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 مقاله پژوهشی

استات در موقعیت -متصل به یلیدن و متیل ای مشتقات اتیل سنتز تک مرحله

 ها بررسی خاصیت ضد باکتریایی آن تیازول و-1 و 3از حلقه  5
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 چکیده

توانند  باشد؛ از این رو مشتقات جدید تیازولی می می انسانی جوامع سالمت برای جدی دتهدی ها باکتری در دارویی مقامت بروز :مقدمه

متصل به  لیو مت لیمشتقات ات یا سنتز تک مرحلهباشند. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف  جایگزین مناسبی برای داروهای رایج

 انجام شد.ها  آن ییاید باکترض تیخاص یو بررس ازولیت-1و  3از حلقه  5 تیاستات در موقع-دنیلی

بر  تیازولو ساختارهای جدید  کربوکسیالت در حالل استن دی ای میان تیواوره و مشتقات استیلن از واکنش تک مرحله ها:مواد و روش

IR (Infrared)، NMR-C (Nuclear Magnetic  Carbon سنجی طیف های روش از استفاده با مشتق گردید و پایه اتیل و متیل

sonanceReو ) NMR-H (Hydrogen Proton Nuclear Magnetic Resonanceمورد ) فعالیت ضد گرفتند.  قرار تأیید و بررسی

:Minimum Inhibitory  MICبه روش انتشار از چاهک، تعیین حداقل غلظت بازدارندگی ) میکروبی ترکیبات سنتز شده

Concentrationکشندگی غلظت ( و حداقل (Concentrationhibitory Minimal In MBC:)  لیتر و با  گرم بر میلی میلی 1در غلظت

 مورد بررسی قرار گرفت. سرئوس باسیلوس و اپیدرمیدیس استافیلوکوکوس ،اورئوس استافیلوکوکوسهای  سه بار تکرار روی باکتری

ترین  و قویمتر بوده  میلی=R2 34±55/1 و=R1 30±45/0حاکی از آن بودند که بیشترین قطر هاله عدم رشد به ترتیب  نتایج :ها یافته

دو باکتری دیگر مورد مطالعه نیز تحت  بوده است. استافیلوکوکوس اورئوسمربوط به باکتری لیتر  گرم بر میلی میلی 2R=250اثر مهاری 

 تأثیر ترکیبات قرار داشتند.

ای سنتز  تیازولی که به صورت تک مرحله-1و  3دهنده آن بودند که مشتقات جدید  نتایج حاصل از این پژوهش نشان :یریگجهینت

 های گرم مثبت مورد آزمایش شدند، در کمترین غلظت دارای فعالیت ضد باکتریایی بسیار خوب همانند داروهای رایج علیه نمونه

 باشند. می

 

 سرئوس باسیلوس، یدیساستافیلوکوکوس اپیدرم، استافیلوکوکوس اورئوس تیازول، فعالیت ضد باکتریایی،-1و  3 :یدیکل کلمات
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 مقدمه
 ترکیبات از که هستند شیمیایی مواد ها بیوتیک آنتی

سنتز این  و کشف .آیند می دست به ساختگی و طبیعی

های عفونی کرده و  به درمان بیماری شایانیترکیبات، کمک 

 های زیادی را نجات داده است های اخیر جان انسان طی سال

به شدت دانشمندان را نگران کرده  آنچه ،وجود  این . با(1)

در و ایجاد مقاومت دارویی ها  بیوتیک اثر شدن آنتی است، بی

 ترین مهم از. (2) های عفونی است درمان برخی از بیماری

 حد از بیش یا خودسرانه مصرف دارویی، مقاومت عوامل

 نظیر مختلفی دالیل با توجه به(. 3باشد ) می ها بیوتیک آنتی

 انسان، توسط ها بیوتیک آنتی رویه بی و تردهگس  استفاده

 ویروسی، های عفونت درمان در ها بیوتیک آنتی از استفاده

 های رژیم از استفاده بیوتیکی، آنتی درمانی نکردن دوره کامل

 آزمایشات فقدان دارویی و چند جای به دارویی تک درمانی

 های عفونت، مقاومت عوامل تعیین جهت سریع تشخیصی

 صورت در. (4است ) یافته گسترش سرعت به یوتیکیب آنتی

 یا بیوتیکی آنتی مقاومت روزافزون گسترش و کنترل عدم

 افزایش و بیوتیک آنتی به مقاوم های باکتری های گونه افزایش

 مقاوم های میکروب با عفونت درمان زمینه در درمانی شکست

 به منجر خود امر این که مواجه هستیم بیوتیک آنتی به

 احتمال افزایش آن موازات به و بیماری دوره شدن النیطو

 زمان مدت طول افزایش جامعه، افراد سایر به بیماری انتقال

 در و تر گران داروهایی به نیاز افزایش بیمارستان، در بستری

 مرگ خطر افزایش و درمان برای بیشتر عوارض با حال عین

 ترکیبات ها آن مشتقات و ها تیازول .شود می بیماران میر و

 شیمی، از جمله ها زمینه از بسیاری در مفیدی بسیار

 کاربرد دلیل گستردگی به. باشند می داروسازی و کشاورزی

 برخوردار زیادی اهمیت از ترکیبات این ها، تیازول مشتقات

 وجود B1 ویتامین ساختار در تیازولیوم (. حلقه5هستند )

 عنوان به B1 ویتامین در تیازول حلقه نقش دارد.

 در ها تیازول وجود. (6باشد ) می الکترون کننده دریافت

 اسیدها آلفا کتو از زدایی کربوکسیل برای ها کوآنزیم ساختار

 لیگاندهای ها تیازول آمینو .(7است ) مهم بسیار

-2-آریل .(8هستند ) آدنوزین و کننده استروژن دریافت

 3β کننده دریافت های محرک ساختار در تیازول آمینو

 روی آدرنرژیک 3βکننده  دریافت. دارد وجود آدرنرژیک

 این تحریک دارند. قرار چربی بافت در چربی های سلول

 و ها چربی متابولیسم سرعت افزایش باعث کننده دریافت

 ساختار در تیازول آمینو-2 .(9شود ) می وزن کاهش

 تیازول-(فنیل نیترو-4)-4]-4 .(10دارد ) وجود توپوایزومراز

 کاربرد زخم سیاه ضد عنوان به سولفونامید بنزن [وآمین

 متیل فلورو تری-3-(تیونیل-2)-5)-2 .(11دارد ) دارویی

 طاعون ضد خاصیت دارای تیازول فنیل -4-(ایل-1-پیرازول

 ها تیازول فنیل آمینو-2 مشتقات از فانتیزول .(12است )

رشد  و از (13کند ) می عمل قارچ ضد عنوان به و بوده

 .(14نماید ) می جلوگیری xanthomonas گرم منفی باکتری

گوانیدین  (ایل-2-تیازول آریل-4)-3-آمینو-2-آریل-1

های  میکروارگانیسم علیه ضد باکتریایی دارای خاصیت

Staphylococcus aureus ،Staphylococcus epidmidis ،

Pseudomonas aeruginosa  وProteus vulgaris باشد  می

شده، مطالعه حاضر با هدف  مطالب بیان (. با توجه به15)

و  3-اوکسو-4-آمینو-Z2-2- مشتقات ای سنتز تک مرحله

 و اتیل های گروه پایه بر استات-یلیدن-(H4)5-تیازول-1

 بر باکتریها  آن باکتریایی ضد خاصیت بررسی و متیل

 استافیلوکوکوس ،PTCC 1337 اورئوس استافیلوکوکوس

 PTCC سرئوس لوسباسی و PTCC 1435اپیدرمیدیس 

 انجام شد. 1015

 

 ها مواد و روش

 H-NMRو  IR ،C-NMRهای  طیف 1-6های  در شکل

 مشتقات سنتزشده نشان داده شده است.
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 استات ]یلیدن-(H4)5-تیازول-1و  3-اکسو-4-آمینو-2[-2-متیل ترکیب IR طیف :1شکل 

 

 
 استات ]( یلیدنH4)-5-تیازول-1و  3-اکسو-4-آمینو-2[-2-ترکیب متیل C.NMR مگاهرتز( 47/75) : طیف2شکل 

 

 
  استات ]( یلیدنH4) -5-تیازول-1و  3-اکسو-4-آمینو-2[-2- متیل ترکیبH.NMR مگاهرتز(  13/300: طیف )3شکل 
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 استات ]( یلیدنH4) 5-تیازول-1و  3-اکسو-4-آمینو-2[-2-اتیل IR طیف: 4شکل 

 

 
   استات ]( یلیدنH4) 5-تیازول-1و  3-اکسو-4-آمینو-2[-2-اتیل C.NMRمگاهرتز(  47/75طیف ): 5شکل 

 

 
  استات ]( یلیدنH4) 5-تیازول-1و  3-اکسو-4-آمینو-2[-2-اتیل H.NMR مگاهرتز( 13/300طیف ) :6شکل 
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 استفاده مورد وسایل و شیمیایی مواد

انکوباتور  مانند موادی و وسایل از مطالعه این در

(High-Tech،) اتوکالو (Taiwan ،F2000)، ترازوی 

 کشت محیط ، (Japan ،0/001 ،AND-GF200دیجیتال )

 مولر هینتون آگار و مولر هینتون براث و نوترینت براث

(Merck) سیپروفلوکساسین های بیوتیک شد. آنتی استفاده 

 خلوص درجه با( سیگما شرکت ساخت) زوکسیم سفتی و

 قرار هاستفاد و مورد تهیه شد درصد از شرکت مربوطه 100

 شرکت از پژوهش این در شده  استفاده آلی های حالل. گرفت

Merck سنجی ترکیبات توسط  شدند و طیف تهیه آلمان

 انجام شد. BRUKERدستگاه 

 

 مطالعه مورد های میکروارگانیسم

 اورئوس استافیلوکوکوس شامل باکتریایی های سویه

PTCC 1337، اپیدرمیدیس  استافیلوکوکوسPTCC 1435 

مرکز  از که بودند PTCC 1015 سرئوس سیلوسبا و

های علمی و صنعتی  های سازمان پژوهش کلکسیون باکتری

:Iranian Research Organization for  IROSTایران )

Science and Technologyکشت محیط در شد و ( تهیه 

 گرماگذاری گراد سانتی درجه 37 دمای در نوترینت براث

 .گردید

 

 تیازولی-1و  3تهیه مشتقات 

ای توسط حالل  مرحله به صورت تک جدیدترکیبات 

استون در دمای محیط سنتز گشته و با بازده باال استخراج 

 ،C-NMRسنجی  شدند. این ترکیبات به روش طیف

H-NMR و IR .روش  مورد بررسی و تأیید قرار گرفتند

پیشنهادی برای سنتز به این صورت بود که از واکنش میان 

کربوکسیالت در حضور استون، ساختار  دی استیلنتیواوره و 

ای سنتز  مرحله ها به صورت تک تیازول-1و  3جدیدی از 

های عاملی اتیل و متیل،  شد. در مرحله بعد با افزودن گروه

ساختار متفاوت از ساختار اصلی سنتز گردید. دو 

های فیزیکی و اطالعات طیفی ترکیبات سنتزشده در  ویژگی

 اده شده است.د نشان 1جدول 

 

 روش سنتز پیشنهادی، اطالعات طیفی و ساختار ترکیبات سنتز شده تیازولی :1جدول 

 (Rروش سنتز پیشنهادی )

 
 استات ](یلیدنH4)5-تیازول-1و  3-اکسو-4-آمینو-2[-2-اتیل استات ]یلیدن-(H4)5-تیازول-1و  3-اکسو-4-آمینو-2[-2-متیل مشتقات

(R1=CH3)                                                          (R2=CH3CH2) 

White crystals, m.p. 232.0–233.0◦C (Dec.), yield 58.3%. 

IR (K.Br) (vmax, cm−1): 3315; 1710; 1679. 
1H. NMR (DMSO-d 6) δH: 3.83 (3H, s, CH 3); 6.62(1H, s, CH); 

9.31 (1H, s, NH); 9.5–9.7 (1H, br. s, NH( . 
13C.NMR (DMSO-d 6) δC: 50.82 (CH 3), 113.45 (CH); 147.06 

(CS); 164.95 (C N); 176.29 and 177.24 (2 C O). 

White crystals, m.p. 239.0–240.0◦C (dec.), yield 

55.1%. 

IR (K.Br) (vmax, cm−1): 3347; 3219; 1715; 1675; 1642. 
1H.NMR (DMSO-d 6) δH: 1.24 (3H, t, 3 J HH = 7.1 

Hz, CH 3); 4.21 (2H, q, 3 J HH = 7.1 Hz, OCH 2); 

6.60 (1H, s,   CH); 9.4–9.7 (2H, br. s, NH 2). 
13 C.NMR (DMSO-d 6) δC: 14.52 (CH 3), 61.82 

(OCH 2), 115.55 (CH); 148.53 (CS); 166.30 (C N); 

177.99 and 179.09 (2 C O). 
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 میکروبی مشتقات سنتزشده ضد اثر بررسی

تعیین  و چاهک انتشار از های آزمون انجام منظور به

 1 غلظت به محلولی ،(MICحداقل غلظت بازدارندگی )

  مشتقات جدید سنتزشده از لیتر میلی بر گرم میلی

 حالل از ها محلول این تهیه در. شد تهیه تیازولی

 برای نیل به این هدف،. شد استفاده سولفوکساید متیل دی

 در و شد وزن ترازو توسط تیازولی مشتقات از گرم میلی 1

گردید.  حل سولفوکساید متیل دی حالل لیتر میلی 1

زوکسیم( نیز  های کنترلی )سیپروفلوکساسین و سفتی نمونه

تعیین  آزمون انجام به منظور. دندبا همین میزان تهیه ش

 میکروگرم 1000 تا 0 رقت پنج ،حداقل غلظت بازدارندگی

 تا 1000 از رقت پنج و تیازولی مشتقات از لیتر میلی بر

های کنترلی  نمونه از لیتر میلی بر میکروگرم 48/0

 . (16شد ) فراهم زوکسیم( )سیپروفلوکساسین و سفتی

 

به  شتقات سنتزشدهتعیین فعالیت ضد باکتریایی م

 روش انتشار از چاهک

ها در لوله توسط آب  باکتریپس از تهیه سوسپانسیون 

عادل ی مبا کدورت مقطر و مطابقت کدورت سوسپانسیون

واحد تشکیل  5/1×108 که معادلد فارلن استاندارد نیم مک

سوسپانسیون مقداری از ،  باشد لیتر باکتری می کلنی بر میلی

و شد ای استریل برداشته  سواپ پنبه از با استفاده باکتری

روی محیط کشت مولر هینتون آگار به صورت چمنی و 

سپس به وسیله پیپت د. یکنواخت کشت گردی کامالً

 50هایی در پلیت ایجاد شد. در ادامه،  پاستور، چاهک

تیازول و شده از مشتقات  های تهیه میکرولیتر از محلول

. ها تزریق گشت چاهک به داخلهای کنترلی  نمونه

های عدم رشد با  به منظور مقایسه هاله های کنترلی نمونه

در انتها، درب  ترکیبات جدید مورد استفاده قرار گرفتند.

 37ساعت در دمای  24ها به مدت  ها بسته شد و آن پلیت

 گراد داخل انکوباتور قرار گرفتند. پس از درجه سانتی

ضور هاله عدم ها از نظر تعیین ح پلیت ،ساعت 24 گذشت

  (.17-19) رشد بررسی شدند

 

( و حداقل MICتعیین حداقل غلظت بازدارندگی )

ت ق( با استفاده از تعیین رMBCغلظت کشندگی )

 ای لوله

ساعت  18های باکتریایی مورد بررسی به مدت  سویه

درجه  37ر دمای د در محیط کشت نوترینت براث

برای هر  لوله پنجگراد کشت داده شدند. در ادامه،  سانتی

سی  سی 1ها  ر تمام لولهو د شدای چیده  الولهجدر  نمونه

از میکرولیتر  600مولر هینتون براث، محیط کشت 

میکرولیتر باکتری مورد  400و  مشتقات سنتزشده تیازول

سی از لوله  سی 1نظر ریخته شد. پس از مخلوط کردن، 

نجم ادامه اول به لوله دوم اضافه گردید و این کار تا لوله پ

سی از لوله  سی 1پیدا کرد. باید خاطرنشان ساخت که 

ساعت در  24پنجم بیرون ریخته شد و در ادامه به مدت 

گرفت. این عمل برای درجه انکوباتور قرار  37دمای 

ها به طور  سپس لوله های کنترلی نیز انجام شد. نمونه

چشمی از نظر کدورت بررسی گردیدند و باالترین رقتی که 

ها )عدم ایجاد کدورت( شد،  رشد باکتری بازدارندگیاعث ب

از ثبت گردید.  (MICبازدارندگی )به عنوان حداقل غلظت 

های فاقد کدورت  میکرولیتر از هریک از لوله 5، سوی دیگر

روی محیط کشت جامد مولر هینتون آگار کشت داده شد 

و باالترین رقتی که از تشکیل کلنی روی محیط جامد پس 

گراد  درجه سانتی 37شت به مدت یک شب در دمای از ک

 (MBCگی )جلوگیری نمود، به عنوان حداقل غلظت کشند

 .(20)در نظر گرفته شد 

 

 ها تجزیه و تحلیل داده

با سه بار  مشتقات سنتزشده میکروبی ضد اثر بررسی

تکرار در هر مرحله انجام شد. انحراف معیار و میانگین 
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 مورد بررسی قرار گرفت. SPSSافزار  مها با استفاده از نر داده

 

 نتایج

 R2که ترکیب مطالعه حاضر نشان دادند  نتایج

متر  میلی 34±55/1بیشترین میزان اثر را با میانگین اندازه 

متر  میلی 30±45/0با میانگین اندازه  R1نسبت به ترکیب 

از خود نشان داده  استافیلوکوکوس اورئوسبر باکتری 

میزان اثر  R2میت آن است که ترکیب است. نکته حائز اه

زوکسیم و تقریباً برابر با  بیشتری از نمونه کنترلی سفتی

سیپروفلوکساسین از خود به نمایش گذاشته است. 

، قطر هاله برابری با نمونه کنترلی R1همچنین ترکیب 

هر دو  ساختار دقیق بررسیزوکسیم داشته است.  سفتی

های عاملی متصل به  گروه که حاکی از آن بودند مشتق

 استافیلوکوکوسبه خوبی در برابر  ترکیب یلیدن استات،

 از خود خاصیت ضد باکتریایی نشان دادند. بررسی اورئوس

 این تقویت باعث مهاری ترکیبات قدرت از حاکی نتایج

 را خود مهاری اثر مشتقات این احتماالً که شود می فرضیه

 اعمال ها باکتری رب سلولی دیواره تخریب یا ساخت مهار با

در ارتباط با  گذشته تحقیقات بررسی هرچند کنند؛ می

 پژوهشگران بیشتر و است نکرده تأیید را امر این ها تیازول

 و سلولی های آنزیم مهار با مرتبط را ها تیازول مهاری اثر

ترکیبات مذکور بر دو باکتری  .(24،25)دانند  می ژنوم

 اند. دیگر نیز تأثیرگذار بوده

و متر  های عدم رشد بر حسب میلی قطر هالهیزان م

ها در  تصاویر پلیتو  2در جدول  MBCو  MICنتایج میزان 

 است. نشان داده شده 7شکل 

 

های  باکتریبر ترکیبات  (MBC) کشندگی غلظت حداقل و( MIC) بازدارندگی غلظت متر(، حداقل بر حسب میلی) هاله عدم رشدقطر  میزان :2ل جدو

 لیتر گرم بر میلی میلی 1در غلظت ایش تحت آزم

R1: Methyl Z-2-(2-Amino-4-oxo-1, 3-thiazol-5(4H)-yliden) Acetate  

R2: Ethyl Z-2-(2-Amino-4-oxo-1, 3-thiazol-5(4H)-yliden) Acetate 

 ±:میانگین سه بار تکرار
 

   
A: Methyl Z-2-(2-Amino-4-oxo-3, 1-

thiazol-5(4H)-yliden) Acetate(R1) 

B: Ethyl Z-2-(2-Amino-4-oxo-3, 1-

thiazol-5(4H)-yliden) Acetate(R2) 

A: Methyl Z-2-(2-Amino-4-oxo-3, 1-

thiazol-5(4H)-yliden) Acetate(R1) 

B: Ethyl Z-2-(2-Amino-4-oxo-3, 1-

thiazol-5(4H)-yliden) Acetate(R2) 

A: Methyl Z-2-(2-Amino-4-oxo-3, 1-

thiazol-5(4H)-yliden) Acetate(R1) 

B: Ethyl Z-2-(2-Amino-4-oxo-3, 1-

thiazol-5(4H)-yliden) Acetate(R2) 
 لیتر گرم بر میلی میلی 1 غلظت آزمایش در دهای مور باکتری بر ترکیبات چاهک از انتشار آزمایش :7شکل 

 ترکیب

  باکتری 

 باسیلوس سرئوس استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس استافیلوکوکوس اورئوس

 MIC MBC هاله عدم رشد MIC MBC هاله عدم رشد MIC MBC هاله عدم رشد

R1 45/0±30  250 500 67/0±11  1000 1000 5/0±11  - - 

R2 55/1±34  125 250 53/1±13  500 1000 0±14  - - 

35±71/0 سیپروفلوکساسین  125 15/0  75/0±35  125 15/0  5/0±34  250 31/0  

31±83/0 زوکسیم سفتی  125 07/0  85/0±20  125 07/0  5/0±11  125 07/0  
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بحث

 در که هستند گسترده اثرات با ترکیباتی ها تیازول

 توجه مورد بسیار ها آن میکروبی ضد اثرات اخیر های سال

 این از بسیاری مشتقات سالیان اخیر طی است. گرفته قرار

 قرار آزمایش مورد باکتریایی ضد اثر بررسی برای خانواده

 این توجه قابل مهاری اثر موارد اکثر در که اند گرفته

 مانند مهم زای بیماری باکتری چندین بر مشتقات

اشریشیا  و آئروژینوزا سودوموناس ،اورئوس استافیلوکوکوس

 همکاران و Zablotskaya .(21،22)است  شده گزارش کلی

 قطر گیری اندازه از طریق میکروبی ضد انجام آزمایشات با

 هاله قطر تیازول، جدید مشتقات برای درش مهار هاله

 باسیلوس برای ترتیب به را متر میلی 9-12 و 9-14 مهاری

 نشان نمودند. این امر گزارش اشریشیا کلی و سرئوس

 اثرات اند نتوانسته مشتقات این جانبی های حلقه دهد می

 و Maddila. (23)دهند  افزایش را تیازول حلقه مهاری

 جدید مشتقات برای را باکتریایی ضد فعالیت همکاران نیز

 با اورئوس استافیلوکوکوس باکتری در مورد تیازول

 فوق نتایج که نمودند گزارش 200معادل  MIC گیری اندازه

 این داشت. تفاوت های حاصل از پژوهش حاضر یافته با

 ضد خواص با ترکیبات وجود تواند ناشی از می اختالف

 در کلرینزیدین و روفنلکل پیریمیدین، همچون باکتریایی

. از سوی دیگر، قاسمی و همکاران (24)باشد  مشتقات این

 و ایمیدازول تیازول، جدید ( تعدادی از مشتقات2016)

ای سنتز  تتراهیدروپیریدین را با استفاده از روش چند مرحله

ولگاریس  پرتئوس بر کردند و اثر ضد باکتریایی ترکیبات را

 و ایمیدازول مشتقات که دادند نشان بررسی نمودند. نتایج

 c10 و a-c 6 ،a10تیازول مشتقات ،a-g9 تتراهیدروپیریدین

 مهاری اثر تنها ولگاریس بودند. پرتئوس بر مهاری اثر فاقد

 مهار هاله قطر با ترتیب به d10و  c6 ،b9 تیازول مشتق سه

 MIC و متر میلی 3/4±1/0 و 2/10±1/0، 1/22±2/0 رشد

گردید  مشاهده لیتر میلی بر یکروگرمم 1024 و 512، 128

 باکتری ضد اثرات مورد در بیشماری مطالعات .(25)

 از ها آن تمامی در تقریباً که است شده انجام تیازول مشتقات

 با همراه MIC یا رشد مهار قطر هاله گیری اندازه روش دو

 به نمونه برای است. در ادامه شده استفاده تنهایی به یا هم

در  شده است. اشاره آزمایشگاهی مطالعات این زا مورد چند

 رشد عدم هاله قطر گیری برخی از مطالعات نیز در پی اندازه

 بر تیازول مشتقات ضد باکتری اثر آزمایشگاهی، شرایط در

 و مگاتریوم باسیلوس ،سوبتلیس باسیلوس های باکتری

 (.26) است گردیده تأیید اشریشیا کلی

از  جدید شده ساخته یباتدر این مطالعه ساختار ترک

ترکیبات . شدند مشخص طیفی و ای تجزیه های روش طریق

ها که به صورت تک  سنتزشده جدید مشتق از تیازول

های  سازی شدند، با استفاده از روش ای سنتز و خالص مرحله

شناسایی مورد تأیید قرار گرفتند. این ترکیبات جدید 

های  روش میکروبی به ضد فعالیت نظر از شده ساخته

 شده های استاندارد تهیه ذکرشده در ارتباط با باکتری

سیپروفلوکساسین و  استاندارد داروهای با و گردیدند  ارزیابی

 های زوکسیم از نظر میزان هاله عدم رشد و روش سفتی

 و حداقل (MIC)رشد  مهارکنندگی غلظت حداقل تعیین

. شدند مقایسه 1طبق نمودار  (MBC)کشندگی  غلظت

قوی در  میکروبی جدید سنتزشده، فعالیت ضد کیباتتر

 از خود رااورئوس  استافیلوکوکوسبرابر باکتری گرم مثبت 

دادند؛ به طوری که نتایج برابر با میزان داروهای رایج  نشان

 حداقل به مربوط در ارتباط با نتایج .مورد استفاده بود

 کشندگی غلظت حداقل و( MIC)رشد  مهارکنندگی غلظت

(MBC)، های باکتری در ارتباط با آزمایش مورد ترکیبات 

 مطالعه نیز نتایج قابل قبولی را به ویژه در زمینه  مورد

 اورئوس و استافیلوکوکوسدو باکتری گرم مثبت 

به دست آمد؛ به نحوی که در استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس 

 توان به این  های کنترل مثبت ذکرشده می مقایسه با نمونه
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 متر های کنترلی بر حسب میلی تیازولی و نمونه-1و  3مقایسه میزان هاله عدم رشد ترکیبات : 1دار نمو

 

نتیجه رسید که مواد جدید سنتزشده تیازولی تقریباً برابر با 

این احتمال وجود دارد  شواهد مورد استفاده عمل نمودند.

که گروه عاملی اتیل و متیل متصل به ساختار اصلی با 

ضد میکروبی خود باعث ایجاد خاصیت ضد  فعالیت

و  اورئوس استافیلوکوکوسباکتریایی علیه دو باکتری 

تر  شدند. در ادامه و برای قوی اپیدرمیدیس استافیلوکوکوس

های عاملی دیگر  شدن خاصیت ضد میکروبی، افزودن گروه

شود. الزم به ذکر است که  به این قسمت پیشنهاد می

 50 تا 20 دامنه در اتترکیب مهاری غلظت حداقل

 قرار داشت. ها باکتری علیه لیتر میلی بر میکروگرم

 

 یریگ جهینت

براساس نتایج حاصل از روش انتشار ماده ضد میکروبی 

های عدم رشد مشخص گردید که  چاهک و بررسی هاله از

باکتری  هر دو در ارتباط با R2و  R1ترکیبات 

اند؛ به  نمودهبه خوبی عمل  استافیلوکوکوس اورئوس

لیتر با  گرم بر میلی میلی 1در غلظت  R1ترکیب  طوری که

در  R2متر و ترکیب  میلی 30±45/0اندازه هاله رشد 

لیتر با اندازه هاله رشد  گرم بر میلی میلی 1غلظت 

استافیلوکوکوس باکتری متر به خوبی بر  میلی 55/1±34

 برتأثیر این ترکیبات  اما؛ است تأثیرگذار بوده اورئوس

و باسیلوس  اپیدرمیدیس استافیلوکوکوسهای  باکتری

عالوه بر فعالیت ضد باکتریایی بوده است.  کمسرئوس 

حائز اهمیت در این تحقیق روشی است   ترکیبات، نکته

که برای سنتز این مشتقات مورد استفاده قرار گرفته 

سریع و آسان برای  مسیری ای است. سنتز تک مرحله

قابل   آن ذخیره  است که نتیجهسنتز ترکیبات دارویی 

عنوان یک روش  تواند به  توجه زمان و انرژی بوده و می 

با بازده  سنتز ترکیبات دارویی جدید، راهگشایی برای

انداز روشنی  بیشتر و اتالف انرژی کمتر و همچنین چشم

  به جامعه سنتز و معرفی ترکیبات دارویی جدید برای

 پزشکی شود.

 

 حمایت مالی

حاضر با حمایت حوزه پژوهشی دانشگاه آزاد  پژوهش

 اسالمی واحد تهران مرکز انجام شده است.
 

 مالحظات اخالقی

 گونه تعارض منافی وجود ندارد. در مقاله حاضر هیچ

 

 تضاد منافع

گونه تضاد منافعی بین  شایان ذکر است که هیچ

نویسندگان وجود ندارد و این مقاله با اطالع و هماهنگی 

 ال شده است.ها ارس آن
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 تشکر و قدردانی

 وسیله نویسندگان از کارشناس آزمایشگاه بدین

میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز؛ 

 نمایند. جناب عابدنژاد تشکر و قدردانی می
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Abstract 

Introduction: The emergence of drug resistance in bacteria is a serious threat to human health; 

therefore, new thiazole derivatives can be good alternatives for common drugs. In this regard, the 

aim of this study was the one-step synthesis of ethyl and methyl derivatives of ylidene-acetate 

bonded at position 5 of ring 3,1-thiazole and evaluation of their antibacterial activities.   

Materials and Methods: From the single-step reaction between thiourea and acetylene 

decarboxylase derivatives in acetone solvent, the new thiazole structures were derived based on ethyl 

and methyl, and they were investigated and confirmed by spectroscopic methods, including infrared, 

carbon nuclear magnetic resonance, and hydrogen proton nuclear magnetic resonance. The 

antibacterial properties of this isomer were assessed applying minimal inhibitory concentration, 

minimum bactericidal concentration, and disc diffusion methods. These properties were tested with 

three repetitions on Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, and Bacillus cereus at a 

concentration of 1 mg/ml. 

Results: The results of the present study showed that the strongest inhibitory effect (R2=250 mg/ml) 

and highest diameterof the inhibitory zone (R2=34±1/55 mm) of the derivatives used in this 

experiment were related to Staphylococcus aureus as the same effect of conventional antibacterial 

drugs. 

Conclusion: The results of this study indicated that the new single-step 3,1-thiazole derivatives have 

very good antibacterial activities against gram-positive bacteria. 
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