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ازولينون         واتي الكين شتقات ن ى م ة عل ات المحتوي شييد بعض المرآب ث ت ذا البح ضمن ه ت

شت   ُشآما     ،والبيتريدينون الثايوباربيتيوريك أو   / بيتيوريك ة بحمض البار   صلقاتهما المت  يدت بعض م

ة من المؤمل      ،(Mannich)  تفاعل مانخ  رأشباههما عب أحد   ات حلقي وذلك بهدف الحصول على مرآب

  . حيويًان يكون لها تأثيرًاأ

  : ثالث أبواب على النحو التالي لى إوقد بُوبت الرسالة  

  

ة               .الباب األول  ات الحلقي ة للمرآب ة البيولوجي س    يشتمل على المقدمة والتعريف باألهمي ر المتجان  ةغي

ازولينون أوالبيتر            واة الكين ا ن ا في         ، دينوني والتي تحوي في بنائه ة لهم ات الحديث المجاالت  والتطبيق

ي ل                . الطبية ى المسح المكتب الة عل شييد        لهذا وقد اشتمل هذا الجزء من الرس طرق التي استخدمت لت

  .بعض من تفاعالتهماالوآذلك  ،تيننواال

  

واة                        .الباب الثاني  ذلك ن ازولينون وآ واة الكين شتقات ن م انجازه من م ا ت  يتضمن هذا الباب مناقشة م

ائج ا      البيتريدينون، ى نت ل الطيفي   إضافة إل شيدة والمفصولة      ،لتحلي ات الم ا ألق     ،للمرآب  الضوء   يآم

ا                  ا أثن م الحصول عليه ات التي ت بعض المرآب  جإلدراإضافة    ، الدراسة  ءعلى تشظي أطياف الكتلة ل

اف     ائج أطي وي نت داول تح شيدة ، (IR,NMR,MS)ج ات الم ب    و  للمرآب اب الترآي ذا الب ضمن ه ت

  . المتوقع للمرآبات المشيدةالفراغي

  

ات التي    لتحضير   استخدمتالتي   ، التجارب العملية المختلفة   بهذا البا يتضمن    .الباب الثالث  المرآب

شييدها، م ت ة،موضحًا  ت اعالت المختلف رق   التف ةوط ذلك أدرجت  ،التنقي اب آ ذا الب ي ه سب  ف  الن

ب الدراسة   هذا الباتضمنو  .ص الفيزيائية في جداول خاصة بذلك     المئوية لمردود التفاعالت والخوا   

ة له         على بعض المرآبات المشيدة في البحث        إجراؤهاالحيوية التي تم     ة الحيوي  المعرفة مدى الفاعلي

   . البعض منها مدى واضح من الفاعليةاأظهر لهحيث 

  . التي تم االستعانة بها في البحثع قائمة المراجوقد وردت قائمة في آخر الرسالة تتضمن

  



و  

ي   ة ف ة العملي تملت الدراس ىاش ذا البحث عل اته شمل  (I) المخطط األول خمس مخطط ي

ات  ضير المرآب ى  (I)تح م .(VI)إل شت ك  Methyl-1,3-Benzaoxazin-4-one(I)-2 ييد ـــ ت وذل

ه    ا تح   بطريقتين  Acetic anhydride مع  Anthranilic acidبمفاعل  مكثف راد أو تحت أشعة    تإم

  بــآمرـ الـشييدـ وذلك لتNH2NH2H2Oه مع ـــفــيـثـكـــومن ثم تم ت   .المايكروويف
 (II)  3-Amino- 2- methyl – 4(3H) – qiunazolinone    

ى المرآب    ذلكـوآ   صول عل م الح ـ ت ب   (IV) و  (III)ن يـ ة المرآ اء تنقي ـواسطة    (II)  أثن بــــ

  (TLC ).   آروماتوجرافيا الطبقة الرقيقة

    2,2'-diMethyl-[3,3']biquinazolinyl-4,4'-dione  (III) 

        2-Amino-N-(2-methyl-4-oxo-quinazolin-4(3H)onyl)-benzamide   (IV) 

  

    وقد تم تشييد المرآب   

3H-quinazolin-4-one (V)- 3-(4-Aminophenyl)-2-methyl  

 في وجود      ، p-Phenylinediamine لتكثيف مع المرآب     ل (I)بإخضاع المرآب   وذلك  ثالث طرق   ب 

   و Anthranilic acidفكانت بتشعيع  ،لثةأما الثا  .حمض الخليك الثلجي  أوالبيردين الجاف

p-Phenylenediamine في وجود Acetic anhydride. المرآب خضع  أوقد(V)   ك انخ وذل   لتفاعل م

  .(VI) لتشييد المشتق Formaldehydeفي وجود  Methyl-phenyl-pyrazol-5-one-3 مع بتفاعله
2-Methyl-3-{4-[(3-methyl-5-oxo-1-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-4-ylmethyl)-

amino]-phenyl}-3H-quinazolin-4-one (VI)  

   

   المرآبشييد ت  (II)المخطط الثانييوضح       
 (VII) 3-Amino-2-mercapto-3H-quinazolin-4-one   

تخدام  ك باس ةMethyl anthranilateوذل ادة بادئ ة المرآب  آم اء تنقي ا (VII) وأثن   بكروماتوجرافي

   (VIII) المرآب فصل  فقد تم (TLC)الطبقة الرقيقة 
2-(Hydrzainothioimine)-N-(2-mercapto-4-oxo-quinazolin-(3H)yl)benzamide (VIII) 

   والحصول على المرآب Thiobarbituric acid لتفاعل مع (VII) المرآب إخضاعومن ثم تم 
5- [ ( 3-Aminomethyl-mercapto-quinazolin-4(3H)onyl]thiobarbituric acid. (IX) 
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  إخضاع المرآبـوذلك ب، (XI - XIV)د المرآبات يتشي (III) المخطط الثالثيوضح 
 3-Amino-2-isopropyl-4(3H)quinazolinone(X)   

ود  ي وج انخ ف ك الثلجي Formaldehydeلتفاعل م وة   ،وحمض الخلي ايكروويف بق تحت أشعة الم

(500w)عـ م  acid  Barbituric،المرآب ييدـ لتش (XI)  
5-[(3-Aminomethyl-2-isopropyl-quinazolin-4(3H)-onyl] barbituric acid (XI) 

 (XII) المرآب   لتشييدThiobarbituricacidمــع   
                   5-[(3-Aminomethyl-2-isopropyl-quinazolin-4(3H)-onyl]thiobarbituric   acid (XII) 

 (XIII)  المرآب لتشييدMethyl-1-phenylpyrazol-5-one-3 مــع  
2-Isopropyl-3-[(3-methyl-5-oxo-1-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-4-ylmethyl)-amino]-

3H-quinazolin-4-one   (XIII). 

 (XIV)المرآب لتشييد  diMethyl-1,3-cyclohexanedione-4,4 ـعوم
2-[(2-Isopropyl-4-oxo-4H-quinazolin-3-ylamino)-methyl]-4,4-dimethyl-cyclohexane-

1,3-dione  (XIV). 

 

   مع Benzoylglycine هذه الدراسة تفاعل في (IV) المخطط الرابعتضمن 

2,4,5-Trimethoxybenzaldehydeمرآبـييد الشـ   لت  
 2-Phenyl-4-(2,4,5-trimethoxybenzylidene)-4H-oxazol-5-one (XV)    

ل مـوم  ضاعه لتفاع م إخ ـن ث ريقتين Substituted methylanthranilate-5ع ـ ك بط شييد   وذل لت

رآب داهما  (XVIb,XVIa)ن يالم ف راد   إح ت مكث سخين تح رى بالت صهر واألخ ة  ،بال م تنقي د ت   وق

     (XVIa) المرآب
   2-[5-Oxo-2-phenyl-4-(2,4,5-trimethoxy-benzylidene)-4,5-dihydro-imidazol-1-yl]-

benzoicacidmethylester. (XVIa) 

ود     ا العم تخدام آروماتوجرافي ى باس ي األول رحلتين أوَال  (Column Chromatography)ف ى م  عل

ود معب  (Silica gel)باستخدام عمود معبأ بـــ سفادآس أ والثانية باستخدام عم  (Sephadex LH-20)  بال

   بالسفادآسأ معبباستخدام عمود (XVIa)مرآب ي الــّنـــُق الثانية مرحلةينما في الب

(Sephadex LH-20). بينما المرآب  (XVIb)   
5-Bromo 2-[5-oxo-2-phenyl-4-(2,4,5-trimethoxy-benzylidene)-4,5-dihydro-imidazol-1-

yl]-benzoicacidmethylester. (XVIb) 

   . إال أنها فشلت(XVIIb,XVIIa)ن ي محاولة تشييد المرآبوقد تمتهــذا   ،عولج بالكحولقد 
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  مرآبـ الييدـتش (V)المخطط الخامسيوضح 
2-Methyl-pyrazino[2,3-d][1,3]oxazin-4-one (XVIII)    

  ه معم تكثيفـن ثـوم  Acetic anhydrideو    Amino-pyrazino-2-crboxylic acid-3ينخـوذلـك بتس

ـ ف راد p-Phenylendiamine عم(XVIII) مرآب ال ل الث تحت مكث ود حمض الخ ي وج ـ ف  لجيـ

    علىالحصولم ـيث تـح
    3-(4-Aminophenyl)-2-methyl-4(3H)-pteridinone (XIX)   

   (XX) المرآب  تم الحصول علىالطبقة الرقيقةاتوجرافيا م بكرو(XIX)وأثناء تنقية المرآب   
 3-Acetyl amino-pyrazine-2-carboxylicacid  (XX) 

محاولة تشييد المرآب فشلتو (XIX) بمفاعلة المرآب  وذلك يكروويف أشعة الماباستخدام    

 (XVIII)و   p-Phenylenediamine ، تشييد المرآب وتمت محاولة    (XIX)   

 Aceticanhydride   و p-Phenylendiamineو   Amino-pyrazino-2-carboxylicacid-3فاعل ـتب

   .فشلت إال أنها ، باستخدام أشعة المايكروويف أيضًا

    لتفاعل مع(XIX)قد تم إخضاع المرآب 
5,5-diMethyl-1,3-cyclohexanedione (Dimedone)  

  .(XXI)حيث تم الحصول على المرآب 
5,5-diMethyl-2-{ [ 4-( 2-methyl-4-oxo-4H-pteridin-3-yl)-phenyl amino]-

methyl}- cyclohexane-1,3-dione.(XXI) 

  

 فقد تم في ا ومشتقاتهمي هام لحلقة الكينازولينون وحلقة البيتريدينونأثير البيولوجـوبما أن الت  

  .بيولوجية اآلتيةلميكرهذه الدراسة عمل االختبارات ا

ا      (V, X, XII, XIII,XIX)اختبار الحساسية لبعض المرآبات المشيدة    ات آم ضد بعض الميكروب

  بارتإجـراء اخ فقد تم   (V) و (XIX)ونظرَا لتأثير العالي للمرآبين ، (6-3)في الجدول 
      The minimum inhibitory concentration (MIC)   

  .(7-3) وقد دونت النتائج في الجدول (V, XIX)للمرآبين 

   

  

           


