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 الخالصة

 
كمورو يوراسيل  -4تضمن البحث تحضير مركبات مركبتو يوراسسيل األستيمينية . و لمحصول عمى ىذه المشتقات تطمب تحضير             

بايريميدين مع مزيج من ثنائي أثيل أنيمين و ثالثي كمورو أوكسيد ثالثي كمورو  -6،4،6( بسيولة من تفاعل 1( و يمكن الحصول عمى )1)
( مع ثايويوريا و ٌصّعد المزيج بوجود 1( من مفاعمة المركب )6مركبتو يوراسيل ) -4، بعد ذلك تم الحصول عمى مركب  POCl3الفسفور 

 .Propyl thiouracil -4 ( 3) ( مع بروميد البروباجيل فتم الحصول عمى مركب6االيثانول ثم تمت معاممة المركب )
في ىيدروكسيد الصودبوم فتكون  Mercpto acetic acid (SHCH2COOH)( مع محمول من 1من جانب اخر تمت مفاعمة المركب ) 

( مع كحول بروباجيل فتم الحصول 5ثم تمت معاممة المركب ) Dihydroxy-4-pyrimidinyl thio acetic acid -2,6( 5المركب )
. و من أجل تحضير قواعد مانخ تمت معاممة  Propaynyl (2,6-dihydroxy-4-pyrimidinyl thio acetate (6)عمى المركب 

و تم تسخين المزيج قمياًل ثم  Isopropyl alcoholفي  Paraformaldehyde( مع 6( و المركب االستيميني )3المركب االستيميني )
 (.7a-eو ) (4a-e)التسخين المستمر فتم الحصول عمى المشتقات  مع Copperchlorideمع  Secondary amineأضيف اليو 

ان اليدف من تحضير ىذه المشتقات ىو الحصول عمى مشتقات يوراسيل جديدة تحتوي عمى أمينات أستيمينية من الممكن أن تمتمك فعالية 
 بايولوجية.
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Abstract 

 
     Research has included the preparation of compounds of acetylenic mercpto uracil compounds. And for 

the preparation of these derivatives requests 4 - chloro uracil (1) and can be obtained (1) easily from the 

reaction of 2,4,6 - trichloro Pyrimidin with a mixture of diethyl aniline and phosphorus oxide, trichloro 

POCl3, after it has been obtained for compound 4 - Mercpto uracil (2) of the reactant compound (1) Thio 

urea and reflux the mix in the presence of ethanol and then were treated compound (2)with Propagel 

bromide to obtain a compound (3) 4 - Propyl thiouracil.  On the other reactant compound has (1) with a 

solution of Mercpto acetic acid (SHCH2COOH) in Sodium hydroxide to obtain  compound (5) 2,6 - 

Dihydroxy-4-pyrimidinyl thio acetic acid and then were treated compound (5) with Propagel alcohol to get 

propaynyl (2,6-dihydroxy-4-pyrimidinyl thio acetate) (6). and for the preparation of Mannich reaction , 

Acetylenic compounds (3) and (6) were treated with paraformaldehyde in Isopropyl alcohol and the 

mixture was heated a bit, then added Secondary amine with Copper chloride with continuous heating to 

obtain derivatives 4a-e and 7a-e.                             

The purpose of the preparation of these derivatives is to get a new uracil derivatives containing acetylenic 

amines possible to have a biological effectiveness. 

 

acetylenic uracil derivatives and mannich bases -Keyword: 
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 المقدمة
ألنيا وحدات بناء الحوامض ىناك مشتقات لمبريميدينات السايتوسين و الثايمين و اليوراسيل ذات أىمية بايولوجية كبيرة 

النووية ، لذا تم تخميق العديد من البريميدينات التي ليا تأثيرات فسيولوجية عديد . و تعتبر مشتقات حامض البارنيسول 
 .  [1] أوسع البريميدينات استخداما في الطب

و كمادة منومة  Soporifiديرية كعقاقير ذات قيمة عالجية ، حيث تستخدم كمادة تخ barbituratesتستخدم الباربتيورات 
hyponotic  بالغة األىمية ، و تستخدم مشتقات حامض الباريتيوك مثلVeronal  وLuminal  كمواد منومة بينما

لو تأثير فعال في تنشيط  Propylthiouracil. و أيضًا   [2]كمادة مطيرة سريعة المفعول Pentothalيستخدم البنتوثال 
Thyroxine and 3,3الدرقية بتداخمو مع التخميق الحياتي لمـ  الفعالية العالية لمغدة

\
-triodo thyroxine   و كذلك وجد

 .  [3]في معالجة مرضى سرطان الدم  anti metabolite drugsلو فائدة في سموكو كـ  Florouracil-4أن 
مجاالت الطبية كمضادات لمفطريات المرضية ان مشتقات البريميدين األستيمينية ليا فعالية بايولوجية عالية في الكثير من ال

antimycotics [4]   . 

N

N

OCH2-C

z

CH

Z = H , RS , MeSO , MeSO2 

. كمـا [5]  ( فعاليـة ضـد األورام السـرطانية5كذلك أظيرت مركبات الثايو يوراسيل المعوضة بمجموعة ىالوجين في الموقع )
 . [6]باالضافة الى فعالية مضادة لمغدة الدرقيةفعالية سامة لمخاليا  (thio uracil-2)تمتمك بعض مشتقات 

. و ان , [7]تستخدم في عالج أمراض السحايا (RCH2C ≡ CCH2NR2)ان األمينات األستيمينية ذات الصيغة العامة 
-N-(4تعتبر ذات أىمية كبيرة في تخميق أنواع من األدوية الجديدة ضد أمراض السرطان مثل  butyneجزيئة 

morpholino-2-butynyl)acetate  ،[9,8]  . 
 

 Experimental -الجزء العممي:
  األجيزة المستخدمة:

 Unicom sp3-1000 spectrophotometer   سجمت أطياف األشعة تحت الحمراء باستخدام جياز
 %.55مستعماًل إيثانول  Hitachi-U2000 spectrophotometerو أطياف األشعة الفوق البنفسجية باستخدام جياز 

1ف الـــرنين النـــوون المغناطيســـي بهســـتخدام جيـــاز و طيـــ
H-NMR (400 MHz) و ســـجمت نقـــاط االنصـــيار لممركبـــات،

، و تم تبخير المذيبات باستخدام جيـاز  Gallen Kamp MFB-600-Melting Pointsباستخدام أنابيب شعرية و جياز
Vacum Rotary Evaporator-Type 349/2-Corning 
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 -طريقة العمل:

N

N

Cl

Cl

N

N

OH

HO

CH

Cl N

N

OH

HO Cl

NaOH

N

N

OH

HO SCH2COOHSH

N

N

OH

HO SCH2CO2CH2CN

N

OH

HO SCH2C CH

N

N

OH

HO SCH2C C-CH2R N

N

OH

HO SCH2CO2CH2C C-CH2R
\

N O

N NH

N

N O

N NH

(1)

(5)(2)

(6)(3)

(4) (7)

4a) R = -N(CH3)2

4b) R = -N(CH2CH3)2

4c) R =

4d) R =

4e) R =

7a) R = -N(CH3)2

7b) R\ = -N(CH2CH3)2

7c) R
\
 =

7d) R
\ 
=

N7e) R =
 

 

 -: Chloro uracil (1)[10] [10]-4 تحضير المركب 
مـل( مـن المـاء فـي دورق دائـرن القعـر و أضـيف  87فـي ) NaOHغـم( مـن ىيدروكسـيد الصـوديوم  8.6مول، 1.0وضع )
 ساعة(. 08)و صّعد المحمول لمدة   Trichloro pyrimidine-2,4,6غم( من المركب  9.6مول، 1.16اليو )

( و تـم تحويمـو الـى البريميـدين الحـر بواسـطة 0ُبّرد المحمول ثم رشـ  الراسـب األصـفر المتكـون مـن ممـ  الصـوديوم لممركـب )
%( 1;غـم، 7.5فـأعطى ) (Charcoal)مل( و تم تبريد الناتج و أعيـدت بمورتـو مـن المـاء :المركز ) HClاضافة حامض 
 ( كبمورات عديمة المون.0من المركب )

(Lit.mp.= 300oC decomp.) 
 

 -: Mercapto uracil (2)[11]-4 تحضير المركب 
 1.16مـل( مـن االيثـانول فـي دورق دائـرن القعـر و أضـيف اليـو ) 01( فـي )0غـم( مـن المركـب ) 9.7مـول، 1.15وضع )
 المستمر. ساعات( مع التحريك 5مل( من االيثانول ثم ِصّعد المزيج لمدة ) 07غم( من ثايويوريا في ) 5.7مول،

المزيج و ُرش  الراسـب و أعيـدت  تم تبخير االيثانول الزائد و أضيف اليو محمول مركز من كاربونات الصوديوم،ثم تم تبريد 
 ( بشكل راسب أصفر.0%( من المركب )91غم، 7.0بمورتو بمزيج من الماء و االيثانول ليعطي )

(m.p.= 235 oC decomp.)(.0في الجدول ) ،و الخواص الفيزيائية لو موضحة 
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 -: Prpynyl thio uracil(3)-4تحضير المركب 
( فـــي دزرق دائـــرن القعـــر ذو فتحتـــين مجيـــز بمكثـــف مـــائي صـــاعد مـــع 0غـــم( مـــن المركـــب ) 0.10مـــول، 1.110وضـــع )

مــل( مــن االيثــانول ثــم تــم تســخين المــزيج قمــياًل و أضــيف اليــو  71فــي ) Triethylamineغــم( مــن  0;0.1مـول، 1.110)
 ساعات(. 6غم( من بروميد البروبارجيل و استمر التسحين لمدة ) 0;0.1مول، 1.110)

 تم تبريد المزيج و أضيف اليو ماء بارد فتكون راسب تم ترشيحو و تجفيفو ثم أعيدت بمورتو باستخدام االيثانول.
 (.0الخواص الفيزيائية موضحة في الجدول )

 -: Dihydroxy-4-Pyrimidinyl thioacetic acid(5)-2,6تحضير المركب 
مل( من االيثانول و من الفتحة  07( في دورق دائرن القعر ذو فتحتين و أضيف اليو )0مول( من المركب ) 1.10وضع )

% ىيدروكســيد 01مــل( مــن  01فــي ) Marcpto acticacid (SHCH2COOH)األخــرأ أضــيف محمــول مــن حــامض 
 (.ساعات 6الصوديوم بصورة تدريجية و ُصّعد المزيج لمدة )

(،أعيـدت 7المركز حتى حصـمنا عمـى راسـب أصـفر مـن المركـب ) HClتم تبريد المحمول و تحميض الناتج باضافة حامض 
 بمورتو باستخدام مزيج من الماء و االيثانول.
 (.0الخواص الفيزيائية موضحة في الجدول )

 الفيزيائية لمشتقات يوراسيل األستيمينية ( يبين الخواص1جدول )

 
 

Color 
Molecular 

Formula 
M.Wt. 

Yield 

% 
Melting 

point 

Name of compounds 

 

No. 

Comp. 

 C4H3O2N2Cl ابيض
146 

144 
90 

300 

Decomp 
4-Chloro uracil 1 

 C4H10N2S 144 أصفر

142 
70 235 4-Mercapto uracil 2 

 C7H6O2N2S أحمر
182 
180 

 Propynyl thio uracil 3-4 زيتي 41

 C10H15O7N3S أحمر
239 

237 
40 

 زيتي

 
4-(4 \-N,N-dimethyl amino-2\-butynyl 

thio) uracil 4a 

 (N,N-diethyl amino-2\-butynyl thio-\ 4)-4 زيتي C12H17O2N3S 267 52 بني

uracil 4b 

 C12H15O3N3S بني غامق
281 

279 
 uracil 4c (Morphilino-2\- butynyl thio-\ 4)-4 زيتي 50

 uracil 4d (Pipyrazino-2\- butynyl thio-\ 4)-4 زيتي C12H16O2N4S 280 45 بني

 uracil 4e (Piperidno-2\- butynyl thio-\ 4)-4 زيتي C13H17O2N3S 279 43 بني

 C6H6O4N2S أصفر
202 

200 
85 190 

2,6-Dihydroxy-4-pyrimidinyl thioacetic 

acid 
5 

 C9H8O4N2S بني
240 

238 
 Propynyl(2,6-dihydroxy-4-pyrimidinyl) زيتي 40

thioacetate 6 

 C12H15O4N3S أصفر
287 

285 
 زيتي 42

4 \-N,N-dimethyl-2\- butynyl-2,6-

dihydroxy-4-pyrimidinyl thio acetate 7a 

 زيتي C14H19O4N3S 316 40 أصفر
4 \-N,N-diethyl-2\- butynyl-2,6-

dihydroxy-4-pyrimidinyl thio acetate 7b 

 زيتي C14H17O5N3S 330 49 بني
4 \-Morphilino-2\- butynyl -2,6-

dihydroxy-4-pyrimidinyl thio acetate 7c 

 زيتي C14H18O4N4S 329 43 بني غامق
4 \-Pipyrazino -2\- butynyl -2,6-

dihydroxy-4-pyrimidinyl thio acetate 7d 

 زيتي C15H19O4N3S 328 51 بني غامق
4 \-Piperidno-2\-\- butynyl -2,6-

dihydroxy-4-pyrimidinyl thio acetate 7e 
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 -: Propynyl(2,6-dihydroxy-4-pyrimidinyl) thioacetate (6)تحضير المركب 

مل( ثم تـم  00( في دورق دائرن القعر و أضيف اليو زيادة من الثايونيل كمورايد )7غم( من المركب) 0مول، 1.10وضع )
و تم تبخير الزيادة مـن الثايونيـل كمورايـد تحـت الضـغط المخمخـل و أضـيف اليـو  تصعيد المزيج في حمام مائي لمدة ساعتان

 مل( و ُصّعد المزيج لمدة ساعتان. 8زيادة من الكحول البروبارجيل )
مــل( مــن كاربونــات  07مــل( مــن الكموروفــورم و ) 07نقمــت محتويــات الــدورق الــى قمــع فصــل و تــم اســتخالص المــزيج بـــ )

و ُرشـــ  ثــم تــم تبخيــر المـــذيب  MgSO4تجفيــف الطبقــة العضــوية باســـتخدام عامــل مجفــف مثــل الصــوديوم،و بعــد ذلــك تـــم 
 (.0فأعطى الناتج بشكل زيتي.الخواص الفيزيائية كما في الجدول )

 :(7a-e)و  (4a-e)تحضير قواعد مانخ 
 1.110عد مع )( في دورق دائرن القعر مجيز بمكثف مائي صا8( أو )5مول( من المركب األستيميني ) 1.110وضع )
مل( من ايزوبروبيل الكحول.تم تسخين المزيج قمياًل و أضيف  07في ) Paraformaldehydeغم( من   1.18مول ، 
)ثنائي مثيل أمين ، ثنائي أثيل  Secondary amineمول( من  1.110و ) Copperchlorideغم( من  1.17اليو )

 ساعات(. 5مستمر و استمرار التسخين في حمام مائي لمدة )أمين ، مورفمين ، بيرازين ، بيريدين( مع التحريك ال
تم ترشي  المحمول في بيكر يحتون عمى جريش من الثمج مع التحريك ، و تم االستخالص بواسطة الكموروفورم و تم 

قات تم تبخير المذيب بجياز التبخير ، و باتباع ىذه الطريقة تم تحضير خمسة مشت التجفيف فوق كبريتات المغنيسيوم.
كقواعد مانخ لـ  (7a-e)، و خمسة مشتقات جديدة   Propynyl thio uracil (3)-4كقواعد مانخ لـ  (4a-e)جديدة 

Propynyl(2,6-dihydroxy-4-pyrimidinyl)thio acetate (6) . 
 

 و المناقشة النتائج
طة الكواشف النيوكميوفيمية مثل )األمينو ( يعاني تفاعالت استبدال بواس6من الحقائق المعروفة ان الكمور في الموقع )      

( مشتقات أستيمينية جديدة 01كمورو يوراسيل كمادة أولية في تحضير حوالي )-6و المركبتو ... إلخ( لذا تم استخدام 
تحضير كمورو بريميدين أيضًا بمفاعمة خماسي كموريد الفسفور مع مركبتو  يمكن (.6لميوراسيل معوضة في الموقع )

ثالثي كمورو -8،6،0كمورو يوراسيل باستخدام الطريقة المعروفة التي تتضمن تصعيد -6. قمنا بتحضير    [12]بريميدين
.تم تشخيص المركب بواسطة قياس درجة انصياره و   [10]ساعة( 08بيريميدين مع محمول ىيدروكسيد الصوديوم و لمدة )

تمتمك مشتقات المركبتو بريميدين فعالية  دبيات.و التي كانت مطابقة لما ىو موجود في األ UVو طيف  IR طيف 
كمورو يوراسيل مع الثايويوريا في وسط كحولي ،  -6مركبتو يوراسيل و ذلك بمعاممة  -6بايولوجية عالية ، لذا تم تحضير 

تم تشخيص  . [11](2حيث يتكون ناتج وسطي من مم  ثايويوريا و الذن سرعان ما يتحمل ليعطي مشتق المركبتو )
تسمك الثايوالت  و قياس درجة االنصيار فأظيرت انيا مطابقة لما منشور في األدبيات. UVو  IRركب بواسطة طيف الم

ككواشف نيوكميوفيمية فعالة تجاه التعويض عمى ذرات الكاربون المشبعة ، لذا تعاني األلكمة المباشرة بتفاعميا مع ىاليدات 
و نظرًا ألىمية المركبات األستيمينية في الكثير من المجاالت  ت المقابمة.لتعطي الكبريتيدا SN2األلكيل كتفاعل إزاحة 

( بتفاعميا مع بروميد البروبارجيل بوجود األمين الثالثي 2الطبية و الصناعية فقد تم تحضير مشتقات أستيمينية لممركب )
كما  (IR)األشعة تحت الحمراء  ( ، و قد تم تشخيص المركب بواسطة أطياف3كقاعدة لمحصول عمى المشتق األستيميني )

و ظيور  (cm-1 2550-2650)عند  (S-H)( ، حيث الحظنا اختفاء حزمة امتصاص االصرة 0مبين في الجدول )
 (cm-1 2100)و الثانية عند  (C-H≡)و ىي حزمة ذبذبة مط االصرة  (cm-1 3200)حزمتي امتصاص احدىما عند 

 و ىذا دليل عمى حدوث التفاعل . (C≡C)و ىي حزمة ضعيفة تعزأ الى حزمة ذبذبة مط االصرة 
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  ( يبين حزم امتصاص األشعة تحت الحمراء لمشتقات اليوراسيل6جدول )                  

المبينة  Rf( و كذك من قيم 0فيزيائية كما مبين في الجدول )( ايضًا من اختالف الخواص ال3تم اثبات تركيب المركب )
 ( .5( . و قد أظير طيف األشعة فوق البنفسجية لممركب قمم امتصاص مبينة في الجدول )6في الجدول )

 
  

 

 
 

 

 (1:3:1)نبروبانول اعتياد –أمونيا  –ماء  -(>1لوسط ) ا                                                                                                
 (.5:2:1العتيادن )ل اتانو بن –حامض الخميك  –ماء  -(>2الوسط )                                                                                               

υ others(cm-1) υC-S υC≡C 
 

C C
υ  

υC=N υN-H υO-H  R Comp. 
No. 

υC-Cl (760) - - 1590 1640 3350 3600 -Cl 1 

υS-H(2250) 780 - 1500 1650 3250 3620 -SH 2 

υ(C≡C-H)3210, 3250 780 2050 1500 1600 3200 3500 -CH2-C≡C-H 3 
υ(C≡C-H)3260 700 2100 

1500 

1600 
1600 3250 3600 -CH2-C≡C-CH2N(CH3)2 4a 

υC-N(1250)  720 2010 1530 1570 3280 3550 -CH2-C≡C-CH2N(C2H5)2 4b 

υC-N(1220) 780 2200 1500 1510 3200 3600 - CH2-C C-CH2- ON 4c 
υC-N(210) 770 2150 1510 1550 3210 3610 - CH2-C C-CH2- NHN

 
4d 

υC-N(1220) 710 2120 1580 1620 3290 3500 - CH2-C C-CH2- N
 

4e 

υ(C=O) acid 1710 

υ(C-O) acid 1240 750 - 1500 1650 3250 3600 -CH2-CO2H 5 

υ(C≡C-H)3250 790 2100 1550 1600 3200 3500 -CH2-CO2CH2-C≡C-H 6 

υ(C-N) 1200 

υ(C=O) ester 1710 

 υ (C-O) ester 1250 
720 2070 1500 1600 3250 3600 

-CH2CO2-CH2-C≡C-CH2-

N(CH3)2 
7a 

υ(C-N) 1220 

υ(C=O) ester 1750 

 υ (C-O) ester 1240 
760 2160 1560 1580 3300 3570 

-CH2CO2-CH2-C≡C-CH2-

N( C2H5)2 
7b 

υ(C-N) 1210 

υ(C=O) ester 1730 

 υ (C-O) ester 1250 
780 2100 1500 1530 3270 3600 

C-CH2- ON- CH2-CO2-CH2-C

 
7c 

υ(C-N) 1230 

υ(C=O) ester 1700 

 υ (C-O) ester 1250 
730 2150 1550 1600 3240 3550 

C-CH2-- CH2-CO2-CH2-C NHN

 
7d 

υ(C-N) 1220 

υ(C=O) ester 1750 

 υ (C-O) ester 1250 
760 2150 1580 1610 3220 3610 

C-CH2-- CH2-CO2-CH2-C N

 
7e 

λmax EtOH (95%),10-3 
Comp. 

No. 

247.0 , 303.0 , 354.0      1 

245.0 , 280.0 , 370.0                                  2 

244.0 , 295.0 , 303.0 , 372.0      3 

209.0 , 242.0 , 369.0      4a 

215.0 , 195.0 , 335.0      4b 

208.0 , 244.0 , 301.0 , 389.0       4c 

240.0 , 305.0 , 345.0     4d 

225.0 , 280.0 , 310  4e 

244.0 , 304.0 , 354.0 , 371.0      5 

210.0 , 250.0 , 272,0 , 371,0       6 

231.0 , 240.0 , 275.0 , 373.0       7a 

245.0 , 267.0 , 311.0 , 373.0       7b 

244.0 , 268.0 , 300.0 , 370.0       7c 

246.0 , 250.0 , 312.0 , 371.0       7d 

245.0 , 265.0 , 282.0 , 372.0  7e 

 رقم المركب (1الوسط ) في Rfقيمة  (2في الوسط ) Rfقيمة 
0.67 0.68 1 

0.75 0.73 2 

0.59 0.45 3 
0.61 0.79 4a 

 0.67 0.59 4b 
0.58 0.66 4c 

0.41 0.44 4d 

0.37 0.40 4e 

0.46 0.41 5 

0.70 0.73 6 

0.68 0.70 7a 

0.85 0.82 7b 

0.42 0.45 7c 

0.45 0.42 7d 

0.51 0.54 7e 

 للمركبات المحضرة Rf( يبين قين 4جدول ) للمركبات المحضرة. (UV)( يوضح قين  3جدول )
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 (mercpto acetic acid)( مع المركب 1( بتصعيد المركب)5أمكن الحصول عمى مشتق حامض ثايو أستيك لميوراسيل)
ساعات( ، و بتحميض الناتج أمكن الحصول عمى  6في محيط قاعدن من ىيدروكسيد الصوديوم و في االيثانول لمدة  )

 -( و التي أظيرت الحزم التالية >0كما مبين في الجدول ) IRطة أطياف ( الذن تم تشخيصو  بواس5المركب )
       و حزمة عند .(OH-)والتي تعزأ الى حزمة ذبذبة مط االصرة  (cm-1 3500-3650)حزمة عريضة عند

1730-1700 cm-1)   و التي تعزأ الى حزمة ذبذبة مط االصرة(C=O)  لمحامض الكاربوكسيمي.و كذلك حزمة عند
(2980-2850 cm-1)  و التي تعزأ الى حزمة ذبذبة مط االصرة(-CH2-) .األليفاتية 

 لمحامض الكاربوكسيمي . (C-O)و التي تعود الى حزمة ذبذبة مط االصرة  (cm-1 1200-1250)حزمة عند 
المركب ( ، و قد تم تشخيص 6مبينة في الجدول ) Rf( و قيم 0( مبينة في الجدول )5الخواص الفيزيائية لممركب ) 

 (.5مبينة في الجدول ) (UV)بواسطة قياس أطياف األشعة فوق البنفسجية 
( فقد تم تحضيره بالطريقة المفضمة بمعاممة كموريد الحامض مع الكحول ككاشف 5أما المشتق األستيميني لممركب )

ريد الثايونيل في حمام ، حيث تم تحضير كموريد الحامض من تسخين مزيج الحامض مع زيادة من كمو   [13]نيوكميوفيمي
( باضافة زيادة من 6مائي لمدة ساعتان . و يستخدم كموريد الحامض المحضر مباشرة في تحضير االستر االستيميني )

، و التي SN1 [14]( . و الميكانيكية المقترحة لمسار ىذا التفاعل تعرف بميكانيكية 6كحول البروبارجيل ليعطي المركب )
 يمكن ايضاحيا كمايمي>

N

N

OH

HO S-CH2-C-Cl

O

N

N

OH

HO S-CH2-C

O H-C C-CH2OH

N

N

OH

HO S-CH2-C-O-CH 2-C

O

C-H
H

-H
+

N

N

OH

HO S-CH2-C-O-CH 2-C

O

C-H  

 (cm-1 3300)و الذن أظير حزمة قوية عند  IR( بواسطة قياس طيف 6و قد تم تشخيص االستر األستيميني المحضر )
و التي تعود  (cm-1 2100-2200)، و حزمة ضعيفة عند المدأ  (C-H≡)و التي تعود الى حزمة ذبذبة مط االصرة 

و التي تعود الى حزمة ذبذبة المط  (cm-1 1700-1740)و كذلك حزمة عند  (C≡C)ة الى حزمة ذبذبة مط االصر 
، و  (C-O-C)و التي تعود الى حزمة ذبذبة المط لالصرة  (cm-1 1100-1200)و كذلك حزمة عند  (C=O)لالصرة 
 (UV)لبنفسجية ( ، و تم تشخيص المركب بواسطة أطياف األشعة فوق ا6لممركب ) IR( يبين قيم امتصاص 0الجدول )

 (.0( كما ان الخواص الفيزيائية مبينة في الجدول )6مبينة في الجدول ) Rf( ، و قيم 5المبينة في الجدول )
 -تحضير قواعد مانخ:

تعتبر المركبات األستيمينية من المركبات الحاوية عمى الييدروجين الفعال حيث انيا تدخل تفاعل مانخ ، لذا تم اجراء تفاعل 
و ذلك بتكاثف األخيرة مع البارافورمالدييايد  (7a-e)و  (4a-e)( لتحضير المشتقات 6( و )3كبات األستيمينية )مانخ لممر 

كعامل مساعد يزيد من الخاصية النيوكميوفيمية.و ان  (CuCl)و عدد من األمينات الثانوية بوجود كموريد النحاسوز 
 -ميكانيكي التفاعل موضحة في المخطط التالي>
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O H O

H H

CHN

N

OH

HO X-CH2-C C-CuN

N

OH

HO X-CH2-C

HO-CH2-NR2

CH2-NR2N

N

OH

HO X-CH2-C

N O

N NH

N

+ CuCl

H-C-H   +   R-N-R R2-N-C-H R2-N-CH2-OH

X  =  S-CH2-         (3)   ,             S-CH2-COO-         (6)

NR2  =  -N(CH3)2      4a

=  -N(C2H5)2     4b

=

= 4d

= 4e

4c N O

N NH

N

NR2  =  -N(CH3)2       7a

=  -N(C2H5)2       7b

=

= 7d

= 7e

  7c

 

 
( ، و 6المبينة في الجدول )  Rf( و قيم 0و قد تم اثبات تراكيب مانخ من اختالف الخواص الفيزيائية المبينة في الجدول )

عند  (C≡C)( حيث نالحظ اختفاء حزمة االمتصاص 0) كذلك من أطياف األشعة تحت الحمراء المبينة في الجدول
(2100 cm-1) تعويض الثنائي لالصرة األستيمينية و كذلك اختفاء حزمة االمتصاص بسبب ال(≡C-H) عند    

(3300-3250 cm-1) . لالصرة االستيمينية 
( . فبالنسبة 7و قد تم تشخيص المشتقات األستيمينية بواسطة طيف الرنين النوون المغناطيسي كما مبين في الجدول )

تعود الى مجموعة  {б (s,6H) 1.9}تعود الى جزيئة اليوراسيل ، و  {б (s,1H) 2.3}أظير الحزم التالية  (4a)لممشتق 
(CH3)2  المعوضة.و بالنسبة لممشتق(7a) <فقد أظير الحزم التالية {2.45 б (s,1H)}2.1}ى جزيئة اليوراسيل و تعود ال 

б (s,6H)}  تعود الى مجموعة(CH3)2 .المعوضة 
 -المعوضة كاالتي> NR2لممجاميع  1H-NMRفيمكن توضي  طيف  7cو  4cأما المشتقين 

 

N O=-NR N O=

H1
H2

H2

H1
H1

H2
H2

H1

 
 

األربعة المرتبطة بذرتي كاربون مرتبطة  (H1)تعود الى ذرات  {б (t,4H) 1.8}حزمة  (4c)لممركب  1H-NMRفأظير 
 باألوكسجين. األربعة المرتبطة بذرتي كاربون مرتبطة (H2)تعود الى ذرات  {б (t,4H) 2.2}بالنتروجين و 
 األربعة المرتبطة بذرتي كاربون مرتبطة بال (H1)تعود إلى ذرات  {б (t,4H) 2.1}أظير الحزم التالية  (7c)أما المركب 
 األربعة المرتبطة بذرتي كاربون مرتبطة باألوكسجين . (H2)تعود إلى ذرات  {б (t,4H) 2.5}نتروجين و 
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C-C-NR 2N

N

OH

HO S-C-C

Ha

Ha

Hb

Hb 

 Hb Ha مالحظات
 رقم المركب جزيئة اليوراسيل

 
2(O-H) C-H 

-NR= -N(CH3)2 

1.9 б (s,6H) 

 2(CH3)تعود الى 
4.1 

(t,2H) 

3.2 

(t,2H) 

8.9 s 

8.95 s 

2.5 

 (s,1H) 4a 

تعود الى الييدروجين  б (t,4H) 1.8بالنسبة للمورفلين 
 б 2.2المرتبط بالكاربون المتصل بالنتروجين ، 

(t,4H)  نعود الى الييدروجين المرتبط بالكاربون
 المرتبط بالكاربون المتصل باألوكسجين

3.1 
(t,2H) 

 

2.9 

(t,2H) 
 

8.7 s 

8.8 s 
2.5 

 (s,1H) 
4c 

C-C-NR 2N

N

OH

HO S-C-CO2C-C

Ha

Ha

Hc

Hc

Hb

Hb 

 Hc Hb Ha مالحظات
 رقم المركب جزيئة اليوراسيل

 
2(O-H) C-H 

-NR= -N(CH3)2 

2.1 б (s,6H) 

 2(CH3)د الى تعو 
4.3 

(t,2H) 

3.9 

(m,2H) 

 

3.1 

(t,2H) 
 

9.1 s 

9.3 s 

2.45 

 (s,1H) 7a 

تعود الى  б (t,4H) 2.1بالنسبة للمورفلين 
الييدروجين المرتبط بالكاربون المتصل بالنتروجين ، 

2.5 б (t,4H)  نعود الى الييدروجين المرتبط
 بالكاربون المرتبط بالكاربون المتصل باألوكسجين

4.1 

(t,2H) 

 

3.5 

(m,2H) 
 

3.0 

(t,2H) 

8.8 s 

9.0 s 
2.95 

 (s,1H) 
7c 

(  يوضح طيف الرنين النووي المغناطيسي 5جدول )         
1
H-NMR .للمركبات المحضرة 
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