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 :الموجز. 2

تضمن هذا البحث تحضير مركبات حلقية غير متجانسة بذرات مغايرة من تفاعل مركبات 

 - 3, 1 -نايترو آيزوبنزوفيوران-4مركب )اآلزوميثين المحضرة مع نوعين من مركبات االنهدريد 

الجزء العملي شمل تحضير (. ثنائي أون – 5, 2 –ي هايدروفيوران فنل ثنائ -3ثنائي أون ومركب 

تم تحضير مركبات األزوميثين . Ra10-Ra6الستخدامها في تحضير المشتقات  Ra5-Ra1مركبات 

تم تحضير عدد من مركبات ذرة مغايرة جديدة . بواسطة تفاعل التكثيف بين االلديهايد واالمين

تم . حامضي محفز بوجود رباعي هيدرو فيوران الالمائي كمذيببواسطة تفاعل الغلق الحلقي بوسط 

التأكد من الحصول على المركبات المحضرة بطيف االشعة تحت الحمراء وطيف الرنين النووي 

تم تقييم الفعالية الحيوية . 13المغناطيسي للبروتون وطيف الرنين النووي المغناطيسي  للكاربون 

. S. aureusو  E. coliعلى نوعين من البكتريا  Ra10-Ra6 للمركبات غير المتجانسة المحضرة

تمت المقارنة بين نتائج التثبيط للمركبات المحضرة وبين نتائج التثبيط المتحصلة من دواء 

تبلغ  S. aureusفعالية تثبيطية ضد بكتريا % 55عند التركيز  Ra10لوحظ بأن للمركب . الجنتمايسين

فإنه  يمتلك فعالية تثبيطية تبلغ % 111لجنتمايسين أما عند التركيز مم وهي تساوي فعالية دواء ا 22

 .مم وبالتالي فإنها تفوق فعالية الجنتمايسين 32

2. Abstract: 

This work included prepare of hetero atom compounds from the interaction 

of prepared azomethines Ra1-Ra5 with two types of anhydride compounds 

(4-nitro isobenzofuran- 1,3- dione compound  and 3-phenyl dihydrofuran- 

2,5-dione compound). Azomethine compounds were prepared by 

condensation reaction. A number of new hetero atom compounds were 

prepared by acid-catalyzed cycloaddition - reaction in anhydrous THF as a 

solvent under reflux conditions. The formation of hetero ring has been 

achieved by Cycloaddition. FT-IR, 
1
H-NMR, and 

13
C-NMR

 
spectroscopies 

technique were used to identified the final products. Biological activity of 

the prepared hetero compounds Ra6-Ra10 evaluated on E. coli and S. aureus. 

A comparison was made between the inhibition results of the prepared 

compounds and the inhibition results obtained from the gentamicin.  

It was noted that the compound Ra10 at concentration 75% had an inhibitory 

efficacy of 28 mm which equals the efficacy of the gentamicin drug. At the 

concentration of 100% it possesses an inhibitory action of 32 mm and 

therefore it exceeds the efficacy of gentamicin. 

 

 


