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اوكسادايزول المشتقة من االميدازول -4,3,1تحضير عدد من معوضات 

 وتقييم فعاليتها البايولوجية
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 **قسم الكيمياء / كلية التربية/جامعة تكريت 

سم الكيمياء /كلية العلوم/جامعة كركوك***ق  

ABSTRACT 
         Ethyl 2-(1H-imidazol-1-yl)acetate (A1)  was synthesized by the 

reaction of ethylchloroacetate with imidazol, Then refluxed with 

hydrazine hydrate to obtain 2-(1H-imidazol-1-yl)acidhydrazid (A2) . (A2)  

was reaction  with various substituted benzyldehyd  to gain 6 novel 

compounds shiffe bases(A3-8).and 5-(1H-imidazol-1-yl)methyl)3-N-

acetyl-2-(aryl)-1,3,4-(2H)-Oxadiazol (A9-12) were synthesized by the 

reaction of shiffe bases(A3-8)with acetic anhydride . In order to show the 

antibacterial  activity of prepared compounds are evaluated against four 

types of common bacteria (psedomonus, Staphylococcus aureus, 

Eschershia coli, Klebsiella peneuomina). The result of biological study 

are compared with standered antibiotic (metheprem & Gentamycin) . The 

structure of the synthesized compounds are confirmed by I.R, 1H-NMR & 

13C-NMR spectra and Some chemical physical data.                                                                                                

 لملخصا

-4,3,1تضمن البحث تحضير عدد من المركبات الحلقية غير المتجانسة )معوضات       
ميدازول مع كلورو اميدازول . من خالل تفاعل اال-3,1اوكسادايازول ( المشتقة من المركب 

 (( A1اثيل   ) 2 –ايل (– 1-اميدازول  –1H)خالت )  خالت االثيل للحصول على االستر
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امض الهيدرازايد من تفاعل االستر مع الهيدرازين المائي ومن خالل تفاعل ومن ثم تحضير ح
– 1Hالهيدرازايد مع معوضات البنزالديهايد تم الحصول على الهيدروزونات )خالت الهيدازايد )

( . ومن تفاعل الهيدروزونات مع   A 3-- 8 اريل  )   – N -2 -ايل (– 1-اميدازول
-3-اريل -2-ايل(مثيل - 1  -اميدازول  – 1H)-5) انهيدريد حامض الخليك نحصل على

وتم تشخيص المركبات الناتجة بالطرق الفيزياوية  ( .A9-14اوكسادايزول )-1,3,4-اسيتايل
 . على صحة التراكيب المقترحة  والطيفية المتاحة وقد دلت النتائج

 المقدمة
قبل الباحثين وذلك لما لها حضت المركبات الحلقية غير المتجانسة باهتمام كبير من          

من دور هام في المجال الطبي والصيدالني  . وأثبتت العديد من الدراسات بان معوضات 
.  antibacterial3]-[1 البكتريااالوكسادايازول تعمل كمضادات حيوية ضد 

كما استخدمت في . 6]-[Anticancer8 . وضد األمراض السرطانية 4Antifungal]-[5وللفطريات
. كما استخدمت في المجال الصناعي كمضادات 9inflammatory]-[12ال الزراعي كمبيداتالمج

 .   Antioxidant[13]لألكسدة 
وقد ارتأينا في هذا البحث تحضير عدد من مشتقات االوكسادايزول المشتقة من         

بكتيريا السالبة ودراسة تاثيرها البايولوجي على عدد من انواع ال  (I)االميدازول كما في المخطط 
 والموجبة لصبغة كرام . 

 الجزء العملي
 االجهزة المستخدمة          

 : . جهاز قياس درجة االنصهار1
Electro thermal Melting Point Apparatus Digital 

 -( :IR. جهاز قياس طيف األشعة تحت الحمراء )2
FT-IR-8400s,shimadzu spectrophotometer  

 ( NMR-13NMR,C-1Hالرنين النووي المغناطيسي ) .جهاز قياس طيف3
البيت |مركز بحوث –تم قياس طيف الرنين النووي المغناطيسي للبروتون في )جامعة ال 

 المياه| المملكة االردنية الهاشمية . باستخدام جهاز 
(Ultra shield 300 MHz.Bruker2003  وتم استخدام مذيب )6d-DMSO . 

 (   1A)   :[14]ايل (– 1-اميدازول  –1H) -2-االثيل  خالت تحضير   .1
Preparation of Ethyl - 2 – (1H – imidazol -1 – yl ) acetate  

مول( مع كلوروخالت   0.014يصعد مزيج من االميدازول )                          
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مل( من االسيتون  الجاف ويضاف اليه 20والمذابة في ) مول(  0.014)   االثيل
,يبخر المذيب  اتساع 6 غم( لمدة 1.932) ت البوتاسيوم الالمائية كاربونا

تحت الضغط المخلخل ويرشح الراسب وتعاد بلورته من االيثانول ليعطي بلورات ذات 
 ( .°م50-48% درجة االنصهار )86لون ابيض بنسبة 

                                                                                    (            A2): [15](ايل–1-اميدازول–1H)-2-الخليك حامض هيدرازايد تحضير  .2
Preparation of  2 –( 1H – imidazol -1 –yl ) aced hydrazide          

  مع  1A من(   غم0.6178 \  مول  0.004)    من  مزيج يصعد                                  
 المطلق االيثانول من( مل 25) في(   %80)   المائي الهيدرازين من ( غم  2\ مول 0.04)

ويفصل الراسب بالترشيح وتعاد بلورته من  يبرديركز المحلول المتبقي ,  ساعات 6  ولمدة
 .( م  62-61) انصهارها ودرجة( %90) بنسبة بلورات ذات لون بني على للحصولااليثانول 

 ( 3A- 8):  [16]اسيتامايد( ايل– 1-دازولامي– 1H)-2-)اريلدين(-N تحضير  .3
       Preparation of N-(aryldine)-2-(1H-imidazol–1-yl)acetamide 
ايثانول مطلق, ثم يضاف   )مل  15مع )  2A غم ( من   0.2مول ,  0.0014يمزج )     

انول مل ( من االيث 10مول ( مع  )  0.0014اليه محلول كحولي لمعوضات البنزلديهايد  ) 
ساعات يركز المحلول المتبقي يبرد ويفصل الراسب بالترشيح  4المطلق ثم يصعد المزيج لمدة  

, الثوابت الفيزياوية  للمركبات  المحضرة موضحة  في الجدول (  3)وتعاد بلورته من االيثانول   
(1. ) 

N

N

H2C C

O

N C
H

R

 
 ( 3A--8)  اتللمركب الفيزياوية  الثوابت(  1)  جدول

Molecular 
Formula 

color 
Yield 

 % 
0M . P     C R Comp .No 

 Red 53 146-   148 4-OH 3A 

 yellow 66 162 - 164 2)3N(CH-4 4A 

 Brown 25 118-120 2NO-4 5A 

 yellow 73 149-151 3OCH-4 6A 

 yellow 58 159-160 2NO-3 7A 

 yellow 78 213-215 H 8A 
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 اوكسادايزول -3,4,(2H)1-اسيتايل-N-3مثيل(ايل- 1-اميدازول – 1H)-5تحضير  .4
[17] : )14-9(A 

Preparation of  5-(1H-imidazol-1-yl)methyl)3-N-acetyl-2-(aryl)-1,3,4-(2H)-
Oxadiazole 

مل (  10( مع )  3A-8مول ( من احد قواعد شف  ) 0.01يتم مزج موالت متساوية من )       
ساعات  ,ثم يبخر المذيب بالتقطير ثم يضاف   6دريد الخليك , ويصعد المزيج لمدة من انهي

المتبقي الى مجروش الثلج ويحرك بمحرك زجاجي إلى أن تتحول المادة الزيتية إلى مادة صلبة ثم 
يركز المحلول المتبقي يبرد ويفصل الراسب بالترشيح وتعاد بلورته من الدايوكسان. الثوابت 

 ( .3للمركبات  المحضرة موضحة  في الجدول )  الفيزياوية
N

N

H2C

O

N

O

CH3

R

 
 ( 9A---14 (للمركبات الفيزياوية الثوابت( 2) جدول

Molecular 
Formula 

Yield  % 
M.P 

)0(c 
R Comp .No 

 75 100-102 4-OH 9A 

 55 88-91  10A 

 42 157-158  11A 

 21 168-169  12A 

 80 186-188  13A 

 66 96-98 H 14A 

 

 النتائج والمناقشة 
-1-اميدازول-H-1)-5-اسيتايل-N-3-كلوروفنيل(-4)-2حضرت معوضات        

من تفاعل انهيدريد حامض الخليك مع معوضات  A)9-14(اوكسادايازول-3H)4,3,1ايل(مثيل( )
حزمة عند  A)1(كب . حيث اظهر طيف االشعة تحت الحمراء للمر   A)3-8(الهيدرازون 

( 1-سم1150( االسترية وحزمة عند التردد )C=O( تعود الى مط مجموعة )1-سم1750التردد)
1H-لالستر . كذلك اظهر طيف الرنين النووي المغناطيسي  C)-O-(Cتعود الى مط االصرة 

NMR  1(للمركب(A  اشارة عند الترددppm)δ 1.3(  تعود الى)3)3H,CH   واشارة عند التردد

ppm)3.6 δ(  تعود الى)2(2H,CH  لمجموعة االثيل , واشارة عند الترددppm)δ 4.6(   تعزى
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 7.6 -(δ 6.5(ppmلمجموعة المثلين , فضال عن ظهور اشارة عند المدى  2H,CH)2(الى 

اشارة   NMR-13C. واظهر طيف الرنين النووي المغناطيسي  (3H, imidazole)تعود الى 

تعود الى   δ 60)(ppmواشارة عند التردد  C,CH)3(الى تعود   δ16)(ppmعند التردد 

,ethyl)2(C,CH   واشارة عند الترددppm)(δ 160  تعود الى(C,carbonyl)   فضال عن

  C3 ,C2 (C,5 ,تعود الى      ppm)(δ 120 , 135 , 145ظهور إشارة عند التردد 

imidazole)   كذلك اظهر طيف االشعة تحت الحمراء .R-I  2(للمركبA(              حزمة عند التردد

( تعود الى 1-سم1670وحزمة عند التردد ) (NH)( تعود الى مط االصرة 1-سم3160-3350)

اشارة عند  NMR -1Hكذلك اظهر طيف الرنين النووي المغناطيسي .  (C=O)مط االصرة 
لى  تعود ا   δ 8.4)(ppmواشارة عند التردد  2H,NH)2(تعود الى  ) ppm)δ 3.4التردد 

(H,NH)  فضال عن ظهور اشارة عند التردد ,(δ 4.6 ppm)   تعزى الى ظهور اشارة عند

)2(2H,CH  وشخصت الهيدرازونات المحضرة من خالل قياس درجات االنصهار وطيف .

R -NMR,I-13NMR,C-1H   والخواص الطيفية للمركبات موضحة في الجدول )  ( . وتم

1H-من خالل قياس درجات االنصهار وطيف  A)9-14(تشخيص معوضات االوكسادايازول 

R -NMR,I-13NMR,C  ) ( والجدول )  ( والخواص الطيفية للمركبات موضحة في الجدول

و تمت دراسة تأثير عدد من    يوضح تحضير معوضات االوكسادايازول . (I)و المخطط 

المركبات المحضرة في هذه الدراسة على أربعة أنواع من البكتريا ,البكتريا السالبة لصبغة كرام 

(Klebesilla Pneumonia ,Escherichia Coli)   والموجبة لصبغة كرام

(Staphylococcus aureus , Pseudomonus)  وقد اختبرت هذه الجراثيم نظرا ألهميتها   ,

في المجال الطبي , إذ إنها تسبب عدد من األمراض فضالً عن اختالف طبيعة مقاومتها  

( إلى أن المركبات  9للمضادات الحيوية والمواد الكيمائية العالجية .   تشير النتائج في الجدول )

( من  mg/disk   10المختبرة تمتلك قدرة على التثبيط ضد البكتريا المستعملة باستخدام تركيز )

 لمركبات.  ا 

 

 A)3-8(( الخواص الطيفية للمركبات 3جدول رقم ) 

(KBr)1-IR υ cm 
R Compd. 

No. others  C=N C-N (CC) 
C

O

N 
 745 1604 1210 1450,1556 1677 4-OH 3A 

 738 1598 1227 1456,1558 1690  4A 

 745 1636 1202 1450,1555 1687  5A 
 720 1602 1227 1456-1556 1699  6A 

 750 1606 1120 1450-1550 1679  7A 
 749 1606 1169 1438,1510 1684 H 8A 
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 A)9-14(( الخواص الطيفية للمركبات  4جدول رقم )

IR υ cm-1(KBr) 
R Comp. 

No. Others C-O-C C=N C-N (CC) 
C

O

N 
 745 1604 1210 1450,1556 1710 4-OH A9 

 738 1598 1227 1456,1558 1700  A10 
 745 1636 1202 1450,1555 1709  A11 
 720 1602 1227 1456-1556 1710  A12 
 750 1606 1120 1450-1550 1702  A13 
 749 1606 1169 1438,1510 1708 H A14 

 A)5-6(للمركبات  HNMR  1 ( الخواص الطيفية 5جدول رقم )

Comp. 

No. 
R HNMR  chemical shift  in ppm1 

5A O-CH3 38.2),2.35 CH–H (7.05  –4.0 ( H,NH)  8.3 N=CH, Ar  

6A NO2 8.0)–H (6.00  –4.6 H,NH,  8.1 N=CH, Ar  

 

 A)5-6(للمركبات  NMR  -C31( الخواص الطيفية 6جدول رقم )

Comp. 

No. 
R NMR  chemical shift  in ppm-C 13 

5A O-CH3 3165( C=O)  143(N=CH), 60CH 

6A NO2 160( C=O)  145(N=CH), (120,135,125) imidazole rang 

 A)11-12(للمركبات  HNMR  1( الخواص الطيفية  7جدول رقم )

Comp. 

No. 
R in ppm HNMR  chemical shift 1 

11A O-CH3 
,acetyl, 2.0 (H,C3),3.6(H,C2)oxadiazole 32.6 for CH

range,3.2(O-CH3) 

12A NO2 ,acetyl, 2.0 (H,C3),3.6(H,C2)oxadiazole range32.6 for CH 

 A)11-12(للمركبات  NMR-C13  ( الخواص الطيفية 8جدول رقم )

Comp. 

No. 
R NMR  chemical shift  in ppm-C 13 

11A O-CH3 
-,acetyl, 85 (C3),65(H,C2)oxadiazole range,45(O320for CH

CH3) 

12A NO2 ,acetyl, 85 (C3),65(H,C2)oxadiazole range320for CH 
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 A)4-14(( يوضح الفعالية البايولوجية للمركبات 9الجدول )

E.Coli   

\zone 
Klipsilla   

\zone 

Pseudomonus 

  \zone 

Staphaureus 

\   zone 
Conc. 

(mg/ml) Compd.No. 

4 4 - - 10mg\diske 9A 

4 5 5 - 10mg\diske 10A 

3 7 4 6 10mg\diske 11A 

4 5 5 - 10mg\diske 12A 

4 3 6 5 10mg\diske 13A 
6 4 - - 10mg\diske 14A 
14 14 4 9 10mg\diske metheprem 
15 14 5 9 10mg\diske Gentamaesen 

 

 A)1-(14ير المركبات يوضح تحض (I)مخطط

N

N
H

+  ClCH2CO2C2H5

N

N

H2C

C

O

OC2H5

K2CO3/aceto

ref.8hr

N

N

H2C

C

O

NHNH2

N2H4/EtOH

ref.6hr

N

N

H2C C

O

N CHAr

ArCOH
/EtOH

aceticanhydride

N

N

H2C

O

NN

O

CH3

Ar ref.6hr

(A1) (A2)

(A3-8)(A9-14)

Ar= C6H4-OH,C6H4N(CH3)2,C6H4-NO2,C6H4-OCH3 ,C6H6,C6H4-3-NO2 
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