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 هاآن ییایمیش کویزیو خواص ف ییایضد باکتر تیفعالبازهای شیف دارای ناجورحلقه و بررسی  یتهیه
 

 خدیجه ربیعی

 

 گروه شیمی آلی، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران
 

 03/07/3177 :تاریخ پذیرش مقاله                                   31/02/3177 مقاله:اریخ دریافت ت

 دهیچک
 یهانیبا آم هاکتون و دهایآلده یاز واکنش تراکم هابیترک نیاست که ا قرارگرفتهموردمطالعه  یمتفاوت فیگذشته بازهای ش یهادر طول دهه: زمینه و هدف

 یابیارز ییایمختلف باکتر یهاگونه یبر رو هاآن ییایباکتر ضد خواصو  دیگرد سنتز ناجورحلقه فیش یهااز باز یبرخ پژوهش، نیا در .اندشدهتهیه مختلف

 .دیگردبینی شده پیشتهیه فیش یبازها ییایمیش کویزیف خواصادامه پژوهش،  درشد. 

 سنتز نیآم-7-وفنیت و نیآم-7-نیدیریپ یهامشتق با دیبنزالده یهامشتق یواکنش تراکم یط 6 و a1-c1 یهابیترکابتدا  پژوهش، نیدر ا :هاروش و مواد

مورد  و کربن ی هیدروژنهسته سیمغناط رزونانس ی،سنجی جرمقرمز، طیفمادون یلقب از یفیط یهاداده کمک به شدهتهیه فیش یبازها ساختار. دیگرد

 ،نوزایائروژ موناسسودو ی،کل یاشیکوکوس اورئوس، اشریلواستاف)گوناگون  یهایباکتر یرو بر شده سنتز باتیترک تمام یضد باکتر تیفعالتائید قرار گرفت. 
سرور  از استفاده با شدهیهته کلیهتروس فیش یبازها ییایمیش کویزیخواص ف چنینهم. دیگرد ارزیابی( یهپنومون یالو کلبس سوبتیلیس یلوسباس یفی،سالمونال ت

 .یدگرد بررسی Molinspiration یمحاسبات

 باتیدهد که تمام ترکنشان می یزیکوشیمیاییخواص ف یج. نتاهستند یفیسالمونال ت هیعل مؤثرتری ترکیبات c1و  a1شده، تهیه قاتمشت این نیب در :نتایج

 روده جذب شوند. طریقند از توانیشده مساخته

 بررسیاثر گسترده باشند.  یفبا ط یعنوان عوامل ضد باکترتوانند بهمی c1و  a1 هایترکیبشده،  سنتز یناجورحلقه شیف این بازهای میاندر  :گیرینتیجه

 خواهند داشت. یخوب یو احتماالً جذب خوراک کنندیت میتبع ینسکیپیگانه لها از قاعده پنجترکیبکه تمام  دهدمینشان  ییایمیکو شیزیخواص ف

 

 ییایمیش کویزیف خواص ،ناجور حلقه ،یخواص ضد باکتر ف،یباز ش  :کلمات کلیدی

 

 

 

 

 

 

 مقدمه
 ستیهای زناجورحلقه مخصوصاً در حوزه یهابیترک خواص

 ها،آن ییایباکترضد  تیبا توجه به فعال ،یمیوشیبو  یپزشک

. در است شده نهیزم نیا در محققان یمندعالقه شیافزا موجب

 فیباز ش باتیاز ترک یمتفاوت انواعگذشته  یهاطول دهه

 یاز واکنش تراکم باتیترک نیاست که ا قرارگرفتهموردمطالعه 

عنوان به فیش ی(. بازها3شوند )یم هیها تهنیبا آم دهایآلده

از  یتو صنع یکیولوژیفعال ب باتیاز ترک یادیماده تعداد ز شیپ

(، 5 ،4) یاهیتجز(، 1) یمی(، الکتروش7) یمیوشیب باتیترک لیقب

 نیچن(. هم6-7اند )شدهاستفاده یو ضد قارچ ییایضد باکتر

 (.30-31کاهش مطرح هستند )-شیاکسا یزگرهایکاتالعنوان به

 یوبکریم ضد اثرات یریچشمگ طوربه فیباز ش یهاناجورحلقه

( از خود نشان 32-70) ی(، ضد سرطان36(، ضد تهوع )35 ،34)

 تروژنیو ن گوگرد یعنصرهابا  یهاناجورحلقه نیچندهند. همیم

 یمتفاوت یکیولوژیهسته مؤثر با خواص ب کیعنوان به

 (.73شده هستند )شناخته

 مهم اریبس ییدارو تیبااهم ازولینزوتب فیبازهای ش

وجود دارد  یهای متعددگزارش اخیراً(. 77-71اند )شدهشناخته

موردتوجه محققان در  فیباز ش ناجورحلقه یهاکه کمپلکس

(. 75، 74قرارگرفته است ) یکیولوژیو ب ییدارو یمیهای شحوزه

پژوهشیمقاله   

 

گروه شیمی آلی، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران خدیجه ربیعی، :مسئول نویسنده*  
Email: rabiei@qut.ac.ir 
https://orcid.org/0000-0002-6848-4473 
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N از ناجورحلقه فیعنوان بازهای شبه 3هانیلیآن دنیلیبنز 

-ییایمیش تیفعال همانند یکیولوژیب تیفعال یبرا ییباال لیپتانس

 N-یکیولوژیب یهاتیفعال اهم(. 76-77) برخوردار هستند شان

 قرارگرفته موردتوجه ریاخ یهاها که در دههنیلیآن دنیلیبنز

(، 11) ی(، ضد قارچ10-17) یاست شامل: خواص ضد سرطان

ها است کشعلف هیها در تهآن کاربرد( و 15، 14) یضد باکتر

(16.) 

 یدارا فیش یبازها ویژهبه فیش یبازها تیاهم به توجه با

 فیاز مشتقات باز ش یسر کی هیته قیتحق نیا در ناجورحلقه،

 یسرو بر تروژنین ایهای سولفور و با هسته ییهاناجورحلقه یدارا

 و گرم مثبت یهای گرم منفگونه یها بر روآن یخواص ضد باکتر

موناس و، سود1یکال یاشی، اشر7اورئوس یلوکوکوساستاف)
 یالو کلبس 6سوبتیلیس یلوس، باس5یفی، سالمونال ت4ینوزاروژائ

 یهابیترک ساختار به توجه با. است قرارگرفتهمدنظر  (2یهپنومون

ا ب بات،یترک نیا ییایمیکوشیزیخواص ف ادامه در شده،تهیه

 .دیبینی گردپیش Molinspiration یوتریکامپ استفاده سرور
 

  هامواد و روش

 هادستگاه و ییایمیش مواد 

 مرک یاز کمپان قیتحق نیموجود در ا یتجار باتیتمام ترک

. شدسازی مجدد استفاده و بدون خالص دیگرد یداریآلمان خر

به دست  Perkin–Elmer 781توسط دستگاه  قرمزمادون فیط

 دستگاهدر حالل استون توسط  NMR H1 فیط نیآمد. همچن

 شاهدبا  Bruker DRX-400 پروتون هسته سیمغناط رزونانس

به دست آمد. نقطه ذوب تمام  (TMS) النیس لیمت تریداخلی

 شرفتیگیری شد. پاندازه Yanagimotoتوسط دستگاه  باتیترک

توسط صفحات  (TLCنازک )هیال یکروماتوگراف قیطر ازواکنش 

 شد. دنبال SILG/UV 254 کاژلیلیس

-2- وفنی/ت نیدیریپ دنیلیبنزN– هیته یعموم روش

 هانیآم

مول یلیم 3و  دیآلدهبنز مشتق ازمول یلیم 3منظور،  نیا یبرا

 لیتردر دو و نیم میلی نیآم-7-وفنیت ای نیآم -7- نیدیریپ

 درجه 20 دمای در حالل بازروانی یطتحت شرا، شدهحلاتانول 

                                                           
3 N- benzylideneaniline 

7 Staphylococcus aureus 

1 Escherichia coli 

4 Pseudomonas aeruginosa 

 

 از استفاده با واکنش پیشرفتشد.  داده قرار گرادسانتی

از  نانیاطماز  بعد. گردید( دنبال TLC) نازکهیال کروماتوگرافی

اف ص ،یکاغذ صاف لهیوسآمده بهدسترسوب به واکنش، لیتکم

شد. ماده خام  داده شواتانول شست لیترمیلی( 7×5) توسطشد و 

و محصول خالص  دیگرد نوبلوراتانول  حاللآمده توسط دستبه

 هی( ته1شده در جدول )نشان داده جیباال مطابق نتا بازدهبا 

 طیفی هایداده کمک باآمده دستمحصوالت به ساختار .دیگرد

شده در ادامه آورده تهیه باتیترک یفیط یهاداده. شد شناسایی

 .استشده 

(E)-N-benzylidenepyridin-2-amine(3a): Yield (82%); 

m. p.(91-93 0C); IR (KBr)/υ cm-1: 3089(HC aromatic), 

1599 (CH=N), 1H NMR(400 MHz, d6-DMSO)/δ ppm: 

8.49 (s, 1 H, HC=N), 8.50 (d, 1 H, Ar, 3J=5Hz), 7.8 (d, 

2H, Ar, 3J= 8Hz), 7.66 (t, 1H, Ar, 1 H, 3J =7Hz), 7.55(m, 

3 H, Ar), 7.4 (t, 1 H, Ar, 3J =5Hz), 7.2 (d, 1H, Ar, 7Hz): 
13C NMR (100 MHz, d6-DMSO)/δ ppm: 159, 156, 145, 

138, 136, 131, 129, 120, 119, 118.5; MS: m/z = 183 (M+ 

+ 1, 10), 182 (M+, 20), 104 (100), 78 (60), 77 (65). 

(E)-N-(4-Chlorobenzylidene) pyridin-2-amine(3b): 

Yield (78%); m. p. (106-107 0C); IR (KBr)/υ cm-1: 

3090(HC aromatic), 1603 (CH=N), 1H NMR (400 MHz, 

d6-DMSO)/δ ppm: 8.52 (s, 1 H, HC=N), 8.50 (d, 1 H, Ar, 
3J= 5Hz), 7.70 (d, 2H, Ar, 3J =8 Hz), 7.66 (t, 1H, Ar, 1 

H, 3J= 7 Hz), 7.50(d, 2 H, Ar, 3J= 8 Hz), 7.4 (t, 1 H, Ar, 
3J =5Hz), 7.2 (d, 1H, Ar, 3J =7Hz); 13C NMR (100 MHz, 

d6-DMSO)/δ ppm: 159, 156, 149, 145, 135, 130, 129, 

119, 118; MS: m/z = 218.5 (M+ +2, 15), 216.5 (M+, 30), 

140.5 (45), 138.5 (100), 111.5 (50), 78 (55), 77 (65). 

(E)-N-(4-Chlorobenzylidene)-6-Methylpyridin-2-

amine(3b): Yield (78%); m. p. (96-98 0C); IR (KBr)/υ 

cm-1: 3099(HC aromatic), 1605 (CH=N), 1H NMR (400 

MHz, d6-DMSO)/δ ppm: 2.53 (s, 3 H, CH3), 8.58 (s, 1 H, 

HC=N), 7.70 (d, 2H, Ar, 3J= 8 Hz), 7.66 (d, 1H, Ar, 1 H, 
3J =7 Hz), 7.50(d, 2 H, Ar, 3J= 8 Hz), 7.65 (t, 1 H, Ar, 
3J= 7Hz), 6.84 (d, 1H, Ar, 3J =7Hz); 13C NMR (100 

MHz, d6-DMSO)/δ ppm: 160, 159, 149, 137, 134, 130, 

129, 122, 113, 24; ; MS: m/z = 232.5 (M+ + 2, 20), 230.5 

(M+, 35), 140.5 (45), 138.5 (100), 111.5 (40), 92 (35), 77 

(55). 

(E)-N-(4-Chlorobenzylidene)-4-phenylthiophen-2-

amine(6): Yield (88%); m. p. (138-140 0C); IR (KBr)/υ 

cm-1: 3100 (HC aromatic), 1608 (CH=N), 1H NMR (400 

MHz, d6-DMSO)/δ ppm: 8.8 (s, 1 H, HC=N), 7.40-7.52 

(m, 7 H, Ar), 7.7 (d, 2 H, 3J= 8 Hz), 7.6 (s, 1 H, Ar), 7.2 

(s, 1 H, Ar); 13C NMR (100 MHz, d6-DMSO)/δ ppm: 

161, 145, 137, 134, 130, 129, 128, 127, 125, 119; MS: 

5 Salmonella typhi 

6 Bacillus subtilis  
2 Klebsiella pneumoniae 
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m/z = 299.5 (M+ + 2, 10), 297.5 (M+, 17), 140.5 (50), 

138.5 (100), 111.5 (40), 159 (70), 77 (55). 

 یباکتر ضد تیفعال یسربر

 2از روش رقیق کردن در محیط مایع MIC پارامتر نییتع یبرا

 میمنظور ابتدا محلول ن نیا یبرا. دیاستفاده گرد قیتحق نیدر ا

 لیتردر هر میلی یعدد باکتر 332×3-5/3 (فارلند  مک

(CFUکلرید باریم لیترمیلی 5/0 منظور همین به .دیگرد هیته 

 موالر 32/0 کیدسولفوریلیتر اسمیلی 5/75موالر را به  042/0

صحیح کدورت استاندارد را با  یگالچادامه  در نموده اضافه

 cm3 مسیر  طول بافتومتر  پکترواس لهیوسجذب به یریگاندازه

بین  nm 675 در )جذب استاندارد نیم مک فارلند آمدبه دست 

 دمای در اسولفات ر یمسوسپانسیون بار .(است 31/0تا  02/0

اثر داروهـای ضد  یابیمنظور ارز. بهشد نگهداری تاریکی و اتاق

 37×2ته صاف به ابعاد  یاخانه 76 هایمیکروپلیت ی،باکتر

چاهـک کنتـرل در نظـر گرفتـه  یکاسـتفاده شـد. در هر سری 

و  RPMI 3640کشت  یطمح لیترمیلی 3/0 محتویشـد کـه 

ک اول بود. در چاه شدهقیرق یباکتر یونلیتر سوسپانسمیلی 3/0

شد تا چاهک  یختهر لیترمیلی 3/0 یزانبه م ییرقت دارو ینباالتر

 3/0هر چاهک  درشد. سپس  یختهر ییرقت دارو ینکه کمتر 30

موردنظر افزوده شـد و بـا  یباکتر یونسوسپانسـلیتر میلی

 یهاغلظت .یــدگرد مخلـوط یپـتوبرگشت پحرکـت رفت

ور در انکوبات هایباکتر جاورتدر م شدهساخته یباتمختلف ترک

                                                           
 

که لولـه  یساعت قرار داده شد. زمان 74به مدت  C17°ی در دما

 یــزانتســت خوانــده شــد و م یجکنتـرل کـدر شـد نتا

 .گردیـد یـینتع رشــد بازدارنــدگی غلظــت حــداقل

 

 نتایج
و  ینآم-7-یریدینپ یلیدنبنزN–-(E) مشتقات قیتحق نیدر ا

 از ینآم-7-تیوفن یلفن-4-)یلیدنکلروبنز-N-(E)4-( یبترک

 یدبا مشتقات بنزآلده ینآم-7-یریدینمشتقات پ یواکنش تراکم

-4با مشتق  ینآم-7-یوفنمشتق ت یواکنش تراکم یزو ن

 .)3شدند )شکل  یهته یدکلروبنزالده

و  ینآم-7-یریدینواکنش پ واکنش، شرایط یسازنهیبه برای

واکنش مدل در نظر  عنوانبه 3به  3 یبا نسبت مول یدبنزالده

 زیمحصول و ن یلدما و حالل بر بازده تشک ریتأثو  شدهگرفته

 در هایبررس ینحاصل از ا یج. نتایدگرد یزمان واکنش بررس

 .است شدهداده نشان( 7) ( و3) جداول

با استفاده از حالل اتانول و  شودمی مشاهده نتایج به توجه با

 گرادیسانتدرجه  20 یحالل تحت دما یبازروان یطدر شرا

 آمدهدستبه مناسبزمان  دربا بازده خوب  موردنظرمحصول 

و  یریدینمشتقات پ یراست. در ادامه پژوهش واکنش سا

( و 3شکل  ،4 یب)ترک یوفنواکنش مشتق ت یزو ن یدبنزآلده

و  یدر فوق بررس ذکرشده ینهبه یطتحت شرا یدپاراکلروبنرآلده

2 Broth Micro dilution 

 
 ینآم-7-تیوفن یلفن-4-)یلیدنکلروبنز-N-(E)4-( ترکیب و ینآم-7-یریدینپ یلیدنبنزN–-(E)  هایمشتق هیته -1شکل 
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 شدهخالصه( 1در جدول ) یجشد. نتا یهته موردنظرمحصوالت 

 است.

 NMR-H1 یهافیط لهیوسبه آمدهدستبه یهافراورده ساختار

 کیحضور  FT- IR فیبه ط توجه با. دیگرد ییشناسا FT- IR و

 نیمیاکه مربوط به گروه  cm 3577-3602-1 هیدر ناح جذب

CH=N  در نیچنکند. همیم تائیدرا  فیباز ش بیترک ،است 

  ppmهیدر ناح ییچندتا کیپ کیظاهر شدن  H NMR1 فیط

 مربوط. پروتون کندیم تائیدرا  کیآرومات حلقه وجود 5/7-2/2

 آزمایشگاه دمای در بنزآلدهید و آمین -7-پیریدین تراکمی واکنش بر گوناگون هایحالل ریتأث یبررس -1 جدول

 درصد(بازده ) (دقیقه) زمان حالل ردیف

 30< 350 آب 3

 70 350 استون 7

 10 350 کلرومتان دی 1

 30< 350 تتراهیدروفوران 4

 50 350 اتانول 5

 10 350 استونیتریل 6

 40 350 متانول 2

 50 740 اتانول 2
 

 اتانول حالل در بنزآلدهید و پیریدین ینوآم-7 تراکمی واکنش پیشرفت بر دما ریتأث بررسی -2 جدول

 )درصد( بازده (دقیقه) زمان (Coدما ) ردیف

 50 310 آزمایشگاه دمای 3

7 50 310 65 

1 20 310 25 

4 20 310 27 

5 300 310 27 

 

 سلسیوس درجه 20 دمای در حالل بازروانی شرایط تحت اتانول حالل در شدهتهیه یناجورحلقه دارای شیف بازهای -3 جدول

 *درصد(بازده ) (دقیقهزمان ) محصول ردیف

3 

 

310 27 

7 

 

60 22 

1 

 

45 22 

4 

 

70 22 

 شده جداسازی محصول بازده*
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تک شاخه در محدوده  صورتبه فیشباز  نیمیبه گروه ا

واضح مشاهده  طوربه 47/2 تا ppm 2/2  ییایمیش ییجاجابه

 .است موردنظر فیش باز لیتشککننده  تائیدکه  دیگرد

 ییایباکتر یابیارز

 طالعاتم داروها، به نسبت باکتریایی مقاومت پیدایش دلیل به 

 عوارض و قدرتمند اثرات با جدید مشتقات سنتز جهت فراوانی

 فشی بازهای اهمیت به توجه با. است گرفتهانجام کمتر جانبی

 یهایژگیو همچنین ( و15و  14باکتری ) ضد عوامل عنوانبه

 (12) (پیریدین)و  تیوفن هایهسته با ترکیبات فردمنحصربه

 اب شیف باز ترکیبات ساخت، یاییباکتر ضد عوامل عنوانبه

رفت. قرار گ موردتوجه یقتحق یندر ا یریدینو پ تیوفن هایهسته

 یلوکوکوساستاف هایگونه یرو بر شدهساخته فیش بازهای
 ،فییت سالمونال، ینوزاروژائ سودموناس ،یکال یاشیاشر ،اورئوس

 یبرا .دیگرد تست پنومونیه یالکلبسو  سوبتیلیس یلوسباس

از  )ییایرشد باکتر بازدارندهحداقل غلظت ( MICپارامتر  نییتع

پژوهش استفاده شد.  نیدر ا Microdilution Brothروش 

استاندارد در تمام  عنوانبه نیپروفلوکساسیس یدارو نیهمچن

 جیآورده شده است. نتا 4در جدول  جینتا. دیگردها استفاده تست

 فیتمام مشتقات باز ش نینشان داد که از ب آمدهدستبه

د ض اثر یفیسالمونال تگونه  هیعل c1و  a1، دو مشتق شدهتهیه

ان از خود نش هابیترک هیبق بهنسبت  یترمناسب ییایباکتر

سودموناس دو گونه  یبر رو c1و  a1 یهابیترک نیچندادند. هم

 یهمهارکنند اثرات بیه ترتب پنومونیه یالکلبسو  ینوزاروژائ

 ییایضد باکتر تیفعال سمی. مکانانددادهاز خود نشان  یمناسب

 است ممکن یول ستیمشخص ن قیدق طوربه شدهتست باتیترک

 یهامیآنز تیمهار فعال ای یسلول وارهیتداخل در سنتز د لیدل به

 باشد. یباکتر

 فیزیکوشیمیایی خواص بررسی

، شدهتهیه باتیو جذب ترک یرینفوذپذ بینیپیش یبرا

به  یوتریکامپ یهاروش از استفاده با ییایمیکوشیزیف یپارامترها

 یوندهایپ، تعداد  (MW) یمطالعه، وزن مولکول نیآمد. در ا دست

 یوندهای، پ(logP) عیتوز بیضر تمی، لگارN-rotb)) چرخش قابل

 رندهیگ یدروژنیه یوندهایتعداد پ، OHNH-(N( دهنده یدروژنیه

(ON-N) مولکول یو سطح قطب TPSA) )قواعد دیگرد یسربر .

محاسبه  Molinspirationبا استفاده از سرور  ینسکیپیل گانهپنج

 بیترک کیاست.  شدهداده( نشان 5آن در جدول ) جی. نتادیگرد

 کهتواند باشد یخوب م یخوراک یدارو عنوانبه یصورت در

، تعداد 500کمتر از  ی: وزن مولکولدرا دارا باش ریز یپارامترها

 کمتر عیتوز بیضر تمی، لگار30کمتر از  چرخش قابل یوندهایپ

تعداد و  30کمتر از  رندهیگ یدروژنیه یوندهایپ تعداد، 5از 

 ی(. سطح قطب12) 5کمتر از  رندهیگ یدروژنیه یوندهایپ

 ستیز بینیپیش یبرا یضرور اتیاز خصوص یکیمولکول 

در  یسطح قطب نی. ااست شدهتهیه باتیترک یخوراک یابیدست

بوده  وژنتریو ن ژنیاکس یهااتمتوسط  شدهاشغالسطوح  قتیحق

 مختلف ییایباکتر هایگونهدر مقابل  استاندارد یو داروها شدهتهیه مشتقات یبرا MIC ریمقاد -4 جدول

     MIC(mg/ml) یباکتر  بیترک فیرد

  a b c d e f  

3 a1 - 36 36 - - 17  

7 b1 17 64 17 64 - 64  

1 c1 - 17 2 - - 36  

4 6 17 17 64 - - 17  

  06/0 06/0 06/0 06/0 06/0 06/0 نیپروفلوکساسیس 5
 

a  یالک ایشیاشر ،b نوزایروژئا سسودمونا ،c  یفیسالمونال ت، d   اورئوس کوکوس لویاستاف ،e و  سوبتیلیس یلوسباسf   یهپنومون یالکلبس 
است قرارگرفتهمورداستفاده  استاندارد عنوانبه نیپروفلوکساسیس  

 ییایباکتر تیعدم فعال---
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 TPSA ریبا مقاد ییهامولکولاند. شده متصل دروژنیه که به

خواهند داشت  یروده جذب خوب قیآنگستروم از طر 340کمتر از 

 یسد خون قیآنگستروم از طر 60کمتر از  ریبا مقاد ییهامولکولو 

در  شدهتهیه یهامولکولخواهند داشت. تمام  یعبور خوب یزمغ

 یخوب یو مغذ یارودهرسد که نفوذ یمطالعه به نظر م نیا

 یارودهجذب  بینیپیش یبرا یگریخواهند داشت. فاکتور د

 ؛ کهشودیشناخته م o/wlog Pکه تحت عنوان  است تهیسیلیپوفیل

P استدر تعادل  یو آب یدر فاز آل بیآن نسبت غلظت ترک .

 ازریغبه باتیکه تمام ترک دهدمینشان  آمدهعملبه یهایبررس

d1 یاز خود نشان م یاروده جذب یبرا یمناسب تهیسیلیفپویل-

مهم  اریفاکتور بس کیمولکول  یدروژنیه وندیپ تیظرف دهند.

 یوندهایپنفوذ مناسب تعداد  ی. برااستجذب دارو  یبرا

 یدروژنیه یوندهایپکمتر و تعداد  5از  دیدهنده با یدروژنیه

از جذب  قیتحق نیا باتیکمتر باشد. تمام ترک 30از  رندهیگ

 باشند.یم دارا یدروژنیه یوندهایپ ازلحاظ یخوب

 یمهم اریبس عامل ب،یترک کی چرخش قابل یوندهایپتعداد 

طور نیهم و هادهندهانتقال از عبور ایو  هامیآنز به اتصال یبرا

 ستیز 30 ریز یوندهایپ تعداد با یباتی. ترکاست یارودهجذب 

 باتیتمام ترکدهند. یم نشان خود از یخوب یخوراک یابیدست

 رجدا از عبور یبرا یمناسب چرخش قابل یوندهایپ تعداد موجود،

 ییایمیش کویزیخواص ف یوتریکامپ زیباشند. آنالیم دارا را روده

 گانهجپناز قاعده  باتینشان داد که تمام ترک شدهساختهمشتقات 

 کیکه تنها  6مشتق شماره  رازیغبهکنند یم تیتبع ینسکیپیل

 یخوب یجذب خوراک یگهم و داد نشان قاعده نیا از انحراف

 خواهند داشت.

 

 گیرینتیجهبحث و 
از بازهای  یتعداد هیته یبرا مناسبروش  کی قیتحق نیدر ا

 خواص پژوهششده است. در ادامه ناجورحلقه ارائه یدارا فیش

. است شدهواقع یشده موردبررستهیه فیش یبازها ییایضد باکتر

نتز س فیباز ش یهامشتق نیاز ب دهدمیآمده نشان دستبه جینتا

د ض اثر یدارا یفیگونه سالمونال ت هیعل c1و  a1شده، مشتقات 

عنوان به توانندیم هابیترک نیو ا باشندیم یترمناسب ییایباکتر

 ینچنهم. رندیگمورداستفاده قرار  یمطالعات بعد یالگو برا کی

شده نشان مشتقات ساخته ییایمیش کویزیخواص ف یبررس

 یکنسیپیگانه لشده از قاعده پنجتهیه یهابیتمام ترک دهدمی

 توانندیم یخوب یجذب خوراک هاآن تمامکنند و یم تیتبع

 .باشند داشته
 

 تشکر و قدردانی
 نیاز ا تیبه خاطر حما قم یصنعت دانشگاه یپژوهش معاونت از

 .میسپاسگزار 427345با کد حمایت مالی  پژوهش

 
 تعارض منافع

 وجود یمنافع تعارض گونهچیه که داردیم اعالم سندهینو

 .ندارد

 

 

 

 مطالعه نیموجود در ا باتیترک ییایمیش کویزیف خواص ریمقاد -5جدول 

.N rotb بیترک
 N-OHNH

 N-ON
 MW TPSA logP Violation 

a1 7 0 7 71/327 76/75 52/7 0 

b1 7 0 7 62/736 76/75 75/1 0 

c1 7 0 7 20/710 76/75 10/1 0 

6 1 0 3 23/772 16/37 61/5 3 
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Abstract 
 

Background & Objective: Over the past few decades different Schiff bases have been studied which 

show that these compounds are prepared by condensation reaction of aldehydes and ketones with 

different amines. In this research, some heterocyclic Schiff bases were synthesized and their 

antibacterial activity were evaluated against different bacteria. In continuation of research, 

physicochemical properties of synthetic Schiff bases were predicted. 
Materials & Methods: In this research, initially, compounds 3a-3c and 6 were synthesized through 

condensation reaction of benzaldehyde derivatives with pyridine-2-amine and thiophen-2-amine 

derivatives. The structures of the synthetic Schiff bases were confirmed by spectroscopy data such as 

infrared, mass spectrometric, nuclear magnetic resonance of hydrogen and carbon. Antibacterial 

activity of all synthesized compounds were evaluated against different bacteria (Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi, Bacillus subtilis and Klebsiella 

pneumoniae). Also, physicochemical properties perpetrated heterocyclic Schiff bases checked using 

Molinspiration calculating server. 

Results: Among these synthetic derivatives, compounds 3a and 3c are the most effective compounds 

against Salmonella typhi. Physicochemical analysis indicated that all the synthesized compounds 

have good oral absorption from intestinal tract. 

Conclusion: Among these synthetic heterocyclic Schiff bases, compounds 3a and 3c could be 

considered as antibacterial agents with broad spectrum. Physicochemical properties showed that all 

the compounds obeyed Lipinski’s rule of five and likely have a good oral absorption. 
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