكتريا  [SF28](: الفعالية التثبيطية لممركب 12شكل )

Staphylococcus aureus 
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Abstract 
In this study new Schiff bases compounds had been prepared including reaction of bis-(4-aminophenyl) 

methanone with substituted benzaldehyde [SF1-SF6]. Schiff bases were converted into 1,3-oxazepine -4,7-dione 

derivatives [SF7-SF12] by the reaction of Schiff bases with maleic anhydride in dry benzene.The prepared 

compounds were characterized by color and melting points ,UV-Vis, FT-IR, spectral analysis. Some of the 

prepared compounds were identified by 1H-NMR spectra and the antibacterial activities were studied against 

different kinds of bacteria namely Pseudomonas  aeruginosa Gram(-ve) and Staphylococcus aureus Gram(+ve). 

 


