
 المستخلص
 وهما:تم تحضير سلسلتين من المركبات الحلقية الجديدة 

 ( سلسلة اوكساداي آزول1
2-alkylthio-5-aryl-1,3,4-oxadiazole (I) 

 

 

 

R = H, CH2CH3, CH2(CH2)2CH3, CH2Ph, CH2CO2CH2CH3, CH2CO2H. 

Ar = 2-hydroxybenzene, 5-bromofuryl. 

 ( سلسلة تراي آزول2
3-alkylthio-5-aryl-4-phenyl-1,2,4-triazole (II) 

 

 

 

 

 

R = H, CH2CH3, CH2(CH2)2CH3, CH2Ph, CH2CO2CH2CH3, CH2CO2H. 

Ar = 2-hydroxybenzene, 5-bromofuryl. 

شخصتتا المركبتتات المحضتترة ااستتتخداا تقليتتة التحليتتد ال لصتتري التتدقي  وم يتتا  المل قتتة 
لحمتتترام وم يتتتا  التتتريين اللتتتاوي الم لا يستتت  فتتتال البلبستتتجبة والمرطيتتتة وم يتتتا  المل قتتتة تحتتتا ا

 البروتاي .
درسا الب الية البيالاجية لهاتين السلستلتين متن المركبتات نتد يتانين متن الجتراايم الستالبة 

(، MICوتحديد التركيز المثبط االديى )والماجبة لصب ة كراا من خالل المسح البيالاج  االول  
 ات المرنية من خالل المسح البيالاج  االول . وكذلك درسا الب الية ند ياع من الب ري

اونحا يتاطج الب الية ند البكتريا ان مشتقات اوكساداي آزول لها ف الية انلتى متن تلتك 
لمشتتتتقات تتتتراي آزول، كتتتذلك ايلتتتا اللتتتتاطج مشتتتتقات اوكستتتاداي آزول وتتتتراي آزول الحاويتتتة نلتتتى 

ومقاريتة متق المركبتات الدواطيتة القياستية. امتا الثايااستر لها ف الية جيتدة مقاريتة متق اقيتة المركبتات 
يتاطج الب الية ند الب ريات فقد اونحا كذلك ان مشتقات اوكساداي آزول وتراي آزول الحاوية 

NN

OAr S R

I 

NN

NAr S R

II 



نلى الثايااستر لها ف الية مميزة مقارية متق اقيتة المركبتات المحضترة ومقاريتة متق المركتئ التدواط  
 القياس .

لتتتتب م المركبتتتتات الب التتتتة  50LDنتتتتة يصتتتتة القاتلتتتتة تضتتتتملا الدراستتتتة كتتتتذلك تحديتتتتد الجر 
ايالاجيتتا نتتد الب تتران المختبريتتة، واونتتحا اللتتتاطج ان للمركبتتات المدروستتة ستتمية متاستت ة وهتت  

 غم/ك م. 3.5-1.84نمن المدى 
 

 اسمام ورماز مركبات اوكساداي آزول المحضرة Iجدول 
 

R R1 Symbol Name 

OH  

-H SO 
5-salicyl-1,3,4-oxadiazole-2-

thiol 

-CH2-CH3 SO1 
2-ethylthio-5-salicyl-1,3,4-

oxadiazole 

-CH2-(CH2)2-CH3 SO2 
2-butylthio-5-salicyl-1,3,4-

oxadiazole 

-CH2-Ph SO3 
2-benzylthio-5-salicyl-1,3,4-

oxadiazole 

-CH2CO2C2H5 SO4 
2-ethoxycarbonylmethylthio-5-

salicyle-1,3,4-oxadiazole 

-CH2CO2H SO5 
2-carboxymethylthio-5-

salicyle-1,3,4-oxadiazole 

OBr  

-H BO 
5-(5-bromofuryl)-1,3,4-

oxadiazole-2-thiol 

-CH2-CH3 BO1 
2-ethylthio-5-(5-bromofuryl)-

1,3,4-oxadiazole 

-CH2-(CH2)2-CH3 BO2 
2-butylthio-5-(5-bromofuryl)-

1,3,4-oxadiazole 

-CH2-Ph BO3 
2-benzylthio-5-(5-bromofuryl)-

1,3,4-oxadiazole 

-CH2CO2C2H5 BO4 

2-ethoxycarbonylmethylthio-5-

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

oxadiazole 

-CH2CO2H BO5 
2-carboxymethylthio-5-(5-

bromofuryl)-1,3,4-oxadiazole 

 
 
 
 



 اسمام ورماز مركبات تراي آزول المحضرة IIجدول 
 

R R1 Symbol Name 

OH  

-H ST 
5-salicyl-4-phenyl-1,2,4-

triazole-3-thiol 

-CH2-CH3 ST1 
3-ethylthio-5-salicyl-4-phenyl-

1,2,4-triazole 

-CH2-(CH2)2-CH3 ST2 
3-butylthio-5-salicyl-4-phenyl-

1,2,4-triazole 

-CH2-Ph ST3 
3-benzylthio-5-salicyl-4-

phenyl-1,2,4-triazole 

-CH2CO2C2H5 ST4 
3-ethoxycarbonylmethylthio-5-

salicyl-4-phenyl-1,2,4-triazole 

-CH2CO2H ST5 
3-carboxymethylthio-5-salicyl-

4-phenyl-1,2,4-triazole 

OBr  

-H BT 
5-(5-bromofuryl)-4-phenyl-

1,2,4- triazole-3-thiol 

-CH2-CH3 BT1 
3-ethylthio-5-(5-bromofuryl)-

4-phenyl-1,2,4-triazole 

-CH2-(CH2)2-CH3 BT2 
3-butylthio-5-(5-bromofuryl)-

4-phenyl-1,2,4-triazole 

-CH2-Ph BT3 
3-benzylthio-5-(5-bromofuryl)-

4-phenyl-1,2,4-triazole 

-CH2CO2C2H5 BT4 

3-ethoxycarbonylmethylthio-5-

(5-bromofuryl)-4-phenyl-1,2,4-

triazole 

-CH2CO2H BT5 

3-carboxymethylthio-5-(5-

bromofuryl)-4-phenyl-1,2,4-

triazole 

 


