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 الملخص
 العديد لديها البيبرازين و الثايوريا و  واليوريا الهيدروكسيكوينولين مشتقات أن واسع نطاق وعلى الدراسات من العديد أظهرت 

 و اليوريا ومشتقات توليف تم .للفطريات و وللبكتيريا وللفيروسات وللزهايمر للسرطانات مضادات مثل البيولوجية التطبيقات من

 كباتالمر بنية من ولتأكد .المناسبة التقنيات باستخدام تنقيتها تم ثم ، بالبيبرازين ربطها وتم جديدة مركبات في  والكينولين الثيوريا

 تمت .الحمراء تحت لألشعة  الطيفي التحليل  جهاز و ( والكاربون البروتون )كال النووي المغناطيسي الرنين جهاز استخدام ام

  .الجديدة المركبات لهذه الضوئية الفيزيائية والخصائص المعادن ارتباط وخصائص البيولوجية التطبيقات دراسة
 واحد مركبو ، عالية تراكيز على البكتيريا من أنواع لثالث كمضاد فعالية لها المصنعة المركبات من بعض أن النتائج تأظهر و

 وجود المعادن ارتباط نتائج أظهرت و . منخفض تركيز على ياتالفطر من واحد نوع على عالية فعالية أظهر المركبات ضمن من

 أما ينوالخارص النحاس مع وثيق ارتباط ترتبط المركبات أن الدراسة وأظهرت المختارة المعادنو المركبات هذه بين قوي ارتباط

 المستحث اإللكترون تنقل المركبات أن الضوئية الفيزيائية الدراسة نتائج وأضهرت جدا. ضعيف ارتباط فهو بالحديد ارتباطها

 نتقالا كفاءة واعتمدت .بينهما فاصل بمثابة  كان يبرازينالب  أما ، والثيوريا اليوريا مجموعتين إلى  الهيدروكسيكوينولين من

 كانت امع بشكل اليوريا مركبات .كفاءة األكثر كان حجما األصغر المركب أن حيث ، وحجمها المركبات تكديس على االلكترونات

 على ممتازا مؤشرا الضوئية والخصائص المعادن ارتباط نتائج تعتبر . الثايوريا مركبات من االلكترونات نقل في ةءكفا أكثر

 السرطان مضادات ذلك في بما القريب المستقبل في بها القيام يجب والتي أخرى بيولوجي تطبيقات في المركبات هذه إمكانات

 .الرعاش الشلل ومضادات الزهايمر ومضادات
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