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3, 6-D iaç i1- 2 (3 H)- 8 en zoksa zo1on1 arın
Antibakteriyel Etkileri Üzerinde
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Özet : Daha önceki çalışmalarımızda 3,6-diaçil-(1) ve 3-kloroas etil ·
6-açil-2(3H)-benzoks azolon (2) yapısında bileşikler hazırlanarak bunların a naljezik etkileri araştırı lmı ştı. Bu çalışmamızda
ise bu bileşikle
rin altı bakteriye (S. flexneri, S. typhi, P. aeruginos a, P. vulgaris, S.
2.ureus ve S-hemolit ik streptoco ccus) karşı antibakte riyel etkileri incelenmiştir.

B ileşiklerin

yöntemi

a ntibakteriyel etkilerini n

araştırılmasında K ağıt

Disk

uygulanmı ştır.

Antibakte riyel etki çalışmaları sonucu, bileşiklerden 3-kloroas etil 6-(4-kloro benzoil)-2 (3H)-benz oksazolon un (Bileşik 2) özellikle Staphylococcus aureus'a karşı etkisinin di ğer bil e şiklere oranla daha yüksek
olduğu gözlenmi ştir.

STUDIES ON ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF
3,6-DIACYLBENZOXAZOLONES
Summary : I n our previous studies, 3,6-diaryl , and 3-chloroa cetyl ·
6--acyl-2(3H)-benzoxazolones were prepared and their analgesic activity were investiga ted (1,2). In th.is study, antibacte r.ial act.ivity of these
compoun ds a gains t six species (S. flexneri, S. typh.i, P. aerug.ino sa, P.
vulgaris, S. a ureus and S-hemoli tik streptoco ccus) have been investigated.
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2(3H)-Benzoksazolo nlar üzerin de yaptı ğımız önceki çalışmaları
nuzda (1,2), 6-açil-2(3H)-benzoksaTablo 1.
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yapısın2(3H)-Benzoksazolon
daki bileşiklerin antiba kteriye l etkileri üzerin e ilk yayınlar Martin
(6), Lespag nol ve arkadaşları (7)
tarafından yapılmıştır. Bu araştırı 
2(3H)- benzok sawlon un P.
cıların
aerugi nosa ve E. coli'ye karşı antibakter iyel etki gösterdiğini saptamaları, bu grupda n başka antiba k-

teriyel türevle rin
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aranmasına

ne-

Acti-

zolonla rdan (3-5) hareke tle bunların
3 numaralı konum unda ikinci bir
açil grubu içeren türevle rini hazfflayara k (Tablo 1) (1,2) analjezik etkilerin i

incelemiştik .

3,6-diaçil-2(3H)-benzoksıızolon

Rı

An tibactc rial

türevle ri

R:ı

-CO- CH2 -Cl
- CH- CH2-Cl
- CH-C H2-Cl
-CH- CH3
-CH- CH3
-CH- CH 3
- CO- C6 H 5
- CO- C6H 5

den olmuştur. 1956'da aynı konu
üzerin de araştırmalar yapan Virtanen ve arkadaşları (8), 2(3H)-b enzoksaz olon ve 6-meto ksi türevin in
E. coli ve S. auer eus'a karşı etkili olduklarını bildirmişlerdir. Bizim de
daha önceki bir çalışmam ızda (9)
6-açil-2(3H)-benzokhazırladığımız
sazolo n ti.i.revlerinin analjez ik etkileri yamsıra, anti bakter iyel et-

kiye sahip oldukları da gözlenmiş
tirBu çalışmamızda ise 6-açil-2
(3H)-benzoksazolon
türevlerinden
hareketle hazırlanan ve analjezik
etkileri incelenen bileşiklerin (Tablo 1) antibakteriyel etkinlikleri araş
tırılmıştır.

GEREÇ ve YÖNTEM
Kimyasal

Çalışmalar

:

Çalışmamızda

an ti bakteriyel
etkileri araştırılan -6-açil-2(3H)-benzoksazolonlarda n hareketle hazırla
nan - 3,6-diaçil-2(3H)-benzoksazolonlar tarafımızdan hazırlanmıştır.
6 -Açil 2-(3H) -Benzoksazolon lar
(3-5) :

0.1 mol 2(3H)-benzoksazolon (veya 5-kloro türevi) ve 200 g polifosforik asit, iki boyunlu bir balona
konup üzerine açillemede kuJlanı
lacak asit mekanik karıştırıcı ile
karıştırılarak ilave edildi. Yağ banyosunda renk koyu kahverengi
oluncaya kadar ısıtılarak karıştı
rıldı. Karışını 900 ml buzlu su içerisine ilave edilerek yedi saat hidrolize tabi tutuldu. Çöken madde
su ile yıkanıp kurutulduktan sonra uygun çözücülerle kristallendirilerek saflaştırıldı.

lon türevleri : 0.04 mol 2(3H)-benzoksazolon türevi, sodyum etoksit
(alınan 2(3H)-benzoksaz olon türevine eşdeğer miktardaki metalik sodyumun 50 ml absolü etanoldeki
çözeltisi) içerisinde çözülür. Çözücünün
tamamen uçurulması ile
madde elde edilir.
b) Sübstitüsyon reaksiyonu :
0.04 mol asetilklorür veya benzoilklorür 50 ml dimetilformami tte çözülüp, üzerine 0.04 mol sodyum
2(3H)-benzoksazolon
türevinin 25
ml dimetilformami tteki çözeltisi
ilave edilerek manyetik karıştırıcı
da otuz dakika karıştırılır. Karı
şım soğutulup süzüldükten
sonra
çözücü tamamen uçurulur. Katı bileşik uygun bir çözücü ile kristallendirilerek saflaştınlır.
3-Kloı-oasetil-6-Açil-2(3H)-Ben

zoksazolonlar (2) :

0.04 mol 6-açil-2(3H)-benzoksazolon türevi ve 0.042 mol trietilamin 50 ml dioksanda çözülüp, üzerine yavaş yavaş karıştırılarak 0.04
mol kloroasetilklorü r ilave edilir.
Çözelti oda temperatüründe 1 saat
karıştırıldıktan
sonra süzülür ve
katı kısım uygun bir çözücü
ile
kristallendiriler ek saflaştırılır.
Antibakteriyel Etki

Çalışmala

rı:

3,6-Diaçil-2(3H)-Benzoksazolonlar (1):

a)

Sodyunı

2(3H)-benzoksazo-

Sentezi yapılan bileşiklerin 6
bakteriye (*Shigella flexneri, Salmonella thyphi, Pseudomonas ae-

*Mikroorganizm alar «Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
yoloji Anabilim Dalı»ndan temin edilmiştir.

Mikrobi-
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Asetonun uçmas ı sağlandı. Tüpte
olduğu
Sıvı Dilüsyon yönteminde
mikroorganizma
gibi hazırlanan
sü spansiyonunun 0.2 ml'si 12.5 mi
sterilize edilmiş D.S.T. Agar besiyeri konularak hazırlanmı ş petri
kut ularına kondu ve bes iyeri yüzeşekilde yayılma sı
yine homojen
sağland ı. Kağıt diskler inoküle edilmiş lıesiyeri ü zerine, steril ş a r tlar
da, petri kutusuna u ygun ara lı k 
larla yerleştirildi ve bakteriler 37°C'
de 24 sat inkübasyona b ı rakıldı. Bu

ruginosa, Proteus vulgaris, Staphylococcus aureus, (3-h emolitik sLreptococcus) karşı etkileri Kağıt
Disk yöntemi ile incelenmi ştir.
Disk Yöntemi(lO) :
Besiyeri olarak D.S.T. Agar besiyeri (Proteaz pepton : 10 g, Dana
eti ekstraktı: 10 g, Dekstroz : 2 g,
Sodyum klorür : 3 g, Disodyum fosfat: 2 g, Sodyum asetat: 1 g, Adenin sülfat : O.Ol g, Guanin hidroklorür : O.Ol g, Urasil : O.Ol g; Ksantin : O.Ol g, Tiyamin : 0.00002 g, Agar
No : 1 1.12 g) bileşiklerin s uya ilave edilip ı sıtılarak çözünmesi sağ
landı ve otoklavda ııs·c de onbeş
dakika tutularak sterilize edildi.
Antimikrobik etkisi tespit edilecek bileşiğin asetondaki s teril çözeltisi, standart çaplı steril kağıt
disklere bileşik konsantrasyonu
100 µg olacak şekilde emdirildi.
Kağıt

Tablo 2.

Bileşik

süre sonunda disklerin etrafında
meydana gelen inhibisyon zonları
kompas ile ölçülerek
nın çapları
mm cinsinden değerlendiril di.
BULGULAR
Hazırlanan bileşi klerin

teriyel etki

gösterilmi ştir.

3,6 -Diaçil-2(3H)-benzoksazolonların
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* Kağıt Disk Yöntemi ile sapt anan inhibisyon za n ları;
- : inhibisyon yok, + : 6-8 m m, + + : 9-12 mm, + + + : 13-16 mm,
++ ++ : 16 mm
a: S. flexneri, b: S. typhi, c : P. a eruginosa, d : P. Yulgaris,
e : S. aureus, f: B-Hemol it ik str eptococcus.

>
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TARTIŞMA

J\nlibakteriyd etkinin
araştı
rılmasında
difüzyon ve dilüsyon
yöntemleri uygu l anmaktad ır. Difüzyon yöntemleri antiınikrobiyal etkisi saptanacak bileşiğin mikroorganizma ile inoküle edilmiş katı
besiyerine difüzyonu
sonucunda,
olu şan inhibisyon zonlarının ölçülmesi esasına dayanır.
İnhibisyon
zon lannın büyüklüğü antimikrobik
etkinin şiddetini belirlemede
yara rlıdır (10).
Dilüsyon yöntemleri
ise, antimikrobik etkisi tespit edilecek bileşiği, değişik konsantrasyonlarda içeren sıvı veya katı besiyerinin mikroorganizma ile inoküle edilip, u ygun ısıda belirli
bir
süre inkübe
edilmesi sonunda,
üremenin önlenip önlenemediğinin
t espiti esasına dayanır. Bu yönte mlerin minumum inhibisyon konsantrasyonu (M. İ.K.) saptamada güvenilir sonuçlar verdiği belirtilmiştir(ll, 12).
Tüpte sıvı dilüsyon yöntemi
ile saptanan minimum inhibisyon
konsantrasyonları,
disk difüzyon
yöntemi ile
saptanan inhibisyon
zonları ile kıyaslamada iyi bir gösterge olarak kullamlm aktadır(l3).
Ancak biz çalışmamızda, antibakteriyel etkinin araştırılmasıııda , bu
yöntemlerden
sadece Kağıt Disk
yöntemini uyguladık.

duğu gözlenmiştir.

~- hemolitik
strcptococcus'a karşı
e tkisi de dikkate değer bulunmuş
tur.
(Geliş Tarihi : 9.1.1985)

KAYNAKLAR

1.

Erdoğan,

H.

«3, 6-Diaçil-2(3H)
Türevleri Üzer inde Çalışmalar», Bull. of Haccttepe Faculty cf Pharm., 4.

-Benzoksazoloıı

1-8, 1984.

2.

3.

4.

· 5.

6.

B ileşiklerin

gözlen en antibaktcriyel sonuçlarına göre, 3-kloroasetil-6-(4-klorobenzoil)-2(3H) -benzoksazolonun (Bileşik 2) Staphylococ·
c us aureus'a karşı etkisinin diğer
bileşiklere oranla daha yük sek ol·

Aynı bileşiğin

7.

Erdoğan,

H. «3-Kloroasetil-2
(3H) -Benzoksazo!on Türevleri
Üzerinde Çalışmalar», FABAD
Farın. Bil. Der., 9, l19-123 , 1984.
Bonte, '. P., Lesieur, D., Lespagnol, C., Cazin, J.C., Cazin, M.,
«Acyl-6-Benzoxazolin oes», Eur.
J. Med. Chem-Chim. Ther., 1,
33, 1976.
Renard, P., Lesieur, D., Lespagnol, C., Cazin, M., Brunet,
C., Cazin, J.C., «6-Acylbenzoxazolinones and 6-Acyl-2-0xo-3B enzoxazolinyl Alkan oic Acids.
Cheınical and Pharmacological
Study», Eur. J. Med. Chem.
Ther., 15, 453, 1980.
Erdoğan, H.
«B azı 2(3H)-Benzokmazolon Türevleri Üzerine
Çalışmalar», Doçentlik Tezi, H.
Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Ankara, 1982.
Martin, J.G., Moss, N. J ., «In
Vitro Effects of Me tabolite
Displacers on
Pseudomonas
aeruginosa», Am. J . Pharm.,
121, 169, 1949.
Lespagnol. A., Vincent, M., Lcspagnol, C., «Etude de la Ben205

zoxazolone et de Certains de
ses Derives», Bull. Soc. Pharm.
Lille, 35, 10, 1953.
8.

Virtanen, A.I., Hietala, P.K.,
Wahlroos, O., «An Antiftmgal
Factor in Maize ancl Wheat
Plants», Suomcn Kemistil, 29B,
143, 1956.

Erdoğan, H., Yuluğ, N . «S tudies on Antibacterial Activity
of 6-Acyl-2(3H)-Benzoxazolinone Derivatives», Bull. of Hacettepe Faculty of Pharm., 4, 19-21,
1984.
10. Bauer, W.A., Kirby, M.M.W.,
Sherris, J.G., Turck, M., «An tibiotic Susceptibility Testing b y
a Standartized
Single Disc
Method», Am. J. Clin. Path., 45,

9.

206

493, 1966.
1l. Brainina, Klı. z.. «S tripping
Voltammetry in Chemical Analysis», John Wilcy a nd Sons ine.,
New York, 1974.
12. Duic, L., Szech ter, S., Srinivasan, S., «Micro Determinat ion
of Lead in Blood : Derivalivc
Pulsc Stripping Voltammetric
Method», J. Electroanal. Chem.
41, 89-93, 1973.
13. Jagncr, D., Josefson, M., Westcrlund, S., Aren, K., «Simult aneous Determin ation of Cadm ium and Lead in Wh ole
Blooc\ and in Serum in Compu tcrized Potentiometric Strippin g Aa alysis» Anal. Ch~m., 53,
1406-1410, 1981.

