
 

 
 

 

و  پیرازولون(-1H-آريلیدن -4)-4داراي  ديجد يدهایبنزن سولفونامساختارهاي  شناساييسنتز، 

 آنها ييايباکترضد خواص  بررسي

 وحيد عليمرداني، عباس رحمتي*، فرحنوش دوستدار، علي هاشمي

رانیدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا، يميگروه ش  

رانیتهران، ا ،يبهشت ديشه يدانشگاه علوم پزشک ،يدانشکده پزشک ،يپزشک یولوژيکروبيگروه م  

; a.rahmati@sci.ui.ac.irEmail:  

abbass_rahmati@yahoo.com 

 چکیده

از  (3a-3j)سولفوناميد  ایل( بنزن-1-پيرازول-1H-هيدرودی -5،4-اکسو-5-متيل-3-آریليدن-4)-4 از مشتقات یدیجد یسر

به  آرماتيک ديآلدئ کیو  دي( بنزن سولفوناملیا-1-رازوليپ-1H-درويه ید-4،5-اکسو-5-ليمت-3 نيب يواکنش تراکم کی قیطر

و  IR ،HNMR سنجيهای يفيط طریقساختار محصوالت از شد.  سنتزرفالکس  طیدر شرا O/EtOH2H در حالل سبز  خوبي

CNMR براث کرويمرقيق سازی  روشبا  يگرم مثبت و گرم منف یها یمحصوالت در برابر باکتر یيایضد باکتر تيشد. فعال تایيد 

ها از خود  یاز باکتر يدر برابر برخ راخوبي  تيفعال h3و  a3ترکيبات  که دادنشان  in vitro یيایشد. مطالعات ضد باکتر يبررس

در بازدارندگي  حلقه های بدون استخالف فنيل و نفتيل بهترین اثر را به یيایضد باکتر تينشان داد که فعال جیدهند. نتا ينشان م

 .دارند فعاليت باکتریها

 

 شيمي سبز، حاللهای سبز، ضد باکتری ،سولفوناميد :واژگان کلیدي
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 مقدمه

دهد که مرگ  ينشان م  يجهانبهداشت سازمان  یگزارش ها

شده  جادیا یها یماريب ليها نفر در جهان به دل ونيليم

نشان  هايبررس ]1[بوده است. یيایباکتر یتوسط عفونت ها

به  دیجد یهایماريبا ب دیجد یهایباکتر جیبه تدر دهديم

در  هایباکتر ،هاجهش جهيدر نتو یا اینکه و  وجود مي آید

در گذشته  نی. بنابراشونديمقاوم م يکروبيضد م یبرابر داروها

 سميمکان نشناختکشف و و های جدید یباکتریافتن و حال، 

 یبا داروها ناشي از آنها یها یماريبدرمان همچنين اثر آنها 

دانشمندان علوم  یبرا و یا روش های دیگر يکروبيضد م

 [6-2] .استبوده  ياتيح و دارویي يپزشک

 

در شيمي  شناخته شده سولفوناميد یک هسته مهمفارماکوفار 

داروهای  وسيعي از طيفزیرا در ساختار  مي باشددارویي 

های دارویي و بيولوژیکي فعاليتموجود در بازار وجود داشته و 

 هایدهد. ساختارنشان ميبه خوبي از خودش را متعددی 

 ،حاوی گروه عاملي سولفوناميد به عنوان عوامل ضد باکتری

 ضدتومور، [13,14] ضدالتهابي، [12]، ضدویروس[7-11]

و  [18] آزادکننده انسولين [17]ضدتيروئيد، [15,16]

چنين این هم شده است. ستفادها [19] کسيژنازاعوامل ليپو

  ،انيدرازکربونيک برگشت ناپذیر در ترکيب به عنوان بازدارنده 

کند. پروتوسيل، عمل مي [21]  سيستئينپروتئازهای و [20]

و سولفافنازول داروهای تجاری  سولفامتازول، سولفافورازول

سولفوناميدیک هستند که به عنوان داروهای ضدباکتری عمل 

در بيوسنتز  ،PABAکنند. فعاليت ضدباکتریایي ترکيب مي

ها در باکتریهيدروفوليک برای تقسيم سلولي اسيد دی

و  (celecoxib)چنين سلکوکسيب هم .ضروری است

دو نوع از داروهای ضدالتهابي  (valdecoxib)والدکوکسيب 

هستند که به عنوان  (NSAIDS)غيراستروئيدی 

کنند عمل مي (COX)های سيکلواکسيژناز مهارکننده

 [22] . (1شکل)

 

 

 شکل 1

بررسيها نشان داده که ساختارهای حاوی حلقه های 

داروهای سنتز شده هتروسيکل نقش اساسي و ضروری در 

داروهای موجود در بازار نشان بر روی ساختار . تحقيقات دارند

 هتروسيکل دارای حلقه یا حلقه های هاآن %68دهد که مي

از این رو؛ جای تعجب نيست که تحقيقات در  [23] هستند.

مورد  هميشه به طور ویژه نه سنتز ترکيبات هتروسيکليزمي

های های حاوی نيتروژن در دهه. هتروسيکلبوده استتوجه 

های بيولوژیکي و دارویي متنوع خود، گذشته به دليل فعاليت

 ترکيبها اند. در ميان آنتوجه زیادی را به خود جلب کرده

 ، ضدميکروبيهای دارای فعاليتپيرازولون حاوی حلقه های 

و [26]  ضدافسردگي  [25] ضدالتهابي، [24]

. فنازون، آمپيرون و متاميزول مي باشند [27]ضدسرطاني

 [28] .هستنداز جمله این موارد  برداروهای ضددرد و تب

-ایسکميبرای درمان  که (Edaravone)داروی ادارون 

بخش اصلي آن حلقه پيرازولون  شودمغز استفاده ميميوکارد 

 [29]  .(2شکل) مي باشد
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 2شکل 

 

پيرازول با آریل-Nگروه  یک حضور ها نشان داد کهگزارش

حلقه آروماتيک در مقایسه با  4گروه سولفوناميد در موقعيت 

-ها که فاقد گروه سولفوناميد هستند؛ دارای فعاليتپيرازول

در گزارش  [30]باشد. های ضدميکروبي و ضدالتهابي مي

ی دارای هاپيرازولآریل-Nمشخص گردیده است که  دیگری

خيلي خواص ضدميکروبي و ضدقارچي  متفاوتگروه عاملي 

عالوه براین، مشتقات  [31] مي دهند. خوبي از خودشان نشان

به  (Celecoxib)پيرازولين اصالح شده از سلکوکسيب 

کيناز در درمان  B-Rafو COX-2 عنوان یک مهارکننده در 

مطالب با توجه به   [32] .کندسرطان دهانه رحم عمل مي

ات که همزمان ترکيباز  یباال سنتز سری جدید ذکر شده در 

 (pyrazolone)پيرازولون هم بخش  سولفوناميد و هم بخش

در به همين خاطر مهم است. داشته باشد در یک ساختار 

-اکسو-5-متيل-3-آریليدن-4)-4از جدید جا، یک سری این

ها سنتز سولفوناميدایل( بنزن1-پيرازول-1H-هيدرودی-5و4

-ها در برابر باکتریو فعاليت ضدباکتریایي آن (3شکل) شده

 های گرم مثبت و گرم منفي مورد مطالعه قرار گرفته است.

 

 
 3شکل 

 

 يبخش تجرب

 هاو روش مواد

 Acrosو  Alfa-Aesarتمام مواد شيميایي از شرکت  

-تر مورد استفاده قرارسازی بيشخریداری شد و بدون خالص

 Electrothermalگرفت. نقطه ذوب با استفاده از دستگاه 

برروی دستگاه  IRگيری شد. طيف اندازه 9100

به  JASCO, FT\IR-6300قرمز اسپکتروسکوپي مادون

؛ NMRثبت شد. طيف  KBrهای همراه دیسک

NMR 13C و NMR1H  توسط دستگاه-Bruker

AVANCE 400MHZ NMR  در حضور حالل

DMSO-d6  ثبت گردید. آناليز عنصری با استفاده از دستگاه

Heraeus CHNS Rapid مورد تجزیه و تحليل قرار-

 گرفت.

-دي-5و4-اکسو-5-متیل-3-آريلیدن-4)-4سنتز 

 يهاسولفونامید ايل(بنزن-1-پیرازول-1H-هیدرو

(3a-j): 

-1H-هيدرودی-5و4-اکسو-5-متيل-3)-4مخلوطي از 

-آلدهيد یک مول( وميلي 1سولفوناميد )ایل( بنزن-1-پيرازول

  5/2ليتر / ميلي 5/2) / اتانول مول( در آبميلي 1آروماتيک )

ساعت تحت شرایط رفالکس در حمام  1به مدت  ليتر(ميلي

 TLC. پس از اتمام واکنش، که توسط ندزده شدروغن هم

(n-دنبال شد. مخلوط واکنش گرم صاف هگزان / اتيل )استات

شد و سپس توسط اتانول متبلور مانده با آب شستهگردید؛ باقي
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آوردن دست)برای به آید.دستشد، تا محصول خالص به

 .(دمحصول خالص، توسط اتانول متبلور گردی

 

-4،5-اکسو-5-(نيدیليبنز لیمت-4)-4-لیمت-3)-4

 :(a3) دی(بنزن سولفوناملي1-رازولیپ-1H-درویه يد
Yellow powder (90%); Mp: 235-237°C; IR 

(KBr) νmax: 3291, 3012, 2923, 1690, 1592, 

1469, 1440, 1159, 837cm-1; 1H NMR (400 

MHz, DMSO-d6) δ: 2.37 (s, 3H, CH3), 2.43 

(s, 3H, CH3), 7.34 (s, 2H, NH2), 7.42 (d, 2H, 

J = 8.0 Hz, CHarom), 7.86 (s, 1H, CHalken), 

7.89 (d, 2H, J = 8.0 Hz, CHarom), 8.13 (d, 2H, 

J = 8.8 Hz, CHarom), 8.54 (d, 2H, J = 8.8 Hz, 

CHarom) ppm; 13C NMR (100 MHz, DMSO-

d6) δ: 13.1, 21.3, 117.5, 122.5, 124.2, 126.7, 

129.4, 130.1, 134.1, 134.5, 139.2, 149.1, 

162.4, 162.9 ppm.  

 

-اکسو-5-لیمت-3-(نيدیليبنزيمتوکس-4)-4)-4

 دیسولفونامبنزن(ليا-1-رازولیپ-1H-درویهيد-4،5

(b3): 
Yellow powder (90%); Mp: 217-219°C; IR 

(KBr) νmax: 3321, 3201, 3047, 2839, 1685, 

1588, 1159, 836, cm-1; 1H NMR (400 MHz, 

DMSO-d6) δ: 2.36 (s, 3H, CH3), 3.91 (s, 3H, 

OCH3), 7.16 (d, 2H, J = 8.8 Hz, CHarom), 7.35 

(s, 2H, NH2), 7.84 (s, 1H, CHalken), 7.89 (d, 

2H, J = 8.8 Hz, CHarom), 8.15 (d, 2H, J = 8.8 

Hz, CHarom), 8.72 (d, 2H, J = 8.8 Hz, CHarom) 

ppm; 13C NMR (100 MHz, DMSO-d6) δ: 

13.1, 55.7, 114.4, 117.4, 123.1, 126.0, 126.7, 

137.0, 139.2, 140.7, 148.9, 152.9, 162.2, 

163.8 ppm. 
 

-5-لیمت-3-(نيدیلي(بنزنویآم لیمت يد-4)-4)-4

 بنزن سو(ليا-1-رازولیپ-1H-درویهيد-4،5-اکسو

 :(c3) دیلفونام

Red powder (85%); Mp: 255-258°C; IR 

(KBr) νmax: 3290, 3180, 2923, 3069, 2920, 

2857, 1676 1557, 1155, 835cm-1; 1H NMR 

(400 MHz, DMSO-d6) δ: 2.32 (s, 3H, CH3) 

3.14 (s, 6H, 2CH3), 6.86 (d, 2H, J = 9.0 Hz, 

CHarom), 7.31 (s, 2H, NH2), 7.63 (s, 1H, 

CHalken), 7.87 (d, 2H, J = 9.0 Hz, CHarom), 

8.18 (d, 2H, J = 8.8 Hz, CHarom), 8.65 (d, 2H, 

J = 8.8 Hz, CHarom) ppm; 13C NMR (100 

MHz, DMSO-d6) δ: 13.2, 40.1, 111.4, 117.2, 

118.1, 121.1, 126.6, 137.6, 138.6, 141.2, 

148.8, 152.7, 154.0, 162.8 ppm. 

 

-5-لیمت-3-(نيدیليبنزيمتوکسيد-4،2)-4)-4

بنزن (ليا-1-رازولیپ-1H-درویهيد-4،5-اکسو

 :(d3)  دیسولفونام

Orange powder (87%); Mp: 238-239°C; IR 

(KBr) νmax: 3338, 3243, 2839, 1658, 1552, 

1271, cm-1; 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) 

δ: 2.31 (s, 3H, CH3),  3.92 (s, 3H, OCH3), 

3.96 (s, 3H, OCH3), 6.70 (bs, 1H, CHarom), 

6.73 (bd, 1H, J=8.2 Hz, CHarom), 7.33 (s, 2H, 

NH2), 7.88 (d, 2H, J = 8.8 Hz, CHarom), 7.98 

(s, 1H, CHalken), 8.13 (d, 2H, J = 8.8 Hz, 

CHarom), 9.37 (d, 1H, J = 8.2 Hz, CHarom), 

ppm; 13C NMR (100 MHz, DMSO-d6) δ: 

13.0, 55.9, 56.4, 97.6, 106.6, 114.6, 116.8, 

117.3, 121.7, 126.7, 135.3, 139.1, 140.7, 

141.2, 152.7, 162.3, 166.6 ppm. 

 

-3-(نيدیليبنز يمتوکس-3-يدروکسیه-4)-4)-4

-1-رازولیپ-1H-درویه يد-4،5-اکسو-5-لیمت

 :(e3) دیبنزن سولفونام(ليا

Orange powder (80%); Mp: 259-260°C; IR 

(KBr) νmax: 3315, 3210, 3000, 2943, 2857, 

1675 1514, 1150, cm-1; 1H NMR (400 MHz, 

DMSO-d6) δ: 2.35 (s, 3H, CH3), 3.90 (s, 3H, 

OCH3), 6.97 (d, 1H, J = 8.8 Hz, CHarom), 7.35 

(s, 2H, NH2), 7.76 (s, 1H, CHalken), 7.89 (d, 

2H, J = 8.8 Hz, CHarom), 8.06 (d, 1H, J = 8.8 

Hz, CHarom), 8.15 (d, 2H, J = 8.8 Hz, CHarom), 

8.78(s, 1H, CHarom), 10.67(s, 1H, OH) ppm; 
13C NMR (100 MHz, DMSO-d6) δ: 13.2, 

55.6, 115.6, 117.1, 117.5, 121.9, 125.2 , 

126.7, 131.4, 139.1, 140.8, 147.3, 149.7, 

152.8, 153.2, 162.4 ppm. 
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-اکسو-5-لیمت-3-(نيدیليکلروبنز يد-2،4)-4)-4

 دیسولفونامبنزن(ليا-1-رازولیپ-1H-درویهيد-4،5

(f3):  

Yellow powder (90%); Mp: 238-240°C; IR 

(KBr) νmax: 3303, 3216, 3088, 1692, 1590, 

1427, 1160, 730, cm-1; 1H NMR (400 MHz, 

DMSO-d6) δ: 2.42(s, 3H, CH3), 7.34(s, 2H, 

NH2), 7.48-7.63(m, 4H, CHarom,alken), 7.86 (d, 

2H, J = 8.8 Hz, CHarom), 7.99 (d, 2H, J = 8.8 

Hz, CHarom) ppm; 13C NMR (100 MHz, 

DMSO-d6) δ: 12.8, 117.2, 126.8, 128.1, 

130.7, 131.1, 131.7, 132.6, 139.6, 139.9, 

140.0, 151.0, 160.4, ppm. 

 

-3-(نيدیليبنز يدروکسیه-4-ومبريد-5،3)-4)-4

-1-رازولیپ-1H-درویه يد-4،5-اکسو-5-لیمت

 :(g3) دیسولفونام( بنزنليا

Orange powder (87%); Mp: 273-274°C; IR 

(KBr) νmax: 3249, 3109, 2962, 2867, 1678, 

1590, 1156, cm-1; 1H NMR (400 MHz, 

DMSO-d6) δ: 2.32 (s, 3H, CH3), 7.35 (s, 2H, 

NH2), 7.75 (s, 1H, CHalken), 7.78 (s, 1H, 

CHarom), 7.89 (d, 2H, J = 8.8 Hz, CHarom), 

8.14 (d, 2H, J = 8.8 Hz, CHarom), 9.01(s, 2H, 

CHarom) ppm; 13C NMR (100 MHz, DMSO-

d6) δ: 13.0, 111.5, 117.5, 126.4, 126.8, 128.6, 

131.5, 138.4, 139.3, 140.5, 146.0, 152.7, 

162.1 ppm. 

 

-اکسو-5-ن(لیمتليا-1-)نفتالن-4-لیمت-3)-4

 سولفونابنزن(ليا-1-رازولیپ-1H-درویهيد-4،5

 :(h3)  دیم

Yellow powder (90%); Mp: 235-237°C; IR 

(KBr) νmax: 3327, 3247, 3105, 1684, 1590, 

1116, cm-1; 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) 

δ: 1.96 (s, 3H, CH3), 7.37 (s, 2H, NH2), 7.62-

9.10 (m, 12H, CHarom, alken) ppm; 13C NMR 

(100 MHz, DMSO-d6) δ: 13.2, 117.3, 124.1, 

124.9, 126.5, 126.9, 127.4, 127.9, 128.8, 

129.4, 130.8, 131.6, 133.0, 139.3, 140.5, 

145.7, 152.7, 161.7 ppm. 

-ن(لیمتليا-2-وفنی)ت-4-اکسو-5-لیمت-3)-4

 سولفونابنزن(ليا-1-رازولیپ-1H-درویهيد-4،5

 :(i3)  دیم

Orange powder (85%); Mp: 263-264°C; IR 

(KBr) νmax: 3282, 3182, 3098, 2965, 1692, 

1600, 1552, 1156, cm-1; 1H NMR (400 MHz, 

DMSO-d6) δ: 2.37 (s, 3H, CH3), 7.35 (s, 2H, 

NH2) 7.41 (t, 1H, J = 4.0 Hz, CHarom), 7.90 

(d, 2H, J = 4.0 Hz, CHarom), 7.88 (d, 2H, J = 

8.8 Hz, CHarom), 7.98 (s, 1H, CHalken), 8.13 (d, 

2H, J = 8.8 Hz, CHarom), 9.37 (d, 1H, J = 4.0 

Hz, CHarom) ppm; 13C NMR (100 MHz, 

DMSO-d6) δ: 12.9, 117.1, 120.5, 126.8, 

128.7, 136.3, 139.1, 139.2, 140.4, 140.6, 

143.0, 152.0, 162.2 ppm. 

 

4-(3(E)-4-اکسو-5-لیمت-((E)3- دنیلیآللیفن-  

 سولفانا بنزن (ليا-1-رازولیپ-1H-درویه يد4،5-

 :(j3) دیم

Red powder (90%); Mp: 250-252°C; IR 

(KBr) νmax: 3334, 3250, 3064, 1674, 1608, 

1586, 1498, 1159, cm-1; 1H NMR (400 MHz, 

DMSO-d6) δ: 2.29 (s, 3H, CH3), 7.34 (s, 2H, 

NH2), 7.49-7.76 (m, 7H, CHarom,alken), 7.89 (d, 

2H, J = 8.8 Hz, CHarom), 8.11 (d, 2H, J = 8.8 

Hz, CHarom), 8.44 (dd, 1H, J =15.6, J =11.6, 

Hz, CHalken) ppm.13C NMR (100 MHz, 

DMSO-d6) δ: 12.6, 117.0, 122.5, 124.1, 

126.8, 128.5, 129.3, 131.1, 135.1, 139.2, 

140.5, 146.8, 150.7, 151.4, 162.9 ppm. 

 

 گیري:بحث و نتیجه

-3-آریليدن-4)-4سنتز  جهت یافتن یک شرایط بهينه برای 

-بنزن ایل(1-پيرازول-1H-هيدرودی– 5و 4-اکسو-5-متيل

-اکسو-5-متيل-3)-4آلدهيد و بنزنمتيل-ها، پاراسولفوناميد

سولفوناميد به ایل( بنزن-1-پيرازول-1H-هيدرودی-5و 4

 در این راستاهای مدل انتخاب شدند. دهندهعنوان واکنش

شدند  انتخابمختلف های بهترین حالل، حاللبرای یافتن 
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-دی-5و  4-اکسو-5-متيل-3)-4 کهاین (. باتوجه به1)جدول

قابليت حل   سولفوناميدایل(بنزن1-پيرازول-1H-هيدرو

را ی استو نيتریل، تتراهيدرو فوران و متانول هادر حاللشدن 

ي در این حالل ساعت بازده پایين 24 گذشت ، پس ازشتندا

در  95درصد در اتانول  15گردید، ولي بازده حدود ها مشاهده

صد نشان مي داد که حالل آب مي تواند در این سنتز موثر 

ها آب و سایر حالل  از مخلوطباشد. بنابراین تصميم گرفته شد 

ها، مخلوط آب / در ميان آننتایج نشان داد د. وش استفاده

 . گزینه مي باشداتانول بهترین 

 

 الفسازی شرایط : بهينه1جدول  

 (%)بازدهب دما حالل رديف

1 CH3CN r.t ناچيز 

2 THF r.t ناچيز 

3 MeOH r.t ناچيز 

4 EtOH r.t 15 

5 H2O r.t 19 

6 H2O/EtOH (3/1) r.t 21 

7 H2O/EtOH (2/1) r.t 21 

8 H2O/EtOH (1/1) r.t 22 

9 H2O/EtOH(1/3) r.t 20 

10 H2O/ EtOH(1/2) r.t 20 

11 H2O/ EtOH (1/1) 50 65 

12 H2O/ EtOH (1/1) 75 76 

13 H2O/ EtOH (1/1) ج(90)90 بازرواني 

14 H2O 49 بازرواني 

15 EtOH  62 بازرواني 

شده بعد از  24(  لفا سازي  شده، بازده جدا سازي  ساعت، ب( بازده جدا
 يک ساعت

گرفت مشخص سپس، نسبت مخلوط حالل مورد بررسي قرار

( بهترین نسبت مي باشد 1/  1گردید که نسبت حجمي )

مزایای آب / اتانول به عنوان محيط از  (.8مدخل  1)جدول 

به طور خاص  فراواني، ارزاني و عدم سميت ومي توان واکنش 

سبزبودن حالل را نام برد. در مرحله بعد تاثير دما بررسي شد 

ها نشان داد که دما نيز تاثير قابل توجهي در بازده و بررسي

های آوردن بازده باال، دمادستبنابراین برای بهواکنش دارد، 

( تحت  %90گرفت و باالترین بازده )مختلف مورد بررسي قرار

 حاصل گردید.شرایط رفالکس؛ 

هنگامي که در گام بعدی تالش شد نتيجه زمان بررسي گردد 

ساعت کاهش یافت، بازده  1ساعت به  24زمان واکنش از 

بازده ساعت،  1تر از کم زمانهایواکنش ثابت بود اما در 

چندین کاتاليزور نيز استفاده گردید و . محصول کم مي شد

 واکنش تراکميها در این کاتاليزوریا عدم حضور مشخص شد 

 .مي کندایفا نتاثيری هيچ 

بهينه شرایط واکنش طراحي شده در این پتانسيل و توانایي 

-5-متيل-3-آریليدن-4)-4در سنتز سایر مشتقات از حاصله 

-سولفوناميدایل( بنزن1-پيرازول-1H-هيدرودی–4،5-اکسو

-1H-هيدرودی-5و  4-اکسو-5-متيل-3)-4ها با استفاده از 

استخالفدار های آلدهيد و سولفوناميدایل( بنزن-1-پيرازول

نشان داد که  حاصله(. نتایج 2)جدول مطالعه شد  مختلف

کشنده یا های الکترونهای مختلف، شامل گروهآلدهيد

در های هتروسيکليک به خوبي دهنده و کربوآلدهيدالکترون

مي این واکنش شرکت نموده و محصوالت مورد نظر را توليد 

  .نمایند

-5-متيل-3-آریليدن-4)-4ترکيبات سنتز شده : 2جدول 

-سولفوناميدایل(بنزن1-پيرازول-1H-هيدرودی–5و 4-اکسو

 ها و بازده جدا سازی شده

بازده  محصول آلدهید رديف
(%) 

1 4-Me-C6H4CHO 3a 90 

2 4-MeO-C6H4CHO 3b 90 
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3 4-Me2N-C6H4CHO 3c 85 

4 2,4-(MeO)2- 

C6H4CHO 

3d 87 

5 Vanillin 3e 80 

6 2,6-(Cl)2-C6H3CHO 3f 90 

7 3,5-(Br)2-4-OH- 

C6H2CHO 

3g 87 

8 1-NaphthylCHO 3h 90 

9 2-Thiophene 

carbaldehyde 

3i 85 

10 Cinnamylaldehyde 3j 90 

 

فعاليت ضدباکتریایي ترکيبات در بعد از سنتز ترکيبات، 

برابر تعدادی از شرایط آزمایشگاهي به صورت جداگانه در 

)ایزوله باليني(،  های گرم مثبت استرپتوکوک پيروژنزباکتری

 ، ليستریامونوسيتوژنز(ATCC 465) باسيلوس سابتليس

(ATCC 7644)استافيلوکوکوس اورئوس ، (ATCC 

و  (ATCC 33186) انتروکوکوس فکاليس ،(25923

 ATCC) )کلبسيالپنوموني های گرم منفيباکتری

، پسودوموناس (ATCC 25922) اشرشياکلي(، (700603

 ATCC) ، اسينتوباکترباماني(ATCC 27853) آئروژینواز

به عنوان  نيز شد. جنتامایسين و کلرامفنيکل بررسي (19606

 حداقل غلظتهای استاندارد مورد استفاده قرارگرفتند. دارو

و بر اساس ميکرو رقيق سازی روش استفاده از با  کننده مهار

های باليني و استاندارد توصيه شده توسط موسسه هایروش

های باليني و آزمایشگاهي آزمایشگاهي )موسسه استاندارد

شده  ارایه 3. نتایج آنتي باکتریال در جداول انجام شد( 2012

که تاثير  مي دهد. فعاليت ضدباکتریایي ترکيبات نشان است

گرم  هایتر از باکتریهای گرم مثبت بيشها بر باکتریآن

 [30] منفي است. این نتيجه مشابه گزارش گروه شارما بود.

پتوکوک پيوژنز رهمه ترکيبات اثر بسيار خوبي در برابر است

دارند و تقریبا مشابه داروهای جنتامایسين و کلرامفنيکل عمل 

اثر  h3و a 3کنند. در برابر باسيلوس سابتيليس، ترکيباتمي

 تریاشليبرابر  درحالي که در نددار خوبيبازدارندگي 

 نسبتا مناسبياثر بازدارندگي ، a3مونوسيتوژنز تنها ترکيب 

مشابه گروه  در برابر استافيلوکوکوس اورئوسa3نتيجه دارد. 

 در برابر استافيلوکوکوس اورئوس h3ترکيب  [30] شارما بود.

داشت. هيچ یک از ترکيبات  a3اثر مهاری بهتری نسبت به 

. به طور کلي نداشتنداینترکوکوس فکاليس  سنتز شده اثری بر

 ها دارد. فعاليت خوبي در برابر برخي از باکتری a3ترکيب 

سولفوناميدهای  (MIC) بازدارنده غلظت حداقل: 3جدول 

 باکتریها گرم مثبت برابر در سنتز شده

 الف( جنتامایسين، ب( کلرامفنيکل

 

 باکتري هاي گرم مثبت ترکیب
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3a <3/9 31/2 31/2 31/2 

3b <3/9 125 250 62/5 

3c <3/9 - 250 250 

3d <3/9 - 250 500 

3e <3/9 500 250 125 

3f <3/9 125 250 62/5 

3g <3/9 - 250 250 

3h <3/9 31/2 250 15/6 

3i <3/9 - 250 250 

3j <3/9 500 250 250 

1 <3/9 125 250 250 

 0/5 0/25 0/125 4 شاهد الف

 0/5 2 4 8 شاهد ب
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سولفوناميدهای  (MIC) بازدارنده غلظت حداقل: 4جدول 

 منفيباکتریها گرم  برابر در سنتز شده

 لف( جنتا مایسين، ب( کلرامفنيکلا

مورد آزمایش  (candida albicans)عالوه بر این، یک قارچ 

تاثير  h3قرار گرفت که در بين ترکيبات، تنها ترکيب 

داشت. در مجموع، در بين این  متوسطي در برابر این قارچ

قابل توجهي در مقایسه اثرات بازدارندگي  h3و  a3ترکيبات، 

که حلقه مي توان گفت با بقيه ترکيبات دارا بودند. بنابراین 

ل و نفتيل در مقایسه با های آروماتيک بدون استخالف فني

 های استخالف دار عملکرد بهتری دارند. سایر حلقه

 گیري:نتیجه

کارآمد برای سنتز یک  روشیک  در اینجا به طور خالصه، 

-دی-5و4-اکسو-5-متيل-3-آریليدن-4)-4سری جدید از 

-4از واکنش  هاسولفوناميدایل( بنزن-1-پيرازول-1H-هيدرو

ایل( -1-پيرازول-1H-هيدرودی-5و4-اکسو-5-متيل-3)

 حالل آبمخلوط در های آروماتيک و آلدهيدسولفوناميد بنزن

توان . از مزایای این روش ميارایه گردیداتانول با بازده عالي  :

 ،کاتاليزور عدم استفاده ،مورد استفادهحالل سبز بودن  ،به

. نتایج اشاره کردباال  بازده هایزمان بسيار کم واکنش و مدت 

ترکيبات، تمام نشان داد که  بيولوژیکي بررسيهایحاصل از 

 یباکتر نیا. برابر استرپتوکوک پيوژنز دارنداثر بسيار خوبي در 

 ایقانقار و ، زرد زخميگلودرد چرکاز جمله  يمهم یهایماريب

بنابراین مي توان تاثير این مواد بر . کنديم جادیرا در انسان ا

چنين برخي از ترکيبات هم .روی این بيماریها بررسي نمود

های باکتریفعاليت ضدباکتریایي خوب و متوسطي را در برابر 

 د.دادنگرم مثبت از خود نشان 

 

 يقدردان

کليه هزینه های مالي این پژوهش توسط دانشگاه اصفهان 

 پژوهشي، وت مالي از معاونتامين شده است . بنابراین 

دانشگاه اصفهان و  یمرکز شگاهیکارشناسان محترم آزما

را کمک کردند  سندهینو ،راه نیکه در ا یزیعز انیدانشجو

 .شوديم يتشکر و قدردان
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