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 .  واالمتنان
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 من وكل ، أزر  شد من كل إىل وامتنان وحمبة شرر كلمة أقدما كم .سند  يف كل شيء

 تشجيع برلمة لو حتى هديف حتقيق يف واإلصرار القدرة واعطاني عملي يف ساندني

  . اجلزاء خري هللا جزاهم ، أمسائهم ذكر فاتين وممن ، واحدة

علي 

شكر وتقدير
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 الخالصة

مشتقات جديدة للبنزايميدازول تحتوي على حلقة وتشخيص  ضمن الدراسة الحالية تحضيرتت          

 :خطوات  أربعمن خالل ثايادايازول  -1,3,4

من تفاعل معوضات  (A3-A1) مركبتو بنزايميدازول -2شتقات تحضير متتضمن :  األولىالخطوة 

وباستخدام مزيج من االيثانول والماء  (CS2)مع ثنائي كبرتيد الكاربون  أميناورثو فنيلين ثنائي 

 .كمذيب

فاعل مشتقات حامض البنزويك تمن  (B5-B1)تحضير مشتقات الثايادايازول تتضمن : الخطوة الثانية 

 . (POCl3)مع الثايوسمي كاربازايد وبوجود كلوريد الفوسفوريل 

فاعل مشتقات الثايادايازول تمن  (C5-C1)تحضير مشتقات االسيت امايد  تتضمن :الخطوة الثالثة 

(B5-B1)  األمينمع كلورواسيتايل كلورايد بوجود ثالثي اثيل (TEA)  وباستخدام(DMF) كمذيب.  

عن طريق تفاعل مشتقات  (D15-D1)تحضير مشتقات البنزايميدازول تتضمن : الخطوة الرابعة 

بوجود كربونات البوتاسيوم  (A3-A1) مركبتو بنزايميدازول -2مشتقات مع  (C5-C1)االسيت امايد 

(K2CO3)  وباستخدام(DMF) كمذيب. 

 (FT-IR)تحت الحمراء  األشعةوتم تشخيص جميع المركبات المحضرة بواسطة طيف            

)الرنين النووي المغناطيسي البروتوني  بأطيافوبعضها شخصت 
1
H-NMR) ربونياوالك        

(
13

C-NMR). 

                                     لبعض المركبات المحضرة بايولوجيةالالفعالية  دراسةبعد ذلك تم              

(D1, D2, D4, D5, D7, D9, D10, D11, D15)   ضد اثنتين من العزالت البكتيرية الموجبة لصبغة

 Gr)كرام 
+ve

واثنتين سالبة لصبغة  (Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus)هي  (

 Gr)كرام 
-ve

بطريقة  (Pseudomonas aruginosa, Acinetobacter baumannii)هي  (

بعض المركبات المختبرة فعالية جيدة  أظهرتوقد  (Disk Diffusion Method)االنتشار 

 .كمضادات للبكتريا
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 Heterocyclic compounds                   المركبات الحلقية غير المتجانسة 1-1-

من الذرات  أكثر أووهي عبارة عن مركبات عضوية حلقية تحتوي في تركيبها على ذرة واحدة         

وقد تحتوي بعض , والكبريت واألوكسجينهي النتروجين  ا  عالذرات المغايرة شيو أكثرالمغايرة ومن 

مثل الفسفور والسليكون و البورون واالنتيمون والزرنيخ  ا  اقل شيوع خرىأ  الحلقات على ذرات 

جرمانيوموال
[1]

 اروماتية مثل البايرول والفيوران اما تكون المركبات الحلقية غير المتجانسةو. 

 راهايدروفيورانالتتوتكون اليفاتية مثل البايروليدين  أو واالوكسازول والثايادايازولوالبريدين 
[2]

كما , 

 .أدناهموضح 

 

 إذوانتشارا  في الطبيعة  أهميةالمركبات العضوية  أكثرالمركبات الحلقية غير المتجانسة من  تعد        

كما توجد في كثير من , تدخل في تركيب الكثير من المنتجات الطبيعية مثل الكافيين والنيكوتين

(Cحمض االسكوربيك , B6بيريدوكسين , B3النياسين , B2الرايبوفالفين ) الفيتامينات مثل 
[3]

 ,

 أربعاللذان يحتوي كل منهما على  (2)وفي صبغة الكلوروفيل  (1)وكذلك توجد في الهيموكلوبين 

حلقات بايرول
[4]

    .(1-1) موضح في الشكلكما , 

 

 (2)الكلوروفيل تركيب و (1)تركيب الهيموكلوبين  (1-1)الشكل 

استخدمت كمضادات للبكتريا  إذ بايولوجيةتمتلك معظم المركبات الحلقية غير المتجانسة فعالية         

[6,5]
(antibacterial) , ومضادات للفطريات

[7]
(antifungal) , ومضادات للسرطان

[8]
(anticancer) , ومضادات لاللتهاب

[9]
(anti-Inflammatory) , ومضادات لمرض السل

[10]
(Anti-Tubercular) , ومضادات لنقص المناعة المكتسب

[11]
(anti-HIV). 
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                                                Benzimidazole         البنزايميدازول   2-1- 

يتكون من  ثنائي الحلقةاروماتي غير متجانس  زايميدازول هو عبارة عن مركب عضويالبن        

اندماج حلقة بنزين مع حلقة ايميدازول عند الموقعين 
[12]

  (1-2)كما موضح في الشكل  (5,4)

 

  لبنزايميدازولل الكيميائي ركيبتال (1-2)الشكل 

في عملية الرنين  زيادة التراكيب الرنينة إلىيؤدي وجود حلقة البنزين في البنزايميدازول  إن        

كما ان الحاالت الرنينية للبنزايميدازول , لجزيئة البنزايميدازول يةزيادة االستقرار إلىوهذا يؤدي 

 أو (1)النتروجين رقم  ذرةعلى  إما سيكونتظهر ان الهجوم االلكتروفيلي  (1-3)الموضحة في الشكل 

رقم كاربونوكلوفيلي فسيكون على ذرة اليالن الهجوماما  ,البنزين حلقة على
[13]

(2) . 

 

 البنزايميدازول مركب في يةحاالت الرنينال (1-3)الشكل 

في حلقة  (1)يحتوي البنزايميدازول على ذرة هيدروجين مرتبطة بذرة نتروجين في الموقع         

هيدروجينية بين  أواصرلذلك يستطيع تكوين  (3)في الموقع  النتروجينذرة  إلى إضافةااليميدازول 

 (1-4)الجزيئات كما موضح في الشكل 

 

 الهيدروجينية المتكونة بين جزيئات البنزايميدازول األواصر (1-4)الشكل 
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في البنزايميدازول لها القدرة على  (1)ذرة الهيدروجين المرتبطة بذرة النتروجين رقم  إن        

جزيئة ظهور  إلىوهذا يؤدي  (3)و(1) التبادل السريع بين ذرتي النتروجين في الموقعين 

بشكل تركيبين متكافئين   البنزايميدازول
[14]

(Tautomerism), (1-5)في الشكل  موضح كما. 

 
 الحالة التوتومرية لجزيئة البنزايميدازول (1-5)الشكل 

البنزايميدازول على تعويض في حلقة البنزين فان انتقال البروتون بين  عندما تحتوي جزيئة        

َ  إلىذرتي النتروجين يؤدي  احتوت جزيئة  إذاما أ [3a, 3b]تكوين ايزومرات متكافئة كيميائيا

تكوين  إلىعلى حلقة البنزين فان ذلك يؤدي  وأخرالبنزايميدازول على تعويض على ذرة النتروجين 

كما موضح في الشكل  [5 ,4]مختلفة وغير متكافئة كيميائيا   ايزومرات
[15]

(6-1) . 

 
 الحالة التوتومرية للمجاميع المعوضة في البنزايميدازول (1-6)الشكل 

ية للبنزايميدازولئالخواص الفيزيا 1-2-1-
[16]

    Physical properties of Benzimidazole 

    من  يقلل (1)مجاميع معوضة في الموقع  إدخالولكن , يمتلك البنزايميدازول درجة انصهار عالية 1)

 .درجة االنصهار    .

 .القطبية غير المذيبات في للذوبان وقليل القطبية المذيبات في للذوبان قابل عادة البنزيميدازول 2)

    .     قابل وهو ,اإليميدازول من ما حد إلى قاعدية أقل يكون إذ ,ةضعيف قاعدة البنزيميدازوليعتبر  3)

 .المخففة األحماض في عام بشكل للذوبان

       حامضية بدرجة كافية تجعله قابل للذوبان في القلويات المائية لتكوين  أيضايمتلك البنزايميدازول  4)

 .معدنية أمالح     .
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 Synthesis of benzimidazole                                        تحضير البنزايميدازول2-2-1- 

عن طريق اختزال المركب  Hoebrecker لدنمن  1872مرة عام  ألولحضر البنزايميدازول         

( نائي مثيل بنزايميدازولث (6,2-)أو -5,2)ل على المركب مثيل اسيتانيليد حيث حص -4-نايترو -2

الحصول على  Ladenburgوبعد عدة سنوات استطاعت الباحثة  , (1)في المعادلة  كما موضح

 دلة  افي المعكما , ثنائي امينوتلوين مع حامض الخليك -4,3من تفاعل   نفسه المركب
[17]

 (2). 

 
 

 

على تكاثف  من الطرق لتحضير البنزايميدازول ومشتقاته واغلب هذه الطرق تعتمد هناك الكثير        

 . الكاربوكسيلية و االلديهايدات و النتريالت وغيرها األحماضمع  أميناورثو فنيلين ثنائي 

 : األمينوفيما يلي بعض التفاعالت المستخدمة لتحضير البنزايميدازول من اورثو فنيلين ثنائي 

 Reaction with carboxylic acids              الكاربوكسيلية األحماضالتفاعل مع 1-2-2-1- 

بنزايميدازول  إلعطاءالكاربوكسيلية بسهولة  األحماضمع  أميناورثو فنيلين ثنائي  يتفاعل        

 ة عاليةيحرار درجات إلىحيث يتم التفاعل عن طريق التسخين  (2)معوض في الموقع 
[18]
كما  ,

 (3)موضح في المعادلة 

 

 األحماضالطرق استخداما  لتحضير البنزايميدازول ومشتقاته من  أكثرمن  Philipsطريقة  تعد        

ربوكسيلية االك األحماضمع  أمينعلى تكاثف اورثو فنيلين ثنائي  تعتمد هذه الطريقة إذالكاربوكسيلية 

الهيدروكلوريك المركزوجود حامض ب
[19]
  (4)كما موضح في المعادلة  
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وجماعته Salahuddinحضر الباحث         
[20]

-1H-(phenoxymethyl)-2المركب  

benzimidazole  2مع  أمينمن تفاعل اورثو فنيلين ثنائي-phenoxyacetic acid  كما موضح في

 (5)المعادلة 

 

وجماعته V. R. Mishraحضر الباحث كذلك         
   [21]
 4-amino-2-(1H-benzimidazol-2-

yl)phenol   5مع  أمينمن تفاعل اورثو فنيلين ثنائي-amino-2-hydroxybenzoic acid  كما

  (6)موضح في المعادلة 

 
 

 Reaction with aldehydes                                       التفاعل مع االلديهايدات 2-2-2-1- 

ثو فنيلين ثنائي رمن تفاعل االلديهايدات مع او 2يمكن تحضير بنزايميدازول معوض في الموقع         

  األمين
[18]

  (7)كما موضح في المعادلة , 

 

التي يمكن ان  األكسدةطريقة لتحضير مشتقات البنزايميدازول من االلديهايدات هي  أفضل إن        

 و S. Anandالباحثان    حضرفقد   .المؤكسدة  عواملال باستخدام  أوتحدث اما عن طريق الجو 

[22]
A. Muthusamy   هيدروكسي مع  األمينثو فنيلين ثنائي رالبنزايميدازول من تفاعل اومشتق

  .(8)دلة ابنزلديهايد بوجود بيكبريتيت الصوديوم كعامل مساعد كما في المع
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وجماعته R. Srinivasuluالباحث  كما تمكن        
[23]
-phenyl-1H-2  مشتقاتمن تحضير  

benzimidazole   معوض وبوجود  مع بنزلديهايد أمينمن تفاعل اورثو فنيلين ثنائيzinc triflate 

 (9)في المعادلة  موضح ل مساعد كماكعام

 

و  A. Sajjadiحضر الباحثان كذلك         
[24]

R. Mohammadi 
 

مشتقات البنزايميدازول من 

كعامل مساعد  (Fe3O4 MNPs)مع بنزلديهايد معوض  وباستخدام  أمينتفاعل اورثو فنيلين ثنائي 

  (10)كما موضح في المعادلة 

 

 

 Reaction with nitriles                                               التفاعل مع النتريالت  3-2-2-1-

امينوبنزايميدازول -2ليعطي  األمينثو فنيلين ثنائي ريتفاعل بروميد السيانوجين مع او        
[25]
كما  ,

  (11)موضح في المعادلة 

 

  و    G. Kaurالباحثان  فقد قام        
[26]

O. Silakari5   المركب بتحضير-nitro-1H-

benzimidazol-2-amine  كما  األمينثو فنيلين ثنائي راو إلىبروميد السيانوجين  إضافةعن طريق

  (12)في المعادلة 

 



 Chapter One : Introduction                                                 المقدمة: األول الفصل 

7 
 

 

وجماعته M. Noolviحضر الباحث كذلك         
[27]
من  aminobenzimidazole-2  المركب 

  (13)مع بروميد السيانوجين كما موضح في المعادلة  األمينتفاعل اورثو فنيلين ثنائي 

 

كما استطاع الباحث         
[28]

A. Saberi  من خالل  2تحضير بنزايميدازول معوض في الموقع

المايكروويف وفي وجود  أشعةمشتقات البنزونتريل باستخدام  مع األميناورثو فنيلين ثنائي تفاعل 

  (14)كما في المعادلة , العوامل المساعدة

 

 

 Reaction with carbon disulphide            التفاعل مع ثنائي كبريتيد الكاربون 4-2-2-1-

مركبيو  -2يتم الحصول على  األمينثو فنيلين ثنائي راوعند تفاعل ثنائي كبريتيد الكاربون مع         

وجماعته H. A. Abdel-Azizحيث قام الباحث , بنزايميدازول
[29]

-mercapto-1H-2بتحضير   

benzimidazole   كما موضح في  األمينثو فنيلين ثنائي راومن تفاعل ثنائي كبريتيد الكاربون مع

  (15)المعادلة 
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وجماعته J. P. Villanuevaالباحث  كما تمكن        
[30]
-mercapto-1H-2مشتقات تحضير من  

benzimidazole  المعوض مع ثنائي كبريتيد الكاربون كما  األمينثو فنيلين ثنائي راومن تفاعل

 (16)موضح في المعادلة 

 

 

اوجماعته A. T. Mavrovaحضرت الباحثة  كذلك        
[31]
البنزايميدازول من تفاعل  مشتقات 

 .(17)المعوض مع ثنائي كبريتيد الكاربون كما في المعادلة  األمينثو فنيلين ثنائي راو

 

 

 Reaction with amides                                               التفاعل مع االمايدات  5-2-2-1-

مع االمايد فعند مزج موالت  أمينثو فنيلين ثنائي راويمكن تحضير البنزايميدازول من تفاعل         

 درجة إلىايد وتسخين المزيج ثنائي هيدروكلوريد مع البنزام -أمينثو فنيلين ثنائي راومتساوية من 

 250-240)حرارة 
o
C)  فنيل بنزايميدازول -2يتكون المركب

[25]
 .(18)كما في المعادلة , 

 

وجماعته M. Tireliالباحث  تمكن أيضا        
[32]
مشتقات البنزايميدازول من تفاعل  من تحضير 

 .(19)في المعادلة  موضح كما cyanoacetamide-2 المعوض مع  أميننائي ثو فنيلين ثراو
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وجماعته Townsend. L. Bحضر الباحث كما         
][15

ثو فنيلين راومن تفاعل  بنزايميدازول  

  (20)كما موضح في المعادلة   thiazole-4-carboxamide مع  األمينثنائي 

 

 

 Reaction with esters                                               التفاعل مع االسترات    6-2-2-1-

     حضر إذ, لتكوين البنزايميدازول أمينثو فنيلين ثنائي راوتتفاعل االسترات مع         

           رة من قبل الباحثم ألول األمينثو فنيلين ثنائي راوالبنزايميدازول من تفاعل االستر مع 

Von Niementowski , ثنائي -تلوين أمينثنائي  -4,3فعند تسخين مزيج متساوي الموالت من

مثيل بنزايميدازول( 6-أو)5-يتكون  هيدروكلوريد مع فورمات االثيل
[18]

 .(21)كما في المعادلة , 

 

وجماعته M. J. Akhtarقام الباحث كما         
[33]
ثو ربتحضير مشتقات بنزايميدازول من تفاعل او 

 .(22)في المعادلة  كما ethyl 2-cyanoacetate المعوض مع  األمين فنيلين ثنائي

 

وجماعته F. da Silva Mirandaالباحث  تمكنكما         
[34]

-bis(1H تحضيرمن  

benzimidazol-2-yl)methane    مع  أمين اورثو فنيلين ثنائيمن تفاعلdiethyl malonate 

 .(23)كما موضح في المعادلة 
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 Reaction with acid chlorides                     التفاعل مع كلوريدات الحوامض  7-2-2-1-

رثو او أوتكوين البنزايميدازول  إلى األمينثو فنيلين ثنائي راويؤدي تفاعل كلوريد الحامض مع         

 Acetylفعند تفاعل . وهذا يتوقف على ظروف التفاعل, ثنائي اسيلينات أو أحادي أمينفنيلين ثنائي 

chloride  ثنائي مثيل بنزايميدازول -5,2ثنائي امينوتلوين في البنزين يتكون  -4,3مع 
[25]
كما  

  (24)موضح في المعادلة 

 

 و  S. Mallakpour حضر الباحثان كذلك         
[35]

M. Dinari مشتق البنزايميدازول من تفاعل

 .(25)في المعادلة  موضح كما dinitrobenzoyl chloride-3,5  مع األمين ثو فنيلين ثنائيراو

 

 

 Reaction with urea                                              التفاعل مع اليوريا          8-2-2-1-

درجة مئوية  (130) إلىثنائي هيدروكلوريد مع اليوريا  -أمينرثو فنيلين ثنائي اوعند تسخين         

 يتكون
[18]

2(3H)-benzimidazolone   (26)كما موضح في المعادلة  

 

وجماعته F. Zellmannالباحث  كما قام        
[36]
البنزايميدازولون من تفاعل مشتق بتحضير مشتق  

  (27)مع اليوريا كما موضح في المعادلة  األمين ثو فنيلين ثنائيرواال

 

 



 Chapter One : Introduction                                                 المقدمة: األول الفصل 

11 
 

 

وجماعتها M. I. Kharitonovaحضرت الباحثة كذلك         
[37]
 dichloro-2(3H)-5,6  المركب 

benzimidazolone  4,5 من تفاعل-dichlorobenzene-1,2-diamine  مع اليوريا كما موضح

  (28)في المعادلة 

 

 

 Reaction with primary amines                         األوليةالتفاعل مع االمينات  9-2-2-1-

 األوليةمع االمينات  األمين فنيلين ثنائي ثوراوتحضير البنزايميدازول من تفاعل  أيضايمكن         

وجماعته R. Zhangحيث قام الباحث , بوجود بعض العوامل المساعدة
[38]

                   بتحضير 

2-phenyl-1H-benzimidazole  مع  األمين فنيلين ثنائي ثوراومن تفاعلbenzylamine بوجود           

o-quinone (o-Q1)   (29)كعامل مساعد كما موضح في المعادلة   

 

 و   K. M. H. Nguyenكما استطاع الباحثان        
[39]

M. Largeron تحضير مشتقات

         بوجود         األوليةمع االمينات المعوض  أمين ثو فنيلين ثنائيراوالبنزايميدازول من تفاعل 

o-iminoquinone (1ox)   (30)كعامل مساعد كما موضح في المعادلة  
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 والصناعية بايولوجيةال هتتطبيقاالدراسات السابقة لمركب البنزايميدازول و 3-2-1-

Literature survey of benzimidazole compound and biological and 

industrial applications  

  Antimicrobial                                                            للمايكروبات اتمضاد 1-3-2-1-

وجماعته  Y. Özkayحضر الباحث         
[40]

حيث من مشتقات البنزايميدازول سلسلة جديدة  

  (1-1)كمضادات للبكتريا والفطريات كما في المخطط  جيدة فعالية المركبات المحضرة أظهرت بعض

 (1-1)المخطط 

وجماعته Y. N. Wangحضر الباحث كذلك         
[41]
كمضادات زول مشتقات جديدة للبنزايميدا 

 . (1-2)كمضاد للبكتريا والفطريات كما في المخطط  بعضها فعالية جيدة تأظهر للمكروبات حيث

 (1-2)المخطط 
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وجماعته M. A. Redayanالباحث  كما قام        
[42]
زايميدازول من مشتقات جديدة للبن بتحضير 

 أظهرتمع مشتقات الثايادايازول وقد  1H-benzimidazole-(chloromethyl)-2 تفاعل مشتقات

 . (1-3)المركبات المحضرة فعالية جيدة كمضادات للبكتريا كما موضح في المخطط 

 

 (1-3)المخطط 

وجماعته A. Ç. Karaburunكذلك حضر الباحث         
[43]
مشتقات جديدة للبنزايميدازول وتم  

بعضها فعالية جيدة كمضادات  أظهرتالمركبات المحضرة كمضادات للفطريات حيث  اختبار

   (1-4)للفطريات كما موضح في المخطط 

 

 (1-4)المخطط 
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  Anticancer                                                                      للسرطان اتمضاد 2-3-2-1-

وجماعته M.J. Akhtarحضر الباحث         
[44]
 سلسلة من المركبات الجديدة التي تحتوي على 

بعض  أظهرتالبنزايميدازول وتم دراسة فعالية المركبات المحضرة كمضادات للسرطان حيث 

   (1-5)المركبات فعالية جيدة كمضادات للسرطان كما موضح في المخطط 

 

 (1-5)المخطط 

وجماعته U. A. Çevikالباحث  كما قام        
[45]
والتي مشتقات جديدة للبنزايميدازول بتحضير  

  (1-6)فعالية جيدة كمضادات للسرطان كما موضح في المخطط  أعطت

 

  (1-6)المخطط 
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  Anti-inflammatory                                                      لاللتهابات اتمضاد 3-3-2-1-

وجماعته R. Sharmaحضر الباحث         
[46]

-N-(2-propyl-1Hمشتقات المركب  

benzimidazol-5-yl)methanesulfonamide   فعالية جيدة كمضادات لاللتهاب  أظهرتالتي

 .(1-7)كما موضح في المخطط 

 

 (1-7)المخطط 

وجماعته A. Rathoreحضر الباحث  أيضا        
[47]
 أظهرتمشتقات جديدة للبنزايميدازول وقد  

 .(1-8)المركبات المحضرة فعالية جيدة كمضادات لاللتهاب كما موضح في المخطط 

 

 (1-8)المخطط 
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  Analgesic                                                                                    مسكنات 4-3-2-1-

تهوجماع S. S. Chhajedحضر الباحث         
[48]
 أظهرتمشتقات جديدة للبنزايميدازول والتي  

   (1-9)فعالية جيدة كمسكنات وكمضادات لاللتهاب كما موضح في المخطط

 

 (1-9)المخطط 

وجماعته S. Dixitالباحث  قام كما        
[49]

-methyl-1H-1)-1   مشتقاتبتحضير  

benzimidazol-2-yl)naphthalen-2-ol   فعالية جيدة كمسكنات كما موضح في  أظهرتالتي

  (1-10)المخطط 

 

 (1-10)المخطط 
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  Anti-Tubercular                                                       لمرض السل اتمضاد 5-3-2-1-

وجماعته N. C. Desaiحضر الباحث         
[50]
 (H-benzimidazol 2yl-1)-1))-1   مشتقات  

ethylidene)amino) -6- ((benzylidene)amino) -4- (4-nitrophenyl) -2- oxo -1,2- 

dihydropyridine-3,5-dicarbonitrile   فعالية جيدة كمضادات لمرض السل كما  أعطتالتي

   (1-11)موضح في المخطط 

 

 (1-11)المخطط 

وجماعته R. V. Shingalapurالباحث  حضر        
[51]

-styryl-1H-2   مشتقات المركب 

benzimidazole  أظهرتللمركبات المحضرة ضد مرض السل وقد  بايولوجيةالوتم تقييم الفعالية 

     (31)معظم المركبات فعالية جيدة كمضادات لمرض السل كما موضح في المعادلة 
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 Anti-HIV                                          مضادات لفيروس نقص المناعة المكتسب 6-3-2-1-

اعتهوجم X. Biحضر الباحث         
[52]
 2-phenyl-(difluorobenzyl-2,6)-1المركب مشتقات  

-1H-benzimidazole  المناعة المكتسب كما  كمضادات لفيروس نقص جيدة فعالية أعطتالتي

    (1-12)موضح في المخطط 

 
 (1-12)المخطط 

وجماعته G.R. Liحضر الباحث كما         
[53]
فعالية  أظهرتمشتقات جديدة للبنزايميدازول وقد  

  (1-13)المناعة المكتسب كما موضح في المخطط  كمضادات لفيروس نقصجيدة 

 

 (1-13)المخطط 
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      Anticonvulsant                                                              لالختالج اتمضاد 7-3-2-1-

وجماعته N. Siddiquiحضر الباحث         
[54]
فعالية  أعطتمشتقات جديدة للبنزايميدازول والتي  

  (1-14)جيدة كمضادات لالختالج كما موضح في المخطط 

 (1-14)المخطط 

و  P. M. K. Prasadالباحثان  كذلك حضر        
[55]

R. Sundararajan 5)-2 مشتقات-(4-aryl) 

-4,5-dihydro-1Hpyrazol-3-yl)-1-(substitutedaminomethyl)-benzimidazole   التي

 (1-15)في المخطط  موضح فعالية جيدة كمضادات لالختالج كما أعطت

 

 (1-15)المخطط 
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  Anti-diabetic                                                            مضادات لمرض السكر 8-3-2-1-

وجماعته S. D. Vaidyaحضر الباحث       
[56]
 (1H-benzimidazol-2-yl))-3مشتقات المركب 

methyl)benzoisoxazole   الربو وكذلك مضادات كمضادات للبكتريا و جيدة فعالية أعطتالتي 

  (1-16)كما موضح في المخطط  لمرض السكر

 (1-16)المخطط 

وجماعته R. Vinodkumarحضر الباحث كما         
[57]

مشتقات جديدة للبنزايميدازول التي  

     (1-17)في المخطط  موضح كما كريكمضادات للس فعالية جيدة أظهرت

 

 (1-17)المخطط 
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  Antioxidant                                                                     لألكسدة اتمضاد 9-3-2-1-

وجماعتها N.O. Anastassovaحضرت الباحثة         
[58]

بنزايميدازول جديدة وتم مشتقات  

  (1-18)كما في المخطط  لألكسدةفعالية جيدة كمضادات  أظهرتحيث  ألكسدةلكمضادات  اختبارها

 

 (1-18)المخطط  

وجماعته D. Ashokحضر الباحث         
[59]
-phenyl-1H-1,2,3-1))-1)-2   مشتقات المركب 

triazol-4-yl)methyl)-1H-indol-3-yl)-1H-benzimidazole   فعالية جيدة  أظهرتوالتي

  (1-19)وكمضادات للبكتريا والفطريات كما موضح في المخطط  لألكسدةكمضادات 

 

 (1-19)المخطط 
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  Corrosion inhibitor                                                          للتآكلمثبطات  10-3-2-1-

وجماعتها M. Yadavحضرت الباحثة         
[60]

-methyl-1H-1)-2مشتقات المركب  

benzimidazol-2-yl) phenol   كما موضح في للتآكلفعالية جيدة كمثبطات  أظهرتالتي  

  (1-20)المخطط 

 

 (1-20)المخطط 

وجماعته P. R. Ammalحضر الباحث كذلك         
[61]

-propyl-1H-2))-5  المركب 

benzimidazol-1-yl)methyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiol   وتم اختبار فعالية المركب كمثبط

   (1-21)كما موضح في المخطط  للتآكلاظهر فعالية جيدة كمثبط وقد  للتآكل

 (1-21)المخطط 
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 Thiadiazole                                                                  الثايادايازول 3-1-

هو عبارة عن مركب حلقي خماسي اروماتي غير متجانس يحتوي على ثالثة من الذرات         

والصيغة العامة دروجين يواله كاربونذرتي ال إلى باإلضافةذرة كبريت المغايرة هي ذرتي نتروجين و

للثايادايازول هي 
[62]

C2H2SN2 , كبيرة لدى  أهميةوقد احتلت مركبات الثايادايازول ومشتقاتها

 .الكبيرة في المجاالت الطبية والكيمائية الحيوية والصناعية ألهميتهاالباحثين وذلك 

و    Thiadiazole-1,2,4و   Thiadiazole-1,2,3ايزومرات هي  أربعوللثايادايازول         

1,2,5-Thiadiazole  1,3,4و-Thiadiazole  (1-7)كما موضح في الشكل. 

 

 ايزومرات الثايادايازول (1-7)الشكل 

الثايادايازول انتشارا  في المجاالت  ايزومرات أكثرمن ( ثايادايازول -1,3,4)مركب  يعد        

المهمة  بايولوجيةالبسبب الفعالية  األخرىالصيدالنية والصناعية والزراعية بالمقارنة مع االيزومرات 

لهذا المركب ومشتقاته
[63]
لذلك قام الكثير من الباحثين باستخدام طرق وأساليب مختلفة لتحضير  ,

 . مشتقات جديدة من هذا المركب

عام  Emil Fischerالعالم  مرة من لدن ألول( ثايادايازول -1,3,4)تم اكتشاف المركب         

[64]
وذرتي  (1)وهو عبارة عن حلقة خماسية اروماتية تحتل فيها ذرة الكبريت الموقع . (1882)

 .(5,2)ذرتي كاربون في موقعي  إلى باإلضافة (4,3)النتروجين موقعي 

 

 ثايادايازول ومشتقاته -1,3,4تحضير  1-3-1-

Synthesis of 1,3,4-thiadayazole and its derivatives 

 في هيدرازينالو هيدرازين فينيل اكتشافب( يازولدايااث -4,3,1) مركب كيمياء تطور يرتبط        

   الغلق طرق ما عنأ (يازولدايااث -4,3,1) تحضير يمكن عام, بشكلو. عشر التاسع القرن أواخر

ا ويمكن. اوكسادايازول -4,3,1 من التحول أو ,هيدرازين أسيل لمشتقات الحلقي           تحضير أيض 

يوهدرازيناثال من (يازولدايااث -4,3,1)
 
  المخططكما موضح في  

[65]
(22-1) . 
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 (1-22)المخطط 

 .(يازولدايااث -4,3,1)خرا  لتحضير مشتقات ي بعض االستراتيجيات المستخدمة مؤفيما يل

 From Acid Hydrazides                                          من هيدرازيد الحامض   1-1-3-1-

وجماعته J. K. Augustineحضر الباحث         
[66]
-disubstituted-2,5  مشتقات المركب 

1,3,4-thiadiazole في  موضح الحامض مع الحوامض الكاربوكسيلية كما هيدرازين من تفاعل

  (32)المعادلة 

 

وجماعته F. Aryanasabالباحث  قامكما         
[67]
 benzyl-5-(4-nitro-2   المركببتحضير  

phenyl)-1,3,4-thiadiazole   2 لمن تفاع-phenylacetohydrazide 1مع-isothio 

cyanato- 4-nitrobenzene  (33)في المعادلة  موضح كما  
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 From Diacylhydrazines                                    هيدرازين    أسيلمن ثنائي  2-1-3-1-

وجماعته D. Kumarحضر الباحث         
[68]
-5-phenyl-(1H-indol-3-yl)-2المركب مشتقات  

1,3,4-thiadiazole  (1-23) كما موضح في المخطط  هيدرازين أسيلمن ثنائي  

 

 (1-23)المخطط 

وجماعته S. K. Sahaحضر الباحث كذلك        
[69]

-N-(4-(5-(4butoxyphenyl) مشتقات 

1,3,4-thiadiazol-2-yl)phenyl)-1-(3-methoxyphenyl)methanimine   أسيلمن ثنائي 

  (34) عادلة هيدرازين كما في الم

 

 

 From Thiosemicarbazides                                   من ثايوسيمي كاربازايد   3-1-3-1-

وجماعته M. Lv حضر الباحث        
[70]
-phenyl-1,3,4-thiadiazol-2-5مشتقات المركب  

amine (35)تفاعل الثايوسيمي كاربازايد مع مشتقات حامض البنزويك كما في المعادلة  من  
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وجماعته M. Yusufحضر الباحث  أيضا       
[71]
-amino-1,3,4-thiadiazole-2-5المركب  

thiol (36)كما في المعادلة  كاربونكاربازايد مع ثنائي كبريتيد الثايوسيمي  من تفاعل 

 

 

 From Thiocarbazides                                                   من ثايوكاربازايد   4-1-3-1-

الباحث  قام        
[72]

A. R. Sayed   2)-2بتحضير المركب-(4-nitrobenzylidene) 

hydrazinyl)-5-phenyl-1,3,4-thiadiazole  في موضح كما مشتق الثايوكاربازايد من    

 (37) المعادلة 

 

 

 From Thiohydrazides                                           من ثايو هيدرازايد         5-1-3-1-

وجماعته J. M. Farrarحضر الباحث         
[73]
  diphenyl-1,3,4-thiadiazole-2,5  المركب 

  (1-24)كما في المخطط  benzothiohydrazide  من

 

 (1-24)المخطط 

اوجماعته E. Q. Jasim ةالباحث تحضركذلك         
[74]
 phenyl-1,3,4thiadiazole-5 كب مرال 

-2-thiol  من  benzothiohydrazide (38) المعادلة في موضح كما  

 

 



 Chapter One : Introduction                                                 المقدمة: األول الفصل 

27 
 

 

 From 1,3,4-Oxadiazoles                                اوكسادايازول      -1,3,4من  -6-1-3-1

عتهاوجم V. Padmavathiحضر الباحث         
[75]

مشتقات مشتقات الثايادايازول من مفاعلة  

  (1-25)في المخطط  موضح االوكسادايازول مع ثايويوريا كما

 (1-25)المخطط 

 

 ترايازول -1,2,4-مركبتو-5-امينو-1من  7-1-3-1-

From 4-Amino-5-mercapto-1,2,4-triazoles 

وجماعته L. Zhangحضر الباحث         
[76]
-Amino-5-4   مشتقات الثايادايازول من مفاعلة 

mercapto-1,2,4-triazoles  (1-26)في المخطط  موضح كما الكاربوكسيلية مضوامع الح. 

 
  (1-26)المخطط 

 

 From Hydrazine                                                         من الهيدرازين        8-1-3-1-

وجماعته S. F. Al-Zobaydiyحضر الباحث         
[77]
-Dimercapto-1,3,4-2,5  المركب 

thiadiazole  (39)في المعادلة  موضح كما كاربونتفاعل الهيدرازين مع ثنائي كبريتيد ال من. 
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 ثايادايازول  -1,3,4والصناعية لمشتقات  بايولوجيةالالتطبيقات  2-3-1-

Biological and industrial applications of  1,3,4-thaadiazole derivatives 

  Antimicrobial                                                            للمايكروبات اتمضاد 1-2-3-1-

وجماعته M. N. Noolviحضر الباحث         
[78]
 أظهرتالتي  thiadiazole-1,3,4مشتقات  

  (1-27)في المخطط  موضح ضد البكتريا وضد الفطريات كماجيدة فعالية 

 (1-27)المخطط 

وجماعته V. K. Kambojحضر الباحث كذلك         
[79]
 triazolo[1,2,4]مشتقات المركب  

[3,4-b][1,3,4]thiadiazole   فعالية جيدة كمضادات للبكتريا والفطريات كما موضح  أعطتالتي

  (1-28)في المخطط 

 

 (1-28)المخطط 
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  Anti-inflammatory                                                      لاللتهابات اتمضاد 2-2-3-1-

وجماعته S. Maddilaحضر الباحث        
[80]
وقد  thiadiazole-1,3,4سلسلة جديدة من مشتقات  

   (1-29)في المخطط  موضح فعالية جيدة كمضادات لاللتهابات كما أظهرت

 

 (1-29)المخطط 

وجماعتها A. Cristinaحضرت الباحثة         
[81]
 Imidazo [2,1-b] سلسلة من مشتقات المركب 

[1,3,4]thiadiazole   فعالية جيدة  أظهرتوتم اختبار المركبات المحضرة كمضادات لاللتهاب حيث

   (1-30)في المخطط  موضح كمضادات لاللتهابات كما

 
 

 (1-30)المخطط 
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  Anticancer                                                                     للسرطان اتمضاد 3-2-3-1-

وجماعته D. Chowrasiaحضر الباحث         
[82]
  diaryl-[1,2,4] triazolo-3,6ت مشتقا 

[3,4-b][1,3,4]thiadiazole   (1-31)كما في المخطط فعالية جيدة ضد السرطان  أعطتالتي 

 

 (1-31)المخطط 

  Analgesic                                                                                    مسكنات 4-2-3-1-

وجماعته A. M. H. Shkairحضر الباحث         
[83]
التي    thiadiazole-1,3,4جديدة لـ مشتقات  

  (1-32)كما موضح في المخطط  لأللمفعالية جيدة كمسكنات  أعطت

 
  (1-32)المخطط 
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  Anti-Tubercular                                                           مضاد لمرض السل 5-2-3-1-

وجماعته S. B. Marganakopحضر الباحث         
[84]
-N-[4-acetyl-5-(6,7,8   مشتقات 

substituted -2- chloroquinolin -3- yl) -4,5- dihydro -1,3,4- thiadiazol-2-yl]-

acetamide   بعض المركبات فعالية جيدة ضد السرطان وضد مرض السل كما موضح  أظهرتوقد

  (1-33)في المخطط 

 (1-33)المخطط 

وجماعته H. M. Patelالباحث  كما قام        
[85]
 imidazo[2,1-b]المركب مشتقات بتحضير 

[1,3,4]thiadiazole   بعض المركبات فعالية عالية ضد مرض السل كما موضح في  أظهرتوقد

  (1-34)المخطط 

 

 (1-34)المخطط 
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  Antihypertensive                                               الرتفاع ضغط الدم اتمضاد6-2-3-1- 

حضر الباحثان         
 
A. B. Samel  و 

[86]
N. R. Pai   5))-1 مشتقات-substituted-1,3,4-

thiadiazol-2-yl)amino)-3-(naphthalen-2-yloxy) propan-2-ol   جيدة فعالية أعطتالتي 

  (1-35)كخافضات لضغط الدم كما موضح في المخطط 

 

 (1-35)المخطط 

 

 Anti HIV                                           لفيروس نقص المناعة المكتسب اتمضاد 7-2-3-1-

وجماعتها M. Shafiqueحضرت الباحثة        
[87]
 thiadiazole-1,3,4 سلسلة جديدة من مشتقات 

  (1-36)في المخطط  موضح كما المكتسب فعالية ضد فيروس نقص المناعة أظهرتالتي 

 

 (1-36)المخطط 
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      Anticonvulsant                                                              لالختالج اتمضاد 8-2-3-1-

وجماعتها A. P. G. Nikalje  حضرت الباحثة        
[88]
- substituted-5)-3   مشتقات المركب 

1,3,4-thiadiazol-2-ylimino)indolin-2-one    فعالية جيدة ضد االختالج كما  أظهرتالتي

  (1-37)موضح في المخطط 

 

 (1-37)المخطط 

  Insecticidal                                                                      مبيدات للحشرات 9-2-3-1-

وجماعته H. Xuewenحضر الباحث         
[89]
فعالية  أعطتمشتقات جديدة للثايادايازول والتي  

  (1-38) كما موضح في المخطط كمبيدات للحشرات  جيدة

 
 (1-38)المخطط 
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  Antioxidant                                                                   لألكسدة اتمضاد 10-2-3-1-

وجماعتها K. Jakovljevicحضرت الباحثة         
[90]
 N-(5-(dihydroxy المركب  مشتقات 

phenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzamide    فعالية عالية  المركبات المحضرة أظهرتحيث

  (1-39) خططفي الم موضح كما لألكسدةكمضادات 

 

 (1-39)المخطط 

وجماعته M. M. Azaamحضر الباحث كما         
[91]
 أعطتحيث  جديدة للثايادايازولمشتقات  

  (40)كما موضح في المعادلة  األكسدةضد  جيدة فعالية

 

  Corrosion inhibitor                                                          للتآكلمثبطات  11-2-3-1-

وجماعته Q.H.Zhang حضر الباحث        
[92]

مركبين جديدين من مشتقات الثايادايازول وتم  

  (1-40)كما في المخطط  للتآكلكمثبطات  كفاءة عالية أظهرتحيث  للتآكلاختبارهما كمثبطات 

 

 (1-40)المخطط 
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 Aim of Study                                                      الهدف من الدراسة  4-1-

     حلقةالمرتبطة بن مشتقات البنزايميدازول تهدف هذه الدراسة لتحضير سلسلة جديدة م        

ثم اختبار الفعالية البايولوجية لهذه , ثايادايازول وتشخيصها باستخدام الطرق الطيفية المختلفة -1,3,4

المشتقات كمضادات للبكتريا ضد نوعين من العزالت البكتيرية إحداهما موجبة لصبغة                

Gr)كرام 
+ve

Gr)واألخرى سالبة لصبغة كرام , (S. aureus, B. subtilis)هي  (
-ve

         هي (

(p. aruginosa, A. baumannii). 

 



 

 

Experimental
part

الفصل الثاني
اجلزء العملي
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 Chemicals used                                        المواد الكيميائية المستخدمة 1-2-

      شئها ونقاوتها كما مبين فيمستخدمة في تحضير المركبات مع منالكيميائية ال المواد

  (2-1)الجدول 

 الكيميائية المستخدمة في التفاعالت الكيميائية المواد (2-1)الجدول 

Purity% 
Name of 

company 
Chemical material 

Serial. 

NO. 

97 Fluka Benzoic acid 1 

95 Sigma Aldrich Carbon disulphide(CS2) 2 

94 Sigma Aldrich Charcoal 3 

97 BDH 2-Chloro benzoic acid 4 

98 BDH 4-Chloro benzoic acid 5 

99.8 Merck Chloroacetyl chioride 6 

97 Sigma Aldrich 3,4-Diaminobenzophenone 7 

99.5 Merck Dimethylformamide (DMF) 8 

98 BDH Dimethylsulfoxide (DMSO) 9 

99 BDH 3,5-Dinitro benzoic acid 10 

99.9 Scharlu Ethanol absolute 11 

99.5 Romil Ethyl acetate 12 

99.9 BDH Glacial Acetic acid 13 

99 BDH Hexane 14 

98 Sigma Aldrich 4-Methyl-o-Phenylenediamine 15 

99 BDH 4-Nitro benzoic acid 16 

98 Merck o-Phenylenediamine 17 

99 Alpha Phosphoroyl Chloride (POCl3) 18 

96 Sigma Aldrich Potassium Carbonate 19 

85 CDH Potassium Hydroxide 20 

97 Merck Thiosemicarbazide 21 

98 MOH Triethylamine (TEA) 22 
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 Instrumental and techniques used        المستخدمة والتقنيات األجهزة2-2-

 Digital melting pointاستخدم جهاز  -:(MP) جهاز قياس درجة االنصهار 1) 

Advanced smp3  المجهز من شركة (Stuart , Uk)  لقياس درجة انصهار المركبات

 .جامعة ديالى /  كلية التربية للعلوم الصرفة/ في مختبرات قسم الكيمياء, المحضرة

 

من نقاوة المركبات المحضرة  والتأكدمتابعة سير التفاعل  تم -:كرموتوغرافيا الطبقة الرقيقة 2) 

         صفائح االلومينا ذات ابعاد باستخدام (TLC)بواسطة كرموتوغرافيا الطبقة الرقيقة 

(20x20 cm)  فوق البنفسجية  األشعةالبقع باستعمال ضوء  إظهاروتم , السليكا جلب المغطاة

 . جامعة ديالى/ للعلوم الصرفةكلية التربية / في مختبرات قسم الكيمياء, nm 254))بطول موجي 

 

تحت الحمراء  األشعة أطيافتم دراسة  -: (FT-IR) تحت الحمراء األشعةجهاز قياس طيف 3) 

 ,SHIMADZU, FT-IR 8400S))لجميع المركبات المحضرة باستخدام جهاز 

Spectrophotometer  من  أقراصعلى شكلKBr ,كلية التربية / في مختبرات قسم الكيمياء

 . جامعة ديالى/  للعلوم الصرفة

 

) يلبروتونس طيف الرنين النووي المغناطيسي اجهاز قيا4) 
1
H-NMR) ي    كاربونوال 

(
13

C-NMR) :-  لبعض  يكاربونوال يلبروتونالرنين النووي المغناطيسي ا أطيافتم قياس

, كمذيب DMSO-d6وباستعمال  (Bruker, 500MHz)المركبات المحضرة باستخدام جهاز 

 . إيران/ طهران  /تربيت َمدرس في جامعة 
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 Synthetic methods of compounds                 طرق تحضير المركبات3-2- 

 (A3-A1)مشتقات البنزيميدازول تحضير   1-3-2-
[93]

 

5-(un)substituted-2-mercaptobenzimidazole  

 (mmol, 1.12 g 20) و, األمينفنيلين ثنائي  معوضات االورثو من (mmol 20)تم مزج 

       في (CS2) كاربونمن ثنائي كبريتيد ال (mmol, 1.2 mL 20)روكسيد البوتاسيوم و دمن هي

(25 mL)  من االيثانول و(5 mL)  من الماء في دورق دائري القعر سعته(100 mL) صعد و

من الفحم المنشط بحذر وبعد ذلك صعد المزيج لمدة  (g 0.5) أضيفثم  ,ساعات (3)المزيج لمدة 

60-70)درجة حرارة  إلىزيل الفحم المنشط عن طريق الترشيح وسخن الراشح أو, دقائق (10)
o
C) 

وفصل , فف مع التحريك جيدا  من الماء الدافئ وحمض مع حامض الخليك المخ (25mL) إليه وأضيف

ساعات الستكمال التبلور وجمع الراسب  (3)بشكل بلورات ووضع الخليط في حمام ثلجي لمدة  ناتجال

من نقاوة المركبات  التأكدومتابعة سير التفاعل  وتم. البلورة باستخدام االيثانول إعادةوتم , بالترشيح

 . (1 : 1) (v : v)  بنسبة (هكسان: خالت االثيل )متحرك الطور الوباستخدام  (TLC)بواسطة تقنية 

 

R 
Comp. 

No. 

H A1 

CH3 A2 

 
A3 

 

 

 ( A3-A1)الفيزياوية للمركبات  واصبعض الخ (2-2)جدول ال

Rf Yield % M.P (
o
C) Color M.wt 

Molecular 

formula 

Comp. 

No. 

0.57 78 305-307 Light beige 150.20 C7H6N2S A1 

0.59 80 286-288 Light brown 164.23 C8H8N2S A2 

0.56 85 258-260 Pale yellow 254.31 C14H10N2OS A3 
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 (B5-B1)ثايادايازول  -1,3,4مشتقات  تحضير 2-3-2-
[94]

 

2-Amino-5-(substituted phenyl)-1,3,4-thiadiazole  

     من( mmol, 1.82 g 20)مع  حامض البنزويكمشتقات من ( mmol 20)زج م  

, ساعات (3)وصعد المزيج لمدة  (POCl3) لسفوريوكلوريد الف من (mL 10)كاربازايد في الثايوسمي

ساعات  ((4لمدة  الماء ببطء وصعد المزيج من (mL 25) إليه وأضيفثم ترك المحلول حتى يبرد 

 إعادةثم رشح الراسب المتكون وتم  وتم معادلة الراشح مع محلول هيدروكسيد البوتاسيوم, وتم ترشيحه

 (TLC)من نقاوة المركبات بواسطة تقنية  التأكدومتابعة سير التفاعل  وتم .البلورة باستخدام االيثانول

 . (1 : 3) (v : v)  بنسبة (هكسان: خالت االثيل )متحرك الطور الوباستخدام 

 

 
 

R' 
Comp. 

No. 

H B1 

4-Cl B2 

2-Cl B3 

4-NO2 B4 

3,5-diNO2 B5 

 

 

 ( B5-B1)الفيزياوية للمركبات  واصالخبعض  (2-3)جدول ال

Rf Yield % M.P (
o
C) Color M.wt 

Molecular 

formula 

Comp. 

No. 

0.46 76 224-227 Pale yellow 177.23 C8H7N3S B1 

0.51 80 226-229 Yellow 211.67 C8H6ClN3S B2 

0.58 70 214-216 Yellow 211.67 C8H6ClN3S B3 

0.45 78 244-247 Dark yellow 222.22 C8H6N4O2S B4 

0.62 75 265-268 Dark yellow 267.22 C8H5N5O4S B5 
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 (C5-C1)مايد امشتقات االسيت تحضير 3-3-2-
[95]

 

2-Chloro-N-(5-(substituted phenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl) acetamide  

من ثالثي  (mmol 5) إليه وأضيف DMFفي  (B5-B1)من المركبات  (mmol 5)ذيب أ  

خليط التفاعل  إلىمن كلورو اسيتايل كلورايد ببطء  (mmol 10) أضيفثم , (TEA) أميناثيل 

ورشح  مع التحريك قطع صغيرة من الثلج إلىالمحلول  أضيفبعد ذلك , وصعد المزيج لمدة ساعتين

متابعة سير التفاعل  وتم .البلورة باستخدام االيثانول إعادةالراسب المتكون وغسل بالماء وجفف وتم 

                (هكسان: خالت االثيل ) متحركالطور الوباستخدام  (TLC)من نقاوة المركبات بواسطة تقنية  التأكدو

 . (1 : 1) (v : v)  بنسبة

 

 
 

R' 
Comp. 

No. 

H C1 

4-Cl C2 

2-Cl C3 

4-NO2 C4 

3,5-diNO2 C5 

 

 

 ( C5-C1)الفيزياوية للمركبات  واصالخبعض  (2-4)جدول ال

Rf Yield % M.P (
o
C) Color M.wt 

Molecular 

formula 

Comp. 

No. 

0.48 82 233-235 Pale yellow 253.70 C10H8ClN3OS C1 

0.54 85 254-256 Beige 288.15 C10H7Cl2N3OS C2 

0.48 84 230-232 Beige 288.15 C10H7Cl2N3OS C3 

0.47 80 250-252 Dark beige 298.70 C10H7ClN4O3S C4 

0.53 86 240-243 Pale brown 343.70 C10H6ClN5O5S C5 
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 (D15-D1)النهائية  مركباتال تحضير 4-3-2-
[96]

 

2-((5-substituted benzimidazol-2-yl)thio)-N-(5-(substitutedphenyl)-1,3,4- 

thiadiazol-2-yl) acetamide 

      و ,(A3-A1)من المركبات  (mmol 5)مع  (C5-C1)من المركبات  (mmol 5)زج م  

(5 mmol, 0.69 g) من كاربونات البوتاسيوم الالمائية (K2CO3)  في(25 mL)  منDMF 

 مع التحريكقطع صغيرة من الثلج  إلىالمحلول  أضيفبعد ذلك , ساعات 10))وصعد المزيج لمدة 

         التأكدومتابعة سير التفاعل  وتم. البلورة باستخدام االيثانول إعادةورشح الراسب المتكون وتم 

       (هكسان: خالت االثيل )متحرك الطور الوباستخدام  (TLC)من نقاوة المركبات بواسطة تقنية 

 .(2:3) (v:v) بنسبة

 

 
 

 

R R' Comp. No. 

H H D1 

CH3 H D2 

 
H D3 

H 4-Cl D4 

CH3 4-Cl D5 

 
4-Cl D6 

H 2-Cl D7 

CH3 2-Cl D8 

 
2-Cl D9 

H 4-NO2 D10 

CH3 4-NO2 D11 

 
4-NO2 D12 

H 3,5-diNO2 D13 

CH3 3,5-diNO2 D14 

 
3,5-diNO2 D15 
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 (D15-D1)الفيزياوية للمركبات  واصالخبعض  (2-5)جدول ال

Rf Yield % M.P (
o
C) Color M.wt 

Molecular 

formula 

Comp. 

No. 

0.43 60 188-190 Beige 367.45 C17H13N5OS2 D1 

0.46 71 222-225 Dark brown 381.47 C18H15N5OS2 D2 

0.38 74 210-212 Dark brown 471.55 C24H17N5O2S2 D3 

0.48 62 190-192 Dark brown 401.89 C17H12ClN5OS2 D4 

0.49 58 190-194 Dark beige 415.91 C18H14ClN5OS2 D5 

0.43 67 224-226 Bronze 506.00 C24H16ClN5O2S2 D6 

0.46 68 217-219 Dark beige 401.89 C17H12ClN5OS2 D7 

0.50 55 226-227 Pale brown 415.91 C18H14ClN5OS2 D8 

0.41 70 204-207 Orange 506.00 C24H16ClN5O2S2 D9 

0.44 59 193-196 Brown 412.44 C17H12N6O3S2 D10 

0.41 63 189-192 Dark brown 426.47 C18H14N6O3S2 D11 

0.39 71 199-202 Dark brown 516.55 C24H16N6O4S2 D12 

0.47 66 246-249 Dark brown 457.44 C17H11N7O5S2 D13 

0.51 60 215-218 Dark brown 471.47 C18H13N7O5S2 D14 

0.42 76 193-196 Dark brown 561.55 C24H15N7O6S2 D15 

 

 
 

 

 Study of the Biological activity                بايولوجيةالدراسة الفعالية 4-2- 

االنتشار حيث تم في هذه لبعض المركبات المحضرة بطريقة  بايولوجيةالتم دراسة الفعالية 

باستعمال  من البكتريا المرضية المعزولة والمشخصة مختبريا أنواع أربعة ستخداماالدراسة 

ن م نوعان, جامعة بغداد/ ابن الهيثم  التربية االختبارات المجهرية والكيموحياتية في مختبرات كلية

 Gr)كرام موجبة لصبغة هذه البكتريا 
+ve

سالبة  واألخرى, B. subtilis ,  ( S. aureus) وهي  (

 Gr)كرام لصبغة 
-ve

وتعد هذه العزالت المرضية ,  ( A.baumannii  ,  P. aeruginosa) وهي  (

 األمراضمن المسببات للكثير من 
[97]
. 
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 Preparation of Mueller Hinton Agar                       تحضير الوسط الزرعي 1-4-2-

حسب تعليمات  (Mueller-Hinton agar)تم تحضير وسط اكار مولر هنتون الزرعي 

لتر من الماء المقطر  (1)وق الوسط الزرعي في حغرام من مس (38)اذيب  حيث, الشركة المجهزة له

بعد ذلك وضع المحلول في جهاز , في دورق مخروطي وسخن المحلول حتى ذوبان االكار

(Autoclave)  121) تحت درجة حرارة
o
C) ضغط و(1.5 par) ثم , دقيقة ليتم تعقيمه (15)لمدة و

 . وترك ليتصلب أطباقبعدها تم صبه في , ترك الوسط حتى يبرد

 

                                     Preparation of solutions                تحضير المحاليل  2-4-2-

 (DMSO)المركبات المحضرة باستخدام ثنائي مثيل سلفوكسايد لبعض محاليل التم تحضير 

والتركيز  (mg/mL 100)األولالتركيز , كبات الصلبةركمذيب حيث تم تحضير تركيزين من هذه الم

 (mg/mL 50).  الثاني 

 

 Processing Method                                                             طريقة المعالجة  3-4-2-

بعدها تم عمل حفر في  األطباقفي  المصبوب تم نشر البكتريا على الوسط الزرعي المغذي

المحاليل  أضيفتثم , الذي تم تعقيمه بالكحول (borer Cork)باستخدام الثاقب الفليني  األطباقهذه 

 (24)في الحاضنة لمدة  األطباقبعد ذلك وضعت  (Micropipette) باستخدامالمحضرة داخل الحفر 

37)ساعة بدرجة حرارة 
o
C) , مناطق التثبيط  أقطاربعدها تم قياس(Inhibition Zone)  للمركبات

 قيد الدراسة باستعمال مسطرة ملمترية
[99, 98]

 . 
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 حضرة م العلمي للمركبات المالتركيب الكيميائي واالس (2-6)جدول ال

Com. 

No. 
Compound structure Compound name 

A1 
 

2-mercaptobenzimidazole 

A2 

 

5-methyl-2-mercapto 

benzimidazole 

A3 

 

5-benzoyl-2-mercapto 

benzimidazole 

B1 

 

2-amino-5-phenyl-1,3,4-

thiadiazole 

B2 

 

2-amino-5-(4-chlorophenyl)-1,3,4-

thiadiazole 

B3 

 

2-amino-5-(2-chlorophenyl)-1,3,4-

thiadiazole 

B4 

 

2-amino-5-(4-nitrophenyl)-1,3,4-

thiadiazole 

B5 

 

2-amino-5-(3,5-dinitrophenyl)-

1,3,4-thiadiazole 

C1 

 

2-chloro-N-(5-phenyl-1,3,4-

thiadiazol-2-yl)acetamide 

C2 

 

2-chloro-N-(5-(4-chlorophenyl)-

1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide 
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C3 

 

2-chloro-N-(5-(2-chlorophenyl)-

1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide 

C4 

 

2-chloro-N-(5-(4-nitrophenyl)-

1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide 

C5 

 

2-chloro-N-(5-(3,5-dinitrophenyl)-

1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide 

D1 

 

2-((benzimidazol-2-yl)thio)-N-(5-

phenyl-1,3,4-thiadiazol-2-

yl)acetamide 

D2 

 

2-((5-methylbenzimidazol-2-

yl)thio)-N-(5-phenyl-1,3,4-

thiadiazol-2-yl)acetamide 

D3 

 

2-((5-benzoylbenzimidazol-2-

yl)thio)-N-(5-phenyl-1,3,4-

thiadiazol-2-yl)acetamide 

D4 

 

2-((benzimidazol-2-yl)thio)-N-(5-

(4-chlorophenyl)-1,3,4-thiadiazol-

2-yl)acetamide 

D5 

 

2-((5-methylbenzimidazol-2-

yl)thio)-N-(5-(4-chlorophenyl)-

1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide 

D6 

 

2-((5-benzoyl benzimidazol-2-

yl)thio)-N-(5-(4-chlorophenyl)-

1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide 

D7 

 

2-((benzimidazol-2-yl)thio)-N-(5-

(2-chlorophenyl)-1,3,4-thiadiazol-

2-yl)acetamide 

D8 

 

2-((5-methylbenzimidazol-2-

yl)thio)-N-(5-(2-chlorophenyl)-

1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide 
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D9 

 

2-((5-benzoyl benzimidazol-2-

yl)thio)-N-(5-(2-chlorophenyl)-

1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide 

D10 

 

2-((benzimidazol-2-yl)thio)-N-(5-

(4-nitrophenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-

yl)acetamide 

D11 

 

2-((5-methylbenzimidazol-2-

yl)thio)-N-(5-(4-nitrophenyl)-

1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide 

D12 

 

2-((5-benzoyl benzimidazol-2-

yl)thio)-N-(5-(4-nitrophenyl)-

1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide 

D13 

 

2-((benzimidazol-2-yl)thio)-N-(5-

(3,5-dinitrophenyl)-1,3,4-

thiadiazol-2-yl)acetamide 

D14 

 

2-((5-methylbenzimidazol-2-

yl)thio)-N-(5-(3,5-dinitrophenyl)-

1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide 

D15 

 

2-((5-benzoyl benzimidazol-2-

yl)thio)-N-(5-(3,5-dinitrophenyl)-

1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide 

 



 

 

الفصل الثالث
النتائج واملناقشة

Results and
Discussion
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 مركباتالتحضير وتشخيص  1-3-

Synthesis and identification of Compounds 

 (A3-A1) تحضير وتشخيص المركبات1-1-3- 

Synthesis and identification of Compounds 5-(un)substituted-2-

mercaptobezimidazole (A1-A3) 

مع ثنائي  األمينمعوضات االورثو فنيلين ثنائي من مفاعلة  (A3-A1)تم تحضير المركبات         

بطريقة التصعيد وبوجود الفحم المنشط وباستخدام مزيج من االيثانول والماء ( CS2)كبريتيد الكاربون 

  -: (3-1) لمخططاالميكانيكية كما في و (1)توضيح التفاعل كما في المعادلة  كمذيب ويمكن

 

 

 

 (A3-A1).الميكانيكية المقترحة لسير تفاعل المركبات  (3-1) مخططال

 

 

ع يتحت الحمراء لجم األشعةطيف و درجة االنصهار بواسطة (A3-A1)تم تشخيص المركبات         

االورثو فنيلين ثنائي  عوضاتفي م (NH2)مجموعة  جميعها اختفاء تردد مط تأظهرالمركبات وقد 

عند المدى  (S-H) اآلصرةوظهور تردد مط , األمين
[100]

وكذلك ظهور تردد مط  (2573-2569)

عند المدى  (C=N) اآلصرة
[101]

  -: موضح في األشكال التالية وكما (1625-1618)
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 mercaptobenzimidazole (A1)-2   المركب

cm 3155)حزمة امتصاص عند  (A1)تحت الحمراء للمركب  األشعةطيف  أظهر        
-1

تعود  (

cm 3093)حزمة امتصاص عند  أظهرو, (N-H) اآلصرةلمط 
-1

 (C-H) اآلصرةتعود لمط  (

cm 2569)حزمة امتصاص عند  أظهرو, االروماتية
-1

حزمة  أظهرو, (S-H) اآلصرةتعود لمط  (

cm 1620)امتصاص عند 
-1

حزمتا امتصاص عند  أظهركما , (C=N) اآلصرةتعود لمط  (

(1585,1462 cm
-1

 األشعةيوضح طيف  (3-1)والشكل , االروماتية (C=C) اآلصرةتعود لمط  (

 .(A1)تحت الحمراء للمركب 

 

 

 

 .(A1)تحت الحمراء للمركب  األشعةطيف  (3-1)الشكل 
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 methyl-2-mercaptobenzimidazole (A2)-5   المركب

cm 3132)حزمة امتصاص عند  (A2)تحت الحمراء للمركب  األشعةطيف  أظهر        
-1

تعود  (

cm 3097)حزمة امتصاص عند  أظهرو, (N-H) اآلصرةلمط 
-1

 (C-H) اآلصرةتعود لمط  (

cm 2881 ,2968)امتصاص عند  تاحزم أظهرو, االروماتية
-1

 (C-H) اآلصرةتعود لمط  (

cm 2573)حزمة امتصاص عند  أظهرو, االليفاتية
-1

حزمة  أظهرو, (S-H) اآلصرةتعود لمط  (

cm 1625) امتصاص عند
-1

حزمتا امتصاص عند  أظهرو, (C=N) اآلصرةتعود لمط  (

(1593,1469 cm
-1

 األشعةيوضح طيف  (3-2)والشكل , االروماتية (C=C) اآلصرةتعود لمط  (

 .(A2)تحت الحمراء للمركب 

 

 

 .(A2)تحت الحمراء للمركب  األشعةطيف  (3-2)الشكل 
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 benzoyl-2-mercaptobenzimidazole (A3)-5   المركب

cm 3134)حزمة امتصاص عند  (A3)تحت الحمراء للمركب  األشعةطيف  أظهر        
-1

تعود  (

cm 3041)حزمة امتصاص عند  أظهرو, (N-H) اآلصرةلمط 
-1

 (C-H) اآلصرةتعود لمط  (

cm 2569)حزمة امتصاص عند  أظهرو, االروماتية
-1

حزمة  أظهرو, (S-H) اآلصرةتعود لمط  (

cm 1641)امتصاص عند 
-1

حزمة امتصاص عند  أظهرو, الكيتونية (C=O) اآلصرةتعود لمط  (

(1618 cm
-1

cm 1595,1473)حزمتا امتصاص عند  أظهرو, (C=N) اآلصرةتعود لمط  (
-1

) 

     تحت الحمراء  األشعةيوضح طيف  (3-3)والشكل , االروماتية (C=C) اآلصرةتعود لمط 

 .(A3)للمركب 

 

 

 .(A3)تحت الحمراء للمركب  األشعةطيف  (3-3)الشكل 
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 (B5-B1)  تحضير وتشخيص المركبات2-1-3- 

Synthesis and identification of Compounds  2-amino-5-(substituted)-

1,3,4-thiadiazole (B1-B5)   

اربازايد مي كيسوة مشتقات حامض البنزويك مع الثايمن مفاعل (B5-B1)تم تحضير المركبات         

الميكانيكيةو( 2)ويمكن توضيح التفاعل كما في المعادلة  (POCl3) لسفوريووبوجود كلوريد الف
[102]

 

  -:كما يلي (3-2) مخططالكما في 

 

 

 (B5-B1).الميكانيكية المقترحة لسير تفاعل المركبات ( 3-2) المخطط

 

 

ع يتحت الحمراء لجم األشعةطيف و درجة االنصهار بواسطة (B5-B1)تم تشخيص المركبات         

في مشتقات حامض  (O-H), (C=O)ت جميعها اختفاء تردد مط المجاميع أظهرالمركبات وقد 

 -: وكما في األشكال التالية (1624-1635)عند المدى  (C=N) اآلصرةالبنزويك وظهور تردد مط 
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 amino-5-phenyl-1,3,4-thiadiazole  (B1)-2   المركب

cm 3113 ,3275)عند  امتصاص تاحزم (B1)تحت الحمراء للمركب  األشعةطيف  أظهر        
-1

) 

cm 3043) حزمة امتصاص عند أظهرو, (NH2)تعود للمط المتناظر وغير المتناظر لمجموعة 
-1

) 

cm 1631)حزمة امتصاص عند  أظهرو, االروماتية (C-H) اآلصرةتعود لمط 
-1

تعود لمط  (

cm 1581,1469)حزمتا امتصاص عند  أظهركذلك , (C=N) اآلصرة
-1

 اآلصرةتعود لمط  (

(C=C) تحت الحمراء للمركب  األشعةيوضح طيف  (3-4)والشكل , االروماتية(B1). 

 

 

 

 .(B1)تحت الحمراء للمركب  األشعةطيف  (3-4)الشكل 
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 amino-5-(4-chlorophenyl)-1,3,4-thiadiazole  (B2)-2  المركب 

cm 3105 ,3271)عند  امتصاص تاحزم (B2)تحت الحمراء للمركب  األشعةطيف  أظهر        
-1

) 

cm 3047)حزمة امتصاص عند  أظهرو, (NH2)تعود للمط المتناظر وغير المتناظر لمجموعة 
-1

) 

cm 1631)حزمة امتصاص عند  أظهرو, االروماتية (C-H) اآلصرةتعود لمط 
-1

تعود لمط  (

cm 1597,1462)حزمتا امتصاص عند  أظهركذلك , (C=N) اآلصرة
-1

 اآلصرةتعود لمط  (

(C=C) تحت الحمراء للمركب  األشعةيوضح طيف  (3-5)والشكل , االروماتية(B2). 

 

 

 

 .(B2)تحت الحمراء للمركب  األشعةطيف  (3-5)الشكل 
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 amino-5-(2-chlorophenyl)-1,3,4-thiadiazole  (B3)-2  المركب 

cm 3105 ,3282)عند  امتصاص تاحزم (B3)تحت الحمراء للمركب  األشعةطيف  أظهر        
-1

) 

cm 3028)  حزمة امتصاص عند أظهرو, (NH2)تعود للمط المتناظر وغير المتناظر لمجموعة 
-1

) 

cm 1635)حزمة امتصاص عند  أظهرو, االروماتية (C-H) اآلصرةتعود لمط 
-1

تعود لمط  (

cm 1597,1458)حزمتا امتصاص عند  أظهركذلك , (C=N) اآلصرة
-1

 اآلصرةتعود لمط  (

(C=C) تحت الحمراء للمركب  األشعةيوضح طيف  (3-6)والشكل , االروماتية(B3). 

 

 

 

 .(B3)تحت الحمراء للمركب  األشعةطيف  (3-6)الشكل 
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 amino-5-(4-nitrophenyl)-1,3,4-thiadiazole  (B4)-2   المركب

cm 3113 ,3259)عند  امتصاص تاحزم (B4)تحت الحمراء للمركب  األشعةطيف  أظهر        
-1

) 

cm 3066)حزمة امتصاص عند  أظهرو, (NH2)تعود للمط المتناظر وغير المتناظر لمجموعة 
-1

) 

cm 1627)حزمة امتصاص عند  أظهرو, االروماتية (C-H) اآلصرةتعود لمط 
-1

تعود لمط  (

cm 1597,1458)حزمتا امتصاص عند  أظهركذلك , (C=N) اآلصرة
-1

 اآلصرةتعود لمط  (

(C=C) 1508,1346)حزمتا امتصاص عند  أظهرو, االروماتية cm
-1

تعود للمط المتناظر وغير  (

 .(B4)تحت الحمراء للمركب  األشعةيوضح طيف  (3-7)والشكل , (NO2) آلصرةالمتناظر 

 

 

 .(B4)تحت الحمراء للمركب  األشعةطيف  (3-7)الشكل 
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 amino-5-(3,5-dinitrophenyl)-1,3,4-thiadiazole  (B5)-2   المركب

cm 3116 ,3275)عند  امتصاص تاحزم (B5)تحت الحمراء للمركب  األشعةطيف  أظهر        
-1

) 

cm 3055)حزمة امتصاص عند  أظهرو, (NH2)تعود للمط المتناظر وغير المتناظر لمجموعة 
-1

) 

cm 1624)حزمة امتصاص عند  أظهرو, االروماتية (C-H) اآلصرةتعود لمط 
-1

تعود لمط  (

cm 1593,1419)حزمتا امتصاص عند  أظهركذلك , (C=N) اآلصرة
-1

 اآلصرةتعود لمط  (

(C=C) 1539,1350)حزمتا امتصاص عند  أظهرو, االروماتية cm
-1

تعود للمط المتناظر وغير  (

 .(B5)تحت الحمراء للمركب  األشعةيوضح طيف  (3-8)والشكل , (NO2) آلصرةالمتناظر 

 

 

 .(B5)تحت الحمراء للمركب  األشعةطيف  (3-8)الشكل 
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 (C5-C1)  تحضير وتشخيص المركبات3-1-3- 

Synthesis and identification of Compounds  2-chloro-N-(5-( (un) 

substituted phenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide (C1-C5) 

المحضرة في  (B5-B1) الثايادايازولمشتقات من مفاعلة  (C5-C1)تم تحضير المركبات         

 (DMF)وباستخدام  (TEA) أمينتايل كلورايد بوجود ثالثي اثيل الخطوة السابقة مع كلورواسي

  -:كما يلي( 3-3) مخططالالميكانيكية كما في و( 3)كمذيب ويمكن توضيح التفاعل كما في المعادلة 

 

 

 

 (C5-C1).الميكانيكية المقترحة لسير تفاعل المركبات ( 3-3) المخطط

 

 

 

ع يتحت الحمراء لجم األشعةطيف و درجة االنصهار بواسطة (C5-C1)تم تشخيص المركبات         

وظهور  (B5-B1)في المركبات  (NH2)مط مجموعة ت جميعها اختفاء تردد أظهرت وقد المركبا

عند  (C=O) اآلصرةوتردد مط  (2831-2947)االليفاتية عند المدى  (C-H) اآلصرةتردد مط 

المدى 
[95]

 -: وكما موضح في األشكال التالية (1712-1705)
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 chloro-N-(5-phenyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide (C1)-2   المركب

cm 3182)حزمة امتصاص عند  (C1)تحت الحمراء للمركب  األشعةطيف  أظهر        
-1

تعود  (

cm 3043)حزمة امتصاص عند  أظهرو, (N-H) اآلصرةلمط 
-1

 (C-H) اآلصرةتعود لمط  (

cm 2835 ,2947))حزمتا امتصاص عند  أظهرو, االروماتية
-1

 (C-H) اآلصرةتعود لمط  

حزمة امتصاص  أظهرو, (C=O) اآلصرةتعود لمط  (1705)حزمة امتصاص عند  أظهرو, االليفاتية

cm 1627)عند 
-1

cm 1573,1438)حزمتا امتصاص عند  أظهرو ,(C=N) اآلصرةتعود لمط  (
-1

) 

      تحت الحمراء األشعةيوضح طيف  (3-9)والشكل , االروماتية (C=C) اآلصرةتعود لمط 

 .(C1)للمركب 

 

 

 .(C1)تحت الحمراء للمركب  األشعةطيف  (3-9)الشكل 
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2-chloro-N-(5-(4-chlorophenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide (C2)  المركب 

cm 3170)حزمة امتصاص عند  (C2)تحت الحمراء للمركب  األشعةطيف  أظهر        
-1

تعود  (

cm 3043)حزمة امتصاص عند  أظهرو, (N-H) اآلصرةلمط 
-1

 (C-H) اآلصرةتعود لمط  (

cm 2835 ,2943))حزمتا امتصاص عند  أظهرو, االروماتية
-1

 (C-H) اآلصرةتعود لمط  

حزمة امتصاص  أظهرو, (C=O) اآلصرةتعود لمط  (1705)حزمة امتصاص عند  أظهرو, االليفاتية

cm 1631)عند 
-1

cm 1570,1442)حزمتا امتصاص عند  أظهرو, (C=N) اآلصرةتعود لمط  (
-1

) 

    تحت الحمراء  األشعةيوضح طيف  (3-10)والشكل , االروماتية (C=C) اآلصرةتعود لمط 

 .(C2)للمركب 

 

 

 .(C2)تحت الحمراء للمركب  األشعةطيف  (3-10)الشكل 
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 chloro-N-(5-(2-chlorophenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide (C3)-2 المركب

cm 3174)حزمة امتصاص عند  (C3)تحت الحمراء للمركب  األشعةطيف  أظهر        
-1

تعود  (

cm 3032)حزمة امتصاص عند  أظهرو, (N-H) اآلصرةلمط 
-1

 (C-H) اآلصرةتعود لمط  (

cm 2831 ,2939))حزمتا امتصاص عند  أظهرو, االروماتية
-1

 (C-H) اآلصرةتعود لمط  

حزمة امتصاص  أظهرو, (C=O) اآلصرةتعود لمط  (1708)حزمة امتصاص عند  أظهرو, االليفاتية

cm 1624)عند 
-1

cm 1581,1438)حزمتا امتصاص عند  أظهرو, (C=N) اآلصرةد لمط تعو (
-1

) 

    تحت الحمراء  األشعةيوضح طيف  (3-11)والشكل , االروماتية (C=C) اآلصرةتعود لمط 

 .(C3)للمركب 

 

 

 .(C3)تحت الحمراء للمركب  األشعةطيف  (3-11)الشكل 
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2-chloro-N-(5-(4-nitrophenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide (C4)   المركب  

cm 3163)حزمة امتصاص عند  (C4)تحت الحمراء للمركب  األشعةطيف  أظهر        
-1

تعود  (

cm 3032)حزمة امتصاص عند  أظهرو, (N-H) اآلصرةلمط 
-1

 (C-H) اآلصرةتعود لمط  (

cm 2839 ,2943))حزمتا امتصاص عند  أظهرو, االروماتية
-1

 (C-H) اآلصرةتعود لمط  

حزمة امتصاص  أظهرو, (C=O) اآلصرةتعود لمط  (1708)حزمة امتصاص عند  أظهرو, االليفاتية

cm 1627)عند 
-1

cm 1593,1438)حزمتا امتصاص عند  أظهرو, (C=N) اآلصرةتعود لمط  (
-1

) 

cm 1519,1346)حزمتا امتصاص عند  أظهرو, االروماتية (C=C) اآلصرةتعود لمط 
-1

تعود  (

تحت الحمراء  األشعةيوضح طيف  (3-12)والشكل , (NO2) آلصرةاظر وغير المتناظر للمط المتن

 .(C4)للمركب 

 

 .(C4)تحت الحمراء للمركب  األشعةطيف  (3-12)الشكل 
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  chloro-N-(5-(3,5-dinitrophenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide(C5)-2المركب

cm 3182)حزمة امتصاص عند (C5)  تحت الحمراء للمركب األشعةطيف  أظهر        
-1

تعود  (

cm 3035)حزمة امتصاص عند  أظهرو, (N-H) اآلصرةلمط 
-1

 (C-H) اآلصرةتعود لمط  (

cm 2877 ,2943))حزمتا امتصاص عند  أظهرو, االروماتية
-1

 (C-H) اآلصرةتعود لمط  

حزمة امتصاص  أظهرو, (C=O) اآلصرةتعود لمط  (1712)حزمة امتصاص عند  أظهرو, االليفاتية

cm 1624)عند 
-1

cm 1593,1438)حزمتا امتصاص عند  أظهرو, (C=N) اآلصرةتعود لمط  (
-1

) 

cm 1543,1350)حزمتا امتصاص عند  أظهرو, االروماتية (C=C) اآلصرةتعود لمط 
-1

تعود  (

تحت الحمراء  األشعةيوضح طيف  (3-13)والشكل , (NO2) آلصرةللمط المتناظر وغير المتناظر 

 .(C5)للمركب 

 

 .(C5)تحت الحمراء للمركب  األشعةطيف  (3-13)الشكل 

 

 

 



 Chapter Three: Results & Discussion                    النتائج والمناقشة : الفصل الثالث

63 
 

 

 (D15-D1)  تحضير وتشخيص المركبات4-1-3- 

Synthesis and identification of Compounds  2-((5-(un)substituted 

benzimidazol-2-yl)thio)-N-(5-((un) substituted phenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-

yl)acetamide (D1-D15) 

المحضرة في  (C5-C1) مشتقات االسيت امايدمن مفاعلة  (D15-D1)تم تحضير المركبات         

بوجود كربونات البوتاسيوم  األولىالمحضرة في الخطوة  (A3-A1)الخطوة السابقة مع المركبات 

 مخططالالميكانيكية كما في و( 4)كمذيب ويمكن توضيح التفاعل كما في المعادلة  (DMF)وباستخدام 

  -:كما يلي( 4-3)

 

 

 (D15-D1).الميكانيكية المقترحة لسير تفاعل المركبات ( 3-4) المخطط

 
 

ع يتحت الحمراء لجم األشعةطيف و درجة االنصهار بواسطة (D15-D1)تم تشخيص المركبات         

وبعضها , (A3-A1)في المركبات  (S-H) اآلصرةت جميعها اختفاء تردد  مط أظهرالمركبات وقد 

  -: وكما في األشكال التالية ,الكاربونيالبروتوني و بواسطة طيف الرنين النووي المغناطيسي شخصت
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 N-(5-phenyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-(thio(benzimidazol-2-yl))-2          المركب  

acetamide (D1) 

cm 3336)حزمة امتصاص عند  (D1)تحت الحمراء للمركب  األشعةطيف  أظهر        
-1

تعود  (

cm 3155)حزمة امتصاص عند  أظهرو, االمايدية (N-H) اآلصرةلمط 
-1

   اآلصرةتعود لمط  (

(N-H) 3035)حزمة امتصاص عند  أظهرو, للبنزايميدازول cm
-1

 (C-H) اآلصرةتعود لمط  (

cm 2881 ,2951))حزمتا امتصاص عند  أظهرو, االروماتية
-1

 (C-H) اآلصرةتعود لمط  

حزمة  أظهرو, مايديةاال (C=O) اآلصرةتعود لمط  (1670)حزمة امتصاص عند  أظهرو, االليفاتية

cm 1616)امتصاص عند 
-1

حزمتا امتصاص عند  أظهركما , (C=N) اآلصرةتعود لمط  (

(1558,1435 cm
-1

 األشعةيوضح طيف  (3-14)والشكل , االروماتية (C=C) اآلصرةتعود لمط  (

 .(D1)تحت الحمراء للمركب 

 

 

 .(D1)تحت الحمراء للمركب  األشعةطيف  (3-14)الشكل 
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 يلبروتوناطيف الرنين النووي المغناطيسي         
[101]

(
1
H-NMR)  للمركب(D1) إشارة أظهر 

           ما بين متعددة إشارات أظهرو, (CH2)مجموعة ل (2H) إلىتعود  (ppm 4.45)عند منفردة 

(7.75-7.15 ppm)  إلىتعود (9H) عند منفردة إشارة أظهرو, الحلقات االروماتية في          

(8.58 ppm) إلى تعود (1H) مجموعة ل(NH) عند منفردة إشارة أظهرو, االمايدية           

(12.55 ppm)  إلىتعود (1H) مجموعة ل(NH) ي            ف كما موضح, لبنزايميدازولا في 

 .(3-15)الشكل 

 

 

 

 البروتوني  طيف الرنين النووي المغناطيسي (3-15)الشكل        
1
H-NMR  للمركب(D1) 
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 الكاربونييف الرنين النووي المغناطيسي ط        
[101]

(
13

C-NMR)  للمركب(D1) إشارة أظهر 

         ما بين متعددة إشارات أظهرو, (CH2)تعود لذرة كاربون مجموعة  (ppm 36.74)عند 

(139.97-114.35 ppm) عند  إشارة أظهرو, تعود لذرات الكاربون في الحلقات االروماتية

(150.62 ppm)  تعود لذرة كاربون مجموعة(C=N) عند  إشارتين أظهرو, في البنزايميدازول

(162.57, 161.08 ppm) عند إشارة أظهرو, تعودان لذرتي الكاربون في الثايادايازول    

(169.43 ppm) ود لذرة الكاربون في مجموعة عت(C=O) في  كما موضح, االمايدية              

 .(3-16)الشكل 

 

 

  الكاربوني طيف الرنين النووي المغناطيسي (3-16)الشكل        
13

C-NMR  للمركب(D1) 
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 N-(5-phenyl-1,3,4-thiadiazol-(thio(methylbenzimidazol-2-yl-5))-2     المركب 

-2-yl)acetamide (D2) 

cm 3317)حزمة امتصاص عند  (D2)طيف األشعة تحت الحمراء للمركب  أظهر        
-1

تعود  (

cm 3167)حزمة امتصاص عند  أظهرو, االمايدية (N-H) اآلصرةلمط 
-1

   اآلصرةتعود لمط  (

(N-H) 3028)حزمة امتصاص عند  أظهرو, للبنزايميدازول cm
-1

 (C-H) اآلصرةتعود لمط  (

cm 2808 ,2908))حزمتا امتصاص عند  أظهرو, االروماتية
-1

 (C-H) اآلصرةتعود لمط  

حزمة  أظهرو, مايديةاال (C=O) اآلصرةتعود لمط  (1674)حزمة امتصاص عند  أظهرو, االليفاتية

cm 1627)امتصاص عند 
-1

حزمتا امتصاص عند  أظهركما , (C=N) اآلصرةتعود لمط  (

(1570,1438 cm
-1

 األشعةيوضح طيف  (3-17)والشكل , االروماتية (C=C) اآلصرةتعود لمط  (

 .(D2)تحت الحمراء للمركب 

 

 

 .(D2)تحت الحمراء للمركب  األشعةطيف  (3-17)الشكل 
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) يلبروتوناطيف الرنين النووي المغناطيسي         
1
H-NMR)  للمركب(D2) منفردة  إشارة أظهر

تعود  (ppm 4.43)عند منفردة  إشارة أظهرو ,(CH3)مجموعة ل (3H) إلىتعود   (ppm 2.37)عند

 (8H) إلىتعود  (ppm 6.95-7.52)ما بين  متعددة إشارات أظهرو, (CH2)مجموعة ل (2H) إلى

 (NH)مجموعة ل (1H) إلىتعود  (ppm 8.59)عند منفردة  إشارة أظهرو, االروماتية الحلقات في

 في (NH)مجموعة ل (1H) إلىتعود  (ppm 13.14)عند منفردة  إشارة أظهرو, االمايدية

 .(3-18)كما موضح في الشكل , لبنزايميدازولا

 

 

 

 البروتوني  طيف الرنين النووي المغناطيسي (3-18)الشكل        
1
H-NMR  للمركب(D2) 
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) يلكاربوناطيف الرنين النووي المغناطيسي         
13

C-NMR)  للمركب(D2) عند  إشارة أظهر

(21.62 ppm)  تعود لذرة كاربون مجموعة(CH3) ,عند  إشارة أظهرو(35.33 ppm)  تعود لذرة

تعود لذرات  (ppm 120.04-131.07)ما بين  متعددة إشارات أظهرو, (CH2)كاربون مجموعة 

تعود لذرة كاربون مجموعة  (ppm 149.03)عند  إشارة أظهرو, الكاربون في الحلقات االروماتية

(C=N) عند  إشارتين أظهرو, في البنزايميدازول(158.81 ,162.50 ppm)  تعودان لذرتي

ود لذرة الكاربون في مجموعة عت (ppm 167.55)عند  إشارة أظهرو, الكاربون في الثايادايازول

(C=O) (3-19)كما موضح في الشكل , االمايدية. 

 

 

  الكاربوني طيف الرنين النووي المغناطيسي (3-19)الشكل        
13

C-NMR  للمركب(D2) 

 

 

 

 



 Chapter Three: Results & Discussion                    النتائج والمناقشة : الفصل الثالث

70 
 

 

  N-(5-phenyl-1,3,4-thiadiazol-(thio(benzoylbenzimidazol-2-yl-5))-2    المركب

-2-yl)acetamide (D3) 

cm 3282)حزمة امتصاص عند  (D3)طيف األشعة تحت الحمراء للمركب  أظهر        
-1

تعود  (

cm 3140)حزمة امتصاص عند  أظهرو, االمايدية (N-H) اآلصرةلمط 
-1

   اآلصرةتعود لمط  (

(N-H) 3055)حزمة امتصاص عند  أظهرو, للبنزايميدازول cm
-1

 (C-H) اآلصرةتعود لمط  (

cm 2877 ,2947))حزمتا امتصاص عند  أظهرو, االروماتية
-1

 (C-H) اآلصرةتعود لمط  

حزمة  أظهرو, مايديةاال (C=O) اآلصرةتعود لمط  (1670)حزمة امتصاص عند  أظهرو, االليفاتية

cm 1647)امتصاص عند 
-1

حزمة امتصاص عند  أظهرو,  الكيتونية (C=O) اآلصرةتعود لمط  (

(1608 cm
-1

cm 1562,1431)حزمتا امتصاص عند  أظهركما , (C=N) اآلصرةتعود لمط  (
-1

) 

   تحت الحمراء  األشعةيوضح طيف  (3-20)والشكل , االروماتية (C=C) اآلصرةتعود لمط 

 .(D3)للمركب 

 

 .(D3)تحت الحمراء للمركب  األشعةطيف  (3-20)الشكل 
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 N-(5-(4-chlorophenyl)-1,3,4-thiadiazol-(thio(benzimidazol-2-yl))-2  المركب  

-2-yl)acetamide (D4) 

cm 3298)حزمة امتصاص عند  (D4)طيف األشعة تحت الحمراء للمركب  أظهر        
-1

تعود  (

cm 3163)حزمة امتصاص عند  أظهرو, االمايدية (N-H) اآلصرةلمط 
-1

   اآلصرةتعود لمط  (

(N-H) 3051)حزمة امتصاص عند  أظهرو, للبنزايميدازول cm
-1

 (C-H) اآلصرةتعود لمط  (

cm 2819 ,2900))حزمتا امتصاص عند  أظهرو, االروماتية
-1

 (C-H) اآلصرةتعود لمط  

حزمة  أظهرو, مايديةاال (C=O) اآلصرةتعود لمط  (1678)حزمة امتصاص عند  أظهرو, االليفاتية

cm 1620)امتصاص عند 
-1

حزمتا امتصاص عند  أظهركما , (C=N) اآلصرةتعود لمط  (

(1593,1438 cm
-1

 األشعةيوضح طيف  (3-21)والشكل , االروماتية (C=C) اآلصرةتعود لمط  (

 .(D4)تحت الحمراء للمركب 

 

 

 .(D4)تحت الحمراء للمركب  األشعةطيف  (3-21)الشكل 
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) يلبروتوناطيف الرنين النووي المغناطيسي         
1
H-NMR)  للمركب(D4) منفردة  إشارة أظهر 

           ما بين متعددة إشارات أظهرو, (CH2)مجموعة ل (2H) إلىتعود   (ppm 4.34)عند 

(7.91-7.12 ppm)  إلىتعود (8H) عند منفردة إشارة أظهرو, الحلقات االروماتية في          

(8.55 ppm) إلى تعود (1H) مجموعة ل(NH) عند منفردة إشارة أظهرو, االمايدية            

(12.60 ppm)  إلىتعود (1H) مجموعة ل(NH) كما موضح في, لبنزايميدازولا في              

 .(3-22)الشكل 

 

 

 

 البروتوني  طيف الرنين النووي المغناطيسي (3-22)الشكل        
1
H-NMR  للمركب(D4) 
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) يلكاربوناطيف الرنين النووي المغناطيسي         
13

C-NMR)  للمركب(D4) عند  إشارة أظهر

(36.22 ppm)  تعود لذرة كاربون مجموعة(CH2) ,ما بين متعددة إشارات أظهرو         

(135.63-119.71 ppm) عند  إشارة أظهرو, تعود لذرات الكاربون في الحلقات االروماتية

(149.68 ppm)  تعود لذرة كاربون مجموعة(C=N) عند  إشارتين أظهرو, في البنزايميدازول

(162.73, 159.06 ppm) عند إشارة أظهرو, تعودان لذرتي الكاربون في الثايادايازول     

(169.30 ppm) ود لذرة الكاربون في مجموعة عت(C=O) كما موضح في, االمايدية              

 .(3-23)الشكل 

 

 

  الكاربوني طيف الرنين النووي المغناطيسي (3-23)الشكل        
13

C-NMR  للمركب(D4) 
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 -N-(5-(4-chlorophenyl)-1,3,4-(thio(methylbenzimidazol-2-yl-5))-2      المركب

thiadiazol-2-yl)acetamide (D5) 

cm 3305)حزمة امتصاص عند  (D5)طيف األشعة تحت الحمراء للمركب  أظهر        
-1

تعود  (

cm 3159)حزمة امتصاص عند  أظهرو, االمايدية (N-H) اآلصرةلمط 
-1

   اآلصرةتعود لمط  (

(N-H) 3047)حزمة امتصاص عند  أظهرو, للبنزايميدازول cm
-1

             اآلصرةتعود لمط  (

(C-H) 2873 ,2939))حزمتا امتصاص عند  أظهرو, االروماتية cm
-1

 (C-H) اآلصرةتعود لمط  

حزمة  أظهرو, مايديةاال (C=O) اآلصرةتعود لمط  (1678)حزمة امتصاص عند  أظهرو, االليفاتية

cm 1624)امتصاص عند 
-1

حزمتا امتصاص عند  أظهركما , (C=N) اآلصرةتعود لمط  (

(1593,1438 cm
-1

 األشعةيوضح طيف  (3-24)والشكل , االروماتية (C=C) اآلصرةتعود لمط  (

 .(D5)تحت الحمراء للمركب 

 

 

 .(D5)تحت الحمراء للمركب  األشعةطيف  (3-24)الشكل 
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 -N-(5-(4-chlorophenyl)-1,3,4-(thio(benzoyl benzimidazol-2-yl-5))-2   المركب

thiadiazol-2-yl)acetamide (D6) 

cm 3325)حزمة امتصاص عند  (D6)طيف األشعة تحت الحمراء للمركب  أظهر        
-1

تعود  (

cm 3151)حزمة امتصاص عند  أظهرو, االمايدية (N-H) اآلصرةلمط 
-1

   اآلصرةتعود لمط  (

(N-H) 3051)حزمة امتصاص عند  أظهرو, للبنزايميدازول cm
-1

 (C-H) اآلصرةتعود لمط  (

cm 2885 ,2951))حزمتا امتصاص عند  أظهرو, االروماتية
-1

 (C-H) اآلصرةتعود لمط  

حزمة  أظهرو, مايديةاال (C=O) اآلصرةتعود لمط  (1678)حزمة امتصاص عند  أظهرو, االليفاتية

cm 1643)امتصاص عند 
-1

حزمة امتصاص عند  أظهرو,  الكيتونية (C=O) اآلصرةتعود لمط  (

(1612 cm
-1

cm 1593,1427)حزمتا امتصاص عند  أظهركما , (C=N) اآلصرةتعود لمط  (
-1

) 

    تحت الحمراء  األشعةيوضح طيف  (3-25)والشكل , االروماتية (C=C) اآلصرةعود لمط ت

 .(D6)للمركب 

 

 .(D6)تحت الحمراء للمركب  األشعةطيف  (3-25)الشكل 
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 N-(5-(2-chlorophenyl)-1,3,4-thiadiazol-(thio(benzimidazol-2-yl))-2  المركب  

-2-yl)acetamide (D7) 

cm 3325)حزمة امتصاص عند  (D7)طيف األشعة تحت الحمراء للمركب  أظهر        
-1

تعود  (

cm 3155)حزمة امتصاص عند  أظهرو, االمايدية (N-H) اآلصرةلمط 
-1

   اآلصرةتعود لمط  (

(N-H) 3055)حزمة امتصاص عند  أظهرو, للبنزايميدازول cm
-1

 (C-H) اآلصرةتعود لمط  (

cm 2897 ,2962))حزمتا امتصاص عند  أظهرو, االروماتية
-1

 (C-H) اآلصرةتعود لمط  

حزمة  أظهرو, مايديةاال (C=O) اآلصرةتعود لمط  (1674)حزمة امتصاص عند  أظهرو, االليفاتية

cm 1620)امتصاص عند 
-1

حزمتا امتصاص عند  أظهركما , (C=N) اآلصرةتعود لمط  (

(1573,1435 cm
-1

 األشعةيوضح طيف  (3-26)والشكل , االروماتية (C=C) اآلصرةتعود لمط  (

 .(D7)تحت الحمراء للمركب 

 

 

 .(D7)تحت الحمراء للمركب  األشعةطيف  (3-26)الشكل 
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) يلبروتوناطيف الرنين النووي المغناطيسي         
1
H-NMR)  للمركب(D7) منفردة  إشارة أظهر 

           ما بين متعددة إشارات أظهرو, (CH2)مجموعة ل (2H) إلىتعود   (ppm 4.38)عند 

(7.81-7.12 ppm)  إلىتعود (8H) عند منفردة إشارة أظهرو, الحلقات االروماتية في          

(8.62 ppm) إلى تعود (1H) مجموعة ل(NH) عند منفردة إشارة أظهرو, االمايدية           

(12.38 ppm)  إلىتعود (1H) مجموعة ل(NH) كما موضح في, لبنزايميدازولا في             

 .(3-27)الشكل 

 

 

 

 البروتوني  طيف الرنين النووي المغناطيسي (3-27)الشكل        
1
H-NMR  للمركب(D7) 
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) يلكاربوناطيف الرنين النووي المغناطيسي         
13

C-NMR)  للمركب(D7) عند  إشارة أظهر

(36.31 ppm) مجموعة  تعود لذرة كاربون(CH2) ,ما بين متعددة إشارات أظهرو          

(139.94-114.35 ppm) عند  إشارة أظهرو, تعود لذرات الكاربون في الحلقات االروماتية

(150.36 ppm)  تعود لذرة كاربون مجموعة(C=N) عند  إشارتين أظهرو, في البنزايميدازول

(163.26, 157.45 ppm) عند إشارة أظهرو, تعودان لذرتي الكاربون في الثايادايازول    

(169.06 ppm) ود لذرة الكاربون في مجموعة عت(C=O) كما موضح في , االمايدية            

 .(3-28)الشكل 

 

 

  الكاربوني طيف الرنين النووي المغناطيسي (3-28)الشكل        
13

C-NMR  للمركب(D7) 
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 -N-(5-(2-chlorophenyl)-1,3,4-(thio(methylbenzimidazol-2-yl-5))-2     المركب 

thiadiazol-2-yl)acetamide (D8) 

cm 3282)حزمة امتصاص عند  (D8)طيف األشعة تحت الحمراء للمركب  أظهر        
-1

تعود  (

cm 3167)حزمة امتصاص عند  أظهرو, االمايدية (N-H) اآلصرةلمط 
-1

   اآلصرةتعود لمط  (

(N-H) 3032)حزمة امتصاص عند  أظهرو, للبنزايميدازول cm
-1

            اآلصرةتعود لمط  (

(C-H) 2823 ,2920))حزمتا امتصاص عند  أظهرو, االروماتية cm
-1

 (C-H) اآلصرةتعود لمط  

حزمة  أظهرو, مايديةاال (C=O) اآلصرةتعود لمط  (1678)حزمة امتصاص عند  أظهرو, االليفاتية

cm 1631)امتصاص عند 
-1

حزمتا امتصاص عند  أظهركما , (C=N) اآلصرةتعود لمط  (

(1577,1435 cm
-1

 األشعةيوضح طيف  (3-29)والشكل , االروماتية (C=C) اآلصرةتعود لمط  (

 .(D8)تحت الحمراء للمركب 

 

 

 .(D8)تحت الحمراء للمركب  األشعةطيف  (3-29)الشكل 
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) يلبروتوناطيف الرنين النووي المغناطيسي         
1
H-NMR)  للمركب(D8) منفردة  إشارة أظهر

تعود  (ppm 4.42)عند منفردة  إشارة أظهرو ,(CH3)مجموعة ل (3H) إلىتعود   (ppm 2.36)عند

 (7H) إلىتعود  (ppm 6.94-7.62)ما بين  متعددة إشارات أظهرو, (CH2)مجموعة ل (2H) إلى

 (NH)مجموعة ل (1H) إلىتعود  (ppm 8.53)عند منفردة  إشارة أظهرو, االروماتية الحلقات في

 في (NH)مجموعة ل (1H) إلىتعود  (ppm 12.47)عند منفردة  إشارة أظهرو, االمايدية

 .(3-30)كما موضح في الشكل , لبنزايميدازولا

 

 

 

 البروتوني  طيف الرنين النووي المغناطيسي (3-30)الشكل        
1
H-NMR  للمركب(D8) 
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) يلكاربوناطيف الرنين النووي المغناطيسي         
13

C-NMR)  للمركب(D8) عند  إشارة أظهر

(21.62 ppm)  تعود لذرة كاربون مجموعة(CH3) ,عند  إشارة أظهرو(35.47 ppm)  تعود لذرة

تعود لذرات  (ppm 120.49-132.16)ما بين  متعددة إشارات أظهرو, (CH2)كاربون مجموعة 

تعود لذرة كاربون مجموعة  (ppm 149.14)عند  إشارة أظهرو, الكاربون في الحلقات االروماتية

(C=N) عند  إشارتين أظهرو, في البنزايميدازول(158.21 ,160.94 ppm)  تعودان لذرتي

ود لذرة الكاربون في مجموعة عت (ppm 167.96)عند  إشارة أظهرو, الكاربون في الثايادايازول

(C=O) (3-31)كما موضح في الشكل , االمايدية. 

 

 

  الكاربوني طيف الرنين النووي المغناطيسي (3-31)الشكل        
13

C-NMR  للمركب(D8) 
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 -N-(5-(2-chlorophenyl)-1,3,4-(thio(benzoyl benzimidazol-2-yl-5))-2  المركب 

thiadiazol-2-yl)acetamide (D9) 

cm 3305)حزمة امتصاص عند  (D9)طيف األشعة تحت الحمراء للمركب  أظهر        
-1

تعود  (

cm 3167)حزمة امتصاص عند  أظهرو, االمايدية (N-H) اآلصرةلمط 
-1

   اآلصرةتعود لمط  (

(N-H) 3055)حزمة امتصاص عند  أظهرو, للبنزايميدازول cm
-1

 (C-H) اآلصرةتعود لمط  (

cm 2835 ,2904))حزمتا امتصاص عند  أظهرو, االروماتية
-1

 (C-H) اآلصرةتعود لمط  

حزمة  أظهرو, مايديةاال (C=O) اآلصرةتعود لمط  (1674)حزمة امتصاص عند  أظهرو, االليفاتية

cm 1647)امتصاص عند 
-1

حزمة امتصاص عند  أظهرو,  الكيتونية (C=O) اآلصرةتعود لمط  (

(1612 cm
-1

cm 1573,1431)حزمتا امتصاص عند  أظهركما , (C=N) اآلصرةتعود لمط  (
-1

) 

   تحت الحمراء  األشعةيوضح طيف  (3-32)والشكل , االروماتية (C=C) اآلصرةتعود لمط 

 .(D9)للمركب 

 

 .(D9)تحت الحمراء للمركب  األشعةطيف  (3-32)الشكل 
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) يلبروتوناطيف الرنين النووي المغناطيسي         
1
H-NMR)  للمركب(D9) منفردة    إشارة أظهر 

          ما بين متعددة إشارات أظهرو, (CH2)مجموعة ل (2H) إلىتعود   (ppm 4.52)عند 

(7.79-7.50 ppm)  إلىتعود (12H) عند منفردة إشارة أظهرو, الحلقات االروماتية في        

(8.62 ppm) إلى تعود (1H) مجموعة ل(NH) عند منفردة إشارة أظهرو, االمايدية            

(13.15 ppm)  إلىتعود (1H) مجموعة ل(NH) كما موضح في, لبنزايميدازولا في             

 .(3-33)الشكل 

 

 

 

 البروتوني  طيف الرنين النووي المغناطيسي (3-33)الشكل        
1
H-NMR  للمركب(D9) 
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) يلكاربوناطيف الرنين النووي المغناطيسي         
13

C-NMR)  للمركب(D9) عند  إشارة أظهر

(35.24 ppm)  تعود لذرة كاربون مجموعة(CH2) ,ما بين متعددة إشارات أظهرو         

(138.50-119.22 ppm) عند  إشارة أظهرو, تعود لذرات الكاربون في الحلقات االروماتية

(148.09 ppm)  كاربون مجموعة تعود لذرة(C=N) عند  إشارتين أظهرو, في البنزايميدازول

(160.44, 158.39 ppm) عند إشارة أظهرو, تعودان لذرتي الكاربون في الثايادايازول     

(167.39 ppm) ود لذرة الكاربون في مجموعة عت(C=O) عند إشارة أظهرو, االمايدية        

(195.95 ppm) جموعة تعود لذرة الكاربون في م(C=O) كما موضح في , الكيتونية             

 .(3-34)الشكل 

 

  الكاربوني طيف الرنين النووي المغناطيسي (3-34)الشكل        
13

C-NMR  للمركب(D9) 
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 N-(5-(4-nitrophenyl)-1,3,4-thiadiazol-(thio(benzimidazol-2-yl))-2      المركب

-2-yl)acetamide (D10) 

cm 3317)حزمة امتصاص عند  (D10)طيف األشعة تحت الحمراء للمركب  أظهر        
-1

تعود  (

cm 3155)حزمة امتصاص عند  أظهرو, االمايدية (N-H) اآلصرةلمط 
-1

   اآلصرةتعود لمط  (

(N-H) 3074)حزمة امتصاص عند  أظهرو, للبنزايميدازول cm
-1

 (C-H) اآلصرةتعود لمط  (

cm 2866 ,2935))حزمتا امتصاص عند  أظهرو, االروماتية
-1

 (C-H) اآلصرةتعود لمط  

حزمة  أظهرو, مايديةاال (C=O) اآلصرةتعود لمط  (1670)حزمة امتصاص عند  أظهرو, االليفاتية

cm 1624)امتصاص عند 
-1

حزمتا امتصاص عند  أظهركما , (C=N) اآلصرةتعود لمط  (

(1589,1431 cm
-1

حزمتا امتصاص عند  أظهرو, االروماتية (C=C) اآلصرةتعود لمط  (

(1516,1342 cm
-1

يوضح  (3-35)والشكل , (NO2) آلصرةتعود للمط المتناظر وغير المتناظر  (

 .(D10)تحت الحمراء للمركب  األشعةطيف 

 

 .(D10)تحت الحمراء للمركب  األشعةطيف  (3-35)الشكل 
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 -N-(5-(4-nitrophenyl)-1,3,4-(thio(methylbenzimidazol-2-yl-5))-2       المركب 

thiadiazol-2-yl)acetamide (D11) 

cm 3329)حزمة امتصاص عند  (D11)طيف األشعة تحت الحمراء للمركب  أظهر        
-1

تعود  (

cm 3167)حزمة امتصاص عند  أظهرو, االمايدية (N-H) اآلصرةلمط 
-1

   اآلصرةتعود لمط  (

(N-H) 3074)حزمة امتصاص عند  أظهرو, للبنزايميدازول cm
-1

 (C-H) اآلصرةتعود لمط  (

cm 2862 ,2927))حزمتا امتصاص عند  أظهرو, االروماتية
-1

 (C-H) اآلصرةتعود لمط  

حزمة  أظهرو, مايديةاال (C=O) اآلصرةتعود لمط  (1681)حزمة امتصاص عند  أظهرو, االليفاتية

cm 1627)امتصاص عند 
-1

حزمتا امتصاص عند  أظهركما , (C=N) اآلصرةتعود لمط  (

(1593,1435 cm
-1

حزمتا امتصاص عند  أظهرو, االروماتية (C=C) اآلصرةتعود لمط  (

(1523,1346 cm
-1

يوضح  (3-36)والشكل , (NO2) آلصرةتعود للمط المتناظر وغير المتناظر  (

 .(D11)تحت الحمراء للمركب  األشعةطيف 

 

 .(D11)تحت الحمراء للمركب  األشعةطيف  (3-36)الشكل 
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 -N-(5-(4-nitrophenyl)-1,3,4-(thio(benzoyl benzimidazol-2-yl-5))-2      المركب

thiadiazol-2-yl)acetamide (D12) 

cm 3278)حزمة امتصاص عند  (D12)طيف األشعة تحت الحمراء للمركب  أظهر        
-1

تعود  (

cm 3132)حزمة امتصاص عند  أظهرو, االمايدية (N-H) اآلصرةلمط 
-1

   اآلصرةتعود لمط  (

(N-H) 3055)حزمة امتصاص عند  أظهرو, للبنزايميدازول cm
-1

 (C-H) اآلصرةتعود لمط  (

cm 2873 ,2939))حزمتا امتصاص عند  أظهرو, االروماتية
-1

 (C-H) اآلصرةتعود لمط  

حزمة  أظهرو, مايديةاال (C=O) اآلصرةتعود لمط  (1685)حزمة امتصاص عند  أظهرو, االليفاتية

cm 1643)امتصاص عند 
-1

حزمة امتصاص عند  أظهرو,  الكيتونية (C=O) اآلصرةتعود لمط  (

(1612 cm
-1

cm 1597,1442)حزمتا امتصاص عند  أظهركما , (C=N) اآلصرةتعود لمط  (
-1

) 

cm 1519,1346)حزمتا امتصاص عند  أظهرو,  االروماتية (C=C) اآلصرةتعود لمط 
-1

تعود  (

تحت الحمراء  األشعةيوضح طيف  (3-37)والشكل  ,(NO2) آلصرةللمط المتناظر وغير المتناظر 

 .(D12)للمركب 

 

 .(D12)تحت الحمراء للمركب  األشعةطيف  (3-37)الشكل 
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) يلبروتوناطيف الرنين النووي المغناطيسي         
1
H-NMR)  للمركب(D12) منفردة  إشارة أظهر 

          ما بين متعددة إشارات أظهرو, (CH2)مجموعة ل (2H) إلىتعود   (ppm 4.52)عند 

(7.77-7.25 ppm)  إلىتعود (12H) عند منفردة إشارة أظهرو, الحلقات االروماتية في        

(8.59 ppm) إلى تعود (1H) مجموعة ل(NH) عند منفردة إشارة أظهرو, االمايدية            

(12.92 ppm)  إلىتعود (1H) مجموعة ل(NH) كما موضح في, لبنزايميدازولا في              

 .(3-38)الشكل 

 

 

 

 البروتوني  طيف الرنين النووي المغناطيسي (3-38)الشكل        
1
H-NMR  للمركب(D12) 
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) يلكاربوناطيف الرنين النووي المغناطيسي         
13

C-NMR)  للمركب(D12) عند  إشارة أظهر

(35.32 ppm)  تعود لذرة كاربون مجموعة(CH2) ,ما بين متعددة إشارات أظهرو         

(138.20-111.28 ppm) عند  إشارة أظهرو, تعود لذرات الكاربون في الحلقات االروماتية

(148.59 ppm)  تعود لذرة كاربون مجموعة(C=N) عند  إشارتين أظهرو, في البنزايميدازول

(163.85, 160.42 ppm) عند إشارة أظهرو, تعودان لذرتي الكاربون في الثايادايازول    

(170.75 ppm) ود لذرة الكاربون في مجموعة عت(C=O) عند إشارة أظهرو, االمايدية       

(195.38 ppm)  تعود لذرة الكاربون في مجموعة(C=O) في  كما موضح, الكيتونية            

 .(3-39)الشكل 

 

  الكاربوني طيف الرنين النووي المغناطيسي (3-39)الشكل        
13

C-NMR  للمركب(D12) 
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 -N-(5-(3,5-dinitrophenyl)-1,3,4-(thio(benzimidazol-2-yl))-2المركب                 

thiadiazol-2-yl)acetamide (D13) 

cm 3321)حزمة امتصاص عند  (D13)طيف األشعة تحت الحمراء للمركب  أظهر        
-1

تعود  (

cm 3174)حزمة امتصاص عند  أظهرو, االمايدية (N-H) اآلصرةلمط 
-1

   اآلصرةتعود لمط  (

(N-H) 3089)حزمة امتصاص عند  أظهرو, للبنزايميدازول cm
-1

            اآلصرةتعود لمط  (

(C-H) 2885 ,2981))حزمتا امتصاص عند  أظهرو, االروماتية cm
-1

 (C-H) اآلصرةتعود لمط  

حزمة  أظهرو, مايديةاال (C=O) اآلصرةتعود لمط  (1685)حزمة امتصاص عند  أظهرو, االليفاتية

cm 1631)امتصاص عند 
-1

حزمتا امتصاص عند  أظهركما , (C=N) اآلصرةتعود لمط  (

(1589,1423 cm
-1

حزمتا امتصاص عند  أظهرو, االروماتية (C=C) اآلصرةتعود لمط  (

(1539,1346 cm
-1

يوضح  (3-40)والشكل , (NO2) آلصرةتعود للمط المتناظر وغير المتناظر  (

 .(D13)تحت الحمراء للمركب  األشعةطيف 

 

 

 .(D13)تحت الحمراء للمركب  األشعةطيف  (3-40)الشكل 
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 -N-(5-(3,5-dinitrophenyl)-1,3,4-(thio(methylbenzimidazol-2-yl-5))-2 المركب 

thiadiazol-2-yl)acetamide (D14) 

cm 3348)حزمة امتصاص عند  (D14)طيف األشعة تحت الحمراء للمركب  أظهر        
-1

تعود  (

cm 3167)حزمة امتصاص عند  أظهرو, االمايدية (N-H) اآلصرةلمط 
-1

   اآلصرةتعود لمط  (

(N-H) 3101)حزمة امتصاص عند  أظهرو, للبنزايميدازول cm
-1

 (C-H) اآلصرةتعود لمط  (

cm 2873 ,2951))حزمتا امتصاص عند  أظهرو, االروماتية
-1

 (C-H) اآلصرةتعود لمط  

حزمة  أظهرو, مايديةاال (C=O) اآلصرةتعود لمط  (1662)حزمة امتصاص عند  أظهرو, االليفاتية

cm 1624)امتصاص عند 
-1

حزمتا امتصاص عند  أظهركما , (C=N) اآلصرةتعود لمط  (

(1589,1423 cm
-1

حزمتا امتصاص عند  أظهرو, االروماتية (C=C) اآلصرةتعود لمط  (

(1543,1346 cm
-1

يوضح  (3-41)والشكل , (NO2) آلصرةتعود للمط المتناظر وغير المتناظر  (

 .(D14)تحت الحمراء للمركب  األشعةطيف 

 

 

 .(D14)تحت الحمراء للمركب  األشعةطيف  (3-41)الشكل 
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) يلبروتوناطيف الرنين النووي المغناطيسي         
1
H-NMR)  للمركب(D14) منفردة  إشارة أظهر

تعود  (ppm 4.52)عند منفردة  إشارة أظهرو ,(CH3)مجموعة ل (3H) إلىتعود   (ppm 2.31)عند

 (6H) إلىتعود  (ppm 6.93-7.76)ما بين  متعددة إشارات أظهرو, (CH2)مجموعة ل (2H) إلى

 (NH)مجموعة ل (1H) إلىتعود  (ppm 8.61)عند منفردة  إشارة أظهرو, االروماتية الحلقات في

 في (NH)مجموعة ل (1H) إلىتعود  (ppm 12.47)عند منفردة  إشارة أظهرو, االمايدية

 .(3-42)كما موضح في الشكل , لبنزايميدازولا

 

 

 

 البروتوني  طيف الرنين النووي المغناطيسي (3-42)الشكل        
1
H-NMR  للمركب(D14) 
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) يلكاربوناطيف الرنين النووي المغناطيسي         
13

C-NMR)  للمركب(D14) عند  إشارة أظهر

(21.38 ppm)  تعود لذرة كاربون مجموعة(CH3) ,عند  إشارة أظهرو(36.23 ppm)  تعود لذرة

تعود لذرات  (ppm 123.59-136.05)ما بين  متعددة إشارات أظهرو, (CH2)كاربون مجموعة 

تعود لذرة كاربون مجموعة  (ppm 148.70)عند  إشارة أظهرو, الكاربون في الحلقات االروماتية

(C=N) عند  إشارتين أظهرو, في البنزايميدازول(159.16 ,162.74 ppm)  تعودان لذرتي

وعة ود لذرة الكاربون في مجمعت (ppm 168.17)عند  إشارة أظهرو, الكاربون في الثايادايازول

(C=O) (3-43)كما موضح في الشكل , االمايدية. 

 

 

  الكاربوني طيف الرنين النووي المغناطيسي (3-43)الشكل        
13

C-NMR  للمركب(D14) 
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  N-(5-(3,5-dinitrophenyl)-(thio(benzoyl benzimidazol-2-yl-5))-2المركب         

-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide (D15) 

cm 3360)حزمة امتصاص عند  (D15)طيف األشعة تحت الحمراء للمركب  أظهر        
-1

تعود  (

cm 3178)حزمة امتصاص عند  أظهرو, االمايدية (N-H) اآلصرةلمط 
-1

   اآلصرةتعود لمط  (

(N-H) 3093)حزمة امتصاص عند  أظهرو, للبنزايميدازول cm
-1

 (C-H) اآلصرةتعود لمط  (

cm 2877 ,2939))حزمتا امتصاص عند  أظهرو, االروماتية
-1

 (C-H) اآلصرةتعود لمط  

حزمة  أظهرو, مايديةاال (C=O) اآلصرةتعود لمط  (1678)حزمة امتصاص عند  أظهرو, االليفاتية

cm 1654)امتصاص عند 
-1

حزمة امتصاص عند  أظهرو,  الكيتونية (C=O) اآلصرةتعود لمط  (

(1616 cm
-1

cm 1593,1423)حزمتا امتصاص عند  أظهركما , (C=N) اآلصرةتعود لمط  (
-1

) 

cm 1543,1346)حزمتا امتصاص عند  أظهرو,  االروماتية (C=C) اآلصرةتعود لمط 
-1

تعود  (

تحت الحمراء  األشعةيوضح طيف  (3-44)والشكل  ,(NO2) آلصرةللمط المتناظر وغير المتناظر 

 .(D15)للمركب 

 

 .(D15)تحت الحمراء للمركب  األشعةيوضح طيف  (3-44)الشكل 
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 للمركبات المحضرة  بايولوجيةالالفعالية 2-3- 

Biological efficacy of manufactured compounds 

لعزالت من ا نوعين ا لبعض المركبات المحضرة ضد تم قياس الفعالية المضادة للبكتري          

 Gr)كرام سالبة لصبغة ال البكتيرية
-ve

نوعين من و, P. aeruginosaو  A.baumannii يوه (

 Gr)كرام موجبة لصبغة ال العزالت البكتيرية
+ve

وقد تم اختيار , B. subtilisو  S. aureus ي وه (

 باإلضافة األمراضفي المجال الطبي لكونها تسبب الكثير من  أهميتهامن البكتريا بسبب  األنواعهذه 

 . قدرتها على مقاومة المضادات الحيوية والمواد الكيميائية العالجية إلى

المركبات التي تمت دراستها باستخدام تركيزين  أن (3-1)ت النتائج المبينة في الجدول أظهر         

تمتلك قدرة على تثبيط البكتريا المستعملة كما موضح في  (mg/mL 100)و  (mg/mL 50)مختلفين 

وقد قورنت نتائج الفعالية التثبيطية للمركبات المختبرة مقابل المضادات , (3-45)-(3-48) األشكال

للمركبات  ويمكن توضيح الفعالية الحيوية. (Ciprofloxacin and Amoxicillin)القياسية 

  -:المختبرة ضد البكتريا كما يلي

 

  بكترياBacillus subtilis 

بينما  البكترياهذا النوع من ضد  متوسطة إلى فعالية جيدة (D5, D11, D15)ت المركبات أظهر        

المركبات  أنفعالية منخفضة ضد نفس النوع من البكتريا في حين  (D4, D10)ت المركبات أظهر

(D1, D2, D7, D9)  البكتريا هذه ضدفعالية  أيلم تظهر. 

 

  بكترياStaphylococcus  aureus 

بينما  البكترياهذا النوع من ضد  متوسطة إلى فعالية جيدة (D2, D11, D15)ت المركبات أظهر        

 أنفعالية منخفضة ضد نفس النوع من البكتريا في حين  (D1, D9, D10)ت المركبات أظهر

 .البكتريا هذه ضدفعالية  أيلم تظهر  (D4, D5, D7)المركبات 

 

  بكترياPseudomonas aeruginosa 

 البكترياهذا النوع من ضد  متوسطة إلى فعالية جيدة(D5, D10, D11, D15) ت المركبات أظهر        

 .من البكتريا فعالية منخفضة ضد نفس النوع (D1, D2, D4, D7, D9)ت المركبات أظهربينما 

 

  بكترياAcinetobacter baumannii 

 .البكتريا هذا النوع من ضدفعالية  أيلم تظهر جميع المركبات المختبرة         
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من البكتريا  أنواع أربعمحضرة ضد ض المركبات العلب بايولوجيةالقيم الفعالية  (3-1)جدول ال

 المرضية

Zone of inhibition ( in mm ) 

Concentration 

(mg / ml) 
Comp. No. Gram-negative Gram-positive 

P. aeruginosa A. baumannii S. aureus B. subtilis 

12 - 10 - 100 
D1 

8 - 7 - 50 

12 - 15 - 100 
D2 

9 - 8 - 50 

13 - - 11 100 
D4 

12 - - 10 50 

20 - - 28 100 
D5 

15 - - 17 50 

13 - - - 100 
D7 

15 - - - 50 

13 - 12 - 100 
D9 

8 - 8 - 50 

18 - 10 16 100 
D10 

10 - 11 14 50 

15 - 16 17 100 
D11 

14 - 14 14 50 

22 - 12 18 100 
D15 

17 - 18 20 50 

- - 11 22 25 Amoxicillin 

14 28 29 29 10 Ciprofloxacin 

- - - -  
DMSO 

solvent 
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     من البكتريا وبتركيز أنواع أربعللمركبات المحضرة ضد  بايولوجيةالالفعالية  (3-5) المخطط     

(100 mg/mL) 

 

 

     من البكتريا وبتركيز أنواع أربعللمركبات المحضرة ضد  بايولوجيةالالفعالية  (3-6) المخطط     

(50 mg/mL) 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

B. subtilis (G+) S. aureus (G+) A.baumannii (G-) P. aeruginosa (G-) 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

B. subtilis (G+) S. aureus (G+) A.baumannii P. aeruginosa 
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 B. subtilisالفعالية المضادة للمركبات المحضرة تجاه بكتريا  (3-45)الشكل 

 

 

 

 S. aureus الفعالية المضادة للمركبات المحضرة تجاه بكتريا  (3-46)الشكل 
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  P. aeruginosaالفعالية المضادة للمركبات المحضرة تجاه بكتريا  (3-47)الشكل 

 

 

 

   A. baumanniiالفعالية المضادة للمركبات المحضرة تجاه بكتريا  (3-48)الشكل 
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 Conclusion                                                                     االستنتاجات3-3- 

 بعضل حيويةل  ودراسة الفعالية اللبنزايميدازولجديدة  شتقاتشخيص متحضير وت الدراسةفي هذه تم 

  ـ:ليويمكن تلخيص االستنتاجات كما ي ,المركبات المحضرة

 . المحضرة لمركباتل ناتجال جيدة من هصول على نسبتم الح1) 

,  FT-IR) المختلفة تم تشخيص المركبات المحضرة بالطرق الطيفية 2)
1
H-NMR  ,(

13
C-NMR . 

             هيكتيريا الب من أنواع أربع ضد لبعض المركبات المحضرة تم اختبار الفعالية الحيوية 3)

B. subtilis )  ,S. aureus )  كرام بصفتها موجبة لصبغة(Gr 
+ve

 كذلك                         و, (

P. aeruginosa ) ,  A. baumannii )  كرام بصفتها سالبة لصبغة(Gr 
-ve

     تأظهروقد , (

    أظهرتبينما  البكتريا هذه األنواع من ضد إلى متوسطة  بعض المركبات المختبرة فعالية جيدة

 .عالية ضد البكتريا المستخدمة أي ف ض األخربعالظهر يبعض المركبات فعالية منخفضة في حين لم 
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 Future work                                                         عمال المستقبليةاأل4-3- 

 -:ة ل مستقبلياعمأاقتراح ما يلي ك نايمكن, الخبرة المكتسبة من جراء الدراسة الحالية أساسبناءاً  على 

مع ايثايل كلورواسيتيت ثم  (D1-D15)تحضير مشتقات جديدة للبنزايميدازول من تفاعل المركبات  1)

مع ثنائي  أوالكاربوكسيلية  األحماضاالستر الناتج مع الهيدرازين بعد ذلك يتم مفاعلة الناتج مع يفاعل 

يفاعل مع االلديهايدات لتكوين قواعد شف كما  أو, كبريتيد الكاربون لتكوين مشتقات االوكسادايازول

 . (3-7) مخططموضح في ال

 

 (3-7) مخططال
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مع كلورو اسيتايل كلورايد بعد ذلك يتم مفاعلة الناتج مع  (D1-D15)كما يمكن مفاعلة المركبات  2) 

 . (3-8)  مخططالثايويوريا لتكوين مشتقات جديدة للبنزايميدازول كما موضح في ال أواليوريا 

 

 (3-8) مخططال
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Abstract 

          This work includes synthesis and characterization of some new 

benzimidazole derivatives containing 1,3,4-thiadiazole ring by four steps: 

First step: include synthesis of 2-mercaptobenzimidazole derivatives 

compounds (A1-A3) by reaction of p-(un)substituted-o-phenylenediamine with 

carbon disulphate (CS2) using mixture of ethanol and water as a solvent. 

Second step: include synthesis of 1,3,4-thiadiazole derivatives (B
1
-B

5
) by 

reaction of  various benzoic acid and thiosemicarbazide in presence of  

Phosphoryl chloride (POCl3). 

Third step: include synthesis of acetamide derivatives (C1-C5) by reaction of 

1,3,4-thiadiazole derivatives (B
1
-B

5
) with chloroacetylchloride in presence 

triethylamine (TEA) and using DMF as a solvent. 

Fourth step: include synthesis of the benzimidazole derivatives (D1-D15) by 

reaction of acetamide derivatives (C1-C5) with 2-mercaptobenzimidazole 

derivatives (A1-A3) in presence (K2CO3) and using DMF as a solvent. 

          The chemical structures of all the synthesized compounds were 

confirmed by FT-IR and some by (
1
H-NMR) and (

13
C-NMR) 

          The evaluation of biological activity in vitro is studied of some 

synthesized compounds (D1, D2, D4, D5, D7, D9, D10, D11 and D15)       

screened for antibacterial activity against two gram-positive bacteria  

(Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus) and two gram-negative bacteria 

(Pseudomonas aruginosa, Acinetobacter baumannii) by (Disk Diffusion 

Method) some of the synthesized compounds showed good antibacterial 

activity.  
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