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چکیده
شیف بازهای حاصل از سالسیل آلدهید سنتز شده ،وتوسط  IR,1H-NMR,13C-NMRو آنالیز عنصری شناسایی شدند .فعالیت ضد باکتری این ترکیبات بر
روی باکتریهای اشرشیای کالی ( ،)ATTC 25922استافیلو کوکوس اورئوس( ،)ATCC 25923سودوموناس ائرژنوسا ( )ATCC 27853و انتروکوکوس
فیکالیس( )ATCC 29212به وسیله روش چاهک با استفاده از دو حالل دی اکسان و ( DMFدی متیل فرمامید) بررسی شد .خصلت ضد باکتری ترکیبات
بررسی شده حاکی از فعالیت باالی ترکیبات دارای گروه برومو نسبت به ترکیبات دارای گروه نیترو در حالل دی متیل فرمامید میباشد.
کلیدواژه:سالسیل آلدهید ،شیف باز ،خصلت ضد باکتری
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مقدمه

با دو ترکیب کربونیل متفاوت حاصل میشوند ( .)6شیف بازها

در دو دهه اخیر ،شیف بازها به عنوان لیگاندهای کیلیت کننده،

گروهی از ترکیبات آلی هستند که دارای گروه عاملی

نقش کلیدی در شیمی کئوردینانسیون فلزات واسطه و همچنین

میباشند .شیف بازها دارای اهمیت قابل توجهی در شیمی آلی

فلزات گروه اصلی ،ایفا کردهاند .این لیگاندها میتوانند به راحتی،

فلزی بوده و به خاطر سهل الوصل بودن نیتروژن آنها برای فلزات

کمپلکسهای پایداری را با اغلب یونهای فلزات واسطه ایجاد

واسطه معموالً به عنوان لیگاند به کار میروند.

C=N

کنند .این لیگاندها اغلب از مسیرهای سنتزی مستقیم با بازده خوب
و درجه خلوص باال حاصل میشوند .علت اینکه این لیگاندها
بیشتر از سایر لیگاندها مورد توجه شیمی کئوردینانسیون میباشند
به خواص الکترونی و حاللیت مناسب آنها در حاللهای رایج،
دسترسی ساده برای تهیه آنها و تنوع ساختاری گسترده این
ترکیبات مربوط میشود ( .)1-6کمپلکسهای فلزات واسطه با
لیگاندهای شیف باز شامل اتمهای دهنده اکسیژن و نیتروژن به
خاطر تواناییشان در داشتن پیکربندیهای متنوع ،تغییر پذیر بودن
آرایش ساختاری و حساسیت آنها به محیطهای مولکولی از
اهمیت ویژهای برخوردارند.کمپلکسهای فلزی حاصل از
لیگاندهای شیف بازی که دارای هر دو نوع اتمهای دهنده سخت
مثل اکسیژن و نیتروژن و اتمهای دهنده نرم سولفور در ساختارشان
هستند ،اغلب خواص فیزیکی و شیمیایی جالبی نشان میدهند هم-
چنین سنتز و استفاده از شیف بازهای نامتقارن به عنوان کاتالیزگر
برای انواع واکنشها بیش از قبل مورد توجه قرار گرفته است.
کمپلکسهای شیف باز نا متقارن اجازه میدهند که هم خواص
الکترونی و هم اثرات فضایی بهطور همزمان تنظیم شوند و

این ترکیبات دارای خواص و کاربردهای متنوعی میباشند.
از انواع کاربرد این ترکیبات میتوان خواص ضد باکتری
(،)3-4ضد قارچی ( ،)3-7ضد سرطان ( ،)61-61علفکش
( )61-66و خواص کاتالیزوری ( )61-63را نام برد .سالسیل
آلدمینها خواص الکترونی جالبی که ناشی از گروههای
هیدروکسیل و ایمین است را از خود نشان میدهند ( .)63از آنجا
که در این ترکیبات جذب نور سبب تبدیل انول -ایمین به کتو-
آمین میشود خصلت فتوکرومی مهمی را از خود نشان میدهند.
خصلت بیولوژیکی این ترکیبات وابسته به ساختار مولکولی آنها
است .با توجه به رفتارهای طیفی میتوان ساختار این ترکیبات را
توضیح داد ( .)11در این تحقیق شیف بازهای حاصل از واکنش
 -1آمینو فنل و  -1آمینو تیو فنل با  -1برمو سالسیل آلدهید و -1
نیترو سالسیل آلدهید که توسط فاسینا و همکارانش سنتز و
شناسایی شدند را جهت بررسی تاثیر گروههای عاملی بر روی
فعالیت بیولوژیکی این ترکیبات مورد بررسی قرار گرفته است.

مواد و دستگاهها

بهطورکلی عملکرد شیفباز را به حداکثر میرساند .در این

تمام مواد شیمیایی ،سالسیل آلدهید -1 ،آمینوفنل -1 ،آمینوتیو

کمپلکسها ،فلز محیط شیمیایی مشابه با متالوپورفین را تجربه

فنل -1 ،برموسالسیل آلدهید و  -1نیترو سالسیل آلدهید متعلق به

میکند و لذا میتوان از لیگاندهای شیف باز نا متقارن به عنوان

شرکت آلدریچ تهیه شدند .حالل دیاکسان و دیمتیل فرمامید از

الگویی برای مطالعه رفتار پورفیرینها ،استفاده کرد .بسیاری از

مرک گرفته شدند .طیف  IRبه وسیله دستگاه 6177

گروههای تحقیقاتی تالش خود را بر سنتز و مطالعه لیگاندهای
شیف باز نامتقارن و کمپلکسهای فلزی آنها متمرکز کردهاند.
بیشتر این لیگاندها با تراکم مرحله به مرحله دی آمینهای مناسب

 Standard Stamdو طیفهای  NMRبا دستگاه مدل
 Spektro Spin MHzو آنالیزهای عنصری با مدل
 CHN-O-rapidثبت شدهاند.

Bruker
Bruker
Hereus
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روش کلی سنتز

119.8, 118.9, 116.6, 116.5. Anal. Calcd. For C13H10N2O:

مقادیر مولی یکسان (  1/14مول) از آلدهید و آمین نوع اول را در

C 60.47, H 3.88, N 10.85. Found: C 60.83, H 3.90, N
10.83.

 41 mlاتانول به همراه  6قطره اسید فرمیک حل گردید و سپس
مخلوط را به مدت  4ساعت تحت رفالکس در دمای  71درجه
قرار گرفت .رسوبات تشکیل شده را با کاغذ صافی جدا کرده و
جهت خشک شدن در دستگاه دسیکاتور قرار گرفت.

 4 )4نیترو -1( ]-1-سافانیل فنیل ) ایمینو[ متیل فنول
Yield 85%; IR (cm-1): 3214, 2571, 1615, 1520. 1H-NMR
(DMSO): 9.18 (s), 8.29-8.14 (m), 7.58 -7.48 (m), 7.26
C-NMR: 161.4, 161.2, 151.2, 139.9, 127.1, 126.5,

 4 )6برومو -1(]-1-هیدروکسیل فنیل) ایمینو[ متیل فنول

13

(d).

125.3, 124.3, 122.6, 122.0, 119.6, 117.6, 109.0. Anal.
C 56.93, H 3.65, N 10.21.

Yield 69%; IR (cm-1): 3280, 2363, 2158, 2042, 1984,

Calcd. For C13H10N2OS:

Found: C 57.47, H 3.22, O 10.20.

1807, 1695, 1622, 1589, 1501, 1454, 1401, 1316, 1267,
H-NMR
13

C-

1

1189, 1127, 1023, 920, 819, 747, 688.

(DMSO): 8.97 (s), 6.91-6.98 (m), 7.49-7.86 (m).

NMR: 160.0, 159.9, 151.3, 134.0, 134.4, 135.8, 126.5,
121.3, 119.6, 119.4, 119.1, 116.6, 109.9. Anal. calcd. For
C13H10NBrO: C 53.46, H 3.44, N 4.43. Found: C 53.41,
H 3.42, N 4.79.
شکل  : 6واکنش سنتز شیف بازها

 4)1برومو -1( ]-1-سافانیل فنیل ) ایمینو[ متیل فنول
Yield 30%; IR (cm-1): 2788, 2280, 1613, 1569, 1472,
1431, 1372, 1308, 1264, 1204, 1131, 1083, 1014, 976,
869, 815, 722, 622. 1H-NMR (DMSO): 11.70 (s), 8.90
(s), 8.38 (s), 8.15(d), 8.08 (d), 7.56-7.45 (m), 7.07 (s).

روش بررسی فعالیت بیولوژیکی
خصلت بیولوژیکی ترکیبات  ،0-1در مقابل باکتریهای

13

استافیلوکوکوس اورئوس ،سودوموناس ائرژنوسا ،اشرشیای کالی

126.4, 125.1, 122.4, 121.9, 120.9, 119.1, 110.8. Anal.

و انتروکوکوس فیکالیس با استفاده از روش چاهکی بررسی شد.

Calcd. For C13H10NBrS: C 50.65, H 3.25, N4.55. Found:

سطح پلیتها را با توجه به کدورت  1/1مک فارلند از هر باکتری

C-NMR 162.0, 155.2, 151.3, 135.4, 134.4, 130.1,

C 50.66, H 3.27, N 4.54.

آغشته کرده سپس  41 mgاز ترکیبات سنتز شده را در  6 mlحالل
 4 )6نیترو -1( ]-1-هیدروکسیل فنیل ) ایمینو[ متیل فنول
Yield 66%; IR (cm-1): 3071, 2165, 1617, 1577, 1520,
1

H-NMR

1483, 1329, 1278, 1210, 1101, 941, 815.

(DMSO): 10.5 (s), 9.4 (s), 8.68 (d), 8.55-8.22 (m), 7.66
13

C-NMR: 172.4,

(d), 7.29-7.03 (m), 6.98-6.95 (m).

159.2, 150.4, 136.8, 130.0, 129.8, 129.3, 128.7, 120.4,

دی متیل فرمامید ودی اکسان حل کرده و چاهکها را از مواد پر
کردیم .بعد از  14ساعت قرار گرفتن پلیتها در انکاباتور قطر
ناحیه توقف رشد باکتریها اطراف هر چاهک را توسط خطکش
اندازه گیری کردیم.
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بحث و نتیجهگیری

نشان نداد .این مسئله نشان میدهد استخالف نیترو سبب کاهش

شیف بازهای  0-1با بازده خوبی از واکنش تراکمی  -1آمینو

فعالیت ضد باکتری میشود .به نظر میرسد که ظرفیت نفوذ

فنول یا  -1آمینو تیو فنول یا سالسیل آلدهید استخالف شده تهیه

ایمینها به داخل باکتری با افزایش قطبیت حالل افزایش

شدند (شکل  .)6پیشرفت واکنش با توجه به  TLCبررسی شد و

مییابد.کمترین فعالیت ضد باکتری بر روی باکتری سودوموناس

لیگاندهای حاصل توسط ،آنالیز

عنصریIR,1H-NMR,13C-،

 NMRشناسایی شدند .در طیف  IRترکیبات تهیه شده پیک هایی

ائرژنوسا مشاهده شد که نشان دهنده مقاومت باالی این باکتری در
مقابل ترکیبات سنتز شده است.

در ناحیه  ،6711 cm-1مربوط به گروه  C=Oو در ناحیه
 6366-6311 cm-1مربوط به گروه  C=Nمشاهده می شود که نشان
دهنده تشکیل شیف بازها میباشد .پیکهای گروه فنلی ترکیبات
6و 6در طول موجهای کوتاهتری نسبت به ترکیبات 6و 4قرار
دارند .در طیف  H-NMR1پیکهای سینگلت موجود در ناحیه
 3/61- 3/33به پروتنهای گروه آزومتین نسبت داده
میشود که موید تشکیل شیف بازهای مورد نظر میباشد.

نتیجهگیری
فعالیت ضد باکتری ترکیبات سنتز شده  6-4در حاللهای دیمتیل
فرمامید و دیاکسان بررسی شد و نتیجه گرفتیم که به استخالفات
گروه سالسیل آلدهید و نوع حالل بستگی دارد .به نظر میرسد که
دیمتیل فرمامید حالل بهتری از دیاکسان است و فعالیت باز
دارنگی بهتری را در غلظت های کمتری از خود نشان میدهد.
ترکیبات 6و  1بازدارنگی بهتری را در مقابل باکتریهای گرم
مثبت نشان دادند .بنابراین ،این ترکیبات را میتوان در فرموالسیون

فعالیت بیولوژیکی
خواص ضد باکتری لیگاندهای تهیه شده در مقابل
باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی در دو حالل دی متیل فرمامید

آنتی باکتریهای مربوط به اندازگیری باکتریهای گرم مثبت به
خصوص استافیلو کوکوس اورئوس به کار برد.

و دی اکسان بررسی شده است (جدول  .)1با توجه به کلید
فعالیت ،تمام ترکیبات تهیه شده در مقابل باکتری استافیلو کوکوس
در حالل دیمتیل فرمامید فعالیت باالیی از خود نشان دادند.
استخالف  Brدر ترکیبات 6و 1سبب افزایش فعالیت ضد باکتری
این ترکیبات در مقابل استافیلو کوکوس و اشرشیای کالی در
تمامی غلظتها میباشد .همچنین این ترکیبات فعالیت باالیی نیز
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