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Protection of 

amino acids by di-

tert-butyl 

dicarbonate 

The present review study was designed to facilitate and accelerate the 

progress of synthetic reactions, it is necessary to develop the procedures in 

laboratories and find novel methods for synthesizing different organic 

compounds which have chiral centers and expected high biological 

activities to be used as antibacterial, antiviral and antifungal for several 

diseases. An amino acid has two functional groups; carboxylic (COOH) 

and amine (NH2). By reviewing literatures it found that in synthetic 

reactions amine groups react with an organic compound reactant as the 

same time as carboxylic groups react. In our review study we recognized 

that it was important to protect amine group by di-tert-butyl dicarbonate 

so that it could not react with a reactant which reacted with carboxylic 

group. Synthesis novel compounds by starting with amino acids is very 

important in medical chemistry. The most important feature of protected 

amino acids is that they contain a chiral centre. The chirality gives them a 

potential role as key synthetic intermediates for a variety of 

pharmaceutically important compounds. In this study, amino acids, their 

properties and protecting groups have been elaborated. 

م.م عدي عباس 

 منهل

 مسلم عقيل .1 2

 نورس عادل .2

 نبأ علي .3

 زهراء زاهر .4

 صابرين محمد .5

 مريم كريم .6

 قمر حامد ياسين .7

 خديجة حسن .8

 نبأ هاني .9

 حسن عبد الزهرة عاجل .11

دراسة فيزيائية لمياه 

 الشرب .

تمت دراسة بعض الصفات الفيزياوية المؤثرة على جودة مياة الشرب في بعض مناطق النجف 

الكلية وبينت الدراسة   TDSاذا سجلت كميات االمالح الذائبة  9191االشرففي الشهر السادس لعام 

انها ال تقع ضمن النسب المسموح بها عالميا لجودة المياة الصالحة للشرب حيث سجلت اعلى قيمة في 

لغم / لتر(. اما م 0631ملغم/ لتر( واقل قيمة في منطقة حي القدس ) 0251منطقة المعهد تقني / كوفة )

ملغم /  5عكارة المياة فهي مطابقة للحدود المسموح بها لجودة المياة الصالحة للشرب اي اقل من )

 لتر(. 

وكانت درجة الحرارة ايضا ضمن الحدود المسموح بها لجودة المياة الصالحة للشرب اذا سجلت ما بين 

لوث لمياة الشرب نتيجة زيادة في نسبة ( درجة مؤية. مما تقدم اعاله يدل على حدوث تلوث ت95-99)

االمالح الذائبة الكلية وبشكل كبير ويرجع ذلك الى زيادة االنشطة الزراعية والتجارية في المنطقة قيد 

 الدراسة.

 م. زينب علي طالب
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Preparation, 

characterization 

and study of the 

biological activity 

Three new antibacterial in this work by the reaction of 6-amino 

penicillanic acid (6-APA) with terephthaladehyde. The synthesized 

compound was characterized using 1H-NMR and IRspectroscopy . The 

antibacterial activity of the synthesized compounds were studied against 
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of penicillin two selected microorganisms (Staphylococcus aureus and Pseudomonas 

aeruginosa), using the minimum inhibitory concentration (MIC) of the raw 

material 6-APA as a lead for the other compound which was 10-3M. The 

results showed compound have higher antimicrobial activity than the 6-

APA itself due to the analogy of penicillin drug in addition to the presence 

of β-lactam part. 
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دراسة كيميائية لمياه 

 الشرب.

للحياة سواء للشرب او الري او للصناعة او لالستخدام الواسع في كثير من  بالرغم من اهمية المياة

المجاالت االخرى االنسان يقوم بتلويثها وجعلها غير صالحة للشرب او االستعمال البشري لذا اجريت 

هذه الدراسة باخذ عينات من مياة الشرب من بعض مناطق محافظة النجف االشرف خالل الشهر 

اجريت علية بعض التحاليل للمتغيرات الكيميائية االربعة االساسية وهي االس  حيث 9191السادس 

الهيدروجيني والكلوريد والكاربونات والكبريتات واظهرت نتائج التحاليل الكيميائية للمتغيرات التي تم 

 مناطق النجف االشرف وما عدى تحديدها سابقا ان تركيز هذه المتغيرات كانت اقل مايمكن في جميع

 الكاربونات فقد فقد كانت اعلى عن الحد المسموح به ويعود سبب ذلك الى زيادة السكان والتوسع العمر

انتي وارتفاع االزدحام المروري في المحافظة مما يؤدي الى حدوث تلوث بكربونات مما له تاثير على 

للمواصفات العالمية  الصحة العامة لذى اجريت هذه الدراسة للتعرف على نوعية المياة ومدى مطابقتها

 والعراقية لمياة الشرب.

 م. زينب علي طالب
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Survey for 

knowledge of use 

Antibiotics 

between families in 

AL-Najaf 

population. 

Abstract Context: Antibiotic resistance (ABR) needs urgent addressed 

because it is an important growing global health issue. The only solution to 

curb this problem is the reasonable use of antibiotics. Awareness of this 

fact must evaluate among AlNajaf population, where our students and we 

lives 
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Study of the effect 

of some trace 

element on 

metabolism of 

glucose in type 2 

Diabetes Mellitus is the commonest major metabolic disease and most 

prevalent diseases worldwide. Its related morbidity is due to its micro and 

macro angiopathic complications and the trace elements have important 

role in glucose metabolism. 

show the effect of trace elements (zinc, magnesium, copper) on the 

metabolism of glucose in type 2 diabetes mellitus and how it improve the 

م.م مكارم هشام 

 محمد
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diabetes. hyperglycemic state. 

the zinc and magnesium is low in diabetic patient and they play important 

role in glucose metabolism while the copper need more research to find out 

the exact level because the research has different result . 
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Preoperative 

antibiotic 

prophylaxis 

Preoperative antibiotic prophylaxis is defined as the administration of 

antibiotics prior to performing surgery to help decrease the risk of 

postoperative infections. The evidence supporting routine preoperative use 

of antibiotic prophylactic administration continues to grow, with a 2008 

study highlighting the effectiveness of its administration during total hip 

and knee replacement, reducing the absolute risk of wound infection by 

over 80% compared to patients treated with no prophylaxis. The routine 

administration of prophylactic antibiotics is standard in cases in which a 

patient will have an artificial implant or foreign body implanted as part of 

the procedure, in bone grafting procedures, and other surgeries in which 

large dissections and higher amounts of anticipated blood loss is expected 
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 عبد الحافظ

 محمد عبد الرضا عبد هللا جودة .0 8

 علي هادي  علي رباط .9

 نبأ رحيم جواد كاظم .3

 رانية احمد حمزة راضي .4

 حوراء فالح رزاق جاسم عبد الرضا .5

 ايات خليل بشير عطية .6

 والء احمد .7

 احمد حازم احمد علي .8

 توسم عدنان مهدي .2

 بنين حيدر ياسر .01

مرض السكري و آثاره 

 الفسلجية)العجز الكلوي

نموذجا( .قدير المعادن 

اتات الثقيلة في بعض النب

ف النامية في محافظة النج

 االشرف

 

 مرض السكرِي من المراض المنتشرة في عصرناً الحاًلي وبداية قد يكُون سببه وراثي من الصغر أو

عُوامل أخرى والسبب لهذا المرض هُو عدم مقدرة البنكرياًس على افراز الكمية المطلُوبة من النسُولين 

أو ان النسُولين المنتج غير فعاًل مماً يؤدِي إلى اضطراباًت ومن أهمهاً باًلنسبة لمريض السكرِي هي 

نسبة السكر باًلدم مماً يؤدِي  ارتفاًع نسبة السكر في الدم ويتم الكشف عن هذا المرض عن طريق زياًدة

الى أن الكلى ل تستطيع المحاًفظة على السكر وباًلتاًلي يظهر السكر في تحليل البُول . واذا استمر 

ارتفاًع نسبة السكر في الدم لمدة طُويلة بدون أن نتحكم بهذا الرتفاًع فاًنه يضر باًلوعية الدمُوية واذا 

الكليتين , والعصاًب والوعية الطرفية وحدوث مضاًعفاًت في  استمر يؤدِي الى حدوث مضاًعفاًت في

يعتبر  .شبكية العين , وإذا تم التحكم بزياًدة نسبة السكر في الدم هذا يمنع من وجُود أِي مضاًعفاًت

النُوع الثاًني من مرض السكرِي, أكثر انُواع مرض السكرِي انتشاًرا بين الناًس, وهُو يحتل نسبة 

يرتبط هذا النُوع من  .باًلماًئة من إجماًلي المرضى المصاًبين بمرض السكريِ  95و  21تتراوح بين 

السكرِي, عاًدة, باًلتقدم باًلسن, السمنة الزائدة, الُوراثة وتاًريخ العاًئلة الطبي مع المرض, السجل 

باًلماًئة من  81يعاًني نحُو  .الطبي الشخصي )حاًلت من الصإاًبة بسكرِي الحمل مثل(, الخمُول البدني

 .مرضى السكرِي من النُوع الثاًني من زياًدة الُوزن

م. جاسم محمد 
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ي التأثير الديموغرافي ف

 االصابة بقدم السكري

 

سمى أٌ ًضا سكر الدم , مرتفًعا ًجدا داء السكري هو مرض ٌحدث  ٌٌ عندما ٌكون جلوكوز الدم لٌدك , الذي ُ

 Metabolism( - األٌض -, و ٌشمل مصطلح مرض السكر عدد من االضطرابات ًف عملٌة هدم وبناء 

األنسولٌن ,  .ٌوعتبر جلوكوز الدم المصدر الربًٌس للطاقة ٌوأًت من الطعام الذي تتناوله .الكربوهٌدرات(

ان تأثٌر  .مون ٌصنعه البنكٌراس , ٌساعد الجلوكوز من الطعام على دخول خااٌلك الستخدامه ًف الطاقةهر

(عاما من  31ـ  01داء السكري على الكلى ٌمر بخمس مراحل على مدار سنٌن عٌددة قد تصل من (

م. جاسم محمد 

 حسن
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من اصابة الكلى تشٌخص داء السكري اال ان مٌرض السكري تبدأ معه المعاناة عادة بعد المرحلة الثالثة 

 .ط الدمؽوالًت تتضح بظهور الزالل ًف البول واالرتفاع ًف ض
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A study of the 

erythropoietin 

hormone and 

relationship with 

anemia in chronic 

kidney disease 

patients.   

 

Erythropoietin (EPO), a glycoprotein produced in the kidney under 

hypoxic conditions, functions as the principal regulator of red blood cell 

production by controlling the proliferation, survival, and differentiation of 

immature erythroid progenitors into mature red cells.  

Renal failure is a systemic disease and usually turns into a route cause for 

several kidney and urinary tract diseases. Renal failure induces a slow and 

progressive decline of kidney function enhanced by various factors 

including infections, diabetes, auto immune diseases, and other endocrine 

disorders, cancer, and toxic chemicals( 

 

This study aimed to identification the role of erythropoietin hormone 

directly or indirectly to the events of anemia in patient with kidney diseases 

. 
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Breast cancer 

prevention. 

Breast cancer is the most common type of cancer present in women. There 

are over 203,000 new diagnoses and more than 45,000 deaths associated 

with breast cancer every year. Over 70% of breast cancer cell samples test 

positive for estrogen responsiveness. The cells’ responsiveness to hormones 

determines the best treatment plan for the patient. 

Traditional methods of treatment for breast cancer involve surgery, 

tamoxifen, and chemotherapy. 

Artemisia annua is a form of wormwood plant found throughout the 

world. 
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A study of the 

correlation 

between smoking 

and diabetic in 

Diabetes was one of the first diseases described with an Egyptian 

manuscript from c. 1500 BCE mentioning "too great emptying of the 

urine". The Ebers papyrus includes a recommendation for a drink to be 

taken in such cases. The first described cases are believed to be of type 1 

م. بنين عماد عبد 
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smoker diabetic 

patients. 

diabetes. Indian physicians around the same time identified the disease and 

classified it as madhumeha or "honey urine", noting the urine would 

attract ants.  

This study aimed to identification the correlation between smoking and 

diabetes in smoker diabetic patients. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                       


