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 اله كتورة العزيهزة مشهرفتي اغهوار  وسهبر العلم حب ناسي في وزرع  البحث هها واكب   من الى        

 الرسهالة ههه  ان از اج  من الكبير جد ها وبهل  البحث هها طريق في السير الى دفعتني من والى ، وسن

 هاهه بلهو  سهبي  فهي مشهورة او بنصهيحة علهي يبخه  لم من ك  والى ،  العزيزة سحر ال كتورة حلة بأبدى

 ان وعههز جهه  المههولى سههائلة وتقهه ير  شههكر  موفههور اقهه م جميعهها الخالهه ة القمههم تلكههم الههى ، منتدهها  البحههث

 ال ميلهة بابتسهامته وهبنها الهه  االنسهان ذله  الحاضهر الغائهب ذله  اذكهر ان هنا انسى وال جميعا. يحاظدم

 رحمهه فاض  ال كتور به عنيوا ، الحياة ومصاعب العلم ساحا  في واالق ام الدمة وعناوان االم  رقائق

 ،بالقليلة ليس  ومشورا  جليلة ميةعل خ ما  من ولزملئي لي ق م بما ولوال يه، له وغار ثرا  وطيب هللا

 ومسكنه. دار  هي ال نة تكون وان ، حسناته ميزان في تكون ان هللا اسال التي
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 اخلالصة
 البايولوجيهههة الناحيههة مهههن المدمههة المشهههتقا  مههن ازولثيهههوالبنز ومشههتقا  االيسهههاتين مشههتقا  تعهه 
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 المغناطيسهي النهوو  الهرنين وطيهف (IR-FT) الحمراء تح  االشعة طيف بوساطة وتشخيصدا دراستدا

(NMR-C
13

 NMR,-H
1
 العم  تنمن واللون. األنصدار درجة مث  الايزيائية الخواص تح ي  وكهل  (

 هما: جزئين

  1S المركب تحنير جرى اذ. االيساتين تحنيرمشتقا  االول: ءال ز

one-2-indoline yl)-2-thiazole dihydro-(4,5-3  
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 ( 2S) ركبم

3-(4,5-dihydro thiazol-2-yl)imino)-2-oxoindoline-1-carbothiohydrazide)  

 مهع (2S) المركهب تااعه  خـهـلل مــهـن (5S – 3S) شهيف قواعه  مهن مشتقــهـا  ثلثهة تحنهير -0

  .المختلاة االروماتية االل يداي ا 
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 الايثال . اند ري  مع (5S(و)3S) شيف

 فهي كبيهرة اهميهة من لدا لما ال  ي ة البنزوثيازول لمركبا  مشتقا  تحنير الثاني: ال زء وتنمن

amino-2-2- مهع benzothiazole Mercapto-2   المركب تااع  اذ ، الحيوية التطبيقا  م ال

thiazoline المركهههههههههب لتحنهههههههههير (8S) -2-yl)benzo[d]thiazol-2-dihydrothiazol-(4,5-N

amine 8( المركب ان حيث(S ويمكهن للبنزوثيهازول ج يه ة مشهتقا  لتحنهير العم  هها في االساس هو 

 االتية: النقاط في اجمالدا
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acetamide yl)-2-dihydrothiazol-(4,5-N-chloro-2-(benzo[d]thiazol-N  

  ( 10S)المركب لتحنير  المائي دي رازينال مع (9S)المركب تااع   -0

acetamide hydrazinyl)-2-yl)-2-benzo[d]thiazol (benzo-N  

 مههع (10S) المركههب تااعهه  خـههـلل مــههـن (13S – 11S) شههيف قواعهه  مههن ج يهه ة مشتقــههـا  تحنههير -3
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 ههه  نتهائ  اظدهر  حيهث الحمهراء تحه  االشهعة مطيافيهة باسهتخ ام كميها ال  يه ة تق يرالمركبا  تم

 ، مركب لك  (0-02ملغم/لتر بين) تراوح  التراكيز من ،ولم يا  بر الم -بير لقانون مطاوعة ال راسة

 الكمههي التقهه ير فههي بن هها  الطريقههة لتطبيههق وامكانيههة جيهه ة دقههة المقترحههة للطريقههة النتههائ  اظدههر  كمهها

  . المحنرة للمركبا 
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  المتجانسة غير الحلقية المركبات.3.3 

 ذرة من اكثر او واح ة ذرة ذ  تركيب على تحتو  باندا  المت انسة غير الحلقية المركبا  تتميز     

  [.1]  الكاربون ذرا  وجود عن فنل والكبري  االوكس ين  او النتروجينك   الحلقة في مغايرة

  واروماتي اليااتي الى المت انسة غير الحلقية المركبا  تصنف االلكتروني ترتيبدا على واعتمادا     

 الطبيعة في الواسع انتشارها بسبب للحياة اساسيا مص را المت انسة غير الحلقية المركبا  وتع   [0]

 الطب م اال  في الواسعة تطبيقاتدا عن فنل[.3]والسكريا  واالنزيما  B6 فيتامين مث  كالايتامينا 

 ذل  عن فنل.[1]الاطريا  و والميكروبا  لل ي ان كمنادا  حيويا منادا تع  حيث والصي لة

 التصوير في وكمنت ا ، االصبا و ،المطاط صناعة مث  ةالصناع م اال  في استخ اماته

 .[0]الاوتوغرافي

 

      Isatin   االيساتين .2.3

 منت  .وهو ترايبولين باسم اينا يعرف ، dione-2,3-1H-indol [1.]  هو Isatin  االيساتين     

 االنسان في واينا Guianensis Couroupite نباتا  في عليه العثور يمكن معروف طبيعي

 الشك  في .كماpyrrole [1]   مع بنزين حلقة التحام من يتكون مت انس غير حلقي مركب وااليساتين.

(1.1) 

  

 
 

 االيساتين (:3.3) شكلال

 

 بسبب والكيتون كاالن ول المت انسة غير الحلقية المركبا  تخليق في شيوعا االكثر  االيساتين يع      

 [.0] التااعل  من كبير ع د في المساهمة على قادرا ي عله مما ومشتقاته فيه التااع  مراكز وجود

 له و synthesis isatin Stolle  طريقة و synthesis isatin Sandmeye  مندا ع ي ة بطرق حنر

 في استخ امه ي رسون الباحثين من ع د وهناك ، للختلج كمنادا  واسعة، وبايلوجية ةصناعي اهمية

 . [3] المحتملة االعشاب ومبي ا  النباتية االمراض مسببا  مكافحة
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 Bases s    فيش قواعد .1.3 
,
 Schiff 

)-C=N-(  باالزوميثين يسمى ما او (Imines) االيمين م موعة على تحتو  مركبا      

(Azomethine)   االل يداي ا  او الكيتونا  تكاثف طريق عن شيف العالم قب  من القواع  هه  حنر 

 الى نسبة االسم بدها سمي  لهل  االولية، االمينا  او االمينية االحماض مع ( اليااتية او )اروماتية

 ،  ) (imines االيمينا  مثل اخرى اسماء شيف ولقواع  . Schiff [12] شيف العالم مكتشادا

 قواع  وتسمى (anils) االنيل  ) (azomethines االزوميثين ،مركبا  ) (Benzanils  البنزانيل 

 والكيتونا  االمينا  منو (aldimines) باالل يمينا   االل يداي ا  مع االمينا  من المحنرة شيف

 كطريقة تع  االولي االمين مع  الكيتونا او االل يداي ا  تكاثف ان . [11] (ketimines)  بالكتمينا 

 البايلوجية فعاليتدا ودراسة شيف قواع  من كبير ع د تحنير تم وق  [10] شيف قواع  لتحنير عامة

(Biologicalatirity)  الباحث حنر فق Valamathy تااع  من شيف قواع  مشتقا   وجماعته  

 amine-2-thiadiazole 1,3,4-yl)-4-(Pyridine-5 االروماتية االل يداي ا  من تلاةمخ انواع مع 

 .[13] كمهيب االيثانول بوجود

 
 

 المختلفة. االروماتية االلديهايدات مع اولي امين تفاعل يوضح : (2.3)شكلال

 

 

 البنزوثيازول .4.3

 بنزين حلقة مع من م ة خماسية ثيازول-3,1 حلقة من يتكون مت انس غير  الحلقة ثنائي مركب     

 وصناعيا ودوائيا بايلوجيا ةيفعال  وله الحام  بكلوري ا  ثيول بنزين امينو-0 معال ة طريق عن حنر

 والاايروسا  والاطريا  للبكتريا منادا نشاطا تمتل  مشتقاته ان الى واالبحاث ال راسا  تشير اذ [.14]

 .[11] المطاط وتنقية ال لود كصناعة  الصناعة م اال  وفي لألكس ة ومنادا [10] لللتداب منادا و

 

 ينباالوكسازي .مشتقات7.3

 االوكس ين هما مغايرتين ذرتين تحتو  سباعية حلقة ذا  مت انسة غير حلقية مركبا  هي     

 تسمية في والمستخ مة عليدا المتاق الطرق بحسب المعوضة االوكسازيبينا  وتسمى ، والنيتروجين

 رةذ تكون ان على الحلقة في المغايرة الهرة من ب ءا الترقيم يكون حيث المت انسة غير البسيطة الحلقا 
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 غير الحلقة الن ، الممكنة االرقام باصغر النتروجين ذرة ترقم ثم ومن 1 الرقم تاخه التي هي االوكس ين

 الترقيم في االولية لدا يكون االوكس ين ذرة فان مت انسة غير واح ة ذرة من اكثر تحتو  التي المت انسة

 [.10,11]  النتروجين ثم الكبري  ذرة تليدا ثم

 

 االوكسازيبين مشتقات (:1.3الشكل)

 

 باعاليتدا تمتاز اذ oxazepine-1,3  مشتقا  من اهمية اكثر oxazepine-1,4    مركبا  تع  اذ

 .[13] العالية البايلوجية
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 السابقة .الدراسات39.

(2011) al .et. R Dowlatabadi  

 الع ي  تااع  من   2 – quinoxaline  substituted) -2-amino-(2-3 (1H) المركب حنر     

 المعوضا  عزز  اذ . الخلي  حام  بوجود pheylenediamine-ortho  مع عوضالم االيساتين من

 االلكترون سحب م موعا  نحو االيساتين ازاحة على االيساتين على الموجودة لللكترون المانحة

  .]20[الحلقة الغلق

 

 

     2 – quinoxaline   substituted) -S-amino-(2-3 (1H)تحضير يوضح : (33.) المخطط

 

(2011) al .et. M.A  Asharf 

 من بايولوجيا النشطة شيف قواع  من ج ي ة سلس  ثلث بتحنير M.A .Asharf  الباحث قام     

 خلل من تشخيصدا تمو ، معوضة اروماتية ال يداي ا  مع benzothiozole amino-2  تااع  خلل

 النوو  الرنين وطيف . IR-(FT ( الحمراء تح  االشعة وطيف والكيميائية الايزيائية الصاا 

 والمعق ا  للمركبا  البايلوجية الاعالية ارباخت  اينا وتم (HNMR1،CNMR13( المغناطيسي

 البكتريا  ت ا  فعالية اكثر تكون المعق ا  ان تبين وق  . والخميرة والاطريا  البكتريا ض  المحنرة

 ادنا : المخطط في وكما.]21[  المحنرة للمركبا  شيف قواع  من والخميرة والاطريا 
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 .معوضة اروماتية الديهايدات مع benzothiozole amino-2   تفاعل يوضح (:32.المخطط)

 

Al-Azzawi. A.M, Sulaiman. A.et.al (2011) 

 مندا ع ي ة وبطرق المت انسة غير الحلقية المركبا  من ج ي ة م موعة تحنير ال راسة هه  في تم     

 الخلي  حام  بوجود 3O4H8(C(  الناثالي  ناثال– 0,1  مع امينوبنزوثايازول-0 من مشتقا  استخ ام

 مع الناثال  اند ري  بتصعي  او ساعا  0 ولم ة عالية حرارية ظروف في المزي  وصع  الثل ي

 OH4NH مع معاملته تم اله  ايماي  ناثال– 0,1 ليعطي عالية حرارة وفي ساعا  1 ولم ة  KOH 

  بنزوثايازول امينو استي  كلورو-0)-0 مع تااع  اله  ايماي  للناثال البوتاسيوم مل  النات  ليكون الكحولي

 النوو  الرنين وطيف الحمراء تح  االشعة طيف بواسطة النات ة المركبا  من ج ي ة م موعة ليكون

 .2]2[ المحنرة للمركبا  البايلوجية الاعالية دراسة تم  وكهل  المغناطيسي

 

 

 
 

 جيدة. حلقية مركبات تحضير (:يوضح38.المخطط)
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(2012) al . et M.O. Shibinskaya 

 تااع  خلل من quinoxaline b]-[2,3 -indol-6H -) propel chloro-(3-6  المركب حنر

 مثيل  وبوجود (DMF) في propane chloro-3-bromo-1 مع quinoxaline   (Indol (المركب

 .]32[  مساع  كعام  الصوديوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلوروبروبان-1-برومو-3 مع اندول كينوكسين تفاعل يوضح (:31.المخطط)

 

 كون ومشتقاته. لليساتين ال وائي لل انب الح يثة  التطورا  على موجزة رةنظ ال راسة هه  ق م 

 ركيزة جعلته والتي بيولوجيا النشطة ال زيئا  من الع ي  له نباتي اصله ان ول مشتق االيساتين

 مناد ، الملريا مناد مث  دوائية انشطة مشتقاته اظدر  فق  والصي لة الطب م ال في للستخ اما 

 . ]42[ لسرطانيةا االمراض ومناد ، للميكروبا  مناد ، للايروسا 

 

)14(20 ,R.F.et.al Abbass F.H., Jumaa, 

 مع االروماتية االمينا  تااع  من شيف لقواع  مختلاة مركبا  تحنير ال راسة هه  تناول      

 الحلقة( غلق تااعل  )من اوكسازبين-1,3 مشتقا  الى تحويلدا تم ثم المطلق بااليثانول الترفثال يداي 

 المركبا  شخص  .و ا المركب لبع  البايلوجية الاعالية وعين  بالبنزين اند ري  مالي  مع شف لقواع 

 HNMR المغناطيسي النوو  الرنين واطياف الحمراء تح  االشعة اطياف طريق عن المحنرة
1
 

 .2]5[ الرقيقة الطبقة وكروماتوغرافيا االنصدار درجة تعين الى باالضافة مندا للبع 
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 .شيف قواعد من مختلفة مشتقات تحضير يوضح : (39.المخطط)
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 لاليساتين البيولوجية االستخدامات (:4.3المخطط)
 

 

Wassan B. Ali. et . al (2016) 

 من شيف قاع ة تحنير تم الب اية في االيساتين من مشتقة ج ي ة جالكونا  حنر  ال راسة هه  في     

 اروماتية ال يداي ا  مع النات  المركب معاملة تم بع هاacetophenone amino-3  مع االيساتين تااع 

  طيف باستخ ام المحنرة المركبا  تشخيص تم مساع ، كعام  البوتاسيوم ي روكسي ه بوجود مختلاة

NMR-H  المغناطيس النوو  الرنين وطيف FTIRالحمراء تح  اشعة
1
 ]62[. 

 
 

 االيساتين. من مشتقة جالكونات تحضير (:يوضح7.3المخطط)
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 (2236.) بصري جليل ,لمياء رضا محمد ,سلمى شنيهيج ثامر كريم

 

 

 الحمراء تح  االشعة طيف بأستخ ام العنوية للم اميع الكمي التحلي  اجراء ال راسة هه  تناول      

 والعطريا  والناثينا  )البارافينا  العنوية للم اميع االمتصاص طيف حساب على واعتمادا

 الحصول تم االمتصاصية مق ار و  المئوية النسب علقة رسم ومن ( الكاربوني  وم موعة واالولاينا 

 للم اميع المئوية النسب .ح د  الكمي التحلي  في الرياضية المعادلة واشتقاقا  اسيةقي منحنيا  على

 عن  االمتصاصية حساب ثم ومن التزيي  زيو  في والناثينية والبارافنية العطرية المركبا  في العنوية

 نتائ  مقارنة تم  .وق  /م  غرام (مايكرو10-12) الم ى في بير قانون وطبق معين موجي طول

 التحلي  جداز نتائ  مع الحمراء تح   االشعة طيف جداز بواسطة الرياضية المعادال 

 . 2]7[الطريقة. دقة من التأك  لغرض الخاياة الناطية (للمقاطع GCالكروماتوغرافيا)

 

Mahmood.Z.A,Ahmad.A.Kh,et.al(2020) 

 غير خماسي حلقي مركب لتحنير اساس كمادة بتروثايازول( امينو-0) استخ ام البحث هها تناول     

 تااع  خلل من والثايازول ين كالترايازين مت انس غير س اسي حلقي ومركب ايمي ازول مث  مت انس

 روكلو-0-ي (-0-بنزوثايازول-1,3)-Nليعطي كلوري  اسيتاي  كلورو مع (بنزوثايازول امينو-0ال)

 السيمي الثايوسيميكاربازي ، ، اليوريا ، الثايويوريا من ك  مع االخير تااع  حيث اسيتاماي 

 المركبا  وشخص   التالي المخطط في موض  كما الناثالي  ،اند ري  االمونيوم كاربازي ،الثايوسيانا 

 بع  عن فنل المغناطيسي النوو  الرنين وطيف الحمراء تح  االشعة طيف باستخ ام النات ة

 . ]82[واللون كاالنصدار الايزيائية القياسا 
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 مختلفة. حلقية مركبات لتحضير بنزويل امينو-2 تفاعل (:يوضح35.المخطط)
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The Of Aim The                                                               العمل من الهدف .5.3

Work                

 

 االيساتين ومندا المت انسة غير الحلقية المركبا  مشتقا  ان والكيميائية الطبية ال راسا  اثبت    

 على الحالية ال راسة ركز  لهل  وفقا البيولوجية االنشطة من واسعة م موعة تظدر والبنزوثيازول

 وتشخيصدا دراستدا تم  وق  البنزوثيازول تقا ومش االيساتين مشتقا  من ج ي ة سلسلة تحنير

 النوو  الرنين وطيف (IR-FT) الحمراء تح  االشعة طيف مث  المختلاة الطياية الطرق باستخ ام

NMR-C) المغناطيسي
13

 NMR,-H
1
 واللون. االنصدار درجة مث  الايزيائية الخواص تح ي  وكهل  (

 التحليلية. خصائصدا دراسة كهل و

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني                                                                                            الجزء النظري

12 

 compounds cyclic Hetero     المتجانسة غير الحلقية .المركبات3.2      

 خصائص لدا التي العنوية المركبا  من مدم صنف هي  المت انسة غير الحلقية لمركبا ا             

 حيويا منادا بوصاه يستخ م اله  والبنسلين المورفين تصنيع في استخ م  اذ.  مدمة دوائية و حيوية

 .[03,32] (Insecticides) للحشرا  قاتل بوصادا (Fungicides) الاطريا  لقت  واستخ م

 كالنتروجين الحلقة في مختلاة اكثر او واح ة ذرة على باحتوائدا المركبا  هه  تتميز

 الكيميائي التركيب الى واستنادا [.31] والدي روجين الكاربون عن فنل ،االوكس ين،والكبري 

 الايوران ، البايرول مث ) اروماتية طبيعة ذا  تكون ان يمكن المت انسة غير الحلقية للمركبا 

 .  الحلقية للمركبا  الكيميائية التركيبا  بع  يوض  (2.1) الشك  . [30] ،الثايوفين(

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 .االروماتية وغير  االروماتية الحلقات بعض (2.3) الشكل

 

 و الايوران ، كالبايرول مغايرة واح ة ذرة على تحتو  المت انسة غير  االروماتية الحلقا  تكون ق 

 او نتروجين ذرتين على  تحتو  التي االيمي ازول في كما مغايرتين ذرتين على تحتو  ق  او الثايوفين

 مع المت انسة غير الحلقة  تلتحم ان ويمكن واوكس ين،  نتروجين ذرة على الحاوية االوكسازول حلقة

 [.33بنزوثايوفين] و ،بنزوفيوران االن ول مث  مركبا  ليعطي البنزين
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 المتجانسة. غير االروماتية الحلقات بعض (:يوضح2.2الشكل)

 

 الكيمياء في فقط ليس وتطبيقاتدا لتركيبدا واسع نطاق على المت انسة غير الحلقية المركبا  دراسة تم 

  [31]  المواد علوم و االلكترونيا  مث  اخرى مواضع في  وانما فحسب الطبية

  Isatin .االيساتين2.2

 بيولوجيا النشطة المت انسة غير الحلقية المركبا  اح  هو quinone Indol  باسم اينا المعروف     

 والكينولين االن ول مث  ، المت انسة غير الحلقية المركبا  من ع د  لتحنير Isatin  يستخ م [.30]

 دورا ,S , N O مانحة ذرا  على تحتو  التي المركبا  تلعب . [31]  االدوية لتخليق  اولية  وكمادة

 لللتدابا  مناد [،30] للكس ة مناد [،31] للورام كمناد ، . المدمة دالخصائص نظرا حيويا

  [.11] للختلج مناد [،12] للملريا مناد [،33]

 ، للتآك  مثبطا  تستخ م المثال سبي  على مختلاة صناعية تطبيقا  على اينا Isatin مشتقا  تحتو 

 في طبيعي بشك  Isatin من مختلاة قا مشت اينا توج  [.10] االستشعار واجدزة الالورسن  مث 

  pentyl phenol Methoxy [13.]  مث  النباتا 

 الطرق واكثر اق م من تعتبر والتي synthesis Sandmeyer  طريقة ومندا ع ة بطرق االيساتين حنر

 امين هي روكسي  مع aniline  تااع  عن عبارة وهي االيساتين تحنير في شيوعا

 وبع  acetenilide onitriso  . لتكوين المائية الصوديوم كبريتا  في الكلورال هي را ،هي روكلوري 

 مع االنيلين استخ ام ويع  . االيساتين من جي ة نسبة ليعطي المركز الكبريتي  بحام  معال ته يتم عزله

 نيرلتح الاعالة الطرق من مت انسة الغير االمينا  وبع  انيلين فلورو-0 مث  االلكترون سحب ب ائ 

 [.11] االيساتين
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 االيساتين لتحضير Sandmeicer (:طريقة 1.2) الشكل

  

 aniline  يتااع  اذ االيساتين لتحنير فعالة طريقة تع  التي synthesis isatin Stolle  طريقة كهل 

 لينت  4TiCl استخ ام يمكن كما chloride aluminum  او 3BF عادة يستخ م. chloride Oxalyl مع

 [.10االيساتين] مركب

 

 Stolle بطريقة االيساتين لتحضير (: 4.2الشكل)

 لاليساتين العامة .التفاعالت1.2
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1. N-Alkylation  

 

 [.11] المت انسة غير الحلقية المركبا  من متنوعة م اميع لتحنير تااع  هو االيساتين الكلة     

 : االتي المخطط في كما القاع ة بوجود االلكي  هالي  هو عام بشك  االلكلة عام  ويكون

 

 المخطط )3.2(: يوضح الكلة االيساتين .

 فاعلية االكثر االلكي  هالي ا  مع التااعل  فان المستخ م االلكي  هالي  نوع على التااع  سرعة وتعتم 

 . اسرع التااع  سرعة تكون

2. N-Arylation 

 

acetate bismuth triphenyl   مع االيساتين تااع  من ايساتين االري  تحنير يتم     

2BiCOAC)3(Ph   النحاس واوكسي  برومي  اري  او ال و  الغلف تح  النحاس واوكسي  (CuO) 

 [11االتي] المخطط في كما

 

 ايساتين. اريل تحضير (:يوضح2.2المخطط)

 

3. Chlorination 

 االيساتين مع  Chloramide-N  او Chlorimide-N  تااع  طريق عن نات ة االيساتين كلورة    

 .[10] التالي المخطط في كما مساع  كعام  الكبريتي  حام  وبوجود
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 .االيساتين كلورة يوضح (:1.2طط)خالم

                                                                                    Acylation-N . 4 

 [13] التالي المخطط في كما R.COX مع االيساتين تااع  هو     

 

 .االيساتين اسيلة (:يوضح4.2المخطط)

 

 

                                                              Sulfonylation-N . 5  

 [02] المخطط في كما Sulfonylation-N لينت  السلاوني  كلوري  مع االيساتين تااع  هو    

 

 

 االيساتين. سلفنة (:يوضح7.2المخطط)

 

Bromination 6. 

  . المستقب  في للسرطان المنادة االدوية تطوير في ماي ة االيساتين مشتقا   ان الى ال راسا  تشير     

 االيثانول بوجود البروم مع االيساتين تااع  من النات  بروميساتين di-5,7   مشتق المشتقا  هه  منداو
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 [.01] كمهيب

 

 .البروم مع االيساتين تفاعل يوضح (:9.2المخطط)

 reaction Pfitzinger 7. 

  المركب ينت  قلوية ظروف في مثل( )الكيتونا  الكاربوني  مركبا  مع االيساتين تااع      

acids carboxylic-4-Quinolone [00] االتي المخطط في كما. 

 

 الكاربونيل(. مركبات مع االيساتين تفاعل (:يوضح5.2المخطط)

 

Reduction 8. 

  المركب لينت  HCl  بوجود Zn مث  مختزل عام  بوجود لليساتين اختزال يح ث     

  one-2-indole-2H- dihydro-1,3- hydroxy-3[03] االتي المخطط في كما. 

 

 االيساتين. اختزال (:يوضح8.2المخطط)

 

Nitration 9. 

 محلول الى قطرا  بشك  المركز 4SO2H و 3KNO  اضافة طريق عن النتروايساتين تحنير     

R1=CH3,H 

R2=COCH3 
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 [01االتي] المخطط في كما واح ة ساعة ولم ة م 0-2 درجة عن  االيساتين

 

 النترو. مع االيساتين تفاعل (:يوضح6.2المخطط)

 

 Oxidation 10. 

 ذرة ادخال على قادرا االكس ة عام  يكون ان ي ب anhydride isatoic  الى االيساتين اكس ة عن     

 كواشف استخ ام وتم الحلقة لنظام تحل  ح وث دون المت اورتين الكاربوني  م موعتي بين االوكس ين

  [.00] البيروكسي ا  استخ ام يتم رئيسي العمليةوبشك  هه  في ع ي ة

Benzylation-N 11. 

 كما DMF مث  مهيب وباستخ ام البوتاسيوم كاربونا  بوجود البنزي  كلوري  مع االيساتين تااع  هو     

 [.01] التالي المخطط في

 

 .البنزيل كلوريد مع االيساتين تفاعل (:يوضح32.2المخطط)
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 Benzothiazole  .البنزوثيازول4.2

 )النتروجين،الكبري (.فعال مت انسة غير ذرا  على يحو  المت انسة غير الحلقا  ثنائي مركب        

  [.57] ودوائيا وصناعيا بايلوجيا

amino-2  ان وج  اذ C-2 موقع في االستب ال تااعل  على اعتمادا الاعالة مشتقاته حنر     

 thiazol benzo    انتشار بسبب الحاضر وقتنا في اهميته من زاد اله  االمر للايروسا  مناد مشتق 

 [12للسكر ] [.مناد03للسرطان] [.مناد00] للميكروبا  كمناد و . COVD)-(19 فايروس

 [.11للس ] مناد

 تقسية كمسرعا  الصناعة، م اال  في ومدمة واسعة تطبيقا  البنزوثيازول ولمشتقا     

 [.11] االعشاب مبي ا  تاثير [،13] للكس ة [،مناد10المطاط]

  compound Azomethine    االزوميثين مركبات.7.2

 على تحتو  المركبا  هه  Schiff Hugo [10.] العالم الى نسبة شيف بقواع  المركبا  هه  تعرف

 الاسيولوجية الاعالية بسبب كبيرة اهمية ولدا ، تركيبدا فيHC=N)-( (Azomethine) م موعة

 هه  تسمية وان(R3-C=N -R1R2هي) فشي لقواع  العامة الصيغة . [11] تمتلكدا التي وال وائية

 شيف ولقواع  . [11] ( اروماتية او اليااتية كان  ان ] 3R,2R,1R[   الم موعا  على تعتم  القواع 

 او االلكتروني المزدوج بين االواصر تل  وتتكون ضمنية هي روجينية اواصر تكوين على الق رة

 م موعة بين الحاص  التااع  متاز[.وي10] الدي روجينية االواصر تكوين على القابلية لدا التي الم اميع

 الخصائص بسبب سد  تااع  بانه شيف قواع  تكوين الى والمؤدية االمين وم موعة الكاربوني 

 [.13]  االمينية والم موعة للكاربوني  المميزة االلكتروفيلية

 تل  تكون بينما بسدولة للتبلمر قابلة كوندا نسبيا مستقرة غير تكون االليااتي للل يداي  بالنسبة شيف قاع ة

 ذا  شيف قواع  تع  [.12] استقرارا اكثر فعال اقتران نظام ذا  االروماتي االل يداي  في الموجودة

 وجود عن فنل الطبيعية البيولوجية المواد مع الديكلي ولتشابددا التركيبية لمرونتدا وذل   كبيرة اهمية

 [.11] البيولوجي النظام في والتكاثر التحول الية توضي  في دور له اله  imine (N=C) م موعة
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 شيف قواعد .تطبيقات27.3.

 الم اال  مختلف في الكثيرة  لتطبيقاتدا نتي ة المدمة العنوية المركبا  من شيف قواع  تع         

 والاعالية والتحايز العنو  والتخليق الصناعي بالتطبيق وكهل  الصي الني و الطبي الم ال من ابت اء

 [.في10] (-=CN-) م موعة غلى احتوائدا بسبب يعود االهمية لده  شيف قواع  امتلك وان البيولوجية

 [13] لللتدابا  كمنادا  استخ م  اذا الم ال هها في فعاليتدا اثبت  فق  وال وائي الطبي الم ال

 تظدر شيف قواع  ان وج  ال وائية المستحنرا  بع  وتحنير ، [11] ( ال م لنغط ومخانا 

 [.10] الس  مرض تسبب التي العصيا  هه  فعالية

 البوليمرا  من الع ي  وتحنير واالكس ة للتاك  كمثبطا  شيف اع قو تستخ م الصناعي الم ال وفي

 م ال وفي ، الاينولية الدي روكسي  م اميع على على المحتوية المعادن فص  في واسعة تطبيقا  ولدا

 االنتقالية العناصر مع ملونة  ا معق تكون لكوندا والنوعي الكمي التحلي  في تستعم  التحليلية الكيمياء

[11,11] . 

 ومندا معروفة تااعل  على باالعتماد شيف قواع  لتحنير متع دة طرائق هناك

  (method Standard) القياسية .الطريقة3

 االولي واالمين االل يداي  او الكيتون من متكافئة مولية كميا  بتااع  التصعي   طريق عن تحنر       

 ..... الميثانول البنزين،السايكلوهكسان، ، المطلق االيثانول مث  مناسب مهيب من بكمية مهابة

 يتغيرلون ان الى التسخين ويستمر االسترجاعي التقطير طريق عن الغليان حتى المزي  يسخن المزج بع 

 اضافة مث  مساع ة عوام  اضافة الى التااعل  بع  تحتاج ق  ، المحلول في راسب يظدر او المحلول

 زمنية فترة الى التااعل  بع  تحتاج ق  او وكلوري الدي ر حام  او الخلي  جام  من قطرا 

 مناسب بمهيب ع ة مرا  ويغس  الراسب ويرش  المزي  يبرد التااع  انتداء وبع  التااع  الكمال اطول

[10.] 
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 الصهر .طريقة2

 االولي االمين مع كيتون او ال يداي  كان سوى  الكاربونيلي المركب من متساوية موال  مزج        

 حتى المستمر التحري  مع هادىء تسخينا المزي  وتسخين الصلبة الحالة في االثنان ويكون مت انسا مزجا

 باعادة النات  الراسب وينقى المنتصف في فقاعا  وتظدر صلبة( مادة الى )ويتحول المزي  ينصدر

 [.13] مهيب باستخ ام البلورة

 esBas Schiffs of Reactions  شيف قواعد .تفاعالت2.7.2

  (Azomethine) االزوميثين او (Imine) االيمين لم موعة اضافة لتااعل  شيف قواع  تخنع

)-C=N-( تااعل  شيف قواع  ت خ  وكهل  المستقطبة المزدوجة االصرة الى الكاشف يناف حيث 

 واح ة Diels [02])-(Alder تااعل  وتعتبر reaction) (cycloaddition الحلقا  وتكوين اضافة

 شيف قواع  الى مشبعة غير اواصر تحتو  مركبا  اضافة ان اذ ، التااعل  لده  المنتشرة االمثلة من

 تااعل  ومساع يه (Huisgen) العالم وج  وكهل  وس اسية وخماسية ورباعية ثلثية حلقا  يعطي

 )-C=N-( االصرة لىا االضافة تتم سوف االساس هها وعلى (Alkenes) ل  الحلقا  وتكوين اضافة

[01.] 

 فلورو-1 مع الثايوسيميكاربازاي  ،تااع  عليدا االمثلة ومن شيف لقواع  ومتع دة واسعة تااعل  هناك

 ثايادايازول-1,3,1 فني ( فلورو بارا-0) امينو-0 المركب يتكون حيث 3POCl  بوجود البنزوي  حام 

 كعام  الثل ي الخلي  حام  بوجود مختلاة ا معوض ذا  اروماتية ال يداي ا  مع مااعلته يتم اله 

 [00] كمهيب وااليثانول محاز

 البنزويك حامض فلورو-4 مع الثايوسيميكاربازايد يوضح (:33.2) المخطط
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  االتية المعادلة في كما [03] المختلاة االري  امينا  مع isatins استي -N او ميثي -N تااع  وكهل 

 

 كما [01]  الصوديوم بيكاربونا  محلول في  amineid phenylene-chloro-4 مع االيساتين وتااع 

  االتية المعادلة في

 

 امين داي فنيل كلورو-4 مع االيساتين تفاعل يوضح (:32.2) المخطط

  تكوين الى يؤد  carboxaldehyde di benzene and benzothiazole-nitro  بين التااع 

 thiazol) [d] benzo nitro-)bis(5 idenebis(methyl phenylen-1,3 [00] المعادلة في كما  

 

 تكوين الى يؤد  amine) lethiazo methyl-(5 bis lidene)(methy bis phenylene  تااع  او

amine )lethiazo methyl-(5 bis lidene)(methy bis phenylene  
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 derivatives and Oxazepines                           مشتقاتها و بيناتي.االوكساز9.2

 الى االهتمام زيادة الى الباحثين دفع مما والطبية الكيميائية الناحية من بالغة اهمية االوكسازيبين لحلقة

 التي المركبا  من الع ي  تحنير المثال سبي  وعلى ، [01] مشتقاتدا و االوكسازيبين بع  تحنير

 اح  او nedio-4,7 oxazepane-1,3 او dione-4,7 oxazepine-1,3 من حلقتين على تحو 

 anhydride Succinic  مع شيف( قواع  )تااع  )-C=N-(  ازوميثين م موعتين تااع  من مشتقاتدا

 التالية: المعادلة في كما anhydride Maleic  [01] او

 

 anhydrides Carboxylic  الكاربوكسيلية الحوام  اند ري ا  مع شيف قواع  تااع  وكهل 

 تااع  فعن  (oxazepines)  االوكسازيبينا  مت انسة غير سباعية حلقة يعطي اضافة تااع  باعتبار 

 cinnamylidene مع  anhydride Maleic [00] يكون 

  dione-7-4-oxazepine-[1,3] dihydro-2,3-aryl-3-Styryl-2 االتية المعادلة في كما : 

 

 لمكونا  التصعي  وبواسطة anhydride Phthalic  مع nitroanline-3-Benzyliden-N  وتااع 

dihydrobenz(1,2-2,3-phenyl) (Nitro-3-Aryl- المركب ليعطي [03] التااع 

dione-4,7 e)(1,3)oxazepin االتية المعادلة في كما : 
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 الحمراء تحت باألشعة الطيفي .التحليل25.

 من الحمراء تح  االشعة منطقة تتنمن . والكمية النوعية التحليل  في شائعة و مدمة تقنية        

 في التساهمية الروابط ودوران اهتزاز في تغيرا  اح اث على قادر كدرومغناطيسي اشعاع على الطيف

 هوية لتح ي  مدمة فيزيائية صاة العنوية للمادة الحمراء تح  االشعة طيف يع  العنو . المركب

 نتقائيةال الكمية قا التطبي في يستخ م وكهل  المطلوب للمركب االمتصاصا  قياس خلل من المركب

 من النوع ويمتازهها . البيئة في الصناعية الملوثا  عن الكشف في كبير بشك  يستخ م وكهل  ةوحساسي

 ،معايرة واح  وق  في الترددا  ،تع ي  الشبكية والحواجز الشقوق ،انع ام ةالعالي بالسرعة التحلي 

 ،ميزة الطولية الشقوق واسلوب المشاب  ،غياب المتحركة المكونا  ،غياب الم م ة الموجية االطوال

 مث  ال داز ملحقا  لك  الاعال باالستخ ام تسم  التقنية لده  الملزمة العالية والحساسية الطياي الت اخ 

 ت ع  التي االشياء من ذل  الى ا،وم االنعكاس ملمع ،ملحق الكلي االنعكاس ،مخاف االنعكاس موزع

 .]32[ المواد لتوصيف بدا وموثوق االستعماال  ومتع دة سريعة IR-FT تقنية

 : ]31[ فيمايلي IR Regular الحمراء تح  االشعة مطياف عن IR-FT مطياف ويختلف

 ج ا. وحساس سريع-1

 .source Monochromatic Laser يكون IR-FT مطياف في مص رالطاقة-0

 الساقط الشعاع فأن ذل  وعلى monochromator للموجا  موح  على IR-FT مطياف اليحتو -3

 الحمراء. تح  االشعة موجا  اطوال ك  على يحتو 

 . االيثيلين وأكسي  الكاربون أكسي  أول مث  الدواء ملوثا  تحلي  يمكنه-1

 .resolution high Very ج ا عالية تميز درجة يعطي-0
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 part Experimental   العملي .الجزء3

 

  المستخدمة .االجهزة3.1

  المحنرة للمركبا  والتحليلية الطياية القياسا  في االتية االجدزة استعمل 

 

  point Melting  االنصهار درجة .قياس3.3.1

 في SMP point Melting 10  جداز باستخ ام المحنرة للمركبا  االنصدار درجا  قياس تم

  ديالى جامعة/العلوم كلية/ الكيمياء قسم مختبرا 

 

  spectrometry Infrared  الحمراء تحت االشعة .قياس2.3.1

Perkin)  جداز باستخ ام القياسا  واجري  KBr  اقراص شك  على المستخ مة المواد تحنير تم   

Spectromter IR-FT 65 Spectrum Elmer) ديالى جامعة/العلوم كلية/ الكيمياء قسم مختبرا  في  

 

NMR)-C   والكاربون للبروتون المغناطيسي النووي الرنين مطياف .1.3.1
13

-NMR-H
1
 )  

NMR-C
13
 and NMR-H

1
 Spectrometer Resonance Magnetic Nuclear 

 لآ جامعة في MHZ 300  بتردد Spectrometer) NMR 500-DMX (Bruker جداز استخ ام    

 . ايران / طدران جامعة في MHZ) (499.67 VARIAN وجداز االردن في البي 

 Chromatography Layer Thin         (TLC) قياس .4.3.1

 ب   مطلية (02X02) مقاس االلومينا الوا  بأستخ ام (TLC) الرقيقة الطبقة كروماتوغرافيا اجراء تم   

 . ديالى جامعة / العلوم كلية / الكيمياء قسم مختبرا  في rescencefluo UV بأستخ ام السليكا
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  materials Chemical   المستخدمة الكيميائية المواد .2.1

  المركبات تحضير في المستخدمة الكيميائية المواد يبين ( 3.1) الجدول

% Purity from Supplied Chemical 

farmula 

Chemicals NO. 

97% Aldrich S2N6H3C thiozoline-2-amino-2 1 

99% Aldrich NO11H9C  dimethylamino-4

 benzaldehyde 
2 

97% Fluka 2O6H7C bezaldehe Hydroxy-4 3 

98% Aldrich 3NO5H7C benzaldehyde nitro-4 4 

99.77% kingdom United 6H6C Benzene 5 

95% OMA 2CS  disulphate Carbon 6 

 %30  OMA 4CCl tetrachloride Carbon 7 

99% Aldrich O2Cl2H2C chloride acetyl Chloro 8 

99.99% OMA O6H2C absolute Ethanol 9 

95% OMA COOH3CH acid acetic Glacial 10 

99% BDH 14H6C Hexane 11 

80% Fluka 2NH2NH hydrate Hydrazine 12 

95% OMA HCl acid Hydrochloric 13 

99% Aldrich 2NO5H8C Isatin 14 

99.8% Mareck 3O4H6C  anhydride Phthalic 15 

%33 AIdrich KOH  hydroxide Potassium 16 

99% Fluka 3)3CH 2CH(-N  amineTriethyl 17 
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  compounds of method Synthetic  المركبات تحضير .طرق1.1

  S)1(  االول المركب تحضير .3.1.1

 

 

 

 

 اليه واضيف  المطلق االيثانول  من 15) (ml  في Isatin  من )  .mole ,0.005 gm 88 0 (   اذيب

  ) mole ,0.005 gm (0.51 من  thiazoline-2-amino-2 في المهابة  ml) (15 االيثانول من 

 حام  منقطرا ( 2-3(    اليه واضيف  ml  122 سعته دائر  دورق في المزي  وضع ثم المطلق

(C  حرارة درجة في المزي  صع  ثم الثل ي الخلي 
ο

 عن التااع  متابعة وتم ساعا  12 لم ة 80)-75 

 نصف لم ة المزي  برد التااع  انتداء وبع  hexane) acetate: ethyl (3:1  باستخ ام  TLC  طريق

  [30] االيثانول باستخ ام بلورته واعي   المتكون الراسب ورش  ساعة

 

  S)2( المركب .تحضير2.1.1

 

 

 

 

30) (ml  في البوتاسيوم هي روكسي  من 1.11) ,mole) 0.002 gm  اذابة تم  القعر دائر  دورق في

  المركب من )mole ,0.002 gm 0.46 (  اليه واضيف ثل ي حمام في المحلول برد ثم االيثانول من 

1S  المزي ) الى واضيف . دقائق لم ة المستمر التحري  مع mole 0.01 ml, (10 2 منCS  مع 

 من mole) ,0.02 ml (5  اليه اضيف ثم المختبر. حرارة درجة في ساعا  0 لم ة المستمر التحري 

 بأستخ ام) TLC   طريق عن التااع  متابعة تمساعا ، 1 لم ة المزي  وصع  % 02 المائي نرازي الدي 

ethylacetate:hexane)3:1 حام  من قطرا  بإضافة المزي  يعادل التااع  انتداء بع و 

 من للتخلص المقطر الماء من بكمية غسلة وتم المتكون الراسب رش  ثم المخاف الدي روكلوري 

 . [33]  االيثانول مهيب تخ امباس بلورته واعي   المتكون الراسب جمع ، الزائ  الحام 
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  5S-3(S( شيف قواعد .تحضير1.1.1

 

 

 
 

 

      المعوضة االل يداي ا  من  mole (0.001) مع 2S المركب من mole) 0.001 , (1.39gm اذيب

 (benzaldehyde Nitro-4 ،benzaldehyde Hydroxy-4 ,  dimethyl-4

aminobenzaldehyde) في  ml) (25 حام  من قطرا ( 0-3) اضافة مع المطلق االيثانول من 

(C  حرارة درجة في ساعة 16-11 لم ة المزي  صع  . الثل ي الخلي 
 o

 عن التااع  متابعة وتم 78)

 تبخير .تم التااع  انتداء من التأك  وبع  hexane) acetate: ethyl (3:1  باستخ ام TLC  طريق

  [.31] كمهيب ال يوكسان مع بلورته اعادة وتم  الراسب وجمع المهيب
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 7S-6(S( المركبات تحضير .4.1.1

 

 
 

20  في المهابة 3S-5(S  ) mole (0.002( شيف قواع  تااع  خلل من  S)7S-6( المركبا  تحنير تم

ml مع ال اف البنزين من ) mole (0.002 لم ة المزي  يصع  ، الاثالي  اند ري  من hours) 15-(12 

C  حرارة درجة في
o

ethyl (3:1  باستخ ام TLC طريق عن التااع  انتداء من التأك  وبع  80 

 hexane) acetate المقطر بالماء الراسب وغس  المزي  رش  بع ها ثل ي حمام في المحلول تبري  .تم, 

  . [30]  المناسب المهيب مع بلورته اعادة تم  و جاف
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 (8S) المركب .تحضير7.1.1
 

 

 

 

gm (1.02 , 0.01  مع mole 0.01 , gm (2.5 Mercoptobenzathizole-2 ( من مزي  صع 

mole) من thiazoline-2-amino-2 في مهابة   ml) (25 لم ة االيثانول من hours) 12-(10 وتم 

 تحرر نتي ة األسود اللون الى الرصاص خل  ورقة لون تغير خلل من التااع  ح وث على االست الل

 الراسب على للحصول رش  اله  المزي  الى المثل  الماء اضافة ،تم عرضياً  نات اً  بوصاه   S2H غاز

  [.31] المناسب بالمهي مع المتكون الراسب بلورة اعادة وتم 

 

 

 9S بالمرك .تحضير9.1.1

 

 

 

 

 

 من 50) (ml  في 0.004) triethyl mole(amine مع S)8(  المركب من 0.004) mole (  اذيب

   قطرة قطرة البنزين من 25) (ml في المهاب كلوري  اسيتي  كلورو  0.004) mole (اضيف ثم البنزين

 حرارة درجة في  مغناطيسي محرك بواسطة المزي  حرك ثم التااع  مزي  الى دقيقة ( 32) لم ة

 TLC    باستخ ام التااع  متابعة .تم 10) (hours لم ة المزي  صع  ثم   5) (hours لم ة المختبر

hexane) acetate ethyl (3:1  المناسب المهيب مع بلورته واعي   اسبالر  وجمع المزي  برد ثم 

[31] .  
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 (10S( المركب .تحضير5.1.1

 

 

 

 

 له واضيف المطلق االيثانول من 25) (ml  في S)9(  المركب من 0.4) ,mole 0.001 gm (  اذيب

) mole (0.15,0.003 لم ة المزي   وُصَع %02 المائي الدي رازين من hours) (7 متابعة .وتم 

  وجمع المحلول وبرد المهيب بخر  TLC hexane) acetate ethyl (3:1     طريق عن التااع 

 . [30] االيثانول مع بلورته واعي   الراسب

 

 (S11-S13)  8.1.1.  تحضير مشتقات قواعد شيف 

Ar=

NO2 OH N
CH3H3C

, ,

 

 

 االروماتية االل يداي ا  من mole) (0.001 مع (10S( المركب من0.35) ,mole) 0.001 gm مزج

 لم ة المزي  وصع  الثل ي الخلي  حام  من( قطرا  1-1)و مطلق ايثانول ml) (10 في المعوضة

hours) 12-(10 . [33] المناسب المهيب من بلورته واعي   الراسب وجمع المحلول برد ثم . 

 

 

 61S-41(S(  المركبات .تحضير6.1.1

 

 
 

 المهابة13S-11(S  mole) (0.0001( شيف قواع  تااع  خلل من  S)16S-14( المركبا  تحنير تم    

   ( anhydride Phthalic ) الاثالي  اند ري  من mole) (0.0001 مع ال اف البنزين من ml 20 في

 المهيب من بلورته واعي   الراسب وجمع المهيب بخر ثم hours) 15-(12  لم ة المزي  صع  ثم 

S

N

N

CO
H2
C

H
N N

H
C Ar

S

N

O

O

O

S

N

N

CO
H2
C

H
N N

H
C Ar

S

N

O

O

O



 الفصل الثالث                                                                                              الجزء العملي

32 

 (.16S-1S( من للمركبا  الايزيائية الخواص بع  يبين (30.) ال  ول و [.122] المناسب

  الحمراء تحت لالشعة الطيفي التحليل باستخدام المحضرة العضوية للمركبات الكمي التقدير .4.1

FTIR  

 .FTIR  الحمراء تح  للشعة الطياي التحلي  طريق عن كميا المحنرة العنوية تق يرالمركبا  تم     

 في المحنرة المركبا  من mg/L 022  بتركيز القياسية solution Stock  محالي  تحنير تم حيث

 حتى داتخايا ح ا، على عنو  مركب ك ل بالنبط gm 0.025 اذابةب ml 50 سعة ح مي دورق

 معتم. بمكان المحنر نالخز المحلول .وخزن العلمة

 . المتسلسلة التخاياا  بواسطة عنو  مركب ك  من مباشرة العم  لمحلو تحنير تم      

 

 : المعايرة منحني محاليل .تحضير 3.4.1

 عن  التسلسلية التخاياا  بواسطة المهكورة لمركبا ل المحالي  من مختلاة تراكيز تحنير تم     

  باالشكال موضحة المعايرة ومنحنيا  الم روسة. العنوية للمركبا  mg/L )50-(5 تراكيز مستويا 

(02.1-32.1) . 
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 .17S-1(S(للمركبات الفيزيائية الخواص بعض (3.2) جدول
 

 

 

 

 

 

 

Rec.solvent Yield Color C)0M.P.( Com.No 

Ethanol 01 brown Dark 109-107 1S 

Ethanol 31 Brown 272-270 2S 

Ethanol 96 Black 147-145 3S 

Ethanol 71 Brown 253-251 4S 

Ethanol 93 brown Dark 246-244 5S 

Dioxane 72 Black 179-177 6S 

Dioxane 72.5  reddish

brown 

122-120 7S 

Ethanol 93 yellow light 182-180 8S 

Benzene 94 edR 167-165 9S 

Ethanol 78 yellow light 159-157 10S 

Ethanol 97 Orange 167-165 11S 

Ethanol 97 yellow Light 162-160 12S 

Ethanol 92 edR 143-141 13S 

Dioxane 67 yellow Dark 144-142 14S 

Dioxane 80 yellow Light 157-155 15S 

Dioxane 66 edR 135-133 16S 
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 المحضرة للمركبات العلمي واالسم الكيميائي التركيب يبين (1.1جدول)

 

name Scientific structure chemical Com. 

No 

 

 
-2-yl)imino)indolin-2-dihydrothiazol-((4,5-3-(Z)

one) 
 

1S 

 

 
-2- yl)imino)-2-dihydrothiazol-((4,5-3-(Z)

carbothiohydrazide)-1-oxoindoline 

 

2S 

 
-4-((E)-N-yl)imino)-2-dihydrothiazol-((4,5-3-(Z)

-1-oxoindoline-2- hydroxybenzylidene

carbothiohydrazide) 

 

3S 

-4-((E)-N-yl)imino)-2-dihydrothiazol-((4,5-3-((Z)

-1-oxoindoline-2- nitrobenzylidene

carbothiohydrazide) 

 

4S 

 
-4-((E)-N-yl)imino)-2-dihydrothiazol-((4,5-3-(Z)

-1-oxoindoline-2- benzylidene) (dimethylamino)

carbothiohydrazide) 

 

5S 

(-N-yl)imino)-2-dihydrothiazol-((4,5-3-Z)

-1,5-dioxo-1,5-hydroxyphenyl)-(4-(3

-yl)-4(3H)-dihydrobenzo[e][1,3]oxazepin

carbothioamide-1-oxoindoline-2 

 

6S 
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(-N-yl)imino)-2-dihydrothiazol-((4,5-3-Z)

-dioxo-1,5-(dimethylamino)phenyl)-(4-(3

-4(3H)-dihydrobenzo[e][1,3]oxazepin-1,5

carbothioamide-1-oxoindoline-2-yl) 

 

7S 

-2-yl)benzo[d]thiazol-2-dihydrothiazol-(4,5-N

amine 
 

8S 

-(4,5-N-chloro-2-yl)-2-(benzo[d]thiazol-N

yl)acetamide-2-dihydrothiazol 
 

9S 

-dihydrothiazol-(4,5-N-yl)-2-(benzo[d]thiazol-N

hydrazinylacetamide-2-yl)-2 

 

10S 

(-(4,5-N-yl)-2-(benzo[d]thiazol-N-E)

-(4-(2-2-yl)-2-dihydrothiazol

nitrobenzylidene)hydrazinyl)acetamide 

 

11S 

(-(4,5-N-yl)-2-(benzo[d]thiazol-N-E)

-(4-(2-2-yl)-2-dihydrothiazol

hydroxybenzylidene)hydrazinyl)acetamide 

 

12S 

(-(4,5-N-yl)-2-(benzo[d]thiazol-N-E)

-(4-(2-2-yl)-2-dihydrothiazol

(dimethylamino)benzylidene)hydrazinyl)acetamid

e 
 

13S 

-dihydrothiazol-(4,5-N-yl)-2-(benzo[d]thiazol-N

-(l2-1-oxo-5-nitrophenyl)-(4-((3-2-yl)-2

-1,5-phosphanylidene)

-4(3H)-dihydrobenzo[e][1,3]oxazepin

yl)amino)acetamide 

 

14S 

-dihydrothiazol-(4,5-N-yl)-2-(benzo[d]thiazol-N

-(l2-1-oxo-5-hydroxyphenyl)-(4-((3-2-yl)-2

-1,5-phosphanylidene)

-4(3H)-dihydrobenzo[e][1,3]oxazepin

yl)amino)acetamide 
 

15S 
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-dihydrothiazol-(4,5-N-yl)-2-(benzo[d]thiazol-N

-1-oxo-5-(dimethylamino)phenyl)-(4-((3-2-yl)-2

-1,5-phosphanylidene)-(l2

-4(3H)-dihydrobenzo[e][1,3]oxazepin

yl)amino)acetamide 

 

16S 



 

 

 

 

 

 

 

)  
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     المقدمة .3.4

 في تستعم  اذ  مدمة بايولوجية فعالية ذا  مركبا  البنزوثايازول ومشتقا  االيساتين مشتقا  تع        

   السرطانية لألورام منادا  المشتقا  هه  وتستعم   وائيةال مركبا ال  من الع ي تحنير

(anticancer)
 

(antibacterial) للبكتريا ومنادة
 

-0 مع لليساتين مختلاة مشتقـا  تحنير ،تم

 المشـتـقـا  تنـمـنــ  اذ  ، امينوثايازولين-0 مع البنزوثايازول لمركب مشتقا  وكهل  امينوثايازولين

 هه  تحنير من التأك  تم. بنزاوكسازيبينال ومشتقـا  (Bases Schiff's) شيـف قواعـ  المـحـنـرة

 و  (.M.P) االنصدار درجة مث  والتحليلية الايزيائية خواصدا معرفة خلل من وتشخيصدا المركبا 

IR)-(FTو وأطياف (HNMR
1
 المتااعلة. المواد  يملق  ومقارنتدا المحنرة المركبا  هه  من لبع  (

  S)1( المركب وتشخيص .تحضير2.4

 المطلق االيثانول في  Aminothiazoline-2  مع (Isatin) تااع  خلل من S)1( المركب تحنير تم

 للمينا  النيتروجين لهرة النيوكلوفيلي الد وم طريق عن التااع  هها يح ث اذ للتااع  مهيبا بوصاه

 جزيئة ياق  اله  مستقر غير مركب ويتكون االيساتين لمركب الكاربوني  م موعة كاربون على االولية

 :التالية المعادلة في كما المستقر المركب ليعطي ماء

 
 : التالي المخطط في كما موضحة التااع  وميكانيكية

 
 

 النوو  الرنين وطيف (FTIR)  الحمراء تح  االشعة طيف طريق عن S)1( المركب تشخيص تم

NMR)-H  طيسيناالمغ
1

( عن  امتصاص حزمة المركب اظدر اذ . )
1-

cm88(31 مط الى يعزى 

(  عن  امتصاص وحزمة N)-(H االصرة
1-

cm 3054( االصرة مط الى تعود (H-C )االروماتي 
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(  عن  امتصاص وحزمة
1-

cm 2810-2913(  االصرة مط الى تعود H)-Cوحزمة (االليااتية  

( عن  امتصاص
1-

cm 5(173االصرة مط الى تعود التي  (C=O)  عن  امتصاص وحزمة ( 

1-
cm21(16

 
3336-3420  ) عن  (2NH)  حزمتــــي اختاــــاء مع( C=N( االصرة اهتزاز الى يعزى 

1-
cm) ]101[. المغناطيسي النوو  الرنين طيف اما NMR)

 
-H 

1
 اشارة اظدر فق  اعلة للمركب )

 وظدر  ، االروماتية الحلقة بروتونا  الى تعود وهي    ppm 7.61-=6.87 δاالزاحة عن  متع دة

 ثلثية واشارة H)-(N بروتونا  الى تعود التي  δ 11.10=  تقريبا الكيميائية االزاحة عن  احادية اشارة

 حلقة في بالكبري  المرتبط المثيلين بروتونا  الى تعود ppm =3.71 δ  الكيمياوية االزاحة عن 

 المرتبط المثلين م موعة بروتونا  الى تعود ppm =2.87 δ  عن  اشارة ظدر  بينما الثايازولين

 . الثايازولين حلقة في بالنتروجين

NMR-C(  طيف اما
13

 DMSO  مهيب وباستخ ام S)1( للمركب االتية االشارا  اظدر  فق  )

)1621.76(C ),13),33.61(C6C-1151.21(C-),112.6814,C9),159.84(C7(C 184.88 

 

 

 

 1S للمركب الحمراء تحت األشعة طيف يوضح (: 3.4) الشكل
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NMR-H) المغناطيسي الرنين طيف يوضح (: 2.4 ) الشكل
1
 1S للمركب (

 

 

 

NMR-C) المغناطيسي الرنين طيف يوضح (:1.4الشكل)
13
 1S للمركب   (
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 S)2( المركب وتشخيص .تحضير41.

 وهي روكسي  الكاربون كبريتي  ثنائي مع S)1( المركب تااع  خلل من تحنير  تم S)2( المركب       

 ساعا . 4  لم ة وتصعي   المتكون للراسب الدي رازين اضافة ثم ساعا ( 5) لم ة بالتحري  البوتاسيوم

 االمينو لم موعة نيكلوفيلي ه وما تتنمن التي النيوكلوفيلية االضافة ميكانيكية خلل من التااع  يتم

 المخطط في موضحة التااع  وميكانيكية ثايوكاربازي  ثنائي ليعطي بونالكار كبريتي  جزيئة كاربون على

 التالي:

 

 

 النوو  الرنين وطيف (FTIR)  الحمراء تح  االشعة طيف طريق عن S)2( المركب تشخيص تم
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NMR)-H  المغناطيسي
1

 بين ما ثلثية حزمة ظدور الحمراء تح  االشعة طيف في لوحظ حيث . )

 ) 
1-

cm 3377- 3102( االصرة مط الى تعود  )2NHNH( عن  امتصاص حزمة و(
1
 

-
cm 2903-

( عن  امتصاص حزمة و االليااتي (H)-C االصرة مط الى تعود (0002
1-

cm 1708( مط الى تعود 

عن ) امتصاص وحزمة  (C=O)  صرةاال
1-

cm7116( 
 

 وحزمة( C=N) صرةاال مط الى تعود

 ) عن  امتصاص
-1

cm1523-1464(   االصرة مط الى تعود التي )=CC) 103,102[ االروماتية[. 

NMR-H) المغناطيسي النوو  الرنين طيف اما 
1
 عن  متع دة حزم درظا فق   للمركب  S)2(  للمركب (

  δ 6.00= عن  حزمة وظدر  ، االروماتية الحلقة بروتونا  الى تعود ppm 7.37-=6.70 δ االزاحة

  NH)2(بروتونا  الى تعودppm 36=4. δ  عن  جزمة الطيف اضدر كما N)-(H بروتونا  الى تعود

 بالكبري  المرتبطة المثيلين م موعة بروتونا  الى تعود ppm =3.75 δ عن  ثلثية حزمة ،ظدور

 بروتونا  الى تعود بروتونا  الى تعود ppm =2.73 δ  حزمة ظدور ،وكهل  الثايازولين لحلقة

 .الثايازولين لحلقة بالنتروجين المرتبط المثيلين م موعة

 

  2S للمركب الحمراء تحت الشعةا طيف يوضح (: 4.4) الشكل
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HNMR المغناطيسي النووي الرنين طيف يوضح (: 7.4 ) الشكل
3
 2S للمركب 

 

 5S-3(S( شيف قواعد مركبات وتشخيص .تحضير44.

 التصعي  بطريقة اروماتية معوضة ال يداي ا  مع S)2( المركب تااع  من ا المركب  هه  حنر      

  االتية المعادلة في وكما محاز كعام  الثل ي الخلي  وحام  كمهيب االيثانول بوجودو

 
 

 الدكسان من مزي  باستخ ام TLC تقنية باستخ ام التااع  سير متابعة طريق عن التااع  اكتمال لوحظ

 النوو  الرنين وطيف الحمراء تح  االشعة طيف دراسة .اظدر  (3:1) بنسبة االثي  وخل 

 ) عن  امتصاص حزمة ظدور الحمراء تح  االشعة طيف في S)3(المركب اظدر اذا المغناطيسي

1-
cm 3417(

 
( عن  امتصاص وحزمة (H-O(  االصرة مط الى تعود

1-
 cm3011  مط الى (تعود 

 ) عن  امتصاص وحزمة ( H)-Nاالصرة
1-

cm 3070( االصرة مط الى تعود )H-C )االروماتية، 
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 ) عن  امتصاص حزمة
1-

2921cm( االصرة مط الى تعود )H-C )عن  امتصاص وحزمة ليااتيةاال 

)
1-

cm1110 )  االصرة مط الى تعودC=O) )عن ) امتصاص وحزمة 
1-

cm 1606( مط الى تعود 

 عن ) امتصاص وحزمة (=NC) االصرة
1-

1468cm-1515(
 

 .االروماتي( =CC(االصرة مط الى تعود

 الى تعود (9.79ppm)  عن  مناردة اشارة ظدور S)3( للمركب المغناطيسي النوو  الرنين طيف واظدر

  م موعة بروتونا  الى تعود .7ppm6(8  (عن  مناردة اشارة و N)-(H  م موعة بروتونا 

(N=CH )7.74 ( االزاحة عن  متع دة واشارةppm-6.83( االروماتية الحلقة بروتونا  الى تعود 

  عن  اشارة ظدور الى باالضافة)O(H   م موعة بروتونا  الى تعود )ppm)6.64  عن  مناردة اشارةو

)  3.04ppm-.902( الثايازولين حلقة في المثيلين م موعة بروتونا  الى تعود.  

  ) عن  امتصاص حزمة ظدور (4S( للمركب الحمراء تح  االشعة طيف واظدر   
1-

(3291cm تعود 

 ) عن  امتصاص وحزمة H)-(N االصرة مط الى
1-

cm(3078 االصرة مط الى تعود H)-(C 

 ) امتصاص حزم وظدور االروماتية
1-

2905cm-(2842 االصرة مط الى تعود H)-(C االليااتية 

 ) عن  امتصاص وحزمة
1-

cm 1629( االصرة مط الى تعود)N=CH) عن  امتصاص وحزمة  ( 

1-
cm (1346,1523 االصرة مط الى تعود )2NO( . المغناطيسي النوو  الرنين طيف اظدر -H

1

NMR 4 للمركبS الكيميائية زاحةالا عن  أحادية اشارةروظد)  ppm10.18( بروتونا  الى تعود 

 م موعة بروتون الى تعود )ppm 8.89 (الكيميائية زاحةالا عن  أحادية اشارة وظدور N)-(H م موعة

(N=CH)، الكيميائية زاحةالا عن  متع دة اشارة) ppm 7.04-8.44( الحلقة بروتونا  الى تعود 

 حلقة في المثيلين م موعة بروتونا  الى تعود )ppm01.4-18.3  (  عن  اشارة وظدور االروماتية

 .يازوليناالث

 )  امتصاص ظدور (5S( للمركب الحمراء تح  االشعة طيف واظدر 
1-

cm3188.7( مط الى تعود 

 ) عن  امتصاص وحزمة H)-(N االصرة
1-

cm3054(
 

 االروماتية H)-(C االصرة مط الى تعود

 ) عن  امتصاص وحزمة
1-

cm2928-2834(
 

 امتصاص وحزمة  االليااتية H)-(C االصرة مط الى تعود

 ) عن 
1-

cm1655( االصرة مط الى تعود (C=O) عن  امتصاص وحزمة ( 
1-

cm1598( مط الى تعود 

 . (C=N) االصرة

NMR-H المغناطيسي النوو  الرنين طيف اما  
1
  (زاحةالا عن  أحادية اشارة ظدور ) 5S( للمركب 

ppm (9.67 م موعة بروتونا  الى تعود H)-(N الكيميائية زاحةالا عن  أحادية اشارة وظدور) 

ppm (8.47 م موعة بروتون الى تعود (N=CH)بين ما امتصاص حزمة وظدور ) -(6.77

7.70ppm عن  اشارةو ، االروماتية الحلقة بروتون الى تعود ) ppm 2.99( بروتونا  الى تعود 

 تعود ppm) (3.04 الكيميائية زاحةالا عن  أحادية اشارة وظدور يازوليناالث حلقة في المثيلين م موعة

 . الطرفية 3CH م موعتي الى
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 3S للمركب الحمراء تحت  االشعة طيف يوضح(: 9.4  ) الشكل
 

 

 NMR-H المغناطيسي النووي الرنين طيف يوضح(: 5.4 ) الشكل
3
 3S للمركب 
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 7S-6(S(البنزاوكسازبين مركبات وتشخيص .تحضير7.4

 وبوجود الاثالي  اند ري  مع (3S(و (5S( المركبا  تااع  خلل من S)7S-6( المركبا  تحنير تم

 التالية: المعادلة في موض  كما التصعي  وبطريقة كمهيب البنزين

 
(  عن  امتصاص حزمة ظدور ( 6S( للمركب الحمراء تح  االشعة طيف دراسة اظدر 

1-
cm 3431( 

(  عن  امتصاص وحزمة( H-O(  االصرة مط الى تعود
1-

cm  3133 )  االصرة مط الى تعود )H -N  

عن ) امتصاص وحزمة(
1-

cm 3203) االصرة مط الى تعود (H-C )عن  امتصاص وحزمة االروماتي 

)
1-

 cm0323)  االصرة مط الى تعود (H-C (،حزمةظدور هو الغلق ح وث يؤك  ومما االليااتي 

( عن  امتصاص
1-

cm1773( اللكتون كاربوني  لم موعة األصرة مط) C=O (  حزمةظدور باالضافة 

( عن  امتصاص
1-

cm1681( االصرة مط الى تعود  )=OC )عن  امتصاص حزمة ، االماي ية  )
1-

cm 

  . االروماتي (C=C )االصرة مط الى تعود  ( 1010-1102

NMR المغناطيسهي النهوو  الهرنين طيهف اظدهر  
-

H
1
      االزاحهة عنه  مناهردة اشهارة ظدهور 1S  للمركهب 

) ppm (9.79 م موعة الى تعود )H-N (، االزاحة عن  مناردة اشارة ظدور ) ppm 7.77( الهى تعود 

 الحلقهة بروتونها  الهى تعود )ppm7.75-6.83 (  االزاحة عن  متع دة ظدورحزمة.) HC-N( م موعة

 H-O( م موعههة بروتههون الههى تعههود )ppm 6.57 ( االزاحههة عنهه  مناههردة  اشههارة وظدههور  االروماتيههة

  زولين.االثاي حلقة في المثيلين  م موعة بروتونا  الى تعود )ppm2.27 (  االزاحة عن اشارة وظدور(
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 6S للمركب الحمراء تحت الشعةا طيف يوضح (: 8.4 ) الشكل

 

 

NMR-H المغناطيسي النووي الرنين طيف يوضح(: 6.4) الشكل
3
  6S للمركب 

 

( عن  امتصاص حزمة ظدور ) 7S) للمركب الحمراء تح  االشعة طيف دراسة اظدر 
1-

cm 3417 ) 

( عن  امتصاص وحزمة ( H-N( حزمةامتصاص الى تعود
1-

cm3233  ) ةاالصر مط الى تعود (H 

-C(عن  امتصاص وحزمة االروماتية )
1-

2905cm- (2802 االصرة مط الى تعود  )H-C )و االليااتية 

( عن  امتصاص حزمة
1-

cm 1716) االصرة مط الى تعود )C=O ) . امتصاص وحزمة 
-

cm (1606

)
1
(   عن  امتصاص تينحزم و( C=N( ةاالصر مط الى تعود 

1-
cm1531-(1590 مط الى تعود 



 الفصل الرابع                                                                                   النتائج والمناقشة

 

47 

 . االروماتية(  C=C(االصرة

NMR)-H  المغناطيسي النوو  الرنين طيف اظدر 
1

 االزاحة عن  مناردة اشارة ظدور 7S بللمرك  )

 9.67ppm م موعة بروتون الى تعود (H-N )االزاحة عن  مناردة وظدوراشارة ppm 7.58 تعود 

 الى تعود  7.78ppm-(6.78  ( االزاحة عن  بين ما متع دة وحزمة( N-CH ) م موعة بروتونا  الى

 بروتونا  الى تعود 3.11ppm)  ( االزاحة عن  االزاحة عن  اشارة وظدور االروماتية الحلقة بروتونا 

 لحلقة المثيلين م موعة الى تعود )4.27ppm-78.2  (االزاحة عن  وحزمة الطرفية 3CH م موعتي

  يازولين.االث
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 benzo[d]thiazol-2-dihydrothiazol-(4,5-N(S amine-2-yl)8( وتشخيص .تحضير49.

 thiazoline-2-amino-2 مع benzathiazole Mercapto-2 تااع  من S)8( المركب حنر

 التالية:  المقترحةالميكانيكية في كما (12h) لم ة وتصعي  كمهيب المطلق االيثانول وبوجود

 

 

 الرنين وطيف الحمراء تح  األشعة طيف خلل من الُمَحنر للمركب الكيمياو  التركيب أثب      

(عن  امتصاص حزمة الحمراء تح  االشعة طيف اظدر اذ المغناطيسي. النوو 
1-

cm 3125( الى تعود 

(  عن  امتصاص حزمة و .N)-(H االصرة مط
1-

cm3054( االصرة مط الى تعود)H-C (و االروماتية 

( عن  امتصاص حزمة
1-

cm2960-2897( االصرة مط الى تعود)H-C) امتصاص حزمةو االليااتية 

( عن 
1-

cm8(159 االصرة مط الى تعود)C=N (عن  امتصاص حزمة و  )
1-

cm1322( مط الى تعود 

 .) S-C( االصرة

NMR)-H  المغناطيسي النوو  الرنين طيف اظدر
1

 االزاحة عن  احادية اشارة ظدور )8S( للمركب  )

ppm48. م موعة بروتونا  الى تعود  H)-(N االزاحة عن  متع دة ،اشارة  ppm 7.60-7.15 تعود 

 م موعة بروتونا  الى تعود ppm 3.83  االزاحة عن  اشارة واظدر االروماتية الحلقة بروتونا  الى

 ( 2CH-S (االزاحة عن اشارة واظدرppm 2.68  م موعة بروتونا  الى تعود )2CH-N)لحلقة 

 .زوليناالثاي

NMR)-C  طيف اما
13

 DMSO  مهيب وباستخ ام S)8( للمركب االتية االشارا  اظدر فق  )

 ),9),33.61(C13C,11C 10,C,7C ,4C,1(C147.04-114.63),5(C ),2(C 122.78 

                                                                                                 )1621.76(C 

4

10

7
11

1
13

S
15

2

N
3

N
8

5

S
14

16

9N
12

H
6 
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 8S للمركب الحمراء تحت الشعةا طيف :يوضح ( 32.4) الشكل

 

 

NMR-H المغناطيسي النووي الرنين طيف  يوضح(:33.4) الشكل
1
 8S للمركب 
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 NMR-Cالكاربون طيف يوضح(:12.4الشكل)
31
 8S للمركب 

 

2-(benzo[d]thiazol-N-(N-chloro-2-yl-4,5)- المركب وتشخيص تحضير.45.

yl)acetamide-2-dihydrothiazol )9(S 

 ethyltri بوجود chloride acetyl Chloro  مع S)8(  المركب تااع  خلل من المركب هها حنر

amine االتية المعادلة في كما البنزين في  

 
 : التالي المخطط في كما موضحة التااع  وميكانيكية

 
 

 مهيب من مزي  استخ م اذ TLC  تقنية باستخ ام التااع  سير متابعة طريق عن التااع  اكتمال لوحظ

+ 
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 في واالختلف اللون تغير ومتابعة (3:1) بنسبة االثي  وخل  الدكسان مث  قطبي غير واالخر قطبي

  عن  االمتصاص حزمة اختااء لوحظ اذ الحمراء تح  االشعة طيف دراسة وكهل  االنصدار درجا 

)
1-

cm25(31 االصرة مط الى تعود التي  H)-(N عن  امتصاص حزمة وظدور  )
1-

cm 8(170 تعود 

(  عن  امتصاص حزمة وظدور (C=O)    االصرة طم الى
1-

cm 3086( االصرة مط الى تعود  -C(

 )H عن  امتصاص وحزمة االروماتية   )
1-

cm 2968-2897( االصرة مط الى تعود  )H-C) االليااتية 

(  عن  امتصاص وحزمتين
1-

cm4159-1499( االصرة مط الى تعود )C=N). 

 

 9S للمركب الحمراء تحت االشعة يوضح(: 31.4 ) الشكل
 

2-dihydrothiazol-(4,5-N-yl)-(benzo[d]-N-(S  -2-yl)10(المركب وتشحيص .تحضير48.

hydrazinylactamide                                                                    

 hydrate hydrazine  مع االيثانول في والمهاب )9S) المركب تااع  من المركب هها حنر       

 :االتية المعادلة في وكما

 
 

 تغير ومتابعة (3:1) بنسبة االثي  وخل  الدكسان باستخ ام TLC تقنية طريق عن التااع  متابعة تتم

 تينحزم ظدور 10S المركب  طيف اظدر اذا الحمراء  تح االشعة طيف وكهل  االنصدار ودرجة اللون

  عن ) تقريبا مت اخلتين
1

 
-

 cm3311 -0302) االصرة مط الى تعود (2NH )عن  امتصاص وحزمة  
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)
1-

cm 3125( االصرة مط الى تعود (H-N) عن  امتصاص وحزمة  )
1-

cm 3068( مط الى تعود 

(  عن  امتصاص وحزمتين االروماتية( H-C(  االصرة
1-

cm 2968- 2897( االصرة مط الى تعود  

(H-C )عن  امتصاص وحزمة االليااتية )
1-

cm1649( االصرة مط الى تعود (C=O) وحزمة. االماي ية 

(   عن  امتصاص
1-

cm 1598( االصرة مط الى تعود (NC=). 

(NMR   المغناطيسي النوو  الرنين طيف واظدر
 

-H
1

 ppm 10.88 االزاحة عن  امتصاص حزمة )

 الى تعود ppm 8.00-6.97 االزاحة بين ما متع دة حزمة وظدور (H-N( م موعة بروتونا  الى تعود

 م موعة بروتونا  الى تعود ppm 6.95 االزاحة عن  واشارة (H-Ar) االروماتية الحلقة بروتونا 

)2NH )االزاحة عن  وحزمة ppm 4.21 2م موعة بروتونا  الى تعودCH  ]104[ . الى باالضافة 

 الثايازولين حلقة في المثيلين م موعة بروتونا  الى تعود ppm  3.12-2.11 االزاحة عن اشارة

 

 10S للمركب الحمراء تحت االشعة طيف يوضح (: 34.4 ) الشكل
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HNMR المغناطيسي النووي الرنين طيف  يوضح(: 37.4) الشكل
1
 10S للمركب 

 

  )13S-11S( شيف قواعد وتشخيص .تحضير46.

  كمهيب االيثانول بوجود معوضة اروماتية ال يداي ا   مع (10S) تااع  من ركبا الم هه  حنر      

 : االتية المعادلة في كما ةساع 10-12 لم ة التصعي  وبطريقة مساع  كعام  الثل ي الخلي  وحام 

 

(  عن امتصاص حزمة ظدور )11S)  لمركبل الحمراء تح  طيف دراسة اظدر 
1-

cm 3201(  تعود 

( عن  امتصاص وحزمة (H -N(االصرة مط الى
1-

 cm3210) االصرة مط الى تعود  )H-C ) 

(  عن  امتصاص حزمةو االروماتية
1-

cm2966-2895( االصرة مط الى تعود) H-C ) و .االليااتية 

( عن  امتصاص حزمة
1-

cm 1625(  االصرة مط الى تعود ( =OC (1594    عن  امتصاص حزمة و(

 )
1-

cm االصرة مط الى تعود )NC= ) عن  امتصاص حزمتين و    )
1-

cm 1457-1425( الى تعود 

( عن  امتصاص حزمة و (=CC( االصرة مط
1-

cm 1515-1320( االصرة مط الى تعود (2NO) . 
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NMR)-H المغناطيسي النوو  الرنين طيف يوض  (26.4 ) الشك 
1

 اشارة واظدر (11S( للمركب )

 ppm 8.89  عن  احادية اشارة ،(H-N( م موعة بروتون الى تعود ppm 10.18 االزاحة عن  احادية

 بروتونا  الى تعود ppm  8.44-7.14 بين ما متع دة حزمةو( N=CH( م موعة بروتون الى تعود

 .2CH  م موعة بروتونا  الى تعود ppm  4.26-4.25 االزاحة عن  احادية اشارة ,االروماتية الحلقة

 حلقة في المثيلين م موعة بروتونا  الى تعود ppm  3.12-2.11 االزاحة عن اشارة الى باالضافة

 يازوليناالث

 

 11S للمركب الحمراء تحت االشعة يوضح (: 39.4  ) الشكل
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NMR-H المغناطيسي النووي الرنين طيف يوضح (: 35.4) الشكل
1
 11S للمركب 

 

NMR-H(  المغناطيسي النوو  الرنين طيف يوض  (1) الشك  اما
1

 اشارة اظدر S)12( للمركب )

.988   االزاحة عن  احادية اشارة و( H-N(م موعة بروتون الى تعود .ppm219 االزاحة عن   احادية

ppm الى تعود )CH=N )االزاحة عن  متع دة اشارةظدور حين في  ppm  08.0-6.82 الى تعود 

 و( OH(  بروتونا  الى تعود ppm 6.00 االزاحة عن  احادية واشارة  االروماتية الحلقة بروتونا 

 االزاحة عن اشارة الى باالضافة , 2CHبروتونا  الى تعود ppm 14.2 االزاحة عن  احادية اشارة

ppm  093.-31.2 يازوليناالث حلقة في المثيلين م موعة بروتونا  الى تعود.  

NMR-H(  المغناطيسي النوو  الرنين طيف اظدر( 3) الشك و
1

 عن   مناردة اشارة  13S للمركب )

 ppm 8.54  االزاحة عن   مناردة اشارة و (H-N(م موعة بروتون الى تعود ppm 9.66 االزاحة

 بروتونا  الى تعود ppm 7.73-6.74  االزاحة عن  متع دة اشارةظدور حين في( N=CH( الى تعود

  مناردة واشارة  , 2CHبروتونا  الى تعود ppm 4.22 االزاحة عن   مناردة اشارة و االروماتية الحلقة

2.08- االزاحة عن اشارة الى باالضافة  ،الطرفية 3CH  بروتونا  الى تعود ppm 3.08 االزاحة عن 

ppm  3.06 يازوليناثال حلقة في المثيلين م موعة بروتونا  الى تعود.  
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  16S-14(S( البنزاوكسابين مركبات وتشخيص .تحضير33.4

Phathalic  مع 13S-11(S( شيف قواع  مشتقا  تااع  من S)16S-14( المركبا  هه  حنر     

 anhydride لم ة المزي  وصع  البنزين في المهاب hours) 15-12( االتية: المعادلة في كما 

 
 

 عن  امتصاص حزمة الحمراء االشعة تح  )14S) المركب طيف دراسة يوض  (418. ) الشك 

)
1-

0cm11(3 االصرة مط الى تعود( H-N) عن  امتصاص وحزمة )
1-

cm 07(30 مط الى تعود 

( بين ما امتصاص وحزمة االروماتي( H-C( االصرة
1-

cm 2913-2850( االصرة مط الى تعود -C(

H )عن  امتصاص حزمة، االليااتي )
1-

cm 1767( االصرة مط الى تعود )C=O )وحزمة اللكتون 

( عن  امتصاص
1-

cm 1688( االصرة مط الى تعود )C=O ) 1590  عن  امتصاص وحزمة االماي ية(

)
1-

cm االصرة مط الى تعود (C=N )عن  امتصاص وحزمة )
1-

cm 1523-1495( مط الى تعود 

 .( C=C(  االصرة

NMR)-H  المغناطيسي النوو  الرنين طيف يبين (419. ) الشك 
1

 اشارة  14S لمركباظدرا حيث  )

 االزاحة عن  احادية اشارة،( H-N) م موعة بروتون الى تعود ppm 8.87  االزاحة عن  احادية

ppm388. م موعة بروتون الى تعود )N- CH ،) بين ما متع دة اشارة و ppm 29.8-7.13 الى تعود 

2CH م موعة بروتونا  الى تعود .ppm  244 االزاحة عن  احادية اشارة ،االروماتية الحلقة بروتونا 

 حلقة في المثيلين م موعة بروتونا  الى تعود .ppm  03.1-082 االزاحة عن اشارة الى باالضافة . 

 . يازوليناالث
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 14S للمركب الحمراء تحت االشعة يوضح (:18.4 ) الشكل
 

 

NMR-H المغناطيسي النووي الرنين طيف يوضح (:19.4 ) الشكل
1
 14S للمركب 
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 عن  احادية اشارة ( 15Sللمركب) (NMR)-H 1 المغناطيسي النوو  الرنين طيف ظدر ا(11 الشك )

 تعود ppm .54 0 االزاحة عن  احادية واشارة ( H)-Nم موعة بروتون الى تعود ppm .873 االزاحة

 بروتونا  الى تعود ppm0.20 -00 .1  االزاحة عن  متع دة اشارة ظدور حين في CH-(N) الى

 احادية واشارة ( H)-Oبروتونا  الى تعود ppm 22.1 االزاحة عن  احادية واشارة االروماتية الحلقة

   -ppm 11 .3 االزاحة عن اشارة الى ،باالضافة 2CH بروتونا  الى تعود ppm01 .1  االزاحة عن 

 . الثايازولين حلقة في المثيلين م موعة بروتونا  الى بروتونا  الى تعود 1. 00

(NMR  المغناطيسي النوو  الرنين طيف يوض  (13 الشك )
-

H
1

  اشارة  اظدر فق  S)16) للمركب  )

.138   االزاحة عن  احادية اشارة و ( H-N(م موعة بروتون الى تعود ppm13 .0 االزاحة عن  احادية

ppm الى تعود )CH-N )االزاحة عن  متع دة اشارة و  ppm  7.99-7.04 الحلقة بروتونا  الى تعود 

 عن  احادية اشارة , 2CHبروتونا  الى تعود ppm 4.24 االزاحة عن  احادية اشارة و  االروماتية

2.08- االزاحة عن اشارة الى باالضافة .2CH  م موعة بروتونا  الى تعود ppm  4.24 االزاحة

ppm  3.10 االزاحة عن  احادية اشارة و يازوليناالث حلقة في المثيلين م موعة بروتونا  الى تعود 

ppm 3.09 3  بروتونا  الى تعودCH .الطرفية 
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 المحضرة للمركبات IR)-(FT الحمراء تحت االشعة امتصاص قيم (:يوضح3-4 ) الجدول

spectrum IR-FT of bands Characteristic 

Others  C=C 

Arom. 

C=N C=O H-C 

Alph. 

H-C 

Arom. 

H-N Com.No. 

 1405-1464 1612 1735 2913-2810 3054 3188 S1 

3377 2NH 1523-1464 1617 1708 2936-2850  3180 2S 

 H-O 

3417 

1515-1468 1606 1712 2921 3070 3267 3S 

 2NO 

1523-1346 

1428-1598 1629  2905-2842 3078 3291 4S 

 1550 1598 1665 2928-2834 3054 3188 5S 

 H-O 

3431 

1514-1450 1681 1773 2903 3083 3190 6S 

 1590-1531 1606 1716 2905-2802 3039 3125 7S 

 S-C 

1322 

1428-1499 1598  2960-2897 3054 3125 8S 

 1499-1424 1594 1708 2968-2897 3086  9S 

 1495-1460 1598 1649 2968-2897 3068 3314-3125 01S 

 2NO 

1515-1320 

1457-1425 1594 1625 2966-2895 3075 3021 11S 

 H-O 

3448 

1499-1456 1598 1676 2968-2897 3039 3117 12S 

 1531-1558 1602 1657 2905 3054 3125 13S 

 1523-1495 1590 1688 2913-2850 3007 3110 14S 

 H-O 

3425 

1499-1425 1598 1772 2976-2858  3251 15S 

 N=CO 

1676 

1503-1405 1590 1696 2976-2897 3085 3275 16S 
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  العضوية للمركبات الكمي .التقدير32.4

 الموجي عددال تحديد .3.32.4

 طيف تس ي  تم المحنرة للمركبا  امتصاص اعلى يعطي اله  و المناسب الموجي الع د تح ي ل     

  لم ى لدا  االمتصاص
1-

cm )400-(4000  تركيز عن )mg/L (20  تم حيث ح   على مركب لك 

 قيم يوض  (0-1 ال  ول) ح ا. على مركب لك  المناسب الموجي الع د عن  امتصاص قمة افن  تح ي 

  للمركبا . المختارة الموجية االع اد

 ]90[  االتية المعادلة باستخ ام الم روسة للمركبا  االمتصاص قيم حساب تم

T)(1/ A=Log 

  النااذية = T             =االمتصاص A، حيث

 المحنرة للمركبا  المختارة الموجية االع اد قيم يوض  (0-1وال  ول)

number Wave No Comp. 

1-
cm 3188 1S 

1-
cm 3180.9 2S 

1-
cm 3267 3S 

1-
cm 3291.1 4S 

1-
cm 3188.7 5S 

1-
cm 3251.8 6S 

1-
cm 3125.7 7S 

1-
cm 3125.7 8S 

1-
cm 1708.3 9S 

1-
cm 3125.7 10S 

1-
cm 1.1320 11S 

1-
cm 3117.9 12S 

1-
cm 3125.7 13S 

1-
cm 3110 14S 

1-
cm 3251.8 15S 

1-
cm 3275.4 16S 
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 المعايرة منحني اعداد .2.32.4

 وعن  )ppm )05-5 مختلاة بتراكيز الم روسة للمركبا  واالمتصاص النااذية قيم حساب تم           

 خطية علقة على الحصول تم  المهكورة العنوية المركبا  تركيز مقاب  المقاسة االمتصاص قيم رسم

 و االرتباط معام  وقيم المستقيم الخط معادلة اي اد تم كما ال راسة، قي  التراكيز لم ى بير قانونل مطاوعة

 .المي 

 

 

 1S للمركب المعايرة منحنى يوضح ( 0.42) الشكل

 

 2S للمركب المعايرة منحنى يوضح ( 1.42) الشكل

y = 0.0124x + 0.1849 
R² = 0.9996 
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y = 0.0403x + 0.2141 
R² = 0.9979 
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 3S للمركب المعايرة منحنى يوضح ( 2.42  ) الشكل

 

 4S للمركب المعايرة منحنى يوضح (3.42) الشكل

 

 

 5S للمركب المعايرة منحنى يوضح (4.42) الشكل

y=0.0208x - 0.1132 
 R² =0.9991 
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 6S للمركب المعايرة منحنى يوضح ( 5.42) الشكل

 

 

 5S للمركب المعايرة منحنى يوضح ( 7.42) الشكل

 

 

 8S للمركب المعايرة منحنى يوضح ( 8.42) الشكل

y = 0.0163x + 0.0813 
R² = 0.998 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0 10 20 30 40 50 60

A
b

so
rb

an
ce

 

Concentration (ppm) 

y   = 0.0202x  - 0.004 

R2   = 0.9994 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 10 20 30 40 50

A
b

so
rb

an
ce

 

Concentration (ppm) 

y   = 0.0204x  - 0.106 

R2   = 0.9991 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 10 20 30 40 50

A
b

so
rb

an
ce

 

Concentration (ppm) 



 الفصل الرابع                                                                                   النتائج والمناقشة

 

64 

 

 9S للمركب المعايرة منحنى يوضح ( 9.42) الشكل
 

 

 10S للمركب المعايرة منحنى يوضح ( 0.43) الشكل
 

 

 

  التحليلية .الخصائص1.32.4

 في والتركيز المقاس االمتصاص بين خطية علقة يتبع المعايرة منحني فأن المقترحة للطريقة الى استنادا

  .المهكورة للمركبا  الم روس الم ى

 

 

 

 

 

 

y   = 0.0191x  - 0.073 
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 . االرتباط معام  و الخطية العلقة معادلة يوض  (3-1) ال  ول                            

Correlat

ion 

efficieC

nt 

Slope Regression 

Equation 

 s
,

Beer

 law

 limit

 conc.

(ppm) 

Organ

 ic 

ompC

ound 

Sequence 

0.9997 0.0124 +0.1849 Abs=0.0124[S1] 50-5 1S 1 

0.9989 0.0403 Abs=0.0403[S2]+0.2141 50-5 2S 2 

0.9995 0.0208 Abs=0.0208[S3]+0.1132 50-5 3S 3 

0.9991 0.019 2759Abs=0.019[S4]+0.  50-5 4S 4 

0.9989 0.0322 0.216-Abs=0.0322[S5] 50-5 5S 5 

0.9994 0.0163 Abs=0.0163[S6]+0.0813 50-5 6S 6 

0.9996 0.0202 04]+0.08[S202Abs=0.0 50-5 7S 7 

80.999 0.0204 0.106-0204[S9] Abs=0. 50-5       8S  8 

60.999 0.0191 0.073.-Abs=0.0191[S10] 50-5 9S 9 

60.999 0.0277 0.081-Abs=0.0277[S11] 50-5 10S 10 

 

 

  precision and Accuracy    والضبط الدقه .31.4

 وتوافق لل قة امقياس %RSD النسبي القياسي النحرافا وقيم النسبي للخطأ المئوية النسبة قيم أعتم     

 .تكرارا  وبثلثة  العنوية المركبا  محلول من تركيزين قياس خلل من المقترحة ةللطريق النتائ 

 . جي ة ودقة عالية توافقية ذا  المقترحة الطريقة أن بين  (1-1 )ال  ول في موضحة النتائ 
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 والنبط ال قة مقياس(:1-1 ال  ول)

Comp. 

   No. 

Calculated Conc. (ppm) 
RSD% RE% 

Taken Mean* 

S1 

10.0000 10.0191 0.0930 0.1910 

20.0000 20.1105 0.6920 0.5525 

S2 

10.0000 10.0237 0.3640 0.2370 

20.0000 19.8895 0.5105 -0.5525 

S3 

10.0000 10.0846 0.6421 0.8450 

20.0000 20.0620 0.6253 0.3100 

S4 

10.0000 10.0517 0.5308 0.5170 

20.0000 19.9613 0.3612 -0.1935 

S5 

10.0000 3.9301 2.0752 -0.013 

20.0000 20.1100 0.1523 0.0575 

S6 

10.0000 9.9604 0.5439 -0.3960 

20.0000 20.0115 0.5709 0.0575 

S7 

10.0000 10.0609 0.0352 0.6090 

20.0000 20.0800 0.1790 0.4000 

S8 

10.0000 10.0310 0.3500 0.3100 

20.0000 20.0182 0.0421 0.0910 

S9 

10.0000 9.9873 0.3710 -0.1270 

20.0000 19.9852 0.2500 -0.0740 

S10 

10.0000 10.1250 0.4614 1.2500 

20.0000 20.0529 0.0310 0.2645 

*Average three replicates 
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  Conclusion   االستنتاجات .34.4

 

 حلقهههة وعلهههى االيسهههاتين حلقهههة علهههى تحتهههو  ج يههه ة مركبههها  وتشهههخيص تحنهههير تهههم ال راسهههة ههههه  فهههي

  يلي: كما االستنتاجا  تلخيص وتحليل،ويمكن طيايا ودراستدا البنزوثيازول

 ومتابعهة  (16S-1S( البنزوثيهازول حلقهة وعلهى االيسهاتين حلقهة علهى تحتهو  ج يه ة مركبها  تحنهير تهم -1

 النهههوو  الهههرنين وطيهههف IR-FT الحمهههراء تحههه  االشهههعة طيهههف ،ودراسهههةTLC طريهههق عهههن التااعههه 

 .NMR-H 1 ،NMR-C 13 المغناطيسي

  .المحنرة للمركبا  المئوية النسبة حساب تم -0

 مركهب لكه  المناسهب المهوجي العه د تح ي  خلل من IR-FT بأستخ امالمحنرة للمركبا  الكمي التق ير -3

 .لدا التحليلية الخصائص ودراسة المحنرة للمركبا  واالمتصاص النااذية لقيم المعايرة منحني واع اد
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                             Work Future   المستقبلية الدراسات .37.4

 ثهم ج ي ة مشتقا  لتحنير 2S   المركب مع البحث في المستخ مة غير اخرى اروماتية ال يداي ا  تااع  -1

 مشهتقا  لتكهوين ايزوثايوسياني  فني  مع تااعله واينا  ادنا  المخطط في كما الكتام البيتا مشتقا  تكوين

 . الثايوريا

 ال راسة. هه  في المستخ مة غير اخرى اند ري ا  مع (5S( ),3S( المركبا  مااعلة -0

 . للكس ة ،ومناد االلتداب مناد بوصادا ال وائي الم ال في المحنرة المركبا  تاثير دراسة -3

 . للتاك  كمثبطا  الصناعي الم ال في المحنرة المركبا  تاثير دراسة -1
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 4S للمركب الحمراء تحت الشعةا طيف يوضح (:3) الشكل

 

 
 4S للمركب HNMRالمغناطيسي النووي الرنين :طيف (:2 ) الشكل
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 5S للمركب HNMRالمغناطيسي النووي الرنين (:طيف1 ) الشكل
 

 

 7S للمركب الحمراء تحت االشعة طيف يوضح : (4) الشكل
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 12S للمركب الحمراء تحت الشعة ا طيف يوضح : (5) الشكل 

 

 

 12S للمركب HNMR المغناطيسي النووي الرنين طيف   يوضح (:6) الشكل
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 13S للمركب الحمراء تحت االشعة يوضح : (7) الشكل

 

 13S للمركب HNMRالمغناطيسي النووي الرنين طيف يوضح : (8) الشكل
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 15S للمركب الحمراء تحت الشعةا يوضح  (: 9) الشكل

 

 

 15S للمركب HNMR المغناطيسي النووي الرنين طيف يوضح : (10) الشكل
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 16S للمركب الحمراء تحت االشعة يوضح : ( 11) الشكل

 

 

 16S للمركب HNMR المغناطيسي النووي الرنين طيف يوضح : (12) الشكل
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Abstract 

 
      Isatin and benzothiazol derivatives are important compounds in term of 

biological and industrial systems; thus, studies were expanded to prepare their 

derivatives.  This study included multiple ways for the preparation of seventeen 

heterocyclic  rings compounds (shown in diagrams 1 and 2). These seventeen’s   

prepared compounds  were  studied  and diagnosed by infrared (FT-IR),  and 

nuclear magnetic resonance ( 1 H-NMR,13 C-NMR) spectrum;    as well as 

physical properties such as melting point and color  were determined . The work 

included two parts: 

  

First:   preparation of Isatin derivative S1 

S1 or (3-(4,5-dihydro thiazole-2-yl)indoline-2-one)  was prepared from the 

reaction of  Isatin with 2-Amino thiazoline using ethanol as a solvent. S1 was 

considered the precursor compound for the preparation of the new Isatin 

derivatives as shown in the following steps below:  

 

1- S1 was reacted with aqueous hydrazine (80%) to prepare hydrazine derivative of 

isatin S2 called 3-(4,5-dihydro thiazol-2-yl)imino)-2-oxoindoline-1-

carbothiohydrazide).  

2- Preparation of three of Schiff bases (S3) ،(S5) from the reaction of S2 with 

different aromatic aldehydes.   

3- Preparation of some derivatives of (1,3 benzoxazepine ) (S6-S7), from the 

reaction of Schiff bases with phthalic anhydride.  

  

The second part of this work was concluded new benzothiazole derivatives 

preparation, since these later compounds possess important biological 

applications. The compound 2-Mercapto benzothiazole was reacted   with   2-

amino-2-thiazoline to prepare S8 (N-(4,5-dihydrothiazol-2-yl)benzo[d]thiazol-2-



 

 

amine), and this later  was the essence compound in  this work to prepare new 

derivatives of benzothiazol  as summarized below :  

1- S8 was reacted with chloro acetyl chloride to prepare S9 (N-(benzo[d]thiazol-2-

chloro-N-(4,5-dihydrothiazol-2-yl) acetamide).  

2- S9 was reacted with aqueous hydrazine to prepare S10(N-(benzo 

benzo[d]thiazol-2-yl)-2-hydrazinyl) acetamide). 

3- New Schiff bases (S11-S13) derivatives were prepared from the reaction of S10 

with different aromatic aldehydes.  

4- Preparation of (1,3 benzoxazepine) derivatives (S14-S16) from the reaction of 

Schiff bases (S11-S13) with phthalic anhydride. 

  

The new compounds were quantitatively determined by IR spectroscopy , and 

the result were compliance to Bear-Lambert low for concentrations ranges 

between 5-50 mg/ L for each compound . In addition ,the results showed good 

accuracy ,and successful application of this suggested method in quantitative 

determination for the prepared compounds. 
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