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  تحضیر بعض مشتقات بنزامیداوزل ودراسة خواصها الطیفیة وفعالیتها الحیویة

  

  **و بسام رمضان سرهید*محمد عبد كاظم

  جامعة األنبار/ كلیة التربیة*
  جامعة األنبار/ كلیة الزراعة**

  

  الخالصة

د التي شملت مركبات قواعBenzimidazoleتضمنت هذه الدراسة تحضیر عدد من مشتقات المركب 

المحضـــرة عـــن طریـــق التكثیـــف المباشـــر بـــین بنزامیـــداوزل وبعـــض االلدیهایـــدات Schiff bases (a-e)شـــیف 

  .االلیفاتیة واالروماتیة

) .I.R(طیـــف األشـــعة تحـــت الحمـــراء ( وتـــم تشـــخیص المركبـــات المحضـــرة بوســـاطة الطرائـــق الطیفیـــة 

  ).MS(وطیف الكتلة ) N.M.R(طیسي وطیف الرنین النووي المغنا) .C.H.N(والتحلیل الدقیق للعناصر 

.تــم قیــاس الفعالیــة المضــادة للبكتریــا تجــاه المركبــات المحضــرة علــى ثالثــة أنــواع مــن البكتریــا المرضــیة

وتمــت مقارنــة فعالیــة المركبــات المحضــرة باســتخدام طریقــة نشــر األقــراص حیــث لــوحظ إن لــبعض هــذه المركبــات 

  .فعالیة مضادة للبكتریا

  

Preparation of some Benzimidazole derivatives and study of their 
spectrometric properties and biological activity

  

M. A. Kazem* and B. R. Serheed**

* College of Education\ University of Al-Anbar
** College of Agriculture\ University of Al-Anbar

  

Abstract
This research discussed the preparation of some derivatives of Benzimidazole 

which included Schiff base compounds (a-e). They were prepared by direct 
condensation between Benzimidazole and aliphatic or aromatic aldehydes. The 
prepared compounds were identified by Infrared spectra (I.R.), micro analysis of 
elements (C.H.N.), Nuclear magnetic resonance spectrum (N.M.R.) and (MS) 
spectrum.

Antibacterial activity of the prepared compounds was measured on three genus 
of pathogenic bacteria. The comparative study of biological activity was done using 
diffusion , and antibacterial activity was noticed in some of these compounds.
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  المقدمة

  :قواعد شیف وخواصها

مــن قبـــلتـــم تحضــیرها ألول مـــرة) -CH=N-(قواعــد شــیف مركبـــات تحتــوي علـــى مجموعــة االزومثــین 

حیث حضر عددا منها بتكاثف األمینـات األولیـة االلیفاتیـة واالروماتیـة وبعـض األحمـاض Schiffالعالم األلماني 

وتعتمـــد تســـمیة تلـــك القواعـــد علـــى طبیعـــة , ) 3-1(االروماتیـــة االمینیـــة مـــع االلدیهایـــدات والكیتونـــات االلیفاتیـــة و 

  )  .5,4(المرتبطة بمجموعة االزومثین والتي تمتلك الصیغة البنائیة العامة )  R=, R-,R(المجامیع 

  

  

  

  

تتـراوح ألوانهـا مـن األصـفر الفــاتح , )6(قواعـد شـیف االروماتیـة مـواد صـلبة وذات اسـتقرار حــراري عـالٍ 

    ) .7(ئل اآما تلك المحضرة من األمینات االلیفاتیة فهي في الغالب سو , ر إلى األحم

تعد مشتقات بنزامیداوزل من قواعد شیف حیث وصفت مشتقات بنزامیداوزل ذات التنوع الواسـع بأهمیتهـا 

وقــد بینــت مركبـــات االوكســادیازول فعالیتهــا الحیویـــة) chemotherapeutic) (8(عالجیـــةفــي مجــال الكیمیــاء ال

  ) 9(ضد الطفیلیات والبكتریا 

   Pathogenic Bacteriaالبكتریا المرضیة 

1-0.5(مــایكرو متــر طــوالً ومــن )6mm-1(البكتریــا أحیــاء مجهریــه بدائیــة النــواة تتــراوح أبعادهــا بــین 

mm( مــایكرو متــر عرضــاً توجــد بأشــكال مختلفــة منهــا الكــروي المتضــمن األنــواع المســـماة بــالمكوراتCocci و

Spirillaو الحلزونیـة وتضـم أنواعـاً تـدعى بالحلزونیـات Baccilliسطوانیة المتضمن أنواعا تدعى العصـیات اال

من وزنها  وتحوي الخلیة على مواد أخرى مثل الكاربون و النتروجین و األوكسـجین %90-80ویشكل الماء.  و

  ).10(و الفسفور و الحدید والمنغنیز وعناصر أخرى

البكتریــا التــي تســبب مختلــف األمــراض لإلنســان تقســم تبعــا لصــبغة كــرام التفریقیــة الــى هنــاك العدیــد مــن 

تظهــر تحــت المجهــر بلــون ازرق أو (Gram Positive)هــي البكتریــا الموجبــة لصــبغة كــرام : قســمین األولــى 

viridans(و (Staphylococcusaureus)ارجـــــــــــــــواني ومـــــــــــــــن األمثلـــــــــــــــة علـــــــــــــــى هـــــــــــــــذا النـــــــــــــــوع  بكتریـــــــــــــــا 

Staphylococcus .(فهــي البكتریــا الســالبة لصــبغة كــرام : أمــا النــوع الثــاني(Gram negative) وهــذه تظهــر

 Esherichia(و (Pseudomonas aeruginosa)تحــت المجهــر بلــون احمــر أو احمــر وردي مثــل بكتریــا 

Coli . (  

حـــداث إن العالقـــة بـــین اإلنســـان والبكتریـــا المرضـــیة نشـــأت مـــن مقـــدرة بعـــض األجنـــاس البكتیریـــة علـــى إ

  ).11(أمراض من خالل امتالكها فتك بالمضیف الذي تعیش فیه 

اســتخدمت فــي هــذه الدراســة ثالثــة أجنــاس مــن البكتریــا واحــدة موجبــة لصــبغة كــرام واثنــان مــن األجنــاس 

  .سالبة لصبغة كرام وهي عزالت بكتریة محلیة وذلك الختبار الفعالیة البایولوجیة للمشتقات المحضرة 
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  ئق العملالمواد وطرا

 propanoic acid (2methylbenzimidazol-1-yl)-3مــــن المركــــب ) غــــم2.2(تــــم مــــزج 

hydrazide)1 ( مع)من أحد االلدهایدات االلیفاتیة أو االروماتیة اآلتیة) غم0.012:  

P-nitrobenzaldehyde, O-chlorobenzaldehyde, 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde,
P-methoxybenzaldehyde, P-N-N-Dimethylaminobenzaldehyde.

وبعـد التبریـد فصـل الراسـب , لمـدة خمـس سـاعات ) مـل20(حیث صعد المزیج بوجـود االیثـانول المطلـق 

ــــــف  تــــــم تشــــــخیص النــــــاتج بوســــــاطة طیــــــف                 . أعیــــــدت بلورتــــــه باســــــتخدام االیثــــــانول كمــــــذیب و بالترشــــــیح ثــــــم جف

)I.R.(والتحلیل الكمي للعناصر.    

  دراسة الحیویةال

  :البكتریا

استخدمت في هذه الدراسة ثالث أجناس من البكتریا المرضیة إحداها موجبة لصبغة كرام و اثنان سالبة 

  .لصبغة كرام و قد عزلت هذه البكتریا من حاالت مرضیة في مستشفى الرمادي العام

  :اختیار حساسیة البكتریا تجاه المركبات المحضرة

التــي تســتعمل فــي اختیــار فعالیــة ) 12(ت المــؤثرة اســتخدمت طریقــة نشــر األقــراص لدراســة تــأثیر المركبــا

  .المضادات الحیویة مختبریاً 

  Disc diffusion methodطریقة االنتشار حول القرص 

و المحــورة مــن قبــل منظمــة الصــحة العالمیــة ) 13(و جماعتــه    Bauerاجــري االختبــار تبعــاً  لطریقــة 

  :وفق الخطوات التالیة) 14(

منــه فــي لتــر مــن المــاء ) غــم37(و حضــر الوســط بإذابــة (nutrient agar)اســتخدمت أطبــاق وســط 

ثـم صـب فـي أطبـاق ) مْ 45-40(و بعدها برد إلى درجـة حـرارة Autocleveثم عقم الوسط بالموصدة , المقطر

  .و ترك في جو الغرفة لحد التصلب, لكل طبق ) مل20(بمعدل 

للتأكـد مـن خلـو األطبـاق مـن التلـوث و الـتخلص ) سـاعة24(لمـدة ) مْ 37(حضنت األطباق بدرجة حـرارة 

  .من الرطوبة الزائدة حفظت بعدها األطباق في الثالجة لحین االستعمال

  تنشیط العزالت البكتیریة

إلـى أنبـوب اختبـار یحتـوي علـى    Loopمستعمرات من البكتریا قید الدراسة باستخدام العـروة ) 4(نقلت 

ْم  37رجت األنبوبة جیداً  و حضـنت بدرجـة حـرارة , المعقم ( Nutrient agar )لمرق المغذي من وسط ا) مل5(

  ).ساعة18لمدة (

  تلقیح األطباق 

%) 0.85(باســـتخدام المحلـــول الفســـلجي المعقـــم ذي التركیـــز ) 1/100(لق البكتیـــري بنســـبة اخفـــف العـــ

دور الطبــق عــدة مــرات , ي المخفــف إلــى كــل طبــقمــن العــالق البكتیــر ) مــل0.5(نقــل . تالفیــا لحــدوث النمــو المكــتظ

مــررت المســحة , نشــر العــالق بمســحة قطنیــة معقمــة علــى ســطح وســط االختبــار, بعــد اإلضــافة)درجــة60(بزاویــة 

  .ْم لیحدث التشرب و یجف37حرارة بدرجة) دقیقة 20-15(ثالث مرات ثم تركت اإلطباق لمدة 
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Cl

  نشر األقراص 

, معقم ذو نهایة دقیقـة مـع الضـغط الخفیـف علـى سـطح القـرصForcepلقط ثبتت األقراص باستخدام م

بین القرص و حافة الطبق تالفیاً  لحدوث التداخل ) سم1(بین قرص و آخر و ) ملم24(تركت مسافة ال تقل عن 

  ).ساعة24(ْم  لمدة 37حضنت األطباق بوضع مقلوب بدرجة حرارة . بین مناطق التثبیط

  قیاس قطر التثبیط

قطـــر التثبـــیط لكـــل قـــرص باســـتخدام المســـطرة الملمتریـــة و قورنـــت النتـــائج مـــع الجـــداول الخاصـــة قـــیس 

آو مقاومـة (I)آو متوسطة الحساسیة (S)و عدت البكتریا حساسة ) 15(بالمعادالت القیاسیة للمضادات الحیویة 

(R) وي بضـمنها قطـر المضــاد وهـي المنطقـة الشــفافة المحیطـة بقـرص المضـاد الحیــ(اعتمـاداً  علـى قطـر التثبــیط

  ).نفسه و الخالیة من النمو الجرثومي

  

  النتائج والمناقشة

  نتائج تشخیص مركبات قواعد شیف

آن قواعد شیف المشتقة من االلدیهایدات االروماتیة تعـد مضـادات میكروبیـة جیـدة فقـد تـم تحضـیر عـدد 

تیـــة و لقـــد اختیـــر لهـــذه الدراســـة أمینـــات منهـــا عـــن طریـــق تكـــاثف كمیـــات مـــن البنزامیـــدازول مـــع الدیهایـــدات اروما

  :كما في المعادلة, اروماتیة معوضة بمجامیع مختلفة یتوقع إنها تعطي فعالیة جیدة عند تكوینها قواعد شیف

  

  

  

  

یتضمن التفاعل هجوم نیوكلیوفیلي لمجموعة األمین على كـاربون مجموعـة الكاربونیـل لاللدیهایـد لتكـوین 

N-substituted hemiaminalsالـذي ) 1(جـدولفـي یالحـظ و . الذي یفقد جزيء ماء لیعطي المركـب المشـتق

  .دازول من اجل تقیم النشاط المضاد للبكتریا لهایزامنیحتوي على المركبات المشتقة من الب

  

  للمركبات المحضرة(.C.H.N)الفیزیائیة والتحلیل الدقیق للعناصر و البیانات التجریبیة ) 1(جدول 

Analysis %  
Calculated / foundFormulae

( M.wt )
Yield%

M.P/CO

(Recryst.
solvent)

R
Comp.

No.
NHC

16.44
16.40  

5.04
5.01

63.43
63.41

C18H17ClN4O
(340.84)  

80
187-189  

Ethanol/H2O

  

a

19.93
19.99  

4.88
4.82

61.53
61.59

C18H17N5O3
(351.36)  

82.7
199-201  

Ethanol/H2O  
NO2

  
b

16.66
16.69  

6.00
6.12

67.84
67.87

C19H20N4O2
(336.43)  

88
167-169  

Ethanol/H2O  
OCH3

  
c

15.90
15.96  

5.73
5.69  

64.74
64.71

C19H20N4O3
(352.43)  

85
229-231  

Ethanol/H2O  OH

OCH3

  

d

20.04
20.12  

6.65
6.60

68.73
68.68

C20H23N5O
(349.48)  

90
179-181  

Ethanol/H2O  
N(CH2)2

  
e

N

N

CH2CH2CONHNH2

N

N

CH2CH2CONHN=CHR

RCHOCH3 CH3
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و طیـــف الـــرنین النـــووي (.I.R)وقـــد شخصـــت قواعـــد شـــیف باســـتخدام مطیافیـــة األشـــعة تحـــت الحمـــراء 

وجـاءت النتـائج مطابقـة مـع الصـیغ , طیـف الكتلـةو (.C.H.N)والتحلیل الكمي للعناصر (N.M.R)المغناطیسي 

  ).2جدول. (البنائیة المقترحة من قبلنا

  

  بیانات الطیف للمركبات المحضرة) 2(جدول 

Spectra data  
Comp.

No.
IR.(KBr,cm-1):3100(NH),2990(CH),1671(C=O), (CH=N-) 1640
MS,m/z(%): 342 (M+37 ,Cl.20.7),340(M+35,Cl,58.3), 14.5(100)

a

IR.(KBr, cm-1):3045(NH)2964(CH),1671(C=O),1514,1327(NO2)b
IR.(KBr,cm-1):3190(NH),3000(CH),1670(C=O), (CH=N-) 1650
1H-NMR.(CDCl3,δppm):2.45(3H,s,CH3 at C-2 of benzimidazole),3.0
(2H.t,j, =7Hz, NCH2 CH2),3.6(3H,s,OCH3),4.35(2H,t,J=7Hz, NCH2 CH2),and 10.3 
(1H,s,NH) .
MS,m/z(%):336(M+,100).

c

IR.(KBR,cm-1):3400(OH), 3200(NH),2968(CH),1664(C=O), (CH=N-) 1630
1H-NMR.(DMSO-d6 , δ ppm):2.5(3H,s,CH3 at C-2 of benzimidazole),
3.0(2H.t,J,=7Hz, NCH2 CH2),3.7(3H,s,OCH3),4.35(2H,t,J,=7Hz, NCH2 CH2), 6.65-
7.9 (8H,m,7aromatic protons and 1H of  N=CH),
9.5(1H,s,OH) and 11.1 (1H,s,NH)
MS,m/z(%):352(M+, 57),145(100).

d

IR.(KBR,cm-1):3251(NH), 2984(CH), 1672(C=O), (CH=N-) 1640
1H-NMR.(DMSO-d6 , δ ppm):2.5(3H,s,CH3 at C-2 of benzimidazole),
2.95(6H,s, N(CH3) 2 , 3.2 (2H.t,J,=7Hz, NCH2 CH2),4.45 (2H.t,J,=7Hz, NCH2

CH2),6.7-7.9 (9H,m,8aromatic protons and 1H of  N=CH), and
11.1 (1H,s,NH)

e

  

  الفعالیة الحیویة

المحضرة على ثالث أجنـاس مـن البكتریـا المرضـیة ) قواعد شیف(تمت دراسة تأثیر جمیع المركبات من 

Gram)منها موجبة لصبغة كرام  positive) و اثنان سالبة لصبغة كرام(Gram negative).  

وتمـت دراسـة حساسـیة البكتریـا تجـاه مركبـات المحضـرة و اسـتخدمت فـي هـذه الطریقـة خمـس تراكیـز فــي 

آن اختیار هذا المذیب یعود لعدم تأثیره على النمو البكتیري و تم تحضـیر نمـوذج السـیطرة مـن (DMSO)مذیب 

  .تأثیره على البكتریا في نفس الظروفالمذیب لوحده و دراسة

تجـاه ) ذات إیجابیـة قلیلـة ( المحضـرة نتـائج إیجابیـة آو ) قواعـد شـیف ( لـم تظهـر بعـض المركبـات مـن 

آن مقاومــة أي جــنس مــن : و الــبعض اآلخــر أعطــت نتــائج إیجابیــة جیــدة تجــاه البكتریــا و علیــه نقــول , البكتریــا 

ة ناتج عـن وجـود غـالف سـمیك یحـیط بالخلیـة بسـبب احتوائـه علـى نسـبة عالیـة أجناس البكتریا للمركبات الكیمیاوی

آو نتیجة لحدوث طفرة في جین معین یؤدي إلى إنتاج , من الدهون و الذي یمنع تلك المركبات من دخول الخلیة 

  .أنزیم یسبب مقاومة هذه البكتریا للمادة الكیمیاویة

بــات المحضــرة فــي البحــث ضــد أجنــاس البكتریــا یمكــن وعلیــه لغــرض محاولــة تفســیر ســبب فعالیــة المرك

  :اقتراح األسباب آالتیة 

الصفة المخلبیة لـبعض المركبـات المحضـرة إذ یمكنهـا آن تكـون معقـدات تناسـقیة مـع األیونـات الموجـودة فـي -1

.جسم الخلیة البكتیریة مثل البوتاسیوم و الزنك و الحدید 
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نیة لجدار هذه البكتریا مما یسبب نضوح سوائل الخلیـة إلـى الخـارج قدرة هذه المركبات على إذابة الطبقة الده-2

.و تدمیرها 

امكانیة تكوین اواصـر هیدروجینیـة بـین مجـامیع الهیدروكسـیل و النتـروجین فـي المركبـات و جزیئـات المـاء و -3

.هذا بدوره یؤدي الى تعطیل االفعال الحیویة للخلیة و تدمیرعا 

و .ت التـي لوحظـت بسـبب احـد هـذه العوامـل او جمیعهـا مـن وجهـة نظرنـاو قد تكون فعالیة هذه المركبا

  .یوضح اقطار التثبیط للمركبات المحضرة ضد انواع البكتریا المستخدمة في الدراسة) 3(الجدول 

  

  المحضرة) قواعد شیف(بیانات الفعالیة الحیویة لمركبات ) 3(جدول 

رقم 

  المركب

  التركیز

mg/ml

  البكتریا المستخدمة

Staphylococcus
aureus  

Pneumonia 
klebsilla  

Esherichia
coli  

a  

  7  ـ ـ ـ ـ ـ  14  0.1

  ـ ـ ـ ـ ـ  4  12  1

  5  ـ ـ ـ ـ ـ  11  10

  ـ ـ ـ ـ ـ  8  19  20

40  18  9  5  

b  

  ـ ـ ـ ـ ـ  14  7  0.1

1  16  16  4  

  ـ ـ ـ ـ ـ  11  22  10

20  18  17  9  

  ـ ـ ـ ـ ـ  16  ـ ـ ـ ـ ـ  40

c  

  ـ ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ  10  0.1

1  5  9  6  

10  17  4  3  

  ـ ـ ـ ـ ـ  17  16  20

  ـ ـ ـ ـ ـ  9  20  40

d

  7  15  ـ ـ ـ ـ ـ  0.1

1  13  16  5  

  ـ ـ ـ ـ ـ  22  _ _ _ _ _ _  10

20  9  22  8  

  ـ ـ ـ ـ ـ  9  ـ ـ ـ ـ ـ  40

e  

  ـ ـ ـ ـ ـ  6  18  0.1

1  12  8  5  

  ـ ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ  10

  ـ ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ  15  20

  ـ ـ ـ ـ ـ  15  ـ ـ ـ ـ ـ  40
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