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 الملخص :

، الفصل االول تكلم عن طبيعة االلتهاابت وعالقتها مع ايض احلوامض الدهنية تضمنت االطروحة اربعة فصول

، وكذلك االنزميات املسئولة عن االلتهاب. كما أستعرض االدوية غري والعوامل املؤثرة عليةغري املشبعة 

واالاثر اجلانبية اليت تسببها. كما تضمن الكيميائي السرتويدية املضادة للاللتهاابت واملسكنة لالمل وتصنيفها 

 االمحاض االمينية. ملشتقات االمحاض االمينية وبعض تفاعالتالفعالية احليوية 

 :طرق خمتلفة. اوال مشتقات اهلستدين مثلباالمحاض االمينية مشتقات مركب من  ثالثونمت حتضري الفصل الثاين 

رتبتوفان مثل اضافة لاثنيا مشتقات ا على جمموعة االمني الفا. او الربوبينايلواضافة جمموعة االسيتايل اثيل اسرت 

مثل اضافة جمموعة بنزوايل على شكل امايد. اثلثا مشتقات االيسني والفالني  كقاعدة شف او لنييجمموعة مث

 لتايروسنيرابعا مشتقات ال على شكل قواعد شف او بنزوايل على شكل امايد. ااضافة جمموعة مثيلني او بنز 

و انلني على شكل انيرت -وسني مث اضافة جمموعة ابرامثل اضافة جمموعة الديهايد على حلقة البنزين يف التاير 

مثيل للحامض االميين مت اضافة جمموعة مثيل على جمموعة االمني الفا  -Nخامسا مشتقات قاعدة شف. 

 -Nامينو فنيل االنني و  -ابرا -ثنائي مثيل  -N،Nلالمحاض االمينية غري االعتيادية مثل : فورفرايل االنني و

: امينو فنيل االنني. سادسا مشتقات االميدازول وذلك عن طريق تفاعل االمحاض االمينية  -ابرا -اسيتايل 

اهلستدين واالسبارجني و التايروسني والرتبتوفان والكاليسني مع ثالثي اثيل اورثو فورميت احلامض االميين 

 يف املوقع الفا. الكاليسني ليعطي مشتق احلامض االميين الذي حيتوي على حلقة االميدازول

مطيافية االشعة حتت هي حتليل العناصر و الفصل الثالث تضمن تشخيص املركبات احملضرة بعدة تقنيات 

احلمراء و طيف الرنني النووي املغناطيسي و مطيافية الكتلة. وكانت النتائج تؤكد مصداقية الرتاكيب الكيمياوية 

 للمركبات احملضرة.

مت دراسة فعالية املركبات احملضرة املضادة لاللتهاابت واملسكنة لالمل ومناقشتها. الفصل الرابع يوضح نتائج 

 Writhingو  Hot plate testمها  ريق أختباريني عن طملالادة لاللتهاابت واملسكنة لة املضالفعالي



test   اختبار وعن طريق اختبارين للفعالية املضادة لاللتهاابت مها أختبار االلتهاب احملدث بوساطة الفورمالني و

كمواد   sodium diclofenac  االسربين والفولتارين ، واستخدمااللتهاب احملدث بوساطة الكاراجينيني

 قياسية يف مجيع االختبارات.

مشتقات االيسني  لاللتهاب ومسكنة لآلالم،مضادة وجد ان مشتقات اهلستدين والرتبتوفان هلا فعالية قوية 

مثيل للحامض االميين  -Nكما ان مشتقات   شتقات التايروسني ضعيفة الفعالية،م  هلا فعالية متوسطة،والفالني

كما ان مشتقات االميدازول لالمحاض االمينية هلا فعالية ضد االلتهاابت ومسكنة قوية لالمل ايضا.   قوية هلا فعالية

كغم عن طريق الفم يف الفئران   \غم  5سمية احلاد اىل اجلرعة الجيدة ايضا. وان املركبات الفعالة امنة يف اختبار 

هي سربين والفولتارين تلة لنصف احليواانت لالرعة القاعلما ان اجل ومل حتصل وفيات يف هذة اجلرعة. املختربية

  ختربية على التوايل.كغم عن طريق الفم يف الفئران امل  \غم  0.390و  1.1


