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 ملخص
  

إيل) أسيت  -3-ب] أوكسيران  -3,2رباعي هيدرونافتو[ -أ7,7,2أ،1( - ن - ثالثي فلورو - 2,2,2ُصِنع المركب 
والذي يعد من المواد المهمة من أجل تحضير متماثالت البنزوفيزاميكول المستخدمة في   , C12H10F3NO2, أميد
عن المسحوق، مطيافية  Xلكشف عن مرض آلزهيمر. حددت بنية هذا المركب باستخدام تقنية انعراج أشعة ا

الـطنين النووي المغناطيسي متعددة النوى ومطيافية األشعة تحت الحمراء. يرتبط زوجان من جزيئة المركب 
  يل ديمر.في مجموعتي األمينو واألوكسيران لتشك  N-H…Oبروابط هيدروجينية   المدروس

رباعي -1،2،3،4إيل)-1- فينيل بيبيرازين-4(-3-أمينو-5-(2RS,3RS)المركبان الراسيميان  ُصِنع أيضاً 
-فينيل) بيبيرازين-ميتوكسي-3(-4[-3-أمينو-5-(3RS,2RS)و  C21H27N3O2 (I)، أول) -2-هيدرونفتالين

من مشتقات ه المركبات ُتعتبر هذ .C21H27N3O2 (II)أول) -2-رباعي هيدرونفتالين-1،2،3،4إيل]-1
والتي تستخدم في تصوير العصب الكولينيرجي من أجل الكشف عن مرض آلزهيمر وُتعرف بأنها  البنزوفيزاميكول

صادات (مانعات) انتقائية فراغية اللتقاط االستيل كولين في الحويصالت الكولينيرجية الموجودة في الجزء القبل 
ومطيافية  13Cو   1Hيافية الـطنين النووي المغناطيسي متعددة النوى باستخدام مط (I)وُوصف المركب  .مشبكي

األشعة تحت الحمراء وُعينيت البنية البلورية باستخدام انعراج المسحوق حيث بينت البنية البلورية على أن حلقة 
لوري بواسطة البيبيرازين لها شكل الكرسي، بينما يبدو شكل حلقة السيكلوهيكسين كنصف كرسي. يكون التراص الب

مكملة بين الجزيئات والتي تربط جزيئات  N—HO تماسات ضعيفة، بشكل رئيسي بواسطة روابط هيدروجينية 
  C—Hوتأثيرات  C—HNمتتالية ضمن شبكة. مزيد من االستقرار في البنية ناتج عن تماسات ضعيفة  

عن المسحوق المماثل للبنزوفيزاميكول  X-بواسطة انعراج أشعة (II)ُعينت أيضًا بنية المركب بين الجزيئات. 
والـطنين النووي  FT-IRوُوصف هذا المركب بدايًة باستخدام الطرائق المطيافية (مطيافية األشعة تحت الحمراء 

). ُوجد أن المركب عبارة عن مزيج راسيمي من مماكبين ضوئيين والذي 1Hو   13Cالمغناطيسي متعددة النوى 
. كان علم البلورات وباألخص انعراج (P21/c)ي الميل بزمرة فضائية ذات مركز تناظر يتبلور في النظام أحاد

. تملك حلقة عن المسحوق ذو دور محوري في الكشف عن عدم نجاح فصل المماكبات الضوئية X-أشعة
ة البيبيرازين شكل الكرسي، بينما يبدو شكل حلقة السيكلوهيكسين كنصف كرسي. يكون التراص البلوري بواسط

  .cبين الجزيئات والتي تربط الجزيئات على طول المحور O—HN تماسات روابط هيدروجينية 
  

عن المسحوق، مطيافية  Xمتماثالت البنزوفيزاميكول، مرض آلزهيمر، انعراج أشعة  الكلمات المفتاحية:
ينية، ديمر، البنية الـطنين النووي المغناطيسي متعددة النوى، مطيافية األشعة تحت الحمراء، روابط هيدروج

  البلورية، مزيج راسيمي، مماكب ضوئي. 
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Abstract 
 
The compound 2,2,2-Trifluoro-N-(1a,2,7,7a-tetra-hydronaphtho[2,3-b]oxiren-3-yl)-
acetamide, C12H10F3NO2, an important precursor in the preparation of 
benzovesamicol analogues for the diagnosis of Alzheimer’s disease, was prepared  by 
the epoxidation of  5,8-dihydronaphthalen-1-amine using 3-chloroperoxybenzoic acid. 
The structure was determined by X-ray powder diffraction, multinuclear NMR 
spectroscopy and FT–IR spectroscopy. A pair of molecules form intermolecular 
N— H· ··O  hydrogen  bonds,  involving the  amino  and  oxirene groups, to produce 
a dimer. 
 
The two racemic compounds (2RS,3RS)-5-amino-3-(4-phenylpiperazin-1-yl)-1,2,3,4 
tetrahydronaphthalen-2-ol, C20H25N3O, (I) and (2RS,3RS)-5-amino-3-[4-(3-
methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-ol, C21H27N3O2, (II) 
important benzovesamicol analogues for the diagnosis of Alzheimer’s disease, have 

been synthesized and characterized by FT–IR, and 1H and 13C NMR spectroscopic 
analyses. The crystal structures were analyses using powder diffraction as no suitable 
single crystal were obtained. The two compounds are racemic mixtures of 
enantiomers which crystallize in the monoclinic system in a centrosymmetric space 
group (P21/c). Crystallography, in particular powder X-ray diffraction, was pivotal 
in revealing that the enantio-resolution did not succeed. I n  t w o  
c o m p o u n d s , the piperazine ring has a chair conformation, while the cyclohexene 
ring assumes a half-chair conformation. In (I) the crystal packing is mediated by 
weak contacts, principally by complementary intermolecular N—H· ··O hydrogen 
bonds that connect successive molecules into a chain. Further  stabilization is 
provided by weak C— H…N contacts and by a weak intermolecular C—H· ·· 
interaction. While in (II), the crystal packing is dominated by intermolecular  O—
H· ··N  hydrogen  bonding  which  links molecules along the c direction. 
 
 
Key words: benzovesamicol analogues, Alzheimer’s disease, FT–IR,  NMR , 
crystal structure, powder X-ray diffraction, hydrogen  bonds, dimer,  racemic mixture, 
enantiomer.  

 
 
 
 
 

http://serversmiso.aecs.sy/ 
٣

مكتب نظم العلومات هيئة الطاقة الذرية



4 
 

  مقدمة
  

بواسطة تقنية لمماثالت جديدة للبنزوفيزاميكول  البلورية الجزيئية يهدف هذا العمل إلى اصطناع وتحديد البنية
في تحديد هوية هذه المركبات إضافًة إلى امكانية معرفة كيفية  هذا العمل يساهم عن المسحوق. X شعةأانعراج 

من  تعتبر المماثالت الجديدة للبنزوفيزاميكول ل كولين.لالستيالمركبات مع النواقل الحويصلية  ارتباط هذه
ديد البنى البلورية المركبات االولية الهامة في اصطناع المركبات الصيدالنية المشعة في الطب النووي. إن تح

ا في الجزيئية لهذه المركبات يشكل مدخًال لمعرفة خواصهما الكيميائية وامكانية تفسير سلوكهما الكيميائي وفعاليتهو 
إن مرض آلزهيمر هو عبارة عن اضطراب تنكسي عصبي مستفحل (متنام) يؤثر في النظام  جسم االنسان.

الكولينرجي. إن تشخيص النقل العصبي الكولينرجي وبشكل خاص الكشف والتحديد الكمي للناقل الحويصلي 
ن شأنه أن يقدم ) في األحياء مVAChT- Vesicular AcetylCholine Transporterلالستيل كولين (

 مشابه ،)1) (الشكل BVMعّرف البنزوفيزاميكول (يُ  معلومات هامة ومفيدة للتشخيص المبكر لهذا المرض.
(analogue) -(-) مركب فراغي انتقائي ُمثبـِّط المتصاص االستيل الكولين في الحويصالت  بكونهالفيزاميكول

بدرجة و  VAChTعالية مع الناقل الحويصلي لألستيل كولين القبل مشبكيه الكولينرجية. يرتبط الفيزاميكول بإلفه 
) من أكثر مركبات التصوير بانبعاث الفوتون 1(الشكل (IBVM) يعتبر مركب  كماكبيرة في مكان تفارغي. 

من   IBVMتتألف بنية الـ  ) الواعدة التي يمكن استخدامها في الدراسات القائمة على البشر.SPECTالمنفرد (
  همية كل جزء كالتالي :أ). وبالتالي يمكن ايضاح 1(الشكل  A, B, and Cثالث اجزاء 
   Aالحلقة  .1

ساسيًا من حيث التعرف على هذا المركب من قبل النواقل الحويصلية أيلعب هذا الجزء من المركب دورًا 
الوظيفة ن وجود التماكب بين ألى إضافة وذلك لوجود الوظيفة الهيدروكسيلية. باإل  VAChT لالستيل كولين

 .النواقل  هلفة لهذا المركب بالنسبة لهذعطاء األمينة والهيدروكسيلية يلعب دورًا هامًا إلاأل
 Bالحلقة  .2

  وجود حلقة البيبيريدين في بنية المركب يؤدي الى ارتباطه بألفة عالية بالنواقل الحويصلية لالستيل كولين.
 Cالحلقة  .3

 يدة لهذا المركب بالنسبة للنواقل الحويصلية لالستيل كولين ان وجود هذه الحلقة يحافظ على ابقاء الفة ج
 VAChT  
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  مماثالت الفيزاميكول. 1شكل 

DRC-NH2تترالين بيبيرازينيل) 1-( فينيل-3-هيدروكسي-2-مينوأ – 5 –:   ترانس  
DRC-140تترالين ينيل)بيبيراز -1-( فينيل-3-هيدروكسي- 2-يودوإ – 5 –:   ترانس  
BVM       تترالين بيبيريدنيل)-1-( فينيل-3-هيدروكسي-2- مينو أ –5 –:   ترانس  
IBVM      تترالين بيبيريدنيل) - 1-( فينيل-3-هيدروكسي-2-يودوإ – 5 –:   ترانس  

  
تق بحلقة البيبيرازين تؤدي إلى تشكيل المش IBVMدلت دراسات حديثًة بان استبدال حلقة البيبيريدين لـ 

DRC140  ذو ألفة عالية 1(الشكل ((Ki DRC140 = 1.21 nM)  مع درجة انتقائية عالية للناقل الحويصلي
  .لالستيل كولين بالمقارنة مع المستقبالت 

لم نجد أي بنية بلورية  ،(ICCD-PDF4 ,CSD)  لدى البحث في بنوك المعلومات الخاصة بعلم البلورات
 للبنزوفيزاميكولإلى تحضير مركبات جديدة  بشكل أساسي العمليهدف هذا  ، لذلكمنشورة لمثل هذه المركبات

ومن ثم توصيفها كيميائيًا باستخدام التقنيات المتاحة في القسم  ذات ألفة عالية للناقل الحويصلي لألستيل كولين
تشكل مدخًال لمعرفة  إن بنية هذه المواد يمكن أن عن المسحوق. Xوتعيين البنى البلورية لها بطريقة انعراج أشعة 

 خواصهما الكيميائية وتفسير ألية سلوكهما الكيميائي في الجسم.
واستخدمت كما استلمت. استخدمت  ،جميع المواد الكيميائية والمذيبات المستخدمة هي ذات نقاوة تجارية

كما .  Merck 60F254 silica gel) من شركة ميرك TLCأطباق تحليل كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة (
في تنقية نواتج التفاعالت باستخدام  Flash Chromatographyاستخدمت أعمدة الكروماتوغرافيا الوميضية 

أما بالنسبة لعملية التظهير فقد استخدم الضوء فوق البنفسجي  ،silica gel  (70–230 mesh) السيليكاجيل 
 Bruker Bio spin 400 spectrometer  (400 باستخدام مطيافية NMRباإلضافة لليود. سجلت أطياف 

MHz for 1H, 100 MHz for 13C),  ,كل من واستخدمتCDCl3 ، C6D6  كمذيبات في تحليلNMR. 
المستخدم كمعيار  TMSنسبة للمركب المرجعي  ppmبواحدة  (δ)حيث تم التعبير عن االنزياح الكيميائي 
حددت درجات حرارة ، و FTIR JASCO 300Eباستخدام جهاز   IR داخلي. سجلت أطياف ما تحت األحمر
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يوضح الجدول التالي المواد الكيميائية المستخدمة في  .Stuart SMP3انصهار المنتجات باستخدام جهاز 
  :االصطناع

 الشركة المصنعة المواصفات الصيغة الكيميائية المادة الكيميائية

1-Naphtyl amine C10H9N 99% Merck 

Chloroform CHCl3 98.5 POCH 

N-Phenyl piperazine C10H14N2  Merck 

methanol CH3OH 99.8 GR Merck 

Sodium Hydroxide NaOH 98.0-100.5  Merck 

Dichloromethane CH2Cl2  ACROS Organics 

Sodium sulphate Na2SO4 99  anhydrous Panreac 

Diethyl Ether (C2H5)2O 99.7 Panreac 

Triethylamine C6H15N 99 Riedel-de Haen 

Benzene C6H6 99.5 Riedel-de Haen 

Trifluoroacetic acid anhydride CF3COOH 99 Merck 

 (1s)-(+)-Camphorsulfonic 
acid C10H16O4S 99 ALDRICH 

Ethanol C2H5OH 99.8 PROLABO 

 

  المراجع
Efange, S. M.; Mach, R. H.; Smith, C. R.; Khare, A. B.; Foulon, C.; Akella, S. K.; Childers, 

S. R.; Parsons, S. M. Biochem Pharmacol 1995, 49, 791. 
Efange, S. M.; Dutta, A. K.; Michelson, R. H.; Kung, H. F.; Thomas, J. R.; Billings, J.; 

Boudreau, R. J. Int J Rad Appl Instrum B 1992, 19, 337. 
Efange, S. M.; Michelson, R. H.; Khare, A. B.; Thomas, J. R. J Med Chem 1993, 36, 1754. 
Bando, K.; Naganuma, T.; Taguchi, K.; Ginoza, Y.; Tanaka, Y.; Koike, K.; Takatok   

Synapse 2000, 38, 27. 
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  الفصل األول
 
  

رباعي  -أ7,7,2أ،1( -ن -ثالثي فلورو - 2,2,2لبنية البلورية لـ ا
   Xباستخدام انعراج أشعة  إيل) أسيت أميد - 3- ب] أوكسيران  -3,2هيدرونافتو[

  عن المسحوق
 
 
  

  مقدمة: .1
إيل)  -3-ب] أوكسيران  -3,2رباعي هيدرونافتو[ -أ7,7,2أ،1( -ن -ثالثي فلورو - 2,2,2يعد المركب 
  ادة هامة من أجل تحضير متماثالت البنزوفيزاميكولم (I) أسيت أميد

 (Zea-Ponce et al., 2005; Jung et al., 1990; Mulholland & Jung, 1992; Mulholland et 
al., 1993; Nicolas et al., 2007)   

 وفي مجاالت البحثوالتي تستخدم في تصوير األعصاب الكولينرجية للكشف عن مرض آلزهيمر 
يعتبر هذا المركب مركبًا وسطيًا لالصطناع وفائدته تكمن في الفعالية و .  (Mazère et al., 2008)األخرى

العالية لحلقة اإليبوكسيد في إدخال وظائف إضافية، وهذا غالبًا ما يكون جزءًا من التحول الجزيئي على نطاق 
  أوسع.

  
  :تجريبيالعمل ال .2

. يبدأ التفاعل بحماية الوظيفة 1في الشكل فاعل كما هو موضح في مخطط الت (I)ُحضر المركب المدروس 
 (TFAA)بواسطة حمض ثالثي فلور أسيتات الالمائي  (II)أمين - 1ثنائي هيدرونفتالين  -5,8األمينية للمركب 

 (III)تشكيل إيبوكسيد األلكن  تالية%. تتضمن الخطوة ال 99بمردود  قدره  (III)للحصول على األميد الموافق 
بمردود قدره  (I)لينتج اإليبوكسيد المطلوب (m-CPBA) كلور بيربنزوئيك  -3مع حمض ميتا  بواسطة التفاعل

لتفاعل تشكيل إيبوكسيد األلكن هو الحمض الكربوكسيلي. يجري التفاعل بحسب الثانوي %. والمنتج الرئيسي  78
البيروكسي مصحوبًا بتحرير بحيث يساهم األلكن مع أوكسجين  1950اآللية المقترحة من قبل العالم بارليت عام 
  . يوضح مخطط التفاعل الحالة االنتقالية. (Smith, 2002)الحمض الكربوكسيلي وتشكيل اإليبوكسيد 
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تحريك المغناط

إليتر اإليسل با
تعطي معط  .

ما كانت المعط

جلت أطياف سُ 
 المغناطيسي

.13C  ن أجل
واستخدم جهاز

77غ،  25 (

ّرد المحلول عن
المائي. يبدأ بعد
يتات الالمائي.
ض ثالثي فلور
 بقايا حمض ث

9 ) %41.5
70.66ضاف ( 

ظة على درجة 
محلول تحت الت

ويغس ،بالترشيح
K 453قدرها 

 N 4.88 بينم

  اعل
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  القيم التالية: )2(شكل  لكربونلبروتون وال NMR طيفيعطي 

1H NMR (CDCl3) : 2.90-3.00 (m; 2H ; 2H-5* or 2H-8*) ;  
                        3.92-3.59 (m ; 4H ; H-6 ; H-7; 2H-5* or 2H-8* );  
                        7.07 –7.28 (m ; 3H ; H-2 ; H-3 ;  H-4 );  
                        8.19 (s ; NH).    
13C NMR (CDCl3) : 24.9 (C-8); 29.9 (C-5); 113.4 (C-F); 121.9 (C-2) ; 
                         122.8 (C-4); 125.12 (C-3); 127.1 (C-6  or C-7) ;  
                         127.5 (C-6  or C-7) ; 128.1 (CAr8) ;132.2 (CAr5) ;  
                         136.0 (C-1); 155.7 (C=O).  

 
 .(I)ثنائي البعد للمركب  NMRطيف  3يمثل الشكل 

 
 البنية البلورية: .3

a. حل البنية والتصفيات : 
عن المسحوق من أجل حل وتصفية البنية البلورية للمركب   Xالنعراج أشعة  المخبرية بياناتاستخدمنا ال

(I)هذا المركب . (I) ءت بالفشل للحصول يتبلور على شكل مسحوق ناعم أبيض اللون، حيث كل المحاوالت با
ذرة غير هيدروجينية،  18ولعزل عينة بحجم كافي ونوعية مناسبة من أجل تحليل البلورة الوحيدة. هذه مسألة 

سنوات،  10والتي تتطلب قياس حذر وتفسير البيانات الخاصة من أجل تحسين نوعية النتائج. على مدى 
 عن المسحوق،  Xتمام الصيدالني من بيانات انعراج أشعة ُاستنتجت البنى البلورية للعديد من المركبات ذات االه

  بشكل جوهري كسبيل أخير في غياب البلورات الوحيدة ذات النوعية الكافي
 (Chan et al.,1999; Shankland et al.,  2004; Chernyshev et al., 2003; Kiang et al., 

2003; Rukiah et al., 2004; van der Lee et al., 2005).  تفاصيل الحل والتصفيات لـ(I)  تستحق
تعيين خلية الواحدة  (i)تعليق مختصر. سنحيل األمر لثالث مراحل لتعيين البنية البلورية من بيانات االنعراج: 

تصفية البنية. حل البنية، والذي يهدف للحصول على بنية تقريبية أولية،  (iii)حل البنية و (ii)والزمرة الفضائية، 
ية الواحدة والزمرة الفضائية المعّينة في المرحلة األولى، تميل لتكون أصعب مع بيانات المسحوق. مستخدمين خل

االنعراج بواسطة مقياس  طُسجل مخط .Rietveldالخطوة األخيرة، التصفية، وهي عمومًا تنفذ باستخدام طريقة 
ذات طول   Cu Kα1 م أشعةباستخدا الموجود في قسم الكيمياء، )،STOE STADI Pاالنعراج، ذي الرمز (

الواردة عن بلورة منحنية من بلورة الجرمانيوم  مختارة بواسطة موحد لألشعة (λ=1.5406 Å)  ُمّوحد موجي
Ge(111)مع كاشف خطي حساس للموقع  هندسة نافذة ، مستخدمين(PSD) . ُطحنت عينة المسحوق بشكل

ثم ثُبتت على حامل العينة باستخدام قناع ذو  (Mylar)خفيف باستخدام الهاون، وُضعت بين ورقتين من المايلر 
 ُسجلت المعطيات التجريبية بدرجة حرارة الغرفة والضغط الجوي النظامي.  (mm 7.0)قطر داخلي مناسب
 ثانية لكل خطوة. 240) وزمن عد قدره θ2° (PSD 0.5) بخطوة الكاشف θ2° (100-8ضمن المجال الزاوي 

    DICVOL04باستخدام البرنامج اج كانت مسندة القرائن القمم العشرين من نمط االنعر 
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a = 15.9941 (32), b = 8.8084 (17), c = 8.0584 (14) Å,  

  = 99.45 (18) (°) & V = 1119.87 Å3  
 P21/a ُعينت الزمر الفضائية .[M20 = 44.5, F20 = 115.5(0.0047, 37)] استحقاق جيدة مع معامالت

  WINPLOTR الموجود ضمن البرنامج CHEK-GROUP بمساعدة البرنامج 
(Roisnel & Rodrigues-Carvajal, 2001).  يين استبدال الوسطين البلورa  وb الزمرة  من أجل العمل مع

عدد الجزيئات في الخلية  معطياً  Z=4عدد الجزيئات بخلية الواحدة بـ  ُخمن . P21/c الفضائية النظامية
 بدايتًا باستخدام التقريب التقليدي (الطرق المباشرة) بواسطة البرنامج (I)ُجرب حل البنية لـ  .Z’=1 الالتناظرية

EXPO2004 (Altomare et al., 2004) ُاستخدم البرنامج لذلك . فشلباءت بالمحاوالتنا  كللكن ؛FOX 
(Favre-Nicolin & Cerny, 2002) .استخدمنا طريقة مونتي كارلو في التلدين المحاكى  في حل البنية

اء خالل حسابات اإلسق من أجل تسريع الحسابات (خوارزمية اإلسقاء المتوازي) لحل البنية في الفضاء المباشر.
افق لحساسية في الفضاء المباشر و والم 2θ  (Cu Kα1)لـ  °45ُقطع نمط االنعراج المسحوق عند  المتوازي،

يعطي حًال للبنية بواسطة تعديل مواقع، اتجاهات وتشكيالت الجزيئة أو الجزيئات  FOX البرنامج .Å 2.0قدرها 
تطابق جيد بين الشدات المحسوبة والمالحظة. في خلية الواحدة، مع تناظر الزمرة الفضائية، حتى الحصول على 

بإمكانية االنسحاب، الدوران حول مركز كتلتها وتغيير زواياها الفتل  (I)ُأدخلت بشكل عشوائي جزيئة واحدة من 
ُأستخدم  لم ندخل ذرات الهيدروجين خالل حل البنية. .9الثالثة. درجة الحرية من أجل االستبدال الجزيئي تساوي 

 GSAS (Larsen في البرنامج  Rietveldكحل أولي من أجل التصفية بطريقة  FOXمستنتج من النموذج ال
& VonDreele, 2004) المتضمن في EXPGUI (Toby, 2001). ُصفيت الخلفية(background)  

 Thompson-Cox-Hastings ُاستخدم تابع .20المنزاح من الدرجة  Chebyshevباستخدام كثير حدود 
(Thompson et al., 1987)  ڥويت الكاذب (pseudo-Voigt)   والذي يسمح بتابعية زاوية غير متناظرة مع

ُقيدت أطوال الروابط  . 0.0215 كالهما مساويًا لـS/L و  H/L، مع (Finger et al., 1994) انحراف محوري 
في هائية من التصفيات، قبل المرحلة الن ،ُأدخلت ذرات الهيدروجينللذرات غير الهيدروجين لقيمها الطبيعية. 

وذرة هيدروجين األميد فقد ُحددت باستخدام   CH2و  CH لزمرمواقعها المحسوبة ، مع قيود على المسافات لـ
تركيبات فوررييه الفرروقية. ُصفيت ذرات الهيدروجين كذرات ركوب. استخدمنا في المراحل النهائية للتصفية 

. لم تطبق أي قيود على Fو المتناحي من أجل ذرة  C, N & Oبارامتر انزياح متناحي من أجل الذرات 
وذلك للحصول  Fبارامترات االنزياح هذه. كان من الضروري استخدام بارامترات انزياح المتناحية  من أجل ذرة 

على توافق جيد بين البروفيل المحسوب والمالحظ في المرحلة األخيرة من التصفيات. بالطبع، البيانات كانت ذات 
باستخدام التابع الخاص ُصححت الشدات من أثر االمتصاص ية كافية للسماح بتصفية حرة لهذه البارامترات. نوع

 0.2517مساوية لـ  .dمن أجل قيمة  ) GSASفي  5بعينة اصحن المستوي في الهندسة النافذة (تابع رقم 
  رويةُنمذجت التوجهات المفضلة باستخدام التوافقيات الك المستنتجة تجريبًا.و 
 (Von Dreel, 1997)  قاد لهندسة جزيئية  التوجهات المفضلة. استخدام تصحيحات معامل 20باستخدام

  أنماط االنعراج المالحظة والمحسوبة مع الفرق فيما بينها. 4ُيبين الشكل أفضل مع معامالت توافق أحسن. 
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يمكن أن تتفق النتائج المحللة بتقنية االنعراج بالمسحوق مع المعطيات الطيفية لهذا المركب. ُيعطي طيف 

الموافقة لمجموعة األمين.    cm-1 3440لهذا المركب عصابة امتصاص عند القيمة الحمراءماتحت  األشعة
على التتالي. تظهر قمة اإليبوكسيد  CF3و  COموافقة لمجموعتي  cm-1 1170، 1715وقمتي امتصاص عند 

) I(انحناء) والتي تكون بمجالها الطبيعي. يعطي طيف البروتون للمركب ( cm-1 800(امتطاط) و  3000عند 
. تظهر البروتونات CHو  CH2التضاعفية إلى مجموعتي  وتعود هذه 3.40و  2.95تضاعفية عند االنزياحات 

كما تظهر قمة أحادية  .7.17) كتضاعفية عند االنزياح 3(الشكل  C1 ،C6 ،C5الثالثة العطرية المرتبطة مع 
وجود اثنتي عشرة قمة عائدة  13Cتعود لبروتونات مجموعة األميد. ويبين طيف الكربون  8.18عند االنزياح 

  ذرات الكربون في المركب وذلك عند مجال االنزياح الطبيعي لها.لنفس العدد من 
Table 1 
Selected geometric parameters (Å, º) 

O1—C8 1.455 (5) C8—C9 1.463 (5) 
O1—C9 1.451 (5)   
    
C8—O1—C9 60.4 (3) O1—C9—C8 59.9 (3) 
O1—C8—C9 59.7 (3)   
    
C3—C7—C8—O1 -43.7 (7) O1—C9—C10—C4 48.5 (7) 

 
Table 2 
Hydrogen-bond geometry (Å, º) 
D—H···A D—H H···A D···A D—H···A 
N1—H1N1···O1i 0.87 2.32 2.949 (9) 130 
Symmetry code:  (i) -x+1, -y+2, -z+1. 
 

  البرمجيات المستخدمة:
Data collection: WinXPOW (Stoe & Cie, 1999); cell refinement: GSAS (Larson & Von 
Dreele, 2004); data reduction: WinXPOW (Stoe & Cie, 1999); program(s) used to 
solve structure: Favre-Nicolin & Černý, 2002); program(s) used to refine structure: 
GSAS; molecular graphics: ORTEP (Farrugia, 1997); software used to prepare 
material for publication: publCIF  (Westrip, 2010). 

 النتيجة .4
مادة هامة من أجل تحضير متماثالت البنزوفيزاميكول المستخدمة   C12H10F3NO2يعد المركب قيد الدراسة 

ثنائي هيدرو  -5,8في الكشف عن مرض آلزهيمر، فقد ُصِنع بتفاعل تشكيل اإليبوكسيد على المادة األولية 
كلورو بيروكسي بنزوئييك. حددت بنية هذا المركب باستخدام تقنية  -3استخدام حمض ميتا أمين ب-1نفتالين 

عن المسحوق، مطيافية الـطنين النووي المغناطيسي متعددة النوى ومطيافية األشعة تحت الحمراء.  Xانعراج أشعة 
ألمينو واألوكسيران في مجموعتي ا  N-H…Oبروابط هيدروجينية   المدروسيرتبط زوجان من جزيئة المركب 

  لتشكيل متثاني.
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  الفصل الثاني
  

-5-(2RS,3RS)دراسة المسحوق للمركب الراسيمي 
رباعي -1،2،3،4إيل)-1-فينيل بيبيرازين-4(-3-أمينو

 أول)-2-هيدرونفثالين
  
  

 مقدمة:  .1
رباعي -1،2،3،4إيل)- 1-فينيل بيبيرازين-4(-3-أمينو-5-(2RS,3RS)الراسيمي  ركبيعد الم
والتي يعرف بشكل جيد أنه صاد (مانع) انتقائي  لبنزوفيزاميكولامتماثالت مادة هامة من  أول)-2-هيدرونفثالين

تستخدم مشتقات اللتقاط االستيل كولين في الحويصالت الكولينيرجية الموجودة في الجزء القبل مشبكي.  فراغي
التصوير بإصدار البوزيتروني البنزوفيزاميكول الموسومة بالمواد المشعة على نطاق واسع في التصوير بتقنية 

 PET التصوير المقطعي الطبقي  وتقنية  SPECTالحاسوبية بإصدار الفوتوني الوحيد  المقطعي الطبقي
 لمرض آلزهايمر in vivoوداخل الجسم الحي  in vitroوالموجهة لكل من الدراسة داخل الزجاج 

(Alfonso et al., 1993; Efange et al., 1997; Auld et al., 2002; Mulholland & Jung, 
1992; Mulholland et al., 1993; Nicolas et al., 2007., Rogers, et al., 1989., Zea-

Ponce et al., 2005).  
  

  الجزء التجريبي: .2
إيل) -3-] أوكزيرينb-2،3رباعي هيدرو نفثو[-N-)1a،2،7،7a-ثالثي فلورو-2،2،2حضر المركب 

ة تجاريًا واستخدمت بدون تنقية. ُحضر وفقًا للطريقة المذكورة في الفصل األول. ُحصل على جميع المواد الكيميائي
 ,Bando et al., 2000)بطريقة مماثلة لتلك المنشورة في األدبيات  I-(2RS,3RS)المركب المدروس 

-N-ثالثي فلورو-2،2،2من  إلى محلول بيبرازين- فينيل-1من   (3g, 19 mmol)يضاف  :(2001
)1a،2،7،7a-]2،3رباعي هيدرو نفثو-bإيل) -3-] أوكزيرين (1.9 g, 7.4 mmol)  في اإليتانول(25 ml) .

ساعة حتى  24ساعة، ثم يحفظ المزيج بدرجة حرارة المخبر لمدة  16يوضع بعد ذلك المحلول تحت االرتداد لمدة 
مل من  25نحصل على ناتج صلب متبلور. ُيجمع الناتج الصلب المتبلور بالترشيح، ثم يجفف. يذاب الناتج بـ 

 بعدها يحرك المزيج تحريكا ،)1N) NaOH مل من 25الميتانول ويضاف له 
من  (325 ml)ساعة بدرجة حرارة المخبر. من ثم يستخلص الناتج باستخدام  16ً◌ مغناطيسياً  لمدة 

CH2Cl2 تجمع الطبقة العضوية ثم تجفف بـ .Na2SO4 .ويتم فصل  الالمائي ويتم تركيزها تحت التفريغ
باستخدام عمود كروماتوغرافي من السيليكا  II-(2RS,3RS)و  I-(2RS,3RS)المماكبين الموضعيين  
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 ُاستنتجت في السنوات األخيرة البنى البّلورية للعديد من المرّكبات ذات االهتمام الصيدلي وذلك من تصورات أولية
ab initio  من بيانات انعراج أشعةX يدة ذات النوعية الكافيةالبلورات الوح عن المسحوق وذلك في حال غياب:  

(Chan et al., 1999; Shankland et al., 2001; Chernyshev et al., 2003; Kiang et al., 
2003; Rukiah et al., 2004; van der Lee et al., 2005; Rukiah & Assaad, 2010; Al-
Ktaifani & Rukiah, 2010; Rukiah & Al-Ktaifani,2011). 

a. ياتحل البنية والتصف : 
المسحوق الخاصة في حّل وتصفية البنية البّلورية للمركب عن  Xبيانات انحراف أشعة  استخدمنا

(2RS,3RS)-I ذّرة (غير الهيدروجين) قياس وتفسير حذر لكي نحصل على نتائج  24. تتطلب المشكلة ذات الـ
   WINPLOTRبواسطة البرنامج على مواقع قمم االنعراج من أجل إسناد قرائن لنمط االنعراج  ناحصلمحسنة. 

(Roisnel & Rodrigues-Carvajal, 2001).  ُأسندت قرائن لنمط االنعراج باستخدام البرنامجDICVOL06 
(Boultif & Louër, 2004) كانت القمم العشرين األولى من نمط االنعراج مسندة القرائن وذلك من أجل النظام .

 = M20كانت معامالت الثقة  في مواقع هذه القمم. (2θ)لـ  °0.02الخطأ المطلق مساويًا أحادي الميل. كان 
كافية لدعم نتيجة اإلسناد الناتجة. ُصفي فيما بعد نمط انعراج المسحوق الكلي مع    F20  =  36.6و    17.9

مع زمرة فضائية بدون غياب للشدة  LeBail ((LeBail et al., 1988)قيود على الحساسية والخلية (طريقة 
  FULLPROFكخيار في البرنامج ” تماثل البروفيالت “ باستعمال  P2/mمي في نظام أحادي الميل  نظا

(Rodriguez Carvajal, 1990).  من كانت الزمرة الفضائية األكثر احتماًالP21/c  والتي ُعينت بمساعدة
 ,WINPLOTR (Roisnel & Rodrigues-Carvajalالموجود ضمن البرنامج CHEK-GROUP البرنامج 
، وبالتالي يمكننا االستنتاج أن عدد الجزيئات في Z=4الجزيئات في خلية الواحدة بأنه يساوي . ُقدر عدد (2001

باستخدام من معلومات أولية ُعينت البنية  .وذلك من أجل هذه الزمرة الفضائية Z’=1الوحدة الالتناظرية مساوية لـ 
دون جدوى. لذلك ُعينت  ، لكنEXPO2004 (Altomare et al., 1999)الطرق المباشرة بواسطة البرنامج 

. من الجدير FOX (Favre-Nicolin & Černý, 2002)بواسطة البرنامج  بطريقة الفضاء المباشر البنية 
يعطي حًال للبنية بواسطة تعديل مواقع، اتجاهات وتشكيالت الجزيئة أو الجزيئات  FOXبالمالحظة أن البرنامج 

 مع تناظر الزمرة الفضائية، حتى الحصول على تطابق جيد بين الشدات المحسوبة والمالحظة.في خلية الواحدة، 
لطريقة مونِت  ”parallel tempering“ُحصل على الحل األولي بواسطة خوارزمية اإلسقاء بالتحمية المتوازية 

 بات اإلسقاء المتوازي،حسا خالل من أجل تسريع الحسابات. ”simulated-annealing“كارلو "التلدين المحاكي"
. ُحسبت وسطاء البروفيل المطلوبة 2θلـ  °55.0إلى  5.0ُقيد نمط االنعراج المسحوق ضمن المجال الزاوي من 

نفسه. يملك كل جزيء   FOXاألولية بواسطة البرنامج ” تماثل البروفيالت “ في البرنامج من تصفيات طريقة 
ي" إمكانية االنسحاب والدوران حول مركز كتلته وتغير زوايا الفتل. مونِت كارلو "التلدين المحاكخالل حسابات 
درجات حرية من أجل تعيين النموذج  8زاويتين فتل مستقلتين، لذلك لدينا  (I)-(2RS,3RS) يمتلك المركب 

. اقترب معامل التطابق بعد حوالي مليون محاولة من لم ندخل ذرات الهيدروجين خالل هذه المرحلة البدائي.
أن يشكل نموذج بنيوي ابتدائي ضمن شروط التراص من أجل نموذج بدائي مالئم التشكيل والذي يمكن   %10

لألمين  Nوذرة  Oبين ذرة الهيدروكسي  Å 3.15اقرب مسافة تماس بين الجزيئات مساوية تقريبًا لـ  البلوري.
في البرنامج بواسطة هذا البرنامج  المستنتج ُأدخل النموذجلتشكيل روابط هيدروجينية ممكنة. المجاور وذلك 

GSAS (Larson & VonDreele, 2004)  المتضمن فيEXPGUI (Toby, 2001)  من أجل التصفية
ڥويت الكاذب  (Thompson et al., 1987) ُنمذج وصف شكل القمة باستخدام تابع. Rietveldريتفلد  بطريقة
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 بينضمن الجزيء البيني ، السمة غير التساهمية األكثر بروزًا في البنية هي التماس 4كما هو مبين في الشكل 

 وجدول 8 شكل( (O1—H1ON2) البيبيرازين النتروجين في حلقة الهيدروجين في زمرة الهيدروكسيل وذّرة ةذرّ 
في  عادة المعتبر المجال خارج ،)108( ضّيقة مع الهيدروجين تكون الزاوية التأثير المتبادل، هذا في). 2

 على طول قيد مع ُصفيت لكن الفرقباستخدام خريطة  H1O الهيدروجين ُلوحظت ذّرة. الهيدروجينة الروابط
رابطة  ليس O1—H1ON2التماس  حال، أية على لكن غير دقيق، موقعها المحتمل أنّ  من. الرابطة

 إّتجاه في اإللكتروني الموجب أغلب كمونها ُتظهر ال H1O بأنّ  الضّيقة الزاوية كما تبّين هيدروجينية خالصة،
N2. مسافات  لها) 2 جدول( المشاهدة األخرى التماساتD…A  أقطار  أنصافمتوافقة أو أعلى من مجموع

  N3—H1N3O1iالتماسات  تتوسط .Aو  Dفاندرفالس للذرات 

 ]001[في تشكيل سالسل تمتد في اتجاهات معاكسة على طول  ] x, -y-1/2, z-1/2 (i)رمز التناظر:  [
 بين السالسل،  ] x, y-1/2, -z+3/2- (ii) رمز التناظر: [C18—H18N3ii ). تؤدي التماسات 8(شكل 

بواسطة التأثير  ، مدعمةb المحور طول علىإلى مزيد من استقرار البنية. تكون البنية،  N3المجاورة واألمين 
، حيث CHمن النوع   ] x, y+1, z (iii)رمز التناظر:  [ C7H7ACg4iiiالمتبادل الضعيف   

Cg4  مركز الثقالة للحلقةC14/C15/C20/C19/C18/C17 يكون هذا التماس قريب من النهاية العلوية .
التوقع أن حقيقة  يمكننا من أجل مثل هذه التأثيرات المتبادلة لكي تكون معتبرة بوضوح. Hلمسافات التماس 

 .بوجود قوى تراص ضعيفة يتعّلق قد المرّكب لهذا ناعم مسحوق على الحصول
 

 1جدول 
 (° ,Å) بارمترات ھندسية منتخبة 

1.493 (10) C15—C16 1.520 (9) C13—C14 
 1.402 (10) C14—C15 

 

122.9 (9) C14—C15—C16 120.9 (9) C13—C14—C15 

113.2 (10) C14—C15—C20 123.8 (10) C15—C14—C17 

    
-38.1 (12) C7—N1—C6—C5 169.3 (8) C13—C14—C15—C20
-154.5 (5) C8—N2—C11—C12 -174.2 (9) C17—C14—C15—C16
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  ل الروابط
  منقطة. 

 

. تمثلbلمحور 
N— بخطوط م

 عمودي على ا
HO—زيئات  

(i) x, -y-.[  

27 

(2RS منظر ،
O— وبين الجزي

-1/2, z-1/2

S,3RS)-Iكب 
 HN—زيء 

[رمز التناظر: 

ترص في المرك
ينية ضمن الجز
]

الت: 8شكل 
الهيدروجي
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  2جدول 
  (° ,Å)ھندسة الروابط الھيدروجينية 

Cg4   مركز ثقل الحلقةC14/C15/C20/C19/C18/C17    
D—H···A  D···A  H···A  D—H  <D—H···A  

O1—H1O···N2  0.82  2.33  2.698 (12)  108  

N3—H1N3···O1i  0.87  2.26  3.112 (8)  166  

C18—H18···N3ii  0.99  2.60  3.537 (11)  158  

C7—H7A···Cg4iii  0.98  2.88  3.605 (5)  132  

  x, y-1/2,-z+3/2 ;(i) x, -y-1/2,  z-1/ (iii) x, y+1, z– (ii) ; مصطلحات التناظر:

  
  :نتيجةال .4

باستخدام مطيافية الـطنين النووي المغناطيسي متعددة  ،C20H25N3Oُصنع وُوصف المركب قيد الدراسة، 
)، ومطيافية األشعة تحت الحمراء. يعتبر هذا المركب من المواد الهامة من أجل (1H and 13C NMRالنوى 

يزاميكول للكشف عن مرض آلزهيمر. ُحللت البنية البلورية باستخدام انعراج المسحوق تحضير متماثالت للبنزوف
حيث لم نستطع الحصول على بلورة أحادية. تملك حلقة البيبيرازين شكل الكرسي، بينما يبدو شكل حلقة 
ط السيكلوهيكسين كنصف كرسي. يكون الترص البلوري بواسطة تماسات ضعيفة، بشكل رئيسي بواسطة رواب

والتي تربط جزيئات متتالية ضمن شبكة. مزيد من االستقرار في  مكملة بين الجزيئات N—HO هيدروجينية
  بين الجزيئات.  C—Hو تأثيرات  C—HNعن تماسات ضعيفة   البنية ناتج
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 الفصل الثالث
 
 

-5-(3RS,2RS)دراسة المسحوق للمركب الراسيمي 
-1-فينيل) بيبيرازين-ميثوكسي-3(-4[-3-أمينو

  أول)-2-هيدرونفثالين-رباعي- 1،2،3،4إيل)
 
  

 مقدمة: .1
رباعي -1،2،3،4إيل]- 1-فينيل) بيبيرازين-ميثوكسي-3(-4[-3-أمينو-5-(3RS,2RS)يعد المركب 

والتي تستخدم في تصوير العصب  من مشتقات البنزوفيزاميكول (2RS,3RS)-)(Iول) أ-2-هيدرونفثالين
البنزوفيزاميكول الموسومة بالمواد المشعة تستخدم متماثالت الكولينيرجي من أجل الكشف عن مرض آلزهيمر. 

  يعلى نطاق واسع كماسابر تصوير بتقنية التصوير الطبقي المقطعي الحاسوبي وحيد اإلصدار الفوتون
 Single Photon Emission Computer Tomography )SPECT وتقنية التصوير الطبقي المقطعي  (

، والموجهة لكل من الدراسة داخل Positron Emission Tomography (PET)ذو اإلصدار البوزيتروني 
 ,.Alfonso et al., 1993; Efange et al) لمرض آلزهايمر in vivoوداخل الجسم الحي  in  vitroالزجاج 
. ألجل هذا الهدف، ُبذل العديد من الجهود في التركيز على تطوير مشتقات البزوفيزاميكول كمقتفيات أثر (1997

 & Mulholland؛ Jung et al. , 1990؛ PET )Rogers et al. 1989و  SPECTإشعاعية باستخدام  
Jung, 1992؛ Mulholland et al., 1993  ؛Van Dort et al., 1993؛  

 Kuhl et al., 1996؛  Sorger et al., 2000  ؛Bando et al., 2000 ؛  
 Bando et al., 2001  ؛ Auld et al., 2002؛ Zea-Ponce et al., 2005.(  

  
  :الجزء العملي .2

إيل) - 3-] أوكزيرينb-2،3رباعي هيدرو نفثو[-N-)1a،2،7،7a-ثالثي فلورو-2،2،2حضر المركب  
، كما I)(-(2RS,3RS)ُحضر المركب المذكور في العنوان، في الفصل األول. مذكورة أسيت أميد وفقًا للطريقة ال

  .1التفاعل في الشكل مخطط في هو موضح 
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مخطط ال .1ل 

 يل) الببيرازين
989يت أميد (

ث تم فصلهما بو
v 10:1ل أمين 

النووي المغناط
 على ذلك، وبم
ماكب الضوئي،
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. ُتغسل الطبقات العضوية المجمعة بواسطة محلول ملحي مشبع ثم CH3Clمن  (325 mL)المائية بواسطة  
%) من المتوقع الحصول 350mg )70 الالمائي وتُبخر حتى الجفاف لنحصل على  Na2SO4ُتجفف فوق  

  أنه خليط راسيمي). من حل البنية(والذي ُيثبت   (m.p. 476-479 K)   (I)-(2R,3R) عليه
  .(150mg)% 30بمردود  (II)-(2R,3R)ُركزت الرشاحة والباقي للحصول على 

  : (I)-(2RS,3RS)المعطيات المطيافية لـ  
1H-NMR (CDCl3):  2.48 –2.55 (m, 2H, 2 H10), 2.71–3.00 (m, 6H, 2 H1, 2 H4,2 
H10), 3.25–3.35 (m, 6H, 4 H9, H3, OH), 3.60 (s, 2H, NH2), 3.83 (s, 3H, CH3), 
3.88-3.92 (m, 1H, H2), 6.64–6.63 (m, 5H, 5HAr), 7.02 (t, 2H, 3J = 8 Hz,), 7.22 (t, 
2H, 3J = 8 Hz, 2HAr).13C-NMR (CDCl3):  20.9 (2 C10), 38.0 (C1), 48.0 (C4), 49.8 
(C3), 55.2 (CH3) 65.2 (C2), 66.2 (2 C9), 95.58 (CHAr), 102.76 (CHAr), 104.64 
(CHAr), 104.82 (CHAr), 109.1 (CHAr), 112.1(CHAr), 129.82 (CHAr), 129.86 (CHAr), 
134.78 (CHAr), 136.83 (CHAr), 144.41 (CHAr), 162.2 (C—CH3). IR (KBr,  cm-1): 
3466.2 (OH), 3368.6 (NH2), 3050 (CH=CH, Ar), 2910.4-2835.7 (CH2, aliphatic), 

1203(OCH3). 
  :البنية البلورية .3

يبدو أنه من المستحيل،  يتبلور المركب الناتج والمفترض أنه نقي ضوئيًا على شكل مسحوق أبيض ناعم.
عن بلورة أحادية.  X-نوعية كافية من أجل تجارب انعراج أشعة، نمو بلورات أحادية ذات سماكة و حسب معرفتنا

ُطحنت عّينة المسحوق  عن المسحوق من أجل هذا المركب. X-بلورية بواسطة انعراج أشعةلذلك، ُعينت البنية ال
(2RS,3RS)-(I)  برفق في الهاون، ُوضعت بين وريقتين من المايلرMylar  وثُّبت في حامل العّينة ذو القطر
الغرفة باستخدام  عن المسحوق في درجة حرارة X-مليمتر). ُسجلت بيانات انعراج أشعة 8.0الداخلي المناسب (

مختار   Cu K1  ( = 1.54060 Å) الذي يستخدم إشعاع أحادي اللون Stoe Stadi P مقياس االنعراج
هندسة نافذة (إعداد أفقي) مع كاشف خطي ب Ge(111)من حزمة واردة تسقط على بلورة منحنية من الجرمانيوم 

  .2لـ  85 إلى 5من . ُمسح نمط االنعراج على المجال الزاوي (PSD)حساس لموقع 
  

a. حل البنية والتصفيات:  
حل وتصفية البنية البلورية للذي توقعنا عن المسحوق الخاصة من أجل  X-استخدمنا بيانات انعراج أشعة

ذّرة (غير الهيدروجين)، والتي  26هذه مشكلة ذات  .(I)-(2RS,3RS)، لكن ُأثبت أنه (I)-(2R,3R) أنه
ُاستنتجت في السنوات األخيرة البنى  ت لكي نحصل على نتائج محسنة.تتطلب قياس وتفسير حذر للمعطيا

عن المسحوق وذلك  X-البّلورية للعديد من المرّكبات ذات االهتمام الصيدلي كمالذ أخير من بيانات انعراج أشعة
؛ Shankland et al., 2001؛ Chan et al., 1999البلورات األحادية ذات النوعية الكافية ( في حال غياب

Chernyshev et al., 2003؛  Kiang et al., 2003؛  
 Rukiah et al., 2004 ؛van der Lee et al., 2005؛  

2010 Rukiah & Assaad, ؛ Al-Ktaifani & Rukiah, 2010  ؛  
Rukiah & Al-Ktaifani, 2011.(  
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 & WINPLOTR على مواقع قمم االنعراج من أجل إسناد قرائن لنمط االنعراج بواسطة البرنامج ناحصل
Rodrigues-Carvajal, 2001) (Roisnel. لنمط االنعراج باستخدام البرنامج  ُأسندت قرائنDICVOL06 

(Boultif & Louër, 2004) كانت القمم العشرين األولى من نمط االنعراج مسندة القرائن وذلك من أجل .
  كانت معامالت الثقة مواقع هذه القمم. في (2)لـ  °0.02الخطأ المطلق مساويًا النظام أحادي الميل. كان 

M(20) = 23.1    وF(20)  =  53.4 (0.0071, 53)    كافية لدعم نتيجة اإلسناد الناتجة. ُصفي فيما
 ,.LeBail et al)مع قيود على الحساسية والخلية  )85 )2حتى  5بعد نمط انعراج المسحوق الكلي من 

تماثل “ باستعمال P2/m  للشدة في نظام أحادي الميل   مع زمرة فضائية بدون غياب نظامي (1988
كانت الزمرة الفضائية  .FULLPROF (Rodriguez Carvajal, 1990)كخيار في البرنامج ” البروفيالت 

الموجود ضمن البرنامج CHEK-GROUP والتي ُعينت بمساعدة البرنامج  P21/cاألكثر احتماًال 
WINPLOTR (Roisnel & Rodrigues-Carvajal, 2001)ُقدر عدد الجزيئات .  

، وبالتالي يمكننا االستنتاج أن عدد الجزيئات في الوحدة الالتناظرية مساوية Z=4في خلية الواحدة بأنه يساوي 
 (I)-(2RS,3RS)تستحق بعض التفاصيل لحل وتصفية  .P21/c وذلك من أجل الزمرة الفضائية  Z’=1لـ 

 باستخدام الطرق المباشرة بواسطة البرنامج ab initio من معلومات أوليةتعليق مختصر. بدايًة، ُحلت البنية 
 EXPO2009 (Altomare et al., 1999) طريقة الفضاء المباشر ، لكن دون جدوى. لذلك ُاستخدمت

أجل الحصول على نموذج أولي بواسطة من  FOX (Favre-Nicolin & Černý, 2002)بواسطة البرنامج  
  لطريقة مونِت كارلو "التلدين المحاكي" ”parallel tempering“ التحمية المتوازيةخوارزمية اإلسقاء ب

 “simulated-annealing”.  2لـ  °55.0إلى  5.0ُقيد نمط االنعراج المسحوق ضمن المجال الزاوي من 
نامج من . ُحسبت وسطاء البروفيل المطلوبة في البر خالل حسابات اإلسقاء المتوازي من أجل تسريع الحسابات

 (I)-(2RS,3RS) يمتلك المركب  نفسه.  FOXاألولية بواسطة البرنامج ” تماثل البروفيالت“تصفيات طريقة 
لم ندخل ذرات الهيدروجين  درجات حرية من أجل تعيين النموذج البدائي. 9زاويا فتل مستقلة، لذلك لدينا  3

لها. اقترب  X-بسب صغر قيمة معامل تبعثر أشعةخالل هذه المرحلة لعدم مساهمتها الكبيرة في نمط االنعراج 
. استمرت الحسابات مع األخذ بعين االعتبار 0.12مليون محاولة من  2بعد حوالي  Rwpمعامل التطابق 

من أجل نموذج بدائي مالئم  0.09لتصل  إلى  Rwp)، انخفضت قيمة 100التوجهات المفضلة في االتجاه (
اقرب مسافة تماس بين  ج بنيوي ابتدائي ضمن شروط التراص البلوري.أن يشكل نموذالتشكيل والذي يمكن 

األمين وذلك لتشكيل روابط هيدروجينية  بين زمرة الهيدروكسي وزمرة Å 2.94الجزيئات مساوية تقريبًا لـ 
في  1.19تساوي  March-Dollase )March, 1932; Dollase, 1986 (G1 ممكنة. قيمة بارامتر تابع 

   GSASفي البرنامج المستنتج بواسطة هذا البرنامج  ُأدخل النموذج ت.نهاية الحسابا
(Larson & VonDreele, 2004)  المتضمن فيEXPGUI (Toby, 2001)  من أجل التصفية بطريقة

  (Thompson et al., 1987) ُنمذج وصف شكل القمة باستخدام تابع. Rietveldريتفلد 
 Finger et)ح بتابعية زاوية غير متناظرة مع انحراف محوري والذي يسم (pseudo-Voigt)ڥويت الكاذب  

al., 1994)  التعريض الناتج عن اإلجهاد الميكروي كما هو موصوف من قبلStephens )1999 .(
خالل تصفيات ريتفلد. استخدام قيود  0.0225 مثبت بالقيمةS/L و  H/Lبارامتري الالتناظر لهذا التابع 

موافقة للقيم النظامية لمركبات مشابهة حسب  Hذرة ماعدا الهيدروجين  26ابط لـ مناسبة على أطوال كل الرو 
. Oو  N و C متناحية كلية من أجل الذرات استخدمنا بارامترات انزياح ذرية. Allen et al. (1987)المرجع 

 ُأدخلت ذرات الهيدروجين. 0.446مساوية لـ  .dُصححت الشدات من أثر االمتصاص من أجل قيمة  
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  المعطيات التجميعية
 Stoe Stadi-P  مقياس االنعراج النافذ   

  حامل العينة: مسحوق موضوع بين ورقتين من المايلر
  عينة نمط نفوذي
  طريقة المسح: خطوة

 

متصاص:  عينة اسطوانية على تصحيح اال
  المحور  

(GSAS; Larson & Von Dreele, 2004) 
Tmin = 0.391, Tmax = 0.502 

2θmin = 4.998, 2θmax = 84.978º 
  2θ = 0.02º خطوة 

 
  تصفية

Rp = 0.019 
Rwp = 0.024 

Rexp = 0.017  
R(F2) = 0.03232  

2 = 2.722  

  4000نقط البيانات 
 بارامتر 115

  قيد 29
  بارامترات ذرات الهيدورجين مقيدة

  
  

b. :وصف البنية  
، P21/cزمرة فضائية ذات تناظر مركزي  من أجلالمذكور في العنوان  ن نجاح حل وتصفية بنية المركببيّ 

َجرت والتي بالضرورة تعني أن العينة المستخدمة في التحليل االنعراج المسحوقي هي راسيمية. لتأكيد هذه النتيجة 
) وقياس HPLCقاوة الضوئية لمادة الكتلوية باستخدام مقياس الكروماتوغرافية السائلة عالي األداء (تحاليل للن

تم  .(I)-(2R,3R)عزول والمفترض كونه لتحليل المركب الم   chiralكايرل HPLCاستخدمنا  االستقطاب.
وعمود خلية  HPLCالتحضيري تحليل النقاوة الضوئية باستخدام مقياس كروماتوغرافية سائلة عالي األداء نصف 

  150 mm; 5 m, Zorpax, XDB (eXtra Dense 4.6]ذو المواصفات Chiralcelكايرلي 
Bonding)] 80/20/0.1حمض ثالثي فلور االسيتات (-ماء- مع اسيتونتريل v/v كمحل ونسبة التدفق ا مل (

ي يعطي قمتين (عند زمن استرخاء  نانو متر والذ 254عند بالدقيقة. ُلوحظ امتصاص لألشعة فوق البنفسجية 
دقيقة ) عوضًا عن قمة وحيدة. ُاستخدم أيضًا جهاز االستقطاب لقياس دوران مستوي الضوء  4.5و  3.5

المستقطب. كانت قيمة دوران مستوي الضوء المستقطب مساوية لصفر، والتي تعني بأن المركب غير فعال 
المركب هو حقيقتًا مزيج  كبات الضوئية لم تكن ناجحة وأنضوئيًا. تعني هذه النتائج أن عملية فصل المما

مبينين أرقام الذّرة باستخدام البرنامج  (I)-(2RS,3RS)منظر الجزيء للمركب  1يبين الشكل  راسيمي.
ORTEP-3 )Farrugia, 1997 أطوال وزوايا وزوايا الفتل لبعض الروابط المختارة. تكون  1). يبين الجدول

  ).Allen et al., 1987(ضمن المجاالت االعتيادية  (I)-(2RS,3RS)ابط للمركب أطوال وزوايا الرو 
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  البرمجيات المستخدمة:
 GSAS; Larson & Von)؛ تصفية الخلية: WinXPOW (Stoe & Cie, 1999) تجميع المعطيات: 
Dreele., 2004) ) :؛ اختزال المعطياتWinXpow (Stoe & Cie, 1999 ؛ البرامج المستخدمة لحل

  GSAS: ؛ البرامج المستخدمة لتصفية البنيةFOX (Favre-Nicolin & Černý, 2002)البنية: 
(GSAS; Larson & Von Dreele., 2004):؛ رسومات الجزيئات 

 ORTEP (Farrugia, 1997)الماّدة للنشر:  ؛ البرامج المستخدمة لتحضيرpublCIF  (Westrip, 
2010).  

 
  النتيجة: .4

عن المسحوق بنية المركب المذكور في العنوان المماثل للبنزوفيزاميكول،  X-ُعينت بواسطة انعراج أشعة
C21H27N3O2،  والذي ُيعتبر من المواد الهامة من أجل الكشف عن مرض آلزهيمر. ُصنع وُوصف هذا المركب
والـطنين النووي المغناطيسي متعددة  FT-IRلطرائق المطيافية (مطيافية األشعة تحت الحمراء بدايًة باستخدام ا

. المركب عبارة عن مزيج راسيمي من مماكبين ضوئيين والذي يتبلور في النظام أحادي NMR 1Hو   13Cالنوى 
عن المسحوق ذو  X-أشعة. كان علم البلورات وباألخص انعراج (P21/c)الميل بزمرة فضائية ذات مركز تناظر 

. تملك حلقة البيبيرازين شكل الكرسي، بينما يبدو دور محوري في الكشف أن فصل المماكبات الضوئية لم ينجح
—O شكل حلقة السيكلوهيكسين كنصف كرسي. يكون الترص البلوري بواسطة تماسات روابط هيدروجينية 

HNبين الجزيئات والتي تربط الجزيئات على طول المحور c.  
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