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 مقدمه
تیوسمی کاربازونها دسته ای از لیگاندها میباشند که به خاطر 

رفتار کئوردیناسیونی متنوع در مقابل یونهای فلزی، توپولوژی 

ساختاری و پتانسیل کاربردی باال توجه زیادی را به خود جلب 

بدلیل فعالیتهای بیولوژیکی تیوسمی کاربازونها، . (١) کرده اند

سال اخیر به این  05توجه ویژه ای در صنایع داروسازی در طی 

این تمرکز و توجه . (٢) گروه از لیگاندها معطوف شده است

آنتی ، و (٤)، آنتی باکتریایی (٣)بدلیل ویژگیهای آنتی ویروسی 

تیوسمی  این گروه از ترکیبات بوده است. (٥)ماالریایی 

، آنتی DNAکاربازونها همچنین به داشتن فعالیتهای پیوند با 

. آنها به داشتن (٦‒٩)سرطانی و آنتی اکسیدانی نیز معروفند 

فعالیت آنتی سرطانی متنوع که به توپولوژی سلولهای سرطانی 

بستگی دارند معروف می باشند. در این کار پژوهشی لیگاند 

رفتار ز و شناسایی گردید و ( سنتL1شیف باز محلول در آب )

( نیز II( و نیکل )IIنی آن با یونهای فلزی مس )وکئوردیناسی

ریایی و ضد قارچی ه گردید. در ادامه فعالیت ضد باکتمطالع

ترکیبات سنتز شده جهت تاثیر یون فلزی در فعالیتهای 

بیولوژیکی این لیگاندها مورد مطالعه قرار گرفته است.

 

 

فنیل تیوسمی کاربازید و کمپلکسهای مس و نیکل: -٤لیگند شیف باز جدید بر پایه ی 

 سنتز و بررسی خواص ضد میکروبی

 ١،سهیال جنابی سردرود١آزاده میرزااحمدی، ١*سید ابوالفضل حسینی یزدی

 تبریز،ایران شیمی،دانشگاه معدنی،دانشکده شیمی گروه -١

(، کمپلکسهای II( و نیکل )IIبا نمکهای استات مس) (L1)از واکنش لیگاند شیف باز جدید بر پایه فنیل تیوسمی کاربازید چکیده:

پایداری این ترکیبات در محیط های آبی را نشان داد. نتایج مربوطه سنتز و شناسایی شدند. نتایج حاصل از بررسیهای اسپکتروسکوپی 

( دارای II( و نیکل )IIآزمایشات مربوط به فعالیتهای ضد میکروبی لیگاند و کمپلکسهای مربوطه نشان داد که کمپلکسهای مس)

 یت ضد قارچی میباشند.ر مقابل باکتریهای گرم مثبت و خاصخاصیت ضد باکتری د

(، خواص ضد میکروبیII(،  نیکل )IIهای مس )ف باز، کمپلکس شی : واژه های کلیدی
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 بخش تجربی
 sodium)( از واکنش پیش لیگاند محاول در آب L1لیگاند )

salicylaldehyde-5-sulfonate)  با تیوسمی کاربازون در حالل

( با L1لیگاند ) متانول تحت عمل بازروانی سنتز گردید.

وکریستالوگرافی با اشعه ایکس  HNMR1, CHNS, IRروشهای

، آنالیز عنصری و طیف IRشناسایی گردید. داده های طیف 

RHNM1  .به ترتیب آورده شده استAnal. Calc. for 

(F.W = 382.392): C, 43.97; H, 3.43;  2S4.5NaO3N13H14C

N, 10.99; S, 16.77. Found: C, 43.66; H, 3.34; N, 10.95; 

O(: δ 8.25 )s, 1H, ArCHN(, 2H NMR (D1S, 16.70 %. 

8.10 (s, 1H, ArH), 7.72 (d, 1H, ArH), 7.39-750 (m, 5H, 

Selected  O):2CNMR (D13ArH), 7.01 (d, 1H, ArH) ppm. 

): 3413 s, 3247 m, 3139 m, ‒1data (KBr disc, cmIR -FT

), 1614 s (C=N), aliphatic3083 m (NH, OH), 3009 m (CH

(, 1374 m, 1292 s )C ‒ O(, aromaticC=C1554 s, 1483 s (

, ), 947 m, 844 s−
3), 1109 s, 1035 s (SO−

31197 s (SO

763 s, 697  661 s, 599 s. 

( L1( نیز به ترتیب از واکنش)II( و نیکل )IIمس )کمپلکسهای  

با نمکهای استات این فلزات به نسبت یک به یک و در حالل 

  HNMR1, CHNS, IRمتانول سنتز گردیده و با روشهای

 وکریستالوگرافی با اشعه ایکس شناسایی گردیده اند.

 فعالیت آنتی باکتریایی ترکیبات در مقابل دو باکتری گرم مثبت  

 (Staphylococcus aureus, Bacillus cereus)  و دو باکتری

 (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa) گرم منفی 

بررسی گردید. بدین منظور  (C. albicans)و یک نمونه قارچ 

روش نفوذ دیسک آگار به کار گرفته شده است. بدین صورت 

که بعد از تزریق نمونه به محیط کشت حاوی باکتری قطر هاله 

در ادامه روش  عدم رشد با خط کش اندازه گیری شده است.

( با روش رقیق سازی متناوب MICحداقل غلظت محدود کننده )

و حداقل غلظت نمونه های سنتزی که محدود کننده انجام گرفته 

رشد باکتری می باشند بر حسب میلی گرم بر میلی لیتر گزارش 

 گردیده است.

 نتایج و بحث
ویژگیهای بیولوژیکی تیوسمی کاربازونها به کئوردیناسیون 

یون فلزی مربوط میباشد. چربی دوستی که سرعت ورود به 

ی ه کئوردینه شدن بهبود مداخل سلول را کنترل میکند بوسیل

نبی در اثر کمپلکس شدن یابد. همچنین برخی از اثرات جا

( نشان میدهد ١. نتایج آزمایشگاهی )جدول کاهش پیدا می کند

که هردو کمپلکس مس و نیکل فعالیت ضد باکتری در مقابل 

باکتریهای گرم مثبت و قارچ نشان میدهند در حالیکه لیگاند در 

ده و نیز تمامی ترکیبات در مقابل انواع گرم این مورد فعال نبو

منفی غیر فعال هستند. نتایج نشان میدهند که باکتریهای گرم 

مثبت نسبت به ترکیبات مورد مطالعه حساستر میباشند و این به 

علت این است که باکتریهای گرم مثبت فاقد غشای بیرونی 

ل میکند، سلول که بعنوان مانع در برابر عبور انواع ملکولها عم

( فعالیت آنتی باکتریایی باالیی ٢( )جدول MICمیباشند. مقادیر )

را برای هر دو کمپلکس مس و نیکل در مقابل باکتریهای گرم 

 مثبت و قارچ نشان میدهند.
 1جدول 

 

Compou

nd 

Gram 

positivebacteri

a 

Gram negative 

bacteria 

Fungi 

S. 

aureus 

B. 

cereu

s 

E. 

col

i 

P. 

aerugino

sa 

C. 

albica

ns 

 Zone of inhibition (mm) 

L2 – – – – – 

1 25 30 20 – 30 

2 30 30 25 – 30 

 
 2جدول 

 نتیجه گیری

 
با باال بردن حاللیت ملکولی بررسی کار پژوهشی حاضر در 

مسیرهای مکانیسمی ترکیبات دارای خواص دارویی ممکن 

 

Compound Gram positive 

bacteria 

Gram 

negative 

bacteria 

Fungi 

S. 

aureus 

B. 

cereus 

E. coli C. 

albicans 

 MIC (mg/mL) 

1 3.13 3.13 6.25 50 

2 9.37 2.34 4.69 9.37 
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میشود و این امر مسیر جدیدی را در راستای تولید ترکیبات 

 دارویی موثرتر بر روی پژوهشگران را می گشاید  

 تقدیر و تشکر
مقاله مراتب تشکر خود را از دانشگاه تبریز به نویسندگان این 

 خاطر حمایتهای مالی و معنوی اعالم میدارند.
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New thiosemicarbazone Schiff base ligand and copper and nickel complexes: 

Synthesis and antimicrobial studies 

SeyedAbolfazlHosseiniYazdia*, AzadehMirzaahmadia, Soheilajenabisardrooda 
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Iran 

 

Abstract:  

A new Schiff base 4-phenylthiosemicarbazone ligand (L1) has been synthesized and 

characterized by elemental analysis, spectroscopic methods (1HNMR, FTI R), and single-

crystal X-ray crystallography. Reactions of L1 with copper(II) and nickel(II) acetates were 

investigated under reflux conditions in methanol.Antimicrobial activity results indicated 

Cu(II) and Ni(II) complexes showed activity against gram-positive bacteria and fungus while 

the free ligand showed no activity. 

Keywords: Antimicrobial,Schiff base, copper (II), nickel (II) 
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