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2(3H)-Benzoksazolon Türevi Yeni 
Mannich Bazları ve Bunların 
Antibakteryel Etkinlikleri 

Ayşenur CESUR(*), Hakkı ERDOGAN(*), Nuran YULUG(**) 

Özet : Bu çalışmada, 2 (3H)-benzoksazolon ve 6-açil türevlerinin, 

piperidin türevleriyle Mannich reaksiyonuna sokulmasıyla, 3- (piperidin 

·i-il)- ve 6-açil - (piperidin-1-il) metil - 2 (3H) - benzoksazolon yapısın

da sekiz bileşik hazırlanmış ve bunların .antibakteryel etkileri incelen

miştir. Bileşiklerden 6- (2.-klorobenzo il)-3- ( 4-benzilpiperidin-1-il) me.i! 

-2 (3H)-benzoksazolonun (Bileşik VII) Sh. flexneri ve S. aureus'a (M.İ. 

K.: 62.50 .µg/ml); 6- (2-klorobenzoil)- 3- (4-fenilpiperidin-'1-il)metil-2 

(3H)-benzoksazolonun (Bileşik VIII) ise S. aureus'a karşı (M.!.K : 

62.50 µg/ml) etkileri, diklrnte değer bulunmuştur. 

NEW MANNICH BASES DERIVED FROM 

2 (3H) - llENZOXAZOLONES AND THEIR ANTillACTERIAL 

ACTIVITIES 

Suınmary: In this study, eight 3-(piperidine-1-yl)- and 6-acyl-J_ 

piperidine-1-yl)methyl- 2 (3H)-benzoxazolones ha ve been synthetized 

and their antibacterial activities h.ave been tested. Compound vıı ıs 

the most active one against S. aureus among the compounds (M.LC : 

62.50 µg/ml); and the activities of compounds VII and VIII against 

S. aureus ha ve been found noteworthy (M.LC.: 62.50 µg/ml). 

Key Words : Mannich Bases of Benzoxazolones, Synthesis, Anti~ 

bacterial Activity, IR Spectrophoto metry, NMR Spectrometry, Ele_ 

mental Analysis. 
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GİRİŞ 

Biyolojik etkinlikleri ilk ıcez 

l941'de keşfedilen (1) 2 (3H)-beE
zoksazolonları,n hipnotik (1,2), a
naljezik (2-6), antipiretik (2,:rı, 

antiroınatizınal {3), kas gevşetici 

(3,7) vb. etkileri yanısıra antimi.k
robial etkiye (8-12) sahip oldukla•:ı 
da bildirilmiştir. 

1949'da 2 (3H)-benzoksazolonun, 
P. aeruginosa ve E. coli'ye karşı 

antibakteryeı etkili olduğunun sap
tanması (8), bu gruptan başka a.'1-
tibaktery;el türevlerin aranmasıcıa 

neden olmuştur (9-11). Varma ve 
arkadaşlarının (12), 2 (3H)-benzok
sazolonların bazı Mannich bazları-

1 

Bileşik No R, 

I -H 

II -H 

III C6H5-co-

IV C6H5-CO-

v c,H,-co-

VI (o) Cl-C6H4-CO-

VII (o) Cl-C6H4-CO-

VIII (o) cı-c,H,-CO-

IX -H 

nın antibakteryel etkide olduklarıa1 
bildirmeleri üzerine, çeşitli araştı

rı,cılar bu yapıda bileşikler hazır

layarak antibakteryel etkilerini jn
celemişler, bileşiklerin bazılarının 

bu etkiye sahip olduklarını gözıe

mişlerdir (13,14). 

Bu çalışmada, literatürde ka
yıtlı olmayan ve yapıları aşağıda 

gösterilen, sekiz bileşik hazırlan:ı

rak antibakteryel etkileri incelen
miştir. Ayrıca, mikrobiyolojik ça
lışmada bütünlüğün sağlanması 

için, literatürde kayıtlı olan (12) 
3- (4-fenilpiperidin-1-il) metiL2 (3H) 
-benzoksazolon yapısındaki bileşi

ğin de (Bileşik IXJ antibakterycl 
etkisi incelenmiştir. 

R, R, 
------

-OH -C6H 5 

-H -CH2-C6H5 

-OH -C6H5 

-H -CsHs 

-H -CH2-C61i5 

-OH -CsHs 

-H -Cli,-C6H_, 

-H -CaHs 

-H -CeH5 

Sentezi yapılan bileşiklerin IR,NMR, UV ve elementer analizle
riyle yaplJarı kanıtlanmıştır. 
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GEREÇ ve YÖNTEM 

Kimyasal Çalışmalar 

Çalışmamızda kullanılan 6-ben

zoil- ve 6- (2-klorobenzoil)- 2 (3H) 

-benzoksazolon tarafımızdan hazır. 

lanmıştır. 2 (3H) - benzoksazolon, 

benzoik asit; 4-fenil-, 4-benzil- ve 

4-hidroksi-4-fenilpiperidin ve diğ::r 

kimyasal maddel,er Aldrich ve Metck 

firmalarının ürünleridir. 

6-Açil-2 (3H)-benzoksazonlar (o) 

0,1 mol 2(3H).benzoksazolon 

ve 200 g polifosforik asit, iki bo

yunlu bir balona konup, üzerhıe 

açillemede kullanılacak asit, m·~

kanik karıştırıcı ile karıştırılarak, 

ilave edildi. Karışı,m yağ banyo

sunda:, renk koyukahverengi olu:J.

caya kadar karıştırılarak ısıtıldı ve 

900 mı buzlu suya ilave edildi. Y c

di saat karıştırıldıktan sonra, -;ö

ken madde su ile yıkanıp kurutuld~ 

ve benzenden kristallendiriler~k 

saflaştırıldı. 

3-(Piperidin-1-il) metil- ve 6-

açil-3- (piperidin.Jil) metil-2 (3H)-

benzoksazolonlar (I-VIII). 

0,01 mol 2 (3H)-benzoksazolon 

(veya türevi) ve 0,01 mal piperidin 

türevinin 30 mı metanoldeki çözel

tisine, karıştırılarak, ı ml (0,')13 

mal) % 37 (a/a) 'lik formaldehit 

damla damla ilave edildi. Karı.şıın 

otuz dakika ısıtıldı, çöken madcJe 

uygun çözücülerden Jcristallendiri

lerek temizlendi. 

Spektral Analizler : 

Bileşiklerin UV spektrumları 

metanoldeki yaklaşık '!0-4M çözel

tilerinden PYE Unicaın SP ı 700 !)V 

spektrofotometresinde, IR spekt

rumları yaklaşık % 1 madde içe

ren potasyum broınürle hazırlan

mış disklerle Perkin Elmer Mod'3l 

457 IR spektrofotometresinde, NMR 

spektrumları kloroform-d (Merek) 

içindeki yaklaşık % lO'luk çözeltile

riyle C-60 HL JEOL NMR spektro. 

fotoınetresinde alındı. Eleınentr;r 

analizler ise «:Beller-Microanalytisc

hes Laboratorium- B. Almanya)> da 

yaptırıldı. 

Mikrobiyolojik Çalışmalar 

Sentezi yapılan bileşiklerin, altı 

bakteriye (*Shigella flexneri, Salın.o~ 

nella typhi, Pseudoınonas aerugino

sa, Proteus vulgaris, Staphylococcııs 

aureus, J3-hemolilik streptococcus) 

karşı antibakteryel etkileri, Tüpte 

Sıvı Dilüsyon yöntemi ile incelen

di. Besiyeri olarak Difco'nun Buy

yon besiyeri (Pepton: 10 g, Sığır Eli 

ekstraktı: 3 g, Sodyum klorür: 5 g, 

Distile su: 1000 mi), bileşiklerin w

ya .ilave edilip ısıtılarak çözünme

sini takiben pH'sı 7,4'e getirerek ha

zırlandı ve otolı;;lavda 155°C de vn

beş dakika tutularak sterilize edil

di. Bu besiyerine incelenecek bile

şiğin asetondaki steril çözeltisi, bi

leşik konsantrasyonu 1000 µg/ml 

olacak şekilde, ilave edildi. Bund1n 

da steril besiyeri ile iki kat seyre:t· 

(*) Bakteriler «H.Ü. Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalından 

temin edilmiştir. 
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meler yapılarak 15 dilüsyon 
(1000, 500, 250, ......... 0,06 .µg/ml) 

hazırlandı ve steril deney tüple
rine herbir dilüsyondan 5 ml 
kondu. Her tübe, bakteri ile ino
küle edilerek 37°C de 18-24 

saat inkübasyona bırakılmış besi
yerinin 1/100 oranında sulandırıl

masıyla elde edilen bakteri süspan
siyonundan ı damla (0,05 ml) ila
ve ıedildi ve bakteriler 37°C de 24 
saat inkübasyona bırakıldı. Bu sü
re sonunda, bakteri üremesi ~O

nucu oluşan bulanıklık dikkate alı

narak hiç bulanıklık göstermey.~n 

(yani üreme olmayan) tüpteki r!i

lüsyon, minimal inhibisyon konsan
trasyonu (M.İ.K.) olarak saptandı. 

BULGULAR 

Kimyasal Çalışma 

3- ( 4.Hidroksi-4-fenilpiperidin.J 

-il)metil-2 (3H) -benzoksazolon (!) 

1.35 g 2 (3H)-benzoksazolon ve 

1,77 g 4_hidroksi-4-fenilpiperidinden 
genel yönteme göre elde edilip ase
tonitrilden kristallendirilmiştir. Ve
rim 2,10 g (% 65). Beyaz, kristal ize 

bir madde, e.d. 195-6'C. Eter ve pet

rol eterinde çözünmez; su ve aseton
da çözünür. 

MeOl'I 

UV '), 231 (log E : 3,83) ve 

maks. 
276 nm (log E : 4.12) dir. IR 3450 

(0-H gerilim), 2940 (C-H gerilim, 

alifatik), 1740 cc~o gerilim, lak

tam), 1265 (C-0-C gerilim, 2 (3H) 

-benzoksazolon), 740, 695 cm-ı (mo

nosübstitüe benzen); NMR: 0 1,20-2,38 

(5H; multiplet; -OH ve piperidin 

H', H'), 2,76.3,03 (4H; multiplet; 

piperidin H2, H 6), 4,76 (2H; sing

let; -N-CH2 -N-), 6,95-7,59 ppm 
1 1 

de [9H; multiplet; benzen halkala

rı hidrojenleri) pikler görülür. 
Analiz C19H 20N 20 2 için hesaplanan 
C: 70,35; H: 6,21; N: 8,64, bulunan 

C: 70,52; H: 6,31; N: 8,72. 

3- (4-Benzilpip2ridin-l-il)metil -
2 (3H)-benzoksazolon (II) 

1,35 g 2 (3H)-benzoksazolon 'e 
1,75 g 4-benzilpiperidinden genel 

yönteme göre elde edilip, etan,11-
den kristallendirilmiştir. Verim 1,92 
(% 60). Beyaz, kristalize bir mad

de, e.d. 142~43°C. Petrol eterinde 
çözünmez; su1 kloroform ve aseton
da çöıünür. 

MeOH 

UV '), 234 (log E : 4,17) ve 

maks. 
280 nm (log E : 4;18). IR 2900 (C-H 

gerilim, alifatik), 1740 (C=O ge

rilim, laktam), 1250 (C-0-C geri

lim, 2 (3H)- benzoksazolon), 750, 700 

cm-ı (monosübstitüe benzen); 
NMR 3 'l,07-1,79 (5H; multiplet; 

piperidin H', H 4, H 5), 2,06-2,54 ( 4H; 
multiplet; piperidin H2, H 6), 3,02 

(2H; duble!; -CH-CH2 -Ar), 
1 

4,61 (2H; singlet; -N-CH2 -N-), 
1 1 

6,80-7,43 ppm de (9H: mul-

tiplet; benzen halkaları hidrojen_ 
leri) pikler görülür. Analiz C20H22 

N 20 2 için h'esaplanan C: 74,51; H: 
6,88; N: 8,69, bulunan C: 74,59; H : 

6,92; N i 8,71. 

61 



6 - Benzoil - 3 _ ( 4 - hidroksi -

4 - fenilpiperidin - ı - il) metil -

2 (3H) - benzoksazolon (III) 

2,40 g 6-benzoil-2 (3H) - benzok. 

sazolon ve 1,77 g 4-hidroksi-4-fenil

piperidinden genel yönteme göre 

elde edilip, asetonitrilden kristal

lenmiştir. Verim 3,17 g (% 74). Be

yaz, kristalize bir madde, e.d. 

144-5°C. Eter ve petrol eterinde çö

zünmez; su, etanol ve asetonda çö

zünür 

MeOH 

uv A, 23! (log E : 4,04), 

maks. 

307 (log E: 4,11), 346 (log 0 : 3,80). 

IR 3450 (0-H gerilim), 2940, 2910 

(C.H gerilim, alifatik), '1735 (c~o 

gerilim, laktam), 1650 (C=O geri

lim, aromatik keton), 1250 (C-0 

-C gerilim, 2 (3H)-benzoksazolon), 

890, 830 (1,2,5-trisübstitüe benzen), 

725, 695 cm-ı (monosübstitüe ben

zen); NMR li 1,42-2,38 (5H: mültip-

let; -OH ve 

2,81-3,08 (4H; 

H2, H'), 4,8! 

piperidin H3, HS), 

multi:plet; piperidin 

(2H; singlet : -N-
1 

CH2 -N-), 6,98-7,92 ppm de 

1 

(13H; multiplet; benzen halkaları 

hidrojenleri) pikler görülür. Ana

liz C26H24N20 4 için hesaplanan C: 

72,88; H: 5,65; N : 6,54, bulunan C : 

n,99; H: 5,76; N: 6.51. 

6 - Benzoil - 3 - (4.fenilpiperi

din- ı - il) metil- 2 (3H)-benzoksa

zolon (IV) 

2,40 g 6-benzoil- 2 (3H)-benzok

sazolon ve 1,61 g 4-fenilpiperidinden 
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genel yönteme göre elde edilip eta. 

nolden kristallendirilmiştir. Verim 

3,08 g ( % 75), Beyaz, iğne şeklin

ele kristaller, e.d. !53-4'C. Petrol eto

rinde çözünmez; su, aseton ve klı.J

roformda çözünür. 

MeOH 

UV ),, 235 (log E : 4,10), 

maks 

30! nm (log E : 4,15). IR 2930 

(C-0 gerilim, alifatik), 1765 (C=O 

gerilim, !aklanı), 1650 (C=O geri

lim, aromatik keton), 1290 (C-0 

-C gerilim, 2 (3H)-benzoksazolon), 

890- 840 (1,2,5-trisübstitüe benzen), 

745, 695 cm-ı {monosübstitüe ben

zen); NMR o 1,56-2,00 (4H; mul

tiplet; piperidin H', H'), 2,24-2,73 

(4H; multiplet; piperidin HZ, H"), 

3,04-3,36 (lH; muıtiplet; piperidin 

H 4 ), 4,77 f2H; singlet; -N-CH,-
1 

N-), 7,05-7,39 ppm de (13H; mul-
1 

tiplet; benzen halkaları hidrojenle

ri) pikler görülür. Analiz C26H24N2 

0 3 için hesaplanan C: 75,71; H: 

5,86; N: 6,79, bulunan C : 75,54, H: 

5,77; N : 6,81. 

6 - Benzoil-3- (4-benzilpiperi-

din-1-il) metil- 2 (3H)-benzoksazo-

lon (V) 

2,40 g 6-benzoil-2 (3H)-benzok

sazolon ve 1,75 g 4-benzilpiperidi~

den genel yönteme göre elde edilip 

isopropanolden kristallendirilmiştir. 

Verim 3,95 g (% 93). Beyaz, krista

lize bir madde, e.d. 159-60'C. Eter 

ve petrol eterinde çözünmez. Su, 

etanol ve asetonda çözünür. 



MeOH 

UV ). 242 (Iog E : 4,10), 
maks. 

316 (Iog E : 4,16) ve 353 nm (Iog 
E : 3,89). IR 2930 (C-H gerilim, 
alifatik), 1765 (C=O gerilim, lak
tam), 1650 (C=O gerilim, aromatik 
keton), 1295 (C-0-C gerilim, 
2(3H)-l:ıenzoksazolon), 890, 840 (1, 
2,5-trisübstitüe benzen), 745, 70V 
cm-ı (monosübstitüe benzen); NMR 
8 1,06-1,87 (5H; multiplet; piperidin 
H3, H4, H'), 2,07-2,64 (4H; ınuıtip
]et; piperidin H2 , H'), 3,03 (2H; du;,_ 
!et; -CH-CH,-Ar), 4,70 (2H: 

1 

singlet; -N-CH2-N-), 
1 1 

6,98-7,89 ppm de (13H; multiplet; 
benzıen halkaları hidrojenleri) pik
ler görülür. Analiz C27H26N20 3 içtn 
hesaplanan C : 76,03; H: 6,14; N: 
6,57, bulunan C : 75,99; H : 6,24; N: 
6,47. 

6- (2-Klorobenzoil) -3. (4-hid-
roksi-4~fenilpiperidi.n -1-il) ınetiL2 

(3H)-benzoksazolon (VI). 

2,74 g 6- (2-Klorobenzoil)- 2 (3H) 
-benzoksazolon ve I,77 g 4-hidroksi 
-4- fenilpiperidinden genel yönte1ne 
göre elde edilip isopropanolden 
kristallendirilmiştir. Verim 2,36 g 
(% 51). Beyaz, kristalize bir m'd
de, e.d. 175.6°C. Eterde çözünmez; 
su, aseton ve kloroforında çö?;ü
nür. 

MeOH 

UV ). 236 (Iog E : 4,05), 
·maks. 

302 (Iog E : 4,10) ve 340 nm (Iog 
E : 3,61). IR 3530 (0-H gerilim), 

2920, 2905 (C-H gerilim, alifatik), 
1765 (C=O gerilim, Iaktam), 1645 
(C=O gerilim, aromatik keton), 
1285 (C-0-C gerilim, 2 (3H)-benzok. 
sazolon), 885, 835 (1,2,5-trisübs'.i
tüe benzen), 745, 700 cm-ı (mo
nosübstitüe benzen); NMR o 1,19-2, 
34 (5H; rnultiplet; -OH ve piperidin 
H', H'), 2,75-3,06 (4H; muıtlplet; 

piperidin H2, H6), 4,77 (2H; singL~t; 
-N-CH2-N-J, 7.04-7,79 (12H; 

1 1 
multiplet; benzen halkaları hidro-
jenleri) pikler görülür. Analiz C26 

H23CIN.20 4 için hesaplanan C : 
67,46; H: 5,01; N: 6,05, bulumn 
C : 67,59; H: 5,03; N: 6,06. 

6 - (2-Klorobenzoil)-3-(4-ben-
zilpiperidin-l-il) metil - 2 (3H). 
benzoksazolon (VII) 

2,74 g 6- (2-Klorobenzoil) _ 2 (3H) 
-benzoksazolon ve ı_.75 g 4-benzilpi
peridinden genel yönteme göre Al
de edilip etanolden kristallendir.;_ı_ 

miştir. Verim 2,94 g (% 65). Be
yaz, iğne şeklinde kristaller, e.d. 
172-3°C. Eterde çözünmez; su, ass
ton vıe benzende çözünür. 

MeOH 

UV ). 233 (Iog E: 4,21 1 , 

maks 
308 (Iog E : 4,'18) ve 345 nm (log 
E : 3,95). IR 2940, 2910 (C-H ge
rilim, alifatil<), 1770 (C =O gerilim, 
laktam), 1665 (C=O gerilim, aro
matik keton), 1300 (C.0-C germm, 
2 (3H)-benzoksazolon), 890, 835 (1,2, 
5-trisübstitüe benzen), 745, 700 
cm-ı (monosübstitüe benz.2n); 
NMR 8 1,05-1,80 (5H; muıtiplet; 

piperidin H', H4, H'), 2,07-2,58 (4H; 
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multiplet; piperidin H2, H6 ), 3,GO 

(2H; dublet; -CH-CH2-Ar), 4,69 
1 

(ZH; singlet; -N-CH2-N-), 
1 1 

6,85·7,77 ppm de (12H; multiplet; 

benzen halkaları hidrojenleri) pik

ler görülür. Analiz C27H25CIN~OJ 

için hesaplanan C : 70,35; H: 5,47; 

N: 6,08, bulunan C : 70,43; H: 5,4ı; 

N: 6,03. 

6 - (2-Klorobenzoil)- 3- (4-feniL 

piperidin -!.il) metil-2 (3H) -benzok

sazolon (VIII). 

2,74 g 6- (2-Klorobenzoil)-2 (3H) 

-benzoksazolon ve 1,61 g 4-fenilpipe

ridinden genel yönteme göre elde 

edilip etanolden kristallendirilmiş

miştir. Verim 2,62 g (% 59). Beyaz, 

kristalize bir madde, e.d. 158-9~c. 

Petrol eterinde çözünmez; su, etanol 

ve kloroformda çözünür. 

MeOH 

UV ),, 235 (log E : 4,01), 

maks. 

255 (log E : 3,95), 301 nm (log 

E : 4,06). IR 2930, 2910 (C-H ge. 

rilim, alifatik), '1760 (C=O gerilim, 

laktam), 1650 (C=O gerilim, aro

matik keton), 1290 (C-O·C gerilim, 

2(3H)-benzoksazolon), 890, 830 (!, 

2,5-trisübstitüe benzen). 750 690 

cm-ı (monosübstitüe benzen); NMR 

s 1,53-2,04 (4H; multipJet; pipeci

din H3, H 5). 2,19-2,72 (4H; mııl

tiplet; piperidin H', H'), 3,00-3,34 

(lH; multiplet; piperidin H4 ). 4,,5 

(2H; singlet; -N-CH2-N--), 
1 1 

6,99-7,80 ppm de (12H; multipkt; 

benzen halkaları hidrojenleri) pik

ler görülür. Analiz C26H23CIN2 0::ı 

için hesaplanan C : 69,87; H : 5,19; 

N: 6,27, bulunan C : 69,74; H: 5,31; 

N: 6,28. 

Mikrobiyolojik Çalışmalar 

Bileşiklerin, tüpte sıvı dilüsyon 

yöntemiyle saptanan minimal inhL 

bisyon konsantrasyonları (M.İ.K.), 

Tablo-I'de gösterilmektedir. 

Tablo - ı : Bileşiklerin nıiniınal bıhi bisyon konsantrasyonları (µg/ml). 

BİLEŞİK BAKTERİLER 

NO A B c D E F 

I 500 '125 125 125 125 125 

II 500 500 1000 500 125 250 

III 1000 1000 1000 1000 250 500 

IV 500 250 1000 500 500 500 

v 125 250 500 250 '125 250 

VI 125 500 500 500 125 250 

VII 62.5 125 125 1000 62,5 125 

VIII 125 250 500 250 62.,5 250 

ıx '1000 500 1000 1000 1000 1000 

A : Sh. flexneri B: S. typhi C : P. aeruginosa 

D:P. vulgaris E: S. aureus F : ,B·hemo!itik streptococcus 
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TARTIŞMA ve SONUÇ 
Çalışmada başlangıç maddesi 

olarak kullanılan 6-açil-2 (3H) -ben
zoksazolon türevleri, 2 (3H)-benzok
sazolon ve aromatik asitlerden ha-

..ı.. R-COOH 

Çalışma konusunu oluşturg,n 

Mannich bazlarının hazırlanmasın
da, aktif hidrojen içeren bileşik ola
rak 2 (3H)-benzoksazolon ve 6-açil 
türevi, sekonder amin olarak da vi
peridin türevleri kullanılmıştır. Kla
sik kaynaklarda Mannich reaksiyo
nunun asidik ve bazik ortamlarda 
farklı yürüdüğü ve bazen ortama 

Bileşiklerin IR spektrumları 
incelendiğinde; 2 (3H)-benzoksazo
lon için araştırıcılann bildirdiği 

( 4-6) assosiye N-H gerilim piki gö. 
rülmemektedir. Ayrıca beklenildi•İİ 

gibi 2(3H)-benzoksazolon ve piperi
din azot atomu arasındaki alifatik 
ara zincire ait C-H gerilim, ba"..l 
bileşikler için 0-H gerilim, arom'l
tik keton ve laktama ait C=.:-0 ge
rilim ve eter pikleri, klasik kaynak
larda belirtilen frekanslarda göz
lenmiştir. NMR spektrumlarında d.a. 
alifatik ara zincire ait metilen, pi
perldin (IP, H• ve H', H'), bazı 

reketle, Friedel-Crafts açilleme re
aksiyonu esasına dayanılarak ha
zırlanmıştır. Bu reaksiyonda po li
f osf orik asit çözücü ve katalizör 
olarak kullanılmıştır ( 4,6). 

RF.A 
-~ t• 

katalizör olarak asit veya baz ilave 
edildiği bildirilmektedir (15,16). 
Çalışmamızda, reaksiyonun bazik 
ortamdaki Mannich reaksiyonu 
şartlarında yürüdüğü görüşünd~

deyiz. Ancak, bu bileşiklerin ha
zırlanmasında asit veya baza gerek 
kalmamı.ştır_ 

bileşikler için -OH ve aromatik 
halka hidrojenleri beklenen kim
yasal kayma ve uygun integral de
ğerlerindedir. 

Antibakteryel etki çalışmasın
da uyguladığımız di!üsyon yönte
mi, incelenecek bileşiği değişik kon
santrasyonlarda içeren besiyerinin 
mikroorganizma ile inoküle edilip, 
uygun ısıda belirli bir süre inhibe 
edilmesi sonunda, üremenin önle
nip önlenemediğinin saptanmas1 
esasına dayanan ve M.İ.K. sapta
mada güvenilir sonuçlar veren bir 
yöntemdir (17,18). 
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Bulgular kısmında da görüldüğü 

gibi, 2 (3H)-benzolrnazo!onun 6-nu

maralı konumunda 2-klorobenzoil 

grubu içeren bileşiklerden Bileş'ik · 

VII'nin Sh. flexneri ve S. aureus'a, 

(M.İ.IC 62,50 .µg/ml); Bileşik VIII'

in ise S. aureus'a karşı etkinliği 

(M.İ.K.: 62,50 gµ/ml) diğer bileşik

lere oranla yüksek bulunmuştur. 

Ancak bu bileşiklerin yapı-aktivite 

ilişkilerine girebilmemiz için, yeni 

çalışmaların gerektiği kanısındayız. 

(Geliş Tarihi : 28.9.1984) 
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