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Përmbledhje 

4(a-b), -

-

4c , -

-

 4d -

-

4e janë sintetizuar me 

 2 me 

amina heterociklike korresponduese 

3(a-e) -

alkaline të produkteve 4(a-e) është 

-nitroacetofeno-

ni 5 -

teve 4(a-e) është hulumtuar dhe janë 

paraqitur rezultatet për aktivitetin e 

tyre ndaj bakterieve -

reus, dhe 
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 4c, 

-

4d -

4e are synthetized 

2 and cor-

responding heteroarylamines 3(a-e) 

hydrolysis of 4(a-e) -

droxy- -nitroacetophenone 5

biological activity of products 4(a-e) are 

investigated and results are submitted 

for their activities against -

cus aureus,  and 

Fjalët kyçe: -

-

tibakterial, , Klebsiella, 

rikia koli

Key-words: -

-

terial activity, , , 

1. Hyrje

grup mjaft të gjerë të komponimeve 

mjaft të përhapura në botën bimore dhe 

luajnë rol të rëndësishëm në proceset e 

derivateve janë hulumtuar dhe janë ra-

portuar në literaturë[1]

i madh i tyre janë të njohura si agjentë 

me aktivitete të ndryshme bio logjike
6] [7] 

antibakterial , antifungal[10], antima-

larial[11], antihistosomal e antiameo-

bik

për aktivitetin antikoagulant, është ra-

portuar që klor kromeni ka mungesë të 

këtij aktiviteti dhe ulje të madhësisë së 

vivo të zhvilluara në lepuj kanë dhënë 

rezultate të vlefshme për kohën aktive 

të veprimit të klor kro menit[ 13 ]

-

Prania e substituentëve të ndryshëm 

në unazën benzopironike në masë të 

madhe ndikon në llojin dhe potencën 

e aktivitetit biologjik

diues janë përpjekur që të gjejnë lidh-

mërinë midis strukturës dhe aktivitetit 

të fundit është raportuar për efektin 

antitumorial të grupit tioeterik të deri-
[16]

aktiviteti biologjik i tyre kushtëzohet  

me involvimin e tyre në proceset enzi-

deri më tani nuk është gjetur ndonjë 

lidhmëri gjenerale midis strukturës 

dhe përbëjnë një tip struktural të gjerë 

kësaj, këto komponime janë bërë ob-

3-Nitro-2H[1]-Benzopiranonet e reja 

të  mëparshme dhe në përpjekje për 
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sinteza të deriva të reja  në këtë pu-

nim ne raportojmë për sintezën e disa 

derivateve të reja përmes reaksioneve 

ky raport përshkruan edhe hidrolizën 

e këtyre derivateve, si dhe aktivitetin 

Metodat dhe materialet

janë shfrytëzuar kimikatet përkatëse 

ksionit është monitoruar me kroma-

si fazë stacionare dhe përzierjen ben-

Pastrimi i produkteve të sintetizua-

ra u krye me rikristalizim nga tretësit 

Pikat e shkrirjes u përcaktuan në 

-

-1 -

ktrat 1

teposhtë nga tetrametilsilani si stan-

Mikroanalizat elementare u kryen në 

-

meve u hulumtua duke përdorur 

-

qet u imprenjuan me tretësirat e kom-

Procedura e përgjithshme e sintezave 

Përzierja e reaksionit e cila përmban 

on 2, sasi ekuimolare të aminave hete-

rociklike 3(a-d) dhe sasi të vogël të 

trietilaminës, të tretura në acetonitrilë, 

-

Sintezat e derivateve të-3-nitro-2H-

[1]-benzopiran-2-onit:

a) 4-(5-merkapto-1,2,4-triazolil-3-

amino) -3-nitro-2H-[1]-benzopiran-2 

-oni, 4a
3 

-

2 3 

triazol 3a 3 acetonitri-

cm3

-

zierje të vazhdueshme me përzierse 

-
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-
3 acetonitril dhe u tha në 

4a i cili 

b) 4-(5-karboksi-1,2,4-triazolil-3-ami-

no) -3-nitro-2H-[1]-benzopiran-2-oni, 

4b

-

3b u tret 
3 acetonitril dhe 

u shtuan 1cm3 -

ra u vendos në një balon njëgrykësh 
3

2.

-
3 acetonitril dhe u tha 

-

4b me 

ngjyrë të gjelbër të ndritëshme i cili ka 

c) 4-(4-metoksi-2-benzotiazolilamino)-

3-nitro-2H-[1]-benzopiran-2-oni, 4c

Përzierjes së 

2

3c 3 acetoni-

tril iu shtuan tri pika trietilaminë dhe 

-

3 aceto-

d) 4-(6-nitro-2-benzotiazolilamino)-

3-nitro-2H-[1]-benzopiran-2-oni, 4d

-

benzotiazol 3d

2 3 acetonitril, pastaj 

-
3 

-

4d, produkt kristalor me ngjyrë 

.

3-nitro-2H-[1]-benzopiran-2-oni, 4e 

2 
3 acetonitril, me për-

-

tiazol 3d në 6 cm3 acetonitril dhe tri 

-
3 

acetonitril dhe pastaj me 1cm3

Rikristalizimi nga etanoli absolut dha 

4e 
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f) 2-hidroksi- -nitroacetofenoni 5

3 

tretësirë ujore të hidroksidit të natriu-

Përmbajtja e reaksionit më pas u ftoh 

-

3 -

Rezultate dhe diskutimi

2 në reaksion me 

amina të ndryshme heterociklike 3(a-

e)

4(a-e). 

1 në reaksion me sasi ekuimo-

lare me oksiklorurin e fosforit  në 

2 në rendiment prej 

me aminat heterociklike 3(a-e) në ace-

-

përkatëse 4(a-e) . Reaksionet 

Me kondensim të komponimit 2 me 

3a 

-

-

4a

komponimi 2

3b rezulton në formimin 

-

4b 2 re-

-
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a) R = SH

b) R = COOH

c) R1 = OCH3 ; R2 = H

d) R1 = H  ;      R2 = NO2

e) R1 = H ;       R2 = F

Skema 1
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zol 3c 3d 

3e, 

në prani të triatilaminës, duke dhënë 

4c

4d -

4e

Me hidrolizë alkaline të produk-

teve 4a, 4b, 4c , 4d dhe 4e  përcillet me 

hapjen e unazës pironike, me ç’rast 

-nitroacetofeno-

ni 5

-

-

drolizë të  këtyre iminave dhe përfun-

Përcaktimi i strukturës së produk-
1H-

13

4a u 

vunë re një seri absorbimesh në regjio-
-1

në këtë regjion është i vështirësuar 

për shkak të kopulimit të tyre mes 

veti, megjithatë dallohen pikët kara-

kteristike për vibracionet 
-1

të unazës aromatike janë paraqitur në 

regjionin 3116-3077cm-1, kurse lidhja 

-
-1

-1, kurse ato 
-1 dhe 

në 1613 cm-1 -

cm-1 për vibracionet  asimetrike,  

kurse ato -1

-1, karaktre-
-1 që 

-
-1 nga vibracionet 

1 -

imit 4a është paraqitur një singlet në 

-

let  në 

dhe H-7, ndërsa piku në 

za elementare për këtë komponim re-

IK: -1, 3116 cm-1,  3077 cm-1, 
-1 -1 -1

cm-1, 1613 cm-1 -1 -1,   
-1 -1 -1 -1

1H-RBM: 

Anal: H
7

4b 

3600cm-1 ku vibracionet stretching të 
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grupit karbonil dhe të atij amin janë të 

dekopuluara mes veti kurse në 3160cm-

1 -1 u shfaqën absorbimet 

për -

-1, kurse ato 

të sistemit aromatik në 1611 cm-1 dhe 
-1 -1 

-1 pasqyrojnë vibracionet 

-1 mund të ketë 

rezultuar nga vibracionet 
-1 u përgjig-

jet vibrimeve 
-1 

dhe 766 cm-1 vërehen absorbimet për 

vibracionet bending 

1

4b u vu re piku karakteristik për H-6 

dhe H-7 si dublet në 

dhe një triplet në 

në 9,60 ppm dhe në 

IK: -1 -1, 3160 cm-1,  
-1 -1, 1611 cm-1 -

1 -1 -1 -1

cm-1 -1 -1, 766 cm-1

1H-RBM: 

Anal: H
7

4c është 
-1 i cili 

është tipik për vibracionet 

bimi i cili i atribuohet vibracioneve 

të laktoneve të pangopura gjashtëa-

nëtarëshe është shfaqur në 1709 cm-1

regjionin 3000-3190 cm-1 janë paraqitur 

absorbimet -
-1, karakteris-

tike për 
-1 -1 të cilat 

ju përgjigjen absorbimeve aromatike 

cm-1 dhe 1367 cm-1 karakteristike për 

cm-1, përgjegjëse për absorbimet 

1

mit 4c janë shfaqur absorbimet në 

formë singleti treprotonësh në 1,90 

ppm, i cili rrjedh nga protonet e grupit 

metoksi, pastaj sinjali në 

let që shënojnë protonet aromatike 

janë paraqitur në regjionin 

spektrin 13

janë shfaqur absorbimet karakteristike 

 -

mentare e këtij komponimi ka treguar 

vlera afërsisht të njëjta me ato të lloga-

 

IK: -1, 3177 cm-1 -1,   

1709 cm-1 -1 -1 -

1, 1367 cm-1 -1 -1

cm-1
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1H-RBM : 

13C-RBM: 

Anal: H

4d u 
-1 i cili re-

zulton nga absorbimi i vibracioneve 
-1  

është përgjegjës për absorbimet 

-
-1 ka rezultuar nga vi-

bracionet stretching të grupit karbonil, 

ndërsa vibracionet 
-1  dhe në 

-1 -1

cm-1 mund të kenë rezultuar nga vi-

bracionet 

-
-1

-1  rezulton nga 

absorbimet 

IK: -1, 3107 cm-1 -1, 
-1 -1 -1

cm-1 -1 -1 -1, 
-1 , 900 cm-1 -1

4e 

-1 i cili 

i përgjigjet vibracioneve -

una zës aromatike janë shfaqur në 
-1

cm-1 -1

cm-1 janë përgjegjëse për 

-
-1 dhe në 1360 cm-

1 u përshkruhen frekuencave  

spektër është shfaqur edhe absorbimi 
-1

-1 ka mundur të 

rezultojë nga absorbimet -

 
Frekuancat 

të sistemit laktonik gjashtëanëtarësh 
-1 IK: -1, 

-1 -1, 1719 cm-1

cm-1 -1 -1, 1360 cm-1, 
-1 -1 -1

-

5 
-1

-1, të cilat u përg-

jigjen frekuencave absorbuese 

stretçing, 

dhe 

stik i derivuar nga grupi karbonil lak-

tonik është i zhvendosur në frekuen ca 

më të ulëta në 1637 cm-1 si rezultat i 

formimit të lidhjes hidrogjenore in-

-

1 nga -1 për  
-1 për 

cm-1 për 

-
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sueshme me ato nga literatura 

IK: -1 -1 -1, 

1637 cm-1, 1613 cm-1 -1

cm-1, 1369 cm-1 -1

1H-RBM: 

Anal: H
7

hulumtuar aktivitetin antibakterial të 

-

mtimet tona janë bërë në drejtim të te-

stimit të aktivitetit të tyre kundër bak-

terieve , -

chia coli dhe , duke u bazuar 

matur diametri i zonave inhibuese 

përreth disqeve të impregnuara me 

tretësirat e komponimeve përkatëse 

Përfundim

tregojnë aktivitet mesatar deri të lar-

të kundër bakterieve 

aureus,  dhe 

Komponimi 4c, si dhe komponimet 4e 

dhe 4d tregojnë aktivitet më të thek-

suar kundër -

tivitet më të shprehur kundër -

chia coli kanë treguar derivatet 4b dhe 

4e, ndërsa produkti 4c ka qenë më 

aktiv kundër 

me rritjen e përqendrimit të tretësi-

rave, aktiviteti antibakterial i tyre ka 

 John Willey 

64

10

50

69 

-

Staphylococcus aureus Escherichia coli Clebsiella  

2mg/ml 4mg/ml 6mg/ml 2mg/ml 4mg/ml 6mg/ml 2mg/ml 4mg/ml 6mg/ml 

4a 7,1 7,4 7,9 8,4 8,4 9,0 8,5 8,6 8,9 

4b 7,1 7,7 8,2 11,4 11,4 11,6 7,9 8,0 8,5 

4c 10,1 10,3 20,6 9,1 9,1 9,3 9,8 10,2 10,2 

4d 9,1 9,3 10,2 8,9 9,5 9,9 8,5 9,6 9,9 

4e 9,3 9,4 10,3 9,7 10,2 10,9 8,1 8,0 8,9 

Tabela 1. Diametri i zonave inhibuese (mm) të disqeve të imprenjuara me 

tretësirat e komponimeve 4 (a-e) me përqendrime përkatëse. 
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