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 تقييمك و يتحضير وتشخيص بعض مشتقات حوامض األميك واإليمايدات الثنائية الجديدة لحامض االدب
 فعاليتها البايولوجية

 سموان خمف نايف ، فوزي حميد جمعة
 العراق ، تكريت،  تكريت جامعة،  لمبنات التربية كمية،  الكيمياء قسم

 
 البحث معلومات

 الكممات المفتاحية: 
 مشاااااتوات حااااا امب حاااااامب ا، بيااااا ،

 مشتوات اإليماي ات. ،األمي 
 سموان خمف نايف االسم:

 البريد االليكتروني:
 رقم الهاتف:

 الملخص
تضااامذ  اااحا البحاااع تحضاااير بعاااب حااا امب مشاااتوات األميااا   اإليميااا ات ال نا ياااة  الج يااا   لحاااامب 

 مااذ  [S2]مار رام ب نااا   الري را يا   [S1]ا، بيا ، ابتا اءام مااذ تح ياض حااامب ا، بيا  الاات  ناا   اسااتر 
نترااءام باإليميا ات الموابمااة  [S3-S6] ام مشاتوات حاا امب األميا  ال نا يااة   ضار ا،سااتر . ح[S7-S10] ا 

بعمميااة ا،سااتر  اإلدتيا يااة لحااامب ا، بياا  ماال اإلي ااان ض المضمااق ذاا   سااض حامضاا   الااح  حاا ض  لاات 
%، حضااارت مشاااتوات حااا امب 88ماااذ  اااعض تمادماااد مااال الريااا را يذ الماااا   [S2]الري را يااا  المواباااض 

ياا   س اساا   يااا ر  األمياا  ال نا يااة ماااذ ممادمااة الري را ياا  مااال انري رياا ات يالسكسااني   الماليااا   الم ال
الم اليااا ي ذااا   ناااا   , ياااض  ي ااار، كماااا حضااارت اإليمايااا ات ال نا ياااة ماااذ  اااعض ال ماااق الحموااا  لمشاااتوات 
حاااا امب األمياااا  ال نا يااااة ب جاااا   حااااامب ال مياااا  العمااااا     ااااعت ال اااا  ي م. ش  اااات المركباااااات 

عة تحاات الحمااراء  ضيااو األشاا [UV]المحضااار  بالضرا اااق الضيمياااة م ااض ضيااو األشاااعة ذاا ق البنمسااجية 
[FT-IR]   ضيااو الاارنيذ الناا    الم ناضيساا NMR] –[

1
H   تعياايذ  رجااات ا،ن اارار،  متابعااة 

، تاام توياايم المعاليااة الباي ل جيااة لاابعب المركبااات TLCسايااار التمااادعت بكر مات يراذيااا الضبوااة الرقيوااة 
 مك رات العنو  ية الح بية.المحضر  دمت نم  ن ديذ مذ الع ،ت البكتيرية     ,شريشيا الو ل ذ  ال

 المقدمة  -1
تعاا  حاا امب ا مياا  مااذ المركبااات العضاا ية التاا  تحتاا   ذاا  تركيبرااا 

-ي  مجم دااااااااااة ا،ماياااااااااا يCOOH-دماااااااااات مجم دااااااااااة الكارب كساااااااااايض ي

CONHR تمتماااااا  ذعاليااااااة باي ل جياااااااة   تعتباااااار مااااااذ المركبااااااات التاااااا ي
(Antibiotics) كمضااااااااااااااا ات حي يااااااااااااااة

 ي3ي مضااااااااااااااا ات لممضاااااااااااااار ي2ي 

(Antifungal) مضا ات لمبكتريا  (Antibacterial)
 .ي4ي 

مركبااات دضاا ية تحتاا   دماات مجماا دت  كارب نيااض  ذراا  ا،يماياا اتاما
  حر  نتر جيذ  اح    لرا  ي ة دامة

.  اذ  اااااحر المركباااااات ي5ي  قااااا  تكااااا ذ بشاااااكض سمسااااامة ممت حاااااة ا  م مواااااة
مشااااابرة ماااااذ حيااااع التركياااااا لعنر رياااا ات  لكنراااااا اقااااض ذعالياااااة منراااااا. 
 تست  م ا،يماي ات بشكض  اسل ذ  تحضيرالب ليمرات العالياة  يعتبر احا 

 .ي6يج ء مرم ذ  م ض ع الكيمياء العض ية 
مع ضااااااات ا،يماياااااا ات  مشااااااتواترا مرمااااااة جاااااا ا ذاااااا  ت اااااانيل  -Nاذ 

كمااا تساات  م مشااتواترا كمضااا ات لمساارضاذ  ي7يالبعسااتيكيات الرن سااية 
 .ي08-8ي ضمذ   ر  ا،لب ميذ 34م ض السيستسذ 

 لجزء العمميا -2
كااض الماا ا  الكيميا يااة المساات  مة ذاا  البحااع مجراا   مااذ  المووواد: 2-1

 .(Merck, Fluka, BDH and Aldrich)قبض الشركات 
 Automatic meltingباساات  ام جرااا تاام قياااج  رجااة ا،ن اارار 

point\SMP40  كاناات يياار م ااححة،  اام اساات  مت كر م ت يراذيااا 
   ، لتتبل سير التمادعت  معرذة نواا   النا اتاج.(TLC)الضبوة الرقيوة 

لممركباااات المحضااار   (IR)ساااجمت اضيااااو األشاااعة تحااات الحماااراء  .0
 -بمضياو ن ع: 

BIO TECH Engineering Management CO.L.TD. 

(U.K)  

FT-IR-600 Fourier-Transform infrared (FT-IR) 

Spectrophotometer 2002 
 .0-ي سم4000-400 بم ى ي (KBr)باست  ام اقراص 

لممركباات المحضاار   (UV) ساجمت ,ضيااو األشاعة ذاا ق البنمساجية .2
 Shimadzu (UV-Vis) Spectrophotometer بمضياذيااة ناا ع
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UV-1800 ساااامي  0م ب عياااا مااااذ الكااا ارت  ي8ي25دنااا   رجاااة حاااارار  ي
 ي نان متر  باست  ام ا،ي ان ض.888-288 بم ى ي

)سجمت ,ضياو الارنيذ النا    الم ناضيسا  لمبر تا ذ  .3
1
H-NMR) 

 باسااااات  ام ماااااحيا  MHz 400 بوااااا    Varianباسااااات  ام جراااااا  
(DMSO- d

6
)   TMS   كمرجل  ا م. 

 طرائق التحضير -3
، ض مااا   8080تااام مااا   ي: [S1]  حوووامض االدبوووك تحضوووير اسوووتر 3-1

  مااال  ياااا   ماااذ يا،ي اااان ض المضماااقي ياااماااذ حاااامب ا، بيااامي 004704
مااضي مااذ حااامب الكبريتياا  المركاا ،  اام  ااع  الماا يج لماا   0 اضاايو ي

مل التحري  المستمر، قضر الماحيا تحات ضا ض م م اض  ام  ةيساد 6ي
يساض المتبواا  بمحماا ض مشابل مااذ بيكارب نااات ال ا  ي م، ذ ااض ا،سااتر 

 مؤيااااةي 242 ميااااذ ذكانااات ي رجاااة الجماااو لمااا   ساااادة  تاااام قيااااج   ااام
 .ي00يمؤيةي  244ي كانت مضابوة لأل بيات

 8080 اع  ما يج ماذ ي: [S2] حامض االدبوك تحضير هيدرازيد 3-2
ماا ضي مااذ  8082ماال ي حااامب ا، بياا ي مااذ اسااتر ياام208302، ماا ض

ماضي ماذ ا،ي ااان ض المضماق لماا    088%ي ذاا  ي 80الريا را يذ الماا   ي
سادةي  م بار  الما يج  ب ار الماحيا تحات ضا ض م م اض باسات  ام  6ي

 رجااة ا،ن اارار   اام رشاار الراسااا  قيساات Vacuum Pumpجرااا  
 مؤياااةي085 -076يمضابواااة لأل بياااات مؤياااةي   ااا  082-088ي كانااات

 .ي00ي تمت  دا   بم ر  المركا باإلي ان ض المضمق 
ما ضي  0.02   يم: [S6-S3]تحضير مشتقات حوامض اآلميك  3-3

   س اس   اي ر الم ال   الم الا ي ذا  يمذ انر ري ات يالسكسني   المال
ماا ضي مااذ  ي را ياا   0.01 نااا   ا يااض اي اار  اام قضاار ماال التحرياا  دماات ي

ذا  الماحيا نمساد. حار  الما يج  تار  لمتحريا   الماحاا ا، بي  حامب
ا   لما   ساادتيذ دنا   رجااة حارار  ال رذاة ُرشار   ُيسااض  ب ناا   ا ياض اي اار

بعاب ال اامات  ي02يمناسااباإلي اان ض المضماق  اديا ت بما ر  ماذ ماحيا 
 ي.0ية م ضحة ذ  الج  ض ي المي يا

 

 .[S6-S3]ية لمشتقات حوامض االميك ئ( بعض الصفات الفيزيا1جدول )

 
 

Crystalline  

solvent 
R.f Yield 

 % 

M.P 
o
C Color Molecular 

Formula 
R Com. No. 

EtOH Abs. 0.54 70 079-077 White C14H22N4O8 CH2CH2 3S 
Acetone 8058 89 201-203 White C14H18N4O8 CH=CH 4S 

Acetone 8088 63 388< White C22H34N4O8 HC(CH2)4CH 5S 
Aceton 8056 43 280-282 White C22H22N4O8 CHC=CHCH=CHC 6S 

 

 [S10-S7]تحضير مشتقات االيمايدات  3-4
 [S6-S3]ماا ضي مااذ مشااتوات حاا امب ا مياا  المحضاار   8080احيااا ي

%ي مااااااذ   ذ 28-08ذاااااا  حااااااامب ال مياااااا  العمااااااا   ماااااال اضاااااااذة ي
الحاااااامب  اااااعت ال ااااا  ي م العما ياااااة،  اااااع  المااااا يج مااااال التحريااااا  

جااريا الااا مج  الاااتالمسااتمر لحاايذ ت يااار لاا ذ المحماا ض  ااام باار   اضاايو 

 بع  تحريكد بو   ل حظ ترساا مشاتق المالي مايا  المواباض، رشار الراساا 
 مااو مااذ بيكارب نااات ال اا  ي م  اام  يساض بالماااء الموضاار  اام بمحماا ض م

لكاااض  0:0 بنسااابة باااالكح ض ا، يمااا   اديااا ت بم رتاااد ماااذ ماااحيا مناساااا
ال امات ي ضار بعاب  ي2يالج  ض .ي03ي [S10-S7]المركبات المحضر  

 .لمشتوات ا،يماي  المحضر ية  المي يا
 [S10-S7]ية لمشتقات االيمايدات ئ( بعض الصفات الفيزيا2جدول )  

 
 

Crystalline solvent 

1:2 
R.f Yield 

% 

M.P oC Color Molecular Formula R Com. 

No. 

1.0 Ethanol+   Dioxane208 0.74 80 240-242dec Brown C14H18N4O6 CH2CH2 7S 

1.0 Ethanol+ 

2.0 Acetone 

8055 67 245dec. White C14H16N4O6 CH=CH 8S 

1.0 Ethanol+ 

2.0 Acetone 
0.88 70 282-288 White C22H30N4O6 HC(CH2)4CH S9 

1.0Ethanol+ Acetone208 0.54 68 265-267 White C22H18N4O6 CHC=CHCH=CHC 08S 
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 الفعالية البايولوجية -4
ِاسااات  م ذااا   اااحا البحاااع ن دااااذ ماااذ الجااارا يم المرضاااية  ااا  المكااا رات 

 م جباة ل اب ة كارام (Staphylococcus aureus)العنو  ية الح بية 

(Gram positive)    شريشايا الو لا ذ,(Escherichia coli)  ساالبة
حياااع ا اااحت  اااحر البكترياااا ماااذ  (Gram negative) ل اااب ة كااارام

م تبرات ا،حياء المجررية ذ  كمية التربياة لمبناات  تام تدكيا  تش ي ارا 
 ااام  رسااات  (Api) نظاااام الاااا  Masta staphباسااات  ام كشااا ذات الاااا 

 .ي04يالمعالية المضا   لمبكتيريا لممركبات المحضر 
 مناقشة النتائج -5
 .[S6-S3]تشخيص مشتقات حوامض اآلميك  5-1

 ا، بياا  مباحضاارت حاا امب ا مياا  مااذ  ااعض تمادااض  ي را ياا  حاا
[S2]  مل انر ريا ات م تمماة. اظرار ضياو ا،شاعة تحات الحماراءFT-

IR  لمشاااتوات حااا امب ا ميااا  ا تمااااء ح متااا  الماااض المتنااااظر  ييااار

دنا  الما ى   NH ظرا ر ح ماة ماض ا،مايا   NH2المتناظر لمجم داة 
 ضااااذة الااات حلااا  يعحاااظ ظرااا ر ح متااا  ماااض  0-ي سااام3287-3224ي

ي العا اااا   لمحااااامب  ا،ماياااا  دناااا  الماااا ى (C=Oمجم دااااة الكارب نيااااض 
دمااات التااا ال   ضااااذة   0-ي سااام0678-0665 ي0-ي سااام0728-0690ي

ي 3489-3426العا ا   لمحاامب دنا  الما ى ي  OHالت ظرا ر ح ماة 
ي تباااااااايذ ,ضياااااااااو ا،شااااااااعة تحاااااااات الحمااااااااراء 8,5,2 ا،شااااااااكاض ي0-ساااااااام
بينمااااااا اظراااااار ضيااااااو ا،شااااااعة ذاااااا ق البنمسااااااجية   [S4-S6]كباااااااتلممر 

 العا اااا   الاااات األ  ا   π*← n  π*← πا،نتوااااا،ت ا،لكتر نيااااة
ا،لكتر نية دمت حر  ا، كسجيذ  النيتر جيذ  ا، ا ار الم   جاة لحمواة 

ي تباااااايذ ,ضياااااااو ا،شااااااعة ذاااااا ق البنمسااااااجية 7,4,0 ا،شااااااكاض ي0البناااااا يذ
م ضااااااحة ذاااااا   FT-IR  UVاذ نتااااااا ج ضيااااااو  .[S4-S6]لممركباااااات

 ي.3ج  ضي

 

 [S6-S3]لممركبات  UV و FT-IR( نتائج طيف 3جدول )
IR (KBr) cm-1 λ1 max 

λ2 max 

Comp. 

No.  (CH2) 

asy . 

sym . 

(C=O) acid 

(C=O) imide 

ν(CH2) 

asy. 

sym. 

ν(NH) 

 (NH) 

ν(OH) 

(OH) 

1425 
1360 

1700 
1670 

2958 
2894 

3211 
1541 

3410 
920 

280 
340 

3S 

1410 
1311 

1712 
1667 

2989 
2862 

3207 
1547 

3425 
941 

265 
342 

4S 

1417 
1344 

1691 
1668 

2962 
2858 

3224 
1549 

3409 
930 

274 
360 

5S 

1417 
1351 

1720 
1665 

2995 
2858 

3209 
1540 

3426 
930 

274 
360 

6S 

 

ظراارت  [S4]  دناا   راسااة ضيااو الاارنيذ الناا    الم ناضيساا  لممركااا 
ي جا ء ماذ المميا ذ تعا ى الات بر تا ذ 04099 شاار  منمار   ذا  الم قال ي

 ظرااارت بانراااا م احاااة نحااا   (OH)مجم داااة الري ر كسااايض الحامضاااية 
  لاا حظ  جاا   اشااارتيذ  ذاا  المنضوااة   (Low Field)المجاااض الاا اض  

يجاا ء مااذ الممياا ذ دماات التاا ال  تعاا   الاات بر ت نااات 08000ي  ي9066ي
ذوا  ظرارت بشاكض  شاار   cis –olefinicاماا بر ت ناات  (NH)ا،مايا  

 ي جاا ء مااذ الممياا ذ امااا بر ت نااات 6037-6028ي نا يااة  ذاا  المنضوااة

CH2ة ذااا  الم قاااال ذوااا  ظرااارت األ لااات بشاااكض  شااااار   ماساااية  م   جااا
ي جاااا ء مااااذ الممياااا ذ  ال انيااااة بشااااكض  شااااار   ع يااااة  ذاااا  0088-0085ي

ي يبايذ ضياو الارنيذ النا    3ي ج ء مذ الممي ذ  الشكض ي0025الم قل ي
 .[S4]الم ناضيس  لمبر ت ذ لممركا 

ي جاا ء 00068ظراار  شااار   منماار   ذاا  الم قاال يا ذواا  [S5]مركااا  امااا
داااااة الري ر كسااااايض الحامضاااااية ماااااذ المميااااا ذ تعااااا ى الااااات بر تااااا ذ مجم  

(OH)   ظراارت بانرااا م احااة نحاا  المجاااض الاا اض (Low Field)   
ي جااا ء ماااذ المميااا ذ 08067لااا حظ  جااا    شاااار  منمااار    ذااا  المنضواااة  ي
امااا بر ت نااات الحموااة  (NH)دماات التاا ال  تعاا   الاات بر ت نااات ا،ماياا  

 شااااار  ا،ليماتيااااة الوريبااااة مااااذ مجم دااااة الكارب نيااااض  ذواااا  ظراااارت بشااااكض 
ي جاا ء مااذ الممياا ذ  ظراارت 2028-2087رباديااة م   جااة ذاا  الم قاال ي
ا،ليماتيااة  CH2ي تعا   الاات بر ت نااات 0076 شاار    ماسااية ذاا  الم قاالي

ذاااا  السمساااامة الوريبااااة مااااذ الكارب نيااااض ا،ماي يااااة  امااااا بر ت نااااات الحموااااة 
ا،ليماتيااة ذاا  السمساامة  CH2البعياا   مااذ مجاااميل الكارب نيااض  بر ت نااات 

لبعياا   مااذ الكارب نيااض ا،ماي يااة ذواا  ظراارت دماات شااكض  شااارات متعاا     ا
ي يباااايذ ضيااااو الاااارنيذ الناااا    6ي الشااااكض ي0088-0080ذاااا  الم قاااال ي

 .[S5]الم ناضيس  لمبر ت ذ لممركا 
ي جاا ء 02094ظراار  شااار   منماار   ذاا  الم قاال يذواا  ا [S6]مركااا امااا 

ماااااذ المميااااا ذ تعااااا ى الااااات بر تااااا ذ مجم داااااة الري ر كسااااايض الحامضاااااية 
(OH)   ظراارت بانرااا م احااة نحاا  المجاااض الاا اض (Low Field)   

ي جاااا ء مااااذ 08058 ي ي08065لاااا حظ  جاااا   اشااااارتيذ ذاااا  المنضوااااة  ي
مااا بر ت نااات ا (NH)المميا ذ دماات التاا ال  تعاا   الات بر ت نااات ا،ماياا  

حموااااة البناااا يذ ذواااا  ظراااارت بشااااكض اشااااارات  نا يااااة م   جااااة ذاااا  الم قاااال 
ي جااااااا ء ماااااااذ المميااااااا ذ  ظراااااااارت  شاااااااار    ع ياااااااة  ذاااااااا  8088-7077ي

ا،ليماتياة ذاا  السمساامة الوريبااة  CH2ي تعاا   الاات بر ت نااات 2038الم قالي
ا،ليماتياااة ذااا  السمسااامة  CH2ماااذ الكارب نياااض ا،ماي ياااة  اماااا بر ت ناااات 

  مااذ الكارب نيااض ا،ماي يااة  ذواا  ظراارت دماات شااكض  شااار   ماسااية البعياا 
ي يباااايذ ضياااااو الااااارنيذ النااااا    9ي  الشاااااكض ي0088-0084ذاااا  الم قااااال ي

 .[S6]الم ناضيس  لمبر ت ذ لممركا 
حضاااااارت مشااااااتوات : [S10-S7]تشووووووخيص مشووووووتقات االيمايوووووود  5-2

 [S6-S3] المالي ماي  مذ  عض سحا ج ي ة الماء مذ ح امب ا ميا 
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باساااات  ام حااااامب ال مياااا  العمااااا   ماااال  ااااعت ال اااا  ي م العما يااااة. 
لمشاااتوات ا،يمايااا ات   FT-IRاظرااار ضياااو ا،شاااعة تحااات الحماااراء 

ي ا،يماي يااااة  ظراااا ر ح مااااة NHي الحامضااااية   يOHا تماااااء ح مااااة ي
C=O ا،شاااااااااكاض 0-ي سااااااااام0698-0726ا،يماي ياااااااااة دنااااااااا  المااااااااا ى ي 

  [S10, S9] لممركباااتي تباايذ ,ضياااو ا،شااعة تحاات الحمااراء 04,00ي
  بينمااا اظراار ضيااو ا،شااعة ذاا ق البنمسااجية ا،نتوااا،ت ا،لكتر نيااة 

π*← n  π*← π  العا اا   الاات األ  ا  ا،لكتر نيااة يياار المشاااركة
 دماات حرتاا  ا، كسااجيذ  النيتاار جيذ  ا، ا اار الم   جااة لحموااة البناا يذ

 تي تبااااايذ ,ضيااااااو ا،شاااااعة تحااااات الحماااااراء لممركباااااا03,08 ا،شاااااكاض ي
[S10, S9] اذ نتاااا ج ضياااو.FT-IR   UV  م ضاااحة ذااا  الجااا  ض

 ي.4ي
حيااااع  [S9] دناااا   راسااااة ضيااااو الاااارنيذ الناااا    الم ناضيساااا  لممركااااا 

ي جاا ء مااذ الممياا ذ تعاا ى الاات 00088 شااار   منماار   ذاا  الم قاال ي اظراار
امااا بر ت نااات الحموااة ا،ليماتيااة الوريبااة  (NH)بر تاا ذ مجم دااة ا،ماياا  

مذ مجم دة الكارب نيض  ذو  ظرارت بشاكض اشاارات ربادياة م   جاة ذا  
ي جااااااا ء ماااااااذ المميااااااا ذ  ظرااااااارت  شاااااااار    ع ياااااااة ذااااااا  2027الم قااااااال ي
ا،ليماتياة ذاا  السمساامة الوريبااة  CH2ي تعاا   الاات بر ت نااات 0076الم قالي

لحموااااة البعياااا   مااااذ مجاااااميل ماااذ الكارب نيااااض ا،ماي يااااة  امااااا بر ت ناااات ا
ا،ليماتياااااااة ذااااااا  السمسااااااامة البعيااااااا   ماااااااذ  CH2الكارب نياااااااض  بر ت ناااااااات 

الكارب نيااض ا،ماي يااة  ذواا  ظراارت دماات شااكض  شااار   ماسااية ذاا  الم قاال 
ي يبااايذ ضياااو الااارنيذ النااا    الم ناضيسااا  02ي  الشاااكض ي0008-0085ي

 .[S9]لمبر ت ذ لممركا 
ظراارت  [S10] ناضيساا  لممركااا  دناا   راسااة ضيااو الاارنيذ الناا    الم

ي ج ء ماذ المميا ذ تعا ى الات بر تا ذ 00009 شار   منمر   ذ  الم قل ي

امااا بر ت نااات حموااة البناا يذ ذواا  ظراارت بشااكض اشااارات  (NH)ا،ماياا  
ي ج ء مذ المميا ذ  ظرارت  شاار    نا ياة ذا  7096,حا ية  ذ  الم قل ي

ة ذاا  السمساامة الوريبااة ا،ليماتيا CH2ي تعاا   الاات بر ت نااات 2038الم قالي
مااذ الكارب نيااض ا،ماي يااة  امااا بر ت نااات البعياا   مااذ مجاااميل الكارب نيااض 

ي 0088-0084ذوااا  ظرااارت دمااات شااااكض  شاااارات متعااا     ذااا  الم قاااال ي
ي يبايذ ضيااو الارنيذ النا    الم ناضيساا  لمبر تا ذ لممركااا 15 الشاكض ي

[S10]. 
 

 [S10-S7]لممركبات   UVو FT-IR( نتائج طيف 4جدول )
IR (KBr) cm-1 λ1 max 

λ2 max 

Comp. 

No. 
 (CH2) 

asy . 

sym . 

(C=O) 

Imide 

ν(CH2) 

asy. 

sym. 

ν(NH) 

 (NH) 

1427 
1348 

1690 2956 
2888 

3213 
1539 

260 
357 

7S 

1469 
1345 

1691 2937 
2867 

3282 
1531 

255 
338 

8S 

1425 
1361 

0726 2902 
2855 

3377 
1549 

264 
342 

9S 

1452 
1330 

1695 2953 
2868 

3315 
1533 

245 
339 

11S 

 

 الفعالية البايولوجية  -6
-S10]تاام توياايم المعاليااة المضااا   لمبكتيريااا لاابعب المركبااات المحضاار  

S3]  باسااات  ام ضريواااة ا،نتشاااار  حلااا  باسااات  ام نااا ديذ م تممااايذ ماااذ
 المكا رات العنو  ياة    Escherichia coliالبكتيرياا اشرشايا الو لا ذ 

حياااااع ,ظرااااارت المركباااااات  Staphylococcus aurous الح بياااااة
المحضر  ذعالية م تممة ض  ,ن اع البكتريا كماا  ا  م ضار ذا  الجا  ض 

 ي.5ي

 

 التثبيط مقاسة بو سم(.(: الفعالية المضادة لمبكتريا لممركبات المحضرة في نمو عدد من الجراثيم السالبة والموجبة )قطر دائرة 5جدول )
Comp. 

No. 
Conc. 

mg/ml 

E. 

Coil 

S. 

Aureus 

Inhibition 

distance 

S3 20 
50 

+ 

++ 

++ 

+ 

1-1.5 
0.5-1.5 

S4 20 
50 

- 
+ 

- 

+ 
0 

0.5-1 

S6 20 
50 

- 
- 

- 

++ 
0 

1-1.5 

S7 20 
50 

- 

+ 
- 

+ 
0 
1 

S8 20 
50 

- 
+ 

- 

++ 
0 

1-1.5 
S9 20 

50 

+ 

++ 
+ 

+ 

0.5-1 

1-1.5 
S10 20 

50 

++ 

+++ 

+ 

+ 
0.5-1 

1-2 
  cm 1.5 – 1)++( = تثبيط بقطر   ( = ال يوجد تثبيط                -)                       
 cm 2 – 1.5)+++( = تثبيط بقطر     cm 0.5 – 1)+( = تثبيط بقطر                        
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 [S4]( طيف االشعة فوق البنفسجية )نم( لممركب 1الشكل )

 

 
 [S4]( لممركب 1-( طيف االشعة تحت الحمراء )سم2الشكل )

 

 
 [S4]( يبين طيف الرنين النووي المغناطيسي لمبروتون لممركب 3الشكل )
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 [S5]( طيف االشعة فوق البنفسجية )نم( لممركب 4الشكل )

 

 
 [S5]( لممركب 1-( طيف االشعة تحت الحمراء )سم5الشكل )

 

 
 [S5]( يبين طيف الرنين النووي المغناطيسي لمبروتون لممركب 6الشكل )
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 [S6]( طيف االشعة فوق البنفسجية )نم( لممركب 7الشكل )

 

 
 [S6]( لممركب 1-( طيف االشعة تحت الحمراء )سم8الشكل )

 

 

 [S6]( يبين طيف الرنين النووي المغناطيسي لمبروتون لممركب 9الشكل )
 



 (5)ج  /8171كانون االول   71ـــ 71جامعة تكريت /  -وقائع المؤتمر الدولي االول والعلمي الثالث لكلية العلوم 

81 

 

 [S9]( طيف االشعة فوق البنفسجية )نم( لممركب 10الشكل )
 

 
 [S9]( لممركب 1-( طيف االشعة تحت الحمراء )سم11الشكل )

 

 
 [S9]( يبين طيف الرنين النووي المغناطيسي لمبروتون لممركب 12الشكل )

 

 4 
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 [S10]( طيف االشعة فوق البنفسجية )نم( لممركب 13الشكل )

 

 
 [S10]( لممركب 1-( طيف االشعة تحت الحمراء )سم14الشكل )

 

 
 [S10]( يبين طيف الرنين النووي المغناطيسي لمبروتون لممركب 15الشكل )
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 Escherichia coli: قيم الفعالية التثبيطية لبعض المركبات المحضرة لبكتريا (2)المخطط 
 

 

 Staphylococcus epidermidis: قيم الفعالية التثبيطية لبعض المركبات المحضرة لبكتريا (3)المخطط 
 

(H-NMRن وت( نتائج اطياف الرنين النووي المغناطيسي لمبرو 6جدول )
 .لبعض المركبات المحضرة (1

1H-NMR data ,  , ppm , 400 MHz Comp. No. 

14.99(s,2H,OH),10.11,9.66(s,2H,NH),6.28-6.37 (dd,4H, CH=CH), 1.52(t,4H,CH2), 1.05-1.08(m,4H,CH2) S4 

11.68(s,2H,OH),10.67 (s,2H,NH), 2.28 (t,2H, CH-CH), 1.76 (t,4H, CH2), 1.01-1.08(m,5H,CH2) S5 

12.94(s,2H,OH),10.65-10.58(s,2H,NH), 7.87-8.08(dd,4H,Ar-H) , 2.38(t,4H,CH2), 1.04-1.08(m,4H,CH2) S6 
11.08 (s,2H,NH), 2.28 (t,2H, CH-CH), 1.76 (t,4H, CH2), 1.05-1.10(m,4H,CH2) S9 

11.19 (s,2H,NH),7.96 (dd,4H,Ar-H), 2.38(t,4H,CH2), 1.04-1.08(m,4H,CH2) S10 
 

 مر رام  ا،سترابت ام مذ تم ذ   حا البحع تحضير المركبات 
  ح امب ا مي   انتراء با،يماي ات الموابمة مذ بالري را ي  

: عض الم ضض التال 
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 [S10-S1]( تحضير المركبات 1مخطط )

 

 

ضد بكتريا  [S10, S9](: الفعالية التثبيطية لممركبين 16شكل )
Staphylococcus aureus 

 
ضد بكتريا  [S8, S9](: الفعالية التثبيطية لممركبين 17شكل )

Staphylococcus aureus 
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ضد بكتريا  [S10, S9](: الفعالية التثبيطية لممركبين 18شكل )

Escherichia coli 

 

ضد بكتريا  [S4, S3] (: الفعالية التثبيطية لممركبين19شكل )
Escherichia col 
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Synthesis and Characterization of some new bis amic acids, imides 

derivatives of adipic acid and evaluation of their biological activity 
Salwan Khalaf Naiaf, Fawzi Hameed Jumaa 

Department of Chemistry, College of Education for Women, Tikrit University, Tikrit , Iraq 

 

Abstract 
This paper contains the synthesis of some new amic acid and imides of adipic acid , starting from the esters [S1] 

of adipic acid which then converted to its hydrazide [S2] then to amic acid derivatives [S3-S6] and finally with 

imides [S7-S10]. Preparing of ester [S1]had achieved by usual esterification of adipic acid with absolute ethanol in 

acidic medium, then has converted to its acid hydrazide [S2] by reacting with hydrazine hydrate 80%. So, the 

amic acid derivatives [S3-S6] have been synthesized by  reaction of acid hydrazide [S2] with acid anhydrides 

(succinic, maleic, hexahydro phthalic and phthalic) in diethyl ether. Also imides [S7-S10] are synthesized by 

cyclization of amic acids derivatives by using acetic acid anhydride and anhydrous sodium acetate. The 

synthesized compounds were identified by spectral methods UV, FT-IR, 
1
H- NMR beside melting point and the 

purity was determined by using (TLC) some of its, also physical properties were measured. Some of these 

compounds were tested against four strains of bacteria (Escherichia coli and Staphylococcus aureus). 

Key word: Adipic acid, Amic acid derivatives, Imides  derivatives. 

 


