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Bazı 1 Substitue Benzimidazol 
Türevleri 

M. Fethi ŞAHİN (•) 

O. Cihat Şafak (*•) 

Mev!üt ERTAN (*•) 

Özet : Son derece yüksek aktiviteleri nedeniyle antifungal etkili 

azol bileşik~eri üzerinde çalışmalar son on yıldır önemli ölçüde artmış

tır. Bu çalışm!ada dört yeni 1 sübstitüe benzıimidazol türevi sentez edil

miş ve bunların kimyasal yapıları IR, NMR, Kütle spektral verileri ve 

elemental analiz yardımıyla açıklanmıştır. 

Sentezi yapılan ·bıileşiklerin kimyasal isim}endirilişi ve 0/o verimleri 

aşağıdaki !)ibidir : 

Bileşik % Verim 

I 2-(1-Benzimidazolil)-J.feniletanon hidroklorür 90.23 

II 2-(1-Benzimidazolil)-1-feni!etanol hidroklorür 80.13 

III 2-(1-Benzirnidazolil).J-(4-klorofenil) etanon hidroklorür 83.75 

IV 2-(1-Benzimidazolil)-1-(4-klorofenil) etanol hidroklorür 82.11 

SOME 1-SUBSTITUTED BENZIMIDAZOLE DERIVATIVES 

Summary : Studies on antifungal azole compounds have been sig

nificantly inc:reased duıing the last decade due to their extremely high 

antifungal activity. 

Four new 1-substituted benzimidazole denivatives have been synthe

sized and :their chemical structure have be·en elucidated by the ·means 

of IR, NMR-Mass spectral data and elemental analysis in this study. 

(*) Gazi Üniversites·i, Eczacılık Fakültesi Hipodrom - Ankara. 

("'"') Hacettepe Üniversıitesi, ·Eczacılık Fakültesi, Ha.cettepe - Ankara. 

365 



Chemical nomenclature and y1eld percentage of the compounds 

synthesized are as follows 

Compound . Yield 0ıo 

I 2'(1-Benzimidazolyl)-1-phenylethanone hydrochloride 90.23 

II 2-(J-Eenzimidazolyl)-1-phenylethanol hydrochloride 80.13 

JII 2-(1-Benzimidazolyl)-1-(4-chlorophenyl) ethanone 

hydrochlovide 83.75 

IV 2-(1-Benzimidazolyl)-1-(4-chlorophenyl) ethanol 

hydrochloride 82.11 

Keywords: 2-(1-Benzimidazolyl)~l-arylethanones, 2-(1-berızimridazo_lyl) 

-1-arylethanols, IR, NMR-Mass spectra of, 

GİRiŞ 

İnsanlarda fungal enfeksiyonlar 

süratle artmakta ve buna bağlı ola

rak antifungal :ilaç araştırmaları gi

derek önem kazanmaktadır. Son 

yıllara ka.dar antifungal ilaç geliş

tirme çalışmaları büyük ölçüde an

tibiyotik ilaçlar üzerinde yapılan 

çalışmalarla sınırlı kalmışken 1967 

senesinde Klotrimazol ve Mikona

zol .gıib:i: bileşiklerin s:entezi ve te

daviye girmeleri ile son on yıldır 

azol yapısına sahip antifungal bile

şikler üzerinde çalışmalar yoğun

laşmıştır (!, 2). 

Azol türevi antifungal bileşikler 

geniş antimikotik spektruma ·sahip 

olmaları yanısıra ·deri ve mukoz 

membran rile çok iyıi uyum göster

me özelliğine sahiptir. Bunların 

yüks·ek antimikotik aktiviteleri te

davi süresini de önemli ölçüde kı-
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saltn1aktadır. ·Topik ve oral kulla

nım yanısıra ·parenteral olarak- ·doı 

kullanılabilmeleri bu grµp ilaçların 

diğer bir üstün yanıdır._Bu biıleşıik

ler fungusların plazma membranla

rında sterol biosentezini i:tıhib'e 

ederek etki göstermektedirler. Bu 

inhibisyon membran geçirgenliğin

de değişmeye yol açmakta, memb· 

randa yerleşmiş :enzimlerin ·spesifik 

aktirvıitelerini değiştirmek suretiyle 

fungal hücrenin üremesi engellen· 

mekte veya ölümüne neden olmak

tadır (3). Bu grup ilaçların yukarıda 

sözü edüen üstünlüklerinin - yanın· 

da sistemik alınmalarını takiben 

hepatotoksik etkıileri ile testosteron 

ve kortikosteroid biosentezi üzerine 

olumsuz 'etkileri sakıncalı yönleri

ni oluşturmaktadır (3). 

Bu grup bileşiklerden Mikona

zol, Klotrimazol, Bıifonazol, Tiyo

konazol, Oksikonazol ülkemizde 



tedaviye ginniş aıı1ıimlkotik ilaçlara 

örnek olarak gösterilebilir. 

Azol yapısı dçeren antimikotik 

bileşikler aşağıda şernatize edilen 

genel kimyasal yapıya sahiptirler 

- L : Lipofilik sübstitüent 

- RvRo : Hidrojen, alkil, a:ril (bun· 

lardan en az biri lipofilik karakter

de olmalı). 

- Heteroaromatik halkada N-X 

arasında bir karbon atomu bulun

malı. 

~1 
L-C -R x 2 

~N~ 
Şeına ı : 

Bdz de çalışmamızda antifun

gal etki göstermesini umduğumuz 

ve yukanda sözü edilen temel yapı

sal gereksinmeleri bünyesinde ta

ş~yan 1-sübstitüe benzimidazol yapı

sında 4 yeni bileşiğin sentezini yap

mayı amaç la-dık. 

Ar: O (irı C\ 

:ı 'v 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Kimyasal Çabşma : 

Bu çalışmada kullanılan benzı

midazol, asetofenon
1 

4-kloroasetofe

non ve sodyum iborohidrür Merek 

firmasının ürünüdür. Sentez hare

ket ·madd·esd olarak kullanılan fena

çil bromür türevleri asetofenon ve 

4-kloroas;etofenonun genel yöntem

lere göre bromlanmasıyla tarafı

mızdan hazırlanmıştır. 

2-(1-Benzimidazolil)-1-ariletanon 

hidroklorür : 

0.01 mol uygun fenaçil bromür 

ile 0.03 mol benzimidazol, dimetH

formamrid içerisinde, soğukta 12 

saat karıştırıldı. Reaksiyon mahsu

lü suya dökülüp oluşan çökelti sü

zülüp kurutuldu. Madde eterde çö

zülüp bu çözeltiden gaz HCI geçi

Dildi. Oluşan çökelti süzülüp kuru

tulduktan sonra alkol-etil asetat 

(!:!) karışımından kristallendirildi. 

2-(1-Benzimidazolil)-1-ariletanol 

hidroklorür : 

0,01 mol 2-(l•benzimidazolil)·l

ariletanon'un metanoldeki çözelti-
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sine 30 dakika içerisinde 0.04 mol 

sodyum borohidriir porsiyonlar ha

linde eklendıi. Sodyum borohidrür 

ilavesinden sonta karışım 30 daki

ka daha karıştırıldı. Karışım kuru

luğa kadar uçurulup kalan artık 

üzerine seyreltik HCl çözeltisi ek

lendi'. Oluşan çökelti süzülüp kuru

tulduktan sonra eterde çözülüp bu 

çözeltiden gaz H Cl geçirildi. Oluşan 

çökelti süzülüp kurutulduktan son

ra alkol-etil asetat (1: 1) karışımın

dan kristallendirildi. 

Kontroller : 

Bileşiklerin erim'B derecesi 

{<Thomas Hoover Capillary Meltıing 
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,-
·:-- Ar - C'-1=0 -l·J 

i-cc 
·' 

~HCf\I 
-~~_/, T 

1
,., ı-~N~cr. 

~" -- m/e:lQ:', 

Point Apparatuş» ·eri:ıne derecesi 

tayin cihazında saptanmıştır. 

Bileşiklerin IR 

Perkin-Elmer 457 IR 

Spektrumları 

spektrofoto-

metresinde; UV spektrumları bile

şiklerin metanoldeki yaklaşık ıo-• 

M çözeltileriyle Hitachi 220 S spek~ 

trofotometresinde; Kü~le spektriım

ları Varian Yv1ass SpectroirıEıter CH-

74 spektrometresıinde elektron iyo

nizasyon yöntemiyle; NMR spek

rumları DMSO-d6 iç~risinde Bruker-

90 MHz spektrometresinde alınmış

tır. 

Bileşiklerin ·elemanter analizle

ri Mainz Üniversritesi Eczacılık Fa

kültesi-Federal Almanya'da yapıl

mıştır. 



OJ 
1 
R 

Bileşik R %Ver-;m 

o 
I -CHı-c-c:J ·HCI 90.23 

OH 

Il -cHzlH-(J · HCl 80.".3 

m 

Tc.blo-1 

BULGULAR 

2-(1-Benzimidazolil)-1-feniletanon 

hidroklorür (!) : 

0,01 mal fenaçıil bromür ve 0.03 

mol b·enzimidazol'ün reaksiyonuy

la :elde 1edilmiştir. Verim 90.23 ·0ıo. 

Alko'.i-ıetil asetat karışımından kris

ti:ı:lleneii be:Yaz bir :maddedir. E.d. : 

268°C. -

'° MeOH 
UV ). 270 (lag E : 3.86) 

maks 
v'~ i45 nm {lag E : 4.35).IR 2900-

2300 . (N+-H g), 1680 (C = O g), 

!59ll, 1440 {C = C ve C = N g), 

1230 (C-0 g), 760 (1,2-disübstitüe 

bellzen} ve 750, 690 cm-ı (monasüb-

83.75 

82:";1 

stitüe benzen). NMR 0 6.77 (2H,s. 

CH-,J, 7.95-8.57 (9 H 1m, fenil proton

ları) ve 9.96 ppm de (1 H 1s, inıida

zal 2H). Kütle m/e : 236, 132, 105, 

104, 77, 51. Analiz : C15H13CIN20 

için hesaplanan C : 66.07, H : 4.80, 

N: 10.27; bulunan C: 66,37, H : 5.05, 

N: 9.99. 

2-( ! -Benzimi daz o !il )-1-fenil etana 1 

hidroklarür (II) : 

O.Ol mal 2-(l·benzimidazolil)-1· 

feniletanon'un redüksiyonu ile el·de 

edilmiştir. Verim 80.13 %. Alkol-etil 

asetat karışımından kl1İstallenen 

gri renkli bir maddedir. Ecd. : 250-

1 'C. 
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MeOH 
UV ), 273 (log E : 3.48), 

maks 

266 (log E : 3.73), 245 (log E : 3.73) 

ve 215 nın (log E : 3.82). IR 3240 

(O·H g), 3000-2300 N+-H g), 1540, 

1440 (C=C ve C=N g), 1190 (C-0 g), 

750 (1,2-disübstitüe benzen) ve 750, 

695 cm-1 (monosübstitüe benzen). 

NMR o 5.20 (2H, d, CH-2), 5.53 (IH, 

t, CH-), 7.70-8.52 (9H, m, fenil pro

tonları) ve 10.20 ppm de (lH, s, imi

dazol 2H). Kütle m/e: 239, 132, 107, 

105, 104, 79, 77, 52, Analiz : C15H15 

CIN2 0 için hesaplanan C : 65:58, H : 

5.50, N: 10.20; bulunan C: 65.28, H : 

5.23, N : 9.96. 

2-(l-Benzimidazolil)-1-( 4.0C!orofe

nil) etanon hidroklorür (III) : 

O.Ol mol 4-klorofenaçil bromür 

ve 0.03 mal benrimidazol'ün reak

siyonuyla elde· edilmiştir. Verim 

83.75 %. Alkoletil asetat karışımın

dan kristallenen beyaz renkli bir 

bileşiktir. E.d. : 273°C. 

MeOH 
UV ), 250 (log E : 4.38) 

maks 

ve 212 nm (log E : 3.92). IR 3010 

(C-H, g, aromatik), 2900-2200 (N+-H 

g), 1680 (C = O g), 1585, 1440 (C = C 

ve C=N g) 1090 (C-0, g) 835 (1.4-di

sübstitüe benzen) ve 750 cm-1 (1,2-

disübstitüe benzen). NMR o 6.92 (2H, 

s, CH-2 ,) 7.97-8.07 (2H, m, benzimida

zol 'H, •H), 8.15 (2H, d, fenil 3H, 'H), 

8.29-8.46 (2H, m, benzhmdazol •H, 

'H), 8.58 (2H, d, fenil) 2H,•H) ve 

10.14 ppm de (lH, s, imidazol 2 H). 

Kütle m/e: 272, 270, 141, 139, 132, 

113, 111, 104, 77, 52. Analiz : C15H12 

Cl2N20 için hesaplanan C : 58.65, H : 
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3.94, N: 9.11; bulunan C: 58.3Z, H : 

3.84, N: 8.91. 

2-(1-Benzimidazolil)-!-( 4· klorof e

ni!) letanol hidroklorür (IV) : 

O.Dl mol 2-(l·benzirnidazolil)-1· 

(4-klorofenil) etanon'un redüksiyo

nuyla .elde edilmiştir. Verim 82.11 
0/o. Alkol-etıil asetat karışımından 

kristallenen beyaz renkli bıir mad

dedir. füd. : 275°C. 

MeOH 
UV ), 272 (log E : 3.71), 

maks 

26 3(log E : 3.73), 248 log E : .378) 

ve 220 nm (log E : 4.39). IR 3220 

(0.H g), 2900-2300 (N+-H g), 1540, 

1440 (C = C ve C = N g) 1090 (~ 

g), 820 (1, 4-distübstitüe !>emen) 

ve 755 cm-ı (1, 2~disüsbstitüe ben· 

zen). NMR 1i 5.13 (2H, d, d, CH-2), 

6.53 (!H, t, CH-), 7.77-8.53 (8H, m, 

fenil protonları) ve 10.14 ppm de 

lH, s, imidazol 'H). Kütle m/e: 274, 

272, 143, 141, 139, 132, Jl4, 104, 77 :sı. 

Analiz C15H14Cl2N20 için hesapla,. 

nan C : 58.27, H : 4.56, N : 9.06; bulu· 

nan C: 58.31, H : 4.41, N: 9.01. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışmada ibenzimidazolün 

çeşitli fenaçil bromürlerle reaksi" 

yonuyla l·sübstitüe beruıimıidazol tü~ 

revleri hazırlanmış ve bu türevlerin 

sodyum borobidrür ile reaksiyonuy· 

la keton grubu alkol grubuna re· 

düklenmiştir. 

Benzimidazol halkasının N-al

kilasyonu elektrofilik sübstitüsyan 

olup önerilen mekanizma SE2 dir. 

Sübstitüsyonun tersiyer azot üze

rinden yürüdüğü daha sonra çifte 



bağın ·dıiğer a:zot atomu üzerine kay

masıyla gerçekleştiği öne sü'rül

mektedir. Benzirnidazollerin bir no

hi-konumdan siibstitüsyonları nötr 

ve bazik ortamda gerçekleşebil

mektedir. 1-Alkilbenzimidazollerin 

elde edilişi geniş olarak Preston 

tarafından derlenmiştir (4), 

Keton yapısındakıi bileşiklerin 

(Bileşik I ve III) sentezinde reak

siyon pola·r aprotik çözücü içinde 

yapılmış, N-alkilasyon için herhingi 

bir baz kullanılmayarak ibenzimi

dazolün aşırısı kullanılmıştır. Re

düksiyon işleminde yumuşak şart

larda çalışmaya olanak sağlan1ası 

v.e yüksek verim elde edilmesi ne

deniyle sodyum borohıidrür tercih 
edilmiştir. 

Bileşiklerin IR spektruınları in

celendiğinde N+-H yapısına ait 

gerilme tıitreşimleri 3000-2200 cm-ı 

arıasında bulunmaktadır. Bileşik I 

ve III deki C=O yapısına ait geril

me tiıtreşıimleri 1680 cm-1 de ıbun· 

lann redükte türevi olan Bileşik II 

ve IV'de ·O-H gerilim titreşimlerine 
ait pikler 3200 cm-1 de gözlenmekte

dir. Bileşik I ve II'deki !, 2 disüb

stitiie ve monosübstitüe benzen ya

pısına ait pikler, Bileşuk III ve IV'

deki 1,2 disübstitüe ve 1,4 disüb

stitüe benzen yapısına ait pikler 

spektrumlarında bulunmaktadır. 

Bileşiklerin NMR spektrumlan 

incelendiğinde Bileşıik I'deki meti

len protonları (CHz) 6.77 ppm de 

pik verirken, bunun redükte türe

vinde (Bileşik II) metilen protonla

rı 320 ppm de bulunmuştur, Bile-

şik II'deki metin protonu (CH-) 553 

ppm de gözlenmektedir. Bileşik III'

de -6.92 ppm d·e gözlenen metilen 

protonları Bileşik IV'de 5J3 ppm 

de pik vermektedir. Bileşlk IV'deki 

metin protonu ise 6.53 ppm de gö-

rülmektedir, Bileşik II ve IV'deld 

alkol fonksiyonuna ait hidrojenler 

spektrumda görülmektedir. NMR 

spektrumlarının DNISO-d6 içinde 

alınmiş olması bu bıileşiklerde bir 
dötoryum değişmesi olduğunu ,gös· 

termek:tedıir. 

Bileşiklerin kütle spektrumlarl 

incelendiğinde, tilin bileşiklerde 

HCl ayrılmasına bağlı M-HC! iyo

nuna ait sinyaller görülmektedir. 

Yine tüm bileşiklerde ·m/e : 104 ve 

132 de elde edilen sinyaller im ya· 

pıdaki ,bileşikler için literatürde ve

rilen değerlere uymaktadır, (4) Bi

leşik I ve III de Ar-C-O+ iyonunun 

oluşumuna bağlı pikin yanısıra olu· 
şan bu iyondan sırasıyla C = O ve 

H-C-C-H ayrılmasıyla oluşan iyon

lara ait pikler :de görülmektedir. 

Alkol fonksiyonu içeren Bileşik 

il ve IV de Ar-CH-OH iyonunun 

oluşmasına bağlı sinyaller tlle bu 

iyondan bazı grupların .ayrılmasıy~ 

la oluşan iyonlara aıi,t sinyaller pik 

vermektedir. Bileşik III ve IV'ün 

yapısında klor atomu bulunduğun

dan bunların kütle spektrumların· 

da M+2 piki bulunmaktadır. Bile

şik III ve M+2 piki m/e: 272'de 

(% M+ : 33), Bileşik IV de m/e: 

274 de (% M+: 33) gözlenmektedir, 

Bileşiklerin elemantal analiz 

sonuçlan da yapılarını doğrulamak

tadır. 
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Sentezini yaptığımız bileşikle

ıin antifungal aktivitelerinin ince

lenmesi ayrı bir çalışma olarak ele 

alınacaktır. 
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