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مقاله پژوهشی

سنتز مشتقات دو استخالفی -3-5متوکسی فنیل و -4-5متوکسی فنیل-
-4,3,4اکسادیازول-2 -ایل-پیریدین-2 -ایل-متانول در موقعیتهای  2و 3
از -4,3,4اکسادیازولهای حاوی هالوژن و بررسی خاصیت ضد باکتریایی آنها
یاسین سرو اهرابی ,*4علی سولدوزی ,2رضا
1

دانشجوی دکتری میکروبیولوژی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ،تهران ،ایران

2
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تاریخ دریافت9318/05/22 :

طالبی3

تاریخ پذیرش9318/01/23 :

چکیده
مقدمه :بروز مقاومتهای دارویی در میکروارگانیسمها ،تهدیدی جدی برای سالمت انسانها محسوب میشود؛ از این رو مشتقات جدید
اکسادیازولی می توانند جایگزین مناسبی برای این موضوع باشند .در این ارتبا ط ،مطالعه حاضر با هدف تعیین خاصیت ضد باکتریایی
مشتقات سنتزشده اکسادیازول و مقایسه آن با داروهای ضد باکتریایی رایج انجام شد.
مواد و روشها :در پی فرایند واکنش تکمرحلهای ،مشتقات جدیدی از اکسادیازولها با ایزومر -9،3،1اکسادیازول بهدست آمدند که
با استفاده از روشهای طیفسنجی ( C-NMR )Nuclear Magnetic Resonance( ،IR )InfraRedو Hydrogen ( H-NMR

 ) Nuclear Magnetic Resonanceمورد بررسی و تأیید قرار گرفتند .فعالیت ضد باکتریایی مشتقات به روش انتشار از چاهک ،تعیین
حداقل غلظت بازدارندگی ( )MIC: Minimum Inhibitory Concentrationو تعیین حداقل غلظت کشندگی (MBC: Minimum

 )Bactericidal Concentrationدر غلظت  9میلیگرم بر میلیلیتر ،با یک بار تکرار آزمایش روی باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس،
استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس ،باسیلوس سوبتیلیس ،سودوموناس آئروژینوزا و اشرشیا کلی تعیین گردید.
یافتهها :نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر نشان دادند که ترکیبات سنتزشده در غلظت  9میلیگرم بر میلیلیتر در باکتریهای
استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس از فعالیت ضد باکتریایی برخوردار بودهاند؛ اما بر سایر باکتریهای مورد آزمایش
تأثیرگذار نبودند.
نتیجهگیری :نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن بودند که مشتقات جدید اکسادیازولی که بهصورت تکمرحلهای مورد سنتز واقع شدهاند،
دارای خاصیت ضد باکتریایی بسیار خوب علیه باکتریهای گرم مثبت میباشند.
کلمات کلیدی :استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس ،استافیلوکوکوس اورئوس ،اکسادیازول ،فعالیت ضد باکتریایی

*
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مقدمه
آنتیبیوتیکها گروهی از داروها هستند که برای از بین

فعالیت بیولوژیک گستردهای از جمله ضد باکتری ( ،)5ضد

بردن عوامل ایجادکننده بسیاری از بیماریهای عفونی

قارچ ( ،)8ضد درد ( ،)2ضد التهاب ( ،)8ضد ویروس ( ،)1ضد

و باکتریایی بهصورت گسترده در سراسر دنیا استفاده

سرطان ( ،)90ضد فشار خون ( ،)99ضد تشنج ( )92و ضد

میشوند .طی سالهای اخیر ،کشف و سنتز این ترکیبات

دیابت ( )93میباشند .اکسادیازول یک حلقه پنج عضوی

کمک قابلتوجهی به درمان بیماریهای عفونی نموده و

متشکل از یک اتم اکسیژن ،دو اتم نیتروژن و دو اتم کربن

جان بسیاری از انسانها را نجات داده است ( .)9با این

است که با چهار ساختار ایزومری معرفی میگردد (.)91

وجود ،آنچه اخیراً موجب نگرانی دانشمندان شده است،

-9،3،1اکسادیازولها توانایی مهار باکتریهای گرم مثبت از

بیاثرشدن آنتیبیوتیکها در درمان برخی از بیماریهای

جمله استافیلوکوکوس اورئوس ،باسیلوس سوبتیلیس و

عفونی میباشد ( .)2میکروبها از طریق ایجاد جهش و یا

استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و باکتریهای گرم منفی

کسب ژنهای مقاومت در برابر آنتیبیوتیکها مقاوم

همچون اشرشیا کلی و سودوموناس آئروژینوزا را دارند

میشوند .الزم به ذکر است که مقاومت ژنتیکی از نسلی

( .)95-92مطالعات انجامشده و کشف قابلیتهای ضد

به نسل دیگر قابلانتقال میباشد .عالوهبراین ،توسط

میکروبی و شیمی دارویی در -9،3،1اکسادیازولها ،اهمیت

مکانیسمهای انتقال افقی از باکتری مقاوم به باکتریهای

مطالعه در مورد آنها را دوچندان نموده است .در بسیاری از

متعلق به همان گونه و نیز فراوانی کمتر باکتریهای متعلق

ترکیبات دارویی ،حلقه اکسادیازول بهعنوان فعالترین بخش

به جنسها و یا گاهاً خانوادههای دیگر انتقال مییابد؛

از ترکیبات دارویی وارد عمل شده و تأثیرات خود را اعمال

بنابراین در عفونتهای ناشی از باکتریهای مقاوم ،با وجود

مینماید ( .)98،91در این راستا ،مطالعه حاضر با هدف

تجویز آنتیبیوتیک در مقادیر باال ،درمان شکست خورده و

بررسی عمل سنتز مشتقات دو استخالفی -3-5متوکسی

عفونت باقی میماند .باکتریها با استفاده از مکانیسمهای

فنیل و -1-5متوکسی فنیل-9،3،1 -اکسادیازول-2 -ایل-

مختلفی خود را نسبت به آنتیبیوتیکها و یا سایر عوامل

پیریدین-2 -ایل-متانول در موقعیتهای  2و  3از -9،3،1

ضد میکروبی مقاوم میسازند که از آن جمله میتوان به

اکسادیازولهای حاوی هالوژن و تعیین خاصیت ضد میکروبی

ساخت و تولید آنزیمهای غیر فعالکننده دارو ،کاهش

آنها بر باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس ،PTCC 1112

نفوذپذیری باکتری نسبت به دارو ،از دست رفتن مکان

استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس

 ،ATCCباسیلوس

اتصال دارو در سلول باکتری ،کاهش تمایل آنزیم

سوبتیلیس  ،PTCC 1715سودوموناس آئروژینوزا

متصلشونده به آنتیبیوتیک جهت اتصال و تغییر متابولیسم

 27853و اشرشیا کلی  ATCC 25922انجام شد.

12228

ATCC

اشاره کرد .با استفاده از این مکانیسمها ،آنتیبیوتیک
تجویزشده عمالً خنثی و بیاثر میشود ()3؛ بنابراین نیاز به

مواد و روشها

سنتز و معرفی آنتیبیوتیکهای جدید بهمنظور جایگزینی

در مرحله اول فرایند ،ترکیبات اکسادیازولی با ایزومر

آنتیبیوتیکهای در دسترس علیه این باکتریها یک نیاز

-9،3،1اکسادیازول بهصورت تکمرحلهای سنتز شده و با

همیشگی و ضروری محسوب میشود (.)1

بازده باال استخراج گردیدند .سپس این ترکیبات به روش

ترکیبات حاوی حلقههای -9،3،1اکسادیازول دارای طیف

2

طیفسنجی  H-NMR ،C-NMRو  IRمورد بررسی و تأیید
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سنتز و بررسی اثرات ضد باکتریایی -5آریل-1،9،8 -اکسادیازول 2 -ایل -فنیل -متانول

قرار گرفتند .در مرحله دوم ،فعالیت ضد باکتریایی مشتقات

آرامی در مدت پنج دقیقه در دمای محیط اضافه میکنیم.

اکسادیازولی به روش انتشار از چاهک و تعیین حداقل

در ادامه ،روند پیشرفت واکنش با استفاده از )( TLC

غلظت بازدارندگی مورد بررسی قرار گرفت (.)20

کنترل شده و پس از گذشت  21ساعت ،واکنش کامل

روش کار عمومی سنتز مشتقات -9،3،1اکسادیازولها

میگردد .سپس از طریق پلیت سیلیکاژل و مخلوط حالل

به این صورت میباشد که یک میلیمول از  -Nایزو

پترولیوم اتر و اتیل استات به نسبت  9به  ،5محصول

سیانوایمینو تری فنیل فسفران را به  90میلیلیتر محلول

جداسازی میشود (.)29،22

حاوی  9میلیمول مشتقات کربوکسیلیک اسید و 9
میلیمول -2پیریدین کربالدهید ،در حالل استونیتریل به

ویژگیهای فیزیکی و اطالعات طیفی ترکیبات
سنتزشده در جدول  9ارائه شده است.

جدول  :4روش سنتز پیشنهادی ،اطالعات طیفی و ساختار ترکیبات سنتزشده با ایزومر -9،3،1اکسادیازول
روش سنتز پیشنهادی ()R

مشتقات

-3-5متوکسی فنیل-9،3،1 -اکسادیازول-2 -ایل-پریدین-2 -
ایل-متانول ()R1

()R1=3-H3CO

-1-5متوکسی فنیل-9،3،1 -اکسادیازول-2 -ایل-پریدین-2 -ایل-متانول
()R2

()R2=4-H3CO

White powder, m.p. 135 ºC, yield 79% (0.22g).

White powder, m.p. 135 ºC, yield 79% (0.22g).

IR (KBr) (νmax, cm-1): 3433, 3063, 2923, 2846, 1667, 1582,
1536, 1511, 1492, 1433, 1378, 1289, 1225, 1046, 922.

IR (KBr) (νmax, cm-1): 3433, 3063, 2923, 2846, 1667, 1582,
1536, 1511, 1492, 1433, 1378, 1289, 1225, 1046, 922.

1HNMR

1HNMR

(300.13 MHz, CDCl3): δH= 3.93 (3H, OCH3, s), 6.14
(s, 1H, CH aliphatic), 6.53 (s, 1H, OH), 7.15-7.19 (m, 1H, CH
Arom), 7.48 (t, 1H, 3JHH= 8.1 Hz, Arom), 7.63-7.66 (m, 1H,
CH Arom), 7.73-7.75 (m, 1H, CH Arom), 7.83 ( d, 1H,
3J =8.1 Hz, CH Arom), 7.99 (t, 2H, 3J
HH
HH =7.8 Hz, CH
Arom), 8.477 (d, 1H, 3JHH = 8.1 Hz, CH Arom), 8.916-8.930
(m, 1H, CH Arom).

13CNMR

(75.467 MHz, CDCl3): δC= 55.64 (CH3), 68.40 (CHOH), 112.20, 119.55, 120.39, 125.76, 128.05, 130.40, 137.20,
150.21 (8CH, Arom), 123.94, 151.59, 160.08, 160.85, 166.02
(5C).

(300.13 MHz, CDCl3): δH= 3.93 (3H, OCH3, s), 6.14
(s, 1H, CH aliphatic), 6.53 (s, 1H, OH), 7.15-7.19 (m, 1H, CH
Arom), 7.48 (t, 1H, 3JHH= 8.1 Hz, Arom), 7.63-7.66 (m, 1H,
CH Arom), 7.73-7.75 (m, 1H, CH Arom), 7.83 ( d, 1H,
3J =8.1 Hz, CH Arom), 7.99 (t, 2H, 3J
HH
HH =7.8 Hz, CH Arom),
8.477 (d, 1H, 3JHH = 8.1 Hz, CH Arom), 8.916-8.930 (m, 1H,
CH Arom).
(75.467 MHz, CDCl3): δC= 55.64 (CH3), 68.40 (CHOH), 112.20, 119.55, 120.39, 125.76, 128.05, 130.40, 137.20,
150.21 (8CH, Arom), 123.94, 151.59, 160.08, 160.85, 166.02
(5C).
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13CNMR
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در شکلهای  9-8نیز طیفهای  C-NMR ،IRو

H-

 NMRمشتقات سنتزشده قابلمشاهده میباشد.

کلکسیون قارچها و باکتریهای ایران (سازمان پژوهشهای
علمی و صنعتی ایران) تهیه شدند .بهمنظور انجام

در مرحله دوم ،فعالیت ضد میکروبی ترکیبات سنتزشده

آزمونهای میکروبی ،محلولسازی از مشتقات اکسادیازولی

به روش انتشار از چاهک و تعیین رقت لولهای در مورد

با غلظت  9میلیگرم بر میلیلیتر توسط حالل

پنج باکتری استافیلوکوکوس اورئوس ،PTCC 1112

( )Dimethyl Sulfoxideانجام شد .برای انجام آزمون

 ،ATCCباسیلوس

تعیین حداقل غلظت بازدارندگی ( )MICنیز  90رقت  5تا

ATCC

 0/091میکروگرم بر میلیلیتر از آنتیبیوتیکها و پنج رقت

 27853و اشرشیا کلی  ATCC 25922مورد بررسی قرار

از  9000تا  82/5میکروگرم بر میلیلیتر از مشتقات

گرفت ( .) 23الزم به ذکر است که هر پنج باکتری از مرکز

اکسادیازولی فراهم گردید (.)21

استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس
سوبتیلیس

1715

12228

 ،PTCCسودوموناس آئروژینوزا

DMSO

شکل  :4طیف  IRترکیب -3-5متوکسی فنیل-9،3،1 -اکسادیازول-2 -ایل-پیریدین-2 -ایل-متانول

شکل  :2طیف ( 25/12مگاهرتز)  C.NMRترکیب -3-5متوکسی فنیل-9،3،1 -اکسادیازول-2 -ایل-پیریدین-2 -ایل-متانول

1
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سنتز و بررسی اثرات ضد باکتریایی -5آریل-1،9،8 -اکسادیازول 2 -ایل -فنیل -متانول

شکل  :3طیف ( 300/93مگاهرتز)  H.NMRترکیب -3-5متوکسی فنیل-9،3،1 -اکسادیازول-2 -ایل-پیریدین-2 -ایل-متانول

شکل  :4طیف  IRترکیب -1-5متوکسی فنیل-9،3،1 -اکسادیازول-2 -ایل-پیریدین-2 -ایل-متانول

شکل  :5طیف ( 25/12مگاهرتز)  C.NMRترکیب -1-5متوکسی فنیل-9،3،1 -اکسادیازول-2 -ایل-پیریدین-2 -ایل-متانول

فصلنامه کمیته تحقیقات دانشجویی ،دوره  ،22شماره  ،22زمستان 8931
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شکل  :6طیف ( 300/93مگاهرتز)  H.NMRترکیب -1-5متوکسی فنیل-9،3،1 -اکسادیازول-2 -ایل-پیریدین-2 -ایل-متانول

تعیین فعالیت ضد باکتریایی مشتقات سنتزشده به

تعیین حداقل غلظت بازدارندگی ( )MICو حداقل

روش انتشار از چاهک

غلظت کشندگی ( )MBCبا استفاده از تعیین رقت

پس از تهیه سوسپانسیون باکتریها در لوله توسط

لولهای

آب مقطر و مطابقت کدورت سوسپانسیون با کدورتی

برای بررسی اثر ضد میکروبی مشتقات در دسترس،

م عادل استاندارد نیم مک فارلند که معادل  9/5×908واحد

ابتدا محلولی متشکل از مشتقات اکسادیازولی و

تشکیل کلنی بر میلیلیتر میباشد ،مقداری از

آنتیبیوتیکها در حالل  DMSOتهیه گردید .سپس،

سوسپانسیون باکتری به وسیله سواپ پنبهای استریل

سویههای باکتریایی مورد بررسی به مدت  98ساعت در

برداشته شد و روی محیط کشت مولر هینتون آگار

محیط کشت نوترینت براث در دمای  32درجه سانتیگراد

بهصورت چمنی و کامالً یکنواخت کشت گردید .سپس به

کشت داده شدند .برای تعیین غلظت  ،MICنیم مکفارلند

وسیله پیپت پاستور ،چاهک هایی در پلیت ایجاد شد .در

از باکتریهای استاندارد تهیه گردید .در ادامه 20 ،لوله در

ادامه 50 ،میکرولیتر از محلولهای تهیهشده از مشتقات

جالولهای قرار داده شد و در تمام لولهها به اندازه  9سیسی

اکسادیازول ،داروهای سیپروفلوکساسین و سفتیزوکسیم

مولر هینتون براث 800 ،میکرولیتر آنتیبیوتیک و 100

(شاهد مثبت) و دی متیل سولفوکساید (شاهد منفی) به

میکرولیتر باکتری مورد نظر ریخته شد .پس از فرایند

داخل چاهک ها تزریق گردید .داروهای شاهد مثبت

مخلوطکردن این مواد 9 ،سیسی از لوله اول به لوله دوم

به منظور مقایسه هاله های عدم رشد این داروها با

اضافه گردید و این کار تا لوله پنجم ادامه پیدا کرد .باید

ترکیبات جدید ،مورد استفاده قرار گرفتند .در انتها ،درب

خاطرنشان ساخت که  9سیسی از لوله پنجم بیرون ریخته

پلیت ها بسته شد و آنها به مدت  21ساعت در دمای 32

شد و این کار برای هر دو غلظت  9و  5صورت گرفت و در

درجه سانتیگراد داخل انکوباتور قرار گرفتند .پس از 21

ادامه به مدت  21ساعت در دمای  32درجه در انکوباتور

ساعت ،پلیت ها از نظر تعیین حضور هاله عدم رشد

قرار داده شد .سپس لولهها بهصورت چشمی از نظر کدورت

بررسی شدند (.)25-22

بررسی گردیدند و باالترین رقتی که باعث مهار رشد
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باکتریها (عدم ایجاد کدورت) میشد ،بهعنوان حداقل

جدول  :2میانگین قطر هاله عدم رشد (بر حسب میلیمتر) ترکیبات

غلظت مهارکننده رشد ( )MICثبت گردید .عالوهبراین5 ،

مورد آزمایش در باکتریهای تحت آزمایش با استفاده از روش انتشار ماده

میکرولیتر از هریک از لولههای فاقد کدورت در محیط
کشت جامد مولر هینتون آگار کشت داده شد و باالترین
رقتی که از تشکیل کلنی روی محیط جامد پس از کشت
به مدت یک شب در دمای  32درجه سانتیگراد جلوگیری

ضد میکروبی از چاهک در غلظت  9میلیگرم بر میلیلیتر طی  21ساعت
باکتری

استافیلوکوکوس
اورئوس

نمود ،بهعنوان حداقل غلظت کشنده ( )MBCدر نظر
گرفته شد.

نتایج

استافیلوکوکوس
اپیدرمیدیس

پس از تأیید باکتریهای تهیهشده از مرکز کلکسیون
میکروبی ،فعالیت ضد باکتریایی مشتقات سنتزشده مورد
بررسی قرار گرفت .در روش انتشار ماده ضد میکروبی از
چاهک ،ترکیبات مورد آزمایش در ارتباط با باکتری های

باسیلوس سوبتیلیس

مورد بررسی در غلظت  9میلیگرم بر میلیلیتر طی 21
ساعت مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج حاصل از آن در
جدول ( 2که نشاندهنده میزان قطر هالههای عدم رشد بر

سودوموناس

حسب میلیمتر میباشد) ارائه شده است .در شکل  2نیز

آئروژینوزا

تصاویر پلیتها قابلمشاهده میباشد.
براساس نتایج حاصل از بهکارگیری روش انتشار ماده
ضد میکروبی از چاهک و بررسی هالههای عدم رشد
مشخص گردید که ترکیبات  R1و  ، R2پس از یک بار

تکرار آزمایش در مورد باکتریهای استافیلوکوکوس
اورئوس و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس به خوبی عمل
نموده اند؛ بهطوری که ترکیب  R1در غلظت  9میلیگرم

بر میلی لیتر در پلیت حاوی باکتری استافیلوکوکوس

اشرشیا کلی

غلظت  4میلیگرم بر میلیلیتر
سیپروفلوکساسین35 :
سفتیزوکسیم31 :
ترکیب 10 :R1
ترکیب 39 :R2
- :DMSO
سیپروفلوکساسین33 :
سفتیزوکسیم31 :
ترکیب 20 :R1
ترکیب 31 :R2
- :DMSO
سیپروفلوکساسین50 :
سفتیزوکسیم13 :
ترکیب 98 :R1
ترکیب 5 :R2
- :DMSO
سیپروفلوکساسین53 :
سفتیزوکسیم92 :
ترکیب 95 :R1
ترکیب 91 :R2
- :DMSO
سیپروفلوکساسین15 :
سفتیزوکسیم91 :
ترکیب 92 :R1
ترکیب 91 :R2
- :DMSO

ترکیب -3-5 :R1متوکسی فنیل-9،3،1 -اکسادیازول-2 -ایل-
پیریدین-2 -ایل-متانول
ترکیب -1-5 :R2متوکسی فنیل-9،3،1 -اکسادیازول-2 -ایل-
پیریدین-2 -ایل-متانول

اورئوس با اندازه هاله عدم رشد  10میلیمتر به خوبی
تأثیرگذار بوده و ترکیب  R2نیز در غلظت  9میلیگرم

گرم منفی تأثیرگذار نبودهاند که این امر نشاندهنده

بر میلیلیتر در پلیت حاوی باکتری استافیلوکوکوس

انتخابی عملکردن ترکیبات سنتزشده میباشد .شایان

اپیدرمیدیس با اندازه هاله عدم رشد  31میلیمتر به خوبی

توجه است که ترکیبات سنتزشده جدید ،هالههای عدم

عمل نموده است .با این وجود ،این ترکیبات بر باکتریهای

رشد باالتر و بهتری نسبت به داروهای سیپروفلوکساسین و
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شکل  :7تصاویر مربوط به آزمایش انتشار از چاهک ترکیبات مورد آزمایش در ارتباط با باکتریها در غلظت  9میلیگرم بر میلیلیتر
توضیح شکل :خانه شماره یک :سیپروفلوکساسین؛ خانه شماره دو :سفتیزوکسیم؛ خانه شماره سه :ترکیب R1؛ خانه شماره چهار :ترکیب R2؛ خانه شماره
پنجDMSO :
جدول  :3نتایج مربوط به حداقل غلظت مهارکنندگی رشد ( ) MICو حداقل غلظت کشندگی ( ) MBCترکیبات مورد آزمایش در ارتباط با باکتریهای
مورد مطالعه
باکتری

غلظت  4میلیگرم بر میلیلیتر

ترکیبات
ترکیب R1

استافیلوکوکوس اورئوس

ترکیب R2

سیپروفلوکساسین
سفتیزوکسیم
ترکیب R1

استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس

ترکیب R2

سیپروفلوکساسین
سفتیزوکسیم
ترکیب R1

باسیلوس سوبتیلیس

ترکیب R2

سیپروفلوکساسین
سفتیزوکسیم
ترکیب R1

سودوموناس آئروژینوزا

ترکیب R2

سیپروفلوکساسین
سفتیزوکسیم
ترکیب R1

اشرشیا کلی

ترکیب R2

سیپروفلوکساسین
سفتیزوکسیم

MIC

MBC

925
500
250
250

500
9000
0/39
0/95

500
925
250
250

9000
250
0/39
0/95

9000
9000
925
250

9000
9000
0/39
0/95

9000
9000
925
250

9000
9000
0/39
0/95

9000
9000
925
250

9000
9000
0/39
0/95

ترکیب -3-5 :R1متوکسی فنیل-9،3،1 -اکسادیازول-2 -ایل-پیریدین-2 -ایل-متانول
ترکیب -1-5 :R2متوکسی فنیل-9،3،1 -اکسادیازول-2 -ایل-پیریدین-2 -ایل-متانول
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سفتیزوکسیم که بهعنوان کنترل مثبت بودند ،در

آزمایشگاهی مورد بررسی قرار دادند و به بررسی فعالیت

پلیتهای حاوی باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس و

ضد باکتریایی مشتقات سنتزشده به روش انتشار دیسک در

استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس داشتهاند.

ارتباط با باکتریهای گرم مثبت (استرپتوکوکوس پنومونیا
و استافیلوکوکوس اورئوس) و گرم منفی (سودوموناس

بحث

آئروژینوزا و کلبسیال پنومونیه) پرداختند .نتایج مطالعه آنها

اولین بار در سال  9115عمل سنتز ترکیبات -9،3،1

نشان از آن داشتند که ترکیب  3aبا استخالف تری فلور و

اکسادیازولها انجام شد .این گروه جدید از آنتیبیوتیکها

ترکیب  3eبا استخالف سیکلواکتان ،دارای بیشترین ماهیت

به همراه باکتریهای مقاوم در مقابل متیسیلین و دیگر

آنتیباکتریال در ارتباط با باکتریهای گرم منفی میباشد

داروهایی که تهدیدکننده سالمت عمومی هستند ،مبارزه

( .)39در سال  ،2091عدیل و همکاران مشتقات متفاوتی از

میکنند ( .)28در این راستا Shridhar ،و همکاران در سال

-9،3،1اکسادیازول-9،3،1 ،تیادیازول و -9،2،1تری آزول را

 2099یک سری از  -2،5دو استخالفی -9،3،1

سنتز نمودند و ماهیت ضد باکتریایی آن را مورد بررسی قرار

اکسادیازولینها را از طریق واکنش ایزونیکوتینیک اسید

دادند .ماهیت ضد باکتریایی ترکیبات در ارتباط با

هیدرازید با اسیدهای حلقوی جایگزینشده متفاوت در

باکتریهای گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس ،کلبسیال

حضور  POCl3سنتز نمودند و  90ترکیب از ترکیبات فوق

پنومونیه و استرپتوکوکوس پیوژنز در حد متوسط بود .در این

را بهمنظور فعالیت ضد باکتریایی و ضد قارچی جداسازی

آزمایش از آمپیسیلین و جنتامایسین بهعنوان داروی رفرنس

کردند .ترکیبات سنتزشده در این مطالعه ،فعالیت متوسط

استفاده گردید ( .)95در این راستا Ningaiah ،و همکاران در

ضد باکتریایی را نشان دادند ( .)21همچنین  Rapoluو

سال  2091یک سری جدید از -5( -2متیل 9 -و 3

همکاران در سال  ،2093یک سری از ( 5آلکیل (-H9

دیفنیل -H1 -پیرازول-1 -ایل) -5فنیل-9،3،1 -

ایندول-3 -ایل)( 2 -ترکیب جایگزینشده)-9،3،1 -

اکسادیازولهای  a-m7را از طریق حلقویشدن -Nꞌبنزویل-

اکسادیازولها را بهطور مؤثر به وسیله حلقویشدن

 -5متیل 9 -و  3دیفنیل H1 -پیرازول -1 -کربوهیدرازید

اکسیداتیو هیدرازیدهای –Nبنزیلیدین– (-H9ایندول-3 -

 a4با استفاده از  POCL3در دمای  920درجه سانتیگراد

ایل) آلکان با استفاده از دی (استوکسی) یدو بنزن

و یا حلقویشدن اکسیداتیو هیدرازونها ساختند که

ساختند .شایان ذکر است که هیدرازیدهای –Nبنزیلیدین-

مشتق شده از آریل آلدئیدهای مختلف بودند و (-'E)- N

(-H9ایندول-3 -ایل) آلکان از اسیدهای ایندول-3-

بنزیلیدین-5-متیل 9-و  3دی فنیل-H9 -پیرازول-1-

کربوکسیلیک ساده مشتق میشوند .براساس نتایج

کربوهیدرازید  )a-d(5به عنوان اکسیدان و با استفاده از

بهدستآمده ،بهترین فعالیت ضد سرطانی و ضد التهابی

کلرامین T-سنتز شدند .در این مطالعه ترکیبات ساختهشده

مربوط به ترکیبات  i8و  t8بر روی رده های سلولی

جدید به وسیله روشهای تجزیهای و طیفی ()IR ،H-NMR

 A549 ،HepG2و  HeLa cellsگزارش شد ( .)30از سوی

مشخص گردیدند .ترکیبات سنتزشده جدید مشتق از

دیگر Morgan ،و همکاران در سال  2091در مطالعه خود

-9،3،1اکسادیازولها که بهصورت تکمرحلهای سنتز و

فعالیت ضد باکتریایی نیکوتینیک اسید هیدرازید و

خالصسازی شدند ،با استفاده از روشهای شناسایی مورد

تبدیل آن به -Nاستیل -9،3،1اکسادیازول را در محیط

تأیید قرار گرفتند .این ترکیبات جدید ساختهشده از نظر
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فعالیت ضد میکروبی با استفاده از روشهای مذکور در ارتباط

میلیگرم بر میلیلیتر با اندازه هاله رشد  10میلیمتر ،به

با باکتریهای استانداردشده مورد ارزیابی قرار گرفتند و با

خوبی بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس تأثیرگذار بوده و

داروهای استاندارد سیپروفلوکساسین و سفتیزوکسیم از نظر

ترکیب  R2نیز در غلظت  9میلیگرم بر میلیلیتر با اندازه

میزان هاله عدم رشد ،روش تعیین حداقل غلظت

هاله رشد  31میلیمتر به خوبی در ارتباط با باکتری

مهارکنندگی رشد ( )MICو روش تعیین حداقل غلظت

استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس عمل نموده است؛ اما این

کشندگی ( )MBCمقایسه گردیدند .ترکیبات جدید

ترکیبات بر باکتریهای گرم منفی تأثیرگذار نبودهاند .عالوه

سنتزشده ،فعالیت ضد میکروبی قوی را در برابر باکتریهای

بر فعالیت ضد میکروبی ترکیبات ،نکته حائز اهمیت در

گرم مثبت و فعالیت ضد میکروبی ضعیفی را در برابر

این مطالعه ،روش سنتز این مشتقات میباشد .سنتز

باکتریهای گرم منفی از خود نشان دادند .در ارتباط با نتایج

تکمرحلهای ،مسیری سریع و آسان برای سنتز ترکیبات

مربوط به حداقل غلظت مهارکنندگی رشد ( )MICو حداقل

دارویی است که موجب ذخیره قابلتوجهی از زمان و انرژی

غلظت کشندگی ( )MBCترکیبات مورد آزمایش در ارتباط

میشود و میتواند بهعنوان یک روش جدید ،راهگشایی برای

با باکتریهای مورد مطالعه نیز نتایج قابلقبولی بهویژه در

سنتز ترکیبات دارویی با بازده بیشتر و اتالف انرژی کمتر و

مورد دو باکتری گرم مثبت ذکرشده بهدست آمد؛ بهگونهای

همچنین چشماندازی روشن برای سنتز و معرفی ترکیبات

که در مقایسه با نمونههای کنترل مثبت میتوان گفت که

دارویی جدید به جامعه پزشکی معرفی گردد.

مواد جدید سنتزشده اکسادیازولی ،تقریباً برابر با شواهد مورد
استفاده عمل نمودهاند .گمان میرود که گروه عاملی

H3CO

حمایت مالی

متصل به موقعیتهای سه و چهار ،با فعالیت ضد میکروبی

پژوهش حاضر برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد

خود باعث ایجاد خاصیت ضد باکتریایی علیه دو باکتری

بوده و با حمایت مالی حوزه پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی

استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس

واحد ارومیه انجام شده است.

شده باشند .در این ارتباط ،پیشنهاد میشود برای
قویترشدن خاصیت ضد میکروبی ،گروههای عاملی دیگر به
این قسمت افزوده شوند .الزم به ذکر است که حداقل غلظت
مهاری ترکیبات در دامنه  20تا  50میکروگرم بر میلیلیتر

مالحظات اخالقی
مقاله حاضر برگرفته از پایاننامه بوده و هیچگونه
تعارض منافی در آن وجود ندارد.

در مقابل باکتریها بود (.)32

تضاد منافع
نتیجهگیری
در پژوهش حاضر با بهکارگیری روش انتشار ماده ضد
میکروبی از چاهک و بررسی هالههای عدم رشد مشخص

در این مطالعه هیچگونه تعارض منافعی بین نویسندگان
وجود ندارد و این مقاله با اطالع و هماهنگی آنها ارسال
شده است.

گردید که ترکیبات  R1و  R2هر دو در ارتباط با باکتریهای
استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس به
خوبی عمل نمودهاند؛ بهطوری که ترکیب  R1در غلظت 9
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Abstract
Introduction: The emergence of drug resistance in microorganisms poses a serious threat to human
health; therefore, new oxadiazole derivatives can be a good alternative. In this regard, the present
study aimed to evaluate the antibacterial activity of the synthesized oxadiazole derivatives and
compare it with conventional antibacterial drugs.
Materials and Methods: In the current study, following the one-step reaction process, new
derivatives of oxadiazoles were obtained with the 1, 3, 4-oxadiazole isomer. Thereafter, they were
confirmed by InfraRed )IR), Nuclear Magnetic Resonance)C-NMR), and Hydrogen Nuclear
Magnetic Resonance ) H-NMR spectroscopy). Antibacterial activity of derivatives was established
by performing a test and re-test on Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Bacillus
subtilis, Pseudomonas aeruginosa, and Escherichia coli. using disc diffusion method, determination
of Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum Bactericidal Concentration (MBC) at a
concentration of 1 mg/ml.
Results: As evidenced by the obtained results, the compounds synthesized at 1 mg/ml had
antibacterial effects on Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis. However, they
exerted no effect on the other bacteria which were tested.
Conclusion: The results of the current study indicated that the new single-step oxadiazole
derivatives have a very good antibacterial activity against Gram-positive bacteria.
Keywords: Antibacterial activity, Oxadiazole, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis
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