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  الخالصة
         

دة  لرسالةهذه ا اهتمت          ايترون الجدي ات الكيتون ض مركب ير بع ي تحض د ف لك جدي ن الناتجة  بإيجاد مس م
ة  عوضاتم  باستعمالاالسيتوفينون، كما تضمنت الدراسة اختيار نموذج من النايترون لتفاعالت اإلضافة الحلقي

     الكاين متناظر .
  

صفاتها وترون ايمركبات النل المراجعات األدبيةإلى  الفصل األول يتطرق إذ ،فصول ةثالث ةالرسال تضمو          
ا  طرائقالكيمياوية واهم والفيزياوية  اعالت كم ير والتف ة  ضمالتحض ات عن اإلضافة الحلقي ذا الفصل معلوم ه

  لمركبات النايترون .
  

اني             ل الث رق الفص ىتط دة  إل ات جدي ير مركب ن تحض ق مفاعلم ن طري ايترون ع ات گاالو ةالكيتون زيم
ي تتضمن لين يفنيل است ثنائي ته مع عوضاالمحضرة من االسيتوفينون وم ة الت ة االعتيادي ى الطريق باإلضافة إل
الرغم من صعوبة تحضيرها .  عتها معوضاتفاعل االسيتوفينون وبعض م  فضال عنالفنيل هيدروكسيل أمين ب

ات ا عمالاست ايترون وهو نموذج من مركب بلن   α-1-(3-Methoxy- phenyl) } ethylidene-N-phenylمرك
nitrone { فنيل استيلين  بثنائيالمتمثل  في تفاعالت اإلضافة الحلقية مع الكاين متناظر.  

  
ن          ال ع ة فض د الدراس ات قي ير المركب ة تحض ة ميكانيكي ث دراس ل الثال م الفص ات  وض خيص مركب تش

رة ايترون المحض ب و الن تعمال مرك ر باس ازول المحض دقيق االيزوكس ر ال ل العناص ة وتحلي ق الطيفي الطرائ
رنين  ف ال تخدام طي ى اس افة إل راء و باإلض ت الحم عة تح ف األش جية وطي وق البنفس عة ف ف األش ة بطي المتمثل

 . الحسابات النظريةوقد وضحت تراكيب المركبات المحضرة بوساطة  ،البروتوني النووي المغناطيسي
  

ة           ة البايولوجي ة الفعالي ل دراس م  الفص ا ض بعض اكم ا ل د البكتري ة ض د الدراس ات قي تعماللمركب  باس
  رام .كالعزالت القياسية الموجبة والسالبة لصبغة 

  
  

  -: يليإن التراكيب المحضرة لهذه المركبات موضحة كما          
  

  رمز المركب  سازولگيزوات واالتركيب النايترون سازولگوااليزو اسم النايترون

α- (phenyl ethylidene)-N-phenyl  
nitrone 

 

1M 

α- (3-Amino- phenyl) ethylidene-N-
phenyl  nitrone 

�

2M 

α- (4-Nitro- phenyl) ethylidene-N-
phenyl  nitrone 

 

3M 

α- (2-Fluoro- phenyl) ethylidene-N-
phenyl  nitrone 

�

4M 

α- (3-Methoxy- phenyl) ethylidene-N-
phenyl  nitrone 

 

5M 
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α- (phenyl  ethylidene)-N-(1,2-diphenyl 
ethylene) nitrone  1N 

α- (4-Bromo- phenyl) ethylidene-N-
(1,2-diphenyl ethylene) nitrone 

  

2N 

α- (4-Methyl- phenyl) ethylidene-N-
(1,2-diphenyl ethylene) nitrone 

 
3N 

α- (4-Amino- phenyl) ethylidene-N-
(1,2-diphenyl ethylene) nitrone  

 

4N 

α- (4-Nitro- phenyl) ethylidene-N-
(1,2diphenyl ethylene) nitrone 

 

5N 

α- (2-Flouro- phenyl)  ethylidene-N-
(1,2-diphenyl ethylene) nitrone  6N 

α- (3-Methoxy- phenyl) ethylidene-N-
(1,2-diphenyl ethylene) nitrone 

  

7N 

α- (4-Chloro- phenyl) ethylidene-N-
(1,2-diphenyl ethylene) nitrone 

 

8N 

α- (2-Hydroxy- phenyl) ethylidene-N-
(1,2-diphenyl ethylene) nitrone 

�

9N 

methoxy --(3-3-methyl-3-phenyl-2
phenyl)-4,5-diphenyl-2,3-dihydro 

isoxazole  
�

�

C 

       
 
 
  
 
 
 
 
  


	اسم الاطروحة
	الخلاصة



