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  داي هيدرو بيريميدينون واستخداماتها) ثيو أريل - 2-سيانو  - 4( - 4مركبات 

  الوصف الكامل

  :المجال التقني

 -2-داي هيدرو بريمييدين )  ثيو أريل -2-سيانو  -4(   -4يتعلق االخرتاع احلايل مبشتقات 

ع مـنأو /  وـ  ، وبعمليات لـتحضريها، وباستخدامـها مبفردها أوـ يف توليفة لعالجأون جديدةـ

/ و  منع األمراض، حتديًدا، لعالجأو /  و  األمراض، وأيًضا باستخدامها لتحضري أدوية لعالج

 5  .منع اضطرابات الرئة واجلهاز القليب الوعائيأو 

  :الخلفية التقنية

، الذي ُيطلق (HLE, EC 3.4.21.37)ينتمي إنزمي إيالستاز اخلاص بالكريات البيضاء البشرية 

، إىل عائلة إنزميات بروتياز (HNE, hNE)تاز للخاليا املتعادلة البشرية عليه أيًضا إنزمي إيالس

يوجد اإلنزمي احلال للربوتني يف حبيبات آلفة لالزورد خاصة بالكريات البيضاء متعددة .  السريين

يقوم إنزمي إيالستاز خارج اخللية بوظيفة مهمة يف الدفاع ضد ).  PMNالكريات البيضاء ( النوى  10 

تقوم .  ض عن طريق تكسري اجلسيمات الغريبة بواسطة تكّون اخلاليا امللتهمةمسببات األمرا

مــن اــحلـبيباتــ يفــ اــحلــيز اـملــوجــودــ خـاـرـجــ اــخلــلية  HNEاـخلــاليــا اــملـتعادــلــة اــلـبيضاءــ اــملــنشطة بــإطـالقــ 

 )HNE ــ مـع تـبقي بـعض مــن ) خـارـجــ اـخلـلية،HNE  اـملـطلق عــلى اـجلـانـب اــخلـارـجـي لــغشاءـ اـخلــلية

يكون اإلنزمي عايل النشاط قادًرا على تكسري عدد  ).  ملرتبط بالغشاءا HNE( املتعادلة البيضاء 

كــبري مــن بــرـوـتــيناتــ اــلــنسيج اــملــوصل،ــ عــلى سبيل اــملــثالــ،ــ إــيــالستني اــلــربـوـتــيناتــ،ــ ـوـاــلــكوالــجــني،  15 

حيدث اإليالستني يف تركيزات عالية يف كافة أنواع األنسجة اليت ُتظهر مرونة .  والفربونيكتني
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مــتضمًنا يفــ عــملية تــكسري اــلــنسيج  HNEيــكونــ .   اــلــرئــة ـوـاــلــشراــيــنيعــالــية،ــ عــلى سبيل اــملــثالــ يفــ

على سبيل ( املرتبطة بعدد كبري من العمليات املسببة لألمراض )  إعادة تشكيل النسيج(والتحويل 

على  –  HNEوحيث .  معدًال مهًما للعمليات االلتهابية HNEويعترب ).  املثال، إصابات النسيج

  . املتزايد (IL-8) 8 –راثًيا عن جني إنرتلوكني على التعبري و  –سبيل املثال 

يلعب دوًرا مهًما يف العديد من االضطرابات، واإلصابات،  HNEوبناًء على ذلك، يُفرتض أن  5 

ا لتهابـيةأـو /  وـ  واـلـتغرياـتـ املـسببة لـألمـراـض اـلـيت يـرتـبط تـكو أـو /  وـ  تـطورـهـا بـاألـحداـثـ اـالـ

حتديًدا  –ميكن أن تكون هذه . وحتّول األوعيةالتضخم النسيجي و  عمليات فرط التكاثر اخللوي

إصابات يف الرئة أو اجلهاز القليب الوعائي، أو ميكن أن تكون إنتان، أو أو /  و  اضطرابات -

  . اضطرابات سرطانية، أو اضطرابات التهابية أخرى

عبارة اإلصابات اخلاصة بالرئة اليت ميكن أن ُتذكر يف هذا السياق حتديًدا و  تكون االضطرابات 10 

، والتليف (ARDS)  متالزمة ضيق التنفس احلاد، ) COPD(   مرض االنسداد الرئوي املزمنعن 

، وانتفاخ الرئة، وإصابة الرئة ) ؛ املشار إليه أيًضا باعتباره تليف البنكرياس الكيسيCF( الكيسي 

اـإلـصاباتـ اـخلـاصة بـاجلـهازـ الـقليب اـلـوعـائـي حـيث يـكون وـ  تـكونـ االـضطراـبـاتـ.  (ALI)املـزمـنة 

HNE  حتوالت النسيج أثناء الفشل القليب والتلف الناتج  –على سبيل املثال  –ضالًعا عبارة عن

، والصدمة قلبية املنشأ، واملتالزمة (AMI)عن إعادة اإلرواء بعد احتشاء عضلة القلب احلاد  15 

تتمثل االضطرابات املصحوبة حبدوث إنتان .  ، وتضخمات األوعية أيًضا(ACS)التاجية احلادة 

،ــ ـوـاــإلــنــتانــ اــحلــادــ، (SIRS)مــتالـزـمــة اــالــستجابــة اــالــلــتهابــية اــجلــهاـزـيــة  –عــلى سبيل اــملــثالــ  – يفــ

، ) MODS؛ خلل وظائف أعضاء متعددة، MOF( والصدمة اإلنتانية وفشل األعضاء املتعدد 



 3

تتضمن أمثلة تقسيم األنسجة والتحول يف العمليات .  (DIC)وجتلط الدم املنتشر داخل األوعية 

وتكّون أوعية جديدة )  تكّون النقائل( انتقال اخلاليا السرطانية إىل النسيج السليم :  السرطانية

 HNEتتضمن األمراض االلتهابية األخرى حيث يلعب ).  تّولد األوعية احلديثة( لإلمداد بالدم 

التهاب املفاصل الروماتويدي، وداء  –على سبيل املثال  –االضـطرابات الروماتويدية :  دوًرا

،ــ ـوـتــصلب (UC)،ــ ـوـاــلــتهابــ اــلــقولــونــ اــلــتقرحــي (CD)،ــ ـوـمــرضــ كــراـــوـنـ (IBD)الــلــتهايبــ اـألــمــعاءــ اــ 5 

  . الشرايني

بشكل عام، ُيفرتض أن العمليات املسببة لألمراض الناجتة عن اإليالستاز تعتمد على التوازن 

 1  –بشكل أساسي ألفا ( املوضح بني اإليالستاز احلر وبروتني مثبط اإليالستاز داخلي املنشأ 

 ,AAT ] (Neutrophils and protease/antiprotease imbalance, Stockley، لرتيبسنيل املضاد

52 (1999)-, 49160 Am. J. Respir. Crit. Care Med.  .[ يكونAAT  موجوًدا بكمية زائدة يف 10 

يتم رفع تركيز اإليالستاز احلر .  احلر بسرعة كبرية HNEالبالزما، وبالتايل، فإنه يعمل على حتييد 

العمليات املتنوعة املسببة لألمراض، حبيث يكون هناك إزاحة موضعية يف التوازن بني إنزمي يف 

باإلضافة إىل ذلك، يكون اإليالستاز .  الربوتياز ومثبط إنزمي الربوتياز لصاحل إنزمي الربوتياز

 املنشط حممًيا إىل حٍد كبري للغاية من التثبيط بواسطة PMNاملصاحب للغشاء اخلاص خباليا 

AAT  . ينطبق نفس األمر على اإليالستاز احلر، املوضوع يف حيز صغري للغاية يصعب الوصول 15 

). على سبيل املثال، اخللية البطانية( إليه فيما بني اخللية املتعادلة البيضاء وخلية النسيج املوصل 

بــاإلــضافــة إــىلــ ذــلــك،ــ تــسودــ ظــرـوـفــ اــألــكــسدةــ اــلــقويــة بــالــقربــ مــن اــلــكريــاتــ اــلــبيضاءــ اــملــنشطة 
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وفقدان أنواع متعددة من األحجام يف التأثري  AAT، وبالتايل، تتم أكسدة ) نفجار مؤكسدا( 

  . املثبط

بشكل  HNEإلعطاء مثبطات ( ينبغي أن يكون للمركبات النشطة املثبطة لإليالستاز اجلديدة 

اــملــصاحــب  HNEـوــزـنــ جــزيــئي مــنخفض لــكي يــكونــ قــادـــرـًاــ أــيــًضا عــلى اــلــوصولــ إــىلــ )  خــاـرـجــي

كذلك، تكون ).  انظر ما سبق( وجود يف احليز الصغري للغاية احملمي وتثبيطه امل HNEللغشاء و 5 

تصفية منخفضة يف ( احلاجة إىل هذا الغرض جيدة يف ثبات املواد داخل جسم الكائن احلي 

بــاإلــضافــة إــىلــ ذــلــك،ــ يــنبغي أــنــ تــكونــ هــذهــ اــملــركــباتــ ثــابــتة يفــ ظــل اــلــظرـوـف ).  اــلــكائــن اــحلــي

  . ة املثبطة يف العملية املسببة للمرضاملؤكسدة من أجل عدم فقد الطاق

عبارة عن اضطراب رئوي متقدم غري معاجل،  (PAH)يكون ارتفاع الضغط يف الشريان الرئوي 

تـؤدـيــ اـإلـعـاقــة .  سنة بـعد اـلـتشخيص 2.8وـيـؤدـيـ إــىلـ اـلـوفــاةـ خـاللـ مــتوسط فـرتةـ زـمــنية تـبلغ  10 

مر الذي يتطور إىل فشل القلب املتزايدة للدوران الرئوي إىل زيادة الضغط على القلب األمين، األ

يف حالة ارتفاع الضغط  (mPAP)وبالتعريف، يكون ضغط الشريان الرئوي األساسي .  األمين

< القيمة الطبيعية ( مم زئبق أثناء احلركة  30>  مم زئبق عند الراحة أو  25>  الرئوي املزمن 

ئوي بضيق األوعية وإعادة تتميز الفسيولوجية املرضية الرتفاع ضغط الشريان الر ).  مم زئبق 20

اــملــزمــن،ــ يــوجــد نــشاطــ عــضلي حــديــث لــألـوـعــية اــلــرئــويــة غــري  PAHيفــ .  تــشكيل اــألـــوـعــية اــلــرئــويــة 15 

وتؤدي .  العضلية األولية، ويزداد حميط العضالت الوعائية لألوعية احملتوية بالفعل على عضالت

ىل اخنفاض الناتج من زيادة انسداد الدورة الرئوية إىل ضغط متزايد على القلب األمين، يؤدي إ

 ,M. Humbert et al., J. Am. Coll. Cardiol. 2004, 43(القلب األمين منتهًيا بفشل القلب األمين 
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13S-24S  .( ويعتربPAH  ولقد مت .  يف كل مليون 2-1اضطربًا نادًرا للغاية، حيث يسود بنسبة

قط من املرضى ف%  10عاًما، وكانت أعمار  36تقدير متوسط أعمار املرضى، حيث بلغ 

ذا املرضى عن .  عاًما 60أعلى من  ومن الواضح جلًيا أن النساء يكن أكثر عرضة لإلصابة 

  ). G.E. D'Alonzo et al., Ann. Intern. Med. 1991, 115, 343-349(الرجال 

وبالرغم من كافة اخلطوات املتقدمة اليت مت إحرازها يف عالج ارتفاع ضغط الشريان الرئوي،  5 

هذا وتكون أنواع العالج القياسية املتاحة .  اك إمكانية لعالج هذا االضطراب اخلطريليست هن

عـلى سبيل اـملـثالـ،ـ نـظائـر بـروـستاسيكلني،ـ وـاـلـعواـمـل اـملـضادـةـ ملـستقبل إـيـندوـثـيلني، ( يفـ اـلـسوقـ 

قادرة على حتسني نوعية احلياة، التحمل املبذول والتوقع اخلاص )  ومثبطات فوسفودايسترياز

مثل املبادئ األساسية ألنواع العالج هذه بشكل أساسي يف الديناميكية الدموية، تت.  باملرضى

اـملــؤثـرةــ عـلى تــوتـر اــألــوـعـية ـوـلـكنها لــيس هلـا تــأثـري مــباشر عـلى عــملياتـ إــعـادــةـ اــلـتشكيل اــملــسببة  10 

باإلضافة إىل ذلك، تكون إمكانية استخدام هذه األدوية حمدودة من خالل اآلثار .  لألمراض

تكون الفرتة الزمنية .  أو األنواع املعقدة من طرق اإلعطاء/  ة يف بعض األحيان اجلانبية اخلطري 

اليت ميكن أن يتحسن أو يستقر خالهلا املوقف اإلكلينيكي للمرضى بواسطة عالج فردي نوعي 

اية األمر، يتطور العالج، وبالتايل، ).  على سبيل املثال، بسبب تطور التحمل( حمدودة  يف 

 15  . ج مشرتك، حيث يتحتم أن يتم إعطاء العديد من األدوية على حنو متزامنميكن استخدام عال

تعترب أنواع العالج املشرتك اجلديدة واحدة من اخليارات العالجية الواعدة املستقبلية لعالج 

يف هذا الصدد، يكون اكتشاف آليات دوائية جديدة لعالج .  ارتفاع ضغط الشريان الرئوي

PAH  حمل اهتمام حمدد )Ghofrani et al., Herz 2005, 30, 296-302؛E.B. Rosenzweig, 
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Expert Opin. Emerging Drugs 2006, 11, 609-619; T. Ito et al., Curr. Med. Chem. 2007, 

ميكن أن تكّون اخليارات العالجية اليت تتدخل بشكل مباشر يف عملية إعادة ).  719-733 ,14

ل( الـتشكيل  لياتـ اـملـضادـةـ إلعـادـةـ اـ حتـديـًداـ األـساسـ اـخلـاص بـعالجـ أـكـثر شويـًعا، )  تشكيلاـآلـ

يف هذاـ الصدد، سيكون من اـملمكن دمج أنواـع .  وبالتايل، تكونـ ذات أمهية كبريةـ للمرضى

ومن أجل تقليل خطورة تفاعالت األدوية مع بعضها البعض يف هذا .  العالج املعروفة واجلديدة 5 

فقط  P450 CYPعالة اجلديدة تأيض إنزميات العالج املشرتك، ينبغي أن تثبط هذه املركبات الف

  . إىل حد ضئيل للغاية أو حىت ال يتواجد على اإلطالق

يف هذه األيام، يستمر االفرتاض أن اإليالستاز يلعب دوًرا حمورًيا يف عملية إعادة التشكيل 

رنة الصفيحة امل( ولقد أصبح من املمكن العثور على تشدف لألنسجة املوصلة .  املسببة لألمراض

زيادة ( يف النماذج احليوانية ويف املرضى املصابني بارتفاع يف ضغط دم الشريان الرئوي )  الداخلية 10 

، وكان من ]  Lab. Invest., et al.Rabinovitch 63255 ,-(1986) 653) [ ضغط دم الشريان الرئوي

الشريان الرئوي املمكن بيان أنه متت زيادة نشاط اإليالستاز يف النماذج احليوانية الرتفاع ضغط 

-Todorovich[ وكان مصحوبًا بتشدف يف النسيج املوصل )  منوذج جرذ وفأر ناقص التأكسج( 

223 (1992)-, 213146 Am. Rev. Respir. Dis.., et alHunter   .[ ويُعتقد أنه يتم احلث على

ق إعادة تشكيل النسيج املالحظ أثناء عملية مرض ارتفاع ضغط الشريان الرئوي بواسطة إطال 15 

عوامل النمو املصاحبة للنسيج املوصل الناتج عن اإليالستاز، على سبيل املثال، عامل منو أرومة 

وكان من ].   ,L12 (1999)-, L5277 Am. J. Physiol.Rabinovitch[   (bFGF)ليفية أساسي 

ز يف املمكن إظهار تأثر إجيايب باستخدام بروتني مثبط للتعبري الوراثي املبالغ فيه عن اإليالستا
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 Zaidi et al., Circulation[ منوذج الفأر ناقص التأكسج اخلاص بارتفاع ضغط الشريان الرئوي 

وكان من املمكن إظهار تأثر إجيايب باستخدام مثبطات إيالستاز ذات ].  516105 ,-(2002) 521

وزن جزيئي منخفض ختليقية يف منوذج جرذ أحادي الكروتالني خاص بارتفاع ضغط الشريان 

وي؛ ويف هذه احلالة، كان هناك أيًضا تأثري مفيد ميكن مالحظته على إعادة تشكيل النسيج الرئ

 ]702 (2000)-, 6986 Nature Med.., et alCowan   .[ وبالرغم من ذلك، فإن كل مثبطات 5 

اــإلــيــالستازــ ذــاــتــ اــلــوـزـنــ اــجلــزيــئي اــملــنخفض اــلــيت متــ اــلــكشف عــنها مــن قــبل ـوـاــلــيت هلــا اــنــتقائــية 

ا حىت اآلن /  زلة كيميائًيا ومنخفضة تكون خمت أو هلا إتاحة حمدودة عن طريق الفم، وبالتايل، فإ

تعمل على إعاقة التطورات اإلكلينيكية اخلاصة مبثبط اإليالستاز الذي يتم إعطاؤه عن طريق 

  . الفم هلذه األعراض

رئوي  على أنواع حمددة من ارتفاع الضغط ال"  ارتفاع ضغط الشريان الرئوي" يشتمل املصطلح  10 

 World Health Organization (WHO) (Clinicalكما هو موضح على بسيل املثال بواسطة 

Classification of Pulmonary Hypertension, Venedig 2003; G. Simonneau et al., J. Am. 

Coll. Cardiol. 2004, 43, 5S-12S).  

لى ارتفاع ضغط الشريان الرئوي ووفًقا هلذا التصنيف، يشتمل ارتفاع ضغط الشريان الرئوي ع

، ارتفاع ) PPH، املعروف من قبل باعتباره ارتفاع الضغط الرئوي األويل، IPAH( جمهول السبب  15 

، ارتفاع الضغط الرئوي الدائم يف املواليد وكذلك ارتفاع (FPAH)ضغط الشريان الرئوي العائلي 

قصر مراض الكوالجينية، الذي يكون مصحوبًا باأل (APAH)ضغط الشريان الرئوي ذي الصلة 

، تناول عقاقري HIV، ارتفاع ضغط الدم البايب، واإلصابة بـ الدورة احلياتية الرئوية اجلهازي اخللقي



 8

، مع االضطرابات اليت هلا تدخل ) على سبيل املثال، املركبات اخلاصة بفقد الشهية(وأدوية معينة 

ن األورام الوعائية الشعرية الرئوية، أو ، وتكوّ مرض انسداد الوريد الرئوي:  شعري، مثل/  وريدي 

االضطرابات الدرقية، وأمراض ختزين اجلليكوجني، ومرض جوشيه، :  مع اضطرابات أخرى مثل

الوراثي، واالعتالالت اهليموجلوبينية، واضطرابات فرط التكاثر النخاعي،  اتساع الشعرياتو 

 5  . واستئصال الطحال

ارتفاع الضغط الرئوي  -على سبيل املثال  –الرئوي  تتضمن األنواع األخرى من ارتفاع الضغط

املصحوب باضطرابات القلب األيسر، على سبيل املثال، باضطرابات البطني واالضطرابات 

الرئتني، على أو /  و  الصمامية، ارتفاع الضغط الرئوي املصحوب باضطرابات يف اجملرى التنفسي

مرض الرئة اخلاليل أو التليف الرئوي، ارتفاع  سبيل املثال، مبرض االنسداد الرئوي املزمن، أو

االضطرابات الصمية، على أو /  و  الضغط الرئوي الذي يُعزى إىل االضطرابات اخلثارية املزمنة 10 

سبيل املثال، املصحوب بانسداد خثاري يف الشرايني الرئوية، وارتفاع الضغط الرئوي الناتج عن 

على سبيل املثال، املصحوب ( ن أسباب خاصة عمليات األمراض االلتهابية بشكل عام أو ع

  ). بأمراض البلهارسيا، والساركويد، واألورام

عــباـرـةــ عــن مــرضــ ـرـئــويــ يــتقدمــ بــبطءــ ـوـيــتميز  (COPD)يــكونــ مــرضــ اــالــنــسداــدــ اــلــرئــويــ اــملــزمــن 

بشكل عام، .  التهاب الشعب اهلوائية املزمنأو /  و  بانسداد التنفس الناتج عن االنتفاخ الرئوي 15 

ويف السنوات .  ض األوىل لالضطراب من العقد الرابع إىل اخلامس من احلياة وصاعًداتظهر األعرا

التالية، يزداد النفس القصري املتكرر سوًءا وتتضح الكحة، اليت تكون مصحوبة بتفريغ واسع 

ضيق ( اــملــدىــ ـوـيفــ بــعض اــألــحــيانــ طــويــل اــملــدىــ ـوـاــنــقطاعــ لــلنفس يــصل إــىلــ حــد عــدمــ اــلــتنفس 



 9

حيث يكون التدخني مسئوًال :  كل أساسي مرًضا يصيب املدخننيبش COPDويعترب ).  النفس

من حاالت الوفيات ناجتة %  90إىل %  80وتكون من  COPDمن كل حاالت %  90عن 

مــشكلة طــبية كــبريةــ ـوـميــثل اــلــسبب اــلــسادــســ اــألــكــثر شويــًعا ـوــرـاــء  COPDـوـيــعترب .  COPDعــن 

قريًبا من األشخاص األكرب ت%  6  –  4وُيصاب به من .  حاالت الوفيات يف كافة أرجاء العامل

 5  . 45من سن 

وبناًء على ذلك، .  COPDبالرغم من أن انسداد التنفس قد يكون جزئًيا ومؤقًتا، ال ميكن عالج 

يتمثل اهلدف من العالج يف حتسني نوعية احلياة، وحتسني األعراض، ومنع سوء احلالة املزمن 

واليت مت تغيريها  –عالج الدوائي املوجودة تتمثل أنواع ال.  وإبطاء العجز املتزايد لوظيفة الرئة

يف استخدام موسعات الشعب اهلوائية لفتح  –جذرًيا على مدار العقدين أو الثالثة املاضية 

املسارات التنفسية املسدودة، ويف حاالت معينة، مركبات كورتيكوستريويد للتحكم يف التهاب  10 

ويعترب التهاب الرئة املزمن، ].   ,N. Engl. J. Med.P.J. Barnes 269343 ,-28(2000) 0[ الرئة 

وتشمل .  الناتج عن تدخني السجائر أو املواد املهيجة األخرى، هو الدافع وراء تطور املرض

مـركــبات   -أــثـناءــ اـلـتفاعــل اـالــلـتهايبــ لـلرئــة  –اـآلـلــية اـلــيت يـعتمد عــليها اـخلــاليـا اـملــناعـية اــلـيت تــفرزـ 

ملـتعادـلــة اـلـبيضاءــ وـبــالـتايلـ،ــ اـخلـاليــا اـملــلتهمة يـؤدـيــ هـذاــ إـىلـ جــذبـ اـخلــاليـا اــ.  كـيموكـني مــتنوعـة

تقوم اخلاليا املتعادلة البيضاء .  إىل النسيج املوصل والرئة واللمة اخلاصة باحلويصالت اهلوائية 15 

يتسبب هذا يف إزاحة .  بشكل أساسي 3وبروتياز  HNEبإفراز كوكتيل من الربوتياز حيتوي على 

من بني أشياء  –ضاد ملصلحة إنزميات الربوتياز، مما يؤدي الربوتياز امل/  توازن الربوتياز احمللي 

احلويصالت إىل نشاط إيالستاز مل يتم فحصه وكنتيجة له، يوجد حتلل زائد خلاليا  –أخرى 
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 ,.J. Invest. Z. Werb et al؛  ,.J. Clin. Invest.J.E. Gadek et al 88968 ,-(1981) 898[ اهلوائية 

159 (1982)-, 15479 Dermatol. 417132 ,-1985) 433 ;(؛ Am. Rev. Respir. Dis.A. Janoff, 

280 (2000)-, 269343 N. Engl. J. Med.P.J. Barnes,   .[ يار يؤدي حتلل النسيج هذا إىل ا

باخنفاض يف مرونة الرئة، مما يؤدي إىل انسداد التنفس   ويكون هذا مصحوًبا.  الشعب اهلوائية

ن أن يؤدي االلتهاب املتكرر والدائم للرئة إىل إعادة تشكيل وباإلضافة إىل ذلك، ميك.  وإعاقته 5 

ُتساهم هذه اآلفات يف حدوث كحة مزمنة، ُمتيز .  الشعب اهلوائية ونتيجة لذلك، تتكّون آفات

  . التهاب الشعب اهلوائية املزمن

كما   –عبارة عن بروتني داخلي املنشأ صغري وميثل  (AAT)  لرتيبسنياملضاد ل 1  –يكون ألفا 

ويف املرضى الذين يعانون من .  مثبط إيالستاز داخلي املنشأ األكثر أمهية –و مذكور من قبل ه

وبناًء على .  الربوتياز املضاد/  ، تتم إزاحة توازن الربوتياز (AADT)قصور جيين يف هذا الربوتني  10 

لغ بواسطة معامل يب HNE، تتم زيادة املنحىن الفعال وفرتة تأثري AADTذلك، فإنه يف مرضى 

-T.G. Liou and E.J. Campbell, Biochemistry 1995, 16171[ على التوايل  6.5و 2.5

، يف العديد من COPDخطر متزايد لتطّور انتفاخ الرئة أو  AADTيكون لدى مرضى ].  16177

  . ، تتم اإلشارة إىل نقل الرئةAADTمرضى 

ا مــن مــت(ALI)تــكونــ إــصابــة اــلــرئــة اــحلــادــةــ  الـزـمــة ضيق اــلــتنفس اــحلــاد ،ــ ـوـاــلــصوـرـةــ اــألــكــثر ـوـضوحــً 15 

(ARDS) ـوـفــًقا %.  60  –  50،ــ عــباـرـةــ عــن اــضطراــبــاتــ خــطريةــ مــصحوبــة بــنسبة ـوـفــياتــ مــن

، يتم 1994لعام  North American-European Consensus Conference (NAECC)لتعريف 

بواسطة بداية حادة، نواتج الرتشيح املرئية الشعاعية ثنائية اجلانب، معامل  ARDSو ALIتعريف 
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PaO2/FiO2  يــبلغ  300  مــم ـزـئــبق(ALI)  أــوــ  200  مــم ـزـئــبق(ARDS) ــ ـوـيــبلغ اــلــضغط،

مم زئبق، ومل يكن هناك أي دليل إكلينيكي على ارتفاع  18<  اإلسفيين الشعري الرئوي 

  . ضغط الشريان األيسر

هذا ويعترب .  ميكن أن يكون تطور إصابة الرئة احلادة مسبوًقا باضطرابات رئوية وخارج الرئة

فط حمتويات املعدة، وااللتهاب الرئوي، والتسمم الناتج عن التدخني، واالنسداد الرئوي، ش 5 

بشكل حمدد، عادًة ما تتم مالحظة شفط .  واإلشراف على الغرق عوامل مؤهبة خاصة بالرئة

ـوـتــتمثل .  ـرـئــويــ اــملــنشأ ALI/ARDSحمــتويــاتــ اــملــعدةــ،ــ ـوـاــالــلــتهابــ اــلــرئــويــ كــاضطراــبــاتــ أـــوـلــية لـــ 

اإلصابات الرضحية املتعددة، واإلنتان، وعمليات نقل :  باشرة األكثر تكراًرا يفاألحداث غري امل

 ALIحالة من  17.9يتمثل احلدث يف .  الدم املتكررة، والتهابات البنكرياس احلادة، واحلروق

 Luhr et al., Am. J. Respir. Crit. 10[ ساكن وسنة  100000لكل  ARDSحالة من  13.5و

61 (1999)18-, 1849159 Care Med..[  

تلعب التغيريات اجلذرية االلتهابية يف الرئة دوًرا حمورًيا يف تطور هذه االضطرابات، حيث يتم 

كذلك، تلعب اخلاليا .  احلث على بدء هذه التغيريات بواسطة نظام متفرع شامل من الوسائط

على حنو دائم أثناء  املتعادلة البيضاء احملببة دوًرا مهًما يف تطور إصابة الرئة، حيث يزداد عددها

Am. J. Respir. Crit. Care Med.Martin et al., -Chollet 594154 ,- 601[ العملية االلتهابية  15 

الشعرية، ويؤدي هذا إىل احلويصالت اهلوائية يتسبب تأثري الوسائط يف تلف أغشية ].  (1996)

ذية املتزايدة، ميكن أن وبسبب النفا.  اص باحلويصالت اهلوائيةزيادة نفاذية العائق الشعري اخل

ويف احليز اخلاليل؛ يتطور استسقاء رئوي  احلويصالت اهلوائيةينفذ املائع الغين بالربوتني يف أغشية 
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حيتوي سائل .  تتمثل يف استسقاء غري قليب املنشأ ALI/ARDSوهناك ميزة لـ .  منخفض الضغط

يــاتــ اــلــبيضاءــ،ــ ـوـأــغــشية اــالــستسقاءــ بــشكل أــساسي عــلى اــلــفيربيــن،ــ ـوـاــلــكريــاتــ اــحلــمراــءــ،ــ ـوـاــلــكر 

ومع املنتجات اخلاصة باخلاليا املتعادلة املنشطة، يؤدي ناتج النضح .  هيالينية وبروتينات أخرى

تتسبب العمليات االلتهابية يف .  الغين بالربوتني إىل خلل وظيفة عامل خفض التوتر السطحي

ــلــثاينــ،ــ اــلــيت تـُـشكل عــامــ ــلــرئــويــة مــن اــلــنوعــ ا ــلــتوتــر حــدـوـثــ تــلف ـوـفــقد يفــ اــخلــاليــا ا ل خــفض ا 5 

يؤدي العجز يف عامل .  السطحي، مما يؤدي إىل اخنفاض يف إنتاج عامل خفض التوتر السطحي

احلويصالت ؛ وتنهار احلويصالت اهلوائيةخفض التوتر السطحي إىل زيادة التوتر يف أغشية 

اء يؤدي إىل اإلرو /  ومع احلفاظ على اإلرواء، يوجد عدم توازن يف التهوية .  ال متدد الرئةو  اهلوائية

عالوة على ذلك، يقل امتثال املريض، .  زيادة يف االنسداد الرئوي يف الرئتني اليمىن واليسرى

بسبب وجود مساحات مهواة  اص باحلويصالت اهلوائيةوعلى النقيض، يزداد احليز امليت اخل 10 

  . ليس هناك إرواء كايف –بسبب ارتفاع الضغط الرئوي  –ولكن 

يف مائع غسيل  –الذي يرتبط حبدة اإلصابة الرئوية  –تاز املتزايد ميكن قياس نشاط اإليالس

يف النماذج احليوانية حيث تكون الرئة .  ARDSملرضى  (BALF)  ويصالت اهلوائيةالقصبات واحل

ويف .  ، ميكن إعادة احلصول على هذا التأثري) LPSعلى سبيل املثال، عن طريق إعطاء ( مصابة 

على سبيل املثال، سيفيليستات أو ( دام مثبطات إيالستاز هذا الطلب، يعمل العالج باستخ 15 

بشكل ملحوظ وحتسني وظيفة  BALFعلى تقليل نشاط اإليالستاز يف )  إيلفني، ما دون فيدي

  . الرئة
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لعالج )  Elaspolسيفيليستات، ( يف اليابان وكوريا اجلنوبية، تتم املوافقة على مثبط إيالستاز 

يكون للمركب العكسي ولكت متفاعل تأثري ضعيف .  SIRSـ إصابة الرئة احلادة املصحوبة ب

 IC50  5.6( ويعمل أيًضا على اإليالستاز البنكرياسي )  نانو مرت HNE   )Ki  200نسبًيا على 

يتم إعطاء املركب الفعال عرب الوريد، وذلك حيث أن اإلعطاء عن طريق الفم ).  ميكرو موالر

 5  . يكون غري ممكن

هذا .  نظائر اهليكلية باعتبارها مثبطات لإليالستاز مفيدة عالجًياتتم أيًضا دراسة إيلفني وال

يلفني بروـتني صغري داـخلي املـنشأ يعمل على تـثبيط كل من اـإليالستازـ وبروـتيناز  . 3ويعترب إـ

وبالرغم من ذلك، فإنه بسبب الرمز بروتيين املنشأ، يكون إعطاء اإليلفني عن طريق الفم غري 

  . ممكن

 WO 10، وWO 2004/024701، وWO 2004/024700ية أرقام تكشف الطلبات الدول

-داي أريل داي هيدرو بريمييدين  -4، 1مشتقات عن  WO 2005/082864، و2005/082863

لعالج مرض االنسداد الرئوي املزمن، واملتالزمة التاجية احلادة،  HNEأون كمثبطات لـ  -2

نائية الوحدات ومتعددة الوحدات يتم توضيح الصور ث.  واحتشاء عضلة القلب، والفشل القليب

، WO 2006/082412هلــذهــ اــملــركــباتــ لــعالجــ اــالــضطراــبــاتــ اــلــتنفسـية يفــ اــلــطلباتــ اــلــدـوـلــية أـــرـقــامــ 

أريل داي هيدرو  -4مشتقات يتم توضيح .  WO 2007/042815، وWO 2006/136857و 15 

الدويل  أون كمثبطات لوظيفة قناة الكالسيوم لعالج ارتفاع الضغط يف الطلب -2-بريمييدين 

ترتا عن مركبات  WO 2007/129060  الطلب الدويل رقمويكشف .  WO 2005/009392رقم 

ويف هذه األثناء، .  HNEلـ  كمثبطاتثنائية الوحدات منها  هيدرو بريولو بريمييدين دايون وصور 
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داي أريل داي  -4، 1مشتقات استخدام  WO 2008/003412  الطلب الدويل رقميصف 

  . أون لعالج ارتفاع الضغط الشرياين الرئوي -2-هيدرو بريمييدين 

أون تكون مالئمة حتديًدا  -2-داي أريل داي هيدرو بريمييدين  -4، 1مشتقات لقد وجد أن 

وتكون املركبات املوضحة فيما يلي عبارة عن مثبطات انتقائية .  منع االضطراباتأو /  و  لعالج

تاز اخلاص بالكريات البيضاء البشرية وغري متفاعلة وذات وزن جزيئي منخفض إلنزمي إيالس 5 

(HNE)  تثبيطًا أفضل إىل حٍد بعيد إلنزمي الربوتياز هذا  –على حنو مثري للدهشة  –الذي ُيظهر

وباإلضافة إىل ذلك، فإن املركبات وفًقا لالخرتاع .  مقارنة باملركبات املعروفة من الفن السابق

ملعمل يف اخلاليا الكبدية، وبالتايل، ثبات يكون هلا تصفية منخفضة على حنو غري متوقع يف ا

وبناًء على ذلك، تعترب هذه املواد نقاط بدء واعدة بالنسبة لألدوية اجلديدة .  األيض احملّسن

 10  .منع اضطرابات الرئة واجلهاز القليب الوعائي حتديًداأو / و  بعالجاخلاصة 

  

  

  :الكشف عن االختراع

 -2-داي أريل داي هيدرو بريمييدين  -4، 1تقات مقارنة مبركبات الفن السابق، يكون ملش

سالفانيل، أو  -أون اخلاصة باالخرتاع احلايل صيغة بنائية مميزة بواسطة جمموعة استبدال أورثو 15 

أريل اخلاصة بداي هيدرو  -4سلفونيل يف اجملموعة الرئيسية  -سلفينيل، أو أورثو  –أورثو 

إىل احلصول على اخلواص احملسنة  –ري للدهشة على حنو مث –بريمييدينون، األمر الذي يؤدي 

 . املذكورة مسبًقا اخلاصة باملركبات
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  )I(بشكل خاص، يتعلق االخرتاع احلايل باملركبات اليت هلا الصيغة العامة 

A E

N

N
R

3

Z

CN

CF3

R
5

R
4

R
2 S(O)n

R
6

R
1

4
5

6

 (I), 

 حيث 

، C-R7واآلخر ميثل  Nميثل  Eو Aأو واحد من العضوين احللقيني  C-R7ميثل  Eو Aكل من 

 5  حيث

R7  ،متثل يف كل حالة هيدروجني، أو فلور، أو كلور 

Z  متثلO  أوS ، 

n  2، أو 1متثل العدد صفر، أو،  

R1  متثل )C1-C6  (-  ألكيل ميكن أن يكون به استبدال بواسطة هيدروكسيل، أو )C1-C4  (- 

ل، ألكيل أمينو، أو هيدروكسي كربوني -)  C1-C4(   -أو داي  -ألكوكسي، أو أمينو، أو مونو  10 

سيكلو ألكيل، أو فينيل، أو أريل غري متجانس مكون من  -)  C3-C6( أو أمينو كربونيل، أو 

ألكنيل، أو  -)  C2-C6( ذرات، أو ما يصل إىل مخس مرات بواسطة الفلور، أو متثل  -6أو  -5

)C3-C6 (-  ذرات، -6أو  -5سيكلو ألكيل، أو فينيل، أو أريل غري متجانس مكون من  
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ا استبدال يصل إىل مرتني  -) C3-C6(ن جمموعات حيث ميكن أن تكو  سيكلو ألكيل املذكورة 

ألكيل،  -)  C1-C4( بواسطة جمموعات استبدال متماثلة أو خمتلفة من اجملموعة اليت تتكون من 

 ألكوكسي -) C1-C4(وهيدروكسيل، و

  و 

ا استبدال  يصل إىل مرتني ميكن أن تكون جمموعات الفينيل واألريل غري املتجانس املذكورة  5 

فــلورــ،ــ ـوـكــلورــ، :  بــواــسطة جمــموعــاتــ اــستبداــلــ مــتماثــلة أــوــ خمــتلفة مــن اــجملــموعــة اــلــيت تــتكونــ مــن

ألكوكسي،  -)  C1-C4( ألكيل، وداي فلورو ميثيل، وتراي فلورو ميثيل، و -)  C1-C4( وسيانو، و

  وداي فلورو ميثوكسي، وتراي فلورو ميثوكسي،

R2 ،متثل هيدروجني، أو فلور، أو كلور  

R3  متثل سيانو أو جمموعة هلا الصيغة-C(=O) -R8 أو ،-C(=O) –O-R8 أو ،-C(=O) -NH2 أو ،- 10 

C(=O) –NH-R8حيث ،  

R8  متثل)C1-C6 (- ،أو ألكيل )C3-C6 (– أو  ،ألكنيل)C3-C6 (-  ،سيكلو ألكيل 

إىل يصل   ا استبدالسيكلو ألكيل  -)  C3-C6( ألكيل و -)  C1-C6( حيث ميكن أن تكون 

هيدروكسيل،  : بواسطة جمموعات استبدال متماثلة أو خمتلفة من اجملموعة اليت تتكون منمرتني 

أمينو، مونو و كربونيل،   ألكوكسي -)  C1-C4( وهيدروكسي كربونيل، و ألكوكسي،  -)  C1-C4( و 15 

سيكلو ألكيل يف   -)  C3-C6( ألكيل و -)  C1-C6( ويف  ،ألكيل أمينو -)  C1-C4(   -وداي  -

ذرة أكسجني، إذا أدى ذلك إىل تكوين مركب بواحدة  CH2  دال جمموعة، ميكن استبكل حالة

 ثابت كيميائًيا، 
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R4  متثل ميثيل أو إيثيل 

  أو

 ببعضهما البعض ويكونان مًعا جمموعة مدجمة هلا الصيغة  R4و R3يتم إحلاق 

**

*
N

O

R
9

  حيث 

 5 من حلقة داي هيدرو بريمييدين  ،)I(، املبني يف الصيغة 5شري إىل نقطة اإلحلاق باملوضع ت *

 و

 ، من حلقة داي هيدرو بريمييدين )I(، املبني يف الصيغة 6شري إىل نقطة اإلحلاق باملوضع ت **

  و

R9  متثل هيدروجني، أو)C1-C6 (– أو  ،ألكيل)C3-C6 (-  ،سيكلو ألكيل 

ا استبدالألكيل  -)  C1-C6( حيث    C1-C4  (- 10( بواسطة هيدروكسيل، أو  ميكن أن يكون 

) C3-C6( أو  ،أسيل أمينو -  ) C1-C4( ألكوكسي، أو أمينو كربونيل، أو أمينو كربونيل أمينو، أو 

  سيكلو ألكيل، -

R5  متــثل هــيدـرــوـجــني أــوــ )C1-C6  (-  أــو أــلــكيل ميــكن أــنــ يــكونــ بــه اــستبداــلــ بــواــسطة سيانــو،ــ

ألكيل  -)  C1-C4(   -أو داي  -مونو أو أمينو، أو ألكوكسي،  -)  C1-C4( أو هيدروكسيل، 

حىت ثالث مرات بواسطة فلور، أو متثل فينيل، استبدال سيكلو ألكيل أو  -)  C3-C6( أو  ،أمينو 15 

  برييديل أو بريمييدينيل،
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إىل مرتني بواسطة يصل به استبدال   بريمييدينيلالو  ،برييديلوالفينيل، الكون يحيث ميكن أن 

-C1( فلور، وكلور، وسيانو، و : ون منجمموعات استبدال متماثلة أو خمتلفة من اجملموعة اليت تتك

C4 (- ألكيل، وتراي فلورو ميثيل، و)C1-C4 (– وتراي فلورو ميثوكسي، ،ألكوكسي  

  أو

R5  متثل جمموعة هلا الصيغة-C(=O) –O-R10 ،-L1-C(=O)-O-R11 أو ،-L2-C(=O)-NR12R13 أو ، 5 

-L2-SO2-NR12R13 أو ،-L2-C(=O) -NR14-NR12R13،  أو-L2-SO2-R
  ، حيث15

L1  متثل)C1-C6 (-  ،ألكان داي يل 

L2  متثل رابطة أو)C1-C6 (-  ،ألكان داي يل 

R10  متثل )C1-C6  (-  ألكيل ميكن أن يكون به استبدال بواسطة )C3-C6  (-  سيكلو ألكيل أو

 10  فينيل،

R11  متـثل هــيدـرــوـجــني أــوــ )C1-C6  (-  أــلــكيل ميــكن أــنــ يــكونــ بــه اــستبداــلــ بــواــسطة )C3-C6  (- 

  فينيل، سيكلو ألكيل أو

R12 وR13  ،أو تكون متماثلة أو خمتلفة ومتثل بشكل مستقل عن بعضها البعض هيدروجني )C1-

C6  (-  ،أو ألكيل )C3-C6  (-  6إىل  4سيكلو ألكيل أو سيكليل غري متجانس مكون من 

 15  ذرات،

 سيكلو ألكيل وسيكليل غري متجانس -)  C3-C6( وألكيل،  -)  C1-C6( ميكن أن يكون  حيث

إىل مرتني بواسطة جمموعات استبدال متماثلة أو يصل به استبدال   ذرات 6إىل   4من مكون 

ألكوكسي، وأوكسو،  -)  C1-C4( فلور، وهيدروكسيل، و : خمتلفة من اجملموعة اليت تتكون من
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 -)  C1-C4( ألكيل أمينو، وهيدروكسي كربونيل، و -)  C1-C4(   -أو داي  -وأمينو، ومونو 

  نيلوأمينو كربو  ،ألكوكسي كربونيل

  و

بواسطة ذرة أكسجني، إذا أدى ذلك إىل  CH2ميكن استبدال جمموعة  ،ألكيل –)  C1-C6( يف 

 5 تكوين مركب ثابت كيميائًيا، 

  و 

 4سيكلو ألكيل وسيكليل غري متجانس مكون من  -)  C3-C6( ميكن أن يكون بشكل إضايف، 

ل متماثلة أو خمتلفة، ألكي -) C1-C4(إىل مرتني بواسطة شقوق يصل ا استبدال مذرات  6إىل 

ا استبدال أو هيدروكسي   ،ألكوكسي –)  C1-C4( أو بواسطة هيدروكسيل،  ميكن أن يكون 

 10  كربونيل،

  أو

ــا سيكليل غــري مــتجانــس مــكونــ مــن  R13وــ R12يــكّونــ   6إــىلــ  4مــع ذـــرـةــ اــلــنيرتـوـجــني اــملــرفــقني 

، N  :  تتكون منتوي أيًضا على ذرة حلقية غري متجانسة من اجملموعة اليتحيذرات ميكن أن 

إىل مرتني بواسطة جمموعات يصل كون به استبدال يميكن أن  والذي  SO2و ،SO، وS، وOو

ألكيل، وهيدروكسيل،  -)  C1-C4(   : استبدال متماثلة أو خمتلفة من اجملموعة اليت تتكون من 15 

أــلــكيل أــمــينو،  -)  C1-C4(   -أــوــ دــاــيــ  -أــلــكوكــسي،ــ ـوـأـــوـكــسو،ــ ـوـأــمــينو،ــ ـوـمــونــو  -)  C1-C4( وـ

سيكلو ألكيل، وسيكليل غري متجانس  -)  C3-C6( كسي كربونيل، وأمينو كربونيل، ووهيدرو 

  ذرات، -6أو  -5وأريل غري متجانس مكون من  ،ذرات 6إىل  4مكون من 
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ا استبدالألكيل  -)  C1-C4( حيث   –)  C1-C4( طة هيدروكسيل، أو ـبواس ميكن أن يكون 

  أو هيدروكسي كربونيل، ،ألكوكسي

R14 ني أو متثل هيدروج)C1-C4 (– ألكيل  

  و 

R15  متثل )C1-C6  (-  ألكيل، أو )C3-C6  (- أو أريل غري متجانس  ،سيكلو ألكيل، أو فينيل 5 

  ذرات، -6أو  -5مكون من 

ا استبدالألكيل  -)  C1-C6( حيث  -C1( بواسطة كلور، أو هيدروكسيل، أو  ميكن أن يكون 

C4  (-  أو داي  -ألكوكسي، أو مونو-   )C1-C4  (- أو  ،ل أمينوألكي )C3-C6  (-  سيكلو

  فلورالألكيل أو استبدال حىت ثالث مرات بواسطة 

 10  و

يصل به استبدال   ذرات -6أو  -5كون من املتجانس املريل غري األفينيل و الكون يميكن أن 

فلور،  : إىل مرتني بواسطة جمموعات استبدال متماثلة أو خمتلفة من اجملموعة اليت تتكون من

 –)  C1-C4( ألكيل، وداي فلورو ميثيل، وتراي فلورو ميثيل، و -)  C1-C4( وكلور، وسيانو، و

  وتراي فلورو ميثوكسي، ،ألكوكسي

 15  و

R6  ،متثل هيدروجني، أو فلور، أو كلور 

  .األمالح، والذوابات، وذوابات األمالح اخلاصة بهو 

  :الوصف التفصيلي لالختراع
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واألمالح، والذوابات، وذوابات )  I( الصيغة تكون املركبات وفًقا لالخرتاع عبارة عن مركبات هلا 

بــواــسطة اــملـتضمنة ـوـ الــحـًقا يفــ هـذاــ اــلـطلب اــملـركــباتــ اـلــيت هلـا اــلــصيغة اـملــذكــورـةــ ـوـ ،ـ ااـألــمـالحــ مــنه

الحًقا يف هذا ركبات املذكورة امل، و اواألمالح، والذوابات، وذوابات األمالح منه)  I( الصيغة 

ـوـاــألــمــالحــ،ــ ـوـاــلــذـوـاــبــاتــ،ــ ـوـذـــوـاــبــات )  I( ة بــواــسطة اــلــصيغاــملــتضمنة ـوـ تــوضيحية نماـذـجــ اــلــطلب كــ

الحًقا يف هذا الطلب واملذكورة )  I( بواسطة الصيغة املتضمنة ركبات لدرجة أن امل، ااألمالح منه 5 

  .وذوابات أمالح ،ذواباتو أمالح، ليست بالفعل 

ــا،ــيــكن أــنــ تــوجــد  اــ عــلى اــلــصيغة اــلــبنائــية اــخلــاصة  يفــ صوـرـة  اــملــركــباتــ ـوـفــًقا لــالخــرتـاـعــ،ــ اــعــتمادــً

أــيــًضا مــثل  –إــنــ كــانــ اــألــمــر مــالئــًما  –مســية مــتنوعــة،ــ أــيــ يفــ صوـرـةــ أــيــزـوـمــراــتــ شكلية أــوــ جتــا

مزدوجات التجاسم، متضمنة األيزومرات أو /  و  متشاكالت( األيزومرات منتظمة الشكل 

هلذا، يتعلق االخرتاع احلايل باملتشاكالت ومزدوجات التجاسم واخلالئط ذات ).  االنتحائية 10 

أو /  و  املكونات النقية جتامسًيا بطريقة معروفة من خالئط املتشاكالت ميكن عزل.  الصلة منها

  . مزدوجات التجاسم هذه

إذا كان من املمكن أن توجد املركبات وفًقا لالخرتاع يف صورة صنوية، يشتمل االخرتاع احلايل  

  . كافة الصور الصنوية

عن أمالح مقبولة فسيولوجًيا املفضلة لألغراض اخلاصة باالخرتاع احلايل عبارة  األمالحتكون  15 

ــا .  خــاصة بــاملــركــباتــ ـوـفــًقا لــالخــرتـاـعــ كــذلــك،ــ تــتضمن أــيــًضا أــمــالحــ غــري مــالئــمة يفــ حــد ذــاــ

لالستخدامات الصيدالنية ولكن ميكن استخدامها على سبيل املثال لعزل أو تنقية املركبات وفًقا 

  .لالخرتاع
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خاصة محض إضافة ا لالخرتاع أمالح املركبات وفقً اخلاصة ب  اقبولة فسيولوجيً املمالح األتشمل 

أمالح  ،سلفونيك، على سبيل املثالالوأمحاض  ،األمحاض الكربوكسيليةو عدنية، املمحاض باأل

فوسفوريك، ومحض الكربيتيك، ومحض اليدروبروميك، ومحض اهليدروكلوريك، ومحض اهلمحض 

زين سلفونيك، سلفونيك، ومحض بن تولوينميثان سلفونيك، ومحض إيثان سلفونيك، ومحض 

ــ أــسيتيك،ــ ـوـمحــض اــألـــوـمحــض نــفثالــني دــاــيــ سلفونــيك،ــ ـوـمحــض  سيتيك،ــ ـوـمحــض تــراــيــ فــلوـرـو 5 

سيرتيك، ومحض الاليك، ومحض املطرطريك، ومحض الالكتيك، ومحض الربوبيونيك، ومحض ال

  .بنزويكالالييك، محض و املفيوماريك، ومحض ال

قواعد تقليدية ا لالخرتاع أيًضا أمالح املركبات وفقً اخلاصة بتشمل األمالح املقبولة فسيولوجًيا 

أمالح فلز و ، ) بوتاسيومال صوديوم وأمالحالأمالح  ،على سبيل املثال( أمالح فلز قلوي  : مثل

 10 ،مونيومأمالح األو  ،) املاغنسيوم أمالح الكالسيوم وأمالح ،على سبيل املثال( أرضي قلوي 

كربون،   ةذر  16إىل   1املتضمنة من  العضويةمني مركبات األأو األمونيا من املشتقة مالح واأل

إيثيل أمني، وداي إيثيل أمني، وتراي إيثيل أمني، وإيثيل داي أيزو بروبيل أمني، ومونو  : مثل

إيثانول أمني، وداي إيثانول أمني، وتراي إيثانول أمني، وداي سيكلو هكسيل أمني، وداي 

ثيل مورفولني، وأرجنني، وليزين، مي -Nميثيل أمينو إيثانول، وبروكايني، وداي بنزيل أمني، و

 15  .ميثيل بربيدين -Nو ،وإيثيلني داي أمني

اليت  وفًقا لالخرتاعإىل تلك اليت تكّون املركبات  لألغراض اخلاصة باالخرتاع ذواباتالتشري 

تكون .  معقد عن طريق التنسيق مع جزيئات مذيب –يف احلالة الصلبة أو السائلة  –تكّون 
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وتعترب اهليدرات .  رة نوعية من الذّوابات حيث حيدث التنسيق مع املاءاهليدرات عبارة عن صو 

  . ذّوابات مفضلة يف سياق االخرتاع احلايل

يشمل  .ركبات االخرتاعاخلاصة مب العقاقري األوليةعلى االخرتاع احلايل بشكل إضايف، يشتمل 

ا نشط" العقاقري األولية"املصطلح  ة أو غري نشطة على مركبات ميكن أن تكون يف حد ذا

ا يف اجلسم إىل  على (مركبات وفًقا لالخرتاع بيولوجًيا، ولكنها حمّولة أثناء زمن البقاء اخلاص  5 

 ).سبيل املثال بواسطة األيض أو التحلل باملاء

يف سياق االخرتاع احلايل، يكون جملموعات االستبدال املعاين التالية، ما مل يتم حتديد شيء 

  :خبالف ذلك

لشق ألكيل ذي   األغراض اخلاصة باالخرتاعإىل  ألكيل -)  4C-1C( ألكيل و -)  6C-1C( يشري 

. ذـــرـاــتــ كــربــونــ 4إــىلــ  1ـوـمــن  6إــىلــ  1سلسلة مــستقيمة أــوــ مــتفرعــة يــشمل عــلى اــلــتواــيلــ مــن  10 

تــتضمن .  ذـــرـاــتــ كــربــونــ 4إــىلــ   1  مــن شق أــلــكيل ذــيــ سلسلة مــستقيمة أــوــ مــتفرعــة بــهيــُفضل 

 -nبروبيل، وأيزو بروبيل، و -nميثيل، وإيثيل، و:  ذكورةاملمفضلة ميكن أن تكون اليت مثلة األ

، بنتيل، ونيو بنتيل -nإيثيل بروبيل، و -1بيوتيل، و -tبيوتيل، و -secأيزو بيوتيل، وبيوتيل، و 

  .هكسيل -nو

ذي  ثنائي التكافؤ لشق ألكيل  األغراض اخلاصة باالخرتاعإىل  ألكان داي يل -)  6C-1C( يشري  15 

ذي   ألكان داي يل  شقيُفضل  . ذرات كربون 6إىل  1رعة يشمل من سلسلة مستقيمة أو متف

ميكن أن اليت مثلة تتضمن األ . ذرات كربون 4إىل  1يشمل من   سلسلة مستقيمة أو متفرعة

، 1-، وإيثان ) إيثيلني -2، و1( داي يل  -2، و1-ميثيلني، وإيثان   : املذكورةمفضلة تكون 
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داي  -1، و1-، وبروبان ) بروبيلني -3و، 1( داي يل  -3، و1-داي يل، وبروبان  -1و

داي يل  -4، و1-داي يل، وبيوتان  -2، و2-داي يل، وبروبان  -2، و1-يل، وبروبان 

، 2-داي يل، وبيوتان  -3، و1-داي يل، وبيوتان  -2، و1-، وبيوتان ) بيوتيلني -4، و1(

داي يل،   -4، و2-  بنتان، و ) بنتيلني -5، و1( داي يل  -5، و1-  بنتانداي يل، و  -3و

 5  ).هكسيلني -6، 1(داي يل  -6، 1-وهكسان  ،داي يل -4، و2- بنتانميثيل  -3و

ذي ألكنيل  لشق  األغراض اخلاصة باالخرتاعإىل  ألكنيل -)  6C-3C( ألكنيل و -)  6C-2C( يشري 

 ذـــرـاــتــ كــربــون 6إــىلــ  3مــن ـوـ  6إــىلــ  2مــن عــلى اــلــتواــيلــ سلسلة مــستقيمة أــوــ مــتفرعــة يــشمل 

ذي سلسلة مستقيمة أو متفرعة ألكنيل  شقُيفضل .  الروابط املزدوجةوواحدة أو اثنتني من 

تتضمن األمثلة اليت ميكن أن تكون .  ورابطة مزدوجة واحدة ذرات كربون 6إىل  3من   يشمل

 10 -3  -بيوت  -nيل، و -  1  -إين  -2  -بيوت  -nأليل، وأيزو بروبنيل، و:  مفضلة املذكورة

 -nيل، و -  1  -إين  -3-بنت  -nيل، و  -  1  -إين  -2-بنت  -nيل، و -  1  -إين 

-ميثيل بنت  -4و ،يل –  1  -إين  -2-ميثيل بيوت  -3يل، و -  1  -إين  -4-بنت 

  .يل - 1 -إين  -3

ذــيــ سلسلة أــلــكوكــسي  لــشق  اــألــغــراــضــ اــخلــاصة بــاالــخــرتـاـعــإــىلــ  أــلــكوكــسي -)  4C-1C( يــشري 

يت ميكن أن تكون تتضمن األمثلة ال  . ذرات كربون 4إىل  1مستقيمة أو متفرعة يشمل من  15 

بيوتوكسي،  -nبروبوكسي، وأيزو بروبوكسي، و -nميثوكسي، وإيثوكسي، و:  مفضلة املذكورة

  .بيوتوكسي -tو
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يشمل من ألكوكسي  لشق  األغراض اخلاصة باالخرتاعإىل  ألكوكسي كربونيل -)  4C-1C( يشري 

ميكن أن تكون تتضمن األمثلة اليت .  كربونيلمرفق من خالل جمموعة   ذرات كربون 4إىل  1

بــرـوـبــوكــسي كــربــونــيل،ــ ـوـأــيــزو  -nمــيثوكــسي كــربــونــيل،ــ ـوـإــيــثوكــسي كــربــونــيل،ــ وــ:  مــفضلة اــملــذكــوـرـةــ

  .بيوتوكسي كربونيل -tو ،بيوتوكسي كربونيل -nبروبوكسي كربونيل، و

تــشمل  موعـة أـمـينوجملـ اـألــغـراـضـ اـخلـاصة بـاالـخــرتاـعـإـىلـ  أــلـكيل أـمـينو -)  4C-1C(   -مـونـويـشري  5 

. ذرات كربون 4إىل  1ذات سلسلة مستقيمة أو متفرعة تتضمن من  جمموعة استبدال بألكيل

بروبيل  -nميثيل أمينو، وإيثيل أمينو، و:  تتضمن األمثلة اليت ميكن أن تكون مفضلة املذكورة

  .بيوتيل أمينو -tو ،بيوتيل أمينو -nأمينو، وأيزو بروبيل أمينو، و

تشمل  موعة أمينوجمل صة باالخرتاعاألغراض اخلاإىل  ألكيل أمينو -)  4C-1C(   –داي يشري 

جمموعيت استبدال بألكيل ذات سلسلة مستقيمة أو متفرعة متطابقتني أو خمتلفتني تتضمن يف   10 

، N:  تتضمن األمثلة اليت ميكن أن تكون مفضلة املذكورة.  ذرات كربون 4إىل  1كل حالة من 

 -Nميثيل أمينو، و  -N-إيثيل  -Nداي إيثيل أمينو، و -N، وNداي ميثيل أمينو، و -Nو

 -N-n-أيزو بروبيل  -Nميثيل أمينو، و -N-أيزو بروبيل  -Nبروبيل أمينو، و -N-n-ميثيل 

 -N-tو ،ميثيل أمينو -N-بيوتيل  -N-nداي أيزو بروبيل أمينو، و -N، وNبروبيل أمينو، و

 15  .ميثيل أمينو -N-بيوتيل 

ذي   لشق ألكيل  خلاصة باالخرتاعاألغراض اإىل  ] يلألكانو -)  4C-1C[( أسيل  -)  4C-1C( يشري 

ـوـحيــتويــ عــلى ذـــرـةــ أــكــسجني  ذـــرـاــتــ كــربــونــ 4إــىلــ  1سلسلة مــستقيمة أــوــ مــتفرعــة يــشمل مــن 
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تتضمن األمثلة اليت ميكن أن تكون .  1وتكون مرفقة يف املوضع  1مزدوجة اإلرفاق يف املوضع 

  .لوأيزو بيوتري ،بيوتريل -nفورميل، وأسيتيل، وبروبيونيل، و: مفضلة املذكورة

تــشمل جمــموعــة  موعــة أــمــينوجملــ اــألــغــراــضــ اـخلــاصة بــاالــخــرتـاـعــإــىلــ  أــسيل أــمــينو -)  4C-1C( يـشري 

ويـكون  ذراتـ كربون 4إىلـ  1ن تشمل م سلسلة مستقيمة أو مـتفرعةاستبدال بأسيل ذاـت 

تتضمن األمثلة اليت ميكن أن تكون مفضلة .  ذرة النيرتوجنيبكربونيل الجمموعة مرفًقا من خالل  5 

وأيزو بيوتريل  ،بيوتريل أمينو -nفورميل أمينو، وأسيتيل أمينو، وبروبيونيل أمينو، و:  املذكورة

  .أمينو

أحادية  سيكلو ألكيلجملموعة  األغراض اخلاصة باالخرتاعإىل  سيكلو ألكيل -)  6C-3C( يشري 

تتضمن األمثلة اليت ميكن أن تكون .  حلقية ذرات كربون 6إىل  3احللقة مشبعة تشمل من 

 10  .وسيكلو هكسيل ،سيكلو بروبيل، وسيكلو بيوتيل، وسيكلو بنتيل: ملذكورةمفضلة ا

حللقة  األغراض اخلاصة باالخرتاعإىل  ذرات 6إىل  4سيكليل غري متجانس مكون من يشري 

حلقية حتتوي على واحدة ذرات  6إىل   4غري متجانسة أحادية مشبعة تشمل عدًدا إمجالًيا من 

 ،SO، وS، وO، وN  : منجانسة احللقية من اجملموعة اليت تتكون أو اثنتني من الذرات غري املت

ذرة نيرتوجني  –إن كان ذلك مالئًما  –وتكون مرفقة من خالل ذرة كربون حلقية أو  SO2و

ذرات حتتوي على  6أو  5يتم إعطاء األفضلية إىل حلقة غري متجانسة مكونة من .  حلقية 15 

 .S، وO، وN  : منحللقية من اجملموعة اليت تتكون واحدة أو اثنتني من الذرات غري املتجانسة ا

أزتيدينيل، وأوكسيتانيل، وبريوليدينيل، وبريازوليدينيل، وترتا :  تتضمن األمثلة اليت ميكن ذكرها

هيدرو فيورانيل، وثيوالنيل، وبربيدينيل، وبربازينيل، وترتا هيدرو بريانيل، وترتا هيدرو ثيو بريانيل، 
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فضل بريوليدينيل، وترتا هيدرو فيورانيل، وبربيدينيل، وبربازينيل، يُ و .  لينيلوثيو مورفو  ،ومورفولينيل

  .ومورفولينيل ،وترتا هيدرو بريانيل

حللقة غري  األغراض اخلاصة باالخرتاعإىل  ذرات -6أو  -5أريل غري متجانس مكون من يشري 

حلقية حتتوي ذرات  6أو  5تشمل عدًدا إمجالًيا من )  عطري غري متجانس( متجانسة عطرية 

، O، وN  : منعلى واحدة أو اثنتني من الذرات غري املتجانسة احللقية من اجملموعة اليت تتكون  5 

. ذرة نيرتوجني حلقية –إن كان ذلك مالئًما  –واملرفقة من خالل ذرة كربون حلقية أو ، Sو

ــيينيل،ــ ـوـبــرياـــزــوـلــيل،ــ ـوـإــميــيد:  تــتضمن اــألــمــثلة اــلــيت ميــكن ـذـكــرهــا اـــزــوـلــيل، فــرييــل،ــ ـوـبــريـوـلــيل،ــ ـوـث

 ،وأوكسازوليل، وثيازوليل، وأيزوأوكسازوليل، وأيزو ثيازوليل، وبرييديل، وبريمييدينيل، وبرييدازينيل

  .بريازينيلو  ،فضل ثيينيل، وثيازوليل، وبرييديل، وبريمييدينيل، وبرييدازينيليُ هذا و . بريازينيلو 

ــا ،ــ ميــكيفــ اــملــركــباتــ ـوـفــًقا لــالخــرتـاـعــاــملــوجــودــةــ شقوقــ اــستبداــلــ اــلــعــندمــا  ن أــنــ تــكونــ اــلــشقوقــ  10 

لألغراض اخلاصة باالخرتاع .  استبدال أحادي أو متعدد، ما مل يتم حتديد شيء خبالف ذلك

ويتم .  تكون معاين كافة الشقوق اليت حتدث أكثر من مرة مستقلة عن بعضها البعض احلايل،

ابــقة أــو إــعــطاءــ اــألــفــضلية جملــموعــة اــستبداــلــ بــواــحــدةــ أــوــ اــثــنتني مــن جمــموعــاتــ اــالــستبداــلــ اــملــتط

  . ويُفضل حتديًدا، أن يكون االستبدال مبجموعة استبدال واحدة. املختلفة

 15  حيث) I(املركبات اليت هلا الصيغة يف منوذج حمدد، يشتمل االخرتاع احلايل على 

، C-R7واآلخر ميثل  Nميثل  Eو Aأو واحد من العضوين احللقيني  C-R7ميثل  Eو Aكل من 

  حيث

R7  وجني، أو فلور، أو كلور، متثل يف كل حالة هيدر 
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Z  متثلO  أوS ، 

n  2، أو 1متثل العدد صفر، أو،  

R1  متثل )C1-C6  (-  ألكيل ميكن أن يكون به استبدال بواسطة هيدروكسيل، أو )C1-C4  (- 

ألكيل أمينو، أو هيدروكسي كربونيل،  -)  C1-C4(   -أو داي  -ألكوكسي، أو أمينو، أو مونو 

ألكنيل، أو  -)  C2-C6( سيكلو ألكيل، أو فينيل، أو متثل  -)  C3-C6( أو أمينو كربونيل، أو  5 

)C3-C6 (-  ،سيكلو ألكيل، أو فينيل  

ا استبدال يصل إىل مرتني  -) C3-C6(حيث ميكن أن تكون جمموعات  سيكلو ألكيل املذكورة 

ل، ألكي -)  C1-C4( بواسطة جمموعات استبدال متماثلة أو خمتلفة من اجملموعة اليت تتكون من 

 ألكوكسي -) C1-C4(وهيدروكسيل، و

 10  و 

ــا اــستبداــلــ يــصل إــىلــ مــرتــني بــواــسطة جمــموعــات  ميــكن أــنــ تــكونــ جمــموعــاتــ اــلــفينيل اــملــذكــوـرـةــ 

 -)  C1-C4( فلور، وكلور، وسيانو، و:  استبدال متماثلة أو خمتلفة من اجملموعة اليت تتكون من

ألكوكسي، وداي فلورو ميثوكسي،   -)  C1-C4( ألكيل، وداي فلورو ميثيل، وتراي فلورو ميثيل، و

  وتراي فلورو ميثوكسي،

R2 ،15  متثل هيدروجني، أو فلور، أو كلور 

R3  متثل سيانو أو جمموعة هلا الصيغة-C(=O) -R8 أو ،-C(=O) –O-R8 أو ،-C(=O) -NH2 أو ،-

C(=O) –NH-R8حيث ،  

R8  متثل)C1-C6 (- ،أو ألكيل )C3-C6 (– أو  ،ألكنيل)C3-C6 (- يل، سيكلو ألك 
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إىل يصل   ا استبدالسيكلو ألكيل  -)  C3-C6( ألكيل و -)  C1-C6( حيث ميكن أن تكون 

هيدروكسيل،  : مرتني بواسطة جمموعات استبدال متماثلة أو خمتلفة من اجملموعة اليت تتكون من

أمينو، ومونو و كربونيل،   ألكوكسي -)  C1-C4( وهيدروكسي كربونيل، و ألكوكسي،  -)  C1-C4( و

سيكلو ألكيل يف   -)  C3-C6( ألكيل و -)  C1-C6( ويف  ،ألكيل أمينو -)  C1-C4(   -وداي  -

ذرة أكسجني، إذا أدى ذلك إىل تكوين مركب بواحدة  CH2  ، ميكن استبدال جمموعةكل حالة 5 

 ثابت كيميائًيا، 

R4  متثل ميثيل أو إيثيل 

  أو

 صيغة ببعضهما البعض ويكونان مًعا جمموعة مدجمة هلا ال R4و R3يتم إحلاق 

**

*
N

O

R
9

 10  حيث 

 ، من حلقة داي هيدرو بريمييدين )I(، املبني يف الصيغة 5شري إىل نقطة اإلحلاق باملوضع ت *

 و

 ، من حلقة داي هيدرو بريمييدين )I(، املبني يف الصيغة 6شري إىل نقطة اإلحلاق باملوضع ت **

  و

R9  متثل هيدروجني، أو)C1-C6 (– أو  ،ألكيل)C3-C6 (-  ،15 سيكلو ألكيل 

ا استبدالألكيل  -)  C1-C6( حيث    -)  C1-C4( بواسطة هيدروكسيل، أو  ميكن أن يكون 

  سيكلو ألكيل، -) C3-C6(أو  ،أسيل أمينو - )C1-C4(ألكوكسي، أو أمينو كربونيل، أو 
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R5  متثل هيدروجني أو )C1-C6  (-  ألكيل ميكن أن يكون به استبدال حىت ثالث مرات بواسطة

  ور، أو متثل فينيل، برييديل أو بريمييدينيل،فل

إىل مرتني بواسطة يصل به استبدال   بريمييدينيلالو  ،برييديلوالفينيل، الكون يحيث ميكن أن 

-C1( فلور، وكلور، وسيانو، و : جمموعات استبدال متماثلة أو خمتلفة من اجملموعة اليت تتكون من

C4 (- ألكيل، وتراي فلورو ميثيل، و)C1-C4 (– 5  وتراي فلورو ميثوكسي، ،ألكوكسي 

  أو

R5  متثل جمموعة هلا الصيغة-C(=O) –O-R10 ،-L1-C(=O)-O-R11 أو ،-L2-C(=O)-NR12R13 أو ،

-L2-SO2-NR12R13 أو ،-L2-C(=O) -NR14-NR12R13،  أو-L2-SO2-R
  ، حيث15

L1  متثل)C1-C6 (-  ،ألكان داي يل 

L2  متثل رابطة أو)C1-C6 (- ،10  ألكان داي يل 

R10  متثل)C1-C6 (- ،ألكيل  

R11  متثل هيدروجني أو)C1-C6 (- ،ألكيل  

R12 وــR13  أــو تــكونــ مــتماثــلة أــوــ خمــتلفة ـوـمتــثل بــشـكل مــسـتقل عــن بــعضها اــلــبعض هــيدـرــوـجــني،ــ

 )C1-C6  (-  ،أو ألكيل )C3-C6  (-  إىل  4سيكلو ألكيل أو سيكليل غري متجانس مكون من

 15  ذرات، 6

 سيكلو ألكيل وسيكليل غري متجانس -)  C3-C6( وألكيل،  -)  C1-C6( ميكن أن يكون  حيث

إىل مرتني بواسطة جمموعات استبدال متماثلة أو يصل به استبدال   ذرات 6إىل  4من مكون 

ألكوكسي، وأوكسـو،  -)  C1-C4( فلور، وهيدروكسيل، و : خمتلفة من اجملموعة اليت تتكون من



 31

 -)  C1-C4( و، وهيدروكسـي كربونيل، وألكيل أمين -)  C1-C4(   -أو داي  -وأمينو، ومونو 

 CH2ميــكن اــستبداــلــ جمــموعــة  ،ــأــلــكيل –)  C1-C6( يفــ ـوـ ،ــ ـوـأــمــينو كــربــونــيل ،ــأــلــكوكــسي كــربــونــيل

  بواسطة ذرة أكسجني، إذا أدى ذلك إىل تكوين مركب ثابت كيميائًيا،

  أو

ــا سيكليل غــري مــتجانــس مــكونــ مــن  R13وــ R12يــكّونــ   5 6إــىلــ  4مــع ذـــرـةــ اــلــنيرتـوـجــني اــملــرفــقني 

، N  : توي أيًضا على ذرة حلقية غري متجانسة من اجملموعة اليت تتكون منحيذرات ميكن أن 

إىل مرتني بواسطة جمموعات يصل كون به استبدال يميكن أن  والذي  SO2و ،SO، وS، وOو

ألكيل، وهيدروكسيل،  -)  C1-C4(   : استبدال متماثلة أو خمتلفة من اجملموعة اليت تتكون من

  ألكيل أمينو،  -) C1-C4( -أو داي  -كسي، وأوكسو، وأمينو، ومونو ألكو  -) C1-C4(و

ا استبدالألكيل  -)  C1-C4( حيث   C1-C4  (– 10( طة هيدروكسيل، أو ـبواس ميكن أن يكون 

   ،ألكوكسي

R14  متثل هيدروجني أو)C1-C4 (– ألكيل  

  و 

R15  متثل )C1-C6  (-  ألكيل، أو )C3-C6  (- يل غري متجانس أو أر  ،سيكلو ألكيل، أو فينيل

 15  ذرات، -6أو  -5مكون من 

ا استبدالألكيل  -)  C1-C6( حيث  بواسطة فلور، أو كلور، أو هيدروكسيل،  ميكن أن يكون 

   ،ألكيل أمينو -) C1-C4( -أو داي  -ألكوكسي، أو مونو  -) C1-C4(أو 

  و
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يصل تبدال به اس  ذرات -6أو  -5كون من املتجانس املريل غري األفينيل و الكون يميكن أن 

فلور،  : إىل مرتني بواسطة جمموعات استبدال متماثلة أو خمتلفة من اجملموعة اليت تتكون من

 –)  C1-C4( ألكيل، وداي فلورو ميثيل، وتراي فلورو ميثيل، و -)  C1-C4( وكلور، وسيانو، و

  وتراي فلورو ميثوكسي، ،ألكوكسي

 5  و

R6  ،متثل هيدروجني، أو فلور، أو كلور 

   .لذوابات، وذوابات األمالح اخلاصة بهاألمالح، واو 

  :مفضلة بالنسبة لألغراض اخلاصة باالخرتاع احلايل، حيث) I(تعترب املركبات اليت هلا الصيغة 

  ، CHميثل  Eو Aكل من 

 10  و

R2  ،متثل هيدروجني  

  .األمالح، والذوابات، وذوابات األمالح اخلاصة بهو 

 حيث ) I( يت هلا الصيغةباملثل، يتم إعطاء األفضلية إىل املركبات ال

Z  متثلO ، 

ا  15  .واألمالح، والذوابات وذوابات األمالح اخلاصة 

بـالــنسبة لـألغــراـضــ اـخلــاصة بـاالــخـرتـاـع  بــشكل حمـددــ مـفضلة)  I( تـعترب اـملــركـباتــ اـلــيت هلـا اــلـصيغة 

  :احلايل، حيث

 ، CH ميثل Eو Aكل من 
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Z  متثلO ، 

n  2متثل العدد صفر أو ، 

R1  متثل)C1-C4 ( - أو هيدروكسيل يل ميكن أن يكون به استبدال بواسطةألك ،)C1-C4 (- 

 ،فينيل، أو سيكلو ألكيل - ) C3-C6(، أو أمينو كربونيل، أو هيدروكسي كربونيل، أو ألكوكسي

حىت ثالث مرات بواسطة فلور، أو متثل استبدال ذرات أو  -5مكون من أو أريل غري متجانس  5 

)C3-C6 ( - ذرات -5أريل غري متجانس مكون من أو  ،سيكلو ألكيل، أو فينيل ، 

ا استبدال يصل إىل حيث   ميكن أن تكون جمموعات الفينيل واألريل غري املتجانس املذكورة 

فلور، وكلور، جمموعات استبدال متماثلة أو خمتلفة من اجملموعة اليت تتكون من  مرتني بواسطة

 ، ي فلورو ميثوكسيوسيانو، وميثيل، وتراي فلورو ميثيل، وميثوكسي، وترا

R2  ،10 متثل هيدروجني 

R3 كربونيل، ) هيدروكسي إيثوكسي - 2(أو  ،متثل سيانو، أو أسيتيل 

R4  متثل ميثيل 

 أو

 ببعضهما البعض ويكونان مًعا جمموعة مدجمة هلا الصيغة  R4و R3يتم إحلاق 

**

*
N

O

R
9

 15  حيث 

 بريمييدين  من حلقة داي هيدرو، )I(الصيغة ، املبني يف 5 تشري إىل نقطة اإلحلاق باملوضع *

 و 
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 بريمييدين  من حلقة داي هيدرو، )I(، املبني يف الصيغة 6 تشري إىل نقطة اإلحلاق باملوضع **

 و 

R9  متثل هيدروجني، أو)C1-C4 (– أو  ،ألكيل)C3-C6 (-  ،سيكلو ألكيل 

ا استبدالألكيل  -) C1-C4(حيث    -) C1-C4(وكسيل أو بواسطة هيدر  ميكن أن يكون 

 5 ألكوكسي، 

R5  متثل هيدروجني أو)C1-C4 ( - سيانو أو داي  ألكيل ميكن أن يكون به استبدال بواسطة - 

)C1-C4 ( -  ألكيل أمينو، أو متثل جمموعة هلا الصيغة-L2-C(=O) - NR12R13، أو -L2-C(=O) – 

NH-NR12R13،  أو-L2-SO2-R
 ، حيث 15

L2  ،متثل رابطة-CH2-، أو -CH2CH2-،  أو-CH)CH3(- ، 

R12  متثل هيدروجني أو)C1-C4 ( - هيدروكسيل أو  ألكيل ميكن أن يكون به استبدال بواسطة 10 

)C1-C4 ( -  ،ألكوكسي 

R13  متثل هيدروجني، أو)C1-C6 (– أو  ،ألكيل)C3-C6 (-  ،سيكلو ألكيل 

ا استبدالألكيل  - ) C1-C6(حيث  جمموعات إىل مرتني بواسطة يصل  ميكن أن يكون 

، ألكوكسي - ) C1-C4(، واستبدال متماثلة أو خمتلفة من اجملموعة اليت تتكون من هيدروكسيل

 15 ،ألكيل –) C1-C6(ويف  أمينو كربونيلو  ،ألكوكسي كربونيل -) C1-C4(، وهيدروكسي كربونيلو 

استبدال بواسطة ذرة أكسجني، إذا أدى ذلك إىل تكوين  ا CH2ميكن أن تكون جمموعة 

 ثابت كيميائًيا، مركب 

 أو
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ا R13و R12يكّون   -6أو  - 5حلقة غري متجانسة مكونة من  مع ذرة النيرتوجني املرفقني 

ذرات حيث ميكن أن حتتوي أيًضا على ذرة غري متجانسة حلقية من اجملموعة اليت تتكون من 

N ،وO، وS  ا استبدال بواسطة يوميكن أن -C1(أو ، هيدروكسيل، أو ألكيل -) C1-C4(كون 

C4 (- أو أمينو كربونيل، أو سيكليل غري هيدروكسي كربونيل، أو أوكسو، أو ألكوكسي ،

 5 ، ذرات -6أو  -5أريل غري متجانس مكون من أو  ذرات، 6إىل  4متجانس مكون من 

ا استبدالألكيل  - ) C1-C4(حيث    –) C1-C4(أو طة هيدروكسيل، ـبواس ميكن أن يكون 

 كربونيل، أو هيدروكسي   ،ألكوكسي

 و 

R15  متثل)C1-C4 (-  ألكيل، أو)C3-C6 (- أو فينيل،  ،سيكلو ألكيل 

ا استبدالألكيل  -) C1-C4(حيث   10 سيكلو ألكيل  -) C3-C6(بواسطة  ميكن أن يكون 

 و

إىل مرتني بواسطة جمموعات استبدال متماثلة أو خمتلفة يصل كون به استبدال يفينيل ميكن أن 

فلور، وكلور، وسيانو، وميثيل، وتراي فلورو ميثيل، وميثوكسي، تكون من من اجملموعة اليت ت

 ، وتراي فلورو ميثوكسي

 15 و 

R6  ،متثل هيدروجني أو فلور 

ا    .واألمالح، والذوابات وذوابات األمالح اخلاصة 

 حيث ) I(يف منوذج إضايف مفضل بشكل حمدد، يشمل االخرتاع احلايل املركبات اليت هلا الصيغة 
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 ، CH ميثل Eو Aمن كل 

Z  متثلO ، 

n  2متثل العدد صفر أو ، 

R1  متثل)C1-C4 ( - أو هيدروكسيل ألكيل ميكن أن يكون به استبدال بواسطة ،)C1-C4 (- 

أو فينيل،  ،سيكلو ألكيل - ) C3-C6(، أو أمينو كربونيل، أو هيدروكسي كربونيل، أو ألكوكسي 5 

 سيكلو ألكيل أو فينيل،  - ) C3-C6(أو متثل 

ا استبدال يصل إىل مرتني بواسطةالفينيل ميكن أن تكون جمموعات حيث  جمموعات  املذكورة 

فلور، وكلور، وسيانو، وميثيل، وتراي استبدال متماثلة أو خمتلفة من اجملموعة اليت تتكون من 

 ، فلورو ميثيل، وميثوكسي، وتراي فلورو ميثوكسي

R2  ،10 متثل هيدروجني 

R3 يل، متثل سيانو أو أسيت 

R4  متثل ميثيل 

 أو

 ببعضهما البعض ويكونان مًعا جمموعة مدجمة هلا الصيغة  R4و R3يتم إحلاق 

**

*
N

O

R
9

 15  حيث 

 بريمييدين  من حلقة داي هيدرو، )I(، املبني يف الصيغة 5 تشري إىل نقطة اإلحلاق باملوضع *

 و
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 بريمييدين  من حلقة داي هيدرو، )I(غة ، املبني يف الصي6 تشري إىل نقطة اإلحلاق باملوضع **

 و 

R9  متثل هيدروجني، أو)C1-C4 ( - أو  نألكيل)C3-C6 (-  ،سيكلو ألكيل 

ا استبدالألكيل  - ) C1-C4(حيث   - ) C1-C4(بواسطة هيدروكسيل أو  ميكن أن يكون 

 5  ألكوكسي، 

R5  متثل هيدروجني أو)C1-C4 (-  أو جمموعة هلا الصيغة ألكيل-L2-C(=O) - NR12R13، أو -

L2-C(=O) – NH-NR12R13،  أو-L2-SO2-R
 ، حيث15

L2  ،متثل رابطة-CH2 - ،-CH2CH2-  أو-CH)CH3 ( -،  

R12  متثل هيدروجني أو)C1-C4 (- هيدروكسيل أو  ألكيل ميكن أن يكون به استبدال بواسطة

)C1-C4 ( -  ،10 ألكوكسي 

R13  ،متثل هيدروجني)C1-C6 ( -  ألكيل أو)C3-C6 (- يكلو ألكيل، س 

ا استبدالألكيل  - ) C1-C6(حيث  إىل مرتني بواسطة جمموعات يصل  ميكن أن يكون 

، ألكوكسي - ) C1-C4(، واستبدال متماثلة أو خمتلفة من اجملموعة اليت تتكون من هيدروكسيل

 ،ألكيل –) C1-C6(ويف  أمينو كربونيلو  ،ألكوكسي كربونيل -) C1-C4(، وهيدروكسي كربونيلو 

استبدال بواسطة ذرة أكسجني، إذا أدى ذلك إىل تكوين ا  CH2 ن أن تكون جمموعةميك 15 

 مركب ثابت كيميائًيا، 

 أو

ا R13و R12تكّون   -6أو  -5حلقة غري متجانسة مكونة من  مع ذرة النيرتوجني املرفقني 
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ن من ذرات حيث ميكن أن حتتوي أيًضا على ذرة غري متجانسة حلقية من اجملموعة اليت تتكو 

N ،وO، وS  ا استبدالو -C1(أو هيدروكسيل، أو ألكيل،  -) C1-C4(بواسطة  ميكن أن يكون 

C4 (– أو أوكسو،  ،ألكوكسي 

ا استبدالألكيل  - ) C1-C4(حيث   - ) C1-C4(بواسطة هيدروكسيل أو  ميكن أن يكون 

 5 ألكوكسي، 

 و

R15  متثل)C1-C4 (-  ألكيل، أو)C3-C6 (- نيل، أو في ،سيكلو ألكيل 

إىل مرتني بواسطة جمموعات استبدال متماثلة أو يصل  به استبدالفينيل ميكن أن يكون الحيث 

فلور، وكلور، وسيانو، وميثيل، وتراي فلورو ميثيل، خمتلفة من اجملموعة اليت تتكون من 

 10 ، وميثوكسي، وتراي فلورو ميثوكسي

 و 

R6  ،متثل هيدروجني أو فلور 

اواألمالح، والذوابات وذ     .وابات األمالح اخلاصة 

بالنسبة لألغراض اخلاصة باالخرتاع بشكل خاص مفضلة )  I( تعترب املركبات اليت هلا الصيغة 

 15  :احلايل، حيث

 ، CH ميثل Eو Aكل من 

Z  متثلO ، 

n  2متثل العدد ، 
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R1  متثل)C1-C4 ( - أو هيدروكسيل ألكيل ميكن أن يكون به استبدال بواسطة ،)C1-C4 (- 

حىت ثالث مرات استبدال أو فينيل أو  ،سيكلو بيوتيل، أو سيكلو بروبيل، أو سيألكوك

 بواسطة فلور، 

R2  ،متثل هيدروجني 

R3  5 كربونيل، ) هيدروكسي إيثوكسي - 2(متثل سيانو أو 

R4  ،متثل ميثيل 

R5  متثل هيدروجني، أو)C1-C4 (-  ألكيل أو جمموعة هلا الصيغة-L2-C(=O) – NH-R13  أو-

SO2-R
 ، حيث 15

L2  متثل رابطة أو-CH2- ، 

R13  متثل هيدروجني أو)C1-C4 (- هيدروكسيل أو  ألكيل ميكن أن يكون به استبدال بواسطة 10 

)C1-C4 ( -  ألكوكسي، أو)C3-C6 ( -  سيكلو ألكيل 

 و

R15  متثل)C1-C4 (-  ألكيل أو)C3-C6 ( -  ،سيكلو ألكيل 

 و

R6  ،15 متثل هيدروجني 

اواألمالح، والذوابات و    .ذوابات األمالح اخلاصة 

بــالــنسبة لــألغــراــضــ اــخلــاصة بــشكل خــاصــ لــلغايــة مــفضلة )  I( تــعترب اــملــركــباتــ اــلــيت هلــا اــلــصيغة 

  :باالخرتاع احلايل، حيث
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 ، CH ميثل Eو Aكل من 

Z  متثلO ، 

n  2متثل العدد ، 

R1  متثل)C1-C4 (- هيدروكسيل أو  ألكيل ميكن أن يكون به استبدال بواسطة)C1-C4 (- 

 5 ألكوكسي، 

R2  ،متثل هيدروجني 

R3  ،متثل سيانو 

R4  ،متثل ميثيل 

R5  ،متثل هيدروجني)C1-C4 ( -  ألكيل أو جمموعة هلا الصيغة-CH2-C(=O) – NH-R13  أو-

SO2-R
 10 ، حيث 15

R13  متثل هيدروجني أو)C1-C4 (- هيدروكسيل أو  ألكيل ميكن أن يكون به استبدال بواسطة

)C1-C4 ( -  ألكوكسي 

 و

R15  متثل)C1-C4 (-  ألكيل أو)C3-C6 ( -  ،سيكلو ألكيل 

 15 و 

R6 ،متثل هيدروجني  

ا    .واألمالح، والذوابات وذوابات األمالح اخلاصة 
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-I( املبني يف الصيغة هلا الشكل )  I(   وفًقا للصيغةاملركبات هناك مركبات ذات صلة تتمثل يف 

ent ( بريمييدين من حلقة داي هيدرو 4املوضع عند  

A E

N

N
R

3

Z

CN

CF3

S(O)n

R
5

R
4

R
2

H

R
6

R
1

4
5

6

 (I-ent), 

يكون هلا املعاين املوضحة من  R6و ،R5، وR4، وR3، وR2، وR1، وn، وZ، وE، وAكل  حيث

 5 قبل، 

ا   .واألمالح، والذوابات وذوابات األمالح اخلاصة 

يــتم أــيــًضا اــستبداــلــ تــعريــفاتــ اــلــشقوقــ اــخلــاصة اــلــيت تــتم تــوفــريهــا يفــ اــلــتولــيفاتــ ذــاــتــ اــلــصلة أــو 

على حنو مستقل عن توليفات الشقوق احملددة يف كل حالة  –فضلة من الشقوق التوليفات امل

  . بتعريفات الشقوق اخلاصة بالتوليفات األخرى –

 10  . يتم إعطاء أفضلية خاصة للغاية الثنتني أو أكثر من النطاقات املفضلة املذكورة من قبل

ه تتميز بأن، لالخرتاعطبًقا  )I(لتحضري مركبات هلا الصيغة  يوفر االخرتاع بشكل إضايف عملية

 )II(ركب له الصيغة مل يتم إجراء تفاعل



 42

A E

CN

R
2 S(O)n

O H

R
1

 (II), 
  يكون هلا املعاين املوضحة من قبل، R2و ،R1، وn، وE، وAحيث كل  

يدريد محضمحض أو  يف وجود مكونات أو  3وعاء تفاعل واحد حمتوي على  يفموجود   أ

  )III(صيغة له العلى حنو متعاقب مع مركب 

R
3

R
4 O  (III), 5 

 يكون هلما املعاين املوضحة من قبل،  R4و R3حيث 

  )IV(مركب له الصيغة يتم تفاعل و 

R
6

NH

NH2

Z

CF3

 (IV), 

 يكون هلما املعاين املوضحة من قبل،  R6و Zحيث 

 I-A(  10(للحصول على مركب له الصيغة 
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A E

N

NH
R

3

Z

CN

CF3

R
4

R
2 S(O)n

R
6

R
1

 (I-A), 

 يكون هلا املعاين املوضحة من قبل،  R6و ،R4، وR3، وR2، وR1، وn، وZ، وE، وAحيث كل 

 يف وجود قاعدةمتثل هيدروجني، ال )  I( يف الصيغة  R5حيث الة احلركب، يف امل  يتم تفاعل هذاو 

  )V(مركب له الصيغة مع 

R5AX (V),  5 

  حيث 

R5A  يكون هلا معىنR5  هيدروجنياملوضحة من قبل، ولكنها ال متثل،  

  و

X  أو  توسيالت،، أو ميسيالت، على سبيل املثال، أو هالوجني، أو جمموعة تاركةمتثل

 10  ،تريفالت

  )I-B(للحصول على مركب له الصيغة 
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A E

N

N
R

3

Z

CN

CF3

R
4

R
2 S(O)n

R
5A

R
6

R
1

 (I-B), 

كل يكون هلا املعاين املوضحة   R6و ،R5A، وR4، وR3، وR2، وR1، وn، وZ، وE، وAحيث 

  من قبل،

ذه الطريقة)  I-B( أو )  I-A( غة مركب له الصييتم فصل و  إن كان األمر ، مت احلصول عليه 

الطرق املعروفة بالنسبة لذوي اخلربة يف هذا اجملال إىل املتشاكالت اخلاصة به و ، بواسطة مالئًما 5 

أو   القواعد)  2( أو /  املذيبات و )  1( باستخدام  أو حتويله/  أو مزدوجات التجاسم و /  

  . اخلاصة به ذوابات األمالحأو / ، و مالحأو األ/ و  ابات،ذو إىل ال األمحاض املالئمة

يف املذيبات العضوية  (I-A)  ←   (IV)+    (III)+    (II)تتمثل املذيبات املالئمة خلطوة العملية 

 -عــلى سبيل اــملــثالــ  –تــتضمن هــذهــ اــملــذيــباتــ .  اــملــعتادــةــ اــلــيت الــ تــتغري حتــت ظــرـوـفــ اــلــتفاعــل

 10 -2، 1، أو بيوتيل -tإيثر ميثيل ، أو إيثر داي أيزو بروبيل، أو إيثر داي إيثيل : ، مثليثراتاإل

 :، مثلأو املركبات الكحوليةأو ترتا هيدرو فيوران،  ،داي أوكسان، أو إيثان ميثوكسيداي 

أو بيوتانول،  -tأو  ،بيوتانول -n، أو أيزو بروبانول، أو بروبانول -n، أو إيثانول، أو ميثانول

أو زايلني،  ، أو تولوين،بنزين، أو سيكلو هكسان، أو هكسانأو  بنتان،  : يدروكربونات، مثلاهل

، أو داي كلورو إيثان  -2، 1، أو داي كلورو ميثان :عاجلة باهلالوجني، مثلامليدروكربونات أو اهل
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، أسيتونيرتيلأسيتات اإليثيل، أو  :أو كلورو بنزين، أو املذيبات األخرى، مثل ،تراي كلورو ميثان

استخدام كذلك، فإنه من املمكن   . داي ميثيل فورماميد -N ،Nأو  وكسيد،سلفداي ميثيل أو 

أو  ،ترتا هيدرو فيورانأو بيوتيل،  -tيفضل استخدام إيثر ميثيل .  خالئط من املذيبات املذكورة

  .داي أوكسان

هي  (I-A)  ←   (IV)+    (III)+    (II)تعترب األمحاض املالئمة لالستخدام كحمض خلطوة العملية  5 

يدرات األمحاض املعتادةاألمحاض  ُيفضل أن تتضمن هذه .  غري العضوية أو العضوية أو أ

أــوــ محــض تــراــيــ فــلوـرـوــ أــسيتيك،  محــض اــألــسيتيك  : اــألــمحــاضــ اــلــكربــوكــسيلية،ــ مــثل:  اــألــمحــاضــ

محض ميثان سلفونيك، محض تراي فلورو ميثان سلفونيك أو محض  : سلفونيك، مثلالأمحاض 

p-  فوسفوريك، أمحاض الكربيتيك، محض الوريك، محض يدروكلاهلسلفونيك، محض  تولوين

ــيدـرـيــداــتــفوسفونــيك،ــ أــوــ اــلــ محــض بــويل  : فوسفونــيك،ــ مــثلاــلــفوسفوـرـيــك أــوــ اــلــ  اــتــأــوــ إــسرت  أــ 10 

مض بويل فوسفوريك، حلإسرت محض تراي إيثيل، إسرت إيثيل  ،فوسفوريك، محض فوسفوريك

يدريدكسيد الفوسفور أو و بنت مض حلإسرت تراي إيثيل  فضل استخداميُ و .  بروبان فوسفونيك أ

بشكل عام، يتم استخدام هذا احلمض مبقدار  . كسيد الفوسفورو بنتمع فوسفوريك يف توليفة ال

  ).III(ركب مول من امل 1اعتماًدا على  مول 100إىل  مول 0.25من 

يف نطاق درجة حرارة يبلغ  (I-A)  ←   (IV)+    (III)+    (II)يتم بشكل عام تنفيذ خطوة العملية  15 

 .م° 100+ م إىل ° 50نطاق درجة حرارة يبلغ من ويُفضل عند  م،° 150+ إىل  م° 20+ من 

من على سبيل املثال، ( وميكن تنفيذ التفاعل حتت الضغط اجلوي، أو ضغط مرتفع أو منخفض 

  . بشكل عام، يتم تنفيذه حتت الضغط اجلوي ).بار 5إىل  0.5
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املذيبات هي  (I-A)  ←   (IV)+    (III)+    (II)لالستخدام خلطوة العملية  املذيبات املالئمةتعترب 

على سبيل املثال  –تتضمن هذه املذيبات .  املعتادة اليت ال تتغري حتت ظروف التفاعلالعضوية 

، 1، أو بيوتيل -tإيثر ميثيل ، أو إيثر داي أيزو بروبيل، أو إيثر داي إيثيل : ، مثليثراتاإل -

 :يدروكربونات، مثلأو اهلو فيوران، أو ترتا هيدر  ،داي أوكسان، أو إيثان ميثوكسيداي   -2

يدروكربونات أو اهلأو زايلني،  ، أو تولوين،بنزين، أو سيكلو هكسان، أو هكسانبنتان، أو  5 

تراي كلورو ، أو داي كلورو إيثان  -2، 1، أو داي كلورو ميثان : عاجلة باهلالوجني، مثلامل

ميثيل أو األسيتون، إليثيل، أو أسيتات ا  : أو كلورو بنزين، أو املذيبات األخرى، مثل ،ميثان

 -N ،Nأو ، سلفوكسيدداي ميثيل أو أسيتونيرتيل، أو بيوتيل كيتون،  -tميثيل أو إيثيل كيتون، 

ميثيل بريوليدون  -Nأو  ،) DMPU( داي ميثيل بروبيلني يوريا  -’N ،Nأو داي ميثيل فورماميد، 

 )NMP .(   فضل يُــ هــذاــ ـوـ .  اــملــذكــوـرـةــكــذلــك،ــ فــإنــه مــن اــملــفضل اــستخداــمــ خــالئــط مــن اــملــذيــباتــ 10 

  .أو داي ميثيل فورماميد ،استخدام ترتا هيدرو فيوران، أو أسيتونيرتيل

يف القواعد غري العضوية  (I-A)  ←   (IV)+    (III)+    (II)تتمثل القواعد املالئمة خلطوة العملية 

رضي وتتضمن هذه القواعد حتديًدا كربونات الفلز القلوي أو الفلز األ.  أو العضوية املعتادة

كربونات ، أو  بوتاسيومال  كربونات، أو  صوديومال  كربونات، أو  ليثيومالكربونات :  القلوي، مثل

بيوتوكسيد  -t  : ، مثل، أو مركبات ألكوكسيد الفلز القلويسيزميالأو كربونات  ،الكالسيوم 15 

 صوديوم أوالهيدريد  : ، مثلأو هيدرات الفلز القلويبوتاسيوم، ال  بيوتوكسيد -tصوديوم أو ال

أميد أو بوتاسيوم )  تراي ميثيل سيليل( بس ليثيوم  : ، مثلأو مركبات األميدبوتاسيوم، الهيدريد 

أو مركبات األمني ، ) LDA( أميد أو ليثيوم داي أيزو بروبيل أميد )  تراي ميثيل سيليل( بس 
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داي أيزو  -N ،Nميثيل بربيدين،  -Nميثيل مورفولني،  -Nتراي إيثيل أمني،  : ، مثلالعضوية

، DBN ( ،1( ين  -5-نون  ] 0، 3، 4[   زا باي سيكلوآداي  -5، 1وبيل إيثيل أمني، بر 

داي  -N ،N-4، برييدين أو ) DBU( ين  -7-أنديك  ] 0، 4، 5[ زا باي سيكلوآداي  -8

، أو P1-t-  Bu  : ، مثل) Schwesingerقواعد "  (   قواعد من الفوسفازين ميثيل أمينو برييدين، أو

P2-t-  Bu،  أوP4-t-Bu .  السيزمي  بوتاسيوم، كربوناتال  فضل استخدام كربوناتيُ و  هذا ، 5 

تراي ( بس أو ليثيوم  ،داي أيزو بروبيل إيثيل أمني -N ،N، تراي إيثيل أمني، الصوديوم  هيدريد

بشكل عام، يتم .  أميد)  تراي ميثيل سيليل( بس أميد؛ صوديوم هيدريد وليثيوم )  ميثيل سيليل

، اعتماًدا مول 3إىل  مول 1من ، ويُفضل مول 10إىل  مول 0.1من استخدام القاعدة مبقدار 

  .(I-A)ركب مول من امل 1على 

-من يف نطاق درجة حرارة يبلغ  (I-B)  ←   (V)+    (I-A)يتم بشكل عام تنفيذ خطوة العملية  10 

 .م° 80+  م إىل ° 78-من نطاق درجة حرارة يبلغ وُيفضل عند  م،° 100+  م إىل ° 78

من على سبيل املثال، ( اجلوي، أو ضغط مرتفع أو منخفض  وميكن تنفيذ التفاعل حتت الضغط

  .بشكل عام، يتم تنفيذه حتت الضغط اجلوي ).بار 5إىل  0.5

ببعضهما  R4و R3 يتم إقران حيث) I(الصيغة اليت هلا ركبات وفًقا لالخرتاع امل ميكن أيًضا حتضري

 15 جمموعة مدجمة هلا الصيغة  ويكونان مًعاالبعض، 

**

*
N

O

R
9

 , 

 يكون هلا املعىن املوضح فيما سبق R9و كون نقاط اإلرفاق املوضحة من قبل  **و *حيث 
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  )I-C(مركب له الصيغة عن طريق إدخال جمموعة بروم على 
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 (I-C), 

  يكون هلا املعاين املوضحة من قبل R6و، R2، وR1، وn، وZ، وE، وAحيث كل 

  و

R8A  متثل)C1-C6 (- يل، أو ألك)C3-C6 (– أو  ،ألكنيل)C3-C6 (-  ،5 سيكلو ألكيل 

  )VI(للحصول على مركب له الصيغة  يف مذيب خامل

A E
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CF3

R
2 S(O)n

O
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8A
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R
6

R
1

 (VI) 

 كل يكون هلا املعاين املوضحة من قبل  R8Aو ،R6، وR2، وR1، وn، وZ، وE، وAحيث 
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  )VII(باستخدام مركب له الصيغة مث حتليقه  

R9NH2 (VII) 

 يكون هلا املعىن املوضح فيما سبق R9حيث 

  )I-D(للحصول على مركب له الصيغة  
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 (I-D) 5 

  يكون هلا املعاين املوضحة من قبل، R9و ،R6، وR2، وR1، وn، وZ، وE، وAحيث كل 

كما هو ،  ) V( ، باستخدام مركب له الصيغة إن كان األمر مالئًما، الحًقا  يتم حتويلهحيث 

  )I-E(مركب له الصيغة إىل ، ا سبقموضح فيم
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  .كل يكون هلا املعاين املوضحة من قبل  R9و ،R6، وR5A، وR2، وR1، وn، وZ، وE، وAحيث 

باستخدام  (IV)  ←   (I-C)يُفضل أن يتم تنفيذ عملية إدخال جمموعة الربوم يف خطوة العملية 

م إىل ° 20-من فورم، عند درجة حرارة كلورو ال:  بروم طبيعي يف مذيب خامل معتاد، مثل

ميكن أن تكون موجودة  –مزدوجة  CCميكن أيًضا إدخال جمموعة بروم على رابطة   . م° 40+ 

حتت ظروف التفاعل هذه؛ وبالرغم من  –]  ألكنيل –  R8A   ]R8A    =(C3-C6)اختياريًا يف الشق  5 

  . (VII)ركب الذي له الصيغة ذلك، ال يتداخل هذا مع تفاعل إغالق احللقة التايل مع امل

يف إيثر،  (I-D)  ←   (IIV)+    (VI)يُفضل أن يتم تنفيذ عملية تكوين الالكتام يف خطوة العملية 

م إىل ° 20-من   عند درجة حرارةكمذيب خامل   ترتا هيدرو فيوران أو داي أوكسان : مثل

تراي إيثيل  : مثل ،ثالثي أمنيقد يكون من املفيد استخدام ، إن كان األمر مالئًما.  م° 60+ 

 10  داي أيزو بروبيل إيثيل أمني -N ،Nأو  ،ميثيل بربيدين -Nأو ميثيل مورفولني،  -N  أو أمني،

  . كقاعدة مساعدة

 (III)+    (II)  لتفاعل، فإنه ميكن احلصول عليه وفًقا ل(I-C)بالنسبة هلذا املركب الذي له الصيغة 

 +(IV) ← (I-A) املوضح فيما سبق .  

وفًقا لالخرتاع بواسطة  (I)ئًما، ميكن أيًضا حتضري مركبات إضافية له الصيغة إن كان ذلك مال

عــملياتــ حتــويــل اــجملــموعــاتــ اــلــوظــيفية اــخلــاصة مبــجموعــاتــ اــالــستبداــلــ اــلــفردــيــة،ــ حتــديــًداــ،ــ تــلك  15 

اليت مت احلصول )  I(   بدًءا من املركبات األخرى اليت هلا الصيغة ،R5و ،R3و، R1املدرجة حتت 

يتم تنفيذ عمليات التحويل هذه وفًقا للطرق املعتادة املعروفة .  لية السابقةالعم بواسطةعليها 

تــفاعــالت :  ـوـتــشمل،ــ عــلى سبيل اــملــثالــ،ــ تــفاعــالتــ مــثل بــالــنسبة لــذـوـيــ اــخلــربةــ يفــ هــذاــ اــجملــالــ
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على سبيل ( استبدال آلفة للنواة أو آلفة لإللكرتونات، وتفاعالت إقران ناجتة عن انتقال الفلز 

لكلة،ـ واـألـسيلة، ) Heckأوـ  Suzukiاملـثال،ـ تفاعـل  ، وـاألـكسدةـ،ـ واـالخـتزالـ،ـ واـهلدرـجة،ـ وـاألـ

واألمينة، وإدخال جمموعة هيدروكسيل، وإدخال إيثر، واألسرتة، وانشطار اإلسرت، وحتليل اإلسرت 

بــاملــاءــ،ــ ـوـتــكويــن مــركــباتــ اــلــنيرتيــل،ــ ـوـمــركــباتــ اــلــكربــوكــسامــيد،ــ ـوـمــركــباتــ سلفونــامــيد،ــ ـوـمــركــبات 

قــاـرـنــ أــيــًضا [ وـرـيــا،ــ ـوـكــذلــك،ــ إــدــخــالــ ـوـإـــزـاــلــة جمــموعــاتــ محــايــة مــؤقــتة اــلــكربــامــاتــ،ــ ـوـمــركــباتــ اــلــي 5 

  ]. املوضحة فيما يلي والنماذج التوضيحية 5 – 2خمططات التفاعل من 

أو مزدوجات التجاسم املناظرة أمرًا /  إىل املتشاكالت و املركبات وفًقا لالخرتاع فصل يكون 

اــملــرحــلة أــوــ عــند  (I-E)أــوــ   (I-B)ملــركــباتــ ممــكًنا،ــ إــنــ كــانــ ذــلــك مــالئــًما،ــ عــند اــملــرحــلة اــخلــاصة بــا

يف صورة  –، حيث ميكن إجراء تفاعل لألخرية (I-D)، أو (I-C)، أو (I-A)  اخلاصة باملركبات

ميــكن تــنفيذ عــملية فــصل .  بــشكل إــضايفــ ـوـفــًقا خلــطواــتــ اــلــعملية اــملــوضحة مــن قــبل –مــنفصلة  10 

ويتم إعطاء أفضلية ؛ ذا اجملالالطرق املعروفة بالنسبة لذوي اخلربة يف هاملتجامسات بواسطة 

  . على طور كريايل HPLCللطرق اليت تستخدم الكروماتوجراف، حتديًدا، كروماتوجراف 

ا  (VII)، و(V)، و(IV)، و(III)تكون املركبات اليت هلا الصيغ  املتاحة جتاريًا، معروفة يف حد ذا

  . وضحة فيما سبق نشرهمما سبق نشره من قبل أو ميكن حتضريها وفًقا للطرق املعتادة امل

معروفة مما سبق نشره من قبل، أو ميكن حتضريها  (II)تكون بعض من املركبات اليت هلا الصيغة   15 

لتفاعـل [ على حنـو مـناظـر للعملياتـ اـملـوضحة فيما سبق نـشرهـ  يًضا خمـططاتـ اـ  9  –  6قارـنـ أـ

  ]. املوضحة فيما يلي والنماذج التوضيحية
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بدًال  –ختليق  ،إن كان األمر مالئًما، قد يكون من املمكنيف العمليات املوضحة فيما سبق، 

  بشكل أويل (II-A)مركًبا له الصيغة  – (II)من املركب الذي له الصيغة 

A E

CN

R
2

O H

Y

 (II-A), 
  يكون هلما املعاين املوضحة من قبل R2و A ،Eحيث 

 5  و

Y  أو أمينو،  ،نيرتوال ، أواليود ، أوربومال كلور، أوال فلور، أوال :، مثلجمموعة قابلة للتبادلمتثل 

أورثو  –يف املوضع ثيو  -R1-S(O)nيف تسلسل التفاعل املوضح، وإلدخال جمموعة االستبدال 

أو  (I-A)اليت تناظـر املركب  داي هيدرو بريمييدينوناخلاص باجملموعة الرئيسية أريل عند مرحلة 

(I-B)  بدًال من الشقY   ] باملثل، تكون بعض من املركبات ].  يما يليف 10قارن خمطط التفاعل

معروفة مما سبق نشره، أو ميكن حتضريها على حنو مناظر للطرق املعروفة  (II-A)اليت هلا الصيغة  10 

  . مما سبق نشره

  :ميكن توضيح العمليات املبينة من قبل بواسطة خمططات التفاعل التالية

  1مخطط التفاعل رقم 
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]All  = أليل؛Hal  =هالوجني.[  

يف ملنـع وعـالج اضـطرابات مفيدة وميكن استخدامها  دوائيةواص تتسم املركبات وفقاً لالخرتاع خب
  . اإلنسان واحليوان

ا مثبطات منخفضة الوزن تعرف املركبات وفقاً لالخرتاع  وانتقائيـة جتـاه ، وغـري متفاعلـة اجلزيئيبأ
بدرجــة كبــرية الربوتيــاز والــيت تثــبط، علــى حنــو غــري متوقــع، هــذا بشــري املتعــادل إليالســتاز الإنــزمي ا 5 

 املركبـات وفقـاً لالخـرتاع،تتسـم باإلضـافة إىل ذلـك، . املعروفة مـن الفـن السـابقاملركبات جداً عن 
أقـل عـن طريـق اخلاليـا الكبديـة وبالتـايل بتحسـن الثبـات  بتصـفية يف املختـربعلى حنو غـري متوقـع، 

  . األيضى

منع االضـطرابات والعمليـات  أو/ و  السيما لعالجمناسبًة، وفقاً لذلك، املركبات وفقاً لالخرتاع 
 10 أو/ و يف اإلصـابة بااللتهـاب ) HNE(املتعادل ، خاصًة تلك اليت يشرتك فيها اإليالستاز املرضية

  .إعادة تكون األنسجة أو األوعية

رابات مثــــل ارتفــــاع ضــــغط الــــدم الرئــــوي اضــــطيتضــــمن ذلــــك حتديــــداً ألغــــراض االخــــرتاع احلــــايل، 
، ومــرض االنســداد الرئــوي )PH(ضــغط الــدم الرئــوي  األخــرى الرتفــاعوالصــور ) PAH(الشــرياين 

، ونقـص )ALI(، واإلصـابة احلـادة للرئـة )ARDS(، ومتالزمة ضيق التنفس احلـاد )COPD(املزمن 
، وتليــف املثانــة، واملتالزمــة ةانتفــاخ الرئــ، والتليــف الرئــوي، و )AATD(املضــاد للرتيبســني -1-ألفــا 15 

القلـــب واضـــطرابات ) التهـــاب عضـــلة القلـــب(، والتهابـــات عضـــلة القلـــب )ACS(التاجيـــة احلـــادة 
ـر، (األخرى الناجتة عن املناعة الذاتيـة  ، والتهـاب بطانـة القلـب، والتهـاب الصـمام، والتهـاب األ

نشأ، وفشـل القلـب، وتضـخم ، وانسداد عضلة القلب،الصدمة قلبية امل)واعتالالت عضلة القلب
، وتصـلب )MOF، وMODS(، والفشـل متعـدد األعضـاء )SIRS(األوعية الدمويـة، وتسـمم الـدم 

، )UC، وCD، وIBD(األمعـــــاء املزمنـــــة التهابـــــات و  التهابـــــات الكلـــــى،الشـــــرايني، واالضـــــطرابات  20 
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ناجتــة عــن والتهــاب البنكريــاس، والتهــاب الصــفاق، واضــطرابات الروماتويــد، واضــطرابات اجللــد ال
 .االلتهاب وكذلك اضطرابات العني الناجتة عن االلتهاب

الربــو الــيت ختتلــف منــع اضــطرابات  أو/ و ميكــن كــذلك اســتخدام املركبــات وفقــاً لالخــرتاع لعــالج 
ا بتقطعهـــا أو اســـتمراريتها  الربـــو و  الربـــو التحساســـي،و  الربـــو الشـــعيب،الربـــو االنكســـاري، و (شـــد

، )الربــو النــاجم عــن تعــارطي األدويــة أو التعــرض لألتربــةو  ي املنشــأ،الربــو خــارجو  داخلــي املنشــأ، 5 

التهــاب الشــعب اهلوائيــة املــزمن، والتهــاب الشــعب (والصــور املتعــددة اللتهابــات الشــعب اهلوائيــة 
وتوســع الشـــعب  انســداد الشــعب اهلوائيــة،، و )اهلوائيــة املعــدي، والتهــاب الشــعب اهلوائيــة اليــوزيين

الســعال (والــربد أمــراض الســعال األمــراض ذات الصــلة، و رئــة املــزارع و لرئــوي، و اهلوائيــة، وااللتهــاب ا
مبــا يف ذلــك االلتهــاب (، والتهابــات خمــاط األنــف )الســعال النــاتج عــن العــالجااللتهــايب املــزمن، و 

األنفـــي النـــاجم عـــن العـــالج، وااللتهـــاب األنفـــي احملـــرك لألوعيـــة وااللتهـــاب األنفـــي التحساســـي  10 

 . والسالئل) القشمثل محى املومسي، 

اإلصـابات منع  أو/ و باإلضافة إىل ذلك، ميكن كذلك استخدام املركبات وفقاً لالخرتاع لعالج 
ختثـــر ، واإلصـــابات الناجتـــة عـــن معـــاودة الرتويـــة، و )االلتهـــاب الوعـــائي(والكبـــرية الوعائيـــة الدقيقـــة 

كبيبات الكلى، وتصلب وغري السكري، والتهاب  االعتالل العصيب السكري الشرايني واألوردة، و 
البيلـة األلبومينيـة و  تصـلب الكلـى النـاتج عـن ارتفـاع ضـغط الـدم،، و املتالزمـة الكالئيـةالكبيبات، و  15 

واملزمن، والتهاب املثانة، والتهاب الفشل الكلوي احلاد واملزمن، و القصور الكلوي احلاد و  الزهيدة،
، األذيــــنوالتهــــاب املبــــيض، والتهــــاب ، والتهــــاب الــــرببخ، التهــــاب الربوســــتاتةقنـــاة جمــــرى البــــول، و 

وارتفـــاع ضـــغط شـــرايني  مـــرض بـــريوين،،فرحة هنـــر، و ضـــغط االنتصـــابوالتهـــاب الفـــرج واملهبـــل، و 
واإلقفارية، وفشل القلـب، السكتات العابرة و  البطينات،،اضطراب نظم الشرايني و الصدمةالدم، و 

ضـــــعف ترويـــــة قلـــــب، و واضـــــطرابات األطـــــراف وأوعيـــــة ال خلـــــل الوظـــــائف البطانيـــــة،و  الســـــكتة،و  20 

االستســـقاء الكلـــوي و  االستســـقاء املخـــي،رئـــوي، و االستســـقاء المثـــل، و االسستســـقاء و  األطــراف،
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ـــر،االستســـقاء املـــرتبط بفشـــل القلـــب،عودة الضـــيق، و و  وتوســـيع  مثلمـــا حيـــدث بعـــد عـــالج التخث
وعمليـــات زرع القلـــب ، و )PTCA(، وتوســـيع األوعيـــة التاجيـــة )PTA(األوعيـــة مـــن خـــالل اجللـــد 

ــــل، و ال ــــادة مســــتويات تحوي ــــة لزي ــــوجني وخفــــض كثاف ــــزات مثــــبط  LDLالفربين ــــادة تركي وكــــذلك زي
فـــرط الكوليســـرتول يف الـــدم، وفـــرط (خلـــل شـــحوم الـــدم ، و )PAI-1( 1منشـــطات البالزمينـــوجني 
ثالثــي جليســرييد يف الــدم بعــد األكــل، ونقــص بروتينــات زيــادة تركيــزات ثالثــي جليســرييد الــدم، و  5 

املتالزمــة (األيضــية ضــطرابات االوكــذلك ) ئيــة،فرط شــحميات الــدم املشــرتكالــدم الشــحمية األلفا
مـرض السـكر غـري املعتمـد و  مـرض السـكر املعتمـد علـى اإلنسـولني،األيضية، وفرط سكر الـدم، و 

 مقاومـــة اإلنســـولني،وفـــرط اإلنســـولني يف الـــدم، و  مـــرض الســـكر أثنـــاء احلمـــل،و  علـــى اإلنســـولني،
ة واألعـــراض التاليـــة للســـكر، ومثـــل اعـــتالل الشـــبكية، واعـــتالل والســـمن عـــدم احتمـــال اجللوكـــوز،و 

 10 ســرطان الثــدي،و  أورام املــخ،ســرطان اجللــد، و (، واضــطرابات األورام )الكليــة واعــتالل األعصــاب

املعــوي املعــدي، والكبــد، ســرطانات اجلهــاز وأورام النخــاع العظمــي، و، والســاركومة الشــحمية، و 
واجلهـاز التناسـلي واألورام اخلبيثـة  الربوسـتاتةوقناة جمـرى البـول، و ، الكليتني، و الرئتني، و البنكرياسو 

، )ملفومـــــة هـــــودجكن وملفومـــــة غـــــري هـــــودجكنومثـــــل، ومثـــــل، و  للجهـــــاز التكـــــاثري اللمفـــــاوي،
التهـــاب اللســـان، والتهـــاب اللثـــة، والتهـــاب دواعـــم (الـــبطن اجلهـــاز املعـــدي املعـــوي و واضـــطرابات 

 15 داء كــرون،عــدي واملعــوي اليــوزيين، وكثــرة اخلاليــا البدينــة، و الســن، والتهــاب املريــئ، وااللتهــاب امل

، املـــــرض بطـــــينوالتهـــــاب القولـــــون، والتهـــــاب املســـــتقيم، واحلكـــــة مبنطقـــــة الشـــــرج، واإلســـــهال، و 
، )والتهـاب املـرارةالتهـاب البنكريـاس ، و التشـمع الكبـدي، والتليف الكبـدي، و االلتهاب الكبديو 

 داء الزهـــاميز،الصـــدمة، و (ضـــطرابات التنكســـية العصـــبية االاجلهـــاز العصـــيب املركـــزي و واضـــطرابات 
ـــــاب، واخلـــــرف، والصـــــرع، و داء باركنســـــونو  ـــــات االكتئ ، واالضـــــطرابات )التصـــــلب املتعـــــدد، و نوب

، acneالصدفية، و(اجللدية ، واالضطرابات )فرط الدرقيات(درقية الشكل ضطرابات االاملناعية، و  20 

، ومثــــل، وااللتهــــاب ر املتعــــددة اللتهــــاب اجللــــدالصــــو واإلكزميــــا، وااللتهــــاب اجللــــدي العصــــيب، و 
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االلتهــــاب التحساســــي، و االلتهــــاب اجللــــدي اجللــــدي اجلرثــــومي، وااللتهــــاب اجللــــدي الســــفعي، و 
، وااللتهــــاب اجللــــدي املفتعــــل، وااللتهــــاب اجللــــدي ذايت املنشــــأ، وااللتهــــاب اجللــــدي األمونيــــائي

ب اجللــــدي االحرتاقــــي، وااللتهــــاب اجللــــدي الضــــموري، وااللتهــــاب اجللــــدي احلــــروري، وااللتهــــا
اجللــــدي التجمــــدي، وااللتهــــاب اجللــــدي نتيجــــة اســــتعمال مستحضــــرات التجميــــل، وااللتهــــاب 
اجللــــدي اخلشــــاري، وااللتهـــــاب اجللــــدي التقشـــــري، وااللتهــــاب اجللـــــدي الغرغــــريين، وااللتهـــــاب  5 

اين، وااللتهــاب اجللـدي الركـودي، وااللتهـاب اجللــدي اهلربسـي الشـكل، وااللتهــاب اجللـدي احلـزاز 
اجللـــدي اخلطـــي، وااللتهـــاب اجللـــدي اخلبيـــث، وااللتهـــاب اجللـــدي النـــاتج عـــن تعـــاطي األدويـــة، 

ـــــدي  ـــــاتج عـــــن إصـــــابة احلشـــــرات، احلليمـــــي األمخصـــــيوااللتهـــــاب اجلل ـــــدي الن ، وااللتهـــــاب اجلل
وااللتهاب اجللدي املستأرج الضوئي، وااللتهاب اجللـدي التسـممي الضـوئي، وااللتهـاب اجللـدي 
البثــري، وااللتهــاب اجللــدي املثــي، وااللتهــاب اجللــدي الشمســي، وااللتهــاب اجللــدي التســممي،  10 

وااللتهـاب  املعـدي،وااللتهاب اجللدي التقرحي، وااللتهاب اجللدي األرجي، وااللتهاب اجللدي 
التهـــاب القرنيـــة، والتفقـــع اجللـــدي،  وكـــذلك االلتهـــاب اجللـــدي شـــبه الـــوردي،القيحـــي و اجللـــدي 

األورام هـــاب الوعـــائي، و، والتهـــاب اللحمـــة، والتهـــاب الذئبـــة احلماميـــة، والطفـــح الـــوردي، و وااللت
، وتكـون النـدبات، وتكـون كريسـتني-متالزمـة فـرب، ومتالزمـة سـويت، و سرطان اجللد، و اللمفاوية

الــرمش، والتهــاب (أمــراض التهابــات العيــون ، و )الزوائــد اجللديــة،التقرح اجللــدي النــاجم عــن الــربد 15 

 ، والتهـــــاب امللتحمـــــة، والتهـــــاب القزحيـــــة، والتهـــــاب العنبيـــــة، والتهـــــاب الطبقـــــة املشـــــيمية،اجلفـــــن
 التاجيــــة،النامجــــة عــــن اإلنفلــــونزا، والفريوســــات الغديــــة و (، واألمــــراض الفريوســــية )التهــــاب العــــنيو 

، واضـــطرابات اهليكـــل العظمـــي واملفاصـــل وكـــذلك )SARS، وHIV، وHCMV، وHPVومثـــل، و
النــاتج عــن وجــود الصــور املتعــددة التهــاب املفاصــل، ومثــل التهــاب املفاصــل (العضــالت اهلكيليــة 
والتهاب املفاصـل املتصـلب، والتهـاب املفاصـل الزحـاري، والتهـاب املفاصـل  األلكابتون يف البول، 20 

النضــحي، والتهــاب املفاصــل الفطــاري، والتهــاب املفاصــل الســيالين، والتهــاب املفاصــل اجلــادع، 
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يف، والتهــاب املفاصــل القيحــي، والتهــاب املفاصــل الرومــاتزمي، والتهــاب والتهــاب املفاصــل الصــد
املفاصل املصلي، والتهاب املفاصل الزهـري، والتهـاب املفاصـل السـلي، والتهـاب املفاصـل البـويل، 
والتهــاب املفاصــل الزغــايب العقــدي الصــبغي، والتهــاب املفاصــل غــري النمطــي، والتهــاب املفاصــل 

والتهـــاب املفاصـــل الروماتويـــدي والتهـــاب املفاصـــل  اصـــل اليفعـــي املـــزمن،التهـــاب املفالنـــاعوري، و 
 5 متالزمــــة كالتــــون،و  متالزمــــة شــــوجرين،و  متالزمــــة فلــــيت،و  فضــــًال عــــن متالزمــــة ســــتيل،النقيلــــي، و 

العـــتالل املفاصـــل، ومثـــل، الصـــور املختلفـــة متالزمـــة ريـــرت، و متالزمـــة بـــوت و و  متالزمـــة بونســـيه،و 
، واعتالل املفاصل االعتاليل العصيب، واعتالل املفاصـل املبيضـي، واعتالل املفاصل متغري الشكل

الصــــور املختلفــــة واعــــتالل املفاصــــل الصــــديف واعــــتالل املفاصــــل اهلــــزايل، والتصــــلب اجملمــــوعي، و 
لالعـــتالل العضـــلي االلتهـــايب، ومثـــل، واالعـــتالل العضـــلي الوبـــائي، واالعـــتالل العضـــلي الليفـــي، 

جلوبينية، واالعتالل العضلي العظمي، واالعتالل العصيب العظمي، واالعتالل العضلي البيلي امليو  10 

االعــــتالل العصــــيب العظمــــي املرتقــــي، واالعــــتالل العضــــلي القيحــــي، واالعــــتالل العضــــلي معقــــد و 
الروماتويـــــدي، واالعـــــتالل العضـــــلي الـــــدودي الشـــــعري، واالعـــــتالل العضـــــلي املـــــداري واالعـــــتالل 

تغــريات الشــريان النامجــة عــن ، و )ومتالزمــة موشــيمري جــونثرمتالزمــة  وكــذلك العضــلي التيفوســي،
الصور املتعددة لاللتهاب الشرايني، ومثل، والتهـاب بطـن الشـريان، والتهـاب (االصابة بااللتهاب 

منتصــــف الشــــريان، والتهــــاب جانــــب الشــــريان، والتهــــاب الشــــرايني الشــــامل، والتهــــاب الشــــرايني  15 

رايني الصـــدغي، والتهـــاب الشـــرايني القحفـــي، الرومـــاتزمي، وتشـــوه شـــكل الشـــريان، والتهـــاب الشـــ
مالزمـــة هورتـــون،  وكـــذلك والتهـــاب الشـــرايني اخللـــوي الكبـــري والتهـــاب الشـــرايني الـــورمي احلبيـــيب،

داء  ، و ويــــل-متالزمــــة مكــــل، و )والتهــــاب املفاصــــل مــــن نــــوع تكايســــوســــرتوس -متالزمــــة شــــريجو 
 تهابيــة املناعيــة األخــرى،االلوالتهــاب الغضــاريف، وتصــلب اجللــد وكــذلك اضــطرابات  كيكوشــي،

متالزمة سـيزاري ومثل الكاتاراكت، واهلزال، وختلخل العظم، والنقرس، وسلسل البول، واجلذام، و  20 

تولـــد التئـــام اجلـــروح و التفـــاعالت الناجتـــة عـــن رفـــض غـــرس األعضـــاء و و  األباعـــد الورميـــة،ومتالزمـــة 
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  .األوعية، وخاصة يف حالة اجلروحات املزمنة

منـع  أو/ و لعـالج تكون مفيدًة، السـيما فإن هذه املركبات وفقاً لالخرتاع وبفضل هذه امليزات، 
، )PH(والصــور األخــرى الرتفــاع ضــغط الــدم الرئــوي ) PAH(ارتفــاع ضــغط الــدم الرئــوي الشــرياين 

، ومتالزمـة ضـيق التـنفس )ALI(، واإلصـابة احلـادة للرئـة )COPD(مرض االنسداد الرئوي املزمن و 
، وتليــــف املثانــــة )AATD(املضــــاد للرتيبســــني -1-نقــــص ألفــــا، و خ الرئــــةانتفــــا ، و )ARDS(احلــــاد  5 

)CF( متالزمــــة االســــتجابة لاللتهــــاب اجملمــــوعي التســــمم الــــدموي و ، و)SIRS( الفشــــل متعــــدد ، و
والتهــــــاب  داء كــــــرون،، و IBD(االلتهــــــاب املعــــــوي ، واضــــــطرابات )MODS، وMOF(األعضــــــاء 
وااللتهـاب األنفـي،  الربـو،تهـاب الشـعب اهلوائيـة، و ، والتهاب الشـعب اهلوائيـة املـزمن، وال)القولون

العيـون، وتصـلب الشـرايني واضـطرابات أمـراض التهابـات اجللـد و و  التهاب املفاصل الروماتويدي،و 
 10 .األورام

منـــع اضـــطرابات،  أو/ و كمـــا يطـــرح االخـــرتاع احلـــايل اســـتخدام املركبـــات وفقـــاً لالخـــرتاع لعـــالج 
 .هالسيما االضطرابات املذكورة أعال

منــع  أو/ و كمــا يطــرح االخــرتاع احلــايل اســتخدام املركبــات وفقــاً لالخــرتاع لتحضــري دواء لعــالج 
 .اضطرابات، السيما االضطرابات املذكورة أعاله

منــــع  أو/ و كمــــا يطــــرح االخــــرتاع احلــــايل اســــتخدام املركبــــات وفقــــاً لالخــــرتاع يف طريقــــة لعــــالج  15 

 .هاضطرابات، السيما االضطرابات املذكورة أعال

منـع اضـطرابات، السـيما االضـطرابات املـذكورة  أو/ و كما يطـرح االخـرتاع احلـايل طريقـًة لعـالج 
 .املركبات وفقاً لالخرتاعباستخدام كمية مؤثرة لواحد على األقل من هذه أعاله، 

. مركبـات فعالـة أخـرىأو مـع املركبـات وفقـاً لالخـرتاع مبفردهـا، إذا اقتضـى األمـر، ميكن استخدام 
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اً لـــذلك، يطـــرح كـــذلك االخـــرتاع احلـــايل أدويـــَةً◌ تشـــتمل علـــى واحـــد علـــى األقـــل مـــن هـــذه وفقـــ
منـع االضـطرابات املـذكورة  أو/ و املركبات وفقاً لالخرتاع ومركب فعـال أو أكثـر، السـيما لعـالج 

علــــى ســــبيل املثــــال مــــع مركبــــات االخــــرتاع، املناســــبة الفعالــــة املركبــــات وتــــذكر مثــــل هــــذه . أعــــاله
 :ويفضل

 علــــى ســــبيل املثــــال ويفضــــل مــــن جمموعــــة  نقــــل اإلشــــارات،سلســــلة الــــيت تثــــبط ركبــــات امل 5 

 الثريونني؛/السريين أو/ و مثبطات الكيناز، السيما من جمموعة مثبطات كيناز التريوسني 

  علــى ســبيل  النســيج الــذي يقــع خــارج اخلاليــا،املركبــات الــيت تثــبط حتلــل وإعــادة تشــكيل
، والســــــيما مثبطــــــات )MMPs(وتيــــــاز املعدنيــــــة النســــــيجية املثــــــال ويفضــــــل مثبطــــــات إنزميــــــات بر 

، MMP-3، وMMP-1هنــا الســيما (أجريكانــاز جيالتينــاز و و  إنزميــات كوالجينــاز،و  سرتوميليســني،
-MMP(إيالســتاز  of metalloو) MMP-13و MMP-11، وMMP-10، وMMP-9، وMMP-8و 10 

 ؛)12

  ــــــات نيــــــرتات عضــــــوية و  وســــــيد صــــــوديوم،نيــــــرتو بر ، مثــــــل، NOلـــــــ مركبــــــات ماحنــــــة مركب
مولســـيدومني أو و  أيزوســـوربيد ثنـــائي النيـــرتات،و  أيزوســـوربيد أحـــادي النيـــرتات،و  نيرتوجليســـريين،و 

SIN-1 وكذلك ،NO الذي يتم استنشاقه؛ 

  منبهــات الســيكالز جــوانيالت القابلــة للــذوبان غــري املعتمــدة علــىNO ولكــن املعتمــدة ، 15 

ــــات الــــيت ورد وصــــhemعلــــى  ــــل، بصــــفة خاصــــة، املركب  WO، وWO 00/06568فها يف ، مث

 ؛WO 03/095451و WO 02/42301، و00/06569

  منبهــــات الســــيكالز جــــوانيالت القابلــــة للــــذوبان غــــري املعتمــــدة علــــىNO وhem ،مثــــل ،
 WO، وWO 01/19776، وWO 01/19355بصــــفة خاصــــة، املركبــــات الــــيت ورد وصــــفها يف 

 20 ؛WO 02/070510و WO 02/070462، وWO 01/19780، و01/19778
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 أو أو تريربســـتينيل  أو بريابروســـت، إيلوبروســـت،ســـيكلني، مثـــل، ويفضـــل، اظـــائر الربوستن
 إيبوبروستينول؛

  هيدروالز إيبوكسيد القابل للـذوبان املركبات اليت تثبط)sEH( مثـل، محـض ،N،N’- داي
-يـل-1-أدامانتـان-1دوديكانويـك أو )يولوريدو-1-أدامانتان-3(-12، سيكلو هكسيل يوريا

 5 يوريا؛}بنتيل]إيثوكسي)إيثوكسي إيثوكسي-2(-2[-5{-3

  داي  أو  إيتوموكسـري،، مثـل، ويفضـل، اليت تؤثر على األيض املولد لطاقـة القلـباملركبات
 رانوالزين أو تراي ميتازيدين؛، أو كلورو أسيتات

  أحــادي فوســفات اجلوانــوزين احللقــي املركبــات الــيت تثــبط حتلــل)cGMP ( أحــادي  أو/ و
، PDE (1(إنزميــات الفوسفودايزيســترياز ، مثــل، مثبطــات )cAMP(احللقــي  فوســفات األدينوســني

 10 وتاداالفيل؛ فاردينافيل، سيلدينافيل، مثل PDE 5، السيما مثبطات 5 أو/ و  4، 3، 2

 ،على سبيل املثال ويفضل من جمموعـة مثبطـات  العوامل اليت تتسم بنشاط مضاد للتخثر
 ؛و املواد احملللة للربوفربينملضادات التجلط أتكتل الصفائح الدموية، 

  مضادات على سبيل املثال ويفضل من جمموعة  الفعالة اليت ختفض ضغط الدم،املركبات
، ومثبطــــــات إنزميــــــات فازوببتيــــــداز، ACEأجنيوتنســــــني، ومثبطــــــات  AIIمضــــــادات و  ،الكالســــــيوم

موانـع و  تـا،موانـع مسـتقبالت بيو  موانـع مسـتقبالت ألفـا،، ومثبطات رينني، و مضادات إندوثيلنيو  15 

 ومدرات البول؛ Rhoومثبطات الكيناز  مستقبالت القشرانيات املعدنية،

 على سبيل املثـال ويفضـل مـن جمموعـة العوامل اليت تتسم بنشاط موسع للشعب اهلوائية ،
 أيزوبروتريينـــــول، ألبيتـــــريول،مســـــاعدات املســـــتقبالت األدرينيـــــة البيتاويـــــة، مثـــــل، بصـــــفة خاصـــــة، 

مضــــــادات الكــــــوالجني أو ســــــامليتريول، أو مــــــن جمموعــــــة فورمــــــوتريول  الني،تربيوتــــــ ميتــــــابرتريينول،
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 أيربتروبيوم بروميد؛، مثل، بصفة خاصة، البيتاوية

  العوامـــل الـــيت تتســـم بنشـــاط مضـــاد لاللتهـــاب، علـــى ســـبيل املثـــال ويفضـــل مـــن جمموعـــة
أو  يزولون،ميثيـل بريـدنأو  بريدنيزولون،أو  بريدنيزون،مثل، بصفة خاصة،  مضادات الكولينيات،
ــــــــراي أمســــــــينولون ، أو فلوينزوليــــــــد، أو بيتاميثــــــــازون، أو بيكلوميثــــــــازون، أو دكســــــــاميثازون، أو ت

 5  أو/ و  بيوديوزونيد أو فيتيدازون؛

  املكونــــات الفعالــــة الــــيت تغــــري أيــــض الشــــحوم، علــــى ســــبيل املثــــال ويفضــــل مــــن جمموعــــة
ريـدكتاز ل، ويفضـل، مثبطـات مساعدات املستقبالت الدرقية، مثبطات ختليـق الكوليسـتريول، مثـ

HMG-CoA  أو مثبطــات ختليــق ســكوالني، مثبطــاتACAT مثبطــات ،CETP مثبطــات ،MTP ،
PPAR- ،ألفــاPPAR-مســاعدات  أو/ و جامــاPPAR- ،دلتــا، مثبطــات امتصــاص الكوليســتريول

مثبطات الليبـاز، عوامـل امتصـاص الصـفراء البوليماريـة، مثبطـات إعـادة امتصـاص محـض الصـفراء  10 

 .دات ختليق الربوتينات بالدمومضا

يف أحــد النمــاذج املفضــلة هلــذا االخــرتاع، ُتســتخدم املركبــات وفقــاً لالخــرتاع مــع مثــبط كينــاز مثــل 
، الباتينيــب، أو إمياتينيــب، أو جيفتينيــب، أو إيرلوتينيــب، أو كانريتينيــب، أو  بورتيزوميــبويفضــل 

، أو سيماكســـــــــــانيب، أو يليتينيـــــــــــبب، أو بيجابتينيــــــــــب، أو لونافارنيـــــــــــب، أو ليســــــــــاتورتينيبأو 
، أو فاســـــوديل، أو فاتاالنيـــــب، أو تيبيفارنيـــــب، أو تانـــــدوتينيب، أو ســـــونيتينيب، أو ســـــورافينيب 15 

 .Y-27632أو  BMS-3354825، أو ليفونوميد، أو لونيدامني

مركبـــات مـــن جمموعـــة مثبطـــات تـــراكم الـــيت تتســـم بتـــأثري مضـــاد للتخثـــر العوامـــل يفضـــل أن تعـــين 
 ؛ملضادات التجلط أو املواد احملللة للربوفربينوية، الصفائح الدم

يف أحد النماذج املفضلة هلذا االخرتاع، تعطـى املركبـات وفقـاً لالخـرتاع مـع مثـبط تـراكم الصـفائح 
 20 .أو تكلوبيدين أو داي بريدامول، أو دلوبيدوجريل، أسبريينالدموية مثل ويفضل 
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ملركبــات وفقــاً لالخــرتاع مــع مثــبط للثــرومبني مثــل يف أحــد النمــاذج املفضــلة هلــذا االخــرتاع، تعطــى ا
 .بيفالريودين أو كليكسانأو  ميالجاتران،أو  زمييالجاتران،ويفضل 

 GPIIb/IIIaلـــ يف أحــد النمــاذج املفضــلة هلــذا االخــرتاع، تعطــى املركبــات وفقــاً لالخــرتاع مــع مضــاد 
 .تريوفيبان أو أبسيكسمابمثل ويفضل 

مثـل  Xaا االخـرتاع، تعطـى املركبـات وفقـاً لالخـرتاع مـع مثـبط لعامـل يف أحد النماذج املفضلة هلذ 5 

أو  فونـــــدابرنوكس،أو  رازاكســـــابان،أو  فيديكســـــابان،، أو DU-176bأو  ريفاروكســـــابان،ويفضـــــل 
-MCM، أو EMD-503982، أو KFA-1982، أو YM-150، أو PMD-3112، أو إدرابــــــــــارينوكس

-SSRأو  SSR-126512، أو JTV 803، أو DPC 906، أو DX 9065a، أو MLN-1021، أو 17

128428. 

أو مشـــتق هيبـــارين يف أحـــد النمـــاذج املفضـــلة هلـــذا االخـــرتاع، تعطـــى املركبـــات وفقـــاً لالخـــرتاع مـــع  10 

 ).LMW(هيبارين ذي وزن جزيئي منخفض 

 Kيف أحــد النمــاذج املفضــلة هلــذا االخــرتاع، تعطــى املركبــات وفقــاً لالخــرتاع مــع مضــاد للفيتــامني 
 .كومارينفضل  مثل وي

، الكالســــيوممركبــــات مــــن جمموعــــة مضــــادات الــــيت تقلــــل ضــــغط الــــدم عوامــــل يفضــــل أن تعــــين ال
موانــــع ، ومثبطــــات رينــــني، و إنــــدوثيلني، ومثبطــــات ACEأجنيوتنســــني، ومثبطــــات  AIIمضــــادات  15 

ومثبطـــات  موانـــع مســـتقبالت القشـــرانيات املعدنيـــة،و  موانـــع مســـتقبالت بيتـــا،و  مســـتقبالت ألفـــا،
 ومدرات البول؛ Rhoالكيناز 

يف أحد النماذج املفضلة هلذا االخرتاع، تعطـى املركبـات وفقـاً لالخـرتاع مـع مضـاد للكلسـيوم مثـل 
 .أو ديلتيازمفرياباميل ، أو أملوديبيني، أو نيفيديبنيويفضل 
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-يف أحد النماذج املفضلة هلذا االخرتاع، تعطى املركبات وفقاً لالخرتاع مع مانع ملتسقبالت ألفـا
 .برازوسنيثل ويفضل م 1

 مـانع ملسـتقبالت بيتـايف أحد النماذج املفضـلة هلـذا االخـرتاع، تعطـى املركبـات وفقـاً لالخـرتاع مـع 
، أوكربينولـول، أو ألبربنولـول، أو بينـدولول، أو تيمولـول، أو أتينولولمثل ويفضل بروبرنانولول، أو 

ــــــولأو  ــــــول، أو بيربانولــــــول، أو بنبيتول ــــــدولول، أو ولنــــــادول، أو ميتيربانول ، أو كــــــارازالول، أو  ميبين 5 

، أو كـــــارتيولول، أو  بســـــوبرولول، أو ســـــيليربولول، أو بيتاكســـــولول، أو ميتوبرولـــــول، أو ســـــوتالول
أو  إيبـانولول، أو نبفولـول، أو النـديولول، أو أدابرولول، أو كارفيديلول، أو  البيتالول، أو إزمولول

 . بيسيندولول

 أجنيوتنسـني AIIمضـاد االخرتاع، تعطى املركبات وفقاً لالخرتاع مـع يف أحد النماذج املفضلة هلذا 
 10 .أو إمبيوزارتانتلميزارتان أو  فالزارتان،أو  كانديزارتان،أو   لوزاتان،مثل ويفضل 

مثـــل  ACEيف أحـــد النمـــاذج املفضـــلة هلـــذا االخـــرتاع، تعطـــى املركبـــات وفقـــاً لالخـــرتاع مـــع مثـــبط 
ــــل،ويفضــــل  ــــل،أو   إيناالبري ــــل،أو  كابتوبري ــــل،أو  ليزينوبري ــــل،أو  راميربي ــــل،أو  ديالبري أو   فوزينوبري
  .أو تراندوبريلبريندوبريل أو  كينوبريل،

يف أحد النماذج املفضلة هلذا االخرتاع، تعطى املركبات وفقاً لالخرتاع مع مضاد لإلندوثيلني مثل 
 15 .سيتاكسزنتانأو أمربزنتان أو  داروزنتان،أو  بوزينتان،ويفضل 

لنمــاذج املفضــلة هلـــذا االخــرتاع، تعطــى املركبـــات وفقــاً لالخــرتاع مـــع مثــبط للــرينني مثـــل يف أحــد ا
 .SPP-800أو  SPP-600أو  أليسكريير،ويفضل 

يف أحــد النمــاذج املفضــلة هلــذا االخــرتاع، تعطــى املركبــات وفقــاً لالخــرتاع مــع مضــاد للمســتقبالت 
 .ونأو إبلرينسبريونوالكتون القشرية املعدنيةن مثل ويفضل 
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مثـل  Rhoيف أحد النماذج املفضلة هلذا االخرتاع، تعطى املركبات وفقـاً لالخـرتاع مـع مثـبط كينـاز 
-BF، أو BF-66852، أو BF-66851، أو SLx-2119، أو Y-27632أو  فاســــــــــــــــوديل،ويفضــــــــــــــــل 

 .BA-1049أو  GSK-269962A، أو SB-772077، أو KI-23095، أو 66853

خـــرتاع، تعطـــى املركبـــات وفقـــاً لالخـــرتاع مـــع مـــدر للبـــول مثـــل يف أحـــد النمـــاذج املفضـــلة هلـــذا اال
 5 .فوروسيميدويفضل 

ـــــيت تغـــــري أيـــــض الشـــــحوم عوامـــــل يفضـــــل أن تعـــــين ال ـــــات مـــــن جمموعـــــة ال ، CETPمثبطـــــات مركب
ريـدكتاز مساعدات املستقبالت الدرقية، مثبطات ختليـق الكوليسـتريول، مثـل، ويفضـل، مثبطـات 

HMG-CoA مثبطــات أو مثبطــات ختليــق ســكوالني ،ACAT مثبطــات ،CETP مثبطــات ،MTP ،
PPAR- ،ألفــاPPAR-مســاعدات  أو/ و جامــاPPAR- ،دلتــا، مثبطــات امتصــاص الكوليســتريول

مثبطات الليبـاز، عوامـل امتصـاص الصـفراء البوليماريـة، مثبطـات إعـادة امتصـاص محـض الصـفراء  10 

  .ومضادات ختليق الربوتينات بالدم

مثـــل  CETPاالخـــرتاع، تعطـــى املركبـــات وفقـــاً لالخـــرتاع مـــع مثـــبط يف أحـــد النمـــاذج املفضـــلة هلـــذا 
 ).Avant( CETPلقاح أو  JJT-705، )CP-529 414(تورسبرتابيب ويفضل 

يف أحـــد النمـــاذج املفضـــلة هلـــذا االخـــرتاع، تعطـــى املركبـــات وفقـــاً لالخـــرتاع مـــع مســـاعد مســـتقبل 
أو  CGS 23425، أو )T3( تـراي يـودو ثريونـني-'3،5،3ثيوروكسـني، او -Dدرقي، مثل ويفضل  15 

  ).CGS 26214(أكسيتريوم 

-HMGريـدكتاز مثـبط يف أحد النماذج املفضلة هلذا االخرتاع، تعطى املركبات وفقاً لالخـرتاع مـع 

CoA  أو  برافاســتاتني،أو  سيمافاســتاتني،أو  لوفاســتاتني،مــن فئــة مركبــات اســتاتني مثــل ويفضــل
 .أو بيتافاستاتني سريفاستاتنيأو  استاتني،روسوفأو  أتورفاستاتني،، أو فلوفاستاتني
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يف أحد النماذج املفضلة هلذا االخرتاع، تعطـى املركبـات وفقـاً لالخـرتاع مـع مثـبط ختليـق سـكوالني 
 .TAK-475أو  BMS-188494مثل ويفضل 

مثــل  ACATيف أحــد النمــاذج املفضــلة هلــذا االخــرتاع، تعطــى املركبــات وفقــاً لالخــرتاع مــع مثــبط 
 .SMP-797أو إفلوسيميب أو  بكتيميد،أو  ميليناميد،أو  سيميب،أفاويفضل 

مثـــل  MTPيف أحـــد النمـــاذج املفضـــلة هلـــذا االخـــرتاع، تعطـــى املركبـــات وفقـــاً لالخـــرتاع مـــع مثـــبط  5 

 .JTT-130أو  BMS-201038 ،R-103757أو  إمبلتابيب،ويفضل 

جامـا -PPARرتاع مـع مسـاعد يف أحد النماذج املفضلة هلذا االخرتاع، تعطى املركبات وفقاً لالخـ
 .أو روزجيلتازونبيوجليتازون مثل ويفضل 

دلتـا -PPARيف أحد النماذج املفضـلة هلـذا االخـرتاع، تعطـى املركبـات وفقـاً لالخـرتاع مـع مسـاعد 
 BAY 68-5042. 10أو  GW-501516مثل ويفضل 

بط امتصـــاص يف أحـــد النمـــاذج املفضـــلة هلـــذا االخـــرتاع، تعطـــى املركبـــات وفقـــاً لالخـــرتاع مـــع مثـــ
 .أو باماكوزيدأو تيكوزيد  إيزيتيميب،الكوليستريول مثل ويفضل 

يف أحد النماذج املفضلة هلـذا االخـرتاع، تعطـى املركبـات وفقـاً لالخـرتاع مـع مثـبط للشـحموم مثـل 
 .أورليستاتويفضل 

ض مــادة ماصــة حلمــيف أحــد النمــاذج املفضــلة هلــذا االخــرتاع، تعطــى املركبــات وفقــاً لالخــرتاع مــع  15 

أو أو كوليسـتاجل  أو كولسـولفام، أو كوليستيبول، كوليسريامني،مثل ويفضل  الصفراء البوليماري 
 .كلوستيميد

يف أحد النماذج املفضلة هلذا االخرتاع، تعطى املركبات وفقاً لالخرتاع مع مثبط إلعادة امتصاص 
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، أو S-8921، أو AZD-7806مثبطـــات مثـــل، ) ASBT )= IBATمحـــض الصـــفراء مثـــل ويفضـــل 
AK-105 أو ،BARI-1741 أو ،SC-435  أوSC-635. 

يف أحـــد النمـــاذج املفضـــلة هلـــذا االخـــرتاع، تعطـــى املركبـــات وفقـــاً لالخـــرتاع مـــع مضـــاد للربوتينـــات 
 .أو محض نيكوتينيك) CI-1027(مجكابني كلسيوم الشحمية مثل ويفضل 

وفقــاً لالخــرتاع، يعطــى  واحــد علــى األقــلمركــب أدويــًة تشــتمل علــى كمــا يطــرح االخــرتاع احلــايل  5 

خامـل غـري سـام مقبـول صـيدالنياً أو أكثـر، واسـتخدامه لألغـراض املـذكورة سـواغ واحـد عادًة مع 
 .أعاله

، ميكــن إعطاؤهــا وهلــذا الغــرض. موضــعية أو/ و بتــأثريات جهازيــة املركبــات وفقــاً لالخــرتاع تتســم 
 أو عـرب اللسـان، أو حتـت اجللـد، ف،أو األنـحقنـاً، عـرب الرئـة، أو بطريقة مناسبة مثل، عرب الفم، 

 10 .أو كغريسة أو دعامةاألذن امللتحمة أو  أو األدمة،اجللد، أو  أو املستقيم،الشدق، أو 

 .ميكن إعطاء املركبات وفقاً لالخرتاع يف صور اإلعطاء املناسبة للمسارات هذه

 أو/ و خـرتاع بسـرعة تكون صور اإلعطاء اليت تعمل وفقاً للفن السابق وتوصل املركبـات وفقـاً لال
/ و االخـرتاع يف صـورة بلوريـة ، واليت حتتوي على مركبات بصورة معدلة مناسبًة لإلعطاء عرب الفم

الـيت هلـا غري املغلفة واملغلفة، علـى سـبيل املثـال (األقراص ، مثل، مذابة أو/ و جمففة بالتجميد  أو
اإلطـالق املتـأخر ملركـب االخـرتاع  العصار املعديـة أو الـيت تـذوب أو ال تـذوب خـاللأغلفة تقاوم  15 

املــواد /غشــيةالرقاقــات، األ/أو األغشــية أو األقــراص الــيت تتفتــت بســرعة يف الفــم،، )والــتحكم فيــه
، )أو اجليالتينيـة الرخـوةالكبسـوالت الصـلبة علـى سـبيل املثـال ( أو الكبسـوالت، اجملففة بالتجميد

أو املســـــتحلبات، أو  أو املســـــاحيق،ات، أو القرصــــ أو احلبيبـــــات، أو األقــــراص املغلفـــــة بالســــكر،
 .أو احملاليل أو الرشاشات، املعلقات
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أو داخـل الشـريان، أو مثًال، داخـل الوريـد، (ميكن اإلعطاء باحلقن مع تفادي خطوة االمتصاص 
ـــــةأو داخـــــل القلـــــب،  مـــــثًال، (أو مـــــع االمتصـــــاص ) داخـــــل السيســـــاء أو داخـــــل القطـــــع النخاعي

فــــوق اجللــــد، أو داخــــل أو ، أو داخــــل اجللــــد، و حتــــت اجللــــدأداخــــل العضــــل، أو االستنشــــاق، 
املستحضــرات اخلاصـة بــاحلقن ، مـن بـني أشــياء أخـرى تتضـمن صــور اإلعطـاء بــاحلقن،). الصـفاق

ــــــل، و  ــــــد  أو املســــــتحلبات، أو املعلقــــــات،التســــــريب يف صــــــورة حمالي أو أو املــــــواد اجملففــــــة بالتجمي 5 

 .املساحيق املعقمة

مــن بــني (صــور االستنشــاق الصــيدالنية ى، علــى ســبيل املثــال، تتضــمن مســارات اإلعطــاء األخــر 
أو  أو القطـــرات األنفيـــة،، )أو الرشاشـــات أو البخاخـــات،أشـــياء أخـــرى، النشـــوقات املســـحوقية، 

أو أو الصــــفاق، أو حتــــت اللســــان عــــرب اللســــان، األقــــراص الــــيت تعطــــى  أو البخاخــــات؛ احملاليــــل،
يف األذن والعــني، أو املستحضــرات الــيت تعطــى ، يــلأو التحامأو الكبســوالت،  الرقاقــات/األغشــية 10 

أو األخـــالط الـــيت يـــتم الغســـوالت، (أو املعلقـــات املائيـــة  أو الكبســـوالت الـــيت تعطـــى عـــرب املهبـــل،
أو الـــنظم العالجيـــة عـــرب اجللـــد  أو الكرميـــات،، أو املـــراهم، أو املعلقـــات األليفـــة للشـــحوم، )رجهـــا

أو  أو مســـاحيق التعفـــري،، أو الرغـــاوي، أو املعـــاجني، أو اللـــنب، )علـــى ســـبيل املثـــال اللصـــقات(
 .أو الدعاماتالغريسات 

أو بــــاحلقن، خاصــــًة الفــــم واملســــارات الوريديــــة ومســــارات تفضــــل مســــارات اإلعطــــاء عــــرب الفــــم  15 

 .االستنشاق

ميكن حتويل املركبات وفقاً لالخرتاع إىل صور اإلعطاء املبينة، وميكن أن يـتم ذلـك بطريقـة معروفـة 
ا  تتضـمن هـذه السـواغات، . مناسـبة صـيدالنياً غـري سـامة عن طريق اخللـط بسـوغات خاملـة بذا

، أو الالكتوز، البلوري الدقيق السيليلوزعلى سبيل املثال (املواد احلاملة من بني األشياء األخرى، 
 20 االسـتحالبعوامل أو ، )مثل، مركبات بويل إيثيلني جليكول السائلة( أو املذيبات، )أو املانيتول
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أو أوليـــات بـــويل أوكســـي  كربيتـــات دوديســـيل الصـــوديوم،علـــى ســـبيل املثـــال  (مـــواد التشـــتيت أو و 
أو البـوليمرات الصـناعية ، )بريوليـدونبويل ڤينيل على سبيل املثال (أو العوامل الرابطة ، )سوربيتان

ثـــل، مـــثال، مضـــادات األكســـدة م(أو العوامـــل املثبتـــة ، )األلبـــومنيعلـــى ســـبيل املثـــال (الطبيعيـــة و 
) أكاســيد احلديـــدمثــل، األصـــباغ غــري العضــوية مثــل، (أو مكســبات اللــون ، )محــض أســكوربيك

 5 .الروائح املغرية للمذاق أو/ و والنكهات 

بالنسـبة ملسـارات احلقـن أن يـتم إعطـاء كميـات تـرتاوح مـن حـوايل ثبت بصفة عامة أنه من املفيـد 
ـــاً ك/جمـــم 0.5إىل  0.01كجـــم، يفضـــل حـــوايل /جمـــم 1إىل  0.001 جـــم مـــن وزن اجلســـم يومي

 100إىل  0.01حـوايل تـرتاوح اجلرعـة مـن ، عند اإلعطاء عرب الفـم. للحصول على النتائج املرجوة
 0.1كجـم، ويفضـل بصـفة خاصـة مـن حـوايل /جمم 20إىل  0.01كجم، يفضل من حوايل /جمم
 10 .كجم من وزن اجلسم/جمم 10إىل 

اخلــروج عــن نطــاق هــذه ذلــك مناســباً،  علــى الــرغم مــن ذلــك، قــد يكــون مــن الضــروري، إذا كــان
اسـتجابة شـخص أو  مسـار إعطـاء،وزن اجلسـم، أو إذا كانـت كمؤشـر لـاجلرعات املبينـة، السـيما 

يف بعـــض هكـــذا، . للمكـــون الفعـــال، أو نـــوع مستحضـــر ومـــرات أو فـــرتات يـــتم خالهلـــا اإلعطـــاء
ت املبينــة ســابقاً، إجــراء ذلــك بكميــة تقــل مــن احلــد األدىن مــن هــذه الكميــااحلــاالت، قــد يكفــي 

علـــى الـــرغم مـــن إعطـــاء كميـــات كبـــرية . زيـــادة احلـــد األقصـــى هلـــاحيـــث جيـــب يف حـــاالت أخـــرى  15 

 .توزيعها يف جمموعة من اجلرعات الفردية خالل اليومقد يكون من احملبذ  نسبياً،

  .إن النماذج التمثيلية التالية توضح االخرتاع، غري أنه ال يقتصر عليها
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ات النسب ال د بيان ةتع ارات التالي ة في االختب الوزن؛ مئوي باً ب ك، نس دد خالف ذل م يح ا ل زاًء ، م واألجزاء أج

الوزن اس . ب ذيبات،تق ات و نسب الم ةوالمخفف ل المائع ز المحالي ات تركي ة /بيان ل حال ي ك ائلة ف بة الس بالنس

  .لحجمل

  األمثلة  -أ

 5  االختصارات

aq.  مائي، حملول مائي 

c تركيز 

cat. حمفز 

CDI N ،N’-   كربونيل داي إمييدازول 

TLC كروماتوجراف طبقة رقيقة 

DCI  يف (تأين كيميائي مباشرMS( 

dist. مقطر 

DIEA N ،N-  داي أيزو بروبيل إيثيل أمني 

DMAP 4-N ،N- داي ميثيل أمينو برييدين 

DMF   داي ميثيل فورماميد 

DMSO   داي ميثيل سيلفوكسيد 
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ee زيادة تشاكلية 

ent اكل نقي تشاكلياً متش 

eq.  مكافئات(مكافئ( 

ESI يف ( تأين بالرش الكهريبMS( 

Et   إيثيل 

GC-MS  غازي مقرتن بكروماتوجراف قياس طيف الكتلة 

h  ساعات(ساعة( 

HATU O-)7- يل - 1-آزا بنزو ترايازول (-N ،N ،N’ ،N’-  ترتا ميثيل
 هكسا فلورو فوسفات  -يورونيوم 

HPLC ف سائل عايل األداء، مرتفع الضغطكروماتوجرا 

conc.  مركز 

LC-MS  سائلمقرتن بكروماتوجراف قياس طيف الكتلة 

MCPBA   كلورو بريبنزويك  -محض ميتا 

Me   ميثيل 

 min.  دقائق(دقيقة( 

MPLC  سائل متوسط الضغطكروماتوجراف 
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MS قياس طيف الكتلة 

MTBE   إيثر ميثيلt-  بيوتيل 

NMR ف الرنني املغناطيسي النوويقياس طي 

Ph   فينيل 

PyBOP   فوسفونيوم ) بريوليدينو(يل أوكسي تريس  - 1- بنزو ترايازول
 هكسا فلورو فوسفات 

Quant.   احلصيلة أو الناتج(كمي( 

rac راسيمي، راسيمات 

RT درجة حرارة الغرفة 

Rt يف ( زمن االحتجازHPLC( 

m.p. نقطة االنصهار 

tBu t -  تيل بيو 

TFA   محض تراي فلورو أسيتيك 

TFAA   يدريد  تراي فلورو أسيتيك أ

THF   ترتا هيدرو فيوران 

UV قياس الطيف باألشعة فوق البنفسجية 
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v/v حمللول( احلجم/نسبة احلجم ( 

 

	:LC‐MSو GC‐MSو، HPLC طرق

 ):MS‐GC( 1الطريقة 

 200× م  Restek RTX-35 ،15: عمود؛ الMicromass GCT ،GC 6890: اجلهاز
: م؛ املدخل°70: دقيقة؛ الفرن/مل 0.88: ميكرومرت؛ تدفق هليوم ثابت 0.33× ميكرومرت  5 

 ).دقيقة 3مت االحتفاظ به ملدة (م  310°دقيقة / م°30م، °70: م؛ التدرج250°

 ):تحليلي HPLC( 2الطريقة 

 2.1× مم  Kromasil 100 RP-18 ،60: عمودكاشف؛ ال  DADباستخدام  HP 1100: اجلهاز
لرت ماء، الطور املتحرك )/قوة% HClO4 )70مل من  5: ميكرومرت؛ الطور املتحرك أ 3.5مم، 
% 90دقيقة   4.5ب % 2دقيقة   0.5ب % 2دقيقة  0: أسيتونيرتيل؛ التدرج: ب 10 

: ب؛ معدل تدفق% 2دقيقة   10ب % 2دقيقة   9.2ب % 90دقيقة   9.0ب 
 210: م؛ الكشف باألشعة فوق البنفسجية°30: حرارة دقيقة؛ عمود درجة /مل 0.75
  .نانومرت

 ):تحليلي HPLC( 3الطريقة 

 15 2.1× مم  Kromasil 100 RP-18 ،60: عمودكاشف؛ ال  DADباستخدام  HP 1100: اجلهاز

لرت ماء، الطور املتحرك )/قوة% HClO4 )70مل من  5: ميكرومرت؛ الطور املتحرك أ 3.5مم، 
% 90دقيقة   4.5ب % 2دقيقة   0.5ب % 2دقيقة  0: تدرجأسيتونيرتيل؛ ال: ب
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ب؛ معدل % 2دقيقة   7.5ب % 2دقيقة   6.7ب % 90دقيقة   6.5ب 
: م؛ الكشف باألشعة فوق البنفسجية°30: دقيقة؛ عمود درجة حرارة /مل 0.75: تدفق

 .نانومرت 210

 ):MS‐LC( 4الطريقة 

 Thermo 5: عمود؛ الWaters UPLC Acquityدام باستخ Micromass QuattroPremier: اجلهاز

Hypersil GOLD 1.9µ ،50  مل من  0.5+ من ماء  11: مم؛ الطور املتحرك أ 1× مم
مل من محض  0.5+ من أسيتونيرتيل  11: ، الطور املتحرك ب%50محض فورميك قوته 

دقيقة   1.5أ % 90دقيقة   0.1أ % 90دقيقة  0.0: ؛ التدرج%50فورميك قوته 
م؛ الكشف °50: دقيقة؛ الفرن/مل 0.33: أ؛ معدل تدفق% 10دقيقة   2.2أ % 10

 10 .نانومرت 210: باألشعة فوق البنفسجية

 ):MS‐LC( 5الطريقة 

: عمود؛ الHPLC :Waters Alliance 2795؛ نوع جهاز MS :Micromass ZQنوع جهاز 
Phenomenex Synergi 2.5µ MAX-RP 100A Mercury، 20  الطور املتحرك أ مم؛ 4× مم :

من  11: ، الطور املتحرك ب%50مل من محض فورميك قوته  0.5+ من ماء  11
  15أ % 90دقيقة  0.0: ؛ التدرج%50مل من محض فورميك قوته  0.5+ أسيتونيرتيل 

% 90دقيقة   4.01أ % 5دقيقة   4.0أ % 5دقيقة   3.0أ % 90دقيقة  0.1
 210: م؛ الكشف باألشعة فوق البنفسجية°50: دقيقة؛ الفرن/مل 2: أ؛ معدل تدفق

 .نانومرت
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 ):MS‐LC( 6طريقة 

: عمود؛ الUV DAD؛ HPLC :HP 1100 Series؛ نوع جهاز MS :Micromass ZQنوع جهاز 
Phenomenex Gemini 3µ ،30  مل  0.5+ من ماء  11: مم؛ الطور املتحرك أ 3.0× مم

مل من محض  0.5+ من أسيتونيرتيل  11: ، الطور املتحرك ب%50من محض فورميك قوته 
دقيقة   3.0أ % 30دقيقة   2.5أ % 90دقيقة  0.0: ؛ التدرج%50فورميك قوته  5 

 3.0/دقيقة   2.5دقيقة /مل 1دقيقة  0.0: أ؛ معدل تدفق% 5دقيقة   4.5أ % 5
 210: م؛ الكشف باألشعة فوق البنفسجية°50: دقيقة؛ الفرن/مل 2دقيقة  4.5/دقيقة 
 .نانومرت

 ):MS/تحضيري HPLC( 7طريقة 

MS اجلهاز :Waters ZQ 2000 ؛HPLC اجلهاز :Agilent 1100 ،2-  عمودsystem ؛ 10 

autosampler :HTC PALعمود؛ ال :YMC-ODS-AQ ،50  3.0مم،  4.6× مم 
+ أسيتونيرتيل : محض فورميك، الطور املتحرك ب% 0.1+ ماء : ميكرومرت؛ الطور املتحرك أ

  1.8أ % 95دقيقة   0.2أ % 100دقيقة  0.0: ؛ التدرجمحض فورميك% 0.1
 أ % 5دقيقة   3.2أ % 5دقيقة   2.0أ % 10دقيقة   1.9أ % 25دقيقة 
 15 3.0: م؛ معدل تدفق°40: أ؛ الفرن% 100دقيقة   3.35أ % 100دقيقة  3.21

 .نانومرت 210: دقيقة؛ الكشف باألشعة فوق البنفسجية/مل

 ):MS‐LC( 8طريقة 

: عمود؛ الHPLC :Waters Alliance 2795؛ نوع جهاز MS :Waters ZQجهاز  نوع
Phenomenex Onyx Monolithic C18 ،100  من ماء  11: مم؛ الطور املتحرك أ 3× مم +

مل  0.5+ من أسيتونيرتيل  11: ، الطور املتحرك ب%50مل من محض فورميك قوته  0.5 20 
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  4.5أ % 65دقيقة   2أ % 90قة دقي 0.0: ؛ التدرج%50من محض فورميك قوته 
م؛ الكشف °40: دقيقة؛ الفرن/مل 2: أ؛ معدل تدفق% 5دقيقة   6أ % 5دقيقة 

 .نانومرت 210: باألشعة فوق البنفسجية

 ):MS‐LC( 9طريقة 

 Waters Acquity UPLC HSS T3 5: عمود؛ الWaters Acquity SQD UPLC System: اجلهاز

1.8µ ،50  قوة محض % 99مل من  0.25+ من ماء  11: تحرك أمم؛ الطور امل 1× مم
قوة محض % 99مل من  0.25+ من أسيتونيرتيل  11: فورميك، الطور املتحرك ب

أ؛ معدل % 5دقيقة   2.0أ % 5دقيقة   1.2أ % 90دقيقة  0.0: فورميك؛ التدرج
 400-210: م؛ الكشف باألشعة فوق البنفسجية°50: دقيقة؛ الفرن/مل 0.40: تدفق

 10 .انومرتن

 ):MS‐LC( 10طريقة 

: عمود؛ الHPLC Agilent Series 1100باستخدام  Micromass Quattro Micro MS: اجلهاز
Thermo Hypersil GOLD 3µ ،20  مل  0.5+ من ماء  11: مم؛ الطور املتحرك أ 4× مم

مل من محض  0.5+ من أسيتونيرتيل  11: ، الطور املتحرك ب%50من محض فورميك قوته 
دقيقة   4.0أ % 10دقيقة   3.0أ % 100دقيقة  0.0: ؛ التدرج%50رميك قوته فو  15 

دقيقة   5.00) دقيقة/مل 2.5معدل تدفق (أ % 100دقيقة   4.01أ % 10
: دقيقة؛ الكشف باألشعة فوق البنفسجية/مل 2: م؛ معدل تدفق°50: أ؛ الفرن% 100
 .نانومرت 210
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	:المواد البادئة والوسيطة

	أ1مثال رقم 

 بنزونيرتيل) ميثيل سالفانيل( -3-ميثيل  -4

CH3

CN

S
CH3

 

 :الطريقة أ 5 

ميثيل بنزونيرتيل  -4- فلورو  - 3 متت مبدئيًا تعبئة. مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
) ملي مول 20.2جمم،  1572(وصوديوم ميثان ثيو الت ) ملي مول 22.2جمم،  3000(
مت تقليب و ) ملي مول 50.5جمم،  6973(نات بوتاسيوم كربو  ، وإضافة)مل DMF )30 يف

مت بعد ذلك تركيز التفاعل، وتعليق الكمية املتبقية يف ميثيل ين  . اخلليط عند االرجتاع طوال الليل
متت إعادة تركيز . مت ترشيح كربونات بوتاسيوم غري قابلة للذوبانو ) 10:1(ميثانول / كلوريد  10 

: طور متحرك (املتبقية بالكروماتوجراف على جل السيليكا ناتج الرتشيحومت حتليل الكمية 
% 64(جم  2.51أدى ذلك إىل احلصول على ). 10:1أسيتات إيثيل / سيكلو هكسان 

 .من املركب املطلوب) نظرياً 

 :الطريقة ب

 15 متت مبدئيًا تعبئة. مت إجراء التفاعل مبساعدة حملول غسيل به حملول هيدروكلوريت الصوديوم

) لرت 1.5( DMF يف) ملي مول 1479.9جم،  200(ميثيل بنزونيرتيل  -4-فلورو  -3
جم،  126.8اإلمجايل (م، وإضافة كمية قليلة من صوديوم ميثان ثيو الت °40وتدفئته إىل 
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أثناء اإلضافة، ارتفعت درجة ). جم لكل جزء 25حوايل (مرة واحدة ) ملي مول 1627.9
م ملدة °175عند درجة حرارة محام تبلغ  مبدئياً عل مت تقليب خليط التفا. م°100احلرارة إىل 

مت بعد ذلك صب خليط التفاعل يف ماء . ساعة مث عند درجة حرارة الغرفة طوال الليل 1.5
مت غسل األطوار ). مل 1875لكل (واستخالصه مرتني باستخدام أسيتات إيثيل ) لرت 7.5(

وتركيزها على مبخر دوار، وحتليل  )مل 1875(العضوية اجملمعة مبحلول كلوريد صوديوم مشبع  5 

أسيتات إيثيل / إيثر برتويل : طور متحرك (الكمية املتبقية بالكروماتوجراف على جل السيليكا 
أدت إزالة املذيب على مبخر دوار وجتفيفه حتت وسط مفرغ عال ). لرت 30، حوايل 95:5

 .من املركب املطلوب) نظرياً % 71(جم  172إىل احلصول على 

GC-MS ) دقيقة؛  5.25= زمن االحتجاز ): 1طريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 163.0 (100) 

[M]+  10 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 2.30 (s, 3H), 2.54 (s, 3H), 7.38 (d, 1H), 7.52 (dd, 

1H), 7.58 (br. s, 1H). 

	أ2مثال رقم 

 بنزونيرتيل) ميثيل سلفونيل( -3-ميثيل  -4

CH3

CN

S
CH3

O O
 15 

 :الطريقة أ

ملي مول؛  80.1جمم،  050 14( بنزونيرتيل) ميثيل سالفانيل( -3-ميثيل  -4متت إذابة 
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كلورو   - 3محض إضافة م، و °0وتربيده إىل ) مل 700(يف داي كلورو ميثان ) أ1مثال رقم 
عند  مبدئياً مت بعد ذلك تقليب اخلليط . ببطء) ملي مول 206.6جمم،  923 50(بريبنزويك 

كلورو بنزويك -3مت ترشيح محض . دقيقة مث عند درجة حرارة الغرفة طوال الليل 40ة م ملد0°
ع من حملول هيدروكسيد الصوديوم املائيومت  1املرتسب، مت غسل ناتج الرتشيح باستخدام 

متت تنقية الكمية املتبقية . جتفيف الطور العضوي فوق كربيتات الصوديوم وتركيزها 5 

). 1:2، 1:1أسيتات إيثيل / سيكلو هكسان : طور متحرك ( بكروماتوجراف جل السيليكا
 .من املركب املطلوب) نظرياً % 81(جم  13.65أدى ذلك إىل احلصول على 

 :الطريقة ب

لرت  27.2يف ) ملي مول 144.4 10جم،  2501(كلورو بريبنزويك   -3محض متت إذابة 
ميثيل ( -3- ميثيل  -4ن إضافة كمية قليلة مم، و °10من داي كلورو ميثان وتربيده إىل  10 

بعد . مرة واحدة) أ1ملي مول؛ مثال رقم  3381.5جم،  552(بنزونيرتيل ) سالفانيل
مت ترشيح محض . ساعة 5االنتهاء من اإلضافة، مت تقليب اخلليط عند درجة حرارة الغرفة ملدة 

 3( كلورو بنزويك املرتسب بالشفطومت غسل املادة الصلبة باستخدام داي كلورو ميثان-3
ع من حملول هيدروكسيد الصوديوم املائي  1مت تقليب نواتج الرتشيح اجملمعة باستخدام ). لرت
مت تقليب الطور العضوي ثانيًة . ومت فصل الطور العضوي ، مت ترشيح اخلليط)لرت 15( 15 

، مت فصله من حملول )لرت 15(ع من حملول هيدروكسيد الصوديوم املائي  1باستخدام 
مت تعليق الكمية املتبقية يف داي إيثيل . يوم، وجتفيفه وتركيزه على مبخر دوارهيدروكسيد الصود

مت غسل املادة الصلبة باستخدام كمية قليلة . دقيقة مث ترشيحها 10، وتقليبها ملدة )لرت 4(إيثر 
جم  613أدى ذلك إىل احلصول على . من داي إيثيل إيثرومت جتفيفها حتت وسط مفرغ عال

 20 .املركب املطلوب من) نظرياً % 93(
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GC-MS ) دقيقة؛  6.59= زمن االحتجاز ): 1طريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 195.0 (100) 

[M]+  

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 2.30 (s, 3H), 2.54 (s, 3H), 7.38 (d, 1H), 7.52 (dd, 

1H), 7.58 (br. s, 1H). 

	أ3مثال رقم  5 

 بنزونيرتيل) ميثيل سلفونيل (-3-]إيثينيل) داي ميثيل أمينو( -2[-4

CN

S
CH3

N
CH3 CH3

O O

 

 :الطريقة أ

ميثيل ( -3- ميثيل  - 4مت تقليب م، °140عند . مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
داي ميث  - 1، 1و) أ2ملي مول؛ مثال رقم  66.6جمم،  000 13(بنزونيرتيل ) سلفونيل 10 

 DMFيف  )ملي مول 86.6جمم،  315 10(داي ميثيل ميثان أمني  -N ،N-أوكسي 
 - 1، 1كمية أكرب من   متت بعد ذلك إضافةإلكمال التفاعل، . ساعة 14ملدة ) مل 200(

، )ملي مول 33.3جمم،  3967(داي ميثيل ميثان أمني  -N ،N-داي ميث أوكسي 
على مبخر  DMFمتت بعد ذلك إزالة . ساعة أخرى 24م ملدة °140وتقليب اخلليط عند 
 15 .ية املتبقية دون تنقية إضافية يف اخلطوة التاليةدوار، وتفاعل الكم
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 :الطريقة ب

) ميثيل سلفونيل( -3-ميثيل  - 4 متت مبدئيًا تعبئة. مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
، وإضافة )لرت 6.12( DMF يف) أ2ملي مول؛ مثال رقم  3134.6جم،  612( بنزونيرتيل

ملي  7209.5جم،  859(ان أمني داي ميثيل ميث -N ،N-داي ميث أوكسي  -1، 1
 5 35مت بعد ذلك صب خليط التفاعل يف . ساعة 7م ملدة °140تقليب اخلليط عند مت و ) مول

ومت استخالصه مرتني باستخدام يف كل %10لرت من حملول كلوريد الصوديوم الذي تبلغ قوته 
وريد صوديوم مت غسل األطوار العضوية اجملمعة مبحلول كل. لرت من أسيتات إيثيل 10حالة 
، وجتفيفها وتركيزها على مبخر دوار، وجتفيف الكمية املتبقية حتت وسط مفرغ )لرت 5(مشبع 

من املركب ) نظرياً % 98(جم  1098أدى ذلك إىل احلصول على . عال طوال الليل
 10 .املطلوب

GC-MS ) دقيقة؛  8.95= زمن االحتجاز ): 1طريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 250.0 (10) 

[M]+.  

	أ4مثال رقم 

 بنزونيرتيل) ميثيل سلفونيل( -3-فروميل -4

CN

S
CH3

O O
HO 15 

 :الطريقة أ

 16( بنزونيرتيل) ميثيل سلفونيل( -3- ]إيثينيل) داي ميثيل أمينو( -2[- 4 متت مبدئيًا تعبئة
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فوق إضافة ، و )مل 1:1 ،500( THF/ماء  يف) أ3ملي مول؛ مثال رقم  66.6جمم،  666
مت تقليب اخلليط عند درجة حرارة و ) ملي مول 199.7جمم،  722 42(يوم يودات الصود

مت غسل . مت ترشيح املادة املرتسبة الصلبة وغسلها باستخدام أسيتات إيثيل. الغرفة طوال الليل
األطوار العضوية اجملمعة مبحلول بيكربونات صوديوم مشبع وحملول كلوريد صوديوم مشبع، مت 

متت تنقية الكمية املتبقية بكروماتوجراف . وديوم، وترشيحه وتركيزهجتفيف فوق كربيتات الص 5 

أدى ذلك إىل احلصول ). 1:1أسيتات إيثيل / سيكلو هكسان : طور متحرك (جل السيليكا 
 .من املركب املطلوب) نظرياً % 33(جم  4.6على 

 :الطريقة ب

 بنزونيرتيل) لفونيلميثيل س( -3-]إيثينيل) داي ميثيل أمينو( -2[-4 متت مبدئيًا تعبئة
، فوق )لرت 13.8، 1:1(ماء /  THF يف) أ3ملي مول؛ مثال رقم  3070.5جم،  1098( 10 

متت إضافةومت تقليب اخلليط عند ) ملي مول 9211.4جم،  1970(يودات الصوديوم 
مت ترشيح املادة املرتسبة الصلبة بالشفط وغسلها باستخدام . ساعة 1درجة حرارة الغرفة ملدة 

إىل نواتج الرتشيح اجملمعة، وبعد ) لرت 17(متت إضافة ماء ). لرت 17(إيثيل أسيتات 
مت غسل الطور العضوي مبحلول بيكربونات صوديوم مشبع . االستخالص متت إزالة الطور املائي

. ، مث مت جتفيفه وتركيزه على مبخر دوار)لرت 8.5(وحملول كلوريد صوديوم مشبع ) لرت 8.5( 15 

/ داي كلورو ميثان : طور متحرك (تبقية بكروماتوجراف جل السيليكا متت تنقية الكمية امل
مت تركيز أجزاء املنتج، مت تعليق الكمية املتبقية يف إيثر برتويل مث ). لرت 60، 9:1أسيتات إيثيل 

أدى ذلك إىل . ترشيحه بالشفط واملادة الصلبة مت جتفيف حتت وسط مفرغ عال طوال الليل
 .من املركب املطلوب) نظرياً % 65(جم  436احلصول على 

GC-MS ) دقيقة؛  6.89= زمن االحتجاز ): 1طريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 191.1 (15) 20 
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[M-18]+, 161.0 (100).  

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 3.57 (s, 3H), 8.10 (d, 1H), 8.39 (dd, 1H), 8.45 (d, 

1H), 10.63 (s, 1H). 

  أ5مثال رقم 

-1-أوكسو  -2-ميثيل  -6- ] فينيل) ميثيل سلفونيل( - 2-سيانو  - 4 -]4-)4S(محض  5 

  الكربوكسيلي - 5-ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[

N

NH

CN

CF3

CH3 O

S
CH3

OH

O

O O

 

( -2-سيانو  -4 -]4-)4S(ألليل  متت مبدئيًا تعبئة. مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[- 1-أوكسو  -2- ميثيل  -6- ] فينيل) ميثيل سلفونيل

ملي مول؛ مثال رقم  1.54جمم،  800(كربوكسيالت   - 5-ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2 10 

عند ) مل 25(جاف  THF يف) ملي مول 2.31جمم،  201مكافئ،  1.5(ومورفولني ) 4
التفريغ مث التنفيس يف جو من (اعل مرات متكررة مت نزع الغاز من خليط التف. درجة حرارة الغرفة

) 0(باالديوم )تراي فينيل فوسفني(يف جو من الغاز الواقي، متت إضافة ترتاكيس ). األرجون
، وتقليب خليط التفاعل عند درجة حرارة )ملي مول 0.077جمم،  89مكافئ،  0.05(

تركيز خليط التفاعلومت امتصاص  مت بعد ذلك). HPLCاملراقبة عن طريق (دقيقة  90الغرفة ملدة  15 
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مت غسل الطور العضوي مبحلول كلوريد أمونيوم ). مل 500(الكمية املتبقية يف أسيتات إيثيل 
، مت )مل 50(ومبحلول كلوريد صوديوم مركز ) مل 50(، باستخدام ماء )مل 50(مشبع 

الكمية  متت تنقية. جتفيف فوق كربيتات الصوديوم، وترشيحه وتركيزه حتت ضغط منخفض
/ أسيتونيرتيل : ميكرومرت؛ طور متحرك  Gromsil C-18 10: عمودال(حتضريي  HPLCاملتبقية بـ 

أدى ذلك إىل احلصول على مادة صلبة غري ). TFA 10:90  90:10% 0.1+ ماء  5 

 ).نظرياً % 81، %86جمم، بلغت درجة النقاء  696(بلورية عدمية اللون 

LC-MS ) دقيقة؛  2.15 =زمن االحتجاز ): 6طريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 480.1 (100) 

[M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 478.1 (100) [M-H]–  

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 2.14 (s, 3H), 3.45 (s, 3H), 6.35 (d, 1H), 7.14 (d, 

1H), 7.72 (m, 2H), 7.80 (m, 1H), 7.86 (s, 1H), 8.11 (d, 1H), 8.27 (d, 1H), 8.36 (s, 1H), 10 

12.64 (br. s, 1H). 

	أ6مثال رقم 

 -4-] فينيل) ميثيل سلفونيل( -2- سيانو  -4[-6- سيانو  -5-)6S(نيرتو فينيل  -4
-داي هيدرو بريمييدين -6، 3- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[- 3-أوكسو  - 2-ميثيل 

1)2H(-   15 كربوكسيالت 
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N

N OCH3

O

O

NC

NO2

CF3

S
CH3

CN

OO

 

-أوكسو  - 2-ميثيل  - 6-] فينيل) ميثيل سلفونيل( - 2-نو سيا -4 -]4-)4S(مت تعليق 
كربو نيرتيل   - 5-ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1
ملي  6.52جمم،  659(وتراي إيثيل أمني ) 6ملي مول؛ مثال رقم  2.17جم،  1.00(

ينو برييدين، يف داي كلورو داي ميثيل أم -N ،N-4معًا باستخدام طرف ملوقة من ) مول 5 

 4.34جمم،  875(نيرتو فينيل كلورو فورمات  -4متت بعد ذلك إضافة ). مل 8.3(ميثان 
دقائق، وبعد ذلك إضافة  5مت تقليب احمللول الناتج عند درجة حرارة الغرفة ملدة ). ملي مول

حمتويات إىل ) مل 7(عالوًة على ذلك، متت إضافة كمية أكرب من تولني ). مل 1(ماء 
مت إخضاع الكمية املتبقية لكروماتوجراف وميضي . القارورة، وتركيز اخلليط حتت ضغط منخفض

مت طحن أجزاء املنتج املركزة باستخدام ). داي كلورو ميثان: طور متحرك (على جل السيليكا  10 

أدى ذلك إىل احلصول على املركب . ، وترشيح املادة الناجتة بالشفط)مل 20(إيثانول 
 ).نظرياً % 39جمم،  559(تهدف املس

HPLC ) ؛ %)94(دقيقة  4.92= زمن االحتجاز ): 3طريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 

626.3 (18) [M+H]+  

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.88 (s, 3H), 3.39 (s, 3H), 7.31 (s, 1H), 7.37 (d, 15 
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2H), 7.78-8.22 (m, 5H), 8.24 (d, 2H), 8.41 (d, 1H), 8.51 (s, 1H). 

	أ7مثال رقم 

)rac(-2 ،3-  6داي برومو بروبيل- )ميثيل ( - 2-سيانو  -4[-4- ) برومو ميثيل
ترتا  -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[- 1-أوكسو  - 2-] فينيل) سلفونيل

 5 كربوكسيالت   -5- هيدرو بريمييدين

NH

N

CN

CF3

O

S
CH3

Br

O

O

Br

Br

O O

 

يف ) مكافئ 2.1ملي مول،  2.1جمم،  335.6(ني م، متت إضافة حملول من الربوم°0عند 
ميثيل ( - 2-سيانو  -4-]4-)rac(بالتنقيط إىل حملول من ألليل ) مل 2(كلورو من 

، 2، 1- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- أوكسو  - 2-ميثيل  -6- ] فينيل) سلفونيل
يف ) ملي مول 1.0جمم،  519؛ 3مثال رقم (كربوكسيالت   -5- ترتا هيدرو بريمييدين - 4، 3 10 

أوضحت . مت تقليب خليط التفاعل عند درجة حرارة الغرفة طوال الليل). مل 10(كلورو من 
مت ختفيف اخلليط باستخدام داي كلورو . بعد ذلك اكتمال التحويل HPLCاملراقبة عن طريق 

 50×  2% (10مت غسله بعد ذلك مبحلول كربيتيت الصوديوم املائي قوته و ) مل 50(ميثان 
مت جتفيف الطور العضوي فوق كربيتات ). مل 30(ومشبعة مائي حملول كلوريد صوديوم ) مل

الصوديوم، وترشيحه وتركيزه حتت ضغط منخفض، وجتفيف الكمية املتبقية حتت وسط مفرغ  15 
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جمم، كمية، بلغت درجة  880(أدى ذلك إىل احلصول على مادة صلبة كمنتج خام . عال
 .مت تفاعلها كذلك دون تنقية إضافية%) 94حوايل  LC-MSالنقاء وفقاً لـ 

LC-MS ) دقيقة؛  2.79= زمن االحتجاز ): 6طريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 759.8 (100) 

[M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 714.9 (90), 758.0 (100) [M-H]–.  

	أ8مثال رقم  5 

 فروميل بنزونيرتيل -4-فلورو  -3

CN

F

O H 

 121(ميثيل بنزونيرتيل  -4-فلورو  -3متت إذابة . تفاعل يف جو من األرجونمت إجراء ال
 2.06جم،  245(داي ميثيل أسيتال  ميثيل فورماميدداي  -N ،Nو) ملي مول 895جم، 
مت بعد ذلك صب حمتويات . وتقليبه عند االرجتاع طوال الليل) لرت 1.8( DMFيف ) مول 10 

اخلليط مرتني باستخدام أسيتات إيثيلومت غسل األطوار ، مت استخالص )لرت 2(القارورة يف ماء 
مت تركيز الطور العضوي، وإذابة الكمية املتبقية . العضوية اجملمعة مبحلول كلوريد صوديوم مشبع

جم،  503(متت إضافة فوق يودات الصوديوم ). لرت 2.7، 1:1(ماء /  THFمرًة أخرى يف 
مت بعد ذلك فصل . الغرفة ملدة ساعة واحدة، وتقليب اخلليط عند درجة حرارة )مول 2.35

. ناتج الرتسيب، واسرتجاع ناتج الرتشيحومت استخالصه مرات متكررة باستخدام أسيتات إيثيل 15 

مت غسل األطوار العضوية اجملمعة مرًة واحدة مبحلول بيكربونات صوديوم مشبع ومرًة واحدة 
متت التنقية هذا الناتج بعمود  . يتمبحلول كلوريد صوديوم مشبع، وجتفيف وتركيزها إلعطاء ز 
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، مث 6:4داي كلورو ميثان / إيثر برتويل : طور متحرك (كروماتوجراف على جل السيليكا 
 28.0أدى ذلك إىل احلصول على . مت تركيز أجزاء املنتج). ، داي كلورو ميثان نقي متاماً 4:6
 .بيضاء من املركب املستهدف يف صورة مادة صلبة بلورية) نظرياً % 20(جم 

GC-MS ) دقيقة؛  3.63= زمن االحتجاز ): 1طريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 149.0 (48) 

[M]+, 150.0 (5) [M+H]+  5 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 7.89 (d, 1H), 8.00 (t, 1H), 8.11 (d, 1H), 10.24 (s, 

1H). 

	أ9مثال رقم 

 بنزونيرتيل) ميثيل سالفانيل( -3-فروميل -4

CN

S
CH3

O H 10 

) أ8ملي مول؛ مثال رقم  13.4جم،  2.00(فروميل بنزونيرتيل  -4-فلورو  -3متت إذابة 
) ملي مول 21.5جم،  1.50(، وإضافة صوديوم ميثان ثيو الت )مل DMSO )27يف 

دقيقة مث مت ختفيف باستخدام ماء  45مت تقليب اخلليط ملدة . باستخدام محام مربد بالثلج
 ترشيح ناتج الرتسيب بالشفط، وغسله باستخدام ماءومت جتفيف حتت ضغط مت). مل 100(

من املركب املستهدف يف ) نظرياً % 51(جم  1.36أدى ذلك إىل احلصول على . منخفض 15 

 .صورة مادة صلبة بلورية صفراء

GC-MS ) دقيقة؛  5.90= زمن االحتجاز ): 1طريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 177.0 (100) 



 97

[M]+, 178.0 (11) [M+H]+.  

	أ10مثال رقم 

- 1-أوكسو  -2-ميثيل  -6- ] فينيل) ميثيل سالفانيل( - 2-سيانو  - 4 -]4-)rac(محض 
  الكربوكسيلي - 5-ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[

N

NH

CN

S
CH3O

OH

CH3 O

CF3 5 

 -2-ميثيل  -6-] فينيل )ميثيل سالفانيل( - 2-سيانو  -4-]4-)rac(متت إذابة ألليل 
  -5- ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[-1- أوكسو 

، وإضافة )مل 10( THFيف ) 39ملي مول؛ مثال رقم  1.54جمم،  750(كربوكسيالت 
مت (مت إشباع حملول التفاعل يف جو من األرجون ). ملي مول 2.308جمم،  201(مورفولني 
متت بعد ذلك إضافة ). دقيقة 30اقيع من األرجون يف كافة جوانب احمللول ملدة تكوين فق 10 

، وتقليب )ملي مول 0.006جمم،  7.47) (0(باالديوم )تراي فينيل فوسفني(ترتاكيس 
ملالحظة مقدار  ، ونظراً HPLCوباملراقبة عن طريق . اخلليط عند درجة حرارة الغرفة طوال الليل

 7.47) (0(باالديوم )تراي فينيل فوسفني(مية أكرب من ترتاكيس ، متت إضافة كضئيل جداً 
مث . ساعات إضافية 3، وتقليب اخلليط عند درجة حرارة الغرفة ملدة )ملي مول 0.006جمم، 

مت . THF، وغسل الكمية املتبقية باستخدام kieselguhrترشيح حمتويات القارورة من خالل  15 
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 15(ادة بلورة الكمية املتبقية من داي إيثيل إيثر تركيز ناتج الرتشيح حتت ضغط منخفض وإع
أدى ذلك إىل احلصول . مت ترشيح البلورات بالشفطومت جتفيف حتت وسط مفرغ عال). مل

 .من املركب املستهدف) نظرياً % 96(جمم  663على 

LC-MS ) دقيقة؛  1.10= زمن االحتجاز ): 4طريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 448.0 (100) 

[M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 446.3 (100) [M-H]–.  5 

	أ11مثال رقم 

-1-أوكسو  -2-ميثيل  -6- ] فينيل) ميثيل سالفانيل( -2- سيانو  - 4 -]4-)4S(محض 
  الكربوكسيلي - 5-ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[

N

NH

CN

S
CH3O

OH

CH3 O

CF3 

 10 - 2- ميثيل  - 6-] فينيل) ميثيل سالفانيل( -2- و سيان -4-]4-)rac(محض  مت فصل

 -5- ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[-1- أوكسو 
 HPLCيف املتشاكالت بواسطة ) أ10ملي مول؛ مثال رقم  1.48جمم،  663( الكربوكسيلي

-N(السيليكا أساسه  طور كريايل من جل: عمودال[ حتضريي كروماتوجراف على طور كريايل 
 40× مم  670: ؛ أبعاد العمود )داي سيكلو بروبيل ميثيل اميد -ليوسني-D- ميثاكريلويل

؛ حجم 1:3أسيتات إيثيل / مل من ميثانول  20متت إذابة العينة يف : مم؛ حتضري العينة 15 
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ميثانول  %) 100(أسيتات إيثيل : مل؛ التصفية التتابعية التدرجيية 15: احلقن 
]. نانومرت 260: م؛ الكشف°25: دقيقة؛ درجة حرارة /مل 80: ؛ معدل تدفق)100%(

من %) 96نظرياً، زيادة تشاكلية نسبتها % 84(جمم  279أدى ذلك إىل احلصول على 
 .مادة صلبة غري بلورية عدمية اللونك 4Sاملتشاكل 

HPLC ) 5 .دقيقة 4.15= زمن االحتجاز ): 2طريقة 

MS (DCI / NH3): m/z = 448.1 [M+H]+ 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 2.07 (s, 3H), 2.57 (s, 3H), 5.80 (d, 1H), 7.62-7.83 

(m, 7H), 8.02 (d, 1H) 

[20: [الدوران البصري
Na  + =14.0° )c  =0.210  يفDMF.( 

	أ12مثال رقم  10 

t -  3[(بيوتيلR( -1- })]6S(-5 -  2-سيانو  -4[-6- سيانو- )فينيل) ميثيل سلفونيل [
داي هيدرو  -6، 3- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[- 3-أوكسو  - 2-ميثيل  - 4-

 كربامات ] يل - 3-بربيدين } كربون يل] يل -) 2H(1- بريمييدين 

N

N OCH3

N

O

CN

NC

CF3

S
CH3

O O

N
H

O

O CH3

CH3

CH3
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) ميثيل سلفونيل( -2- سيانو  - 4[- 6-سيانو  -5- )6S(نيرتو فينيل  -4متت إضافة 
داي  -6، وإذابة 3-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-3-أوكسو  - 2-ميثيل  -4- ] فينيل

يف ) ملي مول 0.16جمم،  100أ؛ 6مثال رقم (كربوكسيالت   -)2H(1-هيدرو بريمييدين
جمم،  96.1(يل كربامات  - 3- بربيدين  -)3R(بيوتيل  - t، و)مل 1.25(أسيتونيرتيل 

متت . طوال الليل مت تقليب اخلليط عند درجة حرارة الغرفة. مع التقليب) ملي مول 0.48 5 

× مم  Kromasil C18 ،125: عمودال(حتضريي  HPLCتنقية خليط التفاعل مباشرًة بواسطة 
محض فورميك، الطور % 0.01ماء باستخدام : ميكرومرت؛ الطور املتحرك أ 5مم،  20

دقيقة   9ب % 10دقيقة   2ب % 10دقيقة  0: أسيتونيرتيل؛ التدرج: املتحرك ب
ب؛ % 10دقيقة   15ب % 10دقيقة   12.1ب % 90 دقيقة  12ب % 90

مت جتميع ). نانومرت 254: دقيقة؛ الكشف باألشعة فوق البنفسجية/مل 0.35: معدل تدفق 10 

% 74(جمم  81أدى ذلك إىل احلصول على . أجزاء املنتج وتركيزها حتت ضغط منخفض
 .من املركب املستهدف) نظرياً 

HPLC ) دقيقة 4.90= زمن االحتجاز ): 2طريقة. 

MS (ESIpos): m/z (%) = 709.1 (35) [M+Na]+. 

	أ13مثال رقم  15 

)rac(-  6إيثيل- )2-] فينيل) ميثيل سلفونيل( -2- سيانو  - 4[- 4-) برومو ميثيل- 
  -5- ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[-1- أوكسو 

 كربوكسيالت 
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N

NH

CN

CF3

O

O

O S
CH3

O O
CH3

Br

 

 - 2- ميثيل  -6- ] فينيل) ميثيل سلفونيل( -2- سيانو  -4[-4إيثيل  -)rac(ة متت إذاب
  -5- ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[-1- أوكسو 

، )مل 49.9(يف كلورو من ) ملي مول 5.62جم،  3.00؛ 115مثال رقم (كربوكسيالت 
 5 6.18جمم،  987(ت بعد ذلك إضافة الربومني مت. م على محام ثلجي°0وتربيد احمللول إىل 

الحقاً، مت إزالة احلمام الثلجيومت تقليب خليط التفاعل عند درجة حرارة . بالتنقيط) ملي مول
، وفصل )مل 50(متت بعد ذلك إضافة حملول ثيو كربيتات الصوديوم . ساعة 1الغرفة ملدة 

مت طحن الكمية . حتت ضغط منخفض الطور العضوي، وجتفيفه فوق كربيتات الصوديوم وتركيزه
املتبقية باستخدام داي إيثيل إيثر، وترشيح املادة الصلبة بالشفط وغسلها باستخدام داي إيثيل 

من املركب املستهدف يف صورة ) نظرياً % 90(جم  2.96أدى ذلك إىل احلصول على . إيثر 10 

 .مادة صلبة بلورية صفراء

HPLC ) قيقةد 4.73= زمن االحتجاز ): 2طريقة. 

MS (ESIpos): m/z (%) = 586 (57), 588 (62) [M+H]+ 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 0.97 (t, 3H), 3.50 (s, 3H), 3.94-4.09 (q, 2H), 4.18 

(d, 1H), 4.70 (d, 1H), 6.48 (s, 1H), 7.47 (s, 1H), 7.70-7.95 (m, 4H), 8.07 (br. s, 1H), 8.31 15 
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(d, 1H), 8.42 (s, 1H). 

  أ14ال رقم مث

ميثيل ( -2- سيانو  -4[-4- ) برومو ميثيل4S( -6- )(داي برومو بروبيل  -3، 2
، 2، 1- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- أوكسو  - 2-ميثيل  -3- ] فينيل) سلفونيل

 5 كربوكسيالت   -5- ترتا هيدرو بريمييدين - 4، 3

N

N

CN

CF3

O

S
CH3

O

O
OO

CH3

Br

Br

Br

 

يف ) مكافئ 2.1ملي مول،  2.0جمم،  320.8( م، متت إضافة حملول من الربومني° 0عند 
ميثيل ( -2- سيانو  -4-]4- )4S(بالتنقيط إىل حملول من ألليل ) مل 5(كلورو من 

- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[- 1-أوكسو  -2- داي ميثيل  -6، 3-] فينيل) سلفونيل
يف  ) ولملي م 0.96جمم،  510(كربوكسيالت   - 5-ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1 10 

. ساعة 2مت تقليب خليط التفاعل عند درجة حرارة الغرفة ملدة ). مل 15(كلورو من 
مت ختفيف اخلليط باستخدام . بعد ذلك اكتمال التحويل HPLCأوضحت املراقبة عن طريق 

 2% (10والحقًا غسله مبحلول كربيتيت الصوديوم املائي قوته ) مل 100(داي كلورو ميثان 
مت جتفيف الطور العضوي فوق  ). مل 30(مائي حملول كلوريد صوديوم ومشبعة ) مل 50× 

كربيتات الصوديوم، وترشيحه وتركيزه حتت ضغط منخفض، وجتفيف الكمية املتبقية حتت وسط  15 
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مت ) جمم، كمية 803(أ املنتج اخلام  asأدى ذلك إىل احلصول على مادة صلبة . مفرغ عال
 .تفاعلها كذلك دون تنقية إضافية

LC-MS ) دقيقة؛  1.50= زمن االحتجاز ): 4طريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 773.7 (100) 

[M+H]+.  

	أ15مثال رقم  5 

 فلورو بنزونيرتيل - 3-) يل -  2-داي أوكسان -3، 1(-4

F

O O

CN

 

، 1و) ملي مول 436جم،  65(فلورو بنزالديهيد  -2-سيانو  -4محض  متت مبدئيًا تعبئة
تولني  - 4معًا باستخدام ) مكافئ 1.1ملي مول؛  479جم،  36.5(ل بروبان دايو  -3

 10 1000(تولني  يف، )مكافئ 0.02ملي مول؛  8.72جم،  1.66(سلفونيك مونوهيدرات 

مت غسل خليط التفاعل بعد . ساعات 6وتقليبه عند نقطة الغليان على فاصل مائي ملدة ) مل
 3(وحملول كلوريد صوديوم مشبع  )مل 300×  3(ذلك مبحلول بيكربونات صوديوم مشبع 

مت احلصول على . مت جتفيف الطور العضوي فوق كربيتات الصوديوم وتركيزها). مل 300× 
 ).جم، كمية 92(املركب املذكور يف العنوان يف صورة مادة صلبة 

GC-MS ) دقيقة؛  5.49= زمن االحتجاز ): 1طريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 206.1 (100) 15 

[M-H]+  
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1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.46 (d, 1H), 2.00 (m, 1H), 4.00 (t, 2H), 4.15 (dd, 

2H), 5.80 (s, 1H), 7.70 (m, 2H), 7.90 (m, 1H). 

  أ16مثال رقم 

 بنزونيرتيل) إيثيل سالفانيل( - 3-) يل -  2-داي أوكسان -3، 1(-4

S

O O

CH3

CN

 5 

) يل -  2- داي أوكسان - 3، 1(- 4 متت مبدئيًا تعبئة. مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
جم،  1.68(وصوديوم إيثان ثيو الت ) ملي مول 20جم،  4.14(فلورو بنزونيرتيل  - 3-

ملي  50جم،  6.91(كربونات بوتاسيوم ). مل 100( DMF يف) مكافئ 1ملي مول؛  20
 5م ملدة °100عند متت إضافة عند درجة حرارة الغرفة، وتقليب اخلليط ) مكافئ 2.5مول؛ 
مت إخضاع الكمية اخلليط و مت تركيز . اكتمال التحويل TLCأوضحت املراقبة عن طريق . ساعة 10 

سيكلو  سيكلو هكسان : طور متحرك (املتبقية لكروماتوجراف وميضي على جل السيليكا 
مت احلصول على املركب املذكور يف العنوان يف صورة مادة ). 4:1أسيتات إيثيل / هكسان 

  ).نظرياً % 97جم،  4.8(صلبة 

MS (DCI / NH3): m/z = 266.1 [M+NH3]
+ 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.25 (t, 3H), 1.45 (d, 1H), 2.00 (m, 1H), 3.10 (q, 15 

2H), 4.00 (m, 2H), 4.15 (m, 2H), 5.70 (s, 1H), 7.65 (m, 2H), 7.85 (m, 1H). 
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	أ17مثال رقم 

 بنزونيرتيل) إيثيل سلفونيل( - 3-) يل -  2-داي أوكسان -3، 1(-4

S

O O

CH3

O

CN

O

  

بنزونيرتيل ) إيثيل سالفانيل( -3-) يل - 2- داي أوكسان -3، 1(- 4 متت مبدئيًا تعبئة
 MCPBA 5م، °0عند ). مل 45(داي كلورو ميثان  يف) ملي مول 4.25جمم،  1060(

متت . ليلة من مرة واحدةمتت إضافة كمية ق) مكافئ 3.6ملي مول؛  15.3جمم،  2641(
مت بعد ذلك ختفيف خليط . ساعة 16تدفئة اخلليط ببطء إىل درجة حرارة الغرفة مث تقليبه ملدة 

قوة حملول  % 5، الحقًا غسله باستخدام )مل 200(التفاعل باستخدام داي كلورو ميثان 
فيف ، وجت)مل 50(وحملول كلوريد صوديوم مشبع ) مل 50×  6(كربونات صوديوم مائي 

جمم، كمية،  1230(مت تفاعل الناتج . فوق مادة صلبة كربيتات الصوديوم، وترشيحه وتركيزه 10 

ذه الصورة%) LC-MS 100بلغت درجة النقاء وفقاً لـ   . أيضاً 

LC-MS ) دقيقة؛  0.97= زمن االحتجاز ): 4طريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 208.0 (100), 

282.1 (20) [M+H]+  

MS (DCI / NH3): m/z (%) = 282.0 (15) [M+H]+, 299.1 (100) [M+NH4]
+ 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.13 (t, 3H), 1.50 (d, 1H), 2.05 (m, 1H), 3.40 (q, 15 

2H), 4.00 (m, 2H), 4.20 (m, 2H), 6.30 (s, 1H), 8.00 (m, 2H), 8.25 (m, 1H). 
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  أ18مثال رقم 

 نيرتيلفروميل بنزو  - 4-)إيثيل سلفونيل( -3

S

O

CH3

O

CN

H
O

 

( -3-) يل - 2- داي أوكسان -Emrys ،4 -)1 ،3مت تسخني يف فرن ميكروويف من نوع 
تولني سلفونات  -4وبرييدينيوم ) ملي مول 4.4جمم،  1230(بنزونيرتيل ) إيثيل سلفونيل 5 

مع التقليب ) مل 20، 1:1(ماء / يف أسيتون ) مكافئ 0.75ملي مول؛  3.3جمم،  814(
مت و ) مل 150(متت بعد ذلك إضافة خليط التفاعل إىل ماء . دقيقة 7م ملدة °165د عن

مت بعد ذلك غسل األطوار العضوية ). مل 50×  6(استخالصه باستخدام أسيتات إيثيل 
، مت جتفيف فوق كربيتات الصوديوم، وترشيحه )مل 30(اجملمعة مبحلول كلوريد صوديوم مشبع 

إخضاع املنتج اخلام لكروماتوجراف وميضي على جل السيليكا  مت. وتركيزه حتت ضغط منخفض 10 

مت عزل املركب ). 3:2أسيتات إيثيل / سيكلو هكسان  سيكلو هكسان : طور متحرك (
  ).نظرياً % 90جم،  0.89(املذكور يف العنوان يف صورة مادة صلبة 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6): δ = 1.22 (t, 3H), 3.65 (q, 2H), 8.10 (m, 2H), 8.40 (m, 

1H), 10.60 (s, 1H). 

	أ19مثال رقم  15 

- 1-أوكسو  -2-ميثيل  -6-] فينيل) إيثيل سلفونيل( - 2-سيانو  - 4 -]4-)rac(محض 
  الكربوكسيلي - 5-ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[
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N

NH

CN

CF3

CH3 O

S

OH

O

O O

CH3

 

) إيثيل سلفونيل( -2- سيانو  - 4 -]4-)rac(ألليل . مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
ترتا  - 4، 3، 2، 1- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- أوكسو  -2- ميثيل  - 6-] فينيل

 ومتت مبدئيًا تعبئة) ملي مول 2.44جمم،  1300(كربوكسيالت   -5- هيدرو بريمييدين
عند درجة ) لم 65(جاف  THF يف) ملي مول 3.66جمم،  318مكافئ،  1.5(مورفولني  5 

التفريغ مث التنفيس يف جو من (مت نزع الغاز من خليط التفاعل مرات متكررة . حرارة الغرفة
) 0(باالديوم )تراي فينيل فوسفني(يف جو من الغاز الواقي، متت إضافة ترتاكيس ). األرجون

، وتقليب خليط التفاعل عند درجة حرارة )ملي مول 0.122جمم،  141مكافئ،  0.05(
مت بعد ذلك تركيز اخلليط، وامتصاص الكمية ). HPLCاملراقبة عن طريق (ساعة  16فة ملدة الغر 

مت غسل الطور العضوي باستخدام محض هيدروكلوريك ). مل 100(املتبقية يف أسيتات إيثيل  10 

، مت جتفيف فوق  )مل 30×  3(ومبحلول كلوريد صوديوم مشبع ) مل 40×  2(ع  1
إىل ) مل 10(متت إضافة ميثانول . وتركيزه حتت ضغط منخفضكربيتات الصوديوم، وترشيحه 

مت ). مل 5×  2(مت ترشيح ناتج الرتسيب بالشفط وغسلها باستخدام ميثانول . الكمية املتبقية
 ).نظرياً % 93جمم،  1120(عزل املركب املذكور يف العنوان يف صورة مادة صلبة 

LC-MS ) دقيقة؛  1.76= زمن االحتجاز ): 5طريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 494.1 (100) 15 

[M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 492.1 (100) [M-H]–  
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1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.70 (t, 3H), 2.13 (s, 3H), 3.60 (m, 2H), 6.21 (br. d, 

1H), 7.00 (d, 1H), 7.70-7.85 (m, 4H), 8.10 (br. d, 1H), 8.30-8.35 (m, 2H), 12.65 (br. s, 

1H). 

  أ20مثال رقم 

 5 بنزونيرتيل] سالفانيل) هيدروكسي إيثيل -2[(- 3-) يل -  2-داي أوكسان -3، 1(-4

S

O O

CN

OH

 

) يل -  2- داي أوكسان - 3، 1(- 4 متت مبدئيًا تعبئة. مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
ثانول مركابتو إي -2و) مكافئ 1.1ملي مول؛  10جم،  2.07(فلورو بنزونيرتيل  - 3-
متت إضافة كربونات ). مل 50( DMF يف) مكافئ 1ملي مول؛  9.1جم،  0.71(

عند درجة حرارة الغرفة، وتقليب ) مكافئ 2.5ملي مول؛  22.7جم،  3.14(بوتاسيوم  10 

مت . اكتمال التحويل TLCأوضحت املراقبة عن طريق . ساعة 1اخلليط عند نقطة الغليان ملدة 
طور (ية املتبقية لكروماتوجراف وميضي على جل السيليكا مت إخضاع الكماخلليط و تركيز 

مت احلصول على املركب ). 1:2أسيتات إيثيل / سيكلو هكسان  سيكلو هكسان : متحرك 
 ).نظرياً % 88جم،  2.33(املذكور يف العنوان يف صورة مادة صلبة 
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1H‐NMR	(400	MHz,	DMSO‐d6):		=	1.45	(d,	1H),	2.00	(m,	1H),	3.14	(t,	2H),	

3.55	(q,	2H),	4.00	(m,	2H),	4.15	(m,	2H),	5.00	(t,	1H),	5.70	(s,	1H),	7.65	(m,	

2H),	7.90	(m,	1H).  

	أ21مثال رقم 

 5 بنزونيرتيل] سلفونيل) هيدروكسي إيثيل -2[(- 3-) يل -  2-داي أوكسان -3، 1(-4

S

O O
O

OH

CN

O

 

) هيدروكسي إيثيل -2[(-3-) يل - 2- داي أوكسان -3، 1(- 4 متت مبدئيًا تعبئة
عند ). مل 60(داي كلورو ميثان  يف) ملي مول 7.55جمم،  2000(بنزونيرتيل ] سالفانيل

كمية قليلة من ) مكافئ 2.4ملي مول؛  18.1جمم،  MCPBA )4460م، متت إضافة 0°
مت . ساعة 16خليط التفاعل مت ببطء التدفئة إىل درجة حرارة الغرفة مث تقليبه ملدة . مرة واحدة 10 

، الحقًا غسله )مل 100(بعد ذلك ختفيف خليط التفاعل باستخدام داي كلورو ميثان 
وحملول كلوريد صوديوم ) مل 50×  4(قوة حملول بيكربونات صوديوم مائي % 5باستخدام 

مت تفاعل . ، مت جتفيف فوق مادة صلبة كربيتات الصوديوم، وترشيحه وتركيزه)مل 50(مشبع 
ذه الصورة%) LC-MS 100ية، بلغت درجة النقاء وفقاً لـ جم، كم 2.25(الناتج   . أيضاً 

LC-MS ) دقيقة؛  1.17= زمن االحتجاز ): 5طريقةMS (ESIpos): m/z = 298 [M+H]+  15 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6): δ = 1.50 (d, 1H), 2.05 (m, 1H), 3.60 (t, 2H), 3.70 (q, 
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2H), 4.00 (m, 2H), 4.20 (m, 2H), 4.90 (t, 1H), 6.30 (s, 1H), 8.00 (d, 1H), 8.25 (dd, 1H), 

8.30 (d, 1H). 

  أ22مثال رقم 

 فروميل بنزونيرتيل - 4-]سلفونيل) هيدروكسي إيثيل -2[(-3

S

O
O

OH

CN

O
H 5 

-3-) يل - 2- داي أوكسان - 3، 1(-4، مت تسخني Emrysيف فرن ميكروويف من نوع 
 -4وبرييدينيوم ) ملي مول 6.6جمم،  1970(زونيرتيل بن] سلفونيل) هيدروكسي إيثيل - 2[(

، 1:1(ماء / يف أسيتون ) مكافئ 0.75ملي مول؛  4.97جمم،  1249(تولني سلفونات 
متت بعد ذلك إضافة خليط التفاعل إىل . دقائق 5م ملدة °160مع التقليب عند ) مل 30
مت بعد ذلك غسل ). مل 50×  8(مت استخالصه باستخدام أسيتات إيثيل و ) مل 200(ماء  10 

، وجتفيف فوق كربيتات )مل 50×  2(األطوار العضوية اجملمعة مبحلول كلوريد صوديوم مشبع 
لزيادة الناتج، متت إعادة حملول غسيل  . الصوديوم، وترشيحه وتركيزه حتت ضغط منخفض

يف صورة مت احلصول على املركب املذكور يف العنوان . كلوريد الصوديوم باستخدام أسيتات إيثيل
 ).نظرياً % 99جم،  1.57(مادة صلبة 

MS (DCI / NH3): m/z = 257.1 [M+NH4]
+. 15 

	أ23مثال رقم 

-ميثيل  -6- ] فينيل) سلفونيل) هيدروكسي إيثيل -2((- 2-سيانو  - 4 -]4-)rac(محض 
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 -5- ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[- 1-أوكسو  -2
   الكربوكسيلي

N

NH

CN

CF3

CH3 O

S

OH

O

O O

OH

 

-2-سيانو  -rac(-4 -]4(ألليل  متت مبدئيًا تعبئة. مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
تراي فلورو ( -3[-1- أوكسو  - 2-ميثيل  - 6-] فينيل )سلفونيل) هيدروكسي إيثيل - 2(( 5 

جمم،  150(كربوكسيالت   -5- ترتا هيدرو بريمييدين - 4، 3، 2، 1-] فينيل) ميثيل
 THF يف) ملي مول 0.409جمم،  35.6مكافئ،  1.5(ومورفولني ) ملي مول 0.273

التفريغ (مت نزع الغاز من خليط التفاعل مرات متكررة . عند درجة حرارة الغرفة) مل 4(جاف 
تراي فينيل (يف جو من الغاز الواقي، ترتاكيس ). مث التنفيس يف جو من األرجون

متت إضافة، ) ملي مول 0.014جمم،  15.8مكافئ،  0.05) (0(باالديوم )فوسفني 10 

مت بعد ). HPLCاملراقبة عن طريق (ساعة  1وتقليب خليط التفاعل عند درجة حرارة الغرفة ملدة 
مت غسل الطور ). مل 60(ذلك تركيز اخلليط، وامتصاص الكمية املتبقية يف أسيتات إيثيل 

وحملول ) مل 20(، ماء )مل 20×  3(العضوي مرات متكررة مبحلول كلوريد أمونيوم مشبع 
، وجتفيفه فوق كربيتات الصوديوم، وترشيحه وتركيزه حتت )مل 20(كلوريد صوديوم مشبع 

؛ طور Gromsil C-18: عمودال(حتضريي  HPLCمتت تنقية املنتج اخلام بـ . ضغط منخفض 15 

مت احلصول على املركب ). TFA 10:90  80:20% 0.1+ ماء / أسيتونيرتيل : متحرك 
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 ).نظرياً % 43جمم،  60(ر يف العنوان يف صورة مادة صلبة املذكو 

LC-MS ) دقيقة؛  2.04= زمن االحتجاز ): 6طريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 510.1 (100) 

[M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 508.1 (100) [M-H]–.  

	أ24مثال رقم 

)rac(-4 - }2 -)]2- }]t -  5 -4- ]سلفونيل) إيثيل} أوكسي] سيليل) داي ميثيل(بيوتيل 

، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- أوكسو  -2- ميثيل  -6- } سيانو فينيل
 كربوكساميد   -5-ترتا هيدرو بريمييدين -4

NH

N

O

NH2

CH3 O

S

O

CN

CF3

O
Si

O

CH3

CH3

CH3

CH3 CH3

 

 -2((-2-سيانو  -4-]4- )rac( متت مبدئيًا تعبئة. مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- أوكسو  -2- ميثيل  -6- ] يلفين) هيدروكسي إيثيل سلفونيل 10 

ملي  1.18جمم،  600(كربوكساميد   -5-ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1- ] فينيل
ملي مول؛  11.8جمم،  803(م، متت إضافة إمييدازول °0عند ). مل 40( DMF يف) مول
 7ملي مول؛  8.26، جمم 1245(سيليل كلوريد ) ي ميثيلدا(بيوتيل  - t، مث )مكافئ 10

مت بعد . ساعة 16متت تدفئة اخلليط ببطء إىل درجة حرارة الغرفة وتقليبه الحقًا ملدة ). مكافئ
ذلك تركيز خليط التفاعل حتت وسط مفرغ عال، مت امتصاص الكمية املتبقية يف أسيتات إيثيل  15 
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وحملول ) مل 50×  3(مت غسل الطور العضوي باستخدام كلوريد أمونيوم حملول و ) مل 200(
مت بعد ذلك جتفيف الطور العضوي فوق كربيتات ). مل 50(كلوريد صوديوم مشبع 
جمم،   740(أدى ذلك إىل احلصول على مادة صلبة كمنتج خام . الصوديوم، وترشيحه وتركيزه

 .، حيث مت تفاعله دون تنقية إضافية)كمية

LC-MS ) دقيقة؛  2.69= زمن االحتجاز ): 6طريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 623.2 (100) 5 

[M+H]+.  

	أ25مثال رقم 

)rac(-4 - }2 -)]2- }]t -  4- ]سلفونيل) إيثيل} أوكسي] سيليل) داي ميثيل(بيوتيل- 
، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- أوكسو  -2- ميثيل  -6- } سيانو فينيل

 10 كربو نيرتيل  -5-ترتا هيدرو بريمييدين -4

NH

NCH3 O

S

O

CN

CF3

O
Si

O

CH3

CH3

CH3

CH3 CH3

NC

 

بيوتيل  - rac( -4- }2 -)]2- }]t( متت مبدئيًا تعبئة . إجراء التفاعل يف جو من األرجونمت
أوكسو  -2-ميثيل  -6- } سيانو فينيل - 4-]سلفونيل) إيثيل} أوكسي] سيليل) داي ميثيل(
كربوكساميد   -5- ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[- 1-
، وإضافة ميثوكسي كربونيل )مل 30(جاف  THF يف) لي مولم 1.18جمم،  740( 15 

ملي  7.13جم،  1.699؛ Burgessكاشف (سيلفامويل تراي إيثيل أمونيوم هيدروكسيد 
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دقيقة، أوضحت املراقبة  75بعد . مت تقليب اخلليط عند درجة حرارة الغرفةو ) مكافئ 6مول؛ 
يط التفاعل يف أسيتات إيثيل مت بعد ذلك امتصاص خل. اكتمال التحويل HPLCعن طريق 

، وجتفيف )مل 50×  3(مت غسل الطور العضوي مبحلول كلوريد صوديوم مشبع ). مل 150(
مت إخضاع الكمية املتبقية لكروماتوجراف . فوق مادة صلبة كربيتات الصوديوم، وترشيحه وتركيزه

مت . )1:1أسيتات إيثيل / سيكلو هكسان : طور متحرك (وميضي على جل السيليكا  5 

% 77جمم،  550(احلصول على املركب املذكور يف العنوان يف صورة مادة صلبة عدمية اللون 
 ).نظرياً 

LC-MS ) دقيقة؛  2.96= زمن االحتجاز ): 6طريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 605.2 (100) 

[M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 560.2 (100), 603.3 (50) [M-H]–.  

	أ26مثال رقم  10 

 بنزونيرتيل) يل سالفانيل - 2- بروبان ( - 3-) يل -  2-داي أوكسان -3، 1(-4

S

O O

CH3

CH3

CN

 

) يل -  2- داي أوكسان - 3، 1(- 4 متت مبدئيًا تعبئة. مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
 2.90(بروبان ثيو الت  -2وصوديوم ) ملي مول 27جم،  5.51(فلورو بنزونيرتيل  - 3-

متت ). مل 125( DMF يف) مكافئ 1؛ %90، بلغت درجة النقاء ملي مول 26.6جم،  15 

عند درجة حرارة ) مكافئ 2.5ملي مول؛  66.5جم،  9.19(إضافة كربونات بوتاسيوم 
اكتمال  TLCأوضحت املراقبة عن طريق . ساعة 4م ملدة °100الغرفة، وتقليب اخلليط عند 
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تبقية لكروماتوجراف وميضي على جل مت تركيز خليط التفاعلومت إخضاع الكمية امل. التحويل
مت عزل ). 4:1أسيتات إيثيل / سيكلو هكسان  سيكلو هكسان : طور متحرك (السيليكا 

 ).نظرياً % 96جم،  6.72(املركب املذكور يف العنوان يف صورة مادة صلبة 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.25 (d, 6H), 1.45 (d, 1H), 2.00 (m, 1H), 3.70 (m, 

1H), 4.00 (m, 2H), 4.15 (m, 2H), 5.75 (s, 1H), 7.70 (m, 2H), 7.95 (m, 1H). 5 

  أ27مثال رقم 

 بنزونيرتيل) يل سلفونيل - 2- بروبان ( - 3-) يل -  2-داي أوكسان -3، 1(-4

S

O O

CH3

O

CH3

CN

O

 

) يل سالفانيل - 2-بروبان ( -3- ) يل -  2- داي أوكسان - 3، 1(- 4 متت مبدئيًا تعبئة
م، °0عند ). مل 40(داي كلورو ميثان  يف) ملي مول 4.14جمم،  1090(زونيرتيل بن 10 

MCPBA )2449  ،متت إضافة كمية قليلة من مرة ) مكافئ 2.4ملي مول؛  9.9جمم
مت بعد ذلك . ساعة 16متت تدفئة اخلليط ببطء إىل درجة حرارة الغرفة مث تقليبه ملدة . واحدة

ي كلورو ميثان، الحقًا غسله مبحلول بيكربونات صوديوم ختفيف خليط التفاعل باستخدام دا
وحملول كلوريد ) مل 50×  5% (5، حملول كربونات صوديوم مائي قوته )مل 50(مشبع 

مت . ، وجتفيف فوق مادة صلبة كربيتات الصوديوم، وترشيحه وتركيزه)مل 50(صوديوم مشبع  15 

ذه الطريقة  %) LC-MS 89النقاء وفقًا لـ ، بلغت درجة %96جم،  1.17(تفاعل الناتج 
 .مت تفاعله دون تنقية إضافية
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LC-MS ) دقيقة؛  1.63= زمن االحتجاز ): 5طريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 240.3 (100), 

296.3 (40) [M+H]+  

MS (DCI / NH3): m/z (%) = 296.1 (25) [M+H]+, 313.1 (100) [M+NH4]
+.  

	أ28مثال رقم 

 5 بنزونيرتيل] سلفونيل) إيثيل ميثيل -1[(-3-فروميل -4

S

O

CH3

O

CH3

CN

H
O

 

( -3-) يل - 2-داي أوكسان - 3، 1(-4، مت تسخني Emrysيف فرن ميكروويف من نوع 
تولني  -4وبرييدينيوم ) ملي مول 3.7جمم،  1090(بنزونيرتيل ) يل سلفونيل - 2-بروبان 

) مل 15، 1:1(ماء / يف أسيتون ) مكافئ 0.75ملي مول؛  2.8جمم،  696(سلفونات 
 10 150(متت بعد ذلك إضافة خليط التفاعل إىل ماء . دقيقة 7م ملدة °165مع التقليب عند 

مت بعد ذلك غسل األطوار ). مل 30×  9(مت استخالصه باستخدام داي كلورو ميثان و ) مل
، وجتفيفها فوق كربيتات الصوديوم، )مل 30(العضوية اجملمعة مبحلول كلوريد صوديوم مشبع 

مت إخضاع املنتج اخلام لكروماتوجراف وميضي على . وترشيحها وتركيزها حتت ضغط منخفض
مت ). 3:2أسيتات إيثيل / سيكلو هكسان  سيكلو هكسان : طور متحرك (جل السيليكا 

 15 ).نظرياً % 87جم،  0.764(عزل املركب املذكور يف العنوان يف صورة مادة صلبة 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.25 (d, 6H), 3.80 (m, 1H), 8.10 (m, 1H), 8.40 (m, 

2H), 10.60 (s, 1H). 
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  أ29مثال رقم 

 -2- ميثيل  -6-} فينيل] سلفونيل) ميثيل إيثيل -1[(-2- سيانو  - 4 - }4-)rac(محض 
 -5- ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[-1- أوكسو 

  الكربوكسيلي

N

NH

CN

CF3

CH3 O

S

OH

O

O O

CH3

CH3

 5 

 -1[(-2- سيانو  -4{ -4 ألليل متت مبدئيًا تعبئة. مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
) تراي فلورو ميثيل( -3[-1-أوكسو  -2- ميثيل  -6- } فينيل] سلفونيل) ميثيل إيثيل

ملي  2.19جمم،  1200(كربوكسيالت   - 5-ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1-] فينيل
عند ) مل 60(جاف  THF يف) ملي مول 3.30جمم،  286مكافئ،  1.5( ومورفولني) مول

التفريغ مث التنفيس يف جو من (مت نزع الغاز من خليط التفاعل مرات متكررة . درجة حرارة الغرفة 10 

) 0(باالديوم )تراي فينيل فوسفني(يف جو من الغاز الواقي، متت إضافة ترتاكيس ). األرجون
، وتقليب خليط التفاعل عند درجة حرارة )ملي مول 0.110جمم،  127مكافئ،  0.05(

مت بعد ذلك تركيز اخلليط، وامتصاص ). HPLCاملراقبة عن طريق (ساعة  0.5الغرفة ملدة 
مت غسل الطور العضوي باستخدام محض ). مل 100(الكمية املتبقية يف أسيتات إيثيل 

، مت جتفيف )مل 30×  3(ومبحلول كلوريد صوديوم مشبع ) مل 40(ع  1هيدروكلوريك  15 
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) مل 10(متت إضافة ميثانول . فوق كربيتات الصوديوم، وترشيحه وتركيزه حتت ضغط منخفض
مت ترشيح ناتج الرتسيب بالشفط وغسلها باستخدام كمية قليلة من ميثانول . إىل الكمية املتبقية

% 95م، جم 1060(مت عزل املركب املذكور يف العنوان يف صورة مادة صلبة ). مل 5×  2(
 ).نظرياً 

LC-MS ) دقيقة؛  1.81= زمن االحتجاز ): 5طريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 508.1 (100) 5 

[M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 506.1 (100) [M-H]–. 

  أ30مثال رقم 

 بنزونيرتيل) فينيل سالفانيل( - 3-) يل -  2-داي أوكسان -3، 1(-4

S

O O

CN

 

) يل -  2- داي أوكسان - 3، 1(- 4 متت مبدئيًا تعبئة. ل يف جو من األرجونمت إجراء التفاع 10 

ملي مول؛  0.9جمم،  100(وثيوفينول ) ملي مول 1جمم،  207(فلورو بنزونيرتيل  - 3-
ملي  2.27جمم،  314(متت إضافة كربونات بوتاسيوم ). مل 3( DMF يف) مكافئ 1.1

. ساعة 4م ملدة °100يب اخلليط عند عند درجة حرارة الغرفة، وتقل) مكافئ 2.5مول؛ 
متت تنقية خليط التفاعل مباشرًة . بعد ذلك اكتمال التحويل LC/MSأوضحت املراقبة بواسطة 

% 0.1+ ماء / أسيتونيرتيل : ؛ طور متحرك Gromsil C-18: عمودال(حتضريي  HPLCبواسطة  15 

TFA 10:90  90:10 .(صورة مادة صلبة مت احلصول على املركب املذكور يف العنوان يف 
 ).نظرياً % 80جمم،  238(
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1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.45 (d, 1H), 2.00 (m, 1H), 4.00 (m, 2H), 4.15 (dd, 

2H), 5.85 (s, 1H), 7.35 (s, 1H), 7.45 (m, 5H), 7.75 (m, 2H). 

  أ31مثال رقم 

 بنزونيرتيل) فينيل سلفونيل( - 3-) يل -  2-داي أوكسان -3، 1(-4

S

O O
O

CN

O

 5 

 بنزونيرتيل) فينيل سالفانيل( -3- ) يل - 2- داي أوكسان -3، 1(-4 متت مبدئيًا تعبئة
م، متت إضافة كمية °0عند ). مل 7(داي كلورو ميثان  يف) ملي مول 0.773جمم،  230(

. مرة واحدة) مكافئ 2.4؛ %70ملي مول، احملتوى  1.85جمم،  MCPBA )458قليلة من 
م ملدة °5ساعة مث تركه  3ملدة  مبدئياً ئة اخلليط ببطء إىل درجة حرارة الغرفة وتقليبه متت تدف

، وتركيز خليط التفاعل حتت ضغط )مل 0.5(متت بعد ذلك إضافة ماء . أخرى ساعة 12 10 

: ؛ طور متحرك Gromsil C-18: عمودال(حتضريي  HPLCمتت تنقية املنتج اخلام بـ . منخفض
مت احلصول على املركب املذكور ). TFA 10:90  75:25% 0.1+ ماء / أسيتونيرتيل 

 ).جمم، كمية 260(يف العنوان يف صورة مادة صلبة 

LC-MS ) دقيقة؛  1.84= زمن االحتجاز ): 5طريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 330.2 (90) 

[M+H]+.  15 
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	أ32مثال رقم 

 بنزونيرتيل) فينيل سلفونيل( -3-فروميل -4

S

O
O

CN

H
O

 

( -3-) يل - 2-داي أوكسان - 3، 1(-4 مت تسخني، Emrysيف فرن ميكروويف من نوع 
تولني سلفونات  - 4وبرييدينيوم ) ملي مول 0.789جمم،  260( بنزونيرتيل) فينيل سلفونيل 5 

مع ) مل 3، 1:1(ماء / يف أسيتون ) مكافئ 0.75ملي مول؛  0.592جمم،  149(
) مل 50(متت بعد ذلك إضافة خليط التفاعل إىل ماء . دقيقة 6م ملدة °160التقليب عند 

مت بعد ذلك غسل األطوار العضوية ). مل 20×  8(مت استخالصه باستخدام أسيتات إيثيل و 
، وجتفيف فوق كربيتات الصوديوم، )مل 30×  2(اجملمعة مبحلول كلوريد صوديوم مشبع 
املذكور يف العنوان يف صورة مت احلصول على املركب . وترشيحها وتركيزها حتت ضغط منخفض 10 

 ).جم، كمية 0.21(مادة صلبة 

LC-MS ) دقيقة؛  2.11= زمن االحتجاز ): 6طريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 272.2 (100) 

[M+H]+  

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 7.70 (m, 2H), 7.80 (m, 1H), 8.00 (d, 1H), 8.15 (m, 

2H), 8.35 (dd, 1H), 8.70 (d, 1H), 10.65 (s, 1H). 15 

  أ33مثال رقم 

- أوكسو  - 2-ميثيل  - 6-} فينيل] فينيل سلفونيل[ - 2-سيانو  - rac(-4 - }4(محض 



 121

  الكربوكسيلي -5-ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1

N

NH

CN

CF3

CH3 O

S

OH

O

O O

 

فينيل ( -2- سيانو  -4[-4 ألليل متت مبدئيًا تعبئة. مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
، 2، 1- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- أوكسو  - 2-ميثيل  -6- ] فينيل) سلفونيل

ومورفولني ) ملي مول 0.378جمم،  220(كربوكسيالت   -5-ترتا هيدرو بريمييدين - 4، 3 5 

عند درجة حرارة ) مل 6(جاف  THF يف) ملي مول 0.567جمم،  43مكافئ،  1.5(
). التفريغ مث التنفيس يف جو من األرجون(مت نزع الغاز من خليط التفاعل مرات متكررة  .الغرفة

 22مكافئ،  0.05) (0(باالديوم )تراي فينيل فوسفني(يف جو من الغاز الواقي، ترتاكيس 
 16متت إضافة، وتقليب خليط التفاعل عند درجة حرارة الغرفة ملدة ) ملي مول 0.019جمم، 

مت بعد ذلك تركيز اخلليط، وامتصاص الكمية املتبقية يف ). HPLCعن طريق املراقبة (ساعة  10 

مت غسل الطور العضوي بصورة متتابعة باستخدام محض ). مل 100(أسيتات إيثيل 
) مل 30(، ماء )مل 50×  3(، حملول كلوريد أمونيوم مشبع )مل 6(ع  1هيدروكلوريك 

فوق كربيتات الصوديوم، وترشيحه وتركيزه ، مت جتفيف )مل 30(وحملول كلوريد صوديوم مشبع 
؛ طور Gromsil C-18: عمودال(حتضريي  HPLCمتت تنقية املنتج اخلام بـ . حتت ضغط منخفض

مت احلصول على الناتج ). TFA 10:90  80:20% 0.1+ ماء / أسيتونيرتيل: متحرك  15 

  ).نظرياً % 51جمم،  104(املستهدف يف صورة مادة صلبة 
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LC-MS ) دقيقة؛  2.35= زمن االحتجاز : )6طريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 542.1 (100) 

[M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 540.2 (80) [M-H]–.  

	أ34مثال رقم 

ميثيل ( - 3-ميثيل  -6-] فينيل) ميثيل سلفونيل( - 2-سيانو  - 4 -]4-)4S(محض 
ترتا هيدرو  -4 ،3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1-أوكسو  -2- )سلفونيل 5 

  الكربوكسيلي -5-بريمييدين

N

N

CN

CF3

CH3 O

OH

O

S CH3

S CH3

O

O
O

O

 

( -2-سيانو  -4 -]4-)4S(ألليل  متت مبدئيًا تعبئة. مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
تراي ( -3[-1- أوكسو  -2- )ميثيل سلفونيل( -3- ميثيل  -6- ] فينيل) ميثيل سلفونيل
جمم،  288(كربوكسيالت   -5- يدرو بريمييدينترتا ه -4، 3، 2، 1-] فينيل) فلورو ميثيل 10 

جاف  THF يف) ملي مول 0.723جمم،  63مكافئ،  1.5(ومورفولني ) ملي مول 0.482
التفريغ مث (مت نزع الغاز من خليط التفاعل مرات متكررة . عند درجة حرارة الغرفة) مل 5(

تراي فينيل (اكيس يف جو من الغاز الواقي، متت إضافة ترت ). التنفيس يف جو من األرجون
، وتقليب خليط )ملي مول 0.024جمم،  28مكافئ،  0.05) (0(باالديوم )فوسفني

مت بعد ذلك تركيز ). HPLCاملراقبة عن طريق (ساعة  1.5التفاعل عند درجة حرارة الغرفة ملدة  15 
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-Gromsil C: عمودال(حتضريي  HPLCاخلليط حتت ضغط منخفض، وتنقية الكمية املتبقية بـ 

أدى ذلك إىل ). TFA 10:90  75:25% 0.1+ ماء / أسيتونيرتيل: ور متحرك ؛ ط18
 ).نظرياً % 70جمم،  187(احلصول على املركب املذكور يف العنوان يف صورة مادة صلبة 

LC-MS ) دقيقة؛  1.81= زمن االحتجاز ): 5طريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 540.1 (100), 

558.1 (40) [M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 556.2 (10) [M-H]–.  5 

	أ35مثال رقم 

 -2-داي ميثيل  -6، 3-] فينيل) ميثيل سلفونيل( -2- سيانو  - 4 -]4-)4S(محض 
 -5- ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[-1- أوكسو 

  الكربوكسيلي

N

N

CN

CF3

CH3 O

S
CH3

OH

O
OO

CH3

 10 

( -2-سيانو  -4 -]4-)4S(ألليل  متت مبدئيًا تعبئة .مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
) تراي فلورو ميثيل( - 3[- 1-أوكسو  -2-داي ميثيل  -6، 3-] فينيل) ميثيل سلفونيل

ملي  0.294جمم،  157(كربوكسيالت   - 5-ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1-] فينيل
عند ) مل 5(ف جا THF يف) ملي مول 0.441جمم،  38مكافئ،  1.5(ومورفولني ) مول
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التفريغ مث التنفيس يف جو من (مت نزع الغاز من خليط التفاعل مرات متكررة . درجة حرارة الغرفة
) 0(باالديوم )تراي فينيل فوسفني(يف جو من الغاز الواقي، متت إضافة ترتاكيس ). األرجون

 ، وتقليب خليط التفاعل عند درجة حرارة)ملي مول 0.015جمم،  17مكافئ،  0.05(
مت بعد ذلك تركيز اخلليط حتت ضغط ). HPLCاملراقبة عن طريق (ساعة  16الغرفة ملدة 

: ؛ طور متحرك Gromsil C-18: عمودال(حتضريي  HPLCمنخفض، وتنقية الكمية املتبقية بـ  5 

أدى ذلك إىل احلصول على ). TFA 10:90  90:10% 0.1+ ماء / أسيتونيرتيل 
 ).نظرياً % 83جمم،  120(ورة مادة صلبة املركب املذكور يف العنوان يف ص

LC-MS ) دقيقة؛  1.84= زمن االحتجاز ): 5طريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 494.1 (100) 

[M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 492.1 (100) [M-H]–  

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 2.05 (s, 3H), 2.75 (s, 3H), 3.45 (s, 3H), 6.70 (s, 10 

1H), 7.75-7.80 (m, 3H), 7.90 (br. s, 1H), 8.15 (br. d, 1H), 8.30 (dd, 1H), 8.45 (d, 1H), 

12.75 (br. s, 1H). 

	أ36مثال رقم 

)rac(- 4ألليل-)تراي ( -3[-1-أوكسو  -2-ميثيل  -6-) نيرتو فينيل -2- سيانو  - 4
 15 كربوكسيالت   - 5-ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1- ] فينيل) فلورو ميثيل
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N

NH

CN

CF3

CH3 O

O

O

CH2

NO2

 

جم،  5.94(ألليل أسيتو أسيتات  متت مبدئيًا تعبئة. مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
متت الحقاً، . عند درجة حرارة الغرفة) مل 117( THF يف) مكافئ 1.0ملي مول؛  41.5
 ملي مول، بلغت درجة النقاء 41.5جم،  10.45(نيرتو بنزالديهيد  - 2-سيانو  -4 إضافة
ملي  41.5جم،  8.48(يوريا ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1، )مكافئ 1.0؛ 70% 5 

. ساعة 16مت تقليب اخلليط عند االرجتاع ملدة ). جم 17.7(تراي إيثيل فوسفات و ) مول
إضافة ماء مثلج، وبعد ذلك امتصاص اخلليط يف أسيتات إيثيل  مبدئياً إلجراء التفاعل، متت 

لطور العضوي فوق مادة صلبة كربيتات الصوديوم، وترشيحه وتركيزه مت جتفيف ا). مل 400(
، 2:1(أيزو بروبانول / متت إعادة بلورة املنتج اخلام من ماء ساخن . حتت ضغط منخفض

، ترشيحها مرًة أخرى )مل 60(مت طحن املادة الصلبة باستخدام داي إيثيل إيثر ). مل 400~ 10 

. ن داي إيثيل إيثرومت جتفيفها حتت وسط مفرغ عالبالشفط، وغسلها باستخدام كمية قليلة م
 ).نظرياً % 82جم،  16.63(مت احلصول على املركب املذكور يف العنوان يف صورة مادة صلبة 

LC-MS ) دقيقة؛  3.70= زمن االحتجاز ): 8طريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 487.1 (100) 

[M+H]+   

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 2.10 (s, 3H), 4.40 (m, 2H), 4.95 (d, 1H), 5.05 (d, 15 
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1H), 5.70 (m, 1H), 6.15 (d, 1H), 6.05 (d, 1H), 7.70-7.90 (m, 4H), 8.10 (br. d, 1H), 8.25 

(dd, 1H), 8.45 (d, 1H), 8.55 (d, 1H). 

	أ37مثال رقم 

تراي ( - 3[- 1-أوكسو  - 2-ميثيل  - 6-) نيرتو فينيل -2- سيانو  -rac(-4 -)4(محض 
 5  الكربوكسيلي - 5-ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1- ] فينيل) رو ميثيلفلو 

N

NH

CN

CF3

CH3 O

OH

O NO2

 

 -2-سيانو  -4(- 4ألليل -)rac( متت مبدئيًا تعبئة. مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[-1- أوكسو  - 2-ميثيل  - 6-) نيرتو فينيل

 1.5(ومورفولني ) ملي مول 30.8جم،  15.0(كربوكسيالت   -5-رو بريمييدينترتا هيد -4
. عند درجة حرارة الغرفة) مل 300(جاف  THF يف) ملي مول 46.3جم،  4.03مكافئ،  10 

يف جو ). التفريغ مث التنفيس يف جو من األرجون(مت نزع الغاز من خليط التفاعل مرات متكررة 
مكافئ،  0.05) (0(باالديوم )تراي فينيل فوسفني(كيس من الغاز الواقي، متت إضافة ترتا 

ساعة  2، وتقليب خليط التفاعل عند درجة حرارة الغرفة ملدة )ملي مول 1.54جم،  1.78
مت بعد ذلك تركيز اخلليط، وامتصاص الكمية املتبقية يف أسيتات ). HPLCاملراقبة عن طريق (

 15 500(ع  0.5محض هيدروكلوريك مت غسل الطور العضوي باستخدام ). مل 700(إيثيل 
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، مت جتفيف فوق كربيتات الصوديوم، وترشيحه )مل 300(ومبحلول كلوريد صوديوم مشبع ) مل
متت إعادة بلورة املنتج اخلام من أسيتات إيثيلومت جتفيف حتت . وتركيزه حتت ضغط منخفض

 12.87(لبة مت احلصول على املركب املذكور يف العنوان يف صورة مادة ص. وسط مفرغ عال
 ).نظرياً % 93جم، 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 2.05 (s, 3H), 6.00 (d, 1H), 7.65-7.90 (m, 4H), 8.10 5 

(d, 1H), 8.25 (dd, 1H), 8.40 (d, 1H), 8.50 (d, 1H), 12.5 (br. s, 1H). 

  أ38مثال رقم 

تراي ( -3[-1- أوكسو  - 2-ميثيل  - 6-) نيرتو فينيل - 2-سيانو  -4R(-4 -)4(محض 
  الكربوكسيلي - 5-ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1- ] فينيل) فلورو ميثيل

N

NH

CN

CF3

CH3 O

OH

O NO2

 10 

-1- أوكسو  -2- ميثيل  -6- ) نيرتو فينيل -2- سيانو  - rac( -4-)4(مت فصل محض 
 الكربوكسيلي -5-ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[
: عمودال[ حتضريي كروماتوجراف على طور كريايل  HPLCيف املتشاكالت بواسطة  )جم 590(

) بيوتيل اميد - t-ليوسني- L-ميثاكريلويل-N(طور كريايل من جل السيليكا أساسه بويل 
جم من العينة  100متت إذابة : مم؛ حتضري العينة 40× مم  670: االنتقائي؛ أبعاد العمود  15 
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ميثانول / أسيتات إيثيل : مل؛ طور متحرك  70: قن ؛ حجم احلTHFمل من  2000يف 
100:1  1:100260: م؛ الكشف°24: دقيقة؛ درجة حرارة /مل 80: ؛ معدل تدفق 
زيادة تشاكلية نسبتها نظرياً؛ % 95(جم  280أدى ذلك إىل احلصول على ]. نانومرت
 .4Sمن املتشاكل %) 99.6

طور كريايل من جل السيليكا : عمودال[ جرافيًا الزيادة التشاكلية كروماتو ) قيمة(مت حتديد   5 

مم  250: االنتقائي؛ أبعاد العمود ) بيوتيل اميد - t-ليوسني- L-ميثاكريلويل-N(أساسه بويل 
دقيقة؛ /مل 2: ؛ معدل تدفق10:1ميثانول / أسيتات إيثيل : مم؛ طور متحرك  4.6× 

 ].دقيقة  1.38= نانومرت؛ درجة حرارة الغرفة  265: الكشف

	أ39مثال رقم 

)4R( -4-)4-  تراي فلورو ( -3[- 1-أوكسو  - 2-ميثيل  - 6-) نيرتو فينيل -2- سيانو 10 

 كربوكساميد   - 5-ترتا هيدرو بريمييدين - 4، 3، 2، 1-] فينيل) ميثيل

N

NH

CN

CF3

CH3 O

NH2

O NO2

 

 - 2-سيانو  -4R( -4-)4(محض  متت مبدئيًا تعبئة. مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[-1- أوكسو  - 2-ميثيل  - 6-) نيلنيرتو في

ملي مول، بلغت درجة النقاء  11.4جم،  6.0( الكربوكسيلي -5- ترتا هيدرو بريمييدين -4 15 
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85(% ،DMAP )140  ،مكافئ 0.1ملي مول؛  1.143جمم( ،DIEA )1.77  ،جم
) مكافئ 1.2ملي مول؛  13.71جم،  7.14( PyBOPو) مكافئ 1.2ملي مول؛  13.7

، متت )دقيقة 15(عند درجة حرارة الغرفة، بعد التقليب لفرتة وجيزة ) مل 34(جاف  THF يف
مت بعد ذلك تقليب و ) ملي مول 57.1مكافئ،  THF )5حملول أمونيا يف موالر  0.5إضافة 

ك متت بعد ذل) مل 250(أسيتات إيثيل . ساعة 1اخلليط عند درجة حرارة الغرفة ملدة  5 

مت غسل الطور العضوي بصورة متتابعة مبحلول بيكربونات صوديوم . إضافته إىل خليط التفاعل
مشبع، وماء وحملول كلوريد صوديوم مشبع، وجتفيفه فوق كربيتات الصوديوم، وترشيحه وتركيزه 

طور (مت إخضاع املنتج اخلام لكروماتوجراف وميضي على جل السيليكا . حتت ضغط منخفض
مت احلصول على املركب املذكور يف العنوان يف ). 20:1ميثانول / ي كلورو ميثان دا: متحرك 

 10 ).نظرياً % 98جم،  5.0(صورة مادة صلبة عدمية اللون 

MS (ESIpos): m/z (%) = 446.2 (100) [M+H]+.  

	أ40مثال رقم 

)4R( -4-)4-  تراي فلورو ( -3[- 1-أوكسو  - 2-ميثيل  - 6-) نيرتو فينيل -2- سيانو
 كربو نيرتيل  - 5-ترتا هيدرو بريمييدين - 4، 3، 2، 1-] فينيل) لميثي

N

NH

CN

CF3

CH3 O

NC

NO2

 15 
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نيرتو  -2-سيانو  -4R(-4 -)4( متت مبدئيًا تعبئة. مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
ترتا  -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- أوكسو  -2- ميثيل  -6- ) فينيل

 THF يف%) 90ملي مول؛ درجة نقاء  10.1جم،  5.0(كربوكساميد   -5-هيدرو بريمييدين
، وإضافة ميثوكسي كربونيل سيلفامويل تراي إيثيل أمونيوم هيدروكسيد )مل 135(جاف 

مت بعد ذلك تقليب و ) مكافئ 1.6ملي مول؛  16.17جم،  3.85؛ Burgessكاشف ( 5 

) مل 300(ضافة أسيتات إيثيل متت بعد ذلك إ. ساعة 2اخلليط عند درجة حرارة الغرفة ملدة 
مت غسل الطور العضوي مرتني باستخدام ماء ومرًة واحدة مبحلول كلوريد . إىل خليط التفاعل

متت . صوديوم مشبع، وجتفيف فوق كربيتات الصوديوم، وترشيحه وتركيزه حتت ضغط منخفض
ورات اليت مت مت جتفيف البل. أسيتات إيثيل/ إعادة بلورة املنتج اخلام من سيكلو هكسان 

مت احلصول على املركب املذكور يف العنوان يف صورة مادة . احلصول عليها حتت وسط مفرغ عال 10 

 ).نظرياً % 65جم،  2.8(صلبة 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.80 (s, 3H), 5.95 (s, 1H), 7.75-8.25 (m, 6H), 8.35 

(dd, 1H), 8.65 (s, 1H). 

  أ41مثال رقم 

)4R( -4-)4- 15 -3[- 1-أوكسو  -2- داي ميثيل  -6، 3- ) نيرتو فينيل - 2-يانو س 

 كربو نيرتيل  - 5-ترتا هيدرو بريمييدين - 4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل(
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N

N

CN

CF3

CH3 O

NC
CH3

NO2

 

نيرتو  -2-سيانو  -4R(-4 -)4( متت مبدئيًا تعبئة. مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
ترتا  -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- سو أوك -2- ميثيل  -6- ) فينيل

، )مل 500(مطلق  THFيف) ملي مول 11.7جم،  5.0(كربو نيرتيل   -5-هيدرو بريمييدين
 13.5 5( THFيف ) LiHMDS(موالر من حملول ليثيوم هكسا ميثيل دايسيالزيد  1ومتت إضافة 

دقيقة، متت  30ملدة قليب بعد الت. م°78-عند ) مكافئ 1.15ملي مول،  13.5مل، 
، وتقليب اخلليط THFيف ) مكافئ 5ملي مول؛  58.5جم،  8.30(إضافة يودو ميثان 

مت بعد ذلك تركيز . ساعة 16م إىل درجة حرارة الغرفة ملدة °78-بالتسخني التدرجيي من 
، مث )مل 14.0(محض هيدروكلوريك  ع 1 مبدئياً خليط التفاعل حتت ضغط منخفض، و 

، )مرتني(مت غسل الطور العضوي بصورة متتابعة باستخدام ماء ). مل MTBE )500إضافة  10 

وحملول بيكربونات صوديوم مشبع، وحملول كلوريد أمونيوم مشبع وحملول كلوريد صوديوم مشبع، 
مت احلصول على . وجتفيف فوق كربيتات الصوديوم، وترشيحه وتركيزه حتت ضغط منخفض

 ).نظرياً % 83جم،  4.3(ورة مادة صلبة املركب املذكور يف العنوان يف ص

LC-MS ) دقيقة؛  1.28= زمن االحتجاز ): 4طريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 442.2 (100) 

[M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 440.2 (50) [M-H]–  15 
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1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.80 (s, 3H), 2.70 (s, 3H), 5.95 (s, 1H), 7.75-8.25 

(m, 5H), 8.35 (dd, 1H), 8.65 (s, 1H). 

  أ42مثال رقم 

)4R( -4-)2-  3[- 1-أوكسو  -2- داي ميثيل  -6، 3-) سيانو فينيل -4- أمينو - 
 5 كربو نيرتيل  - 5-ترتا هيدرو بريمييدين - 4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل(

N

N

CN

CF3

CH3 O

NH2

NC
CH3

 

داي  -6، 3- ) يرتو فينيلن - 2-سيانو  -4R(-4 -)4(متت إذابة يف جو من األرجون، 
ترتا هيدرو  - 4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- أوكسو  -2-ميثيل 
متت بعد ). مل 420(يف ميثانول ) ملي مول 11.3جم،  6.0(كربو نيرتيل   -5-بريمييدين

، وهدرجة اخلليط عند درجة حرارة )جم 5.5(باالديوم على كربون منشط % 10ذلك إضافة  10 

مت بعد ذلك ترشيح ). HPLCمتت مراقبته بدقة بواسطة (ساعة  5.5والضغط اجلوي ملدة  الغرفة
 1000(، وغسل ناتج الرتشيح املتبقي باستخدام ميثانول kieselguhrخليط التفاعل فوق 

مت تركيز ناتج الرتشيحومت إخضاع املنتج اخلام لكروماتوجراف وميضي على جل السيليكا ). مل
مت احلصول على املركب املذكور يف ). 2:1سيكلو هكسان / ات إيثيل أسيت: طور متحرك (

 15 ).نظرياً % 40جم،  2.28(العنوان يف صورة مادة صلبة 
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LC-MS ) دقيقة؛  1.06= زمن االحتجاز ): 9طريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 412.3 (80) 

[M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 410.3 (100) [M-H]–.  

	أ43مثال رقم 

تراي ( -3[-1- أوكسو  - 2-داي ميثيل  - 6، 3-سيانو  - 5-)4S({ - 2-يانو س -5
 5 بنزين سلفونيل كلوريد } يل-4-ترتا هيدرو بريمييدين  -4، 3، 2، 1- ] فينيل) فلورو ميثيل

N

N

CN

CF3

CH3 O

S

NC
CH3

Cl

O O

 

 - 6، 3-) سيانو فينيل - 4-أمينو  - 4R( -4-)2( متت مبدئيًا تعبئةيف جو من األرجون،  
ترتا هيدرو  - 4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[- 1-أوكسو  -2- داي ميثيل 
من محض أسيتيك  2:1:1خليط  يف) ملي مول 5.1جم،  2.1(كربو نيرتيل   -5-بريمييدين

متت بعد ذلك إضافة . م°10-عند ) مل 50اإلمجايل (ماء / محض هيدروكلوريك مركز / 10 

بالتنقيط، وتقليب ) مل 2(يف ماء ) لملي مو  5.38جمم،  371(حملول نرتات صوديوم 
متت بعد ذلك إضافة هذا احمللول إىل . دقيقة 40م ملدة °5- م إىل °10-اخلليط عند من 

) I(م، كلوريد حناس °10-مل من معلق ثاين أكسيد الكربيت املشبع، وتربيده إىل  45
عند  مت تقليب اخلليط). مل 44(يف محض أسيتيك ثلجي ) ملي مول 1.0جمم،  101.4(
متت مراقبة التفاعل بواسطة (ساعة  1م ملدة °15+ دقيقة مث عند  30م ملدة حوايل 0° 15 
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HPLC وLC-MS .( م وإضافته الحقًا إىل حوايل °مت بعد ذلك تربيد خليط التفاعل إىل صفر
مت ترشيح ناتج الرتسيب وامتصاصه يف أسيتات . مل من ماء مربد بالثلج استخدام ماصة 300
مت غسل احمللول مرتني مبحلول كلوريد صوديوم مشبع، وجتفيفه فوق كربيتات ). مل 150(إيثيل 

مت احلصول على املركب املذكور يف العنوان . الصوديوم، وترشيحه وتركيزه حتت ضغط منخفض
اسُتخدمت دون %) 92نظرياً، بلغت درجة النقاء % 77جم،  2.13(يف صورة مادة صلبة  5 

 .تنقية إضافية يف التفاعل التايل

LC-MS ) دقيقة؛  1.37= زمن االحتجاز ): 4طريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 495.1 (100) 

[M+H]+  

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.80 (s, 3H), 2.70 (s, 3H), 6.55 (s, 1H), 7.75-8.00 

(m, 6H), 8.10 (s, 1H). 10 

  أ44مثال رقم 

-1-أوكسو  - 2-ميثيل داي  - 6، 3-سيانو  - 4S(-5({ -2-سيانو  -5صوديوم  
بنزين } يل-4-ترتا هيدرو بريمييدين  -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[

 سلفينات
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N

N

CN

CF3

CH3 O

S

NC
CH3

O

O

Na
+

 

- 1-أوكسو  - 2-داي ميثيل  -6، 3-سيانو  - 4S(-5({ -2-سيانو  -5متت إذابة 
بنزين } يل-4- ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[

متت بعد ذلك إضافة كربيتيت صوديوم ). مل 4.25( THFيف ) جمم 600(سلفونيل كلوريد 
ملي  3.61جمم،  303(وبيكربونات صوديوم ) مكافئ 1.5ملي مول؛  1.55جمم،  195( 5 

مت تقليب اخلليط عند درجة حرارة الغرفة ملدة ). مل 1.7(، وإذابته يف ماء )مكافئ 3.5مول؛ 
أدى ذلك إىل احلصول على .  بعد ذلك جتفيف حملول التفاعل بالتجميد مباشرةً مت. ساعة 1

استخدمت دون %) 32نظرياً، بلغت درجة النقاء % 58جمم،  962(مادة صلبة كمنتج 
 .تنقية إضافية يف التفاعالت التالية

LC-MS ) دقيقة؛  0.80= زمن االحتجاز ): 9طريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 461.2 (80) 10 

[M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 459.2 (100) [M-H]–.  

	أ45مثال رقم 

)4S( -4-)4-  3[-1-أوكسو  -2- داي ميثيل  - 6، 3- ) سالفانيل فينيل -2-سيانو - 
 كربو نيرتيل  - 5-ترتا هيدرو بريمييدين - 4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل(
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N

NCH3 O

SH

NC

CN

CH3

CF3 

داي ميثيل  - 6، 3-سيانو  -4S( -5({ -2-سيانو  -5ابة يف جو من األرجون، متت إذ 
- ترتا هيدرو بريمييدين  - 4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[- 1-أوكسو  - 2-
 10(يف داي كلورو ميثان ) ميكرو موالر 105جمم،  52(بنزين سلفونيل كلوريد } يل-4
جمم،  315جم، /ملي مول  1عة س(راتنج بوليستريين –متت إضافة تراي فينيل فوسفني ). مل 5 

متت بعد ذلك إضافة كمية . ساعة 15، ورج اخلليط ملدة )مكافئ 3ميكرو موالر،  315
 105جمم،  105جم، /ملي مول  1(راتنج بوليستريين  - أكرب من تراي فينيل فوسفني 

مت بعد ذلك ترشيح خليط . ساعات أخرى 5، ورج اخلليط ملدة )مكافئ 1ميكرو موالر، 
عل، وتركيز ناتج الرتشيح حتت ضغط منخفض وجتفيف الكمية املتبقية حتت وسط مفرغ التفا
جمم، بلغت درجة  90(مت احلصول على املركب املذكور يف العنوان يف صورة مادة صلبة . عال 10 

 .استخدمت دون تنقية إضافية يف التفاعالت التالية) ، كمية%50النقاء 

LC-MS ) دقيقة؛  1.25= زمن االحتجاز ): 4طريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 429.1 (100) 

[M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 427.0 (40) [M-H]–  

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.80 (s, 3H), 2.65 (s, 3H), 3.15 (s, 1H), 5.65 (s, 

1H), 7.60-7.90 (m, 7H), 8.00 (s, 1H). 15 
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  :النماذج التمثيلية

	1مثال رقم 

)rac(-4 - }5 -  3[- 1-أوكسو  -2- ميثيل  -6- أسيتيل - )فينيل) تراي فلورو ميثيل [ -
 بنزونيرتيل) ميثيل سلفونيل( -3- }يل-4-ترتا هيدرو بريمييدين  -4، 3، 2، 1

N

NH

CN

CF3

CH3 O

CH3

O S
CH3

OO

 5 

ملي  1.38جمم،  251(تراي إيثيل فوسفات مت تقليب . مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
. م طوال الليل°50عند ) ملي مول 0.918جمم،  130(ور وخامس أكسيد الفوسف) مول

ميثيل ( - 3-فروميل -4، وإضافة )مل MTBE )5مت بعد ذلك ختفيف اخلليط باستخدام 
تراي فلورو ( - 3[-1، )أ14ملي مول؛ مثال رقم  1.15جمم،  240(بنزونيرتيل ) سلفونيل
جمم،  173(دايون  بنتيان -4، 2و) ملي مول 1.15جمم،  234(يوريا ] فينيل) ميثيل 10 

إلجراء التفاعل، مت إزالة املذيب . مت تقليب اخلليط عند االرجتاع طوال الليل). ملي مول 1.72
أدى ذلك . حتت ضغط منخفض، وتعليق الكمية املتبقية يف داي إيثيل إيثر مث ترشيحه بالشفط

 .من املركب املستهدف) نظرياً % 73(جمم  404إىل احلصول على 

MS (DCI / NH3): m/z (%) = 478.2 (100) [M+H]+, 495.2 (28) [M+NH4]
+  
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HPLC ) دقيقة 4.38= زمن االحتجاز ): 2طريقة. 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 2.10 (s, 3H), 2.29 (s, 3H), 3.57 (s, 3H), 6.32 (s, 

1H), 7.16 (s, 1H), 7.68-7.86 (m, 4H), 8.02 (d, 1H), 8.23 (d, 1H), 8.37 (s, 1H). 

  2مثال رقم 

4- })4S(-5 -  3[-1-أوكسو  - 2-ميثيل  - 6-أسيتيل- )فينيل) تراي فلورو ميثيل [ - 5 

 بنزونيرتيل) ميثيل سلفونيل( -3- }يل-4-ترتا هيدرو بريمييدين  -4، 3، 2، 1

N

N H

C N

C F 3

CH 3 O

CH 3

O S
C H 3

O O

 

) تراي فلورو ميثيل( - 3[- 1-أوكسو  -2-ميثيل  -6-أسيتيل  -4 - }5-)rac(مت فصل 
بنزونيرتيل ) ميثيل سلفونيل( -3-}يل- 4-ترتا هيدرو بريمييدين  -4، 3، 2، 1- ] فينيل

حتضريي كروماتوجراف على طور   HPLCيف املتشاكالت بواسطة ) جمم 290، 1مثال رقم ( 10 

متت إذابة العينة : مم؛ حتضري العينة 20× مم  Daicel Chiralpak IA ،250: عمودال[ كريايل 
مل؛ طور  1.0: ؛ حجم احلقن 1:1:1أسيتونيرتيل / ول ميثان/ MTBEمل من  30يف 

م؛ °30: دقيقة؛ درجة حرارة /مل 15؛ معدل تدفق 1:1ميثانول / MTBE: متحرك 
من املتشاكل ) نظرياً % 83(جمم  121أدى ذلك إىل احلصول على ]. مم 220: الكشف

4S  15 .مادة صلبة غري بلورية عدمية اللونيف صورة 

HPLC ) دقيقة 4.38= حتجاز زمن اال): 2طريقة. 
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1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 2.10 (s, 3H), 2.28 (s, 3H), 3.57 (s, 3H), 6.33 (d, 

1H), 7.20 (d, 1H), 7.68-7.88 (m, 4H), 8.02 (d, 1H), 8.23 (d, 1H), 8.37 (s, 1H). 

[20: [الدوران البصري
Na  + =18.7° )c  =0.56  يفDMF.( 

  3مثال رقم 

- 1- أوكسو  -2- ميثيل  -6- ] فينيل) ميثيل سلفونيل( -2- سيانو  -4-]4-)rac(ألليل  5 

 كربوكسيالت   - 5-ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[

N

N H

C N

C F 3

CH 3 O

S
C H 3

O

O

CH 2
O O

 

 126جم،  22.98(تراي إيثيل فوسفات  مت تقليب. مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
م طوال °50عند ) ملي مول 84.1جم،  11.94(أكسيد الفوسفور  وخامس) ملي مول

ميثيل ( - 3-فروميل -4، و)مل MTBE )450مت بعد ذلك ختفيف اخلليط باستخدام . الليل 10 

تراي فلورو ( - 3[- 1، )أ4ملي مول؛ مثال رقم  105جم،  22.00(بنزونيرتيل ) سلفونيل
 22.42(ة ألليل أسيتو أسيتات وإضاف) ملي مول 105جم،  21.47(يوريا ] فينيل) ميثيل

ونظرًا لعدم اكتمال . مت تقليب اخلليط عند االرجتاع طوال الليل). ملي مول 158جم، 
مت بعد ذلك تسخني اخلليط . تقطريياً  MTBEمل  350التفاعل، مت تركيز خليط التفاعل بإزالة 

ت ضغط منخفض، إلجراء التفاعل، مت إزالة املذيب حت. ساعات أخرى 4عند االرجتاع ملدة  15 

مت غسل املادة الصلبة باستخدام . وتعليق الكمية املتبقية يف داي إيثيل إيثر مث ترشيحه بالشفط
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أدى ذلك إىل احلصول على ). مل 50(مث باستخدام داي إيثيل إيثر ) مل 350(ماء مقطر 
 .من املركب املذكور يف العنوان) نظرياً % 64(جم  34.74

LC-MS ) دقيقة؛  1.28= تجاز زمن االح): 4طريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 520.2 (100) 

[M+H]+  

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 2.15 (s, 3H), 3.45 (s, 3H), 4.45 (m, 2H), 4.95 (d, 5 

1H), 5.05 (d, 1H), 5.65 (m, 1H), 6.40 (d, 1H), 7.20 (d, 1H), 7.70 (m, 2H), 7.80 (m, 1H), 

7.85 (br. s, 1H), 8.10 (br. d, 1H), 8.25 (d, 1H), 8.35 (s, 1H). 

  4مثال رقم 

-1- أوكسو  -2- ميثيل  -6- ] فينيل) ميثيل سلفونيل( - 2-سيانو  -4-]4-)4S(ألليل 
 10 كربوكسيالت   - 5-ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[

N

NH

CN

CF3

CH3 O

S
CH3

O

O

CH2
OO

 

 -2-ميثيل  -6- ] فينيل) ميثيل سلفونيل( - 2-سيانو  -4-]4-)rac(مت فصل ألليل 
  -5- ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[-1- أوكسو 

حتضريي   HPLCيف املتشاكالت بواسطة ) جم 2.33، 3مثال رقم (كربوكسيالت 
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- N( طور كريايل من جل السيليكا أساسه بويل: عمودال[ كروماتوجراف على طور كريايل 
 1يف كل حالة : االنتقائي؛ حتضري العينة) سيكلو بروبيل ميثيل اميد diليوسني-D- ميثاكريلويل

؛ 20:25:25أيزو هكسان / أسيتات إيثيل / THFمل من  70جم من العينة متت إذابة يف 
 60: ؛ معدل تدفق1:1أيزو بروبانول / أيزو هكسان : مل؛ طور متحرك  8: حجم احلقن 

أدى ذلك إىل احلصول على ]. نانو مرت 260: م؛ الكشف°24: حرارة  دقيقة؛ درجة/مل 5 

مت حتديد . 4Sمن املتشاكل %) 99.5 زيادة تشاكلية نسبتها <نظرياً، % 69(جم  0.8
طور كريايل من جل السيليكا أساسه بويل : عمودال[ الزيادة التشاكلية كروماتوجرافيًا ) قيمة(
)N-ميثاكريلويل-D- 4.6× مم  250االنتقائي، ) بروبيل ميثيل اميدليوسني داي سيكلو 

: دقيقة؛ الكشف/مل 2: ؛ معدل تدفق1:1أسيتات إيثيل / أيزو هكسان : مم؛ طور متحرك 
 10 ].دقيقة  1.45= نانو مرت؛ درجة حرارة الغرفة  260

LC-MS ) دقيقة؛  2.11= زمن االحتجاز ): 5طريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 520.1 (100) 

[M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 475.2 (100), 518.2 (100) [M-H]–  

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 2.10 (s, 3H), 3.45 (s, 3H), 4.45 (m, 2H), 4.95 (d, 

1H), 5.05 (d, 1H), 5.65 (m, 1H), 6.40 (d, 1H), 7.20 (d, 1H), 7.70 (m, 2H), 7.80 (m, 1H), 

7.85 (br. s, 1H), 8.10 (br. d, 1H), 8.25 (d, 1H), 8.35 (s, 1H). 15 

  5مثال رقم 

)4S( -4-]4-  2-سيانو - )3[- 1-أوكسو  - 2-ميثيل  -6-] فينيل) ميثيل سلفونيل- 
 كربوكساميد   - 5-ترتا هيدرو بريمييدين - 4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل(
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N

NH

CN

CF3

CH3 O

S
CH3

NH2

O

O O

  

( -2- سيانو  -4 -]4-)4S(محض متت مبدئيًا تعبئة. مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[- 1-أوكسو  -2- ميثيل  -6- ] فينيل) ميثيل سلفونيل

ملي مول؛ مثال رقم  1.45جمم،  696( الكربوكسيلي - 5-ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2
عند ) مل 35(جاف  DMF يف) ملي مول 2.9جمم،  1104مكافئ،  2( HATUو) أ5 5 

 20(لفرتة وجيزة ) ملي مول 7.26جمم،  388مكافئ،  5(م، مث تقليبه كلوريد أمونيوم 0°
مت تقليب اخلليط عند ). ملي مول 10.16جمم،  1314مكافئ،  7( DIEAوإضافة ) دقيقة

مت بعد ذلك تركيز اخلليط، ). HPLCمتت مراقبته بواسطة (ساعة  4درجة حرارة الغرفة ملدة 
ميكرومرت؛ طور متحرك  Gromsil C-18 10: عمودال(حتضريي  HPLCوتنقية الكمية املتبقية بـ 

أدى ذلك إىل احلصول على ). TFA 10:90  90:10% 0.1+ ماء / أسيتونيرتيل :  10 

 ).نظرياً % 88جمم،  612(مادة صلبة غري بلورية عدمية اللون 

LC-MS ) دقيقة؛  1.94= زمن االحتجاز ): 6طريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 479.1 (100) 

[M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 434.1 (100), 477 (40) [M-H]–  

1H‐NMR	(400	MHz,	DMSO‐d6):		=	1.80	(s,	3H),	3.40	(s,	3H),	6.35	(s,	1H),	7.20	

(s,	1H),	7.25	(br.	s,	1H),	7.45	(br.	s,	1H),	7.65‐7.80	(m,	4H),	8.10	(d,	1H),	8.30	 15 
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(s,	1H),	8.35	(d,	1H).	

	6مثال رقم 

)4S( -4-]4-  2-سيانو - )3[- 1-أوكسو  - 2-ميثيل  -6-] فينيل) ميثيل سلفونيل- 
 كربو نيرتيل  - 5-ترتا هيدرو بريمييدين - 4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل(

N

NH

CN

CF3

CH3 O

S
CH3

NC O O

 5 

 :الطريقة أ

ميثيل ( - 2-سيانو  -4-]4-)4S( متت مبدئيًا تعبئة. مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
، 2، 1- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- أوكسو  - 2-ميثيل  -6- ] فينيل) سلفونيل

) 5ملي مول؛ مثال رقم  1.17جمم،  560(كربوكساميد   -5-ترتا هيدرو بريمييدين - 4، 3
، وإضافة ميثوكسي كربونيل سيلفامويل تراي إيثيل أمونيوم )مل 35(جاف  THF يف 10 

مت تقليب و ) مكافئ 4ملي مول،  4.68جمم،  1115؛ Burgessكاشف (هيدروكسيد 
اكتمال  HPLCدقيقة، أوضحت املراقبة عن طريق  90بعد . اخلليط عند درجة حرارة الغرفة

 Gromsil: عمودال(حتضريي  HPLCمت تركيز خليط التفاعل، وتنقية الكمية املتبقية بـ . التحويل

C-18 10  0.1+ ماء / أسيتونيرتيل : ميكرومرت؛ طور متحرك %TFA 10:90  
مادة صلبة غري بلورية عدمية اللون  asمت احلصول على املركب املذكور يف العنوان ). 90:10 15 
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 ).نظرياً % 87جمم،  470(

 :الطريقة ب

- أوكسو  - 2-ميثيل  - 6-] فينيل) ميثيل سلفونيل( -2-سيانو  -4 -]4-)4S(متت إذابة 
كربوكساميد   - 5-ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1
جم،  5.63(معًا باستخدام تراي إيثيل أمني، ) 5ملي مول؛ مثال رقم  21.7جم،  10.4( 5 

يدريدمتت إضافة تراي فلورو أسيتيك ). مل 50(جاف  THFيف ) ملي مول 55.6  أ
دقيقة  15بعد ). م°35حىت (بالتنقيط بالتسخني اخلفيف ) ملي مول 55.6جم،  11.69(

متت إضافة حملول بيكربونات ). HPLCمتت مراقبته بواسطة (فاعل من التقليب، اكتمل الت
مت . بالتنقيط، واستخالص اخلليط مرتني باستخدام أسيتات إيثيل) مل 250(صوديوم مشبع 

غسل األطوار العضوية اجملمعة مبحلول كلوريد صوديوم مشبع، مت جتفيف باستخدام كربيتات  10 

مت متت تنقية .  تركيز اخلليط على مبخر دوارجم جل السيليكاومت 30مغنسيوم، متت إضافة 
ذه الطريقة إىل جل سيليكا كروماتوجرافيًا على  جم  500املنتج اخلام الذي مت امتصاصه 

أدى ذلك ). 2:1أسيتات إيثيل / داي كلورو ميثان : طور متحرك (إضايف من جل السيليكا 
 .ر يف العنوانمن املركب املذكو ) نظرياً % 65(جم  6.46إىل احلصول على 

m.p :.258-259°15 م 

[20: [الدوران البصري
Na  = -222.0° )c  =0.48  يفDMF( 

LC-MS ) دقيقة؛  2.28= زمن االحتجاز ): 6طريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 461.1 (100) 

[M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 352.3 (70), 416.1 (100), 459.2 (70) [M-H]–  

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.80 (s, 3H), 3.40 (s, 3H), 6.45 (s, 1H), 7.70-7.85 
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(m, 3H), 7.95 (br. s, 1H), 8.30-8.40 (m, 4H). 

	7مثال رقم 

t -  6[(بيوتيلR( -5-  2-سيانو  -4[-6- سيانو - )ميثيل  -4-] فينيل) ميثيل سلفونيل
) 2H(1-مييدينداي هيدرو بري  -6، 3-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[- 3-أوكسو  - 2-
 5 أسيتات ] يل -

N

N

CN

CF3

CH3 O
O

O

CH3

CH3

CH3

S
CH3

O O
NC

 

ميثيل ( - 2-سيانو  -4-]4-)4S( متت مبدئيًا تعبئة. مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
، 2، 1- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- أوكسو  - 2-ميثيل  -6- ] فينيل) سلفونيل

) 6ميكرو موالر؛ مثال رقم  630، جمم 290( كربو نيرتيل  -5-ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3
) مكافئ 1.2ميكرو موالر،  756جمم،  30.2يف زيت معدين، % 60(وصوديوم هيدريد  10 

بيوتيل برومو  - t، )دقيقة 15(م، وبعد التقليب لفرتة وجيزة °0عند ) مل THF )12 يف
مت السماح بتسخني . متت إضافة) مكافئ 1.4ميكرو موالر،  882جمم،  175(أسيتات 

متت بعد ذلك إضافة . دقيقة، متت مالحظة التحول كامالً  150بعد . RTط التفاعل إىل خلي
مت غسل الطور العضوي مبحلول كلوريد صوديوم ). مل 100(خليط التفاعل إىل أسيتات إيثيل 

، وجتفيف فوق كربيتات الصوديوم، وترشيحه وتركيزه حتت ضغط )مل 20×  2(مشبع  15 
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ميكرومرت؛  Gromsil C-18 10: عمودال(حتضريي  HPLCام بـ متت تنقية املنتج اخل. منخفض
أدى ذلك إىل . )TFA 10:90  90:10% 0.1+ ماء / أسيتونيرتيل : طور متحرك 

 ).نظرياً % 85جمم،  309(احلصول على املركب املستهدف يف صورة مادة صلبة 

LC-MS ) دقيقة؛  1.38= زمن االحتجاز ): 4طريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 519.1 (100); 

MS (ESIneg): m/z (%) = 573.4 (100) [M-H]–.  5 

  أمينوكربونيل داي ھيدرو بيريميدينون - Nمشتقات تخليق : 1اإلجراء العام 

 )العملية أ(

] فينيل) ميثيل سلفونيل( -2- سيانو  -4[-6- سيانو  - 5-)6S(نيرتو فينيل  -4متت إذابة 
داي هيدرو  -6، 3- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[- 3-أوكسو  - 2-ميثيل  - 4-

يف أسيتونيرتيل، وإضافة أمني ) مكافئ 1أ، 6مثال رقم (كربوكسيالت   - )2H(1-بريمييدين 10 

، متت تنقية )HPLCه بواسطة متت مراقبت(بعد اكتمال التفاعل . بالتقليب) مكافئ 3(مناسب 
 20× مم  Kromasil C18 ،125: عمودال(حتضريي  HPLCخليط التفاعل مباشرًة بواسطة 

محض فورميك، الطور % 0.01ماء باستخدام : ؛ الطور املتحرك أÅ 100ميكرومرت،  5مم، 
دقيقة   9ب % 10دقيقة   2ب % 10دقيقة  0: أسيتونيرتيل؛ التدرج: املتحرك ب

ب؛ % 10دقيقة   15ب % 10دقيقة   12.1ب % 90دقيقة   12ب % 90 15 

مت جتميع ). نانو مرت 254: دقيقة؛ الكشف باألشعة فوق البنفسجية/مل 0.35: معدل تدفق
 .أجزاء املنتج وتركيزها حتت ضغط منخفض

	8مثال رقم 

)6S( -5-  2-سيانو  -4[-6- سيانو- )فينيل) ميثيل سلفونيل [-N-]2-  هيدروكسي-
) تراي فلورو ميثيل( -3[-3-أوكسو  -2-ميثيل  -4- ] إيثيل) هيدروكسي ميثيل( -1 20 
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 كربوكساميد   - )2H(1-داي هيدرو بريمييدين -6، 3- ] فينيل

N

N OCH3

N
H

O

CN

NC

CF3

S
CH3

O O
OH

OH

 

( - 2-سيانو  -4[-6- سيانو  - 5-)6S(نيرتو فينيل  - 4، مت تفاعل 1وفقًا لإلجراء العام  
، 3-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[- 3-أوكسو  -2- ميثيل  -4- ] فينيل )ميثيل سلفونيل

ملي مول؛ مثال  0.125جمم،  78.0(كربوكسيالت   - )2H(1-داي هيدرو بريمييدين -6 5 

يف ) ملي مول 0.374جمم،  34.1(بروبان دايول  - 3، 1-أمينو  - 2مع ) أ6رقم 
 ).نظرياً % 69جمم،  50(إلعطاء املركب املستهدف ) مل 1(أسيتونيرتيل 

HPLC ) دقيقة 4.27= زمن االحتجاز ): 3طريقة. 

MS (ESIpos): m/z (%) = 578.3 (100) [M+H]+ 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.78 (s, 3H), 3.20-3.57 (m, 5H), 3.50 (s, 3H), 4.70 10 

(t, 1H), 4.76 (t, 1H), 7.27 (s, 1H), 7.74-8.23 (m, 5H), 8.29 (d, 1H), 8.44 (s, 1H), 8.90-

9.02 (br. s, 1H). 

	9مثال رقم 

)6S(-N -)2-  ميثيل ( -2- سيانو  - 4[- 6-سيانو  -5-) أوكسو إيثيل - 2-أمينو
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 -6، 3-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[- 3-أوكسو  -2- ميثيل  - 4-] فينيل) سلفونيل
 كربوكساميد   - )2H(1- داي هيدرو بريمييدين

N

N OCH3

N
H

O

CF3

CN

NC NH2

O

S
CH3

O O

 

( - 2-سيانو  -4[-6- سيانو  - 5-)6S(نيرتو فينيل  -4تفاعل ، مت 1وفقًا لإلجراء العام 
، 3-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[- 3-أوكسو  -2- ميثيل  -4- ] فينيل )ميثيل سلفونيل 5 

ملي مول؛ مثال  0.315جمم،  197(كربوكسيالت   - )2H(1-داي هيدرو بريمييدين -6
داي أيزو  -N ،Nو) ملي مول 0.945جمم،  104(مع جليسني اميد هيدرو كلوريد ) أ6رقم 

إلعطاء املركب ) مل 2.5(يف أسيتونيرتيل ) ملي مول 0.945جمم،  122(بروبيل إيثيل أمني 
 ).نظرياً % 39جمم،  72(املستهدف 

HPLC ) 10 .دقيقة 4.24= زمن االحتجاز ): 2طريقة 

MS (ESIpos): m/z (%) = 561.3 (100) [M+H]+, 583.2 (50) [M+Na]+ 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.80 (s, 3H), 3.49 (s, 3H), 3.67 (dd, 2H), 7.12 (s, 

1H), 7.26 (s, 1H), 7.36 (s, 1H), 7.72-8.23 (m, 5H), 8.29 (d, 1H), 8.43 (s, 1H), 9.14 (br. s, 

1H). 



 149

	10مثال رقم 

)6S( -5-  2-سيانو  - 4[-6- سيانو - )ميثيل سلفونيل (فينيل [-N-)2-  هيدروكسي
داي هيدرو  -6، 3- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[- 3-أوكسو  -2- ميثيل  -4-) إيثيل

 كربوكساميد   - )2H(1-بريمييدين

N

N O

N
H

O

CF3

CN

NC

CH3

OH

S
CH3

O O

 5 

( - 2-سيانو  -4[-6- سيانو  - 5-)6S(نيرتو فينيل  - 4، مت تفاعل 1وفقًا لإلجراء العام  
، 3-] فينيل) لورو ميثيلتراي ف( - 3[- 3-أوكسو  -2- ميثيل  -4- ] فينيل) ميثيل سلفونيل

ملي مول؛ مثال  0.128جمم،  80.0(كربوكسيالت   - )2H(1-داي هيدرو بريمييدين -6
) مل 1(يف أسيتونيرتيل ) ملي مول 0.384جمم،  23.4(أمينو إيثانول  -2مع ) أ6رقم 

 10 ).نظرياً % 39جمم،  27(إلعطاء املركب املستهدف 

HPLC ) ةدقيق 4.39= زمن االحتجاز ): 2طريقة. 

MS (ESIpos): m/z (%) = 548.2 (100) [M+H]+ 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.78 (s, 3H), 3.03-3.45 (m, 4H), 3.50 (s, 3H), 4.74 

(m, 1H), 7.26 (s, 1H), 7.74-8.22 (m, 5H), 8.29 (d, 1H), 8.43 (s, 1H), 8.94 (br. s, 1H). 
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  11مثال رقم 

)6S( -5-  2- سيانو  - 4[- 6-سيانو- )ميثيل  -4-] فينيل) ميثيل سلفونيل-N - 
داي هيدرو  -6، 3- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-3- أوكسو  -2-يل  - 4- مورفولني 
 كربوكساميد   - )2H(1-بريمييدين

N

N OCH3

N
H

O

CF3

CN

NC

S
CH3

N

OO O

  5 

( - 2-سيانو  -4[-6- سيانو  - 5-)6S(نيرتو فينيل  - 4، مت تفاعل 1وفقًا لإلجراء العام  
، 3-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[- 3-أوكسو  -2- ميثيل  -4- ] فينيل) ونيلميثيل سلف

ملي مول؛ مثال  0.125جمم،  78.0(كربوكسيالت   - )2H(1-داي هيدرو بريمييدين -6
) مل 1(يف أسيتونيرتيل ) ملي مول 0.374جمم،  38.2(أمينو مورفولني  -Nمع ) أ6رقم 

 10 ).ظرياً ن% 61جمم،  46(إلعطاء املركب املستهدف 

HPLC ) دقيقة 4.49= زمن االحتجاز ): 3طريقة. 

MS (ESIpos): m/z (%) = 589.3 (100) [M+H]+ 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.80 (s, 3H), 2.53-2.72 (m, 4H), 3.47-3.56 (m, 4H), 

3.50 (s, 3H), 7.11 (s, 1H), 7.74-8.21 (m, 5H), 8.32 (d, 1H), 8.43 (s, 1H), 9.63 (s, 1H). 
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  12مثال رقم 

)6S( -5-  2-سيانو  - 4[- 6-سيانو - )ميثيل سلفونيل (فينيل [-N' ،N'-  بيس)2 - 
 -6، 3-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-3- أوكسو  -2-ميثيل  - 4-) هيدروكسي إيثيل

  كربوهيدرازيد   - )2H(1- داي هيدرو بريمييدين

N

N OCH3

N
H

O

N

OH

OH

CN

S
CH3

CF3

NC
O O

 5 

( - 2-سيانو  -4[-6- سيانو  - 5-)6S(نيرتو فينيل  - 4تفاعل  ، مت1وفقًا لإلجراء العام  
، 3-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[- 3-أوكسو  -2- ميثيل  -4- ] فينيل) ميثيل سلفونيل

ملي مول؛ مثال  0.125جمم،  78.0(كربوكسيالت   - )2H(1-داي هيدرو بريمييدين -6
يف ) ملي مول 0.374م، جم 45.0(داي إيثانول -1، 1-هيدرازين- '2، 2مع ) أ6رقم 

 10 ).نظرياً % 51جمم،  40(إلعطاء املركب املستهدف ) مل 1(أسيتونيرتيل 

HPLC ) دقيقة 4.23= زمن االحتجاز ): 3طريقة. 

MS (ESIpos): m/z (%) = 607.3 (100) [M+H]+ 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.80 (s, 3H), 2.70 (t, 4H), 3.20 (m, 4H), 3.46 (s, 

3H), 4.15 (t, 2H), 7.11 (s, 1H), 7.74-8.37 (m, 6H), 8.44 (s, 1H), 9.60 (s, 1H). 
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  13مثال رقم 

)6S( -5-  2-سيانو  -4[- 6-سيانو- )ميثيل سلفونيل (فينيل [-N-)2-  هيدروكسي-
- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[- 3-أوكسو  -2- ميثيل  -4- ) داي ميثيل إيثيل -1، 1
 كربوكساميد   -)2H(1- يدينداي هيدرو بريمي - 6، 3

N

N OCH3

N
H

O

NC

CF3

CN

S
CH3

OH

CH3

CH3

O O

  5 

( - 2-سيانو  -4[-6- سيانو  - 5-)6S(نيرتو فينيل  - 4، مت تفاعل 1وفقًا لإلجراء العام  
، 3-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[- 3-أوكسو  -2- ميثيل  -4- ] فينيل) ميثيل سلفونيل

ملي مول؛ مثال  0.120 جمم، 75.0(كربوكسيالت   - )2H(1-داي هيدرو بريمييدين -6
يف أسيتونيرتيل ) ملي مول 0.360جمم،  32.1(ميثيل بروبانول  -2-أمينو  -2مع ) أ6رقم 

 10 ).نظرياً % 74جمم،  51(إلعطاء املركب املستهدف ) مل 0.96(

HPLC ) دقيقة 4.65= زمن االحتجاز ): 2طريقة. 

MS (ESIpos): m/z (%) = 576.2 (100) [M+H]+ 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.02 (s, 3H), 1.13 (s, 3H), 1.78 (s, 3H), 3.13-3.28 

(m, 2H), 3.51 (s, 3H), 4.98 (t, 1H), 7.26 (s, 1H), 7.74-8.23 (m, 5H), 8.30 (d, 1H), 8.45 (s, 
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1H), 8.98 (br. s, 1H). 

  14مثال رقم 

)6S( -5-  2- سيانو  -4[-6-سيانو- )ميثيل سلفونيل (فينيل [-N-]2 -)2- 
] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-3- أوكسو  -2- ميثيل  -4-] إيثيل) هيدروكسي إيثوكسي

 5 كربوكساميد   - )2H(1-داي هيدرو بريمييدين -6، 3-

N

N OCH3

N
H

O

O
OH

S
CH3

CN

NC

CF3

O O

 

( - 2-سيانو  -4[-6- سيانو  - 5-)6S(نيرتو فينيل  - 4، مت تفاعل 1وفقًا لإلجراء العام  
، 3-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[- 3-أوكسو  -2- يثيل م -4- ] فينيل) ميثيل سلفونيل

ملي مول؛ مثال  0.074جمم،  46.5(كربوكسيالت   - )2H(1-داي هيدرو بريمييدين -6
يف ) ملي مول 0.223جمم،  23.4(إيثانول ) أمينو إيثوكسي -2(-2مع ) أ6رقم  10 

 ).نظرياً % 68جمم،  30(إلعطاء املركب املستهدف ) مل 1(أسيتونيرتيل 

HPLC ) دقيقة 4.39= زمن االحتجاز ): 2طريقة. 

MS (ESIpos): m/z (%) = 592.2 (100) [M+H]+ 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.78 (s, 3H), 3.16-3.25 (m, 2H), 3.26-3.43 (m, 6H), 
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3.50 (s, 3H), 4.52 (m, 1H), 7.25 (s, 1H), 7.74-8.23 (m, 5H), 8.29 (d, 1H), 8.44 (s, 1H), 

8.90 (br. s, 1H). 

	15مثال رقم 

)6S( -5-  2-سيانو  - 4[-6-سيانو - )فينيل) ميثيل سلفونيل [-N-  سيكلو بروبيل-
داي هيدرو  - 6، 3-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-3- أوكسو  - 2-ميثيل  -4 5 

 كربوكساميد   - )2H(1-بريمييدين

N

N OCH3

N
H

O

CN

S
CH3

CF3

NC
O O

 

( - 2-سيانو  -4[-6- سيانو  - 5-)6S(نيرتو فينيل  - 4، مت تفاعل 1وفقًا لإلجراء العام  
، 3-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[- 3-أوكسو  -2- ميثيل  -4- ] فينيل )ميثيل سلفونيل

ملي مول؛ مثال  0.128جمم،  80.0(كربوكسيالت   - )2H(1-داي هيدرو بريمييدين -6 10 

) مل 1(أسيتونيرتيل  يف) ملي مول 0.384جمم،  21.9(مع سيكلو بروبيل أمني ) أ6رقم 
 ).نظرياً % 65جمم،  45(إلعطاء املركب املستهدف 

HPLC ) دقيقة 4.83= زمن االحتجاز ): 3طريقة. 

MS (ESIpos): m/z (%) = 544.2 (100) [M+H]+ 
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1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 0.28-0.65 (m, 4H), 1.78 (s, 3H), 2.51-2.61 (m, 1H), 

3.52 (s, 3H), 7.21 (s, 1H), 7.74-8.19 (m, 5H), 8.30 (d, 1H), 8.44 (s, 1H), 8.72 (br. s, 1H). 

  16مثال رقم 

)6S( -5-  2-سيانو  -4[- 6-سيانو- )ميثيل سلفونيل (فينيل [-N-)1 ،1-dioxido  ترتا
-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-3- أوكسو  -2-ميثيل  -4-) يل - 3-هيدرو ثيو فني  5 

  كربوكساميد   -)2H(1- يدينداي هيدرو بريمي - 6، 3

N

NCH3

N
H

O

O

CF3

CN

S
CH3

S
NC
O O O

O

 

( - 2-سيانو  -4[-6- سيانو  - 5-)6S(نيرتو فينيل  - 4، مت تفاعل 1وفقًا لإلجراء العام  
، 3-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[- 3-أوكسو  -2- ميثيل  -4- ] فينيل) ميثيل سلفونيل

ملي مول؛ مثال  0.125جمم،  78.0(كربوكسيالت   - )2H(1-داي هيدرو بريمييدين -6 10 

ملي  0.374جمم،  50.6(أوكسيد  di-1، 1أمني  -3- مع ترتا هيدرو ثيو فني ) أ6رقم 
 ).نظرياً % 66جمم،  52(إلعطاء املركب املستهدف ) مل 1(يف أسيتونيرتيل ) مول

HPLC ) دقيقة 4.55= زمن االحتجاز ): 3طريقة. 

MS (ESIpos): m/z (%) = 622.3 (70) [M+H]+, 639.3 (38) [M+NH4]
+ 
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1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.79 (s, 3H), 1.92-2.37 (m, 2H), 2.90-3.35 (m, 4H), 

3.50 (s, 3H), 4.39 (m, 1H), 7.24 (s, 1H), 7.72-8.18 (m, 5H), 8.29 (d, 1H), 8.44 (s, 1H), 

9.13 (br. s, 1H). 

	17مثال رقم 

)6S( -5-  2-سيانو  - 4[- 6-سيانو- ) سلفونيلميثيل (فينيل [-N-)2 -  ميثوكسي 5 

داي هيدرو  -6، 3- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[- 3-أوكسو  -2- ميثيل  -4-) إيثيل
 كربوكساميد   - )2H(1-بريمييدين

N

N OCH3

N
H

O

O
CH3

S
CH3

CF3

NC

CN

O O

  

( - 2-سيانو  -4[-6- سيانو  - 5-)6S(نيرتو فينيل  - 4، مت تفاعل 1وفقًا لإلجراء العام  
، 3-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[- 3-أوكسو  -2- ميثيل  -4- ] يلفين) ميثيل سلفونيل 10 

ملي مول؛ مثال  0.125جمم،  78.0(كربوكسيالت   - )2H(1-داي هيدرو بريمييدين -6
 1(يف أسيتونيرتيل ) ملي مول 0.374جمم،  28.1(ميثوكسي إيثيل أمني  -2مع ) أ6رقم 
 ).نظرياً % 78جمم،  55(إلعطاء املركب املستهدف ) مل

HPLC ) دقيقة 4.72= زمن االحتجاز ): 3طريقة. 

MS (ESIpos): m/z (%) = 562.3 (100) [M+H]+ 15 
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1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.78 (s, 3H), 3.15 (s, 3H), 3.17-3.32 (m, 4H), 3.50 

(s, 3H), 7.25 (s, 1H), 7.74-8.23 (m, 5H), 8.29 (d, 1H), 8.43 (s, 1H), 8.90 (br. s, 1H). 

	18مثال رقم 

)4S( -4-]4-  2-سيانو - )3[({ -3- ] فينيل) ميثيل سلفونيلS(-3 -  هيدروكسي
) تراي فلورو ميثيل( - 3[- 1-أوكسو  -2-ميثيل  -6- }كربون يل] يل - 1-بريوليدين  5 

 كربو نيرتيل  - 5-ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1- ] فينيل

N

N OCH3

N

O

OH

S
CH3

CN

NC

CF3

O O

 

( - 2-سيانو  -4[-6- سيانو  - 5-)6S(نيرتو فينيل  - 4مت تفاعل  ،1وفقًا لإلجراء العام  
، 3-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[- 3-أوكسو  -2- ميثيل  -4- ] فينيل )ميثيل سلفونيل

ملي مول؛ مثال  0.216جمم،  135(كربوكسيالت   - )2H(1-داي هيدرو بريمييدين -6 10 

يف أسيتونيرتيل ) ملي مول 0.647جمم،  56.4(بريوليدينول  -3-)-(-)S(مع ) أ6رقم 
 ).نظرياً % 38جمم،  48(إلعطاء املركب املستهدف ) مل 1.7(

HPLC ) دقيقة 4.21= زمن االحتجاز ): 2طريقة. 

MS (DCI / NH3): m/z = 574 [M+H]+, 591.3 [M+NH4]
+ 
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1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.59-1.95 (m, 2H), 1.83 (s, 3H), 2.86-3.36 (m, 2H), 

3.44-3.72 (m, 2H), 3.48 (s, 3H), 4.19 (m, 1H), 4.87 5.08و (يف كل حالة d, 1H), 6.82 (s, 

1H), 7.73-8.43 (m, 7H). 

  19مثال رقم 

)4S( -4-]4-  2-سيانو - )3[({ -3-] فينيل) ميثيل سلفونيلR(-3 -  هيدروكسي 5 

) ميثيل تراي فلورو( - 3[- 1-أوكسو  -2-ميثيل  -6- }كربون يل] يل - 1-بريوليدين 
 كربو نيرتيل   - 5-ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1- ] فينيل

N

N OCH3

N

O

OH

CF3

S
CH3

CN

NC
O O

  

( - 2-سيانو  -4[-6- سيانو  - 5-)6S(نيرتو فينيل  - 4، مت تفاعل 1وفقًا لإلجراء العام  
، 3-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[- 3-أوكسو  -2- ميثيل  -4- ] فينيل )ميثيل سلفونيل 10 

ملي مول؛ مثال  0.216جمم،  135(كربوكسيالت   - )2H(1-رو بريمييدينداي هيد -6
يف أسيتونيرتيل ) ملي مول 0.647جمم،  56.4(بريوليدينول  -3- ( +)-)R(مع ) أ6رقم 

 ).نظرياً % 74جمم،  92(إلعطاء املركب املستهدف ) مل 1.7(

HPLC ) دقيقة 4.21= زمن االحتجاز ): 2طريقة. 

MS (ESI): m/z (%) = ESI+ 574.2 (10) [M+H]+, ESI 618.1 (100) [M-H+HCOOH] 15 
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1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.63-1.88 (m, 2H), 1.82 (s, 3H), 2.95-3.23 (m, 2H), 

3.34-3.84 (m, 2H), 3.49 (s, 3H), 4.17 4.26و (يف كل حالة br. s, 1H), 4.86 يف كل ) 4.91و
 .br. s, 1H), 6.84 (s, 1H), 7.73-8.25 (m, 6H), 8.34-8.41 (m, 1H) حالة

	20مثال رقم 

)4S( -4-]4-  2-سيانو - )هيدروكسي إيثيل -2(-4[{ - 3-] فينيل) ميثيل سلفونيل ( 5 

) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- أوكسو  -2-ميثيل  - 6-}كربون يل] يل - 1- بربازين 
 كربو نيرتيل  - 5-ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1- ] فينيل

N

N OCH3

N

O

N
OH

CN

NC

CF3

S
CH3

O O

  

( - 2-سيانو  -4[-6- سيانو  - 5-)6S(نيرتو فينيل  - 4، مت تفاعل 1وفقًا لإلجراء العام  
، 3-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[- 3-أوكسو  -2- ميثيل  -4- ] فينيل )ميثيل سلفونيل 10 

ملي مول؛ مثال رقم  0.125جمم،  78(كربوكسيالت   - )2H(1-داي هيدرو بريمييدين -6
يف أسيتونيرتيل ) ملي مول 0.374جمم،  48.7(بربازين ) هيدروكسي إيثيل -2(-Nمع ) أ6
 ).نظرياً % 85جمم،  68(إلعطاء املركب املستهدف ) مل 1.0(

HPLC ) دقيقة 4.18= زمن االحتجاز ): 3طريقة. 

MS (ESIpos): m/z (%) = 617.3 (100) [M+H]+ 15 
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1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.81 (s, 3H), 2.03-2.73 (m, 4H), 2.94-3.87 (m, 

11H, including t at 3.47, s at 3.51), 4.41 (br. s, 1H), 6.83 (s, 1H), 6.91-8.52 (m, 7H). 

	21مثال رقم 

- ميثيل  -4- ] فينيل) ميثيل سلفونيل( -2- سيانو  -4[- 6-سيانو  - 5-)6S[(-2محض 
) 2H(1-درو بريمييدين داي هي -6، 3-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[- 3-أوكسو  -2 5 

  أسيتيك ] يل -

N

N

CN

CF3

CH3 O
O

OH

S
CH3

NC

O O

 

- 6-سيانو  -6R(-5[(بيوتيل  - t متت مبدئيًا تعبئة. مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
تراي فلورو ( -3[- 3-أوكسو  -2-ميثيل  -4-] فينيل) ميثيل سلفونيل( - 2-سيانو  - 4[

 10 609جمم،  350(أسيتات ] يل -) 2H(1- داي هيدرو بريمييدين  - 6، 3-] فينيل) ميثيل

، وإضافة محض تراي فلورو أسيتيك )مل 60(داي كلورو ميثان  يف) 7ميكرو موالر؛ مثال رقم 
متت بعد ذلك إزالة . دقيقة 90مت تقليب اخلليط عند درجة حرارة الغرفة ملدة ). مل 20(

ومرًة أخرى ) مل 50(تولني  مت امتصاص الكمية املتبقية يف. املركبات املتطايرة على مبخر دوار
متت تنقية املنتج . مت تكرار هذا اإلجراء مرًة واحدة كمية أكرب من. تركيزها حتت ضغط منخفض

/ أسيتونيرتيل : ميكرومرت؛ طور متحرك  Gromsil C-18 10: عمودال(حتضريي  HPLCاخلام بـ  15 
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العنوان يف  مت احلصول على املركب املذكور يف). TFA 10:90  90:10% 0.1+ ماء 
 ).نظرياً % 92جمم،  290(صورة مادة صلبة عدمية اللون 

LC-MS ) دقيقة؛  1.11= زمن االحتجاز ): 4طريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 519.0 (100) 

[M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 352.1 (100), 415.9 (70), 517.0 (50) [M-H]–.  

	22مثال رقم  5 

2- )]6S (-5-  2-و سيان -4[ -6-سيانو-  )2-ميثيل  -4-]  فينيل)  ميثيل سلفونيل- 

 -)  2H( 1-داي هيدرو بريمييدين  -6، 3-]  فينيل)  تراي فلورو ميثيل(   -3[ -3-أوكسو 

  أسيتاميد] يل

N

N

C N

C F 3

CH 3 O

S
C H 3

O

N H 2N C

O O

  

-6- سيانو -6S( -5[(-2محض تتم مبدئيًا تعبئة . مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون 10 

تراي فلورو ( -3[- 3- أوكسو -2- ميثيل -4-] فينيل )لميثيل سلفوني( - 2- سيانو -4[
 174جمم،  90(أسيتيك ] يل - )2H(1- داي هيدرو بريمييدين -6، 3- ] فينيل) ميثيل

 868جمم،  330( HATU، وتتم إضافة )مل 3( DMFيف ) 21ميكرو مول؛ مثال رقم 
عد ذلك، تتم إضافة ب. دقيقة 20عند صفرْ م ومت تقليب اخلليط ملدة ) مكافئ 5ميكرو مول، 

داي أيزو بروبيل إيثيل  -N ،Nو) مكافئ 5ميكرو مول،  340جمم،  18.1(كلوريد األمونيوم  15 

، ومت تقليب اخلليط عند درجة حرارة )مكافئ 10ميكرو مول،  1736جمم،  224(أمني 
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 بعد ذلك، يتم). HPLCاملراقبة عن طريق بعد عدة ساعات؛ (الغرفة حىت يتحقق التحويل التام 
التحضريي  HPLCتركيز خليط التفاعل حتت ضغط منخفض، وتتم تنقية املنتج اخلام باستخدام 

 TFA %0.1+ ماء  /أسيتونيرتيل  : املتحركميكرو مرت؛ الطور  Gromsil C-18 10: عمود(

10 :90 90 :10(.  مادة صلبة عدمية اللونينتج ذلك املركب املذكور يف العنوان يف صورة 
 5 ).نظرياً % 94جمم،  85(

LC-MS ) دقيقة؛  1.07= زمن االحتجاز ): 4الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 501.1 (70), 

518.1 (100) [M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 516.7 (80) [M-H]– 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.85 (s, 3H), 3.15 (br. d, 1H), 3.40 (s, 3H), 4.05 (d, 

1H), 6.50 (s, 1H), 7.10 (s, 1H), 7.40 (s, 1H), 7.65-8.05 (m, 4H), 8.40 (m, 3H). 

	23مثال رقم  10 

2-)]6S(-5- 2- سـيانو -4[-6- سـيانو- )2- ميثيـل -4-] فينيـل )ميثيـل سـلفونيل- 
] يـل - )2H(1- داي هيـدرو بريمييـدين -6، 3-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-3- أوكسو

-N- )2- أسيتاميد) هيدروكسي إيثيل  

N

N

CN

CF3

CH3 O

S
CH3

O

N
H

OH
NC

O O
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-6-سيانو  -6S( -5[(-2محض متت مبدئيًا تعبئة . مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
تراي فلورو ( -3[- 3-أوكسو  -2-ميثيل  -4-] فينيل) ميثيل سلفونيل( - 2-سيانو  - 4[

 87جمم،  45(أسيتيك ] يل - ) 2H(1-داي هيدرو بريمييدين  -6، 3-] فينيل) ميثيل
 434جمم،  165( HATU، تتم إضافة )مل 1.5( DMFيف ) 21؛ مثال رقم ميكرو مول

بعد ذلك، تتم إضافة . دقيقة 20عند صفرْ م ومت تقليب اخلليط ملدة ) مكافئ 5ميكرو مول،  5 

داي أيزو بروبيل  -N ،Nو) مكافئ 5ميكرو مول،  434جمم،  26.5(أمينو إيثانول  -2
، ومت تقليب اخلليط عند درجة حرارة )كافئم 5ميكرو مول،  434جمم،  56(إيثيل أمني 
بعد ذلك، يتم ). HPLCاملراقبة عن طريق (ساعة حىت يتحقق التحويل التام  16الغرفة ملدة 

التحضريي  HPLCتركيز خليط التفاعل حتت ضغط منخفض، وتتم تنقية املنتج اخلام باستخدام 
 TFA 10 %0.1+ ماء  /ونيرتيل أسيت : املتحركميكرو مرت؛ الطور  Gromsil C-18 10: عمود(

10 :90  90 :10( . مادة صلبة عدمية ينتج ذلك املركب املذكور يف العنوان يف صورة
 ).نظرياً % 82جمم،  40( اللون

LC-MS ) دقيقة؛  2.05= زمن االحتجاز ): 6الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 562.1 

(100) [M+H]+  

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.85 (s, 3H), 3.05 (m, 2H), 3.20 (d, 1H), 3.35 (m, 15 

2H), 3.40 (s, 3H), 4.05 (d, 1H), 6.50 (s, 1H), 7.65-8.10 (m, 5H), 8.30-8.45 (m, 3H). 

	24مثال رقم 

)4S( -4-]4-  2-سيانو - )هيدروكسي  -2( -4[-2{ -3- ] فينيل) ميثيل سلفونيل
تراي ( - 3[- 1-أوكسو  - 2-يثيل م - 6-} أوكسو إيثيل -2- ] يل - 1- بربيدين ) إيثيل

 20 كربونيرتيل  - 5-ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1- ] فينيل) فلورو ميثيل
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N

N
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-6-سيانو  -6S( -5[(-2محض تتم مبدئيًا تعبئة . مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
تراي فلورو ( -3[- 3-أوكسو  -2-ميثيل  -4-] فينيل) ميثيل سلفونيل( - 2-سيانو  - 4[

 87جمم،  45(أسيتيك ] يل - ) 2H(1-داي هيدرو بريمييدين  -6، 3-] فينيل) ميثيل
 5 434جمم،  165( HATU، وتتم إضافة )مل 1.5( DMFيف ) 21ميكرو مول؛ مثال رقم 

 -4مث تتم إضافة . دقيقة 20عند صفرْ م ومت تقليب اخلليط ملدة ) مكافئ 5ميكرو مول، 
داي أيزو بروبيل إيثيل  -N ،Nو) مكافئ 3ميكرو مول،  260جمم،  33.6(بربيدين إيثانول 

، ومت تقليب اخلليط عند درجة حرارة الغرفة ملدة )مكافئ 5ميكرو مول،  434جمم،  56(أمني 
بعد ذلك، يتم تركيز خليط ). HPLCاملراقبة عن طريق (ساعة حىت يتحقق التحويل التام  16

: عمود(التحضريي  HPLCية املنتج اخلام باستخدام التفاعل حتت ضغط منخفض، وتتم تنق 10 

Gromsil C-18 10  0.1+ ماء  /أسيتونيرتيل  : املتحركميكرو مرت؛ الطور% TFA 10 :90 

 90 :10( . مادة صلبة عدمية اللونينتج ذلك املركب املذكور يف العنوان يف صورة )26 
 %).80نظرياً، درجة نقاء حوايل % 48جمم، 

LC-MS )دقيقة؛  2.22= زمن االحتجاز ): 6قة الطريMS (ESIpos): m/z (%) = 630.2 

(100) [M+H]+. 15 
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	25مثال رقم 

)4S( -4-]4-  2-سيانو - )2[- 3-أوكسو  - 2-ميثيل  -6-] فينيل) ميثيل سلفونيل- 
- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1-] إيثيل) يل - 1-أوكسو بربازين  - 3( -2- أوكسو 

 كربونيرتيل  -5-يدرو بريمييدينترتا ه -4، 3، 2، 1

N

N

CN

CF3

CH3 O

S

O

O

NH

NNC

CH3

O O

 5 

-6-سيانو  -6S( -5[(-2محض تتم مبدئيًا تعبئة . مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
تراي فلورو ( -3[- 3-أوكسو  -2-ميثيل  -4-] فينيل) ميثيل سلفونيل( - 2-سيانو  - 4[

 96جمم،  50(أسيتيك  ]يل - ) 2H(1-داي هيدرو بريمييدين  -6، 3-] فينيل) ميثيل
 482جمم،  183( HATU، وتتم إضافة )مل 2( DMFيف ) 21ميكرو مول؛ مثال رقم 

بعد ذلك، تتم إضافة . دقيقة 20عند صفرْ م ومت تقليب اخلليط ملدة ) مكافئ 5ميكرو مول،  10 

داي أيزو بروبيل  -N ،Nو) مكافئ 5ميكرو مول،  482جمم،  48.3(أوكسو بربازين  -2
، ومت تقليب اخلليط عند درجة حرارة )مكافئ 5ميكرو مول،  482جمم،  62( إيثيل أمني

بعد ذلك، يتم ). HPLCاملراقبة عن طريق ( دقيقة حىت يتحقق التحويل التام 30الغرفة ملدة 
التحضريي  HPLCتركيز خليط التفاعل حتت ضغط منخفض وتتم تنقية املنتج اخلام باستخدام 

 TFA 15 %0.1+ ماء  /أسيتونيرتيل  : املتحركرو مرت؛ الطور ميك Gromsil C-18 10: عمود(
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10 :90  90 :10( . مادة صلبة عدمية ينتج ذلك املركب املذكور يف العنوان يف صورة
 ).نظرياً % 55جمم،  32( اللون

LC-MS ) دقيقة؛  2.05= زمن االحتجاز ): 6الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 601.2 

(100) [M+H]+ 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.85 (s, 3H), 3.05 (m, 2H), 3.20-3.65 (m, 3H), 3.40 5 

(s, 3H), 3.80-4.00 (m, 2H), 4.45 (t, 1H), 6.35 (s, 1H), 7.65-8.10 (m, 5H), 8.30-8.45 (m, 

3H) 

	26مثال رقم 

)4S( -4-]4-  2-سيانو - )هيدروكسي بربيدين  - 4[- 2{ -3- ] فينيل) ميثيل سلفونيل
) تراي فلورو ميثيل( -3[-1-أوكسو  -2-ميثيل  -6-} أوكسو إيثيل - 2-] لي -  1- 10 

 كربونيرتيل  - 5-ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1- ] فينيل

N

N

N

CN

CF3

CH3 O

S

O

OH

NC

CH3

O O

 

-6-سيانو  -6S( -5[(-2محض تتم مبدئيًا تعبئة . مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
تراي فلورو ( -3[- 3-أوكسو  -2-ميثيل  -4-] فينيل) ميثيل سلفونيل( - 2-سيانو  - 4[
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 87جمم،  45(أسيتيك ] يل - ) 2H(1-داي هيدرو بريمييدين  -6، 3-] فينيل) ميثيل
 434جمم،  165( HATU، وتتم إضافة )مل 1.5( DMFيف  )21ميكرو مول؛ مثال رقم 

تم إضافة بعد ذلك، ت. دقيقة 20عند صفرْ م ومت تقليب اخلليط ملدة ) مكافئ 5ميكرو مول، 
داي أيزو  -N ،Nو) مكافئ 5ميكرو مول،  434جمم،  43.9(هيدروكسي بربيدين  -4

، ومت تقليب اخلليط عند درجة )مكافئ 5ميكرو مول،  434جمم،  56(بروبيل إيثيل أمني  5 

بعد ذلك، ). HPLCاملراقبة عن طريق (ساعة حىت يتحقق التحويل التام  16حرارة الغرفة ملدة 
 HPLCالتفاعل حتت ضغط منخفض، وتتم تنقية املنتج اخلام باستخدام  يتم تركيز خليط

+ ماء  /أسيتونيرتيل  : املتحركميكرو مرت؛ الطور  Gromsil C-1810: عمود(التحضريي 
0.1% TFA 10 :90  90 :10( . مادة ينتج ذلك املركب املذكور يف العنوان يف صورة

 10 ).نظرياً % 98جمم،  51( صلبة عدمية اللون

LC-MS ) دقيقة؛  2.13= زمن االحتجاز ): 6الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 602.1 

(100) [M+H]+  

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.20 (m, 2H), 1.65 (m, 2H), 1.85 (s, 3H), 2.95 (m, 

2H), 3.15 (m, 1H), 3.40 (s, 3H), 3.55-3.70 (m, 2H), 3.95 (m, 1H), 4.45 (m, 1H), 6.35 (s, 

1H), 7.65-8.10 (m, 4H), 8.30-8.45 (m, 3H). 15 

	27مثال رقم 

)4S( -4-]4-  2-سيانو- )ميثيل سلفونيل( - 3-ميثيل  -6-] فينيل) ميثيل سلفونيل( -
  -5- ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[- 1-أوكسو  -2

 كربونيرتيل
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N

N

CN

CF3

CH3 O

NC

S
CH3

O O

S
CH3

O O

 

ميثيل ( - 2-سيانو  -4-]4-)4S(تتم مبدئيًا تعبئة . عل يف جو من األرجونمت إجراء التفا
، 2، 1- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- أوكسو  - 2-ميثيل  -6- ] فينيل) سلفونيل

) 6ميكرو مول؛ مثال رقم  150جمم،  69.1( كربونيرتيل  -5-ترتا هيدرو بريمييدين - 4، 3
 5 180جمم،  7.2يف زيت معدين؛ % 60(لصوديوم ، وتتم تعبئة هيدريد ا)مل THF )2يف 

 20تتم تدفئة اخلليط إىل درجة حرارة الغرفة ويتم التقليب ملدة . عند صفرْ م )ميكرو مول

ميكرو  180جمم،  20.6(بعد ذلك، تتم إضافة حملول من كلوريد ميثان سلفونيل . دقيقة
ساعة، تتم  16عل يبلغ بعد زمن تفا. ببطء بالتنقيط) مل 1( THFيف ) مكافئ 1.2مول، 

ويتم ) مكافئ 0.4ميكرو مول،  60جمم،  6.7(إضافة املزيد من كلوريد ميثان سلفونيل 
بعد ذلك، يتم تركيز خليط . دقيقة 60تقليب اخلليط مرة أخرى عند درجة حرارة الغرفة ملدة  10 

 Gromsil C-18 10: عمود(التحضريي  HPLCالتفاعل، وتتم تنقية املنتج اخلام باستخدام 
). TFA 10 :90  80 :20 %0.1+ ماء  /أسيتونيرتيل  : املتحركميكرو مرت؛ الطور 

% 58جمم،  47( مادة صلبة عدمية اللونذلك املركب املذكور يف العنوان يف صورة  ينتج
 ).نظرياً 

LC-MS ) دقيقة؛  1.22= زمن االحتجاز ): 4الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 539.0 (30) 15 
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[M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 353.3 (100), 415.9 (50), 457.2 (80), 535.6 (100) [M-

H]– 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.80 (s, 3H), 3.40 (2s, 6H), 7.30 (s, 1H), 7.75-

8.35 (m, 6H), 8.55 (s, 1H). 

	28مثال رقم  5 

)4S( -4-]4-  2-سيانو - )يزو بروبيل أ( -3-ميثيل  -6-] فينيل) ميثيل سلفونيل
ترتا هيدرو  -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1-أوكسو  -2- )سلفونيل
 كربونيرتيل  -5-بريمييدين

N

N

C N

C F 3

CH 3 O

N C

S
CH 3

S C H 3

C H 3

O O O O

 

) ميثيل سلفونيل( - 2-سيانو  -4 -]4-)4S(، يتفاعل 27على حنو مماثل لتحضري مثال رقم  10 

ترتا  - 4، 3، 2، 1- ] فينيل) يثيلتراي فلورو م( -3[-1- أوكسو  -2- ميثيل  - 6-] فينيل
، وهيدريد )6ميكرو مول؛ مثال رقم  217جمم،  100( كربونيرتيل  -5-هيدرو بريمييدين

 40.3(بروبان سلفونيل  -2وكلوريد ) ميكرو مول 282جمم،  11.2، %60(الصوديوم 

املركب املذكور يف  ينتج ذلك. ساعة 16مع بعضها البعض ملدة ) ميكرو مول 282جمم، 
 15 ).نظرياً % 72جمم،  88( مادة صلبة عدمية اللونلعنوان يف صورة ا

LC-MS ) دقيقة؛  2.15= زمن االحتجاز ): 5الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 567.2 
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(100) [M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 565.2 (100) [M-H]– 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.10 (d, 3H), 1.35 (d, 3H), 1.80 (s, 3H), 3.40 (s, 

3H), 4.05 (m, 1H), 7.25 (s, 1H), 7.75-8.25 (m, 6H), 8.55 (s, 1H). 

	29مثال رقم 

)4S( -4-]4-  2- سيانو- )تراي فلورو ( -2[{ -3- ميثيل  -6- ] فينيل) ميثيل سلفونيل 5 

، 3، 2، 1- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- أوكسو  - 2-}سلفونيل ] فينيل) ميثوكسي
 كربونيرتيل  -5-يدرو بريمييدينترتا ه -4

N

N

C N

C F 3

CH 3 O

N C

S
CH 3

S

O O O O O
C F 3

 

) ميثيل سلفونيل( - 2-سيانو  -4 -]4-)4S(، يتفاعل 27مثال رقم  على حنو مماثل لتحضري
ترتا  - 4، 3، 2، 1- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- أوكسو  -2- ميثيل  - 6-] فينيل 10 

، وهيدريد )6مول؛ مثال رقم ميكرو  217جمم،  100( كربونيرتيل  -5-هيدرو بريمييدين
) تراي فلورو ميثوكسي( - 2[كلوريد و ) ميكرو مول 282جمم،  11.2، %60(الصوديوم 

 ينتج. ساعة 16مع بعضها البعض ملدة ) ميكرو مول 282جمم،  73.6(سلفونيل ] فينيل
 ).نظرياً % 77جمم،  115( مادة صلبة عدمية اللونذلك املركب املذكور يف العنوان يف صورة 

LC-MS ) دقيقة؛  1.39= زمن االحتجاز ): 4الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 685.0 (40) 15 
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[M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 457.5 (100), 683.6 (80) [M-H]– 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.80 (s, 3H), 3.45 (s, 3H), 7.35-8.40 (m, 11H), 8.60 

(s, 1H). 

	30مثال رقم 

)4S( -4-]4-  2-سيانو - )كلورو ميثيل(( -3- ميثيل  -6- ] فينيل) ميثيل سلفونيل ( 5 

ترتا هيدرو  -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1-أوكسو  -2- )سلفونيل
 كربونيرتيل  -5-بريمييدين

N

N

C N

C F 3

CH 3 O

N C

S
CH 3

S C l

O O O O

 

) فونيلميثيل سل( - 2-سيانو  -4 -]4-)4S(، تتفاعل 27مثال رقم  على حنو مماثل لتحضري
ترتا  - 4، 3، 2، 1- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- أوكسو  -2- ميثيل  - 6-] فينيل 10 

، وهيدريد )6ميكرو مول؛ مثال رقم  217جمم،  100( كربونيرتيل  -5-هيدرو بريمييدين
جمم،  42(وكلوريد كلورو ميثان سلفونيل ) ميكرو مول 282جمم،  11.3، %60(الصوديوم 

ذلك املركب املذكور يف العنوان يف  ينتج. ساعات 3بعضها البعض ملدة مع ) ميكرو مول 282
 ).نظرياً % 69جمم،  86( مادة صلبة عدمية اللونصورة 

LC-MS ) دقيقة؛  2.11= زمن االحتجاز ): 5الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 573.1 15 
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(100) [M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 571.1 (100) [M-H] 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.85 (s, 3H), 3.45 (s, 3H), 5.45 (d, 1H), 5.55 (d, 

1H), 7.35 (s, 1H), 7.80-8.35 (m, 6H), 8.60 (s, 1H).  

	31مثال رقم 

)4S( -4-]4-  2-سيانو - )إيثيل سلفونيل( -3-ميثيل  -6- ] فينيل) ميثيل سلفونيل(- 5 

  -5- ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[- 1-أوكسو  -2
 كربونيرتيل

N

N

C N

C F 3

CH 3 O

N C

S
CH 3

S C H 3

O O O O

 

) ميثيل سلفونيل( - 2-سيانو  -4 -]4-)4S(، تتفاعل 27مثال رقم  على حنو مماثل لتحضري
ترتا  - 4، 3، 2، 1- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- أوكسو  -2- ميثيل  - 6-] فينيل 10 

، وهيدريد )6ميكرو مول؛ مثال رقم  217، جمم 100( كربونيرتيل  -5-هيدرو بريمييدين
 282جمم،  36(وكلوريد إيثان سلفونيل ) ميكرو مول 282جمم،  11.2، %60(الصوديوم 
ذلك املركب املذكور يف العنوان يف صورة  ينتج. ساعات 3مع بعضها البعض ملدة ) ميكرو مول

 ).نظرياً % 83جمم،  99( مادة صلبة عدمية اللون

LC-MS ) دقيقة؛  2.06= زمن االحتجاز ): 5الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 553.1 15 
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(100) [M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 416.2 (50), 551.2 (90) [M-H]– 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.15 (t, 3H), 1.80 (s, 3H), 3.40 (s, 3H), 3.55 (m, 

1H), 3.75 (m, 1H), 7.30 (s, 1H), 7.70-8.35 (m, 6H), 8.55 (s, 1H). 

	32مثال رقم 

)4S( -4-]4-  2-سيانو - )سيكلو بروبيل ( -3- ميثيل  -6- ] فينيل) ميثيل سلفونيل 5 

ترتا هيدرو  -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1-أوكسو  -2- )سلفونيل
 كربونيرتيل  -5-بريمييدين

N

N

C N

C F 3

CH 3 O

N C

S
CH 3

S

O O O O

 

) ميثيل سلفونيل( - 2-سيانو  -4 -]4-)4S(تتفاعل ، 27مثال رقم  على حنو مماثل لتحضري
ترتا  - 4، 3، 2، 1- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- أوكسو  -2- ميثيل  - 6-] فينيل 10 

، وهيدريد )6ميكرو مول؛ مثال رقم  217جمم،  100( كربونيرتيل  -5-هيدرو بريمييدين
 39.7(يل سلفونيل بروبسيكلو  كلوريدو ) ميكرو مول 282جمم،  11.2، %60(الصوديوم 

ذلك املركب املذكور يف  ينتج. ساعة 16مع بعضها البعض ملدة ) ميكرو مول 282جمم، 
 ).نظرياً % 47جمم،  57( مادة صلبة عدمية اللونالعنوان يف صورة 

LC-MS ) دقيقة؛  2.07= زمن االحتجاز ): 5الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 565.1 15 
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(100) [M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 416.2 (80), 563.2 (80) [M-H]– 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 0.30 (br. m, 1H), 0.85 (br. m, 1H), 1.15 (m, 2H), 

1.80 (s, 3H), 3.10 (m, 1H), 3.40 (s, 3H), 7.30 (s, 1H), 7.75-8.35 (m, 6H), 8.55 (s, 1H). 

	33مثال رقم 

)4S( -4-]4-  2- سيانو- )أوكسو  -2-داي ميثيل  -6، 3- ] فينيل) ميثيل سلفونيل- 5 

 كربونيرتيل  -5-ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1

N

N

CN

CF3

CH3 O

S
CH3

CH3

NC

O O

 

 :الطريقة أ

ميثيل ( - 2-سيانو  -4-]4-)4S(تتم مبدئيًا تعبئة . مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
، 2، 1- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- أوكسو  - 2-ميثيل  -6- ] فينيل) سلفونيل 10 

يف ) 6ميكرو مول؛ مثال رقم  163جمم،  75( كربونيرتيل  -5-ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3
THF )2 ميكرو  228جمم،  9.2يف زيت معدين؛ % 60(وتتم إضافة هيدريد الصوديوم ) مل
ميكرو لرت،  14.2جمم،  32.4(ن دقيقة من التقليب، تتم إضافة يودو ميثا 20بعد ). مول

مث . دقيقة إضافية 120، ومت تقليب اخلليط عند درجة حرارة الغرفة ملدة )ميكرو مول 228
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ميكرو  Kromasil-100A ،C-18 5: عمود( التحضريي HPLCتتم تنقية خليط التفاعل بواسطة 
ينتج ذلك  ).TFA 10 :90  80 :20 %0.1+ ماء  /أسيتونيرتيل  : املتحركمرت؛ الطور 

 ).نظرياً % 23جمم،  18( مادة صلبة عدمية اللوناملركب املذكور يف العنوان يف صورة 

 :الطريقة ب

ميثيل ( - 2-سيانو  -4-]4-)4S(تتم مبدئيًا تعبئة . مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون 5 

، 2، 1- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- أوكسو  - 2-ميثيل  -6- ] فينيل) سلفونيل
يف ) 6ملي مول؛ مثال رقم  1جمم،  460.4( كربونيرتيل  -5-ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3

THF موالر من حملول من ليثيوم هكسا ميثيل 1م، تتم إضافة °78-، وعند )مل 10( مطلق 

دقيقة من التقليب، تتم  20بعد ). مكافئ 1مل؛  1( THFيف ) LiHMDS( داي سيالزيد
، ومت تقليب اخلليط باستخدام التدفئة التدرجيية من )مكافئ 5؛ جمم 710(إضافة يودو ميثان  10 

مباشرة بواسطة  مث تتم تنقية خليط التفاعل. ساعة 60م إىل درجة حرارة الغرفة ملدة 78°-
HPLC عمود( التحضريي :Gromsil ،C-18 10  ماء  /أسيتونيرتيل  : املتحركميكرو مرت؛ الطور

 +0.1% TFA 10 :90  90 :10 .(مادة ج ذلك املركب املذكور يف العنوان يف صورة ينت
 ).نظرياً % 96جمم،  454( صلبة عدمية اللون

 :الطريقة ج 15 

- أوكسو  - 2-داي ميثيل  -6، 3- سيانو  -4S( -5({ -2- سيانو  - 5مت تعليق صوديوم 
 بنزين }يل- 4-ترتا هيدرو بريمييدين  -4، 3، 2، 1- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1

يف جو من األرجون يف %) 21ميكرو مول؛ درجة نقاء حوايل  65جمم،  150(سلفينات 
 20أجنسرتوم،  4(تتم إضافة منخل جزيئي ). مل DMF )1أنبوب زجاجي صامد للضغط يف 

مت تسخني األنبوب احملكم ). مكافئ 20ملي مول؛  1.3ميكرو لرت،  82(ويوديد امليثيل ) جمم 20 
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ذلك، مت ترشيح خليط التفاعل، ومت تركيز ناتج بعد . ساعة 15م ملدة °115الغلق عند 
عمود (التحضريي  HPLCتتم تنقية املادة املتبقية باستخدام . الرتشيح حتت ضغط منخفض

Gromsil C18 0.1+ ماء  /أسيتونيرتيل  : املتحرك؛ الطور% TFA.(  يُنتج التجفيف بالتجميد
 ).نظرياً % 95م، جم 29.4(املركب املذكور يف العنوان يف صورة مادة صلبة 

LC-MS ) دقيقة؛  1.21= زمن االحتجاز ): 4الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 475.0 5 

(100) [M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 473.2 (100) [M-H]– 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.80 (s, 3H), 2.65 (s, 3H), 3.40 (s, 3H), 6.45 (s, 

1H), 7.65-8.40 (m, 6H), 8.45 (s, 1H). 

	34مثال رقم 

، 4، 3، 2- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1-داي أوكسو  -5، 2- ميثيل  -6{ -4 10 

ميثيل ( -3- }يل- 4-بريمييدين  ]d-4، 3[ بريولو -1H-هكسا هيدرو  - 7، 6، 5
 )راسيمي(نيرتيل  بنزو) سلفونيل

NH

N

CN

CF3

O

S
CH3

NCH3

O
O O

 

-4-) برومو ميثيل( - 6داي برومو بروبيل  - 3، 2يف جو من غاز أرجون وقائي، يتم خلط 
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) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- أوكسو  -2- ] فينيل) ميثيل سلفونيل( -2- سيانو  - 4[
جمم،  758.2) (راسيمي(كربوكسيالت   -5-ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1-] فينيل
مل،  20( THFيف من حملول من ميثيل أمني  موالر 1مع ) أ7ملي مول؛ مثال رقم  1.0

. دقيقة 30، ومت تقليب اخلليط عند درجة حرارة الغرفة ملدة )مكافئ 20ملي مول،  20.0
بعد ذلك، يتم تركيز خليط التفاعل حتت ضغط منخفض، وتتم تنقية املنتج اخلام باستخدام  5 

HPLC  عمود(التحضريي :Gromsil C-18 10  ماء  /أسيتونيرتيل  : املتحركميكرو مرت؛ الطور
 +0.1% TFA 10 :90  90 :10 .(مادة ذلك املركب املذكور يف العنوان يف صورة  ينتج

 ).نظرياً % 67جمم،  328( صلبة عدمية اللون

LC-MS ) دقيقة؛  1.61= زمن االحتجاز ): 5الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 491.1 

(100) [M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 489.1 (100) [M-H]– 10 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 2.65 (s, 3H), 3.55 (s, 3H), 3.85 (m, 2H), 6.65 (s, 

1H), 7.70-7.85 (m, 3H), 8.00 (s, 1H), 8.10 (s, 1H), 8.15 (d, 1H), 8.25 (dd, 1H), 8.30 (s, 

1H). 

	35مثال رقم 

4- })4S(-6 -  3[-1-داي أوكسو  -5، 2-ميثيل- )2-] فينيل) تراي فلورو ميثيل ، 15 

 -3-}يل-4-بريمييدين  ]d-4، 3[ بريولو -1H- هكسا هيدرو  -7، 6، 5، 4، 3
 نيرتيل بنزو) ميثيل سلفونيل(
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NH

N

CN

CF3

O

S
CH3

NCH3

O
O O

 

، 2-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- داي أوكسو  - 5، 2-ميثيل  -6{ -4 مت فصل
 -3-}يل-4-بريمييدين  ]d-4، 3[ بريولو -1H- هكسا هيدرو  -7، 6، 5، 4، 3
إىل املتشاكالت بواسطة  ) جمم 190، 34مثال رقم ) (راسيمي(نيرتيل  بنزو) ونيلميثيل سلف(

ميكرو  Daicel Chiralpak IC ،5: عمود[التحضريي على طور كريايل  HPLCكروماتوجراف  5 

أسيتونيرتيل  /مل من ميثانول  70تتم إذابة العينة يف  :مم؛ حتضري العينة 20× مم  250مرت، 
/MTBE 25 :10 :35املتحركمل؛ الطور  1 :ار احلقن؛ مقد  :MTBE/  25: 75ميثانول 
نانو  220 :م؛ الكشف°30 :دقيقة؛ درجة احلرارة/مل 15 :؛ معدل التدفق)دقائق 7 -صفر(

. 4Sللمتشاكل  )زيادة تشاكلية %99.0نظرياً، أكثر من % 100(جمم  97ينتج ذلك ]. مرت
 Daicel Chiralpak 10: عمود[ بالكروماتوجراف )ليةقيمة الزيادة التشاك( مت حتديد الزيادة التشاكلية

IC ،5  ،املتحركمم؛ الطور  4.6 ×مم  250ميكرو مرت : MTBE /  ؛ 25: 75ميثانول
نانو مرت؛ زمن االحتجاز  220 :م؛ الكشف°25 :دقيقة؛ درجة احلرارة/ مل 1 :معدل التدفق

 .]دقيقة 6.62= 

LC-MS ) ؛ دقيقة 1.59= زمن االحتجاز ): 5الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 491.1 

(100) [M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 446.2 (70), 489.2 (100) [M-H]–. 15 
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	36مثال رقم 

4- })4S(-6 -  3-ميثيل - )تراي فلورو ( -3[-1-داي أوكسو  -5، 2- )ميثيل سلفونيل
- دين بريميي ]d-4، 3[ بريولو -1H-هكسا هيدرو  -7، 6، 5، 4، 3، 2-] فينيل) ميثيل

 نيرتيل بنزو) ميثيل سلفونيل( -3- }يل-4

N

N

CN

CF3

O

NCH3

O

S CH3

S CH3

O

O

O

O

 5 

داي أوكسو  -5، 2-ميثيل  -4S(-6({ - 4، تتفاعل 27مثال رقم  على حنو مماثل لتحضري
 بريولو -1H-هكسا هيدرو  - 7، 6، 5، 4، 3، 2-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[- 1-

]3 ،4-d[  ميكرو  41جمم،  20( نيرتيل بنزو) لميثيل سلفوني( -3- }يل-4-بريمييدين
وكلوريد ميثان ) ميكرو مول 57جمم،  2.3، %60(، وهيدريد الصوديوم )35مول؛ مثال رقم 

مت احلصول على . مع بعضها البعض ملدة ساعتني) ميكرو مول 57جمم،  6.5(سلفونيل  10 

باإلضافة ). ظرياً ن% 7جمم،  1.7( مادة صلبة عدمية اللونيف صورة  املركب املذكور يف العنوان
 .من مادة البدء )نظرياً % 32( جمم 6.4إىل ذلك، مت استخالص 

LC-MS ) دقيقة؛  1.10= زمن االحتجاز ): 4الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 569.0 

(100) [M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 568.4 (100) [M-H]–. 
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	37مثال رقم 

- داي أوكسو  -5، 2-ميثيل  -6- ] يلفين) ميثيل سلفونيل( - 2-سيانو  -4[- 4{ -2
 بريولو -3H-هكسا هيدرو  -7، 6، 5، 4، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1

]3 ،4-d[  راسيمي( أسيتاميد }يل-3-بريمييدين( 

N

N

CN

CF3

O

S
CH3

NCH3

O

O

NH2

O O

 5 

- 1-داي أوكسو  - 5، 2-ميثيل  - 6{ - 4مت احلصول على املركب املذكور يف العنوان من 
، 3[ بريولو -1H- هكسا هيدرو  -7، 6، 5، 4، 3، 2- ] فينيل) فلورو ميثيل تراي( - 3[
4-d[  على  )34مثال رقم ( )راسيمي(نيرتيل  بنزو) ميثيل سلفونيل( -3- }يل-4-بريمييدين

 -2-سيانو  -4[-6- سيانو  - 6S(-5[(-2حنو مماثل للتحضري متعدد اخلطوات ملركب 
-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-3- أوكسو  - 2-ميثيل  - 4-] فينيل) ميثيل سلفونيل( 10 

-4S(-4(من ) 22مثال رقم (أسيتاميد ] يل - ) 2H(1-داي هيدرو بريمييدين  -6، 3
تراي فلورو ( -3[- 1-أوكسو  -2-ميثيل  -6-] فينيل) ميثيل سلفونيل( - 2-سيانو  - 4[

 ).6رقم مثال ( كربونيرتيل  - 5-ترتا هيدرو بريمييدين - 4، 3، 2، 1-] فينيل) ميثيل

LC-MS ) دقيقة؛  1.44= زمن االحتجاز ): 5الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 548.1 

(100) [M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 546.1 (100) [M-H]– 15 



 181

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 2.70 (s, 3H), 3.30 (d, 1H), 3.90 (m, 2H), 3.95 (d, 

1H), 6.55 (s, 1H), 6.95 (s, 1H), 7.30 (s, 1H), 7.75-7.85 (m, 3H), 8.00 (s, 1H), 8.20-8.30 

(m, 2H), 8.35 (s, 1H) [a methyl group is obscured by the solvent peak]. 

	38مثال رقم 

-ميثيل  - 6-) هيدروكسي إيثيل - 2( -N-] فينيل) ميثيل سلفونيل( -2- سيانو  -4[-4 5 

هكسا  -7، 6، 5، 4، 2، 1-] ينيلف) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- داي أوكسو  -5، 2
 )راسيمي(كربوكساميد   -3- بريمييدين ]d-4، 3[ بريولو -3H- هيدرو 

N

N

CN

CF3

O

NCH3

O

S CH3

N
H

O

O H

O

O

 

 -3[-1-داي أوكسو  - 5، 2- ميثيل  -6{ -4مت حتضري املركب املذكور يف العنوان من 
 d[ 10-4، 3[ بريولو -1H- هكسا هيدرو  -7، 6، 5، 4، 3، 2-] فينيل) تراي فلورو ميثيل(

على حنو  )34مثال رقم ( )راسيمي( نيرتيل بنزو) ميثيل سلفونيل( -3- }يل-4- بريمييدين 
ميثيل ( -2-سيانو  -4[-6- سيانو  -5- )6S( مماثل للتحضري متعدد اخلطوات ملركب

تراي ( -3[-3- أوكسو  - 2-ميثيل  - 4-) هيدروكسي إيثيل -2( - N-] فينيل) سلفونيل
) 10مثال رقم (كربوكساميد   - )2H(1- داي هيدرو بريمييدين - 6، 3- ] فينيل) فلورو ميثيل

-1-أوكسو  -2-ميثيل  -6- ] فينيل) ميثيل سلفونيل( -2-سيانو  -4-]4-)4S(من  15 

مثال ( كربونيرتيل  - 5-ترتا هيدرو بريمييدين - 4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[
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 ).6رقم 

LC-MS ) قيقة؛ د 1.56= زمن االحتجاز ): 5الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 578.1 

(100) [M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 489.2 (100), 576 (70) [M-H]–. 

	39مثال رقم 

 5 -3[-1- أوكسو  -2- ميثيل  - 6-] فينيل) ميثيل سلفانيل( -2- سيانو  -4[- 4 ألليل

 )راسيمي( التكربوكسي  - 5-ترتا هيدرو بريمييدين - 4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل(

N

NH

CN

S
CH3O

CH3 O

CF3

O
CH2

 

 8.04جم،  1.46(مت تقليب تراي إيثيل فوسفات . مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
. م طوال الليل°50عند ) ملي مول 5.36جمم،  761(وبنتوكسيد ثنائي الفوسفور ) ملي مول

يل ميث( -3- فورميل - 4، و)مل MTBE )27بعد ذلك، مت ختفيف اخلليط باستخدام  10 

 -3[-1تتم إضافة ، )أ9ملي مول؛ مثال رقم  6.70جم،  1.18(بنزو نيرتيل ) سلفانيل
 1.43(أسيتات  أسيتو وألليل) ملي مول 6.70جم،  1.37(يوريا ] فينيل) تراي فلورو ميثيل(

للمعاجلة، تتم إزالة املذيب . مت تقليب اخلليط عند االرجتاع طوال الليل). ملي مول 10.1جم، 
ينتج . نخفض ويتم تعليق املادة املتبقية يف إيثر داي إيثيل مث ترشيحها بالشفطحتت ضغط م

 15 .من املركب املذكور يف العنوان) نظرياً % 19( جمم 978ذلك 
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LC-MS )دقيقة؛  1.37= زمن االحتجاز ): 4 الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 488.3 

(100) [M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 486.2 (65) [M-H]–. 

	40مثال رقم 

)4S( -4-]4-  2-سيانو - )3[-1- أوكسو  -2-ميثيل  -6- ] فينيل) ميثيل سلفانيل - 
 5 كربوكساميد   - 5-ترتا هيدرو بريمييدين - 4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل(

N

NH

CN

S
CH3O

NH2

CH3 O

CF3 

ميثيل ( - 2-سيانو  - 4 -]4-)4S(يذوب محض . مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
، 2، 1- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- أوكسو  -2- ميثيل  - 6-] فينيل) لفانيلس
ملي مول؛ مثال رقم  0.536جمم،  240( الكربوكسيلي -5-ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3

11A ( يفTHF )5 مل( وتتم إضافة ،PyBOP )419  ،وتراي إيثيل ) ملي مول 0.805جمم 10 

 عد التقليب لفرتة وجيزة، مت تربيد اخلليط إىل صفرْ مب). ملي مول 3.76جمم،  380(أمني 
مت تقليب خليط التفاعل عند ). ملي مول 2.68جمم،  143(وتتم إضافة كلوريد األمونيوم 

ع من محض 1درجة حرارة الغرفة طوال الليل، مث متت إضافة حمتويات الدورق إىل 
إليثيل، ويتم غسل األطوار مت استخالص اخلليط مرتني باستخدام أسيتات ا. هيدروكلوريك

ع من محض هيدروكلوريك وباستخدام حملول كلوريد الصوديوم 1العضوية اجملمعة باستخدام  15 
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ينتج ذلك . التحضريي HPLCتتم تنقية املادة املتبقية بواسطة . املشبع، مت جتفيفها وتركيزها
 .من املركب املذكور يف العنوان )نظرياً % 67( جمم 161

LC-MS )دقيقة؛  0.99= زمن االحتجاز ): 4 الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 447.1 

(100) [M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 445.3 (100) [M-H]–. 

	41مثال رقم  5 

)4S( -4-]4-  2-سيانو - )3[-1- أوكسو  -2-ميثيل  -6- ] فينيل) ميثيل سلفانيل - 
 كربونيرتيل  - 5-دينترتا هيدرو بريميي - 4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل(

N

N H

C N

S
C H 3

CH 3 O

CF3

N C

 

) ميثيل سلفانيل( -2- سيانو  -4 -]4-)4S(تتم إذابة . مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
ترتا  - 4، 3، 2، 1- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- أوكسو  -2- ميثيل  - 6-] فينيل 10 

 THFيف ) 40ثال رقم ملي مول؛ م 0.213جمم،  95.0(كربوكساميد   -5-هيدرو بريمييدين
مادة تفاعل (، وتتم إضافة ميثوكسي كربونيل سلفامويل تراي إيثيل أمونيوم هيدروكسيد )مل 4(

Burgess دقيقة من التقليب عند درجة حرارة  30بعد . )ملي مول 0.426جمم،  101؛
ت مت ختفيف اخلليط باستخدام أسيتا. متام التحويل HPLCاملراقبة عن طريق الغرفة، يوضح 

 Merck 15مث يتم مترير اخلليط فوق عمود ). مل 1(، تتم إضافة املاء )مل 4(اإليثيل 

Extrelut® NT3 ومتت تنقية ناتج الرتشيح بواسطة ،HPLC ينتج تركيز أجزاء املنتج . التحضريي
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 .من املركب املذكور يف العنوان) كمي( جمم 96.0

HPLC ) دقيقة 4.61= زمن االحتجاز ): 3الطريقة. 

MS (DCI / NH3): m/z = 429.1 [M+H]+, 446.1 [M+NH4]
+  

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.80 (s, 3H), 2.61 (s, 3H), 5.76 (s, 1H), 7.67-7.89 

(m, 7H), 8.28 (s, 1H). 5 

	42مثال رقم 

)4S( -4-]4-  2-سيانو - )3[- 1-أوكسو  -2- ميثيل  - 6-] فينيل) سلفينيل ميثيل- 
 كربونيرتيل  - 5-ترتا هيدرو بريمييدين - 4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل(

NH

N OCH3

CN

NC

CF3

S

O

CH3

 

 :الطريقة أ 10 

-أوكسو  - 2-ميثيل  - 6-] فينيل) ميثيل سلفانيل( - 2-سيانو  -4 -]4-)4S(تتم إذابة 
 كربونيرتيل  - 5-ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1

، وتتم إضافة ميثيل تراي )مل 5.5(يف إيثانول ) ملي مول 0.13جمم،  55؛ 41مثال رقم (
 0.14جمم،  16.0(وبريوكسيد اهليدروجني ) ملي مول 0.013جمم،  3.20(أوكسو رينيوم 
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دقيقة وبعد ذلك يتم  60مت تقليب خليط التفاعل عند درجة حرارة الغرفة ملدة ). ملي مول
ينتج ذلك . التحضريي HPLCاملادة املتبقية بواسطة الرتكيز حتت ضغط منخفض، وتتم تنقية 

 .من املركب املستهدف يف صورة خليط من مزدوجات التجاسم )نظرياً % 47( جمم 27

 :الطريقة ب

 5 -2-ميثيل  -6- ] فينيل) ميثيل سلفانيل( -2- سيانو  -4-]4- )4S(تتم مبدئيًا تعبئة 

  -5- ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[-1- أوكسو 
، 1: 5(ماء  / يف ميثانول )41ملي مول؛ مثال رقم  7.00جم،  3.00( كربونيرتيل

 1.9ملي مول؛  13.30جم،  2.85(، وتتم إضافة برييودات الصوديوم )مل 60حوايل
بعد ذلك، يتم صب خليط التفاعل . ساعة 16م ملدة °30ومت تقليب اخلليط عند ) مكافئ

ومت االستخالص باستخدام أسيتات ) مل 300(يكربونات الصوديوم املائي املشبع على حملول ب 10 

مت جتفيف األطوار العضوية اجملمعة بواسطة كربيتات الصوديوم، ). مل x 75 4(اإليثيل 
يتعرض املنتج اخلام إىل كروماتوجراف وميضي على  .وترشيحها وتركيزها حتت ضغط منخفض

 مادة صلبة عدمية اللونينتج ذلك ). أسيتات اإليثيل ن تدرج سيكلو هكسا(جل السيليكا 
 ).نظرياً % 51جم،  1.6(

LC-MS ) دقيقة؛  1.05= زمن االحتجاز ): 4الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 445.0 15 

(100) [M+H]+. 

	43مثال رقم 

)4S( -4- }4 -  2-سيانو -)]S(- 1-أوكسو  -2-ميثيل  -6-} فينيل ]سلفينيل ميثيل-
 كربونيرتيل  -5- ترتا هيدرو بريمييدين - 4، 3، 2، 1-] فينيل) فلورو ميثيل تراي( - 3[

 20 و
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)4S( -4- }4 -  2-سيانو -)]R( - 1-أوكسو  -2-ميثيل  -6-} فينيل ]سلفينيل ميثيل-
فصل (كربونيرتيل   - 5-ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[

 )مزدوجات التجاسم

N H

N OCH 3

C N

N C

C F3

S

O

C H 3

N H

N OCH 3

C N

N C

CF3

S

O

C H 3

 

- أوكسو  -2- ميثيل  -6- ] فينيل) سلفينيل ميثيل( -2-سيانو  -4 -]4-)4S( مت فصل 5 

 كربونيرتيل  - 5-ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1

مزدوجات التجاسم النقية من حيث التشاكل بواسطة  إىل ) جمم 27؛ 42مثال رقم (
ميكرو  Daicel Chiralpak IC ،5: عمود[على طور كريايل  التحضريي HPLCكروماتوجراف 

مل من  4+ مل من ميثانول  2تتم إذابة العينة يف : مم؛ حتضري العينة 20 ×مم  250مرت، 
MTBEاملتحركميكرو لرت؛ الطور  600 :؛ مقدار احلقن  :MTBE/  ؛ معدل 20: 80ميثانول 10 

مت حتديد الزيادة ]. نانو مرت 220 :شفم؛ الك°30 :دقيقة؛ درجة احلرارة/ مل 15 :التدفق
ميكرو  Daicel Chiralpak IC ،5: عمود[ بالكروماتوجراف) قيمة الزيادة التشاكلية( التشاكلية

 :؛ معدل التدفق25: 75ميثانول  /MTBE:  املتحركمم؛ الطور  4.6 ×مم  250مرت، 

 ].نانو مرت 230 :م؛ الكشف°25 :دقيقة؛ درجة احلرارة/ مل 1

 :1التجاسم مزدوج  15 

 جمم 20 :ناتج
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 %99.0 أكثر من زيادة تشاكليةدقيقة،  4.71= زمن االحتجاز

LC-MS ) دقيقة؛  2.02= زمن االحتجاز ): 6الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 445.0 

(100) [M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 442.9 (80) [M-H]– 

1H-NMR (400 MHz, CDCl3):  = 1.94 (s, 3H), 2.84 (s, 3H), 5.72 (s, 1H), 7.17 (s, 1H), 

7.42-7.56 (m, 2H), 7.65 (t, 1H), 7.70-7.79 (m, 2H), 7.90 (d, 1H), 8.01 (s, 1H). 5 

 :2مزدوج التجاسم 

 جمم 7 :ناتج

 %99.0 أكثر من زيادة تشاكليةدقيقة،  6.04= زمن االحتجاز

LC-MS ) دقيقة؛  2.02= زمن االحتجاز ): 6الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 445.0 

(100) [M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 442.9 (100) [M-H]– 10 

1H-NMR (400 MHz, CDCl3):  = 1.97 (s, 3H), 2.77 (s, 3H), 5.97 (br. s, 1H), 7.06 (br. s, 

1H), 7.31-7.50 (m, 2H), 7.63 (t, 1H), 7.68-7.78 (m, 2H), 7.89 (d, 1H), 8.11 (s, 1H). 

	44 مثال رقم

 - 7، 6، 5، 4، 3، 2- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- داي أوكسو  -5، 2{ -4
 15 بنزو) ميثيل سلفونيل( -3- }يل- 4-بريمييدين  ]d-4، 3[ بريولو -1H-هكسا هيدرو 

 )راسيمي(نيرتيل 
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NH

N O

CN

CF3

NH

O S
CH3

O O

 

 - 2-] لفيني) ميثيل سلفونيل( -2- سيانو  -4[-4-) برومو ميثيل( -6تتم إذابة إيثيل 
  -5- ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[-1- أوكسو 

 4(يف أسيتونيرتيل ) أ13ملي مول؛ مثال رقم  0.34جمم،  200) (راسيمي(كربوكسيالت 

ومت تقليب اخلليط عند درجة ) مل 5(ع من حملول من األمونيا يف ميثانول 7، وتتم إضافة)مل 5 

بعد ذلك، يتم تركيز خليط التفاعل حتت ضغط منخفض، ويتم . دقيقة 60دة حرارة الغرفة مل
مت ترشيح البلورات املتكونة بالشفط، ). مل 3(سحق املادة املتبقية باستخدام أسيتونيرتيل 

 التحضريي HPLCوغسلها باستخدام أسيتونيرتيل وماء وملزيد من التنقية، تنفصل بواسطة 

تتم إذابة العينة يف  :مم؛ حتضري العينة 150 ×مم  19و مرت، ميكر  Sunfire C-18 ،5: عمود[
؛ مقدار THFمل من 2+ املائي  TFAمقاومة، حملول % 1 مل من 3+ مل من أسيتونيرتيل  3 10 

: TFA 25 :60 مكافئ %1/ ماء /أسيتونيرتيل  : املتحركميكرو لرت؛ الطور  1000 :احلقن
: الكشفم؛ °40 :قة؛ درجة احلرارةدقي/مل 25 :؛ معدل التدفق)دقيقة 12 -صفر( 15

 .من املركب املستهدف )نظرياً % 36( جمم 59ينتج ذلك ]. نانو مرت 210

HPLC ) دقيقة 3.89= زمن االحتجاز ): 2الطريقة. 

MS (ESIpos): m/z (%) = 476.9 (100) [M+H]+ 15 
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1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 3.53 (s, 3H), 3.75 (dd, 2H), 6.61 (s, 1H), 7.70-7.86 

(m, 4H), 8.01 (s, 1H), 8.08 (s, 1H), 8.16 (d, 1H), 8.27 (d, 1H), 8.34 (s, 1H). 

	45مثال رقم 

) تراي فلورو ميثيل( -3[-1-داي أوكسو  - 5، 2-) هيدروكسي إيثيل -2( -6{ -4
-4-بريمييدين  ]d-4، 3[ بريولو -1H-هكسا هيدرو  -7، 6، 5، 4، 3، 2-] فينيل 5 

 )راسيمي(نيرتيل  بنزو) سلفونيلميثيل ( - 3-}يل

NH

N O

CN

CF3

N

O S
CH3

O OOH

 

 - 2-] فينيل) ميثيل سلفونيل( -2- سيانو  -4[-4-) برومو ميثيل( -6تتم إذابة إيثيل 
  -5- ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[-1- أوكسو 

 10 5(يف أسيتونيرتيل ) أ13 ملي مول؛ مثال رقم 0.34جمم،  200) (راسيمي(كربوكسيالت 

ومت تقليب اخلليط عند ) ملي مول 1.02جمم،  62.5(أمينو إيثانول  -2، وتتم إضافة )مل
 التحضريي HPLCمث تتم تنقية خليط التفاعل مباشرة بواسطة . درجة حرارة الغرفة طوال الليل

املتحرك  أجنسرتوم؛ الطور 100ميكرو مرت،  5مم،  20 ×مم  Kromasil C18 ،125: عمود(
دقيقة  صفر: أسيتونيرتيل؛ تدرج: محض فورميك، الطور املتحرك ب% 0.01ماء باستخدام : أ

  12.1 15 ب %90دقيقة   12 ب %90دقيقة   9 ب %10دقيقة   2 ب 10%
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دقيقة؛ الكشف باألشعة /مل 0.35 :ب؛ معدل التدفق %10دقيقة   15 ب %10دقيقة 
من املركب املذكور يف  )نظرياً % 54( جمم 98ج ذلك ينت). نانو مرت 254 :فوق البنفسجية

 .العنوان

HPLC ) دقيقة 3.79= زمن االحتجاز ): 2الطريقة. 

MS (ESIpos): m/z (%) = 521.1 (100) [M+H]+  5 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 3.14-3.42 (m, 4H), 3.54 (s, 3H), 3.93 (d, 2H), 4.63 

(t, 1H), 6.65 (s, 1H), 7.76 (t, 1H), 7.80-7.87 (m, 2H), 8.02 (s, 1H), 8.11 (s, 1H), 8.18 (d, 

1H), 8.26 (d, 1H), 8.34 (s, 1H). 

	46مثال رقم 

، 2- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- داي أوكسو  -5، 2- سيكلو بروبيل  -6{ -4 10 

 -3-}يل-4-بريمييدين  ]d-4، 3[ بريولو -1H- هكسا هيدرو  -7، 6، 5، 4، 3
 )راسيمي(نيرتيل  بنزو) ل سلفونيلميثي(

NH

N O

CN

CF3

N

O S
CH3

O O

 

 - 2-] فينيل) ميثيل سلفونيل( -2- سيانو  -4[-4-) برومو ميثيل( -6تتم إذابة إيثيل 
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  -5- ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[-1- أوكسو 
يف أسيتونيرتيل ) أ13؛ مثال رقم ملي مول 0.34جمم،  200(مبدئياً ) راسيمي(كربوكسيالت 

ومت تقليب اخلليط ) ملي مول 1.02جمم،  58.4(، وتتم إضافة سيكلو بروبيل أمني )مل 5(
 HPLCمث تتم تنقية خليط التفاعل مباشرة بواسطة . عند درجة حرارة الغرفة طوال الليل

رتوم؛ أجنس 100ميكرو مرت،  5مم،  20 ×مم  Kromasil C18 ،125: عمود( التحضريي 5 

محض فورميك، الطور املتحرك ب أسيتونيرتيل؛ % 0.01ماء باستخدام : الطور املتحرك أ
دقيقة   12 ب %90دقيقة   9 ب %10دقيقة   2 ب %10صفر دقيقة  :تدرج
 0.35 :؛ معدل التدفقB %10دقيقة   15 ب %10دقيقة   12.1 ب 90%

مت جتميع األجزاء اليت حتتوي  ).مرت نانو 254 :دقيقة؛ الكشف باألشعة فوق البنفسجية/مل
مم  19ميكرو مرت،  Sunfire C-18 ،5: عمود[ HPLCعلى املنتج وتتعرض مرة أخرى إىل فصل 10 

% 1 مل من 2+ مل من أسيتونيرتيل  2تتم إذابة العينة يف  :مم؛ حتضري العينة 150 ×
؛ الطور ميكرو لرت 1000 :؛ مقدار احلقنTHFمل من 1+ املائي  TFAمقاومة، حملول 

؛ معدل )دقائق 10 -صفر( TFA 35 :52 :13 مكافئ %1/ ماء /أسيتونيرتيل  : املتحرك
 جمم 38ينتج ذلك ]. نانو مرت 210 :الكشفم؛ °40 :دقيقة؛ درجة احلرارة/ مل 25 :التدفق

 15 .من املركب املذكور يف العنوان )نظرياً % 22(

HPLC ) دقيقة 4.24= زمن االحتجاز ): 2الطريقة. 

MS (ESIpos): m/z (%) = 516.9 (100) [M+H]+  

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 0.48-0.60 (m, 4H), 2.43-2.48 (m, 1H), 3.54 (s, 3H), 

3.81 (s, 2H), 6.62 (s, 1H), 7.74 (t, 1H), 7.80-7.85 (m, 2H), 7.98 (s, 1H), 8.10-8.17 (m, 

2H), 8.26 (d, 1H), 8.34 (s, 1H). 20 
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	47مثال رقم 

، 4، 3، 2-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[- 1-داي أوكسو  -5، 2- إيثيل  -6{ -4
ميثيل ( -3- }يل- 4-بريمييدين  ]d-4، 3[ بريولو -1H-هكسا هيدرو  - 7، 6، 5

 )راسيمي(نيرتيل  بنزو) سلفونيل

NH

N O

CN

CF3

N

O S
CH3

O OCH3

 5 

 - 2- ] فينيل) ميثيل سلفونيل( - 2-سيانو  - 4[- 4-) برومو ميثيل( -6مت إذابة إيثيل 
  -5- ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[-1- أوكسو 

 5(يف أسيتونيرتيل ) أ13ملي مول؛ مثال رقم  0.34جمم،  200) (راسيمي(كربوكسيالت 

ومت تقليب اخلليط عند درجة ) ملي مول 1.02جمم،  46.1(، وتتم إضافة إيثيل أمني )مل
: عمود( التحضريي HPLCمث تتم تنقية خليط التفاعل مباشرة بواسطة . طوال الليلحرارة الغرفة  10 

Kromasil C18 ،125  ماء : أجنسرتوم؛ الطور املتحرك أ 100ميكرو مرت،  5مم،  20 ×مم
صفر دقيقة  :أسيتونيرتيل؛ تدرج: محض فورميك، الطور املتحرك ب% 0.01باستخدام 

  12.1 ب %90دقيقة   12 ب %90دقيقة   9 ب %10دقيقة   2 ب 10%

دقيقة؛ الكشف باألشعة /مل 0.35: ب؛ معدل التدفق% 10دقيقة   15 ب %10دقيقة 
من املركب املذكور يف  )نظرياً % 70( جمم 120ينتج ذلك ). نانو مرت 254: فوق البنفسجية 15 
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 .العنوان

HPLC ) دقيقة 4.20= زمن االحتجاز ): 2الطريقة. 

MS (ESIpos): m/z (%) = 505.0 (100) [M+H]+  

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 0.94 (t, 3H), 3.11-3.26 (m, 2H), 3.54 (s, 3H), 3.86 

(s, 2H), 6.64 (s, 1H), 7.75 (t, 1H), 7.80-7.88 (m, 2H), 8.02 (s, 1H), 8.10 (s, 1H), 8.17 (d, 5 

1H), 8.26 (d, 1H), 8.34 (s, 1H). 

	48مثال رقم 

4- })4S(-6 -  3[-1-داي أوكسو  -5، 2-إيثيل- )2-] فينيل) تراي فلورو ميثيل ،
 -3-}يل-4-بريمييدين  ]d-4، 3[ بريولو -1H- هكسا هيدرو  -7، 6، 5، 4، 3
 10 نيرتيل بنزو) ميثيل سلفونيل(

NH

N O

CN

CF3

N

O S
CH3

O OCH3

 

، 2-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1-داي أوكسو  -5، 2-إيثيل  - 6{ -4 مت فصل
 -3-}يل-4-بريمييدين  ]d-4، 3[ بريولو -1H- هكسا هيدرو  -7، 6، 5، 4، 3
إىل املتشاكالت بواسطة  ) جمم 120؛ 47مثال رقم ( )راسيمي( نيرتيل بنزو) ميثيل سلفونيل(



 195

ميكرو  Daicel Chiralpak IC ،5: عمود[ التحضريي على طور كريايل HPLCكروماتوجراف 
مل من  1+ مل من ميثانول  1تتم إذابة العينة يف  :نةمم؛ حتضري العي 20 ×مم  250مرت، 

 /MTBE : املتحركميكرو لرت؛ الطور  700 :؛ مقدار احلقنMTBEمل من  3+ أسيتونيرتيل 
نانو  220 :م؛ الكشف°30 :دقيقة؛ درجة احلرارة/مل 15 :؛ معدل التدفق20: 80ميثانول 

. 4Sمن املتشاكل  )يادة تشاكليةز  %99.0 نظرياً، أكثر من% 84( جمم 42ينتج ذلك ]. مرت 5 

 Daicel Chiralpak: عمود[ بالكروماتوجراف )قيمة الزيادة التشاكلية( مت حتديد الزيادة التشاكلية

IC ،5  ،املتحركمم؛ الطور  4.6 ×مم  250ميكرو مرت  :MTBE/  ؛ 20: 80ميثانول
= ؛ زمن االحتجاز نانو مرت 230 :م؛ الكشف°25 :دقيقة؛ درجة احلرارة/مل 1 :معدل التدفق

 .]دقيقة 6.83

HPLC ) 10 .دقيقة 4.20= زمن االحتجاز ): 2الطريقة 

MS (DCI / NH3): m/z (%) = 505.1 [M+H]+   

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 0.94 (t, 3H), 3.10-3.27 (m, 2H), 3.54 (s, 3H), 3.86 

(s, 2H), 6.64 (s, 1H), 7.75 (t, 1H), 7.80-7.88 (m, 2H), 8.02 (s, 1H), 8.10 (s, 1H), 8.17 (d, 

1H), 8.26 (d, 1H), 8.34 (s, 1H). 

20[] :الدوران الضوئي
Na  = -107° )c  =0.230 15 ).يف أسيتون 

	49مثال رقم 

N- )2 - }4-]4-  3[- 1-داي أوكسو  - 5، 2- ] فينيل) ميثيل سلفونيل( - 2-سيانو- 
 ]d-4، 3[ بريولو -6H- هيدرو  هكسا -7، 5، 4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل(

 )راسيمي( أسيتاميد) إيثيل }يل-6- بريمييدين 
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NH

N O

CN

CF3

N

O S
CH3

O ON
H

CH3

O

 

 - 2-] فينيل) ميثيل سلفونيل( -2- سيانو  -4[-4-) برومو ميثيل( -6تتم إذابة إيثيل 
  -5- ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[-1- أوكسو 

 5(يف أسيتونيرتيل ) أ13ملي مول؛ مثال رقم  0.34جمم،  200) (راسيمي(كربوكسيالت 

ومت تقليب ) ملي مول 1.02جمم،  105(أسيتاميد ) أمينو إيثيل -2( -N، وتتم إضافة )مل 5 

 HPLCمباشرة بواسطة  مث تتم تنقية خليط التفاعل. اخلليط عند درجة حرارة الغرفة طوال الليل
أجنسرتوم؛  100ميكرو مرت،  5مم،  20 ×مم  Kromasil C18 ،125: عمود( التحضريي

أسيتونيرتيل؛ : محض فورميك، الطور املتحرك ب% 0.01ماء باستخدام : الطور املتحرك أ
دقيقة   12 ب %90دقيقة   9 ب %10دقيقة   2 ب %10صفر دقيقة  :تدرج
 10 0.35 :ب؛ معدل التدفق %10دقيقة   15 ب %10دقيقة   12.1 ب 90%

% 56( جمم 107ينتج ذلك ). نانو مرت 254 :قة؛ الكشف باألشعة فوق البنفسجيةدقي/مل
 .من املركب املذكور يف العنوان )نظرياً 

HPLC ) دقيقة 3.78= زمن االحتجاز ): 2الطريقة. 

MS (DCI / NH3): m/z (%) = 562.1 (25) [M+H]+ 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.66 (s, 3H), 2.97-3.24 (m, 4H), 3.54 (s, 3H), 3.91 15 

(s, 2H), 6.64 (s, 1H), 7.73-7.86 (m, 4H), 7.98 (s, 1H), 8.11-8.17 (m, 2H), 8.27 (d, 1H), 
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8.34 (s, 1H). 

	50مثال رقم 

 - 3[-1- داي أوكسو  -5، 2- ] فينيل) ميثيل سلفونيل( -2- سيانو  -4[-4{ - 2( -1
 ]d-4، 3[ بريولو -6H- كسا هيدرو ه -7، 5، 4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل(

 5  )راسيمي(يوريا ) إيثيل }يل-6- بريمييدين 

NH

N O

CN

CF3

N

O S
CH3

O ON
H

NH2

O

 

 - 2-] فينيل) ميثيل سلفونيل( -2- سيانو  -4[-4-) برومو ميثيل( -6تتم إذابة إيثيل 
  -5- ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[-1- أوكسو 

 5(يف أسيتونيرتيل ) أ13ملي مول؛ مثال رقم  0.34جمم،  200) (راسيمي(كربوكسيالت 

ويتم تقليب ) ملي مول 1.02جمم،  106( يوريا) أمينو إيثيل -2( - 1، وتتم إضافة )مل 10 

 HPLCمباشرة بواسطة  مث تتم تنقية خليط التفاعل. اخلليط عند درجة حرارة الغرفة طوال الليل
أجنسرتوم؛  100ميكرو مرت،  5مم،  20 ×مم  Kromasil C18، 125: عمود(التحضريي 

أسيتونيرتيل؛ : محض فورميك، الطور املتحرك ب% 0.01ماء باستخدام : الطور املتحرك أ
دقيقة   12 ب %90دقيقة   9 ب %10دقيقة   2 ب %10صفر دقيقة : تدرج
/ مل 0.35 :ب؛ معدل التدفق %10دقيقة   15 ب %10دقيقة   12.1 ب 90% 15 
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 )نظرياً % 34( جمم 69ينتج ذلك ). نانو مرت 254 :ة؛ الكشف باألشعة فوق البنفسجيةدقيق
 .من املركب املذكور يف العنوان

HPLC ) دقيقة 3.69= زمن االحتجاز ): 2الطريقة. 

MS (DCI / NH3): m/z (%) = 563.1 (100) [M+H]+  

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 2.90-3.24 (m, 4H), 3.54 (s, 3H), 3.94 (m, 2H), 5.42 5 

(s, 2H), 5.85 (t, 1H), 6.63 (s, 1H), 7.73-7.86 (m, 3H), 7.98 (s, 1H), 8.10-8.14 (m, 2H), 

8.27 (d, 1H), 8.34 (s, 1H). 

	51مثال رقم 

)4S( -4-]4-  2-سيانو- )1-هيدروكسي أزتيدين  -3[(-3-] فينيل) ميثيل سلفونيل - 
، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[- 1-سو أوك -2- ميثيل  -6- ]كربونيل) يل 10 

 كربونيرتيل  -5-ترتا هيدرو بريمييدين -4

N

N OCH3

N

O

CN

NC

CF3

S
CH3

O O

OH

 

 -2-سيانو  -4[- 6-سيانو  - 6S(-5(نيرتو فينيل  - 4، يتفاعل 1طبقًا لإلجراء العام  
-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-3- أوكسو  - 2-ميثيل  - 4-] فينيل) ميثيل سلفونيل(
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ملي مول؛  0.128جمم،  80.0(كربوكسيالت   - )2H(1-داي هيدرو بريمييدين  -6، 3
يف ) ملي مول 0.384جمم،  42.0(أول  -3-مع هيدروكلوريد أزتيدين ) أ6مثال رقم 
 ).نظرياً % 56جمم،  40(إلنتاج املركب املستهدف ) مل 1(أسيتونيرتيل 

HPLC ) دقيقة 4.20= زمن االحتجاز ): 2الطريقة. 

MS (DCI / NH3): m/z (%) = 560 [M+H]+, 577.2 [M+NH4]
+ 5 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.81 (s, 3H), 3.38-3.61 (m, 4H), 3.79-4.08 (m, 2H), 

4.22-4.45 (m, 2H), 5.74 (t, 1H), 6.83 (s, 1H), 7.74-7.90 (m, 3H), 8.00 (s, 1H), 8.12 (br. s, 

1H), 8.36-8.43 (m, 2H). 

	52ل رقم مثا

)4S( -4-]4-  2-سيانو- )10 1-هيدروكسي بريوليدين  -3[(-3- ] فينيل) ميثيل سلفونيل 

، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[- 1-أوكسو  -2- ميثيل  -6-]كربونيل) يل -
 كربونيرتيل  -5-ترتا هيدرو بريمييدين  -4

N

N OCH3

N

O

CN

NC

CF3

S
CH3

O O

OH

 

 - 2-سيانو  -4[- 6-سيانو  - 6S(-5(و فينيل نيرت  -4، يتفاعل 1طبقًا لإلجراء العام 
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-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-3- أوكسو  - 2-ميثيل  - 4-] فينيل) ميثيل سلفونيل(
ملي مول؛  0.125جمم،  78.0(كربوكسيالت   - )2H(1-داي هيدرو بريمييدين -6، 3

 1(يرتيل يف أسيتون) ملي مول 0.374جمم،  32.6(أول  -3- مع بريوليدين ) أ6مثال رقم 
 ).نظرياً % 81جمم،  58(إلنتاج املركب املستهدف ) مل

HPLC ) 5 .دقيقة 4.31= زمن االحتجاز ): 2الطريقة 

MS (ESIpos): m/z (%) = 574.3 (100) [M+H]+  

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.61-1.93 (m, 5H), 2.87-3.26 (m, 2H), 3.42-3.84 

(m, 5H), 4.13-4.29 (m, 1H), 4.83-5.10 (m, 1H), 6.84 (s, 1H), 7.73-7.90 (m, 3H), 7.98-

8.42 (m, 4H). 

	53مثال رقم  10 

)4S( -4-]4-  2-سيانو- )3[(- 3-] فينيل) ميثيل سلفونيلR( -3-  ميثوكسي بربيدين-
، 2، 1- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[-1- أوكسو  -2- ميثيل  - 6-كربونيل ] يل -  1
 كربونيرتيل  -5- ترتا هيدرو بريمييدين - 4، 3

N

N OCH3

N

O

CN

NC

CF3

S
CH3

O O
O

CH3
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 - 2-سيانو  -4[- 6-سيانو  - 6S(-5(نيرتو فينيل  -4، يتفاعل 1طبقًا لإلجراء العام 
-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-3- أوكسو  - 2-ميثيل  - 4-] فينيل) ميثيل سلفونيل(
؛ ملي مول 0.128جمم،  80.0(كربوكسيالت   - )2H(1-داي هيدرو بريمييدين -6، 3

يف ) ملي مول 0.384جمم،  44.2(ميثوكسي بربيدين  - 3-)3R(مع ) أ6مثال رقم 
 5 ).نظرياً % 57جمم،  45(إلنتاج املركب املستهدف ) مل 1(أسيتونيرتيل 

HPLC ) دقيقة 4.70= زمن االحتجاز ): 2الطريقة. 

MS (ESIpos): m/z (%) = 602.0 (100) [M+H]+  

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.15-1.94 (m, 7H), 2.63-4.24 (m, 11H), 6.76-6.88 

(m, 1H), 7.38-8.55 (m, 7H). 

	54مثال رقم  10 

)4S( -4-]4-  2-سيانو- )1-هيدروكسي بربيدين  -3[(-3- ] فينيل) ميثيل سلفونيل - 
، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[- 1-أوكسو  -2- ميثيل  -6- ]كربونيل) يل
 كربونيرتيل  -5-دينترتا هيدرو بريميي -4

N

N OCH3

N

O

CN

NC

CF3

S
CH3

O O
OH
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 - 2-سيانو  -4[- 6-سيانو  - 6S(-5(نيرتو فينيل  -4، يتفاعل 1طبقًا لإلجراء العام 
-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-3- أوكسو  - 2-ميثيل  - 4-] فينيل) ميثيل سلفونيل(
مول؛  ملي 0.128جمم،  80.0(كربوكسيالت   - )2H(1-داي هيدرو بريمييدين -6، 3

 1(يف أسيتونيرتيل ) ملي مول 0.384جمم،  38.8(أول  -3- مع بربيدين ) أ6مثال رقم 

 5 ).نظرياً % 77جمم،  58(إلنتاج املركب املستهدف ) مل

HPLC ) دقيقة 4.31= زمن االحتجاز ): 2الطريقة. 

MS (DCI / NH3): m/z (%) = 588 [M+H]+, 605.2 [M+NH4]
+  

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 0.78-1.92 (m, 7H), 2.24-5.00 (m, 9H), 6.75-6.87 

(m, 1H), 7.72-8.07 (m, 4H), 8.18-8.52 (m, 3H). 

	55مثال رقم  10 

)4S( -3-)]3R( -3-  2-سيانو  -4[-4-كربونيل ] يل -  1-أمينو بربيدين - ) ميثيل
، 2، 1- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- أوكسو  - 2-ميثيل  -6- ] فينيل) سلفونيل

 كربونيرتيل  -5- ترتا هيدرو بريمييدين - 4، 3

N

N OCH3

N

O

CN

NC

CF3

S
CH3

O O
NH2
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ميثيل ( - 2-سيانو  -4[-6-سيانو  -5- )3R( -1- })]6S[(بيوتيل  - tتتم إذابة 
 -6، 3-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[- 3-أوكسو  -2- ميثيل  - 4-] فينيل) سلفونيل

مثال رقم ( كربامات] يل - 3-دين بربي }كربونيل] يل -) 2H(1- داي هيدرو بريمييدين 
ع من حملول من كلوريد اهليدروجني يف داي 4يف ) ملي مول 0.082جمم،  56.0أ؛ 12

بعد ذلك، يتم  .دقيقة 60ويتم التقليب عند درجة حرارة الغرفة ملدة ) مل 2.15(أوكسان  5 

ورو ميثان يف داي كل متت إذابة املادة املتبقيةتركيز حمتويات الدورق حتت ضغط منخفض، و 
 مت فصلبعد االستخالص، ). مل 15(ع من حملول هيدروكسيد الصوديوم املائي 2و) مل 15(

ينتج . الطور العضوي، ومت التجفيف بواسطة كربيتات الصوديوم والرتكيز حتت ضغط منخفض
 .من املركب املذكور يف العنوان )نظرياً % 96( جمم 47ذلك 

HPLC ) 10 .دقيقة 4.17= زمن االحتجاز ): 2الطريقة 

MS (ESIpos): m/z (%) = 587.0 (100) [M+H]+  

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.40-1.84 (m, 7H), 2.03-2.35 (m, 2H), 2.74-2.90 

(m, 1H), 3.52 (s, 3H), 3.74-4.05 (m, 1H), 6.67 (br. s, 1H), 6.80 (s, 1H), 7.27 (br. s, 1H), 

7.73-8.06 (m, 4H), 8.21 (d, 1H), 8.37 (s, 1H), 8.48 (d, 1H). 

 )العملية ب(أمينو كربونيل داي ھيدرو بيريميدينون  - N تخليق مشتقات: 2اإلجراء العام رقم  15 

 25.8مل من أسيتونيرتيل، وتتم إضافة  0.2ملي مول من األمني املالئم يف  0.1تتم إذابة 

 - 4من ) ملي مول 0.1( جمم 62.5من داي أيزو بروبيل إيثيل أمني و) ملي مول 0.2( جمم
-ميثيل  - 4-] فينيل) ميثيل سلفونيل( -2-سيانو  -4[-6-سيانو  - 5-)6S(نيرتو فينيل 

  -)2H(1-داي هيدرو بريمييدين -6، 3-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[- 3-أوكسو  -2
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مت تقليب خليط التفاعل . مل من أسيتونيرتيل 0.6، مذاب يف )أ6مثال رقم (كربوكسيالت 
تتم إذابة . جة حرارة الغرفة طوال الليل، مث يتبخر أسيتونيرتيل يف طرد مركزي لوسط مفرغعند در 

 ).7الطريقة ( MS/التحضريي HPLCوتتم التنقية بواسطة  DMSOمل من  0.5املنتج اخلام يف 

 :2أدناه طبقاً لإلجراء العام  1سيتم حتضري النماذج التمثيلية املبينة يف جدول 

 1جدول  5 

 LC/MSبيانات  الصيغة البنائيةمثال رقم

 )7الطريقة (

56 

N

N OCH3

O

NC

CF3

S
CH3

CN

OO

N

O

OH

 

MS (ESIpos): m/z = 616 (M+H)+ ؛

  دقيقة 2.01= زمن االحتجاز 

57 

N

N OCH3

O

NC

CF3

S
CH3

CN

OO

N

S

MS (ESIpos): m/z = 590 (M+H)+ ؛

  دقيقة 2.21= زمن االحتجاز 
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 LC/MSبيانات  الصيغة البنائيةمثال رقم

 )7الطريقة (

58 

N

N OCH3

O

NC

CF3

S
CH3

CN

OO

N

NH2

O

MS (ESIpos): m/z = 601 (M+H)+ ؛

  دقيقة 1.97= زمن االحتجاز 

 

59 

N

N OCH3

O

NC
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S
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CN

OO

N

N

 

MS (ESIpos): m/z = 655 (M+H)+ ؛

  دقيقة 1.57= زمن االحتجاز 

 

60 
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N

 

MS (ESIpos): m/z = 641 (M+H)+ ؛

  دقيقة 1.61= زمن االحتجاز 
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 LC/MSبيانات  الصيغة البنائيةمثال رقم

 )7الطريقة (

61 

N

N OCH3

O

NC

CF3

S
CH3

CN

OO

N

OH

MS (ESIpos): m/z = 588 (M+H)+ ؛

  دقيقة 2.04= زمن االحتجاز 
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MS (ESIpos): m/z = 602 (M+H)+ ؛

  دقيقة 2.09= زمن االحتجاز 
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S
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MS (ESIpos): m/z = 602 (M+H)+ ؛

  دقيقة 2.03= زمن االحتجاز 
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 LC/MSبيانات  الصيغة البنائيةمثال رقم

 )7الطريقة (

64 

N

N OCH3

O

NC

CF3

S
CH3

CN

OO
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OH

 

MS (ESIpos): m/z = 588 (M+H)+ ؛

  دقيقة 1.96= االحتجاز زمن 
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MS (ESIpos): m/z = 619 (M+H)+ ؛

  دقيقة 1.51= زمن االحتجاز 
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MS (ESIpos): m/z = 641 (M+H)+ ؛

  دقيقة 1.54= زمن االحتجاز 
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 LC/MSبيانات  الصيغة البنائيةمثال رقم

 )7الطريقة (

67 
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N OCH3

O
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CF3

S
CH3

CN

OO
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O
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MS (ESIpos): m/z = 630 (M+H)+ ؛

  دقيقة 2.07= ز زمن االحتجا
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MS (ESIpos): m/z = 631 (M+H)+ ؛

  دقيقة 1.55= زمن االحتجاز 
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MS (ESIpos): m/z = 650 (M+H)+ ؛

  دقيقة 1.74= زمن االحتجاز 
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 LC/MSبيانات  الصيغة البنائيةمثال رقم

 )7الطريقة (
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N OCH3

O
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S
CH3

CN

OO
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N
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N

 

MS (ESIpos): m/z = 651 (M+H)+ ؛

  دقيقة 2.18= زمن االحتجاز 
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MS (ESIpos): m/z = 602 (M+H)+ ؛

  دقيقة 1.97= زمن االحتجاز 

72 

N

N OCH3

O

NC

CF3

S
CH3

CN

OO

N OH

OH

 

MS (ESIpos): m/z = 590 (M+H)+ ؛

  دقيقة 1.84= زمن االحتجاز 
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 LC/MSبيانات  الصيغة البنائيةمثال رقم

 )7الطريقة (
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MS (ESIpos): m/z = 602 (M+H)+ ؛

  دقيقة 2.02= زمن االحتجاز 
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MS (ESIpos): m/z = 635 (M+H)+ ؛

  دقيقة1.80= زمن االحتجاز 
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MS (ESIpos): m/z = 601 (M+H)+ ؛

  دقيقة 1.53= زمن االحتجاز 
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 LC/MSبيانات  الصيغة البنائيةمثال رقم

 )7الطريقة (
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S
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O

MS (ESIpos): m/z = 587 (M+H)+ ؛

  دقيقة 1.89= زمن االحتجاز 
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MS (ESIpos): m/z = 617 (M+H)+ ؛

  دقيقة 1.56= زمن االحتجاز 
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MS (ESIpos): m/z = 615 (M+H)+ ؛

  دقيقة 1.54= زمن االحتجاز 
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 LC/MSبيانات  الصيغة البنائيةمثال رقم

 )7الطريقة (
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MS (ESIpos): m/z = 602 (M+H)+ ؛

  دقيقة 2.17= زمن االحتجاز 
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S
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MS (ESIpos): m/z = 620 (M+H)+ ؛

  دقيقة2.00= زمن االحتجاز 
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O

 

MS (ESIpos): m/z = 616 (M+H)+ ؛

  دقيقة 2.03= زمن االحتجاز 
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 LC/MSبيانات  الصيغة البنائيةمثال رقم

 )7الطريقة (
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MS (ESIpos): m/z = 644 (M+H)+ ؛

  دقيقة 2.25= زمن االحتجاز 
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S
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MS (ESIpos): m/z = 588 (M+H)+ ؛

  دقيقة 2.03= زمن االحتجاز 
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O
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CF3

S
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CN
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N
H

OH

MS (ESIpos): m/z = 602 (M+H)+ ؛

  دقيقة 2.19= زمن االحتجاز 
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 LC/MSبيانات  الصيغة البنائيةمثال رقم

 )7الطريقة (
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S
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CH3 CH3

 

MS (ESIpos): m/z = 576 (M+H)+ ؛

  دقيقة 2.12= زمن االحتجاز 
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MS (ESIpos): m/z = 618 (M+H)+ ؛

  دقيقة 2.31= زمن االحتجاز 
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S
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OH

MS (ESIpos): m/z = 606 (M+H)+ ؛

  دقيقة 2.13= زمن االحتجاز 
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 LC/MSبيانات  الصيغة البنائيةمثال رقم

 )7الطريقة (
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N OCH3
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NC

CF3

S
CH3
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OH

MS (ESIpos): m/z = 588 (M+H)+ ؛

  دقيقة 2.14= زمن االحتجاز 

89 

N

N OCH3

O

NC

CF3

S
CH3

CN

OO

N

OH

MS (ESIpos): m/z = 658 (M+H)+ ؛

  دقيقة 2.21= زمن االحتجاز 

 سلفونيل داي ھيدرو بيريميدينون - Nمشتقات  تخليق :3اإلجراء العام رقم

- سيانو  -4S( -4-]4(من ) ملي مول 0.077( جمم 35.4يف جو من األرجون، تتم إذابة 
] فينيل) ثيلتراي فلورو مي( -3[- 1-أوكسو  -2-ميثيل  -6-] فينيل) ميثيل سلفونيل( -2
، THF مل من 0.4يف ) 6مثال رقم ( كربونيرتيل  - 5-ترتا هيدرو بريمييدين - 4، 3، 2، 1-
من هيدريد الصوديوم عند صفرْ م ومت تقليب اخلليط عند ) ملي مول 0.192( جمم 4.6و 5 

ملي مول من   0.0924بعد ذلك، تتم إضافة حملول من . دقيقة 20درجة حرارة الغرفة ملدة 
، ومت تقليب اخلليط عند درجة حرارة الغرفة ملدة THFمل من 0.2ونيل املالئم يف كلوريد سلف
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من كلوريد األمونيوم، ) ملي مول 0.93(جمم  50يتبخر مقدار . دقيقة إضافية 30
 مل من 0.5يتم امتصاص املنتج اخلام يف . يف طرد مركزي لوسط مفرغ اهلواء THFويتبخر

DMSO تج الرتشيح بواسطة ويتم الرتشيح، وتتم تنقية ناHPLC التحضريي/MS ) 7الطريقة.(  

   :3أدناه طبقاً لإلجراء العام  2مت حتضري النماذج التمثيلية املبينة يف اجلدول 

 2جدول  5 

 LC/MSبيانات  الصيغة البنائيةمثال رقم

 )7الطريقة (
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MS (ESIpos): m/z = 632 (M+H)+ ؛

 دقيقة 2.17= زمن االحتجاز 
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CH3 O

NC

S
CH3

S

O O O O

F

MS (ESIpos): m/z = 619 (M+H)+ ؛

 دقيقة 2.26= زمن االحتجاز 
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 LC/MSبيانات  الصيغة البنائيةمثال رقم

 )7الطريقة (
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MS (ESIpos): m/z = 619 (M+H)+ ؛

 دقيقة 1.88= زمن االحتجاز 

 

93 

N

N

CN

CF3

CH3 O

NC

S
CH3

S

O O O O

S
CH3

 

MS (ESIpos): m/z = 621 (M+H)+ ؛

 ةدقيق 2.24= زمن االحتجاز 
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O
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MS (ESIpos): m/z = 645 (M+H)+ ؛

 دقيقة 2.28= زمن االحتجاز 
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 LC/MSبيانات  الصيغة البنائيةمثال رقم

 )7الطريقة (
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MS (ESIpos): m/z = 657 (M+H)+ ؛

 دقيقة 2.37= زمن االحتجاز 
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MS (ESIpos): m/z = 655 (M+H)+ ؛

 دقيقة 2.21= زمن االحتجاز 
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MS (ESIpos): m/z = 654 (M+H)+ ؛

 دقيقة 2.30= زمن االحتجاز 
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 LC/MSبيانات  الصيغة البنائيةمثال رقم

 )7الطريقة (
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MS (ESIpos): m/z = 642 (M+H)+ ؛

 دقيقة 2.29= زمن االحتجاز 
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MS (ESIpos): m/z = 641 (M+H)+ ؛

 دقيقة 2.18= زمن االحتجاز 
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MS (ESIpos): m/z = 637 (M+H)+ ؛

 دقيقة 2.23= زمن االحتجاز 
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 LC/MSبيانات  الصيغة البنائيةمثال رقم

 )7الطريقة (
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MS (ESIpos): m/z = 633 (M+H)+ ؛

 دقيقة 2.16= زمن االحتجاز 
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MS (ESIpos): m/z = 631 (M+H)+ ؛

 دقيقة 2.23= زمن االحتجاز 
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MS (ESIpos): m/z = 626 (M+H)+ ؛

 دقيقة 2.17= زمن االحتجاز 

 



  
  

221

 LC/MSبيانات  الصيغة البنائيةمثال رقم

 )7الطريقة (
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MS (ESIpos): m/z = 621 (M+H)+ ؛

 دقيقة 2.33= زمن االحتجاز 
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MS (ESIpos): m/z = 620 (M+H)+ ؛

 دقيقة 2.23= زمن االحتجاز 

 

106 

N

N

CN

CF3

CH3 O

NC

S
CH3

S

O O O O

N

N
CH3

 

MS (ESIpos): m/z = 619 (M+H)+ ؛

 دقيقة 2.16= زمن االحتجاز 
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 LC/MSبيانات  الصيغة البنائيةمثال رقم

 )7الطريقة (
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MS (ESIpos): m/z = 619 (M+H)+ ؛

 دقيقة 2.27= زمن االحتجاز 
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MS (ESIpos): m/z = 619 (M+H)+ ؛

 دقيقة 2.21= زمن االحتجاز 

 

109 

N

N

CN

CF3

CH3 O

NC

S
CH3

S

O O O O

CH3

 

MS (ESIpos): m/z = 615 (M+H)+ ؛

 دقيقة 2.27= زمن االحتجاز 
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 LC/MSبيانات  الصيغة البنائيةمثال رقم

 )7الطريقة (
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MS (ESIpos): m/z = 615 (M+H)+ ؛

 دقيقة 2.26= زمن االحتجاز 

 

111 

N

N

CN

CF3

CH3 O

NC

S
CH3

S

O O O O

MS (ESIpos): m/z = 607 (M+H)+ ؛

 دقيقة 2.28= زمن االحتجاز 
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MS (ESIpos): m/z = 594 (M+H)+ ؛

 دقيقة 2.28= زمن االحتجاز 

 



  
  

224

 LC/MSبيانات  الصيغة البنائيةمثال رقم

 )7الطريقة (
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MS (ESIpos): m/z = 657 (M+H)+ ؛

 دقيقة 2.38= زمن االحتجاز 
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S
CH3

S
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O
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MS (ESIpos): m/z = 661 (M+H)+ ؛

 دقيقة 2.22= زمن االحتجاز 

 

	115مثال رقم 

 -3[- 1-أوكسو  -2- ميثيل  -6-] فينيل) ميثيل سلفونيل( -2- سيانو -4[-4إيثيل 
 )راسيمي(كربوكسيالت   - 5-ترتا هيدرو بريمييدين - 4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل(
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N

NH

CF3

O

O

CH3

O

CH3

CN

S
CH3

O O

 

 22.9جم،  4.18(مت تقليب تراي إيثيل فوسفات . مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
م طوال °50عند ) ملي مول 15.3جم،  2.17(نائي الفوسفور وبنتوكسيد ث) ملي مول

 - 4، وتتم إضافة )مل 60(بيوتيل ميثيل  - tبعد ذلك، مت ختفيف اخلليط باستخدام إيثر . الليل
، )أ4ملي مول؛ مثال رقم  19.1جم،  4.00( نيرتيل بنزو) ميثيل سلفونيل( - 3-فورميل 5 

 وإيثيل أسيتو) ملي مول 19.1جم،  3.90( يوريا] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1و

يتم  .مت تقليب اخلليط عند االرجتاع طوال الليل). ملي مول 28.7جم،  3.73(أسيتات 
طاملا أن  ).مل 300(ترشيح املرتسب املتكون بالشفط ويُغسل باستخدام إيثر داي إيثيل 

 29.4جم،  5.36(التفاعل مل يصل إىل اإلمتام، تتم مرة أخرى تقليب تراي إيثيل فوسفات 
م طوال الليل °50عند ) ملي مول 19.1جم،  2.71(وبنتوكسيد ثنائي الفوسفور ) ملي مول 10 

عند االرجتاع ملدة ) مل 25(بيوتيل ميثيل  -t مث التقليب مع املادة الصلبة املنفصلة من قبل وإيثر
إيثر داي يتم ترشيح املرتسب املتكون مرة أخرى بالشفط ويتم الغسل باستخدام . ليلة أخرى

 .من املركب املستهدف )نظرياً % 61(جم  5.93ينتج ذلك . إيثيل

HPLC ) دقيقة 4.56= زمن االحتجاز ): 2الطريقة. 

MS (DCI / NH3): m/z = 508.1 [M+H]+, 525 [M+NH4]
+ 

 15 
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1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 0.94 (t, 3H), 2.13 (s, 3H), 3.50 (s, 3H), 3.89-4.02 

(q, 2H), 6.41 (s, 1H), 7.25 (s, 1H), 7.68-7.90 (m, 4H), 8.09 (d, 1H), 8.26 (d, 1H), 8.39 (s, 

1H). 

	116مثال رقم 

)4S( -3- )ميثيل  - 6-] فينيل) ميثيل سلفونيل( -2-سيانو  - 4[- 4-) سيانو ميثيل - 5 

  -5- ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[- 1-أوكسو  -2
 يرتيلكربون

CH3
N O

N

CN

NC
CN

S
CH3

O O

CF3 

ميثيل ( - 2-سيانو  -4-]4-)4S(تتم مبدئيًا تعبئة . مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
، 2، 1- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- أوكسو  - 2-ميثيل  -6- ] فينيل) سلفونيل 10 

 1( THFيف ) ميكرو مول 250جمم،  115( كربونيرتيل  -5-ترتا هيدرو بريمييدين - 4، 3

) مكافئ 1.4ميكرو مول؛  350جمم،  14(عند صفرْ م، وتتم إضافة هيدريد الصوديوم ) مل
ميكرو مول؛  376جمم،  50(بعد إضافة برومو أسيتونيرتيل . دقيقة 20ومت تقليب اخلليط ملدة 

مث تتم تنقية خليط . دقيقة 120، مت تقليب اخلليط عند درجة حرارة الغرفة ملدة )مكافئ 1.5
ميكرو مرت؛ الطور  Gromsil ،C-18 5: عمود( التحضريي HPLCمباشرة بواسطة  لالتفاع 15 
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ينتج ذلك املركب ). TFA 10 :90  75 :25 %0.1+ ماء  /أسيتونيرتيل  : املتحرك
 ).نظرياً % 68جمم،  85( مادة صلبة عدمية اللوناملذكور يف العنوان يف صورة 

LC-MS ) قة؛ دقي 2.39= زمن االحتجاز ): 6الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 500.1 

(100) [M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 498.0 (100) [M-H]– 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.84 (s, 3H), 3.56 (s, 3H), 4.20 (d, 1H), 4.30 (d, 5 

1H), 6.60 (s, 1H), 7.70-8.50 (m, 7H). 

	117مثال رقم 

)4S( -4-]4-  2-سيانو- )ميثيل  -6-) سيانو فينيل -4( -3- ] فينيل) لميثيل سلفوني
-ترتا هيدرو بريمييدين - 4، 3، 2، 1- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- أوكسو  - 2-
 10 كربونيرتيل  -5

N

N

OCH3

CF3

CN

NC

S
CH3

CN

O O

 

ميثيل ( - 2-سيانو  -4-]4-)4S(تتم مبدئيًا تعبئة . مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
، 2، 1- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- أوكسو  - 2-ثيل مي -6- ] فينيل) سلفونيل

 -4، ومحض )ميكرو مول 217جمم،  100( كربونيرتيل  -5- ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3
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النحاس ) II(، أسيتات )مكافئ 4ميكرو مول؛  869جمم،  127.7(سيانو فينيل بورونيك 
يف داي ) جمم 500(جزيئي أجنسرتوم منخل  4و) مكافئ 4ميكرو مول؛  869جمم،  158(

وتراي إيثيل أمني ) مكافئ 16ميكرو لرت؛  281(، وتتم إضافة برييدين )مل 5(كلورو ميثان 
 4ويتم تقليب اخلليط بعد ذلك عند درجة حرارة الغرفة ملدة ) مكافئ 4ميكرو لرت؛  121(

شكل متكرر والذي يتم غسله ب kieselguhr بعد ذلك، مت ترشيح خليط التفاعل بواسطة. أيام 5 

تتم تنقية املنتج . بعد ذلك باستخدام ميثانول، ومت تركيز ناتج الرتشيح حتت ضغط منخفض
 : املتحركميكرو مرت؛ الطور  Gromsil ،C-18 5: عمود(التحضريي  HPLCاخلام باستخدام 

ينتج ذلك املركب املذكور يف ). TFA 10 :90  80 :20 %0.1+ ماء  /أسيتونيرتيل 
 ).نظرياً % 19.5جمم،  25( مادة صلبة عدمية اللونورة العنوان يف ص

LC-MS ) دقيقة؛  2.34= زمن االحتجاز ): 10الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 562.0 10 

(100) [M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 416.1 (100), 560.2 (50) [M-H]– 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.90 (s, 3H), 3.00 (s, 3H), 7.10 (s, 1H), 7.40 (m, 

2H), 7.70-8.70 (m, 9H). 

	118مثال رقم 

)4S( -4-]4-  2-سيانو - )15 - 3، 1-أوكسو  - 2-ميثيل  -6-] فينيل) ميثيل سلفونيل 

 كربونيرتيل  -5-ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[بيس 
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ميثيل ( - 2-سيانو  -4-]4-)4S(تتم مبدئيًا تعبئة . األرجون مت إجراء التفاعل يف جو من
، 2، 1- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- أوكسو  - 2-ميثيل  -6- ] فينيل) سلفونيل

 -3، ومحض )ميكرو مول 217جمم،  100( كربونيرتيل  -5- ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3
) II(، أسيتات )مكافئ 4كرو مول؛ مي 869جمم،  165(فينيل بورونيك ) تراي فلورو ميثيل( 5 

) جمم 500(أجنسرتوم منخل جزيئي  4و) مكافئ 4ميكرو مول؛  869جمم،  158(النحاس 
وتراي ) مكافئ 16ميكرو لرت؛  281(، وتتم إضافة برييدين )مل 5(يف داي كلورو ميثان 

ارة ويتم تقليب اخلليط بعد ذلك عند درجة حر ) مكافئ 4ميكرو لرت؛  121(إيثيل أمني 
والذي مت  kieselguhr بعد ذلك، مت ترشيح خليط التفاعل من خالل. ساعة 20الغرفة ملدة 

غسله بعد ذلك بشكل متكرر باستخدام ميثانول، ومت تركيز ناتج الرتشيح حتت ضغط  10 

 Gromsil ،C-18 5: عمود(التحضريي  HPLCتتم تنقية املنتج اخلام باستخدام  .منخفض
). TFA 10 :90  90 :10 %0.1+ ماء  /أسيتونيرتيل  : كاملتحر ميكرو مرت؛ الطور 

% 26جمم،  34( مادة صلبة عدمية اللونينتج ذلك املركب املذكور يف العنوان يف صورة 
 ).نظرياً 

LC-MS ) دقيقة؛  1.39= زمن االحتجاز ): 4الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 605.0 15 
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(100) [M+H]+  

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.90 (s, 3H), 3.00 (s, 3H), 7.10 (s, 1H), 7.30 (m, 

1H), 7.50 (m, 1H), 7.60 (m, 1H), 7.70 (m, 1H), 7.70-8.70 (m, 7H). 

	119مثال رقم 

)4S( -4-]4-  2-سيانو - )ميثيل فينيل -4[(- 3-ميثيل  - 6-] فينيل) ميثيل سلفونيل ( 5 

ترتا هيدرو  -4، 3، 2، 1- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- أوكسو  -2- ]سلفونيل
 كربونيرتيل  -5-بريمييدين

N

N

CN

CF3

CH3 O

NC

S
CH3

O O
S

O O

CH3

 

ميثيل ( - 2-سيانو  -4-]4-)4S(تتم مبدئيًا تعبئة . مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
، 2، 1- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- أوكسو  - 2-ميثيل  -6- ] فينيل) سلفونيل 10 

اجلاف  THFيف ) ميكرو مول 604جمم،  278( كربونيرتيل  -5-ترتا هيدرو بريمييدين - 4، 3
ميكرو مول؛  845جمم،  34يف زيت معدين؛ % 60(هيدريد الصوديوم تتم إضافة ، و )مل 6(

 20تتم تدفئة اخلليط إىل درجة حرارة الغرفة ويتم التقليب ملدة . عند صفرْ م) مكافئ 1.4
ميكرو  845جمم،  161(تولوين سلفونيل  - p بعد ذلك، تتم إضافة حملول من كلوريد. دقيقة
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ساعة،  16بعد زمن تفاعل يبلغ . ببطء بالتنقيط) مل 2حوايل ( THFيف ) مكافئ 1.4مول؛ 
: عمود(التحضريي  HPLCمت تركيز خليط التفاعل وتتم تنقية املنتج اخلام باستخدام 

Gromsil C-18 10  0.1+ ماء  /أسيتونيرتيل  : املتحركميكرو مرت؛ الطور% TFA 10 :90 

 90 :10 .(مادة صلبة عدمية اللونذلك املركب املذكور يف العنوان يف صورة  ينتج )358 

 5 ).نظرياً % 96جمم، 

LC-MS ) دقيقة؛  1.38= زمن االحتجاز ): 4الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 615.2 

(100) [M+H]+  

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.75 (s, 3H), 2.40 (s, 3H), 3.50 (s, 3H), 7.30-7.40 

(m, 4H), 7.60 (s, 1H), 7.70 (m, 2H), 7.85-7.90 (m, 2H), 8.13 (m, 1H), 8.25 (m, 1H), 8.65 

(s, 1H). 10 

	120مثال رقم 

أوكسو  - 2-ميثيل  -4- ] فينيل) ميثيل سلفونيل( -2-سيانو  -4[- 6-سيانو  - 5بنزيل 
  - )2H(1- ي هيدرو بريمييديندا -6، 3- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[- 3-

  كربوكسيالت
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ميثيل ( - 2-سيانو  -4-]4-)4S(تتم مبدئيًا تعبئة . مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
، 2، 1- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- أوكسو  - 2-ميثيل  -6- ] فينيل) سلفونيل

اجلاف  THFيف ) ميكرو مول 250جمم،  115( كربونيرتيل  -5-ترتا هيدرو بريمييدين - 4، 3
ميكرو مول؛  350جمم،  14يف زيت معدين؛ % 60(، وتتم إضافة هيدريد الصوديوم )مل 3( 5 

 20تتم تدفئة اخلليط إىل درجة حرارة الغرفة ويتم التقليب ملدة . عند صفرْ م) مكافئ 1.4
ميكرو مول؛  350جمم،  60(فورمات  بعد ذلك، تتم إضافة حملول من بنزيل كلورو. دقيقة
ساعة، مت تركيز  1.5 بعد زمن تفاعل يبلغ. ببطء بالتنقيط) مل 1( THFيف ) مكافئ 1.4

 Gromsil C-18: عمود(التحضريي  HPLCخليط التفاعل وتتم تنقية املنتج اخلام باستخدام 
). TFA 10 :90  90 :10 %0.1+ ماء  /أسيتونيرتيل  : املتحركميكرو مرت؛ الطور  10 10 

% 46جمم،  68( مادة صلبة عدمية اللونذلك املركب املذكور يف العنوان يف صورة  نتجي
 ).نظرياً 

LC-MS ) دقيقة؛  1.22= زمن االحتجاز ): 9الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 595 (10) 

[M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 416.2 (100), 593.4 (50) [M-H]– 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.80 (s, 3H), 3.45 (s, 3H), 5.20 (s, 2H), 7.15 (m, 15 
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1H), 7.25-7.30 (m, 5H), 7.75-7.90 (m, 3H), 8.05 (br. s, 2H), 8.30 (dd, 1H), 8.50 (d, 1H). 

	121مثال رقم 

)4S( -4-]4-  2- سيانو- )إيثيل) داي إيثيل أمينو( -2[- 3-] فينيل) ميثيل سلفونيل [-
ترتا هيدرو  -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[- 1-أوكسو  -2-ميثيل  -6

 5  كربونيرتيل تراي فلورو أسيتات  -5-بريمييدين

N

N

CN

CF3

CH3 O

NC N

CH3

CH3
S

CH3

O O

x CF3COOH

 

ميثيل ( - 2-سيانو  -4-]4-)4S(تتم مبدئيًا تعبئة . مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
، 2، 1- ] فينيل) لتراي فلورو ميثي( -3[-1- أوكسو  - 2-ميثيل  -6- ] فينيل) سلفونيل

 اجلاف THFيف ) ميكرو مول 217جمم،  100( كربونيرتيل  -5-ترتا هيدرو بريمييدين - 4، 3
ميكرو مول؛  543جمم،  22يف زيت معدين؛ % 60(، وتتم إضافة هيدريد الصوديوم )مل 5( 10 

برومو  -2بعد ذلك، تتم إضافة . دقيقة 20عند صفرْ م ومت تقليب اخلليط ملدة ) مكافئ 2.5
-N ،N- مكافئ 1.5ميكرو مول؛  326جمم،  85(إيثان أمني هيدروبروميد  داي إيثيل( ،

بعد ذلك، تتم إضافة خليط التفاعل . دقيقة 90ومت تقليب اخلليط عند درجة حرارة الغرفة ملدة 
 x 3(ومت االستخالص باستخدام أسيتات اإليثيل ) مل 50(إىل حملول كلوريد صوديوم مشبع 

ف األطوار العضوية اجملمعة بواسطة كربيتات الصوديوم الصلبة، وترشيحها مت جتفي). مل 30 15 
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: عمود(التحضريي  HPLCتتم تنقية املنتج اخلام باستخدام . وتركيزها حتت ضغط منخفض
Gromsil C-18 10  0.1+ ماء  /أسيتونيرتيل  : املتحركميكرو مرت؛ الطور% TFA 10 :90 

 75 :25 .(مادة صلبة عدمية اللونملذكور يف العنوان يف صورة مت احلصول على املركب ا 
 ).نظرياً % 77جمم،  112(

LC-MS ) دقيقة؛  1.34= زمن االحتجاز ): 5الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 560.2 5 

(100) [M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 558.3 (100) [M-H]– 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.12 (t, 6H), 1.85 (s, 3H), 3.10 (br. m, 6H), 3.30 

(m, 1H), 3.55 (s, 3H), 3.70 (m, 1H), 6.55 (s, 1H), 7.70-8.40 (m, 6H), 8.51 (s, 1H), 9.10 

(br. s, 1H). 

	122مثال رقم  10 

 - 2-داي ميثيل  -6، 3-] فينيل) ميثيل سلفونيل( -2-سيانو  -4-]4-)4S( ألليل
  -5- ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2 ،1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[-1- أوكسو 

  كربوكسيالت

N

N

CN
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S
CH3

O

O

CH2

OO
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 - 2-سيانو  -4S(-4 -]4( تتم مبدئيًا تعبئة ألليل. مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- أوكسو  - 2-ميثيل  - 6-] فينيل) ميثيل سلفونيل(
يف ) ملي مول 0.5جمم،  260(كربوكسيالت   - 5-ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1

THF )10 داي  موالر من حملول من ليثيوم هكسا ميثيل 1م، وتتم إضافة °78-عند ) مل
دقيقة من التقليب، تتم  20بعد ). مكافئ 1.2مل؛  0.6( THFيف ) LiHMDS(سيالزيد  5 

لتدفئة التدرجيية من ، ومت تقليب اخلليط باستخدام ا)مكافئ 5جمم؛  355(إضافة يودو ميثان 
بعد ذلك، يتم تركيز خليط التفاعل، وتتعرض . ساعة 16م إىل درجة حرارة الغرفة ملدة 78°-

سيكلو هكسان  : املتحركالطور (املادة املتبقية إىل كروماتوجراف وميضي على جل السيليكا 
 وان يف ذلك املركب املذكور يف العن ينتج). 45: 55أسيتات اإليثيل  / سيكلو هكسان

 10 ).نظرياً % 59جمم،  157(صورة مادة صلبة 

LC-MS ) دقيقة؛  2.30= زمن االحتجاز ): 5الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 534.1 

(100) [M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 532.1 (100) [M-H]–. 

	123مثال رقم 

4- )4S(-3 ،6-  3[- 1-داي أوكسو  -5، 2- داي ميثيل- )فينيل )تراي فلورو ميثيل [
 15 -3- يل  - 4-بريمييدين  ]d-4، 3[ بريولو -1H-هكسا هيدرو  - 7، 6، 5، 4، 3، 2-

 نيرتيل بنزو) ميثيل سلفونيل(
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 THF )20.7يف موالر من حملول من ميثيل أمني  1يف جو من غاز أرجون وقائي، تتم إضافة 

) برومو ميثيل4S(-6- )(مو بروبيل داي برو  - 3، 2إىل ) مكافئ 20ملي مول،  20.7مل، 
تراي ( - 3[- 1-أوكسو  - 2-ميثيل  - 3-] فينيل) ميثيل سلفونيل( -2- سيانو  - 4[- 4-

جمم،  801(كربوكسيالت   -5- ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1-] فينيل) فلورو ميثيل 5 

م °5مث عند  ، ومت تقليب اخلليط مبدئيًا عند درجة حرارة الغرفة ملدة ساعتني)ملي مول 1.04
بعد ذلك، يتم تركيز خليط التفاعل حتت ضغط منخفض، وتتم تنقية . ساعة إضافية 16ملدة 

ميكرو مرت؛ الطور  Gromsil C-18 10: عمود(التحضريي  HPLCاملنتج اخلام باستخدام 
ذلك املركب  ينتج). TFA 10 :90  75 :25 %0.1+ ماء  /أسيتونيرتيل  : املتحرك

 10 ).نظرياً % 60جمم،  314(ان يف صورة مادة صلبة املذكور يف العنو 

LC-MS ) دقيقة؛  1.82= زمن االحتجاز ): 5الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 505.1 

(100) [M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 503.1 (100) [M-H]– 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 2.70 (2s, 6H), 3.70 (s, 3H), 3.90 (m, 2H), 6.60 (s, 

1H), 7.80 (m, 1H), 7.90 (m, 2H), 8.00 (br. s, 1H), 8.20 (m, 1H), 8.25 (m, 1H), 8.40 (m, 

1H). 15 
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	124مثال رقم 

 - 3[-1- أوكسو  -2- ميثيل  -6- ] فينيل) إيثيل سلفونيل( - 2-سيانو  -4[- 4- ألليل
 )راسيمي( كربوكسيالت  - 5-ترتا هيدرو بريمييدين - 4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل(

N

NH

CN

CF3

CH3 O

S

O

O

CH2
O O

CH3

 

 5 3.9جم،  0.718(يتم تقليب تراي إيثيل فوسفات . مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون

بعد ذلك، مت . م طوال الليل°40عند ) جم 0.511(وبنتوكسيد ثنائي الفوسفور ) ملي مول
) يلإيثيل سلفون( -3-فورميل -4، وتتم إضافة )مل MTBE )30ختفيف اخلليط باستخدام

 يوريا] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1، و)ملي مول 3.94جم،  0.88( نيرتيل بنزو

ملي مول؛  5.91جم،  0.841(أسيتات  أسيتو وألليل) ملي مول 3.94جم،  0.805(
بعد ذلك، يتم . ساعات 4بعد ذلك، يتم تقليب اخلليط عند االرجتاع ملدة ). مكافئ 1.5 10 

م °90ويتم التسخني بعد ذلك عند  MTBEزالة التقطريية لـ تركيز خليط التفاعل بواسطة اإل
للمعاجلة، تتم إزالة املذيب املتبقي حتت ضغط منخفض، ويتم تعليق . ملدة ساعتني إضافيتني

مت غسل املادة الصلبة باستخدام . مث ترشيحها بالشفط) مل MTBE )20املادة املتبقية يف 
MTBE )10 من املركب املذكور يف العنوان )رياً نظ% 42(جم  1.34ينتج ذلك ). مل. 

LC-MS ) دقيقة؛  1.33= زمن االحتجاز ): 4الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 534.1 15 
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(100) [M+H]+  

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.20 (t, 3H), 2.15 (s, 3H), 3.54 (m, 2H), 4.45 (m, 

2H), 4.95 (d, 1H), 5.05 (d, 1H), 5.70 (m, 1H), 6.25 (d, 1H), 7.00 (d, 1H), 7.70-7.85 (m, 

4H), 8.10 (br. d, 1H), 8.30 (m, 1H), 8.35 (s, 1H). 

	125مثال رقم  5 

تراي ( - 3[- 1-أوكسو  -2-ميثيل  -6-] فينيل) إيثيل سلفونيل( -2- سيانو  -4[-4
 )راسيمي(كربوكساميد   - 5-ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1- ] فينيل) فلورو ميثيل

N

NH

CN

CF3

CH3 O

S

NH2

O

O O

CH3

 

إيثيل ( - 2-سيانو  -4[-4 محضتتم مبدئيًا تعبئة . مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
، 2، 1- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- أوكسو  - 2-ميثيل  -6- ] فينيل) سلفونيل 10 

) ملي مول 2.29جمم،  1100( )راسيمي( الكربوكسيلي -5-ترتا هيدرو بريمييدين - 4، 3
) مل 28( اجلاف DMFيف ) ملي مول 4.5جمم،  1695مكافئ،  HATU )2ضافة تتم إو 

مكافئ،  6(موالر من حملول من األمونيا يف داي أوكسان  0.5تتم إضافة و  عند صفرْ م،
بعد التقليب ) ملي مول 4.5جمم،  576مكافئ،  2( DIEAو) ملي مول 13.4مل،  23.6

املراقبة عن (ساعات  3ند درجة حرارة الغرفة ملدة مت تقليب اخلليط ع). دقيقة 20(لفرتة وجيزة  15 
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). مل 200(بعد ذلك، مت ختفيف خليط التفاعل باستخدام أسيتات اإليثيل ). HPLCطريق 
 50(متغسل الطور العضوي على حنو متعاقب باستخدام حملول بيكربونات الصوديوم املشبعة 

، )مل 50(صوديوم مشبع  وحملول كلوريد) مل x 50 3(مقاومة محض سيرتيك % 10، )مل
تتعرض املادة املتبقية إىل  . ومت التجفيف بواسطة كربيتات الصوديوم الصلبة، والرتشيح والرتكيز

داي كلورو  داي كلورو ميثان  : املتحركالطور ( كروماتوجراف وميضي على جل السيليكا 5 

 ).نظرياً % 96جمم،  1050( مادة صلبة عدمية اللونينتج ذلك ). 3: 50ميثانول  /ميثان 

LC-MS ) دقيقة؛  1.57= زمن االحتجاز ): 5الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 493.0 

(100) [M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 448.1 (100), 491.1 (90) [M-H]– 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.16 (t, 3H), 1.80 (s, 3H), 3.57 (m, 2H), 6.25 (s, 

1H), 7.20 (m, 1H), 7.30 (br. s, 1H), 7.45 (br. s, 1H), 7.65-7.80 (m, 4H), 8.10 (d, 1H), 10 

8.25 (s, 1H), 8.35 (dd, 1H). 

	126مثال رقم 

تراي ( - 3[- 1-أوكسو  -2-ميثيل  -6-] فينيل) إيثيل سلفونيل( -2- سيانو  -4[-4
 )يميراس(كربونيرتيل   - 5-ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1- ] فينيل) فلورو ميثيل

N

NH

CN

CF3

CH3 O

S

NC O O

CH3

 15 
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) إيثيل سلفونيل( -2-سيانو  -4[- 4تتم مبدئياً تعبئة . مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
ترتا  - 4، 3، 2، 1- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- أوكسو  -2- ميثيل  - 6-] فينيل

 اجلاف THFيف ) ملي مول 2.03جمم،  1000( )راسيمي(كربوكساميد   -5-هيدرو بريمييدين
مادة (، وتتم إضافة ميثوكسي كربونيل سلفامويل تراي إيثيل أمونيوم هيدروكسيد )مل 50(

. ومت تقليب اخلليط عند درجة حرارة الغرفة) ملي مول 3.046جمم،  726؛ Burgessتفاعل  5 

، )مل 20(مث تتم إضافة املاء . متام التحويل HPLCاملراقبة عن طريق دقيقة، توضح  75بعد 
مت غسيل ). مل 200(يف أسيتات اإليثيل  متت إذابة املادة املتبقيةتركيز خليط التفاعل و  ويتم

، ومت التجفيف بواسطة )مل x 50 3(الطور العضوي باستخدام حملول كلوريد صوديوم مشبع 
تتعرض املادة املتبقية إىل كروماتوجراف وميضي . كربيتات الصوديوم الصلبة، والرتشيح والرتكيز

: 2أسيتات اإليثيل  / سيكلو هكسان سيكلو هكسان  : املتحركالطور ( السيليكا على جل 10 

جمم،  890( مادة صلبة عدمية اللونمت احلصول على املركب املذكور يف العنوان يف صورة ). 3
 ).نظرياً % 92

LC-MS ) دقيقة؛  2.34= زمن االحتجاز ): 6الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 475.0 

(100) [M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 473.1 (100) [M-H]– 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.20 (t, 3H), 1.80 (s, 3H), 3.45 (m, 2H), 6.35 (s, 15 

1H), 7.70-7.85 (m, 3H), 7.95 (br. s, 1H), 8.30-8.40 (m, 4H). 

	127مثال رقم 

)4S( -4-]4-  2-سيانو - )3[- 1-أوكسو  - 2-ميثيل  - 6-] فينيل) إيثيل سلفونيل- 
 كربونيرتيل  - 5-ترتا هيدرو بريمييدين - 4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل(
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N

NH

CN

CF3

CH3 O

S

NC O O

CH3

 

 - 3[- 1-أوكسو  -2- ميثيل  -6- ] فينيل) إيثيل سلفونيل( - 2-سيانو  - 4[-4 مت فصل
 )راسيمي(ل كربونيرتي  -5-ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل(
 التحضريي على طور كريايل HPLCإىل املتشاكالت بواسطة كروماتوجراف ) جم 0.83(

ليوسني داي سيكلو -D-ميثاكريلويل-N(طور جل السيليكا الكريايل بناء على بويل : عمود[ 5 

حملول يف : مم؛ حتضري العينة 40 ×مم  670: عموداالنتقائي؛ أبعاد ال) بروبيل ميثيل أميد
أسيتات  / أيزو هكسان : املتحركمل؛ الطور  6.1 :؛ مقدار احلقن)مل 30(يثيل أسيتات اإل

نانو  260 :م؛ الكشف°24 :دقيقة؛ درجة احلرارة/ مل 50 ؛ معدل التدفق7: 3اإليثيل 
من  )زيادة تشاكلية %99.9 نظرياً؛ أكثر من% 89(جم  0.379ينتج ذلك ]. مرت

 4S.  10املتشاكالت 

طور جل السيليكا : عمود[ بالكروماتوجراف )قيمة الزيادة التشاكلية( ليةمت حتديد الزيادة التشاك
االنتقائي؛ ) سيكلو بروبيل ميثيل أميد ليوسني داي-D-ميثاكريلويل-N(بناء على بويل  الكريايل
؛ 1:1أسيتات اإليثيل  / أيزو هكسان : املتحركمم؛ الطور  4.6 ×مم  250: عمودأبعاد ال

دقيقة  4.26= نانو مرت؛ زمن االحتجاز  260 :ة؛ الكشفدقيق/مل 2 :معدل التدفق
 15 )].دقيقة 8.87= زمن االحتجاز : 4Rاملتشاكل (
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LC-MS ) دقيقة؛  1.18= زمن االحتجاز ): 4الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 475.1 

(100) [M+H]+. 

 ).126مثال رقم (، انظر املركب الراسيمي 1H-NMRبالنسبة لبيانات 

	128مثال رقم 

)4S( -4-]4-  2-سيانو - )أوكسو  - 2-داي ميثيل  -6، 3-] فينيل) إيثيل سلفونيل- 5 

 كربونيرتيل  -5-ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1

N

N

CN

CF3

CH3 O

S

CH3

NC
O O

CH3

 

إيثيل ( -2- سيانو  -4-]4-)4S(تتم مبدئيًا تعبئة . مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
، 2، 1- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- أوكسو  - 2-ميثيل  -6- ] فينيل) فونيلسل
 10 مطلق THFيف ) ملي مول 0.15جمم،  71.2(كربونيرتيل   -5-ترتا هيدرو بريمييدين - 4، 3

يف ) LiHMDS( داي سيالزيد موالر من حملول من ليثيوم هكسا ميثيل 1، وتتم إضافة )مل 6(
THF )180  دقيقة من التقليب، تتم  20بعد . م°78- عند ) مكافئ 1.2ميكرو لرت؛

، ومت تقليب اخلليط باستخدام التدفئة التدرجيية )مكافئ 5ميكرو لرت؛  47(إضافة يودو ميثان 
مث تتم تنقية خليط التفاعل مباشرة بواسطة . ساعة 60م إىل درجة حرارة الغرفة ملدة °78-من 
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HPLC عمود( التحضريي :Gromsil ،C-18 10  ماء  /أسيتونيرتيل  : املتحركميكرو مرت؛ الطور
 +0.1% TFA 10 :90  80 :20 .( مادة ينتج ذلك املركب املذكور يف العنوان يف صورة

 ).نظرياً % 82جمم،  60( صلبة عدمية اللون

LC-MS ) دقيقة؛  2.42= زمن االحتجاز ): 6الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 489.0 

(100) [M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 487.0 (100) [M-H]– 5 

1H‐NMR	(400	MHz,	DMSO‐d6):		=	1.20	(t,	3H),	1.80	(s,	3H),	2.68	(s,	3H),	3.55	

(m,	2H),	6.45	(s,	1H),	7.70‐8.05	(m,	4H),	8.40	(m,	3H).	

	129مثال رقم 

)4S( -4-]4-  2-سيانو - )ميثيل سلفونيل( -3-ميثيل  -6- ] فينيل) إيثيل سلفونيل( -
 10  -5- ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[- 1-أوكسو  -2

 كربونيرتيل

N

N

CN

CF3

CH3 O

NC

S

S
CH3

O O
CH3

O O

 

إيثيل ( -2- سيانو  -4-]4-)4S(تتم مبدئيًا تعبئة . مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
، 2، 1- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- أوكسو  - 2-ميثيل  -6- ] فينيل) سلفونيل
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اجلاف  THFيف ) ميكرو مول 150جمم،  71.2( كربونيرتيل  -5-ترتا هيدرو بريمييدين - 4، 3
ميكرو  210جمم،  8.4يف زيت معدين؛ % 60(، وتتم إضافة هيدريد الصوديوم )مل 3(

تتم تدفئة اخلليط إىل درجة حرارة الغرفة ويتم التقليب ملدة . عند صفرْ م) مكافئ 1.4مول؛ 
ميكرو  210جمم،  24.1(بعد ذلك، تتم إضافة حملول من كلوريد ميثان سلفونيل . قيقةد 20

ساعة، مت  20 بعد زمن تفاعل يبلغ. ببطء بالتنقيط) مل 1( THFيف ) مكافئ 1.4مول؛  5 

-Gromsil C: عمود(التحضريي  HPLCتركيز خليط التفاعل وتتم تنقية املنتج اخلام باستخدام 

: TFA 10 :90  80 %0.1+ ماء  /أسيتونيرتيل  : املتحركر ميكرو مرت؛ الطو  10 18
% 84جمم،  70( مادة صلبة عدمية اللونذلك املركب املذكور يف العنوان يف صورة  ينتج). 20
 ).نظرياً 

LC-MS ) دقيقة؛  2.42= زمن االحتجاز ): 6الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 553.0 10 

(100) [M+H]+  

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.25 (t, 3H), 1.80 (s, 3H), 3.40 (s, 3H), 3.55 (m, 

2H), 7.20 (s, 1H), 7.80-8.40 (m, 7H). 

	130مثال رقم 

 15 -2- ميثيل  - 6-] فينيل) سلفونيل) هيدروكسي إيثيل -2(( -2- سيانو  -4[-4 ألليل

  -5- نترتا هيدرو بريمييدي -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[-1- أوكسو 
 )راسيمي( كربوكسيالت
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N

NH

CN

CF3

CH3 O

S

O

O

CH2

O O

OH

 

ملي  7.9جم،  1.43(يتم تقليب تراي إيثيل فوسفات . مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
م °40عند ) مكافئ 0.8جم؛  0.745(وبنتوكسيد ثنائي الفوسفور ) مكافئ 1.2مول؛ 

 -2[(-3، وتتم إضافة )مل MTBE )35بعد ذلك، مت ختفيف اخلليط باستخدام. طوال الليل
 5 - 3[- 1، )ملي مول 6.6جم،  1.57(نيرتيل  فورميل بنزو -4-]سلفونيل) هيدروكسي إيثيل

 1.4(أسيتات  أسيتو وألليل) ملي مول 6.6جم،  1.34(يوريا ] فينيل) تراي فلورو ميثيل(

بعد . مت تقليب اخلليط عند االرجتاع ملدة ساعتني). مكافئ 1.5ملي مول؛  9.84جم، 
ويتم التسخني بعد ذلك عند  MTBE، يتم تركيز خليط التفاعل بواسطة اإلزالة التقطريية لـ ذلك
متت للمعاجلة، تتم إزالة املذيب املتبقي حتت ضغط منخفض و . ساعات إضافية 5م ملدة 90°

مت غسيل الطور العضوي باستخدام حملول  ). مل 250(يف أسيتات اإليثيل  إذابة املادة املتبقية 10 

، ومت التجفيف بواسطة كربيتات الصوديوم الصلبة، )مل x 50 3(صوديوم مشبع كلوريد 
تتعرض املادة املتبقية إىل كروماتوجراف وميضي على . والرتشيح والرتكيز حتت ضغط منخفض

). 3: 2أسيتات اإليثيل  / سيكلو هكسان سيكلو هكسان  : املتحركالطور (جل السيليكا 
جم،  1.22( مادة صلبة عدمية اللونر يف العنوان يف صورة مت احلصول على املركب املذكو 

 15 .)نظرياً % 23

LC-MS ) دقيقة؛  1.20= زمن االحتجاز ): 4الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 550.1 
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(100) [M+H]+  

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 2.15 (s, 3H), 3.54 (m, 2H), 3.85 (m, 2H), 4.45 (m, 

2H), 5.00 (d, 1H), 5.05 (d, 1H), 5.15 (t, 1H), 5.70 (m, 1H), 6.30 (d, 1H), 7.05 (d, 1H), 

7.70-7.85 (m, 4H), 8.10 (br. d, 1H), 8.25 (m, 1H), 8.35 (m, 1H). 

	131مثال رقم  5 

-أوكسو  -2- ميثيل  -6- ] فينيل) سلفونيل) هيدروكسي إيثيل -2(( - 2-سيانو  -4[-4
كربوكساميد   - 5-ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1
 )راسيمي(

N

NH

CN

CF3

CH3 O

S

NH2

O
O O

O H

 

 10 -2(( -2- سيانو  -4[-4 محضتتم مبدئيًا تعبئة . مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون

) تراي فلورو ميثيل( - 3[- 1-أوكسو  -2-ميثيل  -6-] فينيل) سلفونيل) هيدروكسي إيثيل
جمم،  910( )راسيمي( الكربوكسيلي -5- هيدرو بريمييدين ترتا -4، 3، 2، 1- ] فينيل

 اجلاف DMFيف ) ملي مول 8.9جمم،  3396مكافئ،  5( HATUو) ملي مول 1.79
) ملي مول 8.9جمم،  478مكافئ،  5(عند صفرْ م، وتتم إضافة كلوريد األمونيوم ) مل 20(
). دقيقة 20(وجيزة بعد التقليب لفرتة ) ملي مول 17.9جمم،  2309مكافئ،  DIEA )10و 15 
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وبعد ذلك ) HPLCاملراقبة عن طريق (ساعة  16مت تقليب اخلليط عند درجة حرارة الغرفة ملدة 
: عمود(التحضريي  HPLCتتم تنقية املنتج اخلام باستخدام . يتم الرتكيز حتت ضغط منخفض

Gromsil C-18 0.1+ ماء  /أسيتونيرتيل  : املتحرك؛ الطور% TFA 10 :90  80 :20 .(
 ).نظرياً % 81جمم،  740(مت احلصول على املركب املذكور يف العنوان يف صورة مادة صلبة 

LC-MS ) دقيقة؛  1.84= زمن االحتجاز ): 6الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 509.1 5 

(100) [M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 464.3 (100), 507.1 (50) [M-H]– 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.80 (s, 3H), 3.70 (m, 4H), 6.30 (s, 1H), 7.10 (m, 

1H), 7.25 (br. s, 1H), 7.45 (br. s, 1H), 7.65-7.80 (m, 4H), 8.10 (d, 1H), 8.30 (m, 2H). 

	132مثال رقم 

-أوكسو  -2- ميثيل  -6- ] فينيل) سلفونيل) هيدروكسي إيثيل -2(( - 2-سيانو  -4[-4 10 

كربونيرتيل   - 5-ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1-] يلفين) تراي فلورو ميثيل( -3[-1
 )راسيمي(

N

NH

CN

CF3

CH3 O

S

NC
O O

OH

 

داي (بيوتيل  - t[{ -2[(-2{ -4تتم مبدئيًا تعبئة . مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
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-1-أوكسو  -2-ميثيل  -6-} سيانو فينيل -4- ]سلفونيل) إيثيل }أوكسي ]سيليل) ميثيل
كربونيرتيل   -5- ترتا هيدرو بريمييدين - 4، 3، 2، 1-] فينيل) يثيلتراي فلورو م( - 3[
، وتتم إضافة محض تراي )مل 30(يف داي كلورو ميثان ) ملي مول 0.909جمم،  550(

املراقبة عن (ساعات  5ومت تقليب اخلليط عند درجة حرارة الغرفة ملدة ) مل 30(فلورو أسيتيك 
يف داي   متت إذابة املادة املتبقيةبدون تسخني، و  بعد ذلك يتم تركيز اخلليط). HPLCطريق  5 

مت غسيل الطور العضوي باستخدام حملول بيكربونات الصوديوم ). مل 200(كلورو ميثان 
، مت التجفيف )مل 50(وباستخدام حملول كلوريد صوديوم مشبع ) مل x 50 2(املشبعة 

مت امتصاص الزيت  .منخفض بواسطة كربيتات الصوديوم الصلبة، والرتشيح والرتكيز حتت ضغط
. الذي مت احلصول عليه يف قليل من أسيتونيرتيل، وتتم إضافة املاء ويتم جتفيف اخلليط بالتجميد

 10 ).جمم، كمية 450(مت احلصول على املركب املذكور يف العنوان يف صورة مادة صلبة 

LC-MS ) دقيقة؛  2.15= زمن االحتجاز ): 6الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 491.0 

(100) [M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 446.0 (100), 489.0 (40) [M-H]–. 

	133مثال رقم 

)4S( -4-]4-  2-سيانو - ))2-ميثيل  -6-] فينيل) سلفونيل) هيدروكسي إيثيل - 2- 
 15  -5- ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[-1- أوكسو 

  كربونيرتيل
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N
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CN

CF3

CH3 O

S

NC
O O

OH

 

 - 2- ميثيل  -6- ] فينيل) سلفونيل) هيدروكسي إيثيل - 2(( - 2-سيانو  - 4[- 4 مت فصل
  -5- ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[-1- أوكسو 

التحضريي  HPLCإىل املتشاكالت بواسطة كروماتوجراف ) جم 0.13( )راسيمي( كربونيرتيل
 5 20 ×مم  250: عمودميكرو مرت؛ أبعاد ال Daicel Chiralpak IC ،5: عمود[ على طور كريايل

:  املتحركمل؛ الطور  0.5 :؛ مقدار احلقن)مل 10(حملول يف ميثانول : مم؛ حتضري العينة
MTBE/  م؛ الكشف°30 :دقيقة؛ درجة احلرارة/ مل 15 :؛ معدل التدفق3: 7ميثانول: 

زيادة من % 99.5 نظرياً؛ أكثر من% 65(جم  0.042ينتج ذلك ]. نانو مرت 220
 .4Sمن املتشاكل  )تشاكلية

 Daicel Chiralpak 10: عمود[بالكروماتوجراف ) قيمة الزيادة التشاكلية( مت حتديد الزيادة التشاكلية

IC ،5 املتحركمم؛ الطور  4.6 ×مم  250: عمودميكرو مرت؛ أبعاد ال  :MTBE/  ميثانول
دقيقة  4.00= نانو مرت؛ زمن االحتجاز  220 :قة؛ الكشفدقي/ مل 1 :؛ معدل التدفق7:3

 )].دقيقة 5.15= زمن االحتجاز : 4Rاملتشاكل (

LC-MS ) دقيقة؛  1.72= زمن االحتجاز ): 5الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 491.1 

(100) [M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 446.1 (100), 489.2 (30) [M-H]–. 15 
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	134مثال رقم 

أوكسو  - 2-ميثيل  -6- } فينيل ]سلفونيل) ميثيل إيثيل -1[(-2- سيانو  -4{ - 4 ألليل
  -5-ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[- 1-

 )راسيمي( كربوكسيالت

N

NH

CN

CF3

CH3 O

S

O

O

CH2

O O

CH3

CH3

 5 

 5.76جم،  1.049(مت تقليب تراي إيثيل فوسفات . مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
بعد ذلك، مت . م طوال الليل°40عند ) جم 0.454(وبنتوكسيد ثنائي الفوسفور ) ملي مول

) ميثيل إيثيل -1[(- 3-فورميل - 4، وتتم إضافة )مل MTBE )25ختفيف اخلليط باستخدام
] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1، و)ملي مول 3.2جم،  0.759( نيرتيل بنزو] سلفونيل

ملي مول؛  4.8جم،  0.682(أسيتات  أسيتو وألليل) ملي مول 3.2جم،  0.653( يوريا 10 

بعد ذلك، يتم تركيز خليط . ساعات 6مت تقليب اخلليط عند االرجتاع ملدة ). مكافئ 1.5
م ملدة ساعتني °90ويتم التسخني بعد ذلك عند  MTBEلـ  التفاعل بواسطة اإلزالة التقطريية

تبقي حتت ضغط منخفض ويتم تعليق املادة املتبقية يف للمعاجلة، تتم إزالة املذيب امل. إضافيتني
MTBE )20 مل (مت غسل املادة الصلبة باستخدام . مث ترشيحها بالشفطMTBE )2 x 10 

 15 .من املركب املذكور يف العنوان )نظرياً % 48(جم  1.25ينتج ذلك ). مل
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LC-MS ) دقيقة؛  1.37= زمن االحتجاز ): 4الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 548.1 

(100) [M+H]+  

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.13 (d, 3H), 1.40 (d, 3H), 2.15 (s, 3H), 3.71 (m, 

1H), 4.50 (m, 2H), 4.95 (d, 1H), 5.05 (d, 1H), 5.70 (m, 1H), 6.15 (d, 1H), 6.80 (d, 1H), 

7.70-7.85 (m, 4H), 8.15 (br. d, 1H), 8.30 (m, 2H). 5 

	135مثال رقم 

- 1-أوكسو  -2-ميثيل  -6-} فينيل ]سلفونيل) ميثيل إيثيل -1[(-2- سيانو  - 4{ -4
كربوكساميد   - 5-ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[
 )راسيمي(

N

NH

CN

CF3

CH3 O

S

NH2

O
O O

CH3

CH3

 10 

 -1[(-2- سيانو  -4{ -4 محضتتم مبدئيًا تعبئة . مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- أوكسو  -2- ميثيل  - 6-} فينيل ]سلفونيل) ميثيل إيثيل

جمم،  1000( )راسيمي( الكربوكسيلي -5- ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1-] فينيل
 اجلاف DMFيف ) ملي مول 5.9جمم،  2248مكافئ،  3( HATUو) ملي مول 1.97

 15 3(موالر من حملول من األمونيا يف داي أوكسان  0.5عند صفرْ م، وتتم إضافة ) مل 25(
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بعد ) ملي مول 5.9جمم،  764مكافئ،  3( DIEAو) ملي مول 5.9مل،  11.8مكافئ، 
ساعات  6مت تقليب اخلليط عند درجة حرارة الغرفة ملدة ). دقيقة 20(التقليب لفرتة وجيزة 

تم تنقية املنتج اخلام ت .وبعد ذلك الرتكيز حتت ضغط منخفض) HPLCاملراقبة عن طريق (
+ ماء  /أسيتونيرتيل  : املتحرك؛ الطور Gromsil C-18: عمود(التحضريي  HPLCباستخدام 

0.1% TFA 10 :90  80 :20 .( مت احلصول على املركب املذكور يف العنوان يف صورة 5 

 ).نظرياً % 75جمم،  750(مادة صلبة 

LC-MS ) دقيقة؛  1.61= زمن االحتجاز ): 5الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 507.2 

(100) [M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 505.2 (100) [M-H]– 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.07 (d, 3H), 1.35 (d, 3H), 1.80 (s, 3H), 3.85 (m, 

1H), 6.20 (s, 1H), 7.05 (d, 1H), 7.30 (br. s, 1H), 7.45 (br. s, 1H), 7.65-7.80 (m, 4H), 8.15 10 

(d, 1H), 8.25 (d, 1H), 8.35 (dd, 1H). 

	136مثال رقم 

- 1-أوكسو  -2-ميثيل  -6-} فينيل ]سلفونيل) ميثيل إيثيل -1[(-2- سيانو  - 4{ -4
كربونيرتيل   -5- ترتا هيدرو بريمييدين - 4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[
 15 )راسيمي(
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N

NH

CN

CF3

CH3 O

S

NC
O O

CH3

CH3

 

ميثيل  -1[(- 2-سيانو  -4{ - 4تتم مبدئيًا تعبئة . جو من األرجونمت إجراء التفاعل يف 
-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- أوكسو  - 2-ميثيل  - 6-} فينيل ]سلفونيل) إيثيل

ملي  1.44جمم،  730( )راسيمي(كربوكساميد   - 5-ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1
ي كربونيل سلفامويل تراي إيثيل أمونيوم ، وتتم إضافة ميثوكس)مل 35( اجلاف THFيف ) مول 5 

ومت تقليب ) مكافئ 2ملي مول؛  2.88جمم،  687؛ Burgessمادة تفاعل (هيدروكسيد 
. متام التحويل HPLCاملراقبة عن طريق دقيقة، توضح  75بعد . اخلليط عند درجة حرارة الغرفة

املادة املتبقية يف أسيتات ، ويتم تركيز خليط التفاعل وامتصاص )مل 20(مث متت إضافة املاء 
 x 3(مت غسيل الطور العضوي باستخدام حملول كلوريد صوديوم مشبع ). مل 200(اإليثيل 

تتعرض املادة . ، والتجفيف بواسطة كربيتات الصوديوم الصلبة، والرتشيح والرتكيز)مل 30 10 

 كسان سيكلو ه : املتحركالطور (املتبقية إىل كروماتوجراف وميضي على جل السيليكا 
مت احلصول على املركب املذكور يف العنوان يف صورة ). 1:1أسيتات اإليثيل  / سيكلو هكسان

 ).نظرياً % 99جمم،  700( مادة صلبة عدمية اللون

LC-MS ) دقيقة؛  1.22= زمن االحتجاز ): 4الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 489.1 

(100) [M+H]+  15 
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1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.20 (d, 3H), 1.30 (d, 3H), 1.80 (s, 3H), 3.55 (m, 

1H), 6.30 (s, 1H), 7.70-7.85 (m, 3H), 7.95 (br. s, 1H), 8.30-8.40 (m, 4H). 

	137مثال رقم 

)4S( -4- }4 -  2- سيانو-)]2-ميثيل  -6- } فينيل ]سلفونيل) ميثيل إيثيل - 1- 
 5  -5- ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[-1- أوكسو 

  كربونيرتيل

N

NH

CN

CF3

CH3 O

S

NC
O O

CH3

CH3

 

 - 2-ميثيل  -6-} فينيل ]سلفونيل) ميثيل إيثيل -1[(-2- سيانو  -4{ - 4 مت فصل
  -5- ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[-1- أوكسو 

التحضريي  HPLCة كروماتوجراف إىل املتشاكالت بواسط) جم 0.70( )راسيمي( كربونيرتيل 10 

 20 ×مم  250: عمودميكرو مرت؛ أبعاد ال Daicel Chiralpak IC ،5: عمود[ على طور كريايل

مل؛  0.5 :؛ مقدار احلقن)مل 35، 1:6(أسيتونيرتيل  / حملول يف ميثانول: مم؛ حتضري العينة
 :درجة احلرارة دقيقة؛/ مل 15 :؛ معدل التدفق3: 7ميثانول  /MTBE:  املتحركالطور 

 نظرياً؛ أكثر من% 95(جم  0.334ينتج ذلك ]. نانو مرت 220 :م؛ الكشف30°

 4S.  15من املتشاكل  )زيادة تشاكلية% 98.5
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 Daicel Chiralpak: عمود[ بالكروماتوجراف )قيمة الزيادة التشاكلية( مت حتديد الزيادة التشاكلية

IA ،5 املتحركم؛ الطور م 4.6 ×مم  250: عمودميكرو مرت؛ أبعاد ال  :MTBE/  أسيتونيرتيل
 3.46= نانو مرت؛ زمن االحتجاز  220 :دقيقة؛ الكشف/ مل 1 :؛ معدل التدفق3: 7

 )].دقيقة 4.905= زمن االحتجاز : 4Rاملتشاكل (دقيقة 

LC-MS ) دقيقة؛  1.97= زمن االحتجاز ): 5الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 489.2 5 

(100) [M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 444.2 (100), 487.2 (70) [M-H]–. 

  ).136مثال رقم (، انظر املركب الراسيمي 1H-NMRبالنسبة لبيانات 

	138مثال رقم 

 -3[-1- أوكسو  - 2-ميثيل  -6- ] فينيل) فينيل سلفونيل( -2- سيانو  -4[- 4 ألليل
 10 )راسيمي(كربوكسيالت   - 5-ترتا هيدرو بريمييدين - 4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل(

N

NH

CN

CF3

CH3 O

S

O

O

CH2

O O

 

 0.947جمم،  172(مت تقليب تراي إيثيل فوسفات . مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
بعد ذلك، مت ختفيف . م طوال الليل°40عند ) جمم 90(وبنتوكسيد ثنائي الفوسفور ) ملي مول

 بنزو) فينيل سلفونيل( -3- فورميل - 4، وتتم إضافة )مل MTBE )9.5اخلليط باستخدام 
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يوريا ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1، و)ملي مول 0.789جمم،  214( نيرتيل
ملي مول؛  1.18جم،  0.168(أسيتات  أسيتو وألليل) ملي مول 0.789جم،  0.161(

بعد ذلك، يتم تركيز خليط . ساعة 16مت تقليب اخلليط عند االرجتاع ملدة ). مكافئ 1.5
م ملدة ساعتني °90ويتم التسخني بعد ذلك عند  MTBEلـ  طة اإلزالة التقطرييةالتفاعل بواس

يف  متت إذابة املادة املتبقيةللمعاجلة، تتم إزالة املذيب املتبقي حتت ضغط منخفض و . إضافيتني 5 

مت غسيل الطور العضوي باستخدام حملول كلوريد صوديوم مشبع ). مل 150(أسيتات اإليثيل 
)2 x 30 التجفيف بواسطة كربيتات الصوديوم الصلبة، والرتشيح والرتكيز حتت ضغط ، مت )مل

؛ الطور Gromsil C-18:عمود(التحضريي  HPLCتتم تنقية املنتج اخلام باستخدام  .منخفض
مت احلصول على ). TFA 10 :90  90 :10 %0.1+ ماء  /أسيتونيرتيل  : املتحرك

 10 ).نظرياً % 33جمم،  230(لبة املركب املذكور يف العنوان يف صورة مادة ص

LC-MS ) دقيقة؛  1.40= زمن االحتجاز ): 4الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 582.1 

(100) [M+H]+  

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 2.10 (s, 3H), 3.45 (m, 1H), 4.10 (m, 1H), 4.50 (m, 

2H), 4.75 (d, 1H), 5.15 (m, 1H), 6.15 (d, 1H), 6.95 (d, 1H), 7.65-7.80 (m, 7H), 8.05 (br. 

d, 1H), 8.15 (d, 2H), 8.25 (dd, 1H), 8.60 (d, 1H). 15 

	139مثال رقم 

تراي ( - 3[-1- أوكسو  - 2-ميثيل  - 6-} فينيل ]فينيل سلفونيل[-2-سيانو  -4{ -4
 كربوكساميد   - 5-ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1- ] فينيل) فلورو ميثيل
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N

NH

CN

CF3

CH3 O

S

NH2

O
O O

 

فينيل [- 2-سيانو  - 4{ -4 محضتتم مبدئيًا تعبئة . مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
، 2، 1- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- أوكسو  - 2-ميثيل  -6-} فينيل ]سلفونيل

) ملي مول 0.307جمم،  166( )راسيمي( الكربوكسيلي -5-ترتا هيدرو بريمييدين - 4، 3
عند ) مل 3.5( اجلاف DMFيف ) ملي مول 1.53م، جم 583مكافئ،  HATU )5و 5 

 :بطريقة بديلة) [ملي مول 1.53جمم،  82مكافئ،  5(صفرْ م، وتتم إضافة كلوريد األمونيوم 
مكافئ،  DIEA )10و] موالر من حملول من األمونيا يف داي أوكسان 0.5مل من  1.23
مت تقليب اخلليط عند ). دقيقة 20(بعد التقليب لفرتة وجيزة ) ملي مول 3.07جمم،  369

وبعد ذلك الرتكيز حتت ضغط ) HPLCاملراقبة عن طريق (ساعات  6درجة حرارة الغرفة ملدة 
؛ الطور Gromsil C-18: عمود(التحضريي  HPLCتتم تنقية املنتج اخلام باستخدام  .منخفض 10 

ذلك املركب  ينتج). TFA 10 :90  90 :10 %0.1+ ماء  /أسيتونيرتيل  : املتحرك
 ).نظرياً % 89جمم،  147(املذكور يف العنوان يف صورة مادة صلبة 

LC-MS ) دقيقة؛  2.18= زمن االحتجاز ): 6الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 541.0 

(100) [M+H]+  

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.75 (s, 3H), 6.20 (s, 1H), 6.85 (d, 1H), 7.05 (br. s, 15 
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1H), 7.30 (br. s, 1H), 7.60-7.80 (m, 7H), 8.15 (m, 3H), 8.25 (d, 1H), 8.55 (s, 1H). 

	140مثال رقم 

تراي ( - 3[-1- أوكسو  - 2-ميثيل  - 6-} فينيل ]فينيل سلفونيل[-2-سيانو  -4{ -4
 كربونيرتيل   - 5-ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1- ] فينيل) فلورو ميثيل

N

NH

CN

CF3

CH3 O

S

NC
O O

 5 

فينيل [-2- سيانو  - 4{ -4تتم مبدئيًا تعبئة .  جو من األرجونمت إجراء التفاعل يف
، 2، 1- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- أوكسو  - 2-ميثيل  -6-} فينيل ]سلفونيل

يف ) ميكرو مول 253جمم،  137( )راسيمي(كربوكساميد   -5-ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3
THF سلفامويل تراي إيثيل أمونيوم هيدروكسيد  ، وتتم إضافة ميثوكسي كربونيل)مل 8( اجلاف

ومت تقليب اخلليط عند ) مكافئ 2ميكرو مول؛  507جمم،  121؛ Burgessمادة تفاعل ( 10 

بعد ذلك، يتم تركيز خليط ). HPLCاملراقبة عن طريق (ساعات  8درجة حرارة الغرفة ملدة 
: عمود(التحضريي  HPLCالتفاعل حتت ضغط منخفض، وتتم تنقية املادة املتبقية باستخدام 

Gromsil C-18 0.1+ ماء  /أسيتونيرتيل  : املتحرك؛ الطور% TFA 10 :90  90 :10 .(
 ).نظرياً % 80جمم،  106(ذلك املركب املذكور يف العنوان يف صورة مادة صلبة  ينتج



  
  

259

LC-MS ) دقيقة؛  2.07= زمن االحتجاز ): 5الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 523.1 

(100) [M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 478.1 (100), 521.2 (20) [M-H]– 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.75 (s, 3H), 6.35 (s, 1H), 7.65-8.35 (m, 12H), 8.60 

(s, 1H). 

	141مثال رقم  5 

)4S( -4- }4 -  3[- 1-أوكسو  - 2-ميثيل  - 6-} فينيل ]فينيل سلفونيل[- 2-سيانو - 
 كربونيرتيل  - 5-ترتا هيدرو بريمييدين - 4، 3، 2، 1-] نيلفي) تراي فلورو ميثيل(

N

NH

CN

CF3

CH3 O

S

NC
O O

 

-1-أوكسو  -2- ميثيل  -6-} فينيل ]فينيل سلفونيل[-2- سيانو  -4{ - 4 مت فصل
كربونيرتيل   -5- ترتا هيدرو بريمييدين - 4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[ 10 

التحضريي على طور   HPLCاسطة كروماتوجراف إىل املتشاكالت بو ) جمم 90( )راسيمي(
مم؛  20 ×مم  250: عمودميكرو مرت؛ أبعاد ال Daicel Chiralpak IC ،5: عمود[ كريايل

 /MTBE:  املتحرك؛ الطور )مل 18، 1:1(أسيتونيرتيل  / حملول يف ميثانول: حتضري العينة
نانو  220 :م؛ الكشف°30 :دقيقة؛ درجة احلرارة/ مل 15 :؛ معدل التدفق3: 7ميثانول 
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من املتشاكل  )زيادة تشاكلية% 97.5نظرياً؛ أكثر من % 87( جمم 39ينتج ذلك ]. مرت
4S. 

 Daicel Chiralpak: عمود[ بالكروماتوجراف )قيمة الزيادة التشاكلية( مت حتديد الزيادة التشاكلية

IA ،5 املتحركمم؛ الطور  4.6 ×مم  250: عمودميكرو مرت؛ أبعاد ال  :MTBE/  ميثانول
دقيقة  3.49= نانو مرت؛ زمن االحتجاز  220 :دقيقة؛ الكشف/ مل 1 :؛ معدل التدفق7:3 5 

 )].دقيقة 5.95= زمن االحتجاز : 4Rاملتشاكل (

LC-MS ) دقيقة؛  2.53= زمن االحتجاز ): 6الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 523.2 

(100) [M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 478.1 (100), 521.2 (20) [M-H]–. 

 ).140مثال رقم (ركب الراسيمي انظر امل ،1H-NMRبالنسبة لبيانات 

	142مثال رقم  10 

-ميثيــل  -6-] فينيــل) ميثيــل ســلفونيل( -2-ســيانو  -4-]4-)4S(هيدروكســي إيثيــل  -2
  -5-ترتا هيدرو بريمييـدين -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1-أوكسو  -2

  تكربوكسيال

CH3 N O

NH

O

O
OH

CN

CF3

S
CH3

O O
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 -2-ســيانو  -4S(-4-]4( محــضتــتم مبــدئياً تعبئــة . مت إجــراء التفاعــل يف جــو مــن األرجــون
-] فينيــل) تــراي فلــورو ميثيــل( -3[-1-أوكســو  -2-ميثيــل  -6-] فينيــل) ميثيــل ســلفونيل(
ميكرو مـول؛ مثـال  355جمم،  170( الكربوكسيلي -5-ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1

ملـي  1.42جمـم،  177(برومـو إيثـانول  -2، وتـتم إضـافة )مـل 4( اجلـاف DMFيف ) أ5رقـم 
ومت تقليـــب ) مكـــافئ 2ميكـــرو مـــول؛  709جمـــم،  72(وتـــراي إيثيـــل أمـــني ) مكـــافئ 4مـــول؛  5 

بعـــد ذلـــك، يـــتم تركيـــز خلـــيط التفاعـــل حتـــت ضـــغط . ســـاعات 10م ملـــدة °70اخللـــيط عنـــد 
مت غســيل الطــور العضــوي ). مــل 50( أســيتات اإليثيــل يف متــت إذابــة املــادة املتبقيــةمــنخفض، و 

وحملـول كلوريـد صـوديوم مشــبع ) مـل x 20 2(باسـتخدام حملـول بيكربونـات الصـوديوم املشـبعة 
، مت التجفيـــف بواســـطة كربيتـــات الصـــوديوم الصـــلبة، والرتشـــيح والرتكيـــز حتـــت ضـــغط )مـــل 20(

؛ الطــور Gromsil C-18: عمــود(ي التحضــري  HPLCتــتم تنقيــة املنــتج اخلــام باســتخدام . مــنخفض 10 

ذلــك املركــب  ينــتج). TFA 10 :90  90 :10 %0.1+ مــاء  /أســيتونيرتيل  : املتحــرك
  ).نظرياً % 94جمم،  175(املذكور يف العنوان يف صورة مادة صلبة 

LC-MS ) دقيقة؛  1.74= زمن االحتجاز ): 5الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 524.1 

(100) [M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 522.2 (100) [M-H]– 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 2.15 (s, 3H), 3.35 (m, 2H), 3.50 (s, 3H), 3.90 (m, 15 

1H), 4.00 (m, 1H), 4.65 (br. s, 1H), 6.30 (s, 1H), 7.10 (d, 1H), 7.70-7.85 (m, 4H), 8.10 

(br. d, 1H), 8.25 (dd, 1H), 8.35 (d, 1H). 

	143قم مثال ر

ميثيل ( - 3-ميثيل  - 6-] فينيل) ميثيل سلفونيل( -2- سيانو  -4-]4-)4S( ألليل
ترتا هيدرو  -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1-أوكسو  -2- )سلفونيل 20 
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  كربوكسيالت  -5-بريمييدين

N

N

CN

CF3

CH3 O

O

O

CH2

S

S

CH3

CH3

O

O

O

O

 

 -2- سيانو  -4S(-4 -]4(ل تتم مبدئيًا تعبئة أللي. مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- أوكسو  - 2-ميثيل  - 6-] فينيل) ميثيل سلفونيل(
يف ) ميكرو مول 500جمم،  260(كربوكسيالت   - 5-ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1 5 

THF  جمم،  28يف زيت معدين؛ % 60(، وتتم إضافة هيدريد الصوديوم )مل 10(اجلاف
تتم تدفئة اخلليط إىل درجة حرارة الغرفة ويتم . عند صفرْ م) مكافئ 1.4و مول؛ ميكر  700

جمم،  80(بعد ذلك، تتم إضافة حملول من كلوريد ميثان سلفونيل . دقيقة 20التقليب ملدة 
 20 بعد زمن تفاعل يبلغ. ببطء بالتنقيط) مل 2( THFيف ) مكافئ 1.4ميكرو مول؛  700

اعل وتتعرض املادة املتبقية إىل كروماتوجراف الوميض على جل ساعة، مت تركيز خليط التف 10 

). 45: 55أسيتات اإليثيل  / سيكلو هكسان سيكلو هكسان  : املتحركالطور (السيليكا 
جمم،  288( مادة صلبة عدمية اللونمت احلصول على املركب املذكور يف العنوان يف صورة 

 ).نظرياً % 96

LC-MS ) دقيقة؛  2.24= جاز زمن االحت): 5الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 540.1 

(100), 598.1 (40) [M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 475.1 (80), 596.1 (100) [M-H]–. 15 
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	144مثال رقم 

-ميثيل  - 6-] فينيل) ميثيل سلفونيل( -2- سيانو  -4 -]4-)4S(هيدروكسي إيثيل  -2
 - 4، 3، 2، 1- ] فينيل) لورو ميثيلتراي ف( -3[-1-أوكسو  -2- )ميثيل سلفونيل( -3

  كربوكسيالت  - 5-ترتا هيدرو بريمييدين

N

N

CN

CF3

CH3 O

O

O

S

S

CH3

CH3

O

O

O

O

OH

 5 

 -2-سيانو  -4S(-4 -]4( محضتتم مبدئيًا تعبئة . مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
تراي ( - 3[- 1-أوكسو  -2-)ميثيل سلفونيل( - 3-ميثيل  - 6-] فينيل) ميثيل سلفونيل(

جمم،  84( الكربوكسيلي - 5-ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1-] ينيلف) فلورو ميثيل
جمم،  75(برومو إيثانول  -2، وتتم إضافة )مل 2( اجلاف DMFيف ) ميكرو مول 150
) مكافئ 2ميكرو مول؛  300جمم،  31(وتراي إيثيل أمني ) مكافئ 4ميكرو مول؛  600 10 

لك، يتم تركيز خليط التفاعل حتت بعد ذ. ساعات 8م ملدة °70ومت تقليب اخلليط عند 
مت غسيل الطور ). مل 50(يف أسيتات اإليثيل  متت إذابة املادة املتبقيةضغط منخفض، و 

وحملول كلوريد صوديوم ) مل x 20 2(العضوي باستخدام حملول بيكربونات الصوديوم املشبعة 
ح والرتكيز حتت ، مت التجفيف بواسطة كربيتات الصوديوم الصلبة، والرتشي)مل 20(مشبع 

الطور (يتعرض املنتج اخلام إىل كروماتوجراف وميضي على جل السيليكا . ضغط منخفض 15 
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مت احلصول على ). 3: 1أسيتات اإليثيل  / سيكلو هكسان سيكلو هكسان  : املتحرك
  ).نظرياً % 62جمم،  56( مادة صلبة عدمية اللوناملركب املذكور يف العنوان يف صورة 

LC-MS )دقيقة؛  1.13= زمن االحتجاز ): 4ة الطريقMS (ESIpos): m/z (%) = 539.9 

(100), 602 (20) [M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 479.0 (100), 600.0 (80) [M-H]– 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.75 (s, 3H), 3.40 (s, 3H), 3.50 (m, 2H), 4.05 (m, 5 

2H), 4.65 (t, 1H), 7.30 (s, 1H), 7.75-7.90 (m, 3H), 8.05 (m, 2H), 8.25 (dd, 1H), 8.50 (d, 

1H) [a methyl signal was obscured by the solvent peak]. 

	145مثال رقم 

 -2-داي ميثيل  - 6، 3-] فينيل) ميثيل سلفونيل( - 2-سيانو  -4-]4-)4S( ألليل
 10  -5- رو بريمييدينترتا هيد -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[-1- أوكسو 

  كربوكسيالت

N

N

CN

CF3

CH3 O

S
CH3

O

O

CH2

OO

CH3

 

 -2-سيانو  -4S( -4-]4( تتم مبدئيًا تعبئة ألليل. مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- أوكسو  - 2-ميثيل  - 6-] فينيل) ميثيل سلفونيل(
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 THFيف ) ملي مول 0.5جمم،  260(كربوكسيالت   -5-ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1
 داي سيالزيد موالر من حملول من ليثيوم هكسا ميثيل 1، وتتم إضافة )مل 10( مطلق

)LiHMDS ( يفTHF )0.6  ،20بعد . م°78- عند ) مكافئ 1.2ميكرو مول؛  600مل 
، ومت )مكافئ 5ملي مول؛  2.5جمم،  355(دقيقة من التقليب، تتم إضافة يودو ميثان 

. م إىل درجة حرارة الغرفة°78-ساعة باستخدام التدفئة التدرجيية من  16ليط ملدة تقليب اخل 5 

بعد ذلك، يتم تركيز خليط التفاعل حتت ضغط منخفض، وتتعرض املادة املتبقية إىل  
سيكلو  سيكلو هكسان  : املتحركالطور (كروماتوجراف وميضي على جل السيليكا 

احلصول على املركب املذكور يف العنوان يف صورة مت ). 45: 55أسيتات اإليثيل  / هكسان
 ).نظرياً % 59جمم،  157( مادة صلبة عدمية اللون

LC-MS ) دقيقة؛  2.30= زمن االحتجاز ): 5الطريقةLC-MS (Method 5): Rt = 2.30 min; 10 

MS (ESIpos): m/z (%) = 534.1 (100) [M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 532.2 (100) [M-

H]–. 

	146ثال رقم م

داي  -6، 3- ] فينيل) ميثيل سلفونيل( -2- سيانو  -4 -]4-)4S(هيدروكسي إيثيل  -2
ترتا هيدرو  - 4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- أوكسو  -2-ميثيل  15 

 كربوكسيالت  -5-بريمييدين
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N

N

CN

CF3

CH3 O

S
CH3

O

O
OO

OH
CH3

 

 -2-سيانو  -4S(-4 -]4(محض تتم مبدئيًا تعبئة . مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
) تراي فلورو ميثيل( - 3[- 1-أوكسو  -2-داي ميثيل  - 6، 3-] فينيل) ميثيل سلفونيل(

ميكرو  150جمم،  74( الكربوكسيلي -5-ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1- ] فينيل
ميكرو مول؛  600جمم،  75(برومو إيثانول  - 2، وتتم إضافة )مل 2( اجلاف DMFيف ) مول 5 

ومت تقليب اخلليط عند ) مكافئ 2ميكرو مول؛  300جمم،  31(وتراي إيثيل أمني ) مكافئ 4
متت إذابة بعد ذلك، يتم تركيز خليط التفاعل حتت ضغط منخفض، و . ساعات 8م ملدة 70°

مت غسيل الطور العضوي باستخدام حملول ). مل 50(يف أسيتات اإليثيل  املادة املتبقية
، ومت )مل 20(وحملول كلوريد صوديوم مشبع ) مل x 20 2(شبعة بيكربونات الصوديوم امل

يتعرض  .التجفيف بواسطة كربيتات الصوديوم الصلبة، والرتشيحها والرتكيز حتت ضغط منخفض 10 

 سيكلو هكسان  : املتحركالطور ( املنتج اخلام إىل كروماتوجراف وميضي على جل السيليكا
 جتميع األجزاء اليت حتتوي على املنتج وتركيزها، مت ).3: 1أسيتات اإليثيل  / سيكلو هكسان

يف قليل من أسيتونيرتيل، وتتم إضافة املاء ويتم جتفيف اخلليط  متت إذابة املادة املتبقيةو 
 63( مادة صلبة عدمية اللونمت احلصول على املركب املذكور يف العنوان يف صورة . بالتجميد

 15 ).نظرياً % 78جمم، 

LC-MS ) دقيقة؛  1.13= من االحتجاز ز ): 4الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 538.1 
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(100) [M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 536.2 (100) [M-H]– 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 2.05 (s, 3H), 2.75 (s, 3H), 3.50 (m, 2H), 3.55 (s, 

3H), 4.05 (m, 2H), 4.70 (t, 1H), 6.75 (s, 1H), 7.70-7.85 (m, 3H), 7.95 (br. s, 1H), 8.15 

(br. d, 1H), 8.25 (dd, 1H), 8.50 (d, 1H). 

	147مثال رقم  5 

)4S( -4- }4 -  3- ميثيل  -6-} فينيل ]سلفينيل ميثيل[- 2-سيانو- )ميثيل سلفونيل(-
  -5- ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[- 1-أوكسو  -2

 كربونيرتيل

N

N OCH3

CN

NC

CF3

S CH3

S CH3

O

O

O

 

 10 ميثيل[- 2-سيانو  -4S(-4- }4(تتم مبدئيًا تعبئة . مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون

، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[- 1-أوكسو  -2- ميثيل  -6- } فينيل ]سلفينيل
 10( اجلاف THFيف ) ملي مول 1جمم،  444(كربونيرتيل   -5-ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3

 1.4ملي مول؛  1.4جمم،  56يف زيت معدين؛ % 60(إضافة هيدريد الصوديوم ، وتتم )مل
. دقيقة 20تتم تدفئة اخلليط إىل درجة حرارة الغرفة ويتم التقليب ملدة . عند صفرْ م) مكافئ
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 1.4ملي مول؛  1.4جمم،  160(بعد ذلك، تتم إضافة حملول من كلوريد ميثان سلفونيل 
ساعة، تتم إضافة حملول   16 بعد زمن تفاعل يبلغ. لتنقيطببطء با) مل 5( THFيف ) مكافئ

إىل خليط التفاعل، ومت استخالص اخلليط باستخدام أسيتات  )مل 50(كلوريد األمونيوم 
مت جتفيف األطوار العضوية اجملمعة بواسطة كربيتات الصوديوم، ). مل x 30 3(اإليثيل 

التحضريي  HPLCدة املتبقية باستخدام تتم تنقية املا. وترشيحها وتركيزها حتت ضغط منخفض 5 

 TFA 10 :90  %0.1+ ماء  /أسيتونيرتيل  : املتحرك؛ الطور Gromsil C-18: عمود(

% 40جمم،  210(ذلك املركب املذكور يف العنوان يف صورة مادة صلبة  ينتج). 20: 80
 ).نظرياً 

LC-MS ) دقيقة؛  1.15= زمن االحتجاز ): 4الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 523.0 

(100) [M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 441.1 (100), 521.0 (100) [M-H]– 10 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.80 (s, 3H), 2.70 (s, 3H), 3.30 (s, 3H), 6.75 (s, 

1H), 7.70-8.32 (m, 6H), 8.50 (s, 1H). 

	148مثال رقم 

)4S( -4- }4 -  2-سيانو -)]داي ميثيل  -6، 3-} فينيل ]سلفونيل) لسيكلو بيوتيل ميثي
-ترتا هيدرو بريمييدين - 4، 3، 2، 1- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- أوكسو  - 2- 15 

 كربونيرتيل  -5
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سيانو  -4S( -5({ -2- سيانو  - 5مت تعليق صوديوم . مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
 - 4، 3، 2، 1- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- أوكسو  -2- داي ميثيل  -6، 3-

ميكرو مول؛ درجة نقاء  101جمم،  150(سلفينات  بنزين }يل-4-ترتا هيدرو بريمييدين 
 5 164.1(سيكلو بيوتان ) برومو ميثيل( -1بعد ذلك، تتم إضافة ). مل 1( DMFيف %) 32

بعد ذلك، يتم . ةساع 72م ملدة °110، ويتم تسخني اخلليط يف أنبوب مغلق عند )جمم
تتم تنقية املادة املتبقية باستخدام . ترشيح اخلليط، ومت تركيز ناتج الرتشيح حتت ضغط منخفض

HPLC  عمود(التحضريي :Gromsil C-18 10  ماء  /أسيتونيرتيل  : املتحركميكرو مرت؛ الطور
 +0.1% TFA 10 :90  90 :10 .(صورة  مت احلصول على املركب املذكور يف العنوان يف

 10 ).نظرياً % 75جمم،  40.2(مادة صلبة 

LC-MS ) دقيقة؛  1.42= زمن االحتجاز ): 4الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 529.3 

(100) [M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 527.3 (100) [M-H]– 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.76-2.10 (m, 9H), 2.65 (s, 3H), 2.70 (m, 1H), 3.65 

(dd, 1H), 3.75 (dd, 1H), 6.45 (s, 1H), 7.70-8.40 (m, 7H). 
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	149مثال رقم 

)4S( -4- }4 -  2-سيانو -)]داي ميثيل  -6، 3-} فينيل ]سلفونيل) سيكلو بروبيل ميثيل
-ترتا هيدرو بريمييدين - 4، 3، 2، 1- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- أوكسو  - 2-
 كربونيرتيل  -5

N

N

CN

CF3

CH3 O

S

NC
CH3

O O

 5 

سيانو  -4S( -5({ -2- سيانو  - 5مت تعليق صوديوم . مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
 - 4، 3، 2، 1- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- أوكسو  -2- داي ميثيل  -6، 3-

ميكرو مول؛ درجة نقاء  67جمم،  100( سلفينات بنزين }يل-4- ترتا هيدرو بريمييدين 
 سيكلو بروبان) برومو ميثيل( - 1مث تتم إضافة ). ميكرو لرت 2000( DMFيف %) 32

م طوال °130، ويتم تسخني اخلليط يف أنبوب مغلق عند )ملي مول 2.06جمم،  278( 10 

جمم،  110(، ويوديد البوتاسيوم )أجنسرتوم 4(بعد ذلك، تتم إضافة منخل جزيئي . الليل
، )ملي مول 0.66جمم،  89( سيكلو بروبان) برومو ميثيل( -1واملزيد من ) ملي مول 0.66

. ساعات 6م ملدة °100ويتم تسخني خليط التفاعل مرة أخرى واحدة يف أنبوب مغلق عند 
تتم تنقية املادة املتبقية . مث يتم ترشيح اخلليط، وتركيز ناتج الرتشيح حتت ضغط منخفض

 15 : املتحركميكرو مرت؛ الطور  Gromsil C-18 10: عمود(التحضريي  HPLCباستخدام 
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مت احلصول على املركب املذكور ). TFA 10 :90  90 :10 %0.1+ ماء  /ونيرتيل أسيت
 ).نظرياً % 44جمم،  16.2(يف العنوان يف صورة مادة صلبة 

LC-MS ) دقيقة؛  1.16= زمن االحتجاز ): 9الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 515.2 

(100) [M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 513.2 (80) [M-H]– 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 0.20 (m, 1H), 0.30 (m, 1H), 0.50 (m, 1H), 0.60 (m, 5 

1H), 1.00 (m, 1H), 1.80 (s, 3H), 2.70 (s, 3H), 3.45 (dd, 1H), 3.60 (dd, 1H), 6.50 (s, 1H), 

7.75-8.45 (m, 7H). 

	150مثال رقم 

)4S( -4- }4 -  2-سيانو -)]6، 3- } فينيل ]لفونيلس) تراي فلورو بروبيل -3، 3، 3 - 
ترتا هيدرو  - 4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[- 1-أوكسو  -2- داي ميثيل  10 

 كربونيرتيل  -5-بريمييدين

N

N

CN

CF3

CH3 O

S

NC
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O O

CF3

 

سيانو  -4S( -5({ -2- سيانو  -5مت تعليق صوديوم . مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
 - 4، 3، 2، 1- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- أوكسو  -2- داي ميثيل  -6، 3-
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ميكرو مول؛ درجة نقاء  44جمم،  66(سلفينات  بنزين }يل-4-ترتا هيدرو بريمييدين 
 - 3-تراي فلورو  - 1، 1، 1بعد ذلك، تتم إضافة ). ميكرو لرت 600( DMFيف %) 32

 أنبوب ، ويتم تسخني اخلليط يف)مكافئ 14.6ميكرو مول؛  643جمم،  144( يودو بروبان
مث يتم ترشيح اخلليط، ومت تركيز ناتج الرتشيح حتت ضغط . م طوال الليل°120مغلق عند 
 Gromsil C-18 10 5: عمود(التحضريي  HPLCتتم تنقية املادة املتبقية باستخدام . منخفض

مت ). TFA 10 :90  90 :10 %0.1+ ماء  /أسيتونيرتيل  : املتحركميكرو مرت؛ الطور 
 ).نظرياً % 30جمم،  7.4(ركب املذكور يف العنوان يف صورة مادة صلبة احلصول على امل

LC-MS ) دقيقة؛  1.18= زمن االحتجاز ): 9الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 557.2 

(100) [M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 555.2 (80) [M-H]– 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.80 (s, 3H), 2.70 (s, 3H), 2.80 (m, 2H), 3.90 (t, 10 

2H), 6.45 (s, 1H), 7.65-8.40 (br. m, 5H), 8.45 (m, 1H), 8.55 (s, 1H). 

	151مثال رقم 

)4S( -4- }4 -  2-سيانو -)]داي ميثيل  -6، 3- } فينيل ]سلفونيل) تراي فلورو ميثيل -
  -5- ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[- 1-أوكسو  -2

 15 كربونيرتيل
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C H 3
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C F 3

 



  
  

273

سلفونيوم داي ) داي ميثيل أمينو(تتم مبدئياً تعبئة تريس  .مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
تراي (و) مكافئ 1.1ميكرو مول؛  66.7جمم،  18.4؛ TASF(سيليكات  فلورو تراي ميثيل

ميكرو  121ميكرو لرت،  THF ،60.6 موالر حملول يف 2(تراي ميثيل سيالن ) فلورو ميثيل
 -4S(-5({ -2-سيانو  -5كلوريد تتم إضافة  . عند صفرْ م) مل 1.45( THFيف ) مول

، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[- 1-أوكسو  -2- داي ميثيل  -6، 3- سيانو  5 

، ومت تقليب )ميكرو مول 60.6جمم،  30(بنزين سلفونيل } يل-4-ترتا هيدرو بريمييدين  -4
داي ميثيل (بعد ذلك، تتم إضافة املزيد من تريس . يط عند درجة حرارة الغرفة طوال الليلاخلل
ميكرو مول؛  60.6جمم،  16.7؛ TASF( سيليكات سلفونيوم داي فلورو تراي ميثيل) أمينو
ميكرو  THF ،65موالر حملول يف  2(تراي ميثيل سيالن ) تراي فلورو ميثيل(و )مكافئ 1.0
ساعة باستخدام  15عند صفرْ م، ويتم تقليب اخلليط مرة أخرى ملدة ) ولميكرو م 130لرت،  10 

مث يتم ترشيح اخلليط، ومت تركيز ناتج الرتشيح حتت . التدفئة التدرجيية إىل درجة حرارة الغرفة
 Gromsil C-18: عمود(التحضريي  HPLCتتم تنقية املادة املتبقية باستخدام . ضغط منخفض

). TFA 10 :90  90 :10 %0.1+ ماء  /أسيتونيرتيل  : تحركاملميكرو مرت؛ الطور  10
 ).نظرياً % 10جمم،  3.3(مت احلصول على املركب املذكور يف العنوان يف صورة مادة صلبة 

LC-MS ) دقيقة؛  1.19= زمن االحتجاز ): 9الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 529.2 15 

(100) [M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 527.1 (80) [M-H]–. 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.80 (s, 3H), 2.65 (s, 3H), 6.25 (s, 1H), 7.75-8.55 

(m, 5H), 8.65 (dd, 1H), 8.80 (s, 1H). 

	152مثال رقم 

)4S( -4-]2- )أوكسو  -2- داي ميثيل  -6، 3-] سيانو فينيل -4- )بنزيل سلفونيل - 20 
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 كربونيرتيل  -5-ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1

N

N

CN

CF3
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 -4S(-5({ - 2-سيانو  -5يتم تعليق صوديوم . مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون 
، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[- 1-أوكسو  -2- داي ميثيل  -6، 3- سيانو 

ميكرو مول؛ درجة نقاء  101جمم،  150( سلفينات بنزين }يل-4- ترتا هيدرو بريمييدين  -4 5 

ملي مول؛  1.01جمم،  173(بعد ذلك، تتم إضافة بنزيل بروميد ). مل 1( DMFيف %) 32
بعد ذلك، . ساعة 24م ملدة °110، ويتم تسخني اخلليط يف أنبوب مغلق عند )مكافئ 10

) ملي مول 0.66جمم،  110(، ويوديد البوتاسيوم )أجنسرتوم 4(تتم إضافة منخل جزيئي 
، ويتم تسخني خليط )مكافئ 10ملي مول؛  1.01جمم،  173(واملزيد من بنزيل بروميد 

مث يتم ترشيح اخلليط، ويتم . ساعات 6م ملدة °100التفاعل مرة أخرى يف أنبوب مغلق عند  10 

التحضريي  HPLCتتم تنقية املادة املتبقية باستخدام . تركيز ناتج الرتشيح حتت ضغط منخفض
 TFA %0.1+ ماء  /أسيتونيرتيل  : املتحركميكرو مرت؛ الطور  Gromsil C-18 10: عمود(

10 :90  90 :10 .( مت احلصول على املركب املذكور يف العنوان يف صورة مادة صلبة
 ).نظرياً % 89جمم،  49.3(

LC-MS ) دقيقة؛  1.22= زمن االحتجاز ): 9الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 551.3 15 
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(100) [M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 549.2 (100) [M-H]– 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.80 (s, 3H), 2.45 (s, 3H), 4.90 (q, 2H), 6.55 (s, 

1H), 7.30-7.40 (m, 5H), 7.70-8.40 (m, 7H). 

	153مثال رقم 

)4S( -4- }4 -  2-سيانو -)]ل داي ميثي - 6، 3-} فينيل ]سلفونيل) ميثوكسي إيثيل -2 5 

-ترتا هيدرو بريمييدين - 4، 3، 2، 1- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- أوكسو  - 2-
 كربونيرتيل  -5
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N
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CH3 O
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NC
CH3
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O
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 -4S(-5({ - 2-سيانو  -5يتم تعليق صوديوم . مت إجراء التفاعل يف جو من األرجون
، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[- 1-أوكسو  -2- داي ميثيل  -6، 3- سيانو  10 

ميكرو مول؛ درجة نقاء  73جمم،  100( سلفينات بنزين }يل- 4-ترتا هيدرو بريمييدين  -4
 1.06جمم،  148(برومو إيثيل ميثيل إيثر  - 2مث تتم إضافة ). مل 0.5( DMFيف %) 32

مث يتم ترشيح . ساعة 15م ملدة °115، ويتم تسخني اخلليط يف أنبوب مغلق عند )ملي مول
 HPLCتتم تنقية املادة املتبقية باستخدام . ناتج الرتشيح حتت ضغط منخفض اخلليط، وتركيز
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+ ماء  /أسيتونيرتيل  : املتحركميكرو مرت؛ الطور  Gromsil C-18 10: عمود(التحضريي 
0.1% TFA 10 :90  90 :10 .( مت احلصول على املركب املذكور يف العنوان يف صورة

 ).نظرياً % 73جمم،  27.3(مادة صلبة 

LC-MS ) دقيقة؛  1.11= زمن االحتجاز ): 9الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 519.2 

(100) [M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 517.2 (100) [M-H]– 5 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.80 (s, 3H), 2.70 (s, 3H), 3.15 (s, 3H), 3.70-3.87 

(m, 4H), 6.45 (s, 1H), 7.30-8.40 (m, 6H), 8.45 (m, 1H). 

	154مثال رقم 

)4S( -4- }4 -  2-سيانو -)]3-} فينيل ]سلفونيل) يل ميثيل - 4-ثيازول  -3، 1 ،
ترتا  -4، 3، 2، 1- ] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- أوكسو  -2-داي ميثيل  -6 10 

 كربونيرتيل  -5- هيدرو بريمييدين
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 86(ثيازول ) كلورو ميثيل( -4مت تعليق هيدروكلوريد . نمت إجراء التفاعل يف جو من األرجو 

- سيانو  - 4S(-5({ - 2-سيانو  - 5، وصوديوم )مكافئ 5.0ميكرو مول؛  505جمم، 
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ترتا  - 4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1-أوكسو  - 2-داي ميثيل  -6، 3
ول؛ درجة نقاء ميكرو م 101جمم،  150( سلفينات بنزين }يل-4- هيدرو بريمييدين 

، ويوديد البوتاسيوم )مكافئ 5.5ميكرو مول؛  556جمم،  77( ، وكربونات البوتاسيوم%)32
ميكرو  51جمم،  13.4( 6-كراون-18و) مكافئ 5.0ميكرو مول؛  505جمم،  84(

م °110مث يتم تسخني اخلليط يف أنبوب مغلق عند ). مل 3( DMFيف ) مكافئ 0.5مول؛  5 

 505جمم،  84(، ويوديد البوتاسيوم )أجنسرتوم 4(إضافة منخل جزيئي  مث تتم. ساعة 15ملدة 
جمم،  86(ثيازول ) كلورو ميثيل( -4واملزيد من هيدروكلوريد ) مكافئ 5.0ميكرو مول؛ 

م °100، ويتم تسخني خليط التفاعل يف أنبوب مغلق عند )مكافئ 5.0ميكرو مول؛  505
تتم تنقية املادة . ناتج الرتشيح حتت ضغط منخفض مث يتم ترشيح اخلليط، وتركيز. ملدة ساعتني

 10 : املتحركميكرو مرت؛ الطور  Gromsil C-18 10: عمود(التحضريي  HPLCاملتبقية باستخدام 

مت احلصول على املركب املذكور ). TFA 10 :90  90 :10 %0.1+ ماء  /أسيتونيرتيل 
 ).نظرياً % 66جمم،  37(يف العنوان يف صورة مادة صلبة 

LC-MS ) دقيقة؛  1.25= زمن االحتجاز ): 4الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 558.1 

(100) [M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 492.3 (100), 557.0 (100) [M-H]– 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.80 (s, 3H), 2.60 (s, 3H), 5.15 (m, 2H), 6.50 (s, 15 

1H), 7.70-8.40 (br. m, 8H), 9.0 (s, 1H). 

	155مثال رقم 

)4S( -4-]2- )2-داي ميثيل  -6، 3- ] سيانو فينيل - 4-)سيكلو بيوتيل سلفونيل- 
  -5- ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[-1- أوكسو 

 20 كربونيرتيل
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داي  - 6، 3-سيانو  - 4S(-5({ -2- سيانو  - 5يف جو من األرجون، يتم تعليق صوديوم 
ترتا هيدرو  - 4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- أوكسو  -2-ميثيل 

%) 21ميكرو مول؛ درجة نقاء حوايل  65جمم،  150( سلفينات بنزين }يل-4-بريمييدين 
أجنسرتوم،  4(تتم إضافة منخل جزيئي ). مل DMF )1يف أنبوب زجاجي صامد للضغط يف  5 

). مكافئ 16.7ميكرو مول،  1088ميكرو لرت،  100( مو سيكلو بيوتانوبرو ) جمم 20
بعد ذلك، مت ترشيح خليط . ساعة 15م ملدة °115يتم تسخني األنبوب احملكم الغلق عند 

تتم تنقية املادة املتبقية باستخدام . التفاعل، ومت تركيز ناتج الرتشيح حتت ضغط منخفض
HPLC  عمود (التحضرييGromsil C180.1+ ماء  /أسيتونيرتيل  : املتحركطور ؛ ال% 

TFA .( بعد التجفيف بالتجميد، مت احلصول على املركب املذكور يف العنوان يف صورة مادة 10 

 ).نظرياً % LC-MS 90% ،41جمم، درجة نقاء طبقاً لـ  15.5(صلبة 

LC-MS ) دقيقة؛  1.20= زمن االحتجاز ): 9الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 515.3 

(100) [M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 513.2 (100) [M-H]–. 

	156مثال رقم 

)4S( -4- }4 -  2-سيانو -)]داي ميثيل  -6، 3- } فينيل] سلفانيل) تراي فلورو ميثيل - 15 
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  -5- ترتا هيدرو بريمييدين -4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( - 3[- 1-أوكسو  -2
 كربونيرتيل
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NC
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CF3

 

داي  -6، 3-) سلفانيل فينيل -2- سيانو  -4S( -4- )4( جو من األرجون، تتم إذابة يف 
ترتا هيدرو  - 4، 3، 2، 1-] فينيل) تراي فلورو ميثيل( -3[-1- أوكسو  -2-ميثيل  5 

يف داي كلورو ميثان ) ميكرو مول 53، %50جمم، درجة نقاء  45( كربونيرتيل  -5-بريمييدين
 -3، 1- ) تراي فلورو ميثيل( -1-داي ميثيل  - 3، 3ة م، تتم إضاف°78-عند ). مل 1(

، ومت )مكافئ 1.5ميكرو مول؛  79جمم،  26( بنزو يودوكسول -13 ،2-داي هيدرو 
بعد ذلك، يتم تركيز حملول التفاعل حتت ضغط منخفض، وتتم . تقليب اخلليط ملدة ساعتني

مم؛ الطور  Kromasil C18 ،20 x 50 عمود(التحضريي  HPLCتنقية املادة املتبقية باستخدام  10 

بعد التجفيف بالتجميد، مت احلصول على ). TFA% 0.1+ ماء  /أسيتونيرتيل  : املتحرك
 ).نظرياً % 44جمم،  11.4(املركب املذكور يف العنوان يف صورة مادة صلبة 

LC-MS )دقيقة؛  1.24= زمن االحتجاز ): 9 الطريقةMS (ESIpos): m/z (%) = 497.3 

(100) [M+H]+; MS (ESIneg): m/z (%) = 495.2 (100) [M-H]– 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6):  = 1.75 (s, 3H), 2.70 (s, 3H), 6.00 (s, 1H), 7.75 (m, 15 
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2H), 7.85 (m, 2H), 8.05 (br. s, 1H), 8.25 (m, 1H), 8.45 (s, 1H). 
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	تقييم النشاط الدوائي	.ب

 :اصة باالخرتاع يف التجارب اليت سيتم وصفها أدناهميكن توضيح التأثري الدوائي للمركبات اخل

 :االختصارات

AMC 7-ميثيل كومارين -4- أميدو 

BNP ببتيد مدر للصوديوم يف املخ 

BSA ألبومني مصل بقري 

HEPES محض N- )2 - بربازين) هيدروكسي إيثيل -N'-2 -  إيثان
 سلفونيك 

HNE إيالستاز اخلاليا املتعادلة البيضاء البشرية 

IC الرتكيز املثبط 

MeOSuc  ميثوكسي سكسينيل 

NADP نيكوتني أميد أدينني داي نيوكليوتيد فوسفات 

v/v  حمللول(نسبة احلجم إىل احلجم ( 

w/v  حمللول(نسبة الوزن إىل احلجم ( 

 في المختبر HNEتثبيط تجربة   .1-ب

يؤدي االنقسام احلال . املخترب يفاخلاصة باالخرتاع يف جتربة تثبيط  تأكيد فعالية املركباتمت  5 
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. لركيزة ببتيد مالئمة يف هذا الصدد إىل زيادة يف ضوء الفلورية HNEلألميد الذي يساهم فيه 
الرتكيز الفعال متت اإلشارة إىل . نشاط اإلنزميمع تتناسب شدة إشارة ضوء الفلورية مباشرة 

  .IC50بالقيمة ) ء الفلوريةشدة إشارة ضو % 50(اإلنزمي  هثبط نصفيملركب االختبار الذي 

 :اإلجراء

ميكرو  20(والركيزة ) Serva ،Heidelberg؛ من HNEبيكو موالر  80(تتم حضانة اإلنزمي  5 

يف مقدار جتربة ) Bachem ،Weil am Rhein؛ من MeOSuc-Ala-Ala-Pro-Val-AMC موالر
الرقم اهليدروجيين  HEPES موالر 0.1(ميكرو لرت من املادة املنظمة للتجربة  50 يصل إىل إمجايل

يف طبق ) DMSOحجم / حجم % BSA ،1 حجم/ وزن NaCl ،0.1%موالر  0.5، 7.4
مت قياس . م ملدة ساعتني°37عني يف وجود وغياب مادة االختبار عند  384عيار دقيق به 

مت حتديد  ).نانو مرت Em. 460نانو مرت،  Ex. 380(من خالئط التجربة  التألق الفلوريشدة  10 

 .مقابل تركيز املادة الفعالة التألق الفلوريبواسطة ختطيط شدة  IC50قيم 

بيكو موالر  80يبلغ  HNEالتوضيحية للمركبات اخلاصة باالخرتاع عند تركيز IC50مت توضيح قيم
 :يف اجلدول أ أدناه

 )HNE( تثبيط إيالستاز الخاليا المتعادلة البيضاء البشرية :الجدول أ

 ]نانو موالر[ IC50.النموذج التمثيلي رقم

2 10.0 
6 0.5 
 0.3أقل من  10

 0.3 أقل من 12

 0.3 أقل من 14

 0.3 أقل من 18

20 1.9 
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 ]نانو موالر[ IC50.النموذج التمثيلي رقم

22 0.45 
 0.3 أقل من 27

 0.3 أقل من 32

 0.3 أقل من 33

 0.3 أقل من 36

 0.3 أقل من 41

43  
 )1 مزدوج التجاسم(

0.3 

50 1.6 
 0.3 أقل من 51

 0.3 أقل من 55

69 0.9 
 0.3 أقل من 80

 0.3 أقل من 85

 0.3 أقل من 91

 0.3 أقل من 96

 0.3 أقل من 103

 0.3 أقل من 116

 0.3 أقل من 120

 0.3 أقل من 128

132 1.1 
 0.3 أقل من 141

 0.3 أقل من 144

 نموذج حيواني مصاب بارتفاع الضغط الشرياني الرئوي .2-ب

ونو كروتالني يف اجلرذان، هو منوذج حيواين مستخدم إن ارتفاع ضغط الدم الرئوي الناتج عن م



  
  

284

يتأيض مونوكروتالني القلوي لبريوليزيدين . على نطاق واسع الرتفاع ضغط الدم الشرياين الرئوي
بعد احلقن حتت اجللد إىل مونو كروتالني بريول السام يف الكبد ويؤدي خالل بضعة أيام إىل 

تضخم األوساط، (تشكيل الشرايني الرئوية الصغرية  تلف بطاين يف الدوران الرئوي، مث إعادة
ويكون احلقن حتت اجللد املفرد كاف حلث ارتفاع ضغط رئوي ملحوظ ). والتعضل من جديد
 Nature Med.., et alCowan .[  5 6986 ,-(2000) 702[أسابيع  4يف اجلرذان خالل 

صفر، تتلقى احليوانات يف اليوم . ذكور هلذا النموذج Sprague-Dawleyمت استخدام جرذان 
 14ال يبدأ عالج احليوانات قبل . كجم من مونوكروتالني/ جمم 60حقن حتت اجللد مبقدار 

اية الدراسة، ختضع . يوم على األقل 14يوم بعد حقن مونوكروتالني وميتد خالل فرتة تبلغ  يف 
اين والوريدي احليوانات إىل الفحوص الديناميكية الدموية، ويتحدد تشبع األكسجني الشري

 10 60(للقياس الديناميكي الدموي، يتم مبدئيًا ختدير اجلرذان باستخدام بنتوباربيتال . املركزي

ويتها صناعيًا ). كجم/ جمم : املعدل(بعد ذلك، ختضع احليوانات إىل فتح القصبة اهلوائية و
ائي موجب؛ 50: 50: نسبة الشهيق إىل الزفريالدقيقة؛ / نفس 60 سم  1؛ ضغط زفريي 

H2O كجم من وزن اجلسم؛ : مل 10، باالنبساط واالنقباض؛ احلجم املتعلقFIO2 :0.5 .(
يتحدد ضغط الدم اجلهازي يف الشريان . أيزو فلوران باستنشاقيبقى التخدير بواسطة التخدير 

يتم إدخال قثطرة بويل . Millar ذات مقدمة دققة من نوعالسبايت األيسر باستخدام قثطرة  15 

يتحدد . ن خالل الوريد العنقي األمين إىل البطني األمين لتحديد الضغط البطيين األمينإيثيلني م
بعد الديناميكيات الدموية، تتم إزالة القلب وتتحدد . النتاج القليب بواسطة التخفيف احلراري

باإلضافة إىل ذلك، يتم احلصول على . نسبة البطني األمين إىل األيسر ويتضمن احلاجز
ومستويات مادة ) proBNPعلى سبيل املثال، (زما لتحديد املرقمات احليوية عينات البال

 20  . البالزما
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 نموذج حيواني مصاب بفشل رئوي حاد.3-ب

إن الفشل الرئوي الناتج عن إنزمي إيالستاز يف الفئران، أو اجلرذان، أو اهلامسرت، هو منوذج 
، "إصابات الرئة احلادة: "أيضاً (حيواين مستخدم على نطاق واسع للفشل الرئوي احلاد 

 ,.Kuraki et al., -, 582121 ChestTremblay et al ;(2002) 588") [متالزمة ضيق التنفس احلاد"و

500 (2002)-, 596166 Am. J. Resp. Crit. Care Med. .[ تتم معاجلة احليوانات قبل ساعة من 5 

). HNE(تعادلة البيضاء البشري إدخال العالج الفموي الرغامي بالتنقيط إليالستاز اخلاليا امل
، يتم الغسل القصيب احلويصلي، ويتحدد HNEبعد ساعتني من اإلدخال الفموي الرغامي لـ 

  .للغسل التفاضليةحمتوى اهليموجلوبني وصورة اخللية 

 نموذج حيواني النتفاخ الرئة. 4-ب

اهلامسرت، هو منوذج إن انتفاخ الرئة املستحث بواسطة إيالستاز يف الفئران، أو اجلرذان، أو  10 

 ,.Exp. Lung Res.Sawada et al 27733 ,- 288[حيواين مستخدم على نطاق واسع النتفاخ الرئة 

يبدأ . تتلقى احليوانات عالج فموي رغامي بالتنقيط من إيالستاز بنكرياس خنزيري]. (2007)
س خنزيري وميتد عالج احليوانات يف يوم العالج الفموي الرغامي بالتنقيط بإيالستاز بنكريا

اية الدراسة، يتحدد اإلذعان الرئوي، ويتم قياس الشكل احلويصلي. أسابيع 3خالل   .يف 

  CYPتجربة تثبيط  .5-ب 15 

يف البشر CYP3A4و CYP1A2 ،CYP2C9 ،CYP2D6مت البحث يف قدرة املواد على تثبيط 
انظر (معيارية  باستخدام أجسام دقيقة من كبد بشر جممعة كمصدر اإلنزمي يف وجود ركائز

مت فحص تأثريات التثبيط باستخدام ستة . CYPواليت تشكل نواتج تأيض نوعية لـ ) أدناه
 50و) 25أو ( 20، 16.7، 8.3، 5.6، 2.8[تركيزات خمتلفة من مركبات االختبار 

للركائز املعيارية يف  CYP ، مقارنة باستخدام مدى تكوين ناتج التأيض النوعي لـ]ميكرو مرت 20 



  
  

286

عادة ما يتم تضمني مثبط معياري . املناظرة IC50ركبات االختبار، ويتم حساب قيمغياب م
متماثلة مفردة يف احلضانة لتكون النتائج مقارنة بني السالسل  CYPيثبط بشكل خاص صورة 

 .املختلفة

 :اإلجراء

خدام تتم حضانة فيناسيتني، ودايكلوفيناك، وتولبيوتاميد، ودكسرتوميثورفان أو ميدازوالم باست 5 

كمثبط (أجسام كبدية بشرية دقيقة يف وجود يف كل حالة، ستة تركيزات خمتلفة ملركب اختبار 
تشتمل خالئط حضانة ). Tecan, Genesis, Crailsheim, Germany(على حمطة معاجلة ) حمتمل

ملي  3.3، وMgCl2  6 H2Oملي موالر من  3.3، وNADPملي موالر  1.3معيارية على 
) مل/وحدة  0.4( فوسفات ديهيدروجيناز -6فوسفات، وجلوكوز  - 6 زموالر من جلوكو 

 10 حجم إمجايل يبلغ يف) 7.4الرقم اهليدروجيين (ملي موالر من مادة فوسفات املنظمة  100و

ا . تفضل إذابة مركبات االختبار يف أسيتونيرتيل .ميكرو لرت 200  - 96تتم حضانة أطباق 
تتوقف . م لفرتة زمنية حمددة ْ 37قة جممعة عند عني باستخدام أجسام كبدية بشرية دقي

ميكرو لرت من أسيتونيرتيل حيث دائمًا ما يتواجد معيار  100التفاعالت عن طريق إضافة 
تتم إزالة الربوتينات املرتسبة بواسطة الطرد املركزي، ويتم جتميع املواد الطافية . داخلي مالئم

 LC-MS/MS.  15وحتليلها بواسطة 

 ية الكبدية لتحديد ثبات التأيضتجربة الخل .6-ب

يتحــــدد ثبــــات التــــأيض ملركبــــات االختبــــار يف وجــــود خاليــــا كبديــــة عــــن طريــــق حضــــانة املركبــــات 
يفضـل (قليلة  يات خالداعداإوب) ميكرو موالر 1ويفضل أقل من أو حوايل (برتكيزات منخفضة 

يــتم أخــذ . مكــانبقــدر اإل لضــمان الظــروف احلركيــة اخلطيــة يف التجربــة) مــل/ خليــة 6 10*  1
أي (لتحديـد منتصـف العمـر  LD-MSسبع عينات حمللول احلضانة يف خمطط زمين ثابـت لتحليـل  20 
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ـــة) حتلـــل مـــن منتصـــف  Fmaxو )CL(مت حســـاب متغـــريات تصـــفية متنوعـــة . للمركـــب يف كـــل حال
  ).انظر أدناه(العمر املذكور 

لتقليــل . خلاليــا الكبديــةللمركبــات يف ا 2والطــور  1عــن قيــاس تــأيض الطــور  Fmaxو Clتعــرب قــيم 
تــأثري املــذيب العضــوي علــى اإلنزميــات يف خالئــط احلضــانة، عــادة مــا يتحــدد هــذا الرتكيــز بنســبة 

 DMSO.(  5% (0.1أو ) أسيتونيرتيل% (1

لحســاب لجــم مــن الكبــد / خليــة 6 10*  1.1كبديــة يف الكبــد الخلاليــا ا ديــتم اســتخدام عــد
ا علـى أسـاس أنصـاف أعمـار  CLات ميكن اعتبار متغـري . كل األنواع والسالالتل الـيت مت حسـا

  .فقط كإرشادات صارمة) دقيقة 90 عادة(متتد إىل حد كبري إىل ما وراء زمن احلضانة 

 :وتكون المتغيرات المحسوبة ومعانيھا كما يلي

 أقصى إتاحة حيوية متاحة بعد اإلعطاء عن طريق الفم[%]خاضع للتقليب  – Fmaxعني 

 CLblood  /QH( * 100-1ع للتقليب عني خاض( :احلساب

 خاضــــع للتقليــــب - CLbloodعــــني 

 )]كجم* الساعة / (لرت[
 )منوذج عني خاضع للتقليب(تصفية الدم احملسوبة 

 (QH + CL'intrinsic) / (QH * CL'intrinsic) :احلساب

CL'intrinsic ]كجم* دقيقة / (مل[(

 

بـافرتاض أن (ب لتـؤيض مركـ) للخاليـا الكبديـة(أقصى قـدرة للكبـد 

 )تدفق الدم الكبدي ال حيدد املعدل
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 :احلساب

CL'intrinsic, apparent  * 1.1[عـدد اخلاليـا الكبديـة النـوعي للفصـيلة  *

/ جــــم[وزن الكبــــد النــــوعي للفصــــيلة ] * جــــم مــــن الكبــــد/ 8 10

 ]كجم

CL'intrinsic, apparent ] الدقيقــة/(مــل *

 )]جمم

 

طريــق قســمته علــى عــدد اخلاليــا يقــوم مبعــايرة ثابــت االســتبعاد عــن 

 املستخدمة) مل/ 6 10* × (× الكبدية 

 :احلساب
kel ]1 /أحجــام احلضــانة]/6 10*× [ عــدد اخلاليــا]/ (الدقيقــة 

 ])مل[

)QH  =تدفق الدم الكبدي النوعي للفصيلة.( 

 مـعمت توضيح القـيم التوضـيحية للمركبـات وفقـاً لالخـرتاع مـن هـذه التجربـة بعـد حضـانة املركبـات 
 :اخلاليا الكبدية للجرذ يف اجلدول ب أدناه

 تصفية الدم المحسوبة واإلتاحة الحيوية بعد الحضانة باستخدام الخاليا الكبدية للجرذ: الجدول ب

النمــــــوذج التمثيلــــــي 
 .رقم

CLblood

ــــــــــــــر[ * الســــــــــــــاعة/(لت
 )]كجم

Fmax 
[%] 

5 0 100 
6 0.2 96 

10 1.5 65 
12 1.7 59 
22 0.2 95 
25 0.3 93 
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النمــــــوذج التمثيلــــــي 
 .رقم

CLblood

ــــــــــــــر[ * الســــــــــــــاعة/(لت
 )]كجم

Fmax 
[%] 

27 0.4 91 
29 0.4 90 
31 0.4 91 
32 0.1 97 
33 0.6 87 
36 0.4 89 
38 0.2 96 
43 

)1 مزدوج التجاسم(
1.3 69 

91 0.7 83 
92 0.7 83 

116 0.4 91 
117 0.1 97 
118 0.6 86 
123 1.0 75 
127 0.2 94 
128 0.9 78 
129 0.9 79 
144 1.2 72 

	الصيدالنيةالنماذج التمثيلية للتركيبات 	.ج

 :ميكن حتويل املركبات اخلاصة باالخرتاع إىل مستحضرات صيدالنية بالطرق التالية

 :أقراص
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 :الرتكيبة

مـن  جمم 50، )أحادي اهليدرات(من الالكتوز  جمم 50من املركب اخلاص باالخرتاع،  جمم 100
، BASF ،Ludwigshafenمـن ( )PVP 25(من بويل ڤينيل بريوليدون  جمم 10، )أصلي( نشا الذرة
Germany (من ستيارات املاغنسيوم جمم 2و. 

 5  .مم 12 التكورمم، نصف قطر  8 جمم، القطر 212وزن القرص 

 :اإلنتاج

تركيـزه يتم حتويل خليط املركب اخلاص باالخرتاع، والالكتوز والنشا إىل حبيبات باستخدام حملول 
 5سـتيارات املاغنسـيوم ملـدة  عمـيـتم خلـط احلبيبـات . يف املـاء PVPمـن  )مـوالر/ مـوالر % (5

انظــر أعــاله (اخللــيط باســتخدام مكــبس أقــراص تقليــدي  هــذا يــتم ضــغط. دقــائق بعــد التجفيــف
 10 .كيلو نيوتن  15وتكون قوة الضغط اإلرشادية هي ). ملراجعة شكل القرص

  :معلق ميكن إعطاؤه عن طريق الفم

 :الرتكيبة

مـن  جمم 400، و%)96(من إيثانول  جمم 1000من املركب اخلاص باالخرتاع، و جمم 1000
Rhodigel® ) صمغ الزانثان منFMC ،Pennsylvania ،USA (جم من املاء 99و. 

جمـم مـن املركـب  100تبلـغ معلق يؤخذ عن طريـق الفـم، جرعـة واحـدة  مل من 10يناظر مقدار  15 

 .اخلاص باالخرتاع

 :اإلنتاج
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تــتم إضــافة . ص بــاالخرتاع إىل املعلــقيف إيثــانول، وتــتم إضــافة املركــب اخلــا Rhodigelيــتم تعليــق 
 .Rhodigelيكتمل تنفُّخ ساعات تقريباً حىت  6ويتم تقليب اخلليط ملدة . املاء أثناء التقليب

 :حملول ميكن تناوله عن طريق الفم

 :الرتكيبة

مــن بــويل  جــم 97جــم مــن بــويل ســوربات و 2.5مــن املركــب اخلــاص بــاالخرتاع، و جمــم 500 5 

جرعــة جــم مــن حملــول ميكــن تناولــه عــن طريــق الفــم  20ينــاظر مقــدار  .400إيثيلــني جاليكــول 
 .من مركب وفقاً لالخرتاع جمم 100واحدة تبلغ 

 :اإلنتاج

. يتم تعليق املركب اخلاص باالخرتاع يف خليط بويل إيثيلني جاليكول وبويل سوربات مع التقليب
 10 .تستمر عملية التقليب حىت يذوب املركب اخلاص باالخرتاع بالكامل

 :محلول يتم حقنه عبر الوريد

التشـبع يف مـذيب ميكـن  قابليـة الـذوبان حـىتتتم إذابة املركب اخلاص باالخرتاع يف تركيـز أقـل مـن 
حملــول % 5علــى ســبيل املثــال، حملــول ملحــي متســاوي التــوتر، (حتملــه مــن الناحيــة الفســيولوجية 

يح ويسـتخدم ملـلء حاويـات يـتم تعقـيم احمللـول بالرتشـ). PEG 400حملـول % 30أو / جلوكـوز و
 15  .حقن معقمة وخالية من مولدات احلمى
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 (I), 

 حيث 

واآلخر ميثل  Nميثل  Eو Aأو واحد من العضوين احللقيني  C-R7ميثل  Eو Aكل من 

C-R7حيث ،  

R7  ،متثل يف كل حالة هيدروجني، أو فلور، أو كلور 

Z  متثلO  أوS ، 

n  2، أو 1متثل العدد صفر، أو،  

R1  متثل )C1-C6  (-  ألكيل ميكن أن يكون به استبدال بواسطة هيدروكسيل، أو )C1-

C4  (-  أــوــ دــاــيــ  -أــلــكوكــسي،ــ أــوــ أــمــينو،ــ أــوــ مــونــو-   )C1-C4  (- لــكيل أــمــينو،ــ أــو أــ

سيكلو ألكيل، أو فينيل، أو  -)  C3-C6( هيدروكسي كربونيل، أو أمينو كربونيل، أو 

ذرات، أو ما يصل إىل مخس مرات بواسطة  -6أو  -5أريل غري متجانس مكون من 
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سيكلو ألكيل، أو فينيل، أو أريل  -)  C3-C6( ألكنيل، أو  -)  C2-C6( الفلور، أو متثل 

  ذرات، -6أو  -5غري متجانس مكون من 

ا استبدال يصل  -)  C3-C6( حيث ميكن أن تكون جمموعات  سيكلو ألكيل املذكورة 

إىل مرتني بواسطة جمموعات استبدال متماثلة أو خمتلفة من اجملموعة اليت تتكون من 

)C1-C4 (- ألكيل، وهيدروكسيل، و)C1-C4 (- ألكوكسي 

  و 

ا استبدال يصل إىل ميكن أن تكون جمموعات الفينيل واألريل غري  املتجانس املذكورة 

فلور، :  مرتني بواسطة جمموعات استبدال متماثلة أو خمتلفة من اجملموعة اليت تتكون من

-C1( ألكيل، وداي فلورو ميثيل، وتراي فلورو ميثيل، و -)  C1-C4( وكلور، وسيانو، و

C4 (- ،ألكوكسي، وداي فلورو ميثوكسي، وتراي فلورو ميثوكسي  

R2 هيدروجني، أو فلور، أو كلور، متثل  

R3  متثل سيانو أو جمموعة هلا الصيغة-C(=O) -R8 أو ،-C(=O) –O-R8 أو ،-C(=O) -

NH2 أو ،-C(=O) –NH-R8حيث ،  

R8  متثل)C1-C6 (- ،أو ألكيل )C3-C6 (– أو  ،ألكنيل)C3-C6 (-  ،سيكلو ألكيل 

ــا اــستبداــل سيكلو أــلــ -)  C3-C6( أــلــكيل وــ -)  C1-C6( حــيث ميــكن أــنــ تــكونــ  كيل 

إىل مرتني بواسطة جمموعات استبدال متماثلة أو خمتلفة من اجملموعة اليت تتكون يصل 

 -)  C1-C4( وــهــيدـرــوـكــسي كــربــونــيل،ــ ـوـ أــلــكوكــسي،ــ  -)  C1-C4( وــهــيدـرــوـكــسيل،ــ  : مــن
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) C1-C6( ويف  ،ألكيل أمينو -)  C1-C4(   -وداي  -أمينو، مونو و كربونيل،   ألكوكسي

 CH2  ،ــ ميــكن اــستبداــلــ جمــموعــةلو أــلــكيل يفــ كــل حــالــةسيك -)  C3-C6( أــلــكيل وــ -

 ذرة أكسجني، إذا أدى ذلك إىل تكوين مركب ثابت كيميائًيا، بواحدة 

R4  متثل ميثيل أو إيثيل 

  أو

 ببعضهما البعض ويكونان مًعا جمموعة مدجمة هلا الصيغة  R4و R3يتم إحلاق 

**

*
N

O

R
9

  حيث 

، من حلقة داي هيدرو ) I( ، املبني يف الصيغة 5ملوضع شري إىل نقطة اإلحلاق بات  *

 بريمييدين 

 و

، من حلقة داي هيدرو ) I( ، املبني يف الصيغة 6شري إىل نقطة اإلحلاق باملوضع ت  **

 بريمييدين 

  و

R9  متثل هيدروجني، أو)C1-C6 (– أو  ،ألكيل)C3-C6 (-  ،سيكلو ألكيل 

ا اسألكيل  -)  C1-C6( حيث   -C1( بواسطة هيدروكسيل، أو  تبدالميكن أن يكون 

C4  (-  ألكوكسي، أو أمينو كربونيل، أو أمينو كربونيل أمينو، أو )C1-C4 (  -  أسيل
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  سيكلو ألكيل، -) C3-C6(أو  ،أمينو

R5  متثل هيدروجني أو )C1-C6  (-  ،ألكيل ميكن أن يكون به استبدال بواسطة سيانو

) C1-C4(   -أو داي  -مونو أو و، أمينأو ألكوكسي،  -)  C1-C4( أو هيدروكسيل، أو 

حىت ثالث مرات بواسطة استبدال سيكلو ألكيل أو  -)  C3-C6( أو  ،ألكيل أمينو -

  فلور، أو متثل فينيل، برييديل أو بريمييدينيل،

إىل يصل بريمييدينيل من جانبه به استبدال الو  ،برييديلوالفينيل، الكون يحيث ميكن أن 

فلور،  : متماثلة أو خمتلفة من اجملموعة اليت تتكون من مرتني بواسطة جمموعات استبدال

 ،ألكوكسي –)  C1-C4( ألكيل، وتراي فلورو ميثيل، و -)  C1-C4( وكلور، وسيانو، و

  وتراي فلورو ميثوكسي،

  أو

R5  متثل جمموعة هلا الصيغة-C(=O) –O-R10 ،-L1-C(=O)-O-R11 أو ،-L2-C(=O)-

NR12R13 أو ،-L2-SO2-NR12R13 أو ،-L2-C(=O) -NR14-NR12R13،  أو-L2-SO2-R
15 ،

  حيث

L1  متثل)C1-C6 (-  ،ألكان داي يل 

L2  متثل رابطة أو)C1-C6 (-  ،ألكان داي يل 

R10  متثل )C1-C6  (-  ألكيل ميكن أن يكون به استبدال بواسطة )C3-C6  (-  سيكلو

  ألكيل أو فينيل،



  
  

296

91  
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96  
97  
98  
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100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  

 

R11  متثل هيدروجني أو )C1-C6  (-  استبدال بواسطة ألكيل ميكن أن يكون به )C3-

C6 (- ،سيكلو ألكيل أو فينيل  

R12 وــــR13  تــــكونــــ مــــتماثــــلة أــــوــــ خمــــتلفة ـوـــمتــــثل بــــشكل مــــستقل عــــن بــــعضها اــــلــــبعض

سيكلو أــلــكيل أــوــ سيكليل غــري  -)  C3-C6( أــوــ أــلــكيل،ــ  -)  C1-C6( أــوــ هــيدـرــوـجــني،ــ 

  ذرات، 6إىل  4متجانس مكون من 

كلو ألكيل وسيكليل غري سي -)  C3-C6( وألكيل،  -)  C1-C6( ميكن أن يكون  حيث

إىل مرتني بواسطة يصل ذرات من جانبه به استبدال  6إىل  4من مكون  متجانس

فـــلورـــ،  : جمـــموعـــاتـــ اـــستبداـــلـــ مـــتماثـــلة أـــوـــ خمـــتلفة مـــن اـــجملـــموعـــة اـــلـــيت تـــتكونـــ مـــن

) C1-C4(   -أو داي  -ألكوكسي، وأوكسو، وأمينو، ومونو  -) C1-C4(وهيدروكسيل، و

  وأمينو كربونيل ،ألكوكسي كربونيل -) C1-C4(كربونيل، وألكيل أمينو، وهيدروكسي   -

  و

بواسطة ذرة أكسجني، إذا أدى  CH2ميكن استبدال جمموعة  ،ألكيل –)  C1-C6( يف 

 ذلك إىل تكوين مركب ثابت كيميائًيا، 

  و

سيكلو أــلــكيل ـوـسيكليل غــري مــتجانــس  -)  C3-C6( ميــكن أــنــ يــكونــ بــشكل إــضايفــ،ــ 

 -)  C1-C4( إىل مرتني بواسطة شقوق يصل ستبدال ا امذرات  6إىل  4مكون من 

ا استبدالألكيل متماثلة أو خمتلفة، من جانبها  بواسطة هيدروكسيل،  ميكن أن يكون 
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  أو هيدروكسي كربونيل، ،ألكوكسي –) C1-C4(أو 

  أو

ا سيكليل غري متجانس مكون من  R13و R12يكّون  إىل  4مع ذرة النيرتوجني املرفقني 

توي أيًضا على ذرة حلقية غري متجانسة من اجملموعة اليت تتكون حيأن  ذرات ميكن 6

إىل مرتني يصل كون به استبدال يميكن أن  والذي  SO2و ،SO، وS، وO، وN  : من

 -)  C1-C4(   : بواسطة جمموعات استبدال متماثلة أو خمتلفة من اجملموعة اليت تتكون من

 -أو داي  -و، وأمينو، ومونو ألكوكسي، وأوكس -)  C1-C4( ألكيل، وهيدروكسيل، و

 )C1-C4  (- ألكيل أمينو، وهيدروكسي كربونيل، وأمينو كربونيل، و )C3-C6  (-  سيكلو

وأريل غري متجانس مكون  ،ذرات 6إىل  4ألكيل، وسيكليل غري متجانس مكون من 

  ذرات، -6أو  -5من 

ا استبدالألكيل  -)  C1-C4( حيث  -C1( و طة هيدروكسيل، أـبواس ميكن أن يكون 

C4 (– أو هيدروكسي كربونيل، ،ألكوكسي  

R14  متثل هيدروجني أو)C1-C4 (– ألكيل  

  و 

R15  متثل )C1-C6  (-  ألكيل، أو )C3-C6  (- أو أريل غري  ،سيكلو ألكيل، أو فينيل

  ذرات، -6أو  -5متجانس مكون من 

ا استبدالألكيل  -  ) C1-C6( حيث  ، بواسطة كلور، أو هيدروكسيل ميكن أن يكون 
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-C3( أو  ،ألكيل أمينو -)  C1-C4(   -أو داي  -ألكوكسي، أو مونو  -)  C1-C4( أو 

C6 (-  فلورالسيكلو ألكيل أو استبدال حىت ثالث مرات بواسطة  

  و

بــه   ذـــرـاــتــ -6أــوــ  -5كونــ مــن اــملــتجانــس اــملـــرـيــل غــري اــألــفينيل ـوـ اــلــكونــ يــميــكن أــنــ 

خمتلفة من اجملموعة اليت  إىل مرتني بواسطة جمموعات استبدال متماثلة أويصل استبدال 

ألكيل، وداي فلورو ميثيل، وتراي  -)  C1-C4( فلور، وكلور، وسيانو، و : تتكون من

  وتراي فلورو ميثوكسي، ،ألكوكسي –) C1-C4(فلورو ميثيل، و

  و

R6  ،متثل هيدروجني، أو فلور، أو كلور 

 .أو ملح، أو ذوابة، أو ذوابة ملح منه

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  

  ، حيث1وفًقا لعنصر احلماية رقم  )I(مركب له الصيغة  -2

واآلخر ميثل  Nميثل  Eو Aأو واحد من العضوين احللقيني  C-R7ميثل  Eو Aكل من 

C-R7حيث ،  

R7  ،متثل يف كل حالة هيدروجني، أو فلور، أو كلور 

Z  متثلO  أوS ، 

n  2، أو 1متثل العدد صفر، أو،  

R1  متثل )C1-C6  (- دال بواسطة هيدروكسيل، أو ألكيل ميكن أن يكون به استب )C1-



  
  

299

11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
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26  
27  
28  
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30  
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33  

C4  (-  أــوــ دــاــيــ  -أــلــكوكــسي،ــ أــوــ أــمــينو،ــ أــوــ مــونــو-   )C1-C4  (-  أــلــكيل أــمــينو،ــ أــو

سيكلو ألكيل، أو فينيل، أو  -)  C3-C6( هيدروكسي كربونيل، أو أمينو كربونيل، أو 

  سيكلو ألكيل، أو فينيل،  -) C3-C6(ألكنيل، أو  -) C2-C6(متثل 

ا استبدال يصل  -)  C3-C6( ات حيث ميكن أن تكون جمموع سيكلو ألكيل املذكورة 

إىل مرتني بواسطة جمموعات استبدال متماثلة أو خمتلفة من اجملموعة اليت تتكون من 

)C1-C4 (- ألكيل، وهيدروكسيل، و)C1-C4 (- ألكوكسي 

  و 

ــا اــستبداــلــ يــصل إــىلــ مــرتــني بــواــسطة  ــ  ميــكن أــنــ تــكونــ جمــموعــاتــ اــلــفينيل اــملــذكــوـرـة

فــلورــ،ــ ـوـكــلورــ، :  اــستبداــلــ مــتماثــلة أــوــ خمــتلفة مــن اــجملــموعــة اــلــيت تــتكونــ مــن جمــموعــاتــ

 -)  C1-C4( ألكيل، وداي فلورو ميثيل، وتراي فلورو ميثيل، و -)  C1-C4( وسيانو، و

  ألكوكسي، وداي فلورو ميثوكسي، وتراي فلورو ميثوكسي،

R2 ،متثل هيدروجني، أو فلور، أو كلور  

R3 لصيغة متثل سيانو أو جمموعة هلا ا-C(=O) -R8 أو ،-C(=O) –O-R8 أو ،-C(=O) -

NH2 أو ،-C(=O) –NH-R8حيث ،  

R8  متثل)C1-C6 (- ،أو ألكيل )C3-C6 (– أو  ،ألكنيل)C3-C6 (-  ،سيكلو ألكيل 

ــا اــستبداــل  -)  C3-C6( أــلــكيل وــ -)  C1-C6( حــيث ميــكن أــنــ تــكونــ  سيكلو أــلــكيل 

لة أو خمتلفة من اجملموعة اليت تتكون إىل مرتني بواسطة جمموعات استبدال متماثيصل 
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34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  

 -)  C1-C4( وــهــيدـرــوـكــسي كــربــونــيل،ــ ـوـ أــلــكوكــسي،ــ  -)  C1-C4( وــهــيدـرــوـكــسيل،ــ  : مــن

) C1-C6( ويف  ،ألكيل أمينو -)  C1-C4(   -وداي  -أمينو، ومونو و كربونيل،   ألكوكسي

 CH2  ،ــ ميــكن اــستبداــلــ جمــموعــةسيكلو أــلــكيل يفــ كــل حــالــة -)  C3-C6( أــلــكيل وــ -

 كسجني، إذا أدى ذلك إىل تكوين مركب ثابت كيميائًيا، ذرة أبواحدة 

R4  متثل ميثيل أو إيثيل 

  أو

 ببعضهما البعض ويكونان مًعا جمموعة مدجمة هلا الصيغة  R4و R3يتم إحلاق 

**

*
N

O

R
9

  حيث 

، من حلقة داي هيدرو ) I( ، املبني يف الصيغة 5شري إىل نقطة اإلحلاق باملوضع ت  *

 ن بريمييدي

 و

، من حلقة داي هيدرو ) I( ، املبني يف الصيغة 6شري إىل نقطة اإلحلاق باملوضع ت  **

 بريمييدين 

  و

R9  متثل هيدروجني، أو)C1-C6 (– أو  ،ألكيل)C3-C6 (-  ،سيكلو ألكيل 

ا استبدالألكيل  -)  C1-C6( حيث  -C1( طة هيدروكسيل، أو ـبواس ميكن أن يكون 
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57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  

C4  (-  بــونــيل،ــ أــوــ أــلــكوكــسي،ــ أــوــ أــمــينو كــر )C1-C4 (  - أــوــ  ،ــأــسيل أــمــينو )C3-C6  (- 

  سيكلو ألكيل،

R5  متثل هيدروجني أو)C1-C6 (-  ألكيل ميكن أن يكون به استبدال حىت ثالث مرات

  بواسطة فلور، أو متثل فينيل، برييديل أو بريمييدينيل،

مرتني إىل يصل به استبدال   بريمييدينيلالو  ،برييديلوالفينيل، الكون يحيث ميكن أن 

فــلورــ،  : بــواــسطة جمــموعــاتــ اــستبداــلــ مــتماثــلة أــوــ خمــتلفة مــن اــجملــموعــة اــلــيت تــتكونــ مــن

 ،ألكوكسي –)  C1-C4( ألكيل، وتراي فلورو ميثيل، و -)  C1-C4( وكلور، وسيانو، و

  وتراي فلورو ميثوكسي،

  أو

R5  متثل جمموعة هلا الصيغة-C(=O) –O-R10 ،-L1-C(=O)-O-R11 أو ،-L2-C(=O)-

NR12R13 ، أو-L2-SO2-NR12R13 أو ،-L2-C(=O) -NR14-NR12R13،  أو-L2-SO2-R
15 ،

  حيث

L1  متثل)C1-C6 (-  ،ألكان داي يل 

L2  متثل رابطة أو)C1-C6 (-  ،ألكان داي يل 

R10  متثل)C1-C6 (- ،ألكيل  

R11  متثل هيدروجني أو)C1-C6 (- ،ألكيل  

R12 وــــR13 ل عــــن بــــعضها اــــلــــبعض تــــكونــــ مــــتماثــــلة أــــوــــ خمــــتلفة ـوـــمتــــثل بــــشـكل مــــسـتق
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80  
81  
82  
83  
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85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  

  

 

سيكلو أــلــكيل أــوــ سيكليل غــري  -)  C3-C6( أــوــ أــلــكيل،ــ  -)  C1-C6( أــوــ هــيدـرــوـجــني،ــ 

  ذرات، 6إىل  4متجانس مكون من 

سيكلو ألكيل وسيكليل غري  -)  C3-C6( وألكيل،  -)  C1-C6( ميكن أن يكون  حيث

إىل مرتني بواسطة جمموعات يصل به استبدال   ذرات 6إىل  4من مكون  متجانس

-C1( فلور، وهيدروكسيل، و : دال متماثلة أو خمتلفة من اجملموعة اليت تتكون مناستب

C4  (-  أو داي  -ألكوكسي، وأوكسـو، وأمينو، ومونو-   )C1-C4  (-  ،ألكيل أمينو

) C1-C6( يف و ، وأمينو كربونيل ،ألكوكسي كربونيل -)  C1-C4( وهيدروكسـي كربونيل، و

سطة ذـــرـةــ أــكــسجني،ــ إــذــاــ أــدــىــ ذــلــك إــىل بــواــ CH2ميــكن اــستبداــلــ جمــموعــة  ،ــأــلــكيل –

  تكوين مركب ثابت كيميائًيا،

  أو

ا سيكليل غري متجانس مكون من  R13و R12يكّون  إىل  4مع ذرة النيرتوجني املرفقني 

توي أيًضا على ذرة حلقية غري متجانسة من اجملموعة اليت تتكون حيذرات ميكن أن  6

إىل مرتني يصل كون به استبدال يميكن أن  والذي  SO2و ،SO، وS، وO، وN  : من

 -)  C1-C4(   : بواسطة جمموعات استبدال متماثلة أو خمتلفة من اجملموعة اليت تتكون من

 -أو داي  -ألكوكسي، وأوكسو، وأمينو، ومونو  -)  C1-C4( ألكيل، وهيدروكسيل، و

)C1-C4 (-  ،ألكيل أمينو  

ا استبدالألكيل  -)  C1-C4( حيث  -C1( هيدروكسيل، أو طة ـبواس ميكن أن يكون 
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C4 (– ألكوكسي،   

R14  متثل هيدروجني أو)C1-C4 (– ألكيل  

  و 

R15  متثل )C1-C6  (-  ألكيل، أو )C3-C6  (- أو أريل غري  ،سيكلو ألكيل، أو فينيل

  ذرات، -6أو  -5متجانس مكون من 

ــا اــستبداــلــأــلــكيل  -)  C1-C6( حــيث  بــواــسطة فــلورــ،ــ أــوــ كــلورــ،ــ أــو  ميــكن أــنــ يــكونــ 

ألكيل  -)  C1-C4(   -أو داي  -ألكوكسي، أو مونو  -)  C1-C4( ل، أو هيدروكسي

   ،أمينو

  و

بــه   ذـــرـاــتــ -6أــوــ  -5كونــ مــن اــملــتجانــس اــملـــرـيــل غــري اــألــفينيل ـوـ اــلــكونــ يــميــكن أــنــ 

إىل مرتني بواسطة جمموعات استبدال متماثلة أو خمتلفة من اجملموعة اليت يصل استبدال 

ألكيل، وداي فلورو ميثيل، وتراي  -)  C1-C4( فلور، وكلور، وسيانو، و : تتكون من

  وتراي فلورو ميثوكسي، ،ألكوكسي –) C1-C4(فلورو ميثيل، و

  و

R6  ،متثل هيدروجني، أو فلور، أو كلور 

 .أو ملح، أو ذوابة، أو ذوابة ملح منه

1  
2  

  ، حيث2رقم أو  1وفًقا لعنصر احلماية رقم ) I(مركب له الصيغة  -3
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3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  

 ، CHميثل  Eو Aكل من 

Z  متثلO ، 

n  2متثل العدد صفر أو ، 

R1  متثل)C1-C4 ( - ة هيدروكسيل، أو ألكيل ميكن أن يكون به استبدال بواسط)C1-

C4 (-  ألكوكسي، أو هيدروكسي كربونيل، أو أمينو كربونيل، أو)C3-C6 (-  سيكلو

ذرات أو استبدال حىت ثالث  -5ألكيل، أو فينيل، أو أريل غري متجانس مكون من 

سيكلو ألكيل، أو فينيل، أو أريل غري  - ) C3-C6(مرات بواسطة فلور، أو متثل 

 ات، ذر  - 5متجانس مكون من 

ا استبدال  حيث ميكن أن تكون جمموعات الفينيل واألريل غري املتجانس املذكورة 

يصل إىل مرتني بواسطة جمموعات استبدال متماثلة أو خمتلفة من اجملموعة اليت تتكون 

من فلور، وكلور، وسيانو، وميثيل، وتراي فلورو ميثيل، وميثوكسي، وتراي فلورو 

 ميثوكسي، 

R2 متثل هيدروجني ، 

R3  كربونيل، ) هيدروكسي إيثوكسي - 2(متثل سيانو، أو أسيتيل، أو 

R4  متثل ميثيل 

 أو

 ببعضهما البعض ويكونان مًعا جمموعة مدجمة هلا الصيغة  R4و R3يتم إحلاق 
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26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  

**

*
N

O

R
9

  حيث 

، من حلقة داي هيدرو )I(، املبني يف الصيغة 5تشري إىل نقطة اإلحلاق باملوضع  *

 مييدين بري 

 و 

، من حلقة داي هيدرو )I(، املبني يف الصيغة 6تشري إىل نقطة اإلحلاق باملوضع  **

 بريمييدين 

 و 

R9  متثل هيدروجني، أو)C1-C4 (–  ألكيل، أو)C3-C6 (-  ،سيكلو ألكيل 

ا استبدال بواسطة هيدروكسيل أو  - ) C1-C4(حيث  ) C1-C4(ألكيل ميكن أن يكون 

 ألكوكسي،  -

R5 ثل هيدروجني أو مت)C1-C4 ( -  ألكيل ميكن أن يكون به استبدال بواسطة سيانو أو

، L2-C(=O) - NR12R13-ألكيل أمينو، أو متثل جمموعة هلا الصيغة  -) C1-C4( - داي 

L2-SO2-R-، أو L2-C(=O) - NH-NR12R13-أو 
 ، حيث 15

L2  ،متثل رابطة-CH2-، أو -CH2CH2- أو ،-CH)CH3(- ، 

R12 دروجني أو متثل هي)C1-C4 (-  ألكيل ميكن أن يكون به استبدال بواسطة

 ألكوكسي،  -) C1-C4(هيدروكسيل أو 
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49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  

 

R13  متثل هيدروجني، أو)C1-C6 (–  ألكيل، أو)C3-C6 (-  ،سيكلو ألكيل 

ا استبدال يصل إىل مرتني بواسطة  -) C1-C6(حيث  ألكيل ميكن أن يكون 

-C1(من اجملموعة اليت تتكون من هيدروكسيل، وجمموعات استبدال متماثلة أو خمتلفة 

C4 ( - ألكوكسي، وهيدروكسي كربونيل، و)C1-C4 (-   ألكوكسي كربونيل، وأمينو

ا استبدال بواسطة  CH2ألكيل، ميكن أن تكون جمموعة  –) C1-C6(كربونيل ويف 

 ذرة أكسجني، إذا أدى ذلك إىل تكوين مركب ثابت كيميائًيا، 

 أو

ا حلقة غري متجانسة مكونة من  R13و R12يكّون  أو  -5مع ذرة النيرتوجني املرفقني 

ذرات حيث ميكن أن حتتوي أيًضا على ذرة غري متجانسة حلقية من اجملموعة اليت  -6

ا استبدال بواسطة  S، وO، وNتتكون من  ألكيل، أو  -) C1-C4(وميكن أن يكون 

هيدروكسي كربونيل، أو أمينو   ألكوكسي، أو أوكسو، أو -) C1-C4(هيدروكسيل، أو 

ذرات، أو أريل غري متجانس  6إىل  4كربونيل، أو سيكليل غري متجانس مكون من 

 ذرات،  - 6أو  -5مكون من 

ا استبدال بواسـطة هيدروكسيل، أو  -) C1-C4(حيث  -C1(ألكيل ميكن أن يكون 

C4 (–  ،ألكوكسي، أو هيدروكسي كربونيل 

 و

R15  متثل)C1-C4 (- ل، أو ألكي)C3-C6 (-  ،سيكلو ألكيل، أو فينيل 
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ا استبدال بواسطة  - ) C1-C4(حيث  سيكلو  -) C3-C6(ألكيل ميكن أن يكون 

 ألكيل 

 و

فينيل ميكن أن يكون به استبدال يصل إىل مرتني بواسطة جمموعات استبدال متماثلة 

وتراي فلورو  أو خمتلفة من اجملموعة اليت تتكون من فلور، وكلور، وسيانو، وميثيل،

 ميثيل، وميثوكسي، وتراي فلورو ميثوكسي، 

 و

R6  ،متثل هيدروجني أو فلور 

ا  .واألمالح، والذوابات وذوابات األمالح اخلاصة 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  

  ، حيث3رقم أو  ،2رقم ، أو 1وفًقا لعنصر احلماية رقم ) I(مركب له الصيغة  -4

 ، CHميثل  Eو Aكل من 

Z  متثلO ، 

n  2متثل العدد صفر أو ، 

R1  متثل)C1-C4 (-  ألكيل ميكن أن يكون به استبدال بواسطة هيدروكسيل، أو)C1-

C4 (- يل، أو أمينو كربونيل، أو ألكوكسي، أو هيدروكسي كربون)C3-C6 (-  سيكلو

 سيكلو ألكيل أو فينيل،  -) C3-C6(ألكيل، أو فينيل، أو متثل 

ا استبدال يصل إىل مرتني بواسطة  حيث ميكن أن تكون جمموعات الفينيل املذكورة 
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12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  

جمموعات استبدال متماثلة أو خمتلفة من اجملموعة اليت تتكون من فلور، وكلور، 

 ميثيل، وتراي فلورو ميثيل، وميثوكسي، وتراي فلورو ميثوكسي، وسيانو، و 

R2  ،متثل هيدروجني 

R3  ،متثل سيانو أو أسيتيل 

R4  متثل ميثيل 

 أو

 ببعضهما البعض ويكونان مًعا جمموعة مدجمة هلا الصيغة  R4و R3يتم إحلاق 

**

*
N

O

R
9

  حيث 

، من حلقة داي هيدرو )I( يف الصيغة ، املبني5تشري إىل نقطة اإلحلاق باملوضع  *

 بريمييدين 

 و

، من حلقة داي هيدرو )I(، املبني يف الصيغة 6تشري إىل نقطة اإلحلاق باملوضع  **

 بريمييدين 

 و

R9  متثل هيدروجني، أو)C1-C4 ( - أو  نألكيل)C3-C6 (-  ،سيكلو ألكيل 

ا استبدال بواسطة هي - ) C1-C4(حيث  ) C1-C4(دروكسيل أو ألكيل ميكن أن يكون 
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35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  

 

  ألكوكسي،  -

R5  متثل هيدروجني أو)C1-C4 (-  ألكيل أو جمموعة هلا الصيغة-L2-C(=O) - 

NR12R13 أو ،-L2-C(=O) – NH-NR12R13 أو ،-L2-SO2-R
 ، حيث15

L2  ،متثل رابطة-CH2 - ،-CH2CH2-  أو-CH)CH3 ( - ، 

R12  متثل هيدروجني أو)C1-C4 (-  استبدال بواسطة ألكيل ميكن أن يكون به

 ألكوكسي،  -) C1-C4(هيدروكسيل أو 

R13  ،متثل هيدروجني)C1-C6 ( -  ألكيل أو)C3-C6 (-  ،سيكلو ألكيل 

ا استبدال يصل إىل مرتني بواسطة  -) C1-C6(حيث  ألكيل ميكن أن يكون 

-C1(جمموعات استبدال متماثلة أو خمتلفة من اجملموعة اليت تتكون من هيدروكسيل، و

C4 ( - ألكوكسي، وهيدروكسي كربونيل، و)C1-C4 (-   ألكوكسي كربونيل، وأمينو

ا استبدال بواسطة  CH2ألكيل، ميكن أن تكون جمموعة  –) C1-C6(كربونيل ويف 

 ذرة أكسجني، إذا أدى ذلك إىل تكوين مركب ثابت كيميائًيا، 

 أو

ا حلقة غري متجان R13و R12تكّون  أو  -5سة مكونة من مع ذرة النيرتوجني املرفقني 

ذرات حيث ميكن أن حتتوي أيًضا على ذرة غري متجانسة حلقية من اجملموعة اليت  -6

ا استبدال بواسطة  S، وO، وNتتكون من  ألكيل، أو  -) C1-C4(وميكن أن يكون 

 ألكوكسي، أو أوكسو،  –) C1-C4(هيدروكسيل، أو 
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ا استبدال بو  - ) C1-C4(حيث  ) C1-C4(اسطة هيدروكسيل أو ألكيل ميكن أن يكون 

 ألكوكسي،  -

 و

R15  متثل)C1-C4 (-  ألكيل، أو)C3-C6 (-  ،سيكلو ألكيل، أو فينيل 

حيث ميكن أن يكون الفينيل به استبدال يصل إىل مرتني بواسطة جمموعات استبدال 

متماثلة أو خمتلفة من اجملموعة اليت تتكون من فلور، وكلور، وسيانو، وميثيل، وتراي 

 لورو ميثيل، وميثوكسي، وتراي فلورو ميثوكسي، ف

 و

R6  ،متثل هيدروجني أو فلور 

 .منهملح ذوابة  وة، أذواب وأح، لم وأ

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  

  ، حيث4إىل رقم  1من رقم عناصر احلماية وفًقا ألي من ) I(مركب له الصيغة  -5

 ، CHميثل  Eو Aكل من 

Z  متثلO ، 

n  2متثل العدد ، 

R1  متثل)C1-C4 (-  ألكيل ميكن أن يكون به استبدال بواسطة هيدروكسيل، أو)C1-

C4 (-  ألكوكسي، أو سيكلو بروبيل، أو سيكلو بيوتيل، أو فينيل أو استبدال حىت

 ثالث مرات بواسطة فلور، 
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11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  

 

R2  ،متثل هيدروجني 

R3  كربونيل، ) هيدروكسي إيثوكسي - 2(متثل سيانو أو 

R4  ،متثل ميثيل 

R5  متثل هيدروجني، أو)C1-C4 (-  ألكيل أو جمموعة هلا الصيغة-L2-C(=O) – NH-

R13  أو-SO2-R
 ، حيث 15

L2  متثل رابطة أو-CH2- ، 

R13  متثل هيدروجني أو)C1-C4 (-  ألكيل ميكن أن يكون به استبدال بواسطة

 سيكلو ألكيل  - )C3-C6(ألكوكسي، أو  -) C1-C4(هيدروكسيل أو 

 و

R15  متثل)C1-C4 (-  ألكيل أو)C3-C6 ( -  ،سيكلو ألكيل 

 و

R6  ،متثل هيدروجني 

 .منهملح ذوابة  وة، أذواب وأح، لم وأ

1  
2  
3  
4  
5  
6  

  ، حيث5إىل رقم  1من رقم عناصر احلماية وفًقا ألي من ) I(مركب له الصيغة  -6

 ، CHميثل  Eو Aكل من 

Z  متثلO ، 

n  2متثل العدد ، 
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7  
8  
9  

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  

  

  

 

R1  متثل)C1-C4 ( -  ألكيل ميكن أن يكون به استبدال بواسطة هيدروكسيل أو)C1-

C4 ( -  ،ألكوكسي 

R2  ،متثل هيدروجني 

R3  ،متثل سيانو 

R4  ،متثل ميثيل 

R5  ،متثل هيدروجني)C1-C4 ( -  ألكيل أو جمموعة هلا الصيغة-CH2-C(=O) – NH-

R13  أو-SO2-R
 ، حيث 15

R13  متثل هيدروجني أو)C1-C4 (-  ألكيل ميكن أن يكون به استبدال بواسطة

 ألكوكسي  -) C1-C4(هيدروكسيل أو 

 و

R15  متثل)C1-C4 (-  ألكيل أو)C3-C6 ( -  ،سيكلو ألكيل 

 و 

R6 ،متثل هيدروجني  

 .منهملح ذوابة  وة، أذواب وأح، لم وأ

1  
2  
3  
4  
5  

، 6إىل رقم  1وفًقا لعناصر احلماية من رقم ) I(عملية لتحضري مركب له الصيغة  -7

 )II(ركب له الصيغة مل ه يتم إجراء تفاعلبأن تتميز
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6  
7  
8  
9  

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  

  

17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  

A E

CN

R
2 S(O)n

O H

R
1

 (II), 
  يكون هلا املعاين املوضحة من قبل، R2و ،R1، وn، وE، وA حيث كل 

ــيدـرـيــد محــضمحــض أــوــ  يفــ ـوـجــودــ  3ـوـعــاءــ تــفاعــل ـوـاــحــد حمــتويــ عــلى  يفــمــوجــودــ   أــ

  )III(له الصيغة مكونات أو على حنو متعاقب مع مركب 

R
3

R
4 O

 (III), 

، 6إىل رقم  1رقم  يكون هلما املعاين املوضحة وفًقا لعناصر احلماية من R4و R3حيث 

  )IV(ومركب له الصيغة 

R
6

NH

N H 2

Z

C F 3

 (IV), 

 ،6إىل رقم  1يكون هلما املعاين املوضحة وفًقا لعناصر احلماية من رقم  R6و Zحيث 

  )I-A(للحصول على مركب له الصيغة 
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27  
28  
29  
30  
31  

  

  

32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  

 

A E

N

N H
R

3

Z

C N

C F 3

R
4

R
2 S ( O ) n

R
6

R
1

 (I-A), 

ا املعاين املوضحة يكون هل R6، وR4، وR3، وR2، وR1، وn، وZ، وE، وAحيث كل 

 من قبل، 

يف متـثل هيدروـجني،ـ ال )  I( يف الـصيغة  R5اليت فـيها الـة احلركـب، يفـ امل  وتفاعـل هذا

  )V(مركب له الصيغة مع  وجود قاعدة

R5AX (V),  
  حيث 

R5A  يكون هلا معىنR5  هيدروجني،املوضحة من قبل، ولكنها ال متثل  

  و

X  ،أو هالوجني، أو ميسيالت، أو توسيالت، أو متثل جمموعة تاركة، على سبيل املثال

  تريفالت،

  )I-B(للحصول على مركب له الصيغة 
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A E

N

N
R

3

Z

CN

CF3

R
4

R
2 S(O)n

R
5A

R
6

R
1

 (I-B), 

كل يكون هلا املعاين   R6و ،R5A، وR4، وR3، وR2، وR1، وn، وZ، وE، وAحيث 

  املوضحة من قبل،

ــذه اــلــذيــ متــ اــحلــصولــ عــل)  I-B( أــوــ )  I-A( لــه اــلــصيغة اــلــذيــ ركــب يــتم فــصل اــملـــوـ  يه 

الطرق املعروفة بالنسبة لذوي اخلربة يف هذا ، بواسطة إن كان األمر مالئًما، الطريقة

باستخدام  أو حتويله/  أو مزدوجات التجاسم اخلاصة به و /  اجملال إىل املتشاكالت و 

ل  أو األمحاض املالئمة  القواعد)  2( أو /  املذيبات و )  1(  أو /  و  ذوابات،إىل ا

 .اخلاصة به وابات األمالحذأو / ، و مالحاأل

1  
2  
 

منع أو /  و  لعالج 6إىل رقم  1  من رقم عناصر احلمايةوفًقا ألي من مركب   -8

 .األمراض

1   
2   
3  
4  

لتحضري  6إىل رقم  1  من رقم عناصر احلمايةوفًقا ألي من مركب استخدام   -9

ألخرى من والصور ا  (PAH)ارتفاع ضغط الشريان الرئوي   منعأو /  و  لعالجدواء 

إصابة ومن   ،) COPD(   مرض االنسداد الرئوي املزمن، أو (PH)ارتفاع الضغط الرئوي 
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5  
 

 انتفاخ الرئة،ومن ، (ARDS)  ، ومن متالزمة ضيق التنفس احلاد(ALI)الرئة املزمنة 

  .(CF)التليف الكيسي ، ومن (AATD) املضاد للرتيبسني 1 –ونقص ألفا 

1  
2  
 

 6إىل رقم  1  من رقم عناصر احلمايةا ألي من وفقً دواء يشتمل على مركب   -10

. يف توليفة مع واحد أو أكثر من املواد املساعدة املقبولة صيدالنًيا غري السامة واخلاملة

1   
2   
3  
4  
5  
6  
 

 6إىل رقم  1  من رقم عناصر احلمايةوفًقا ألي من دواء يشتمل على مركب   -11

عالة اإلضافية املختارة من اجملموعة اليت يف توليفة مع واحد أو أكثر من املركبات الف

ـوـعــواــمــل تــنبيه مــثبطاتــ اــلــكينازــ،ــ ـوـمــثبطاتــ بــرـوـتــيازــ اــملــعدينــ اــلــنسيجي،ــ :  تــتكونــ مــن

، والعوامل بروستاسيكلنيوعوامل تنشيط سيكالز جوانيالت قابلة للذوبان، ونظائر 

ا ،ــ ـوـمــعضداــتــ مــستقبل بــيتإــيــندـوـثــيلني،ــ ـوـمــثبطاتــ فــوسفودــاــيــسترياــزــاــملــضادــةــ ملــستقبل 

 . أدرينايل الفعل، مضادات الفعل الكوليين، واملواد القشرانية السكرية

1  
2   
3  
4  
5  
 

ارتفاع   منعأو /  و  لعالج  12أو رقم  11  رقم عنصر احلمايةوفًقا لالدواء   -12

، أو (PH)والصور األخرى من ارتفاع الضغط الرئوي   (PAH)ضغط الشريان الرئوي 

، ومن متالزمة (ALI)إصابة الرئة املزمنة ومن   ،) COPD(   مرض االنسداد الرئوي املزمن

 املضاد للرتيبسني 1  –ونقص ألفا  انتفاخ الرئة،ومن ، (ARDS)  ضيق التنفس احلاد

(AATD) التليف الكيسي ، ومن(CF).  
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  داي هيدرو بيريميدينون واستخداماتها) ثيو أريل - 2-سيانو  - 4( - 4مركبات 

  الملخص

 -2-داي هيدرو بريمييدين )  ثيو أريل -2-سيانو  -4(   -4مبشتقات  يتعلق االخرتاع احلايل

مـنع أو /  وـ  ، وبعمليات لـتحضريها، وباستخدامـها مبفردها أوـ يف توليفة لعالجأون جديدةـ

/ و  منع األمراض، حتديًدا، لعالجأو /  و  األمراض، وأيًضا باستخدامها لتحضري أدوية لعالج

 5  .لقليب الوعائيمنع اضطرابات الرئة واجلهاز اأو 

  



عارتخالا تاءارب  بتكم 

جیلخلا لودل  نواعتلا  سلجمل 
ةیبرعلا

GC0003607 مقر : عارتخا  ةاءارب 

م ،  20/12/2008 نم ًاراب  ــــ تعا ًا  ــــ ما ــ نیر ع ــــ ـش ةد عـ ــــ مل لو  ــــ ـع فملا ةیرا  ـــ ـس ةءارب  ــ لا هذ  ــ رب ھ ـ تع تـ
اھنالطب مد  ـــ عو ةءارب  ــ لل ةیو  ــ ن ــ سلا مو  ـــ سرلا دید  ـــ ست طر  ـــ ـشب كلذو  20/12/2028 م  ة : ــ یا بـنـھـ يھتنتو 

.ةیذیفنتلا ةحئاللا  وأ  عارتخالا  تاءارب  ماظن  ماكحأ  نم  يأل  اھتفلاخمل  اھطوقس  وأ 

 : تاظحالم
.بلطلا صحف  ھساسأ  ىلع  مت  يذلا  صنلاب  دشرتسیف  ةقفرملا  ةفصاوملا  صن  يف  حوضو  مدع  ثودح  دنع 


