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 االرتقاء بالبحوث العلمية طريقنا لخدمة المجتمع

 

 

 

رباعي هيدروبايريميدين باستخدام التفاعالت ثالثية  -4,3,2,1تحضير وتشخيص عدد من مشتقات
 الفعالية البايولوجية لبعض منها وتقييمالمكونات 

 محمد غازي عبد الكريم، يعرب طارق كوان 
 العراق ، تكريت،  تكريت جامعة،  لمبنات التربية كمية،  الكيمياء قسم

 

 البحث معلومات
التفااات ت الث ثيااة الكممااات المفتاحيااة  

 ، مشااااااااات اتالمكوناااااااااات، تفاتااااااااا  بجنيمااااااااا 
 .ربات  هيدروبايريميدين-1,2,3,4
 يعرب طارق كوان االسم 

 البريد االليكتروني 
 رقم الهاتف 

 الملخص
الحم يااة رياار المتجانسااة ماان ااا   الاارق التفااات ت تاادد ماان المركبااات تحضااير ا البحااث تضاامن هاا ي

 كاربوكساااايميت -5-ربااااات  هايدروبايريمياااادين -1,2,3,4ث ثيااااة المكونااااات حيااااث حضاااارت معوضااااات 
[Y6-Y1] ) ويورياا )أو  اساتيت أسايتواثيا  من مفاتماة ثا ث ماواد معااي ونا  اند واحاد وها   )نواة بجنيم

-5-رباااات  هايدروبايريميااادين -1,2,3,4ير مشااات ات ثاااايو يورياااا( ومعوضاااات البن,الديتاياااد، ثااام تحضااا
% محماااااو  5مااااا   [Y6-Y1]مااااان مفاتماااااة مشااااات ات ناااااواة بجنيمااااا   [Y12-Y7]حااااااما الكاربوكساااااي  

كموريااد الكاربونياا  -5ربااات  هايدروبايريمياادين  -1,2,3,4مشاات ات تحضااير هيدروكساايد الدااوديوم، ثاام 
[Y16-Y13]  ماان ااا   مفاتمااة المركباااات[Y12, Y11, Y9, Y7]  وكمااا نااا   ماا  كمورياااد الثايونياا

وشادت المركباات المحضاارة بالالراـااق الاليفيااة مثا  الياـ ا شااعة ناوق البنفساجية  .(4الماالال رقم )
واليااـ ا شااعة تحاات الحمااراء وأالياااـ الاارنين النااوول المونااليساا  لمبروتااون والتحمياا  الكماا  لمعناداار 

الرقي اااة، وت يااايم الفعالياااة توررانياااا الالب اااة اساياااار التفاااات ت بكروم ومتابعاااة وتعياااين درجاااات ا،نداااتار،
 ال,اـفااة ال,نجاريااة وهاا البايولوجيااة لاابعا المركبااات المحضاارة تماان نمااو نااوتين ماان العاا,،ت البكتيريااة 

 والمكورات العن ودية ال هبية.
 المقدمة

هاا  الري ااة تفاتاا  يااتم نيتااا تحديااد ثاا ث التفااات ت الث ثيااة المكونااات 
، (4) نا  وتااء تفاتا  واحاد لتشاكي  ناات  واحاد جدياد متفات ت أو أكثار

والجانااال المميااا, لمتفاااات ت الث ثياااة المكوناااات هاااو أن الناااوات  النتاـياااة 
ممااا  (3) تحتااول ت ريباااي تماان جمياا  أجاا,اء المااواد ا ساسااية )المتفااات ت(

ياددل الاان حادوث نااوات  ثانويااة قميماة أو معدومااة وها ا يجعاا  التفااات ت 
نااات نمااام تفاتاا  مثااال  لموايااة ودااديق لمبيـااة يمكاان ماان الث ثيااة المكو 

ا لااا الحدااو  تماان مركبااات المالموبااة )التاادـ( ناا  وتاااء واحااد ماا  
 .(2) االوات أق  بكثير

ناو  بإكتشااـ  P. Biginelliم قام الكيمياـ  اإليالاال   4894ن  تام 
  -بيتاااا مركباااات مااان التفاااات ت الث ثياااة المكوناااات بإساااتادام  (1) جدياااد

وا لديتاياادات ا روماتيااة مثاا   (أثياا  أساايتو أساايتيت)كيتااو أسااترات مثاا  
بوجااااااود حاااااااما )حااااااواما  (الثايويوريااااااا)أو  (اليوريااااااا)و (البن,لديتاياااااد)

ثنااـ  هاياادرو  نات والاا ل ي كعاما  مسااتد برونشاتد أو حاواما لااوي (،
تاااام  ياااا ء الكثياااار ماااان ا،هتمااااام بمشاااات ات ثناااااـ   ل ااااد (5)بايريمياااادينون 

مثااااا   (6)هايااااادرو بايريميااااادينون بسااااابل نعااااااليتتم البايولوجياااااة الماتمفاااااة 

ا نشااالة المضااادة لالتتااال أو ا نشااالة المضااادة لمبكتريااا والفيروسااات، 
وقاااد تااام تالاااوير هااا ا الناااو  مااان التفاااات ت الث ثياااة المكوناااات لمحداااو  

ة حيااث تاام  كتشاااـ العديااد ماان العواماا  تماان المستحضاارات الداايد،ني
 .(7)المضادة لمس  بإستادام تفات  بجنيم  

 الجزء العممي
 األجهزة المستخدمة  و المواد 

 Oxford, Alfaجميااا  الماااواد المساااتادمة مجتااا,ة مااان الشاااركات )

Aesar, Fluka, BDH.)   إساااتادام نداااتار با،درجاااات تااام قياااا
 Automaticجتاااا, قياااا  درجاااات ا،نداااتار الكتربااااـ  مااان ناااو  

melting point\SMP40 سااجمت أالياااـ ا شااعة نااوق البنفسااجية، و 
 Pc Shimadzu (UV-Vis) - بماليانياااااااااااة ناااااااااااو 

Spectrophotometer UV-1800   نااانومتر ( 822-322)وبمااد
 ا،شاااعة تحااات الحماااراء جمت أاليااااـساااو  .مااا يل ا،يثاااانو  وباساااتادام 

( وهااو FTIR-8400) Fourier Transform Infraredمالياااـب
د  ااااااااوبم KBrدام أقاارا  اااااااااباستاShimadzu مجتااااااا, ماان شركااااااة 
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(400-4000cm
المونااليساااااا  سااااااجمت أالياااااااـ الاااااارنين النااااااوول . و (1-

Hلمبروتاااون
1
-NMR  ,وباساااتادام جتااااVarian 400 وب اااوة MHz 

DMSO-d)باستادام و 
6
سجمت قيم التحميا  الكما  لمعنادار و م يباي. (
(C.H.N.)   بجتا, من نوEuroEA 3000/Italy. 

 ق التحضير ائطر 
 -5-رباااااااااعي هايدروبايريمياااااااادين  -4,3,2,1مشااااااااتقات تحضااااااااير 

  (8) [Y6-Y1] كاربوكسيميت
-ربااات  هايدروبايريميااادين  -1,2,3,4تاادد مااان مشاات ات تاام تحضااير 

و لا  بما,ج  الالحان، ةبجنيما  بالري ا ةناواكاربوكسيميت والت  تعتبر  -5
(0.01mol)   أساااااااايتوماااااااان اثياااااااا ( 0.01اسااااااااتيت وmol)  أحااااااااد ماااااااان

 وثنااااـ  مثيااا  أمينااا -1ناااايترو بن,الديتاياااد،  -1معوضاااات البن,لديتاياااد )

كماااورو بن,الديتاياااد  -1بروماااو بن,الديتاياااد،  -1بن,الديتاياااد، بن,الديتاياااد، 
 اليورياااا او الثاااايو( مااان mol 0.02) وهيدروكسااا  بن,الديتاياااد(  -1و

( ماااااااااااان كموريااااااااااااد النيكاااااااااااا  سداساااااااااااا  الماااااااااااااء 0.0014molيوريااااااااااااا و)
(NiCl2.6H2O ثاام تضاااـ )ماان حاااما التياادروكموري   ةقالاار  ((5-6

 ةدقي ااا ((2-5 ةلماااد ا,نااا   اون ومااادقهاااثااام  يالحااان المااا,ي  باساااتادام 
 دقي اة، بعاد ((5-20اا    ماادة تمكياة )ل,جاة(حيث يتحو  الم,ي  الن 

يااتم رساا  الراسااال  تااال ناا  اليااوم ال، و تااال  لاا  يتاار  المحمااو  لميااوم ال
 المتكااااون بالماااااء الم الاااار البااااارد ثاااام تعاااااد بمورتااااا باسااااتادام ا،يثااااانو .

 -1,2,3,4عوضااااااات لم نتااااااـ  التفاتااااا  ( يوضااااا  بعاااااا4الجااااادو  )و 
 . [Y6-Y1]كاربوكسيميت  -5-ربات  هايدروبايريميدين 

 

 رباعي  -4,3,2,1 لمعوضات R.fمقدار سرعة الجريان والنسبة المئوية و  الخصائص الفيزيائيةبعض (  1الجدول )
 [Y6-Y1]كاربوكسميت  -5-هايدروبايريميدين 

R.f Yield (%) M.P. 

(0C) 

Color Molecular Formula/ 

M.Wt  g/mol 

X R Comp.  

No. 
0.66 87 200-202 Yellow C14H15N3O5 

305.29 
O NO2 Y 1 

0.90 66 230-231 Green C16H21O3N3 

303.36 
O N(CH3)2 Y 2 

0.70 79 184-186 Yellow C14H16N2O3 

260.29 

O H Y 3 

0.49 80 166-167 Light green C14H15N2O2SBr 

355.25 

S Br Y 4 

0.86 83 195-197 Yellow C14H15N2O2SCl 

310.80 

S Cl Y 5 

0.97 75 219-220 Brown C14H16N2O3S 

292.35 

S OH Y 6 

 

حااامض  -5-رباااعي هايدروبايريمياادين  -4,3,2,1مشااتقات تحضااير 
  (9) [Y12-Y7]الكاربوكسيل 
رباااااااااااااااات   -1,2,3,4مشاااااااااااااات ات  مااااااااااااااان (0.007mol)تاااااااااااااام ماااااااااااااا,ج 

% محمااااااااو  5ماااااااا   [Y6-Y1]كاربوكساااااااايميت  -5-هايدروبايريمياااااااادين 
( ساااتة ثاام يباارد الماا,ي  8-5ثاام دااعد الماا,ي  ) هيدروكساايد الدااوديوم

عادلاااة الماا,ي  ومااان ثاام رشااا  وبعاادها يضاااـ حااااما التياادروكموري  لم
نتاااـ  بعااا ( يوضاا  2والجاادو  ) و .اإليثااانالمحمااو  وأتياادت بمورتااا ب

حااااما  -5-رباااات  هايدروبايريميااادين  -1,2,3,4مشااات ات لالتفاتااا  
 .[Y12-Y7]  الكاربوكسي

 

 رباعي -4,3,2,1لمشتقات  R.fوالنسبة المئوية ووقت التصعيد العكسي و الخصائص الفيزيائيةبعض (  2الجدول )
 .[Y12-Y7]حامض الكاربوكسيل  -5-هايدروبايريميدين 

R.f Yield 

(%) 

T. Ref. 

(h.) 

M.P. 
(0C) 

Color Molecular Formula/ 

M.Wt  g/mol 
X R Comp. 

No. 
2772 71 6 290-292 Green C12H11N3O5 

277.24 
O NO2 Y 7 

2782 76 7 266-268 Orange C14H17N3O3 

275.31 

O N(CH3)2 Y 8 

0.36 74 5 181-183 Red C12H12N2O3 

232.24 
O H Y 9 

0.72 83 5 159-160 Black C12H11N2O2SBr 

327.20 
S Br Y 10 

2717 79 8 230-231 Dark 

yellow 
C12H11N2O2SCl 

282.74 
S Cl Y 11 

2779 80 7 141-143 

 

Yellow C12H12N2O3S 

264.30 
S OH Y 12 
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كموريااد  -5-رباااعي هايدروبايريمياادين  -4,3,2,1مشااتقات تحضااير 
  (10) [Y16-Y13]الكاربونيل 

رباااااااااااااااات   -1,2,3,4مااااااااااااااان مشاااااااااااااات ات  (0.005mol)تاااااااااااااام ماااااااااااااا,ج 
 [Y12, Y11, Y9, Y7] ي حااما كاربوكسايم -5-هايدروبايريميادين 

( ساااتات ثاام باارد 9 - 6ماان كموريااد الثايونياا  ودااعد ) (ml 10)ماا  

الماا,ي  وماان ثاام رشاا  المحمااو  وجماا  الراساال وأتياادت بمورتااا بواسااالة 
. TLCوتاااام التمكااااد ماااان انتتاااااء التفاتاااا  باسااااتادام ت نيااااة الكمورونااااورم 

والنساابة المـويااة ووقاات التدااعيد العكساا   الفي,ياـيااة تااداـداابعااا و 
 .(3الجدو  )موضحة ب R.fو

 

 رباعي -4,3,2,1لمشتقات  R.fوالنسبة المئوية ووقت التصعيد العكسي و الخصائص الفيزيائيةبعض (  3الجدول )
 [Y16-Y13]كموريد الكاربونيل  -5-هايدروبايريميدين 

R.f Yield 

(%) 

T. Ref. 

(h.) 

M.P. 

(0C) 

Color Molecular Formula/ 

M.Wt  g/mol 
X R Comp. 

No. 
2763 82 8 132- 

134 

Gray C12H10N3O4Cl 

295.68 
O NO2 Y 13 

0.44 75 9 175- 

177 

Black C12H11N2O2Cl 
250.68 

O H Y 14 

2775 90 8 140- 

142 

Black C12H10N2OSCl2 

301.19 

S Cl Y 15 

0.84 83 6 213- 

215 

Gray C12H11N2O2SCl 

282.74 

S OH Y 16 

 

 تقييم الفعالية الحيوية 
سالبة لدابوة كارام وها   واحدة، (44) من الع,،ت البكتيرية نوتينُأاتبر 

المكاورات العن ودياة  موجباااة لدبوااااة كاااارام وها  وواحادة ال,اـفة ال,نجارية
ا الباااق  تحضاان ثاام، (12) نتشااااار ناااا  الحفااراتبااا  الري ااااة ا،و  ال هبيااة،

ساااااتة لبياااااان  (18)ساااااتة و (31)قاااارأت النتاااااـ  بعااااد و ناااا  الحاضاااانة 
المشاات ات المسااتادمة التاا  تعتمااد تماان قالاار التثباايال وم ارنااة  حساسااية

موكسااااايمين ا )ة ال ياساااااي ةالحيويااااا ات لااااا  مااااا  قالااااار التثبااااايال لممضااااااد
با،تتماااااد تماااان نحودااااات ، و لاااا  (سيبرونموكساسااااينالمبيساااايمين و ا و 

   .(13) منممة الدحة العالمية
 [Y16-Y1] العدياد مان المركباات الكيمياـياة ون  ه ا البحث تم تحضاير

 (:4وكما ن  الماالال رقم )
 

 
 .[Y16-Y1](  المركبات المحضرة 1مخطط )

 

 النتائج والمناقشة
-5-ربااااااااعي هايدروبايريميااااااادين -4,3,2,1مشاااااااتقات تشاااااااخيص 
  [Y6-Y1] كاربوكسيميت

 -5-ربااااااات  هايدروبايريميااااااادين  -1,2,3,4 معوضااااااااتتاااااام تحضااااااير 
الالحاااان،  ةبجنيماااا  بالري اااا ةنااااوا والتاااا  تساااامن [Y6-Y1]كاربوكساااايميت 

ماا  معوضااات البن,لديتايااد اسااتيت  أساايتواثياا  ماان ااا   مفاتمااة  و لاا 
ثنااااـ  مثياا  أماااين بن,الديتاياااد، بن,الديتاياااد،  -1نااايترو بن,الديتاياااد،  -1)

هيدروكسااااااااا   -1كماااااااااورو بن,الديتاياااااااااد و -1بروماااااااااو بن,الديتاياااااااااد،  -1
ماان كموريااد النيكاا   وماا  ال مياا  يوريااا لثااايواليوريااا او ا بن,الديتايااد( وماا 
ماااااان حاااااااما وماااااا  بضااااا  قالاااااارات ( NiCl2.6H2Oسداسااااا  الماااااااء )

تاام التمكااد ماان حدااو  التفاتاا  ماان م حمااة التوياارات و  التياادروكموري 
نا   التويارالتا  حدامت تمان الدافات الفي,ياـياة مان درجاة ا،نداتار و 

تماان  Rfأجااراء ااتبااار قيااا  معااد  ساارتة الجريااان  نضاا ي تاانالمااون 
ب عااة مفااردة واضااحة تماان داافيحة كروموتوررانيااا  أمتاارالنتاااـ  والاا ل 
 (.TLCالالب ة الرقي ة )

-1,2,3,4مشات ات ل المـرياةو  تند دراسة أالياـ ا شعة نوق البنفسجية
باسااااااااتادام  [Y6-Y1]كاربوكساااااااايميت  -5-رباااااااات  هايدروبايريمياااااااادين 

10]تااراوح بااين ي%( كماا يل وبتركياا, 95انو  )ااااا،يث
-5
–10

-3
مااو،رل،  [

( ناااااانوميتر تعاااااود  لااااان 365 -326متااااارت ح,ماااااة امتداااااا  تناااااد )
( نااااانوميتر 293 -392( وح,مااااة امتدااااا  تنااااد )انت ااااا،ت )

وكاناااات هاااا   الحاااا,م  (nتعااااود ل نت ااااا،ت ا،لكترونيااااة ماااان نااااو  )
 .(41)مالاب ة لما موجود با دبيات 

مشاااااات ات ل( FT-IRا شااااااعة تحاااااات الحمااااااراء )أالياااااااـ وتنااااااد دراسااااااة 
تااااام  [Y6-Y1]كاربوكسااااايميت -5-رباااااات  هايدروبايريميااااادين-1,2,3,4
تعااود لتااردد  4-( ساام3182-3469) المااد  تنااد ح,مااةمتااور م حمااة 

-( سام3065-3109) الماد  ، ومتور ح,مة تند(N-H) مال مجموتة

كااا ل  تااام م حمااااة و  ،( ا،روماتياااةC-H)تعاااود لتاااردد ماااال مجموتاااة  4
تعااااود لتااااردد مااااال  4-( ساااام2916-2985) المااااد  تنااااد تينمتااااور حاااا,م

-1740) المااد ، ومتااور ح,مااة قويااة تنااد ا ليفاتيااة (C-H)مجموتااة 

، ومتور ح,مة قوياة تناد ا سترية( C=Oلألدرة )تعود  4-( سم1704
، ومتاور ا مايدياة( C=Oلألدارة )تعاود  4-( سم1662-1697)التردد 

4-( سااام1579-1614)حااا,متين تناااد 
تعاااودان  4-سااام (1479-1553) و 

، ومتاااااااور ح,ماااااااة قوياااااااة تناااااااد ( لمحم اااااااة ا،روماتياااااااةC=Cلمجموتااااااة )
، ومتاااارت ح,مااااة قويااااة تنااااد (C-Oلألداااارة ) 4-( ساااام4325-4366)
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وكانااااات هااااا   الحااااا,م ، (C=Sلألدااااارة )تعاااااود  4-( سااااام4285-4482)
 (.1) وكما موضحة بالجدو  (45)ا دبيات ب م اربة لما موجود
لممركاااال الاااارنين الناااوول المونااليساااا  لمبروتاااون الياااـ أماااا تناااد دراسااااة 

[Y1] (  جاا,ء ماان المميااون 9722لاوحم متااور اشااارة منفااردة ناا  الموقاا )
( 9743ومتاااور اشاااارة منفاااردة نااا  الموقااا  ) (NH)تعااا,   لااان بروتاااون 

ا ااار  كمااا لااوحم متااور  (NH)جاا,ء ماان المميااون تعاا,   لاان بروتااون 
( جاا,ء ماان المميااون تعااود لبروتونااات 8739 – 7726 شااارة متعااددة تنااد )

( 5776الحم ة ا روماتياة وكا ل  لاوحم متاور اشاارة مفاردة نا  الموقا  )
( الحم ااة ا ليفاتيااة ومتااور أرباا  C-Hجاا,ء ماان المميااون تعااود لبروتااون )

( جاااا,ء مااان الممياااون تعاااود لبروتااااون 5747-5722 شاااارات نااا  الموقااا  )
(CH2(  ومتور  شارة مفردة ن  الموق )جا,ء مان الممياون تعاود 3744 )

( ومتاور  شاارة ث ثياة نا  NH( المجااورة لمجموتاة )CH3لبروتونات )
( المجاااااورة CH3( جاااا,ء ماااان المميااااون تعااااود لبروتونااااات )2791الموقاااا  )

الارنين الناوول المونااليسا  الياـ (. وك ل  تند دراسة CH2لمجموتة )

قاااااا  لااااااوحم متااااااور اشااااااارة منفااااااردة ناااااا  المو  [Y5]لممركاااااال لمبروتااااااون 
ومتاااور اشاااارة  (NH)( جااا,ء مااان الممياااون تعااا,   لااان بروتاااون 42733)

 (NH)( جا,ء مان الممياون تعا,   لان بروتاون 9754منفردة نا  الموقا  )
( جا,ء مان 7778 – 7727ا ار  كما لوحم متور  شارة متعاددة تناد )

الممياااون تعاااود لبروتوناااات الحم اااة ا روماتياااة ومتاااور اشاااارة مفاااردة نااا  
( الحم ااااااة C-Hء ماااااان المميااااااون تعااااااود لبروتااااااون )( جاااااا, 5722الموقاااااا  )

( جااا,ء مااان 2796-2763ا ليفاتياااة ومتاااور أربااا   شاااارات نااا  الموقااا  )
( 3741( ومتاور  شاارة مفاردة نا  الموقا  )CH2المميون تعود لبروتون )

( NH( المجااااورة لمجموتاااة )CH3جااا,ء مااان الممياااون تعاااود لبروتوناااات )
مان الممياون تعاود لبروتوناات ( جا,ء 4722ومتور  شارة ث ثية باالموق  )

(CH3( المجااااااورة لمجموتاااااة )CH2 و ) هااااا   الحااااا,م م ارباااااة لماااااا كانااااات
 (،2)(، 3)(، 4)وا اليااااـ موضاااحة با شاااكا   .(46)موجاااود با دبياااات 

(8،) (9). 

 

رباعي -4,3,2,1مشتقات ل فوق البنفسجية األشعة طيفقيم االمتصاصات في و ( 1-نتائج امتصاص األشعة تحت الحمراء )سم  (4الجدول )
 .[Y6-Y1]كاربوكسيميت -5-هايدروبايريميدين

IR (KBr) cm-1
 1λ 

max 2λ max 
X R Comp.  

No. Others  

(C=S) 

 

(C-O) 

 

(C=C) Arom. 

(C=O) 

Ester 
Amide 

(C-H) 
Arom. 

Aliph. 

 
(N-H) 

 (NO2). 

asy.(1553) 
sym.(1349) 

----- 1266 1595 

1499 
1740 

1692 
3065 

2918 
3371 

3288 
265 

346 
O NO2 Y1 

----- ----- 4321 4598 
4552 

4722 

1662 

2422 
3946 

3460 

3340 
206 

392 
O N(CH3)2 Y2 

----- ----- 1224 4579 
4179 

4722 

4697 
2429 
3927 

3469 

3245 
239 

350 
O H Y3 

 (C-Br) 

715 
1085 1205 1614 

1481 
1704 3095 

2985 
3379 

3182 
224 

325 
S Br Y4 

 (C-Cl) 

744 
1183 1240 1600 

1487 
1719 3076 

2961 
3406 

3298 
255 

290 
S Cl Y5 

 (O-H) 

3475 

1093 1224 1591 

1481 
1735 3085 

2918 
3420 

3298 
209 

311 
S OH Y6 

 
حاامض  -5-هايدروبايريميدين رباعي  -4,3,2,1مشتقات تشخيص 
  [Y12-Y7] يككاربوكسيم
حاااااااما -5-ربااااااات  هايدروبايريمياااااادين-1,2,3,4مشاااااات ات  حضاااااارت

رباااااات   -1,2,3,4 مااااان مفاتماااااة معوضاااااات [Y12-Y7]الكاربوكساااااي  
% محمااااااااو  5ماااااااا   [Y6-Y1]كاربوكساااااااايميت  -5-هايدروبايريمياااااااادين 

حياااث  التيااادروكموري .معادلتتاااا مااا  حااااما  هيدروكساايد الداااوديوم ثااام
-1,2,3,4مشات ات ل المـرياةو  تند دراسة أالياـ ا شعة نوق البنفسجية

 [Y12-Y7]حااااااااااااما الكاربوكساااااااااااي  -5-رباااااااااااات  هايدروبايريميااااااااااادين
10]تاراوح باين ي%( كما يل وبتركيا, 95انو  )ااباستادام ا،يث

-5
–10

-3
] 

( ناااانوميتر تعاااود 368 -328ماااو،رل، متااارت ح,ماااة امتداااا  تناااد )
( 277 -399( وح,مااااااااة امتدااااااااا  تنااااااااد )انت ااااااااا،ت ) لاااااااان 

وكاناات هااا    (nنااانوميتر تعااود ل نت ااا،ت ا،لكترونياااة ماان نااو  )
ا شاعة أاليااـ تناد دراساة أما . (47)الح,م مالاب ة لما موجود با دبيات 

رباااااااااااااااااااااات  -1,2,3,4مشااااااااااااااااااااات ات ل( FT-IRتحااااااااااااااااااااات الحماااااااااااااااااااااراء )
 اتفاااااء  لاااوحم [Y12-Y7]حااااما الكاربوكساااي  -5-هايدروبايريميااادين

( 1704-1740) التاااردد ح,ماااة الكاربونيااا  العاـااادة لألساااتر الواقعاااة تناااد
تعود لمجموتاة  4-( سم1692-1720) المد تند  ور ح,مة، ومت4-سم

( 3400-3566) الماااد  تناااد ومتاااور ح,ماااة، الكاربونيااا  الكاربوكسااايمية
 ماد ال متاور ح,ماة تنادو  ،الكاربوكسيمية( O-H)تعود لمجموتة  4-سم
، ومتااااور ح,مااااة تنااااد (N-H)تعااااود لمجموتااااة  4-( ساااام3390-3130)
كا ل  تام ، و ( ا،روماتياةC-H)تعود لمجموتاة  4-( سم3089-30001)

-C)تعاود لمجموتاة  4-( سام2918-2983متور ح,مة تناد )م حمة 

H4-( سااام1715-1730)التااردد ، ومتااور ح,ماااة قويااة تناااد  ليفاتيااة( ا 
حاااااا,م حااااااادة وكاناااااات ال، ومتااااااور حاااااا,متين الكيتونيااااااة (C=Oلألداااااارة )

4-( سااام1579-1645ومتوساااالة الشااادة تنااااد )
 4-ساااام (1479-1596و) 

تناااااااد  ، ومتاااااااور ح,ماااااااة قوياااااااة( لمحم اااااااة ا،روماتياااااااةC=Cلمجموتااااااة )



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

105 

، كماا متارت ح,ماة قوياة (C-Oلألدارة )تعاود  4-( سم4331-4243)
وكاناااااات الحاااااا,م ( C=Sلألداااااارة )تعااااااود  4-( ساااااام4487-4292تنااااااد )

تناااد و (. 5وكماااا موضاااحة بالجااادو  ) (48)م ارباااة لماااا موجاااود با دبياااات 
لااوحم  [Y8]لممركال الارنين الناوول المونااليسا  لمبروتاون الياـ دراساة 

( جاا,ء ماان المميااون تعاا,   لاان 42749متااور اشااارة منفااردة ناا  الموقاا  )
الحامضية كما متار نا  الالياـ  (OH)بروتون مجموتة التيدروكسي  

( جاا,ء ماان المميااون تعااود 9767ايضاااي وجااود اشااارة منفااردة ناا  المنال ااة )
( كماا متار نا  CH3( المجااورة لمجموتاة )NH لن بروتون مجموتة )

( جا,ء مان الممياون 8752الاليـ ايضاي وجود اشارة منفاردة نا  المنال اة )

( ولاااوحم CH( المجااااورة لمجموتااة )NHتعااود  لاان بروتاااون مجموتااة )
( جااااا,ء مااااان الممياااااون تعاااااود 7796-6763متاااااور  شاااااارة متعاااااددة تناااااد )

لبروتونااااات الحم ااااة ا روماتيااااة وكاااا ل  لااااوحم متااااور اشااااارة مفااااردة ناااا  
( CH( جااا,ء ماان الممياااون تعاا,   لااان بروتااون مجموتاااة )5717الموقاا  )

( جاا,ء ماان المميااون تعاا,   لاان 2729ومتااور اشااارة مفااردة ناا  الموقاا  )
( ومتاااااور اشاااااارة مفاااااردة نااااا  الموقااااا  N(CH3)2بروتوناااااات مجموتاااااة )

( وكانات CH3( ج,ء من المميون تع,   لن بروتونات مجموتاة )2723)
 موضاحة با شاكا وا اليااـ  .(49)النتااـ  م ارباة لماا موجاود با دبياات 

(1 ،)(5 ،)(42). 
 

رباعي -4,3,2,1مشتقات ل فوق البنفسجية األشعة قيم االمتصاصات في طيفو ( 1-نتائج امتصاص األشعة تحت الحمراء )سم  (5الجدول )
 .[Y12-Y7]حامض الكاربوكسيل  -5-هايدروبايريميدين

p 1λ 
max 2λ max 

X R Comp. 

No. Others  

(C=S) 

 

(C-O) 

 (C=C) Arom.  

(C=O) 
(C-H) 
Arom. 

Aliph. 

 
N-H 

 
O-H 

 (NO2). 

asy.(1579) 
sym.(1282) 

----- 1224 1645 

1479 
1730 

1697 
3065 

2918 
3338 

3245 
3469 242 

333 
O NO2 Y7 

----- ----- 1312 1600 

1496 
1727 

1703 

3089 

2925 
3322 

3280 
3400 268 

299 
O N(CH3)2 Y8 

----- ----- 1281 1579 

1488 
1715 

1692 
3040 

2983 
3390 3459 260 

314 
O H Y9 

 (C-Br) 

687 
1187 1275 1590 

1493 
1696 3011 

2977 
3260 3506 208 

377 
S Br Y10 

 (C-Cl) 

1091 
1151 1309 1585 

1490 
1720 3001 

2931 
3230 

3130 
3566 227 

319 
S Cl Y11 

----- 1093 1224 1591 

1481 
1699 3065 

2942 
3203 3470 252 

355 
S OH Y12 

 

كمورياد  -5-ربااعي هايدروبايريميادين  -4,3,2,1مشتقات تشخيص 
  [Y16-Y13]الكاربونيل 
كمورياااااااد -5-رباااااااات  هايدروبايريميااااااادين-1,2,3,4مشااااااات ات  حضااااااارت

ربااااااااات   -1,2,3,4ماااااااان مفاتمااااااااة مشاااااااات ات  [Y16-Y13]الكاربونياااااااا  
مااا   [Y12,Y11,Y9,Y7]حاااما الكاربوكسااي   -5-هايدروبايريمياادين 
 كموريد الثايوني .

ياااااةو  دراساااااة أاليااااااـ ا شاااااعة ناااااوق البنفساااااجية وتنااااد  (Vis-UV) المـر
كمورياااااد الكاربونيااااا  -5-رباااااات  هايدروبايريميااااادين-1,2,3,4مشااااات ات ل

[Y16-Y13] تااراوح باااين ي%( كماا يل وبتركيااا, 95انو  )اااااباسااتادام ا،يث
[10

-5
–10

-3
( 364 -329ماااو،رل، متااارت ح,ماااة امتداااا  تناااد ) [

 -232( وح,ماة امتداا  تناد )نانوميتر تعاود  لان انت اا،ت )
وكانات  (n( نانوميتر تعود ل نت اا،ت ا،لكترونياة مان ناو  )287

أالياااـ تنااد دراسااة أمااا  .(32)هاا   الحاا,م مالاب ااة لمااا موجااود با دبيااات 
ربااااااااااات  -1,2,3,4مشاااااااااات ات ل( FT-IRا شااااااااااعة تحاااااااااات الحمااااااااااراء )

 اتفاااااااء  لااااااوحم [Y16-Y13]كموريااااااد الكاربونياااااا  -5-هايدروبايريمياااااادين
-( سام1692-1720)ح,مة الكاربوني  العاـدة لمكاربوكسي  الواقعة تناد 

اتفاااء ح,مااة4 ( 3400-3566والواقعااة تنااد )الكاربوكساايمية ( O-H) ، وا 
تعااااااود  4-( ساااااام1795-1818) المااااااد  متااااااور ح,مااااااة تناااااادو  ، 4-ساااااام

-33319) الماااد  نااادتمتاااور ح,ماااة و  ،لمجموتاااة الكاربونيااا  الكموراياااد

-3093تناااد )ح,ماااة ، ومتاااور (N-H)تعاااود لمجموتاااة  4-( سااام3232

كاا ل  تاام م حمااة ، و ( ا،روماتيااةC-H) تعااود لمجموتااة 4-( ساام3009

( C-H)تعاااااود لمجموتاااااة  4-( سااااام2933-2985متاااااور ح,ماااااة تناااااد )
 4-( سااااام1712-1731)التاااااردد ، ومتاااااور ح,ماااااة قوياااااة تناااااد  ليفاتياااااةا

 (الشااادة حاااادة ومتوساااالة)، ومتاااور حااا,متين الكيتونياااة (C=Oلألدااارة )
4-( ساااام1598-1699تنااااد )

لمجموتااااة تعااااود  4-ساااام (1448-1521و) 
(C=C) 4332) المااد  ، ومتااور ح,مااة قويااة تناادلمحم ااة ا،روماتيااة-

 المااد  ، كمااا ومتاارت ح,مااة قويااة تنااد(C-Oلألداارة ) 4-( ساام4399
وكاناااات هاااا   الحاااا,م ، (C=S)تعااااود لمجموتااااة  4-( ساااام4484-4294)

 (.6وكما موضحة بالجدو  ) (34)مالاب ة لما موجود با دبيات 
مشااات ات الااارنين الناااوول المونااليسااا  لمبروتاااون لالياااـ أماااا تناااد دراساااة 

كموريااااااد الكاربونياااااا  لممركاااااال -5-ربااااااات  هايدروبايريمياااااادين-1,2,3,4
[Y14] (  جا,ء مان الممياون 9778لوحم متور اشارة منفردة نا  الموقا )

المجاااورة لألداارة الم,دوجااة ومتاار  (NH)ة تعاا,   لاان بروتااون مجموتاا
( جاا,ء ماان المميااون 9713ناا  الاليااـ ايضاااي اشااارة منفااردة ناا  المنال ااة )

الثانيااة المجاااورة لمحم ااة ا روماتيااة  (NH)تعاا,   لاان بروتااون مجموتااة 
( جاا,ء ماان المميااون 8727–7744كمااا لااوحم متااور  شااارة متعااددة تنااد )

تعااود لبروتونااات الحم ااة ا روماتيااة كمااا ومتاار ناا  الاليااـ ايضاااي وجااود 
( جاا,ء ماان المميااون تعاا,   لاان بروتااون 5795اشااارة منفااردة ناا  المنال ااة )

( 2763وك ل  لوحم متور اشارة منفردة نا  المنال اة ) (CH)مجموتة 
ت كماااا ومتااار  (CH3)جااا,ء مااان الممياااون تعااا,   لااان بروتاااون مجموتاااة 

 لااان المااا يل ( جااا,ء مااان الممياااون تعاااود 3719اشاااارة مفاااردة نااا  الموقااا  )
(DMSO-d

 .(33)وكاناات هاا   النتاااـ  مالاب ااة لمااا موجااود با دبيااات  (6
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تم  جراء قيا  التحمي  الدقيق لمعنادر لابعا المركباات المحضارة  كما
وكانااات ال ياساااات مالاب اااة أو م ارباااة لمنسااابة المحساااوبة وكماااا مباااين نااا  

 .(44) (،7)(، 6) موضاااااااااااحة با شاااااااااااكا وا اليااااااااااااـ (. 7الجااااااااااادو  )

 

رباعي -4,3,2,1مشتقات ل فوق البنفسجية األشعة قيم االمتصاصات في طيفو ( 1-نتائج امتصاص األشعة تحت الحمراء )سم  (6الجدول )
 .[Y16-Y13]كموريد الكاربونيل  -5-هايدروبايريميدين

IR (KBr) cm-1
 1λ 

max 2λ max 
X R Comp. 

No. Others  

(C=S) 

 

(C-O) 

 

(C=C) Arom. 

 

(C=O) 
(C-H) 
Arom. 

Aliph. 

 
(N-H) 

 (NO2). 

asy.(1525) 
sym.(1367) 

----- 1234 1598 

1448 
1795 

1712 
3009 

2981 
3245 261 

387 
O NO2 Y13 

----- ----- 1220 1600 

1479 
1807 

1731 
3093 

2985 
3232 209 

350 
O H Y14 

 (C-Cl) 

1010 
1091 1232 1699 

1521 
1818 3103 

2933 
3319 216 

323 
S Cl Y15 

 (O-H) 

3428 

1181 1299 1592 

1477 
1810 3036 

2968 
3275 258 

325 
S OH Y16 

 

 لبعض المركبات المحضرة.( .C.H.N(  نتائج التحميل الدقيق لمعناصر )7جدول )
Found Calculated Molecular 

Formula 
Comp. 

No. S% O% N% H% C% S% O% N% H% C% 
---- 26.36 13.88 4.90 55.19 ---- 26.20 13.76 4.95 55.08 C14H15N3O5 Y1 

10.85 16.53 9.39 9.49 57.40 10.97 16.42 9.58 5.52 57753 C14H16N2O3S Y6 

---- 17.39 15.40 6.25 60.95 ---- 17.43 15.26 6.22 61.08  C14H17N3O3 Y8 
9.66 9.70 8.48 3.45 44.21 9.80 9.78 8.56 3.39 44.05  C12H11N2O2SBr Y10 

---- 12.66 11.01 4.40 57.61 ---- 12.76 11.18 4.42 57.50  C12H11N2O2Cl Y14 
10.56 5.35 9.42 3.33 47.74 10.64 5.31 9.30 3.35 47.85  C12H10N2OSCl2 Y15 

 

 تقييم الفعالية البايولوجية لبعض المركبات المحضرة 
تمتااا, المركبااات الحم يااة رياار المتجانسااة بفعاليااة بايولوجيااة متباينااة تجااا  
الجااااراثيم الموجبااااة لداااابوة كاااارام والسااااالبة لداااابوة كاااارام حيااااث تاااام ت ياااايم 
الفعاليااة البايولوجيااة لاابعا المركبااات المحضاارة باسااتادام الري ااة الحفاار 

وتشااير النتاااـ   لاان  (inhibition zone)وقيااا  مسااتو  التثباايال  (32)
المركباات المحضاارة تمتماا  قاادرة تمان تثباايال نمااو البكتريااا المسااتادمة  أن

بنوتيتااا الموجبااة والسااالبة لداابوة كاارام بنساال متباينااة وكمااا ناا  الجاادو  
(8.) 

 

 با ممم(. لمركبات المحضرة )قطر دائرة التثبيط مقاسةبعض االمضادة لمبكتريا ل(  الفعالية 8جدول )ال
Comp. 

No. 

Conc. 

mg/ml 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Staphylococcus 

aureus 

Inhibition 

distance 

H1 0.0001 

0.001 

0.01 

- 

+ 

++ 

- 

- 

- 

2 
10 

15 

H4 0.0001 

0.001 

0.01 

- 

+ 

+++ 

- 

+ 

+ 

0 

10-15 

15-35 
H6 0.0001 

0.001 

0.01 

- 

- 

++ 

- 

+ 

+ 

0 

10 

15-25 
H8 0.0001 

0.001 

0.01 

- 

+ 

++ 

+ 

+ 

+ 

5 

10 

15-25 
H10 0.0001 

0.001 

0.01 

- 

- 

+ 

- 

- 

- 

0 

0 

5 
H12 0.0001 

0.001 

0.01 

- 

+ 

++ 

- 

++ 

++ 

0 

10-20 

25 
H14 0.0001 

0.001 

0.01 

+ 

++ 

++ 

- 

+ 

++ 

5 

10-20 

20 

H16 0.0001 

0.001 

0.01 

- 

+ 

++ 

+ 

+ 

+++ 

10 
10-15 

20-30 

 ممم 35 – 26 )+++( = تثبيط بقطرممم     25 – 16 ( = تثبيط بقطر+)+   ممم 15 – 5 تثبيط بقطر)+( =      ( = ال يوجد تثبيط-)
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حيوياااة كعيناااات لمسااايالرة و لااا  با،تتمااااد ثااا ث مضاااادات  تاام اساااتعما 

 تمن ما يستادم ن  ماتبرات و,ارة الدحة والمعتمدة تمن نحودات 
 (.9الجدو  )وكما ن  منممة الدحة العالمية 

 

(  الفعالية المضادة لمبكتريا لمعامالت السيطرة )المضادات الحيوية( في نمو عدد من الجراثيم السالبة والموجبة )قطر دائرة التثبيط 9جدول )
 .مقاسة با ممم(

Staphylococcus 

aureus 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Conc. 

mg/ml 

Name No. 

32 17 1 x 10-2 Amoxicillin 1 
15 18 1 x 10-2 Ampicillin 2 
16 12 1 x 10-2 Ciprofloxacine 3 
2 2 - Blank disk 4 

 

 
 .[Y2](  طيف األشعة تحت الحمراء لممركب 1الشكل )

 

 
 .[Y4](  طيف األشعة تحت الحمراء لممركب 2الشكل )
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 [Y6](  طيف األشعة تحت الحمراء لممركب 3الشكل )

 

 
 .[Y7](  طيف األشعة تحت الحمراء لممركب 4الشكل )

 

 
 .[Y11](  طيف األشعة تحت الحمراء لممركب 5الشكل )
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 .[Y13](  طيف األشعة تحت الحمراء لممركب 6الشكل )

 

 
 .[Y14](  طيف األشعة تحت الحمراء لممركب 7الشكل )

 

 
 .[Y1]لممركب  طيف الرنين النووي المغناطيسي لمبروتون(  8الشكل )
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 .[Y5]لممركب  طيف الرنين النووي المغناطيسي لمبروتون(  9الشكل )
 

 
 .[Y8]لممركب  طيف الرنين النووي المغناطيسي لمبروتون(  10الشكل )
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 .[Y14]لممركب  طيف الرنين النووي المغناطيسي لمبروتون(  11الشكل )

 

 
  ضد بكتريا [H1](  الفعالية التثبيطية لممركب 12شكل )

Pseudomonas aeruginosa 
 

 
ضد بكتريا  [H10](  الفعالية التثبيطية لممركبين 13شكل )

Staphylococcus aureus 
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Synthesis and Characterization of Number from Derivatives 1,2,3,4- Tetra 

Hydro Pyrimidine by Using Three Components Reactions and study the 

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

 

Abstract 
This paper includes the preparation of a number of heterogeneous ring compounds through the three-component 

reaction methods. The work started with the synthesis of derivatives 1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate 

[Y1-Y6] through the reactivation of three substances together and at the same time, ethyl acetoacetate, urea, 

thiourea and benzaldehyde substitutes. Then synthesis of derivatives 1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylic 

acid [Y7-Y12] of derivative reactors compounds [Y1-Y6] prepared with 5% hydroxide sodium solution, and 

synthesis of derivatives 1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbonyl chloride [Y13-Y16] by reactant compounds 

[Y7,Y9,Y11,Y12] with thionyl chloride. The synthesized compounds were identified by spectral methods UV, FT-

IR and H
1
- NMR beside melting point and the purity was determined by using (TLC) and some of its physical 

properties were measured. Some of these compounds are tested against four strains of bacteria (P. aeruginosa, 

and S. aurous). 
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