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الجديدة المشتقة من الجالكونات   السايكلوهكسينون وتشخيص بعض مركبات تحضير 

 وتقييم الفعالية البكتيرية للبعض منها.  

 محمد محمود احمد تفاح المفرجي 
 وزارة التربية , مديرية تربية كركوك, كركوك, العراق

 ( 2022/  4/  20، قبل للنشر في  2022/  2/   22)قدم للنشر في  
 

 : ص البحثلخم
هذا    مت        مركباتفي  من  بعض  وتشخيص  تحضير  كربوكسيالت  البحث  مركبات   سايكلوهكسينون   ايثيل  من  والمشتقة  المعوضة 

كمذيب    الكحول االثيلي( في وسط قاعدي وباستخدام  8  -1الجالكونات والمحضرة من تفاعل السايكلوهكسانون مع معوضات البنزالديهيد)
ال فعلت  وباستخدام    مركباتحيث  قاعدي  وسط  في  اسيتيت  اسيتو  االيثيل  مع  مناسبينالناتجة  مذيبين   النتاج   ( (EtOH/DMFمزيبج 

( السايكلوهكسينون  بطرائق  (16  -  9معوضات  الناتج  المركبات  شخصت  مطياف  .  وباستخدام  H1-)ومطياف     (IR)الـ  فيزياوية 

N.M.R  ،N.M.R-C13.)  لبعض من هذه المركبات.  الفعالية الحيويةتم تقييم 

 شمدت –الجالكونات , السايكلوهكسينون , تفاعل روبنسن, تفاعل كليزن : الكلمات الدالة
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Abstract: 

     In this study, some of the ethyl carboxylate cyclohexenone compounds have been prepared which 

derived from the chalcone were compounds. The chalcone compounds have been prepared by 

reaction of  cyclohexanone with substituted benzaldehyde (1-8) in an base medium, the resulting 

chalcones reacted with ethyl acetoacetate using (EtOH/DMF) as a solvent  produce substituted 

cyclohexenone (9-16). The prepared compounds were characterized using physical methods, The 

prepared compounds were characterized using infrared spectroscopy (FT-IR) and 1H-NMR and 13C-

NMR for some of them The antibacterial activity were evaluated of some of them.                                                                                       
Keyword: Chalcone, Cyclohexenone, Robinson reaction, Claisen–Schmidt reactions  

 

 المقدمة 
وتزداد أهميتها عندما تقترن مجموعة الكاربونيل    [1]من المجاميع المهمة وظيفيًا في مجالت الكيمياء العضوية    (C=O)تعد مجموعة  

[ المشبعة  بيتا غير  ألفا  الكربونيل  الحال في مركبات  ، كما هو  المزدوجة  الرابطة  أخرى وخاصة  [. والجالكون هو 2بمجموعة وظيفية 
متصلة بالرابطة المزدوجة    (C = O). وتحتوي على حلقتين بنزين مع مجموعة كربونيل   أون( –  1  –بروبين    –  2  –ثنائي فنيل    -3,1)
(C = C) تم تحضير الجالكونات بتكثيف البنزالديهايد مع األسيتوفينون وفي وجود [4]بيتا  -في وضع ألفا .KOH   المائي ، ويعرف هذا

 : االتي  علمبين في التفا[ كما 5شميدت ] -ن التفاعل باسم تفاعل كليز 
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باستخدام    (Cross aldol condensation), حضرت بواسطة تكاثف االلدول  (  بيتا غير المشبعة  -ألفا)وتعد مركبات ثنائي ارايليدين  
 indan- 1.3-dione. كما هو الحال في التفاعل [9-6]األلدهيدات أو األسيتون أو أي كيتون يحتوي على ذرتين هيدروجين حمض ألفا 

   [.11-10]هيدروكسي إيثيل األمونيوم فورمات -2مع األلدهيدات المختلفة التي يتم تحفيزها بكفاءة بواسطة السائل االيوني 

 
البايولوجي    المجال  في  مهم  دور  لها  ومشتقاتها  الجالكونات  ان  واألبحاث  الدراسات  األنشطة و   واثبتت  من  متنوعة  مجموعة  أظهرت 

لتهابات  لأل[ ، ومضادات  15كسدة ]لأل[ ، ومضادات  14لفطريات ]ل  ت [ ، ومضادا13لجراثيم ]ل  ات[ ، ومضاد12المضادة للسرطان ] 
 [.  18[ ، وأنشطة تثبيط اختزال إنزيم األلدوز ]17لفيروسات ]ل[ ، ومضادات 16]

الطبية       الكيمياء  في  كبيرة  مساهمة  لها  ومشتقاته  السيكلوهكسينون  مركبات  األلياف [  19]تعد  في  واسع  نطاق  على  ويستخدم   .
الزراعي الكيماوية  والصناعات  المجاالت الكيماوية  من  وغيرها  واآلالت  واإللكترونيات  الطرق [.  21-20]  ة  أحد  هو  روبنسون  وتفاعل 

وتتم العملية في ثالث خطوات تتضمن إضافة مايكل متبوًعا بتكثيف ألدول داخلي ونزع   الرئيسية في تحضير مركبات الحلقة السداسية. 
الخاليا   .[23]السرطان  أظهر سيكلوهكسينون مجموعة متنوعة من مضادات    .[22]جزيء ماء   الرئة ذو  للخاليا ضد سرطان  سامة 

[. 24]وسرطان القنوات الصفراوية   (KB) وسرطان البشرة البشري    (MFC-7)وسرطان الثدي البشري    ( NCI-H187)الصغيرة البشرية  

 [. 27]ومضاد للفطريات  [26]ومضاد لاللتهابات   [25]نشاط مضاد للميكروبات وسامة للخاليا 

 
 

 الجزء العملي
 :مستخدمةاألجهزة والمواد ال
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تنقية.      بدون  واستخدمت  وفلوكا  سيكما  شركة  من  تجهيزها  تم  المستخدمة  الكيميائية  الكواشف  ومواد  المذيبات  نقاط  جميع  قياس  تم 
جهاز   بواسطة  الضوئي .    Electrother 9300االنصهار  الطيف  مقياس  على  الحمراء  تحت  األشعة  أطياف  تسجيل  تم 

8400-ShimadzoFTIR    باستخدام أقراصKBr   عة تكريت. اما أطياف الرنين المغناطيسي النووي  في جام(N.M.R -H1  ،-C13

N.M.R)  قيست بأستخدام المذيب(6d-DMSO) في جامعة سلجوق في تركيا. 

 

 

 طرائق التحضير 
    1S-8(S( [28]ثنائي) بنزايلدين( سايكلوهكسانون   -6,2تحضير معوضات   

مل ماء مقطر(   50في    5g)    NaOH(  %10)مل من الكحول االثيلي بوجود    (40)  مول من السايكلوهكسانون في  ((0.01ذّوب      
تم ترشيح المادة الصلبة المترسبة  وغسلها بالماء ( ساعة.  3مول من البنزالديهيد او احد معوضاته, حرك المزيج )  ((0.02واضيف اليه  

 الخصائص الفيزياوية للمركبات الناتجة. يبين( 1.جدول )وإعادة بلورتها من اإليثانول

 9S-16(S(  [29]تحضير معوضات السايكلوهكسينون 
مل من   ((30مول من ايثيل اسيتو اسيتيت  باستخدام  ((0.004مع  S)1S-8( مول من المركبات  ((0.004تم اجراء التفاعل من مزج    

 ( (6.تم تصعيج مزيج التفاعل لمدة     NaOH (% 5)مل من محلول    ((0.5مع     ((3:1بنسبة  ((EtOH/DMFمزيبج مذيبين مناسبين
. رشحت المادة    HClمل من الثلج المجروش. تم معادلته بمحلول    (200)ساعات. وبعد انتهاء التصعيد برد ناتج التفاعل وسكب في  

 بعض الخصائص الفيزيائية للمركبات الناتجة.  بيني( 2)الناتجة وتم إعادة بلورتها من االيثانول. جدول 

 

 (S8-S1) جدول 1: بعض الخصائص الفيزيائية للمركبات 

Color Yield % M.p (°C) Nomencclature Structural  formula 
Comp. 

No 
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(S16-S9) جدول 2: بعض الخصائص الفيزيائية للمركبات 

 

Yellow 

 

76 
128-130 

2,6-di((E)-

benzylidene)cy

clohexan-1-one  

1S 

Yellow 84 162-164 

2,6-bis((E)-4-

bromobenzylide

ne)cyclohexan-

1-one  

2S 

 

Yellow 

Light 

 

77 

 

141-143 

 

2,6-bis((E)-4-

chlorobenzylide

ne)cyclohexan-

1-one  

3S 

 

Yellowis

h orange 

68 154-156 

2,6-bis((E)-4-

methylbenzylid

ene)cyclohexan

-1-one  

4S 

greenish 

yellow 

 

73 167-169 

2,6-bis((E)-4-

methoxybenzyli

dene)cyclohexa

n-1-one  

5S 

 

Yellow 

 

81 

 

134-136 

2,6-bis((E)-2-

bromobenzylide

ne)cyclohexan-

1-one 
 

6S 

 

Yellow 

Light 

 

83 

 

165-167 

2,6-bis((E)-2,4-

dichlorobenzyli

dene)cyclohexa

n-1-one  

7S 

 

Orange 
87 157-155 

2,6-bis((E)-4-

(dimethylamino

)benzylidene)cy

clohexan-1-one  

8S 
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Color 
Yield 

% 
M.p (°C) Nomencclature Structural  formula 

Comp. 

No 

Yellow 

Light 
68 104-106 

ethyl (E)-5-benzylidene-3-oxo-1-

phenyl-1,2,3,5,6,7,8,8a-

octahydronaphthalene-2-carboxylate 
 

9S 

Yellow 76 112-114 

ethyl (E)-5-(4-bromobenzylidene)-1-

(4-bromophenyl)-3-oxo-

1,2,3,5,6,7,8,8a-

octahydronaphthalene-2-carboxylate 
 

10S 

Yellow 

Light 
63 117-119 

ethyl (E)-5-(4-chlorobenzylidene)-1-

(4-chlorophenyl)-3-oxo-

1,2,3,5,6,7,8,8a-

octahydronaphthalene-2-carboxylate 
 

11S 

Yellow 
 

69 

 

103-105 

ethyl (E)-5-(4-methylbenzylidene)-3-

oxo-1-(p-tolyl)-1,2,3,5,6,7,8,8a-

octahydronaphthalene-2-carboxylate 
 

12S 

 

Yellow 

 

63 

 

121-123 

ethyl (E)-5-(4-methoxybenzylidene)-

1-(4-methoxyphenyl)-3-oxo-

1,2,3,5,6,7,8,8a-

octahydronaphthalene-2-carboxylate 
 

13S 

Yellow 

Light 
72 107-109 

ethyl (E)-5-(2-bromobenzylidene)-1-

(2-bromophenyl)-3-oxo-

1,2,3,5,6,7,8,8a-

octahydronaphthalene-2-carboxylate  

14S 

Yellow 

Light 
66 103-105 

ethyl (E)-5-(2,4-

dichlorobenzylidene)-1-(2,4-

dichlorophenyl)-3-oxo-

1,2,3,5,6,7,8,8a-

octahydronaphthalene-2-carboxylate  

15S 
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Light 

orange 

67 113-115 

ethyl (E)-5-(4-

(dimethylamino)benzylidene)-1-(4-

(dimethylamino)phenyl)-3-oxo-

1,2,3,5,6,7,8,8a-

octahydronaphthalene-2-carboxylate  

16S 

 
 
 
 

 الفعالية البيولوجي  
في المختبر ضد نوعين  (  S14, S13, S10, S9, S7S, 5, S4, S3, S1S ,16)  تم تحديد النشاط البيولوجي لبعض المركبات المحضرة     

  [ الجرام  موجبة  )البكتيريا  وهما  البكتيريا  هو [  Staphylococcus epidermidisو    Staphylococcus aureusمن  الثاني  والنوع 
مثل   الجرام  سالبة  االنتشار  [E- coli]البكتيريا  جيدة  االكار  على  (Muller –Hinton agar)باستخدام طريقة  المركبات  اختبار  تم   .

. واستخدم سيبروفلوكساسين ونورفلوكساسين  [30]كمذيب  DMSOمجم / مل( بأستخدام    10-4،    10-3،    10-2)مستويات تراكيز مختلفة  
 المركبات.  كمضادات حيوية ) معامالت سيطرة( لدراسة األنشطة المحتملة لهذه

 
 النتائج والمناقشة 

 : تسلسل التفاعل للمركبات التي تم تحضيرها.  1يوضح المخطط 
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 1S-8(S(ثنائي) بنزايلدين( سايكلوهكسانون   -6,2تشخيص معوضات 
      

المركبات        البنزالديهيد ومعوضاتها عند درجة   1S - 8(S(تم تحضير  السيكلوهكسانون مع مولين من  من تكثيف مول واحد مركب 
 . NaOH%( 10) حرارة الغرفة بوجود

 
 موضحة في المخطط ادناه:  [31]وان ميكانيكية التفاعل

 : مسار معادالت تحضير المركبات1مخطط 
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تم متابعة التغيرات التي طرأت على التفاعل مثل درجة االنصهار واللون. بينما طيفيًا شخصت المركبات المحضرة من خالل قياسات 

االروماتية وحزم   ((C-Hلمط اآلصرة    عائده  1-سم  (3025-3095)اذ أظهر الطيف حزم امتصاصات ضمن المدى    ( (IRالــ طيف  
المدى   االصرة    عائدة  1-سم  (2840-2955)امتصاصات ضمن  )   (C-H)لمط  المدى  امتصاصات ضمن  وحزم    -1602االليفاتية 

سم1667 اآلصرة    1-(  لمط  عائدة  امتصاص  حزم  ظهرت  كما  الكيتونية  الكربونيل  مجموعة  المدى     ((C=Cلمط  ضمن  االليفاتية 
االروماتية  (  (C=Cلمط    عائدة  1-سم  (1579  -1480)لطيف حزم امتصاصات ضمن المدى  واخيرا اظهر ا  1-( سم1640  -1600)

 .S)2) للمركب   ( (IRيمثل طيف  الـ  1. والشكل  3الحظ جدول 
 

 1S – 8(S(للمركبات  (IR)الــ : قيم امتصاص طيف  3جدول 
1-IR (KBr) cm 

R 
Comp. 

No. Others 
1-cm 

υ Ar ( C=C) 
1-cm 

υ ( C=C) 
1-cm 

υ ( C=O) 
1-cm 

υ Ar ( C-H) 
1-cm 
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- 1574-1476 1604 1660 3076 -H 1S 

υ ( C-Br) 

520 
1571-1431 1602 1664 3058 4-Br 2S 

υ ( C-Cl) 

825 
1581-1474 1615 1665 3089 4-Cl 3S 

)3υ(CH 

asy 2944 

sy 2834 

1563-1443 1633 164 3075 3CH-4 4S 

)3υ(CH 

asy 2934 

sy 2878 

1583-1479 1618 1668 3043 3OCH-4 5S 

υ ( C-Br) 

560 
1586-1472 1612 1663 3057 2-Br 6S 

υ ( C-Cl) 

773 
1586-1472 1623 1664 3068 2,4-DiCl 7S 

)3υ(CH 

asy 2954 

sy 2828 

1577-1473 1618 1623 3025 2)3N(CH-4 8S 

 

 
(S2) شكل 1: طيف األشعة تحت  الحمراء للمركب  
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المركب      الــ     )2S(شّخص  طيف   عائدة   δ=1.83)-(p.p.m  1.64  االزاحة  عند متعددة  إشارة  واظهر      )NMR)-H1باستخدام 
عند    CH)2 (  (4) يلبروتون إشارة  وأظهر  السايكلوهكسانون  حلقة  لــ    m.p.p  2.44)-(δ= 2.79  االزاحة ضمن  في    2CH)2(عائدة 

-p.p.m (δ= 7.51أحادية عند  فقد ظهرت لها إشارة CH-Ar=))الميثين  تيمجموع  اتما بروتونأ نفسها ضمن الحلقة (3,5)الموقعين 

عند  (7.41 متعدد  إشارة  لبروتونات    p.p.m  ((δ= 7.51-7.41  وخيرا ظهرت  األروماتيتعود  في    (8H/ Ar-H)النظام  كما موضح 
   .2الشكل 

ربون كالذرة ال  عائدة  (=pδ (m.p.22.87  االزاحة  إشارة عندوظهرت    )NMR)-C13بواسطة طيف الـــ    (2S)  كما شّخص المركب     
(4C)  االزاحة  وعند  m.p.28.30) pδ=(  لذرتي الكربون    ظهرت اشارة عائدة(3,C5C)  إلى إشارة عند  إضافةm .p.136.77) pδ=( 

بينما    عائدة لذرة كاربون مجموعة الكربونيل الكيتونية   ) (m.p.pδ=189شارة عنداظهرت  و  السداسية, ضمن حلقة    C)C2,6(لذرتي    عائدة
النظام االروماتيp.p.m (δ=129.01-136.18)   المدىلهما ضمن  إشارة    اظهر الطيف  ((C-H=كربون  ال  يذرت   . مع ذرات كربون 

 . 3كما موضح في الشكل  

 
 S)2(للمركب  R.M.N-H1: طيف 2شكل 
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 S)2(للمركب NMR-C13: طيف 3شكل 

 
 السايكلوهكسينون تشخيص معوضات 

 مزيجمركب ايثيل اسيتو اسيتيت بأستخدام  مع    1S - 8(S(مركبات  المن    ت السايكلوهكسينون من مفاعلة كميات متكافئةحّضرت مركبا
 وكما في التفاعل ادناه:  كمذيب (EtOH / DMF) من

 
 موضحة في المخطط ادناه:  [32]وان ميكانيكية التفاعل 
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الــ  بواسطة مطياف  المركبات  واللون. و شخّصت  االنصهار  التفاعل مثل درجة  التي طرأت على  التغيرات  اذ   ( (IRتم مالحظة 

-2967)  االروماتية وحزم ضمن المدى  ((C-Hعائدة لمط اآلصرة    1-سم  (3000-3075)أظهر الطيف حزم امتصاص ضمن المدى  

االصرة    1-سم  (2847 لمط  )  (C-H)عائدة  المدى  امتصاص ضمن  وحزم  سم1738  -1718االليفاتية  مجموعة    1-(  لمط  عائدة 
المدى ) الكيتونية وظهرت     1-( سم1674  -1622الكربونيل االسترية وضمن  الكربونيل  ظهرت حزم امتصاص عائدة لمط مجموعة 

االليفاتية واخيرا اظهر الطيف حزم امتصاص عند    ((C=Cعائدةد لمط اآلصرة    1-( سم1642  -1612ن المدى )حزم امتصاص ضم
 (15S)للمركب  ( (IRيمثل طيف  4. الشكل  4االروماتية . الحظ الجدول ( (C=Cعائدة لمط   1-سم (7315 -8714)
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 9S – 16(S(للمركبات  ( (IRطيف : قيم امتصاص طيف  3جدول 
1-(KBr) cmIR  

 R 
Comp. 

No. 
Others 

υ (C=C) 

Ar 

υ (C=C) 

Aliph. 

υ (C=O) 

Ketone 

υ (C=O) 

ester 

υ (C-H) 

Aromatic 

- 1566,1473 1612 1654 1732 3032 H 9S 

υ (C-Br) 516 1556,1487 1616 1664 1733 3043 4- Br 10S 

υ (C-Cl) 

825 
1538,1477 1608 1665 1724 3054 4- Cl 11S 

)  3(CHυ 

2956,2845 
1545,1438 1603 1664 1726 3056 3CH-4 12S 

)  3υ (CH

2937,2866 
1564,1483 1615 1666 1730 3037 3OCH -4 13S 

υ (C-Br) 654 1595,1471 1607 1654 1731 3068 2- Br 14S 

υ C-Cl 

829 
1503,1466 1595 1662 1737 3002 2,4- DiCl 15S 

)  3υ (CH

2927,2835 
1512,1457 1597 1667 1725 3018 

4-

2)3N(CH 
16S 
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 )15S( للمركب  ( (IRطيف  :4شكل 

المركب       عند  اواظهر    )M.N-H1.(R  الــطيف    بواسطة  S)15(شّخص  ثالثية  لبروتونات    عائدة  (  (m.p.pδ=1.02  االزاحةشارة 
عنداو (  3CH(  المثيل  مجموعة رباعية  مجموعة   CH)2(  مجموعة  لبروتونات  عائدة  δ=3.94)- (m.p.p3.89االزاحة    شارة  ضمن 

لمجموعة    (5ʹ)  اتلبروتون  عائدة   p.p.m (δ=2.87-2.70)الموقع  ظهرت إشارة رباعية عند    االسيتيل اما ضمن حلقة السايكلوهكسينون 
)2(CH  وإشارة متعددة عند اإلزاحةm.p.p1.70) -(δ=1.74 االزاحةعند  ثالثية إشارة و  (6ʹ)اتلبروتون عائدة m.p.pδ=3.73,3.39)  )

االزاحة عند  وظهرت إشارة    (4a)ن  لبروتو   عائدة(  δ=3.33-2.91) p.p.mاالزاحة  إشارة رباعية عند    رتظهو   (7ʹ)ات  لبروتون  عائدة
m.p.p3.78) -(δ=3.84  لبروتون    عائدة(8a)  لمجموعة  ( 1=)ما بروتون أ (CH)   موقع عند ال  ثنائية   ظهرت لها إشارةفقد  -(δ=3.88

m.p.3.86) p  لمجموعة  (3=)بروتون لفيما ظهر(=CH) متداخلة مع بروتونات النظام األروماتي ضمن المدى  إشارة احادية-δ=6.78

7.59) ppm.)  5كما موضح في الشكل. 

المركب           عندواظهر    )NMR)-C13بواسطة طيف    (15S(وشّخص  الكربون   عائدة   ( (m.p.pδ=189.02  االزاحة  إشارة  لذرة 
(C=O)  االزاح    الكيتونية بينما ظهرت عند  (δ=160.18) p.p.m      الكإشارة عائدة  االزاحة  إشارة عند و سترية  األ(  (C=Oربون  الذرة 

m.p.pδ=15.56)   )3(  لذرة كربون   عائدة(CH  وإشارة عند m.p.p(δ=55.72)   لذرة الكربون   عائدة  )2(CH  أظهر  و  سيللمجموعة األ
عند   إشارة  الكربون    عائدة(   (m.p.pδ=20.16الطيف  عند    (7Cʹ)لذرة  عند (  6Cʹ)  ــل  عائدة  ( (m.p.pδ=20.26وإشارة  وإشارة 

m.p.p(δ=22.94)   لــ عند    (5Cʹ)   عائدة  لــ   m.p.p(δ=28.38)وإشارة  عند    (8aC)  عائدة  إشارة  الطيف  أظهر   (δ=55.45)كما 
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m.p.p  ــل  عائدة  (=
1C)  أشارات لذرات الكربون    وأخيرا ظهرت (=

4,C=
3,C8C)    متداخلة مع النظام األروماتية ضمن المدى-δ=114.56

135.89) p.p.m)  6كما موضح في الشكل . 

 
 S)15(للمركب NMR-H1: طيف 5شكل 
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 S)2(للمركب NMR-C13: طيف 3شكل 
 الفعالية البكتيرية   

البشرية   األمراض  مسببات  ضد  للبكتيريا  المضاد  نشاطها  عن  بحًثا  المركبات  فحص  و    Staphylococcus aureus)تم 

Staphylococcus epidermidis    وEscherichia coli)   وأظهر النشاط البكتيري ضد المركبات الُمصّنعة تأثيًرا معنوًيا كمثبطات ،
 Escherichiaبينما لم يظهر تأثير ملحوظ لتلك المركبات بالضد من نمو بكتريا  )  كرام  -الموجبة لصبغة    البكتيريا  نوعين من  لنمو

coli(13 -7) باالرقام في االشكالكما هو موضح  .تخدمة، مقارنة بالمضادات الحيوية القياسية المس كرام -( السالبة لصبغة. 

 
 
 
 
 

 
 Staphylococcus aureus : قيم العالية التثبيطية لبعض المركبات المحضرة ضدة بكتريا 7شكل 

0

5

10

15

20

25

30

S1 S3 S4 S5 S7

0.01 mg/ml 28 25 22 20 15

0.001 mg/ml 20 18 17 15 10

0.0001 mg/ml 13 10 15 12 7

Gentamicin 18 18 18 18 18

Norfloxacin 11 11 11 11 11

Staphylococus aureus
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 Staphylococcus epidermidis لبعض المركبات ضدة بكتريايبين اختالف التأثير بتراكيز مختلفة :  8شكل       

 
 Staphylococcus aureus لبعض المركبات ضدة بكتريايبين اختالف التأثير بتراكيز مختلفة : :  9شكل 

0

5

10

15

20

25

S1 S3 S4 S5 S7

0.01 mg/ml 22 18 20 15 12

0.001 mg/ml 16 12 14 10 7

0.0001 mg/ml 10 7 12 6 4

Gentamicin 20 20 20 20 20

Norfloxacin 11 11 11 11 11

Stapylococcus epidermidis

0

5

10

15

20

25

30

S9 S10 S13 S14 S16

0.01 mg/ml 26 20 18 20 14

0.001 mg/ml 15 13 12 15 8

0.0001 mg/ml 12 8 7 6 5

Gentamicin 18 18 18 18 18

Norfloxacin 11 11 11 11 11

Stapylococcus aureus
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 Staphylococcus epidermidis لبعض المركبات ضدة بكتريايبين اختالف التأثير بتراكيز مختلفة : :  10شكل 

 

      
 
 

0

5

10

15

20

25

S9 S10 S13 S14 S16

0.01 mg/ml 24 20 25 18 15

0.001 mg/ml 18 16 20 12 7

0.0001 mg/ml 12 7 16 10 5

Gentamicin 20 20 20 20 20

Norfloxacin 11 11 11 11 11

Stapylococcus epidermidis

 aureus .Staph  : الفعالية التثبيطية ضد بكترياb11شكل 
 S5, S1S  (0.01 mg/ml) ,7 للمركبات

 .Staph  : الفعالية التثبيطية ضد بكتريا11aشكل 

epidermidis 7 للمركبات, S5, S1S  (0.01 mg/ml) 
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 aureus .Staph  : الفعالية التثبيطية ضد بكترياb12شكل 
 16S14, , S13, S9S  (0.01 mg/ml) للمركبات

 .Staph  الفعالية التثبيطية ضد بكتريا: 12aشكل 

epidermidis 16 للمركباتS13, , S10, S9S  (0.01 mg/ml) 

 aureus .Staph  : الفعالية التثبيطية ضد بكترياb13شكل 
 S13, S9S  (1 mg/ml00.0) ,10 للمركبات

 .Staph  : الفعالية التثبيطية ضد بكتريا13aشكل 

epidermidis 16 للمركباتS14, , S10S  (1 mg/ml00.0) 
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