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(5-Nitro-2-Fu ril) Vinil Keton Türevleri
Üzerinde Antifungal ve Antibakteriye l Etki
Çahşmalan
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(*)
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İsmail İSTANBULLU (***)

Özet: 5-Nitrofurfıual diasetaı ile dietil keton aldol kondenzasyonuna sokularak (5-nitro-2-furil) vinil keton yapısındaki bileşigin ve bunun aksim,
semikarbazon, ıiyosemikarbazon ve karboksimidamidohidrazon/arının sentezleri yapılmıştır. (10) Bu çalışmada ise bileşiklerin antifungal ve antibakteriye/
etkileri incelenmiştir. Maya benzerifungus/ar (Candida parapsilosis, Candida
a/bicans, Candida pseudotropicalıs, Candida stellaıoidea) için yapılan anıifun
gal etki çalışmalarında, 1-(5-nitro-2-furil)-2-metil-penı-1-en-3-on (Bileşik 1)
Candida pseudoıropicalis ve Candida stel/atoidea'ya karşı (Ml.K = M.F.K.
3.12 µglml), [(l-(5-nitro-2-furil)-2-fenilbüt-l-en-3-iliden] hidrazinkarboksimidamid hidrok/oriir bileşiginin (Bileşik 6) Candida pseudotropica/is'e karşı
(Ml.K. = M.F.K. = 0.78 µglmi) etkilerinin diger bileşiklere oranla daha
yüksek o/dugu saptanmıştır. Bakteriler (Escherichia coli ATCC 25922, Staphy/ococcus aureus ATCC 25923, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853,
Streptococcus faecalis RSKKI 0541) için yapılan antibakteriyel etki
çalışmalarında, 1-(5-nitro-2-furil)-2-metilpent-l-en-3-on bi/eşigin (Bileşik 1)
Escherichia coli'ye (Ml.K. =M.B.K. = 6.25 µg/m/), [l-(5-nitro-2-furil)-2 - .
fenilbüt-1-en-3-iliden]hidrazinkarboksimidamid hidroklorürün (Bil. 6) Sıaphy
lococcus aureus'a (M.f.K. = M.B.K= 6.25 µglml) ve Streptococcusfaecalis'e
karşı (M.1.K = M.B.K. 3.12 µglml) etkileri yüksek olarak bulunmuştur.

(*) H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Fannasötik Kimya Anabilim Dalı, ANKARA.
(**) H.Ü. Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA.
(***) l\rıkol Eczanesi, Selanik Cad. Kızılay/ANKARA.
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ANTIFUNGAL and ANTIBACTEIUAL STUDIES ON SOME
DERIV ATIVES OF (5-NITR0-2-FURYL) VINYL KETONE
in the previous study, (5-nitro-2{ury/) vinyl ketones have
been synthesized by the aldol condensation of 5-nitrofurfural diacetate with
diethyl ketone and the oxime, semicarbozane, thiosemicarbazone and carboxyimidamidohydrazone. in this sıudy, antifungal (Candida parapsilosis, Candida albicans, Candida pseudotropica/is, Candida stel/atoidea) and antibacterial
(Escherichia col.i ATCC 25922, Staphylococcus aureus ATCC 25923, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Steptococcusfaecalis RSKK 10541) acıivities of these compounds have been tested. The antifungal studies, 1-(5nitro-2-furyl)-2-methylpent-1-en-3-on (Compound 1) against Candida pseudotropicalis and Candida stellatoidea (M.l.C. M.F.C. = 3.12 µglm/), [l-(5rıitro-2{ur!y )-2{urly)-2-phenylbuı- l -en-3-ylidene] hydrazincar boxyimidamide
hydrochloride (Compound 6) against Candida pseudotropica/is (MJ.C =
M.F.C. = 0.78 µglml) have beenfound more active in comparison. The bacterial studies, 1-(5-nitro-2-furyl)-2-methylpe nt-l-en-3-on (Compound 1)
against Escherichio co/i (MJ.C. = M.B.C. = 6.25 µglml) [1-(5-nitro-2fury/)2-phenylbut-1-en-3-ylidene) hydrazinearboxyimidamide hyrdrochloride
(Compound 6) againsı Staphylococcus aureus (M.l.C = M.B.C.= 6.25 µglml)
and Strepıococcusfaecalis (M.I.C. = M.B.C = 3.12 µglml) have beenfound
higher than the other compounds.
Suınmary:
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1922 yılında Mc Guigan'ın furfuralin Bacillus thyphosus üzerine antibakteriyel aktivitesini gözlemesi (!)
ve aynı yıllarda furan-2-karboksilik asitin Escherichia coli üzerindeki etkisinin benzoik asit ile eşdeğer olduğunun
saptanması (2) sonucunda, foran
türevleri üzerinde çalışmaları
yoğunlaşmış; ancak 1944 yılına kadar
tedaviye sokulabilecek değerde furfural
türevi bileşik bulunamamıştır. Dodd
ve Stillman'ın furfural-2-karboksilik
asit ve bunların 5-nitro türevlerinin
antibakteriyel etkilerini belirtmeleri ve
özellikle 5-nitrofuran yapısındaki
bileşiklerin gram pozitif ve gram negatif bakterilere bakteriostatik, yüksek
konsantrasyonlarda ise bakterisit etkilerini saptamaları (3) konuya güncellik
kazandırmıştır. 1951 yılında 5nitrofurfuralin aseton ile kondenzasyonu sonucu kazanılan 1,5-bis (5 nitro2-furil) penta 1,4-dien-3-on ve tiyosemikarbazonun biyolojik kontrolleri
yapılarak Japonya'da Panazon ismiyle
ıedavie girmiştir (4).
1962 yılında bazı (5-nitro-2-furil)
vinil ketonların bakterisit etkinliğinin
açıklanması ile (5), bu tip bileşiklerde
in-viıro
antimikrobiyal testler
yapılarak, Staphylococcus aureus, Proıeus vulgaris, Eschrichia coli, Aerolıacter aerogenes'e karşı bakteriostatik,
Tricophyton ve Epidermophyton
suşlanna karşı fıngustatik aktivite belirtilmiştir (6-9).
Bu

verilerin ışığı altında,
(5-nitro-2-furil) vinil keton yapısındaki (10) altı bileşiğin antifungal ve. antibakteriyel etkinliklerinin
incelenmesi amaçlanmıştır.
çalışmamızda
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Materyel ve Metod
1 - Kimyasal

Çalışmalar

A) Sentez Yöntemleri:
Çalışmamızda antifungal ve antibakteriyel etkinlikleri incelenen (5nitro-2-furil) vinil keton türevlerinin,
oksimlerinin, tiyosemikarbazonlarımn, semikarbazcnlannın ve karboksarnidamidohidrazonlanmn sentezleri literatür verilerine uygun olarak
hazırlanmıştır (10).

2 - Mikrobiyolojik

Çalışmalar

Bileşiklerin dört maya benzeri fungusa (* Candida albicans, Cadida parapsilosis, Candida pseudotropicalis,
Candida stellatoidea) ve dört bakteriye
(Escherichia coli ATCC 25922,
Staphlococcus aureus ATCC 25923,
Pseudomonas aerugunosa ATCC
27853, Stretocuccus faecalis RSKK
10541) karşı antimikrobiyal etkileri
tüp dilüsyon yöntemi kullanılarak incelenmiştir.

A. Tüp Dilüsyon Yöntemi
Besiyeri olarak maya benzeri funguslar için Sabouraud Dekstroz Broth
besiyeri, bakteriler için Mueller Heriton Broth besiyeri kullanılmıştır. Etkinliği incelenecek bileşiğin asetondaki steril çözeltisi, bileşik
konsantrasyonu 100 µg/ml olacak
şekilde ilave edilerek, steril besi yeri ile
iki kat seyreltme yapılmıştır. Her seri
için bir kontrol tüpü çalışılmıştır.
Steril deney tüplerine her bir
dilüsyondan 0.5 mi konulmuştur. Her
tüpe mikroorganizma ile inoküle edilecek 37°C'de 18-24 saat inkübasyona
bırakılmış besiyerinin
1/1000

("') Mikroorganizmalar "Hacettepe Üniversitesi Mikrobiyoloji Anabilim

Dalından ıomin odilmiıtir.
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B.

oranında sulandınlma'1yla

ır.
nızma- ıçcrecek şekilde hazırlanmışt

37° C'de ve 24 saaı
Tüpl er
inküb asyon a bırakılarak bu süre sonunda mikroorganizma üremesi sonucu oluşan bulanıklık dikka te alınarak
hiç bulanıklık göste rmey en yani
füem e olma yan tüpte ki dilüs yon,
mınınıum inhib isyon konsantrosyanı
(M.1.K.) olara k belirlenmiştir. BileK.)
kişlerin minim um fungisidal (MF.
ntras
ve bakterisidal (M.B .K.) konsa

üreme
göstermemiş tüple rden, M.F. K. için
petn kutularındaki Sabouraud Agar be·
siyer ine, M.B. K için kanlı agar be·
siyer ine öze ile pasaj lar yapıldıktan
sonra 37°C 'de 24 saat inkübe edile rek
ürem enin olmadığı dilüsyon M.F. K.
veya M.B.K. olarak belirlenmiştir.

yonlarının

saptanmasında

Kağıt

Disk Yönt emi

Besiy eri olara k D.S.T . Agar besiyeri kullanılmıştır. Antimikrobik etkisi sapta nacak bileşiğin aseto ndak i
steril çözel tisi. stand art çaplı steril
kağıt disklere bileşik konsa ntras yonu
100 µg olaca k şekilde emdirilmiş ve
asetonun uçması sağlanmışur. Tüpt e
sı_vı. dilüs yon yönte mind e olduğu
a
gıbı hazırlanan mikr oorg anizm
mi
12.5
,
ml'si
0.2
n
nunu
süspa nsiyo
sterilize edilmiş D.S.T. Agar besiyeri
konularak hazırlanmış petri kutularına
kona rak, besiy eri yüzey ine homo jen

şekilde yayılması sağlanmıştır. Kağıt
diskl er inok üle edilmiş besiy eri

üzerine, steril şartlarda, petri kutusuna
uygu n aralıklarla yerleştirilerek mikroorg anizm alar 37°C 'de 24 saat
inkübasyona bırakılmıştır. Bu süre sonund a disklerin etrafında meydana gelen inhibisyon zanlarının çapla n kompas ile ölçül erek mm cinsi nden
değerlendirilmiştir.

Verimleri ve Kristalizasyon
Tabl o 1: Bileşiklerdin E.D., Reaksiyon
Çözücüleri.
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llulgıılar

1. Kimyasal

1

nil keton yapısındaki bileşiklerin
E.D., Reaksiyon verimleri, Kristalizasyon çözücüleri Tablo ı 'de

Çalışmalar

Literatürde bildirilen yöntemlere
göre sentez edilen (5-nitro-2-furil) viTablo H:

gösterilmiştir.

Tüp Dil üs yon (µ g/ml) ve Kağıı Disk (mm)
Yöntel!}leriyle Saptanan Antifu,ngal ve Antibakteriyel Etki
Sonuçlan.
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HAKTER(

~·uN<lUS

n ı ı.

•

n o.
ı

•

1

R

h

3.12

6.25

100

100

37.5

++++++ ++++++
100
100

+++++
100

-

-

b

'

d

12

12.5

12.5

2

++++
100

++++
100

-

-

3

75

75

6.25

25

4

+
100

+
100

+++++
100

+++
100

5

100

loo

25

6

75

6.25
+++++
0.78

H

'

-

+

-

-

j

-

75
+ +++++++

100

-

100
-

100

100

100

100

ıoo

100

ıoo

-

-

-

-

+++

-

25

100

+++

-

-

-

6.25
+++++

-

100
-

100

++

37.5

'

++
100

100

100

-

-

ıoo

3.12

- ++++++

x: Tüp dilusyon yöntemi ile saptanan minimum inhibisyon konsantrasyonu (MJ.K.)
xx: Kağıt disk yöntemi ile saptanan inhibisyon zonlan.
-: İnhibisyon yok,+: 6-8 mm,++: 9-11 mm,+++: 12-15 mm,++++:> 15 mm

2,

Mikrolıiyolojik

Çalışmalar

Bileşiklerin antifungal ve antibakteriyel etkinliklerini araştırılmasında
kullanılan tüp dilüsyon ve kağıt disı
yöntemlerinin sonuçlan Tablo 2'de
gösterilmiştir.

a: Candida parapsilosis, b: Candine
ablicans, c: Candida pseudotropicalis,
d: Candida stellaıoidea, e: Escherichia
enli A TCC 25922, f: Staphylococcus
aııreus ATCC 25923, g: Pseudomonas
aeruginosa ATCC 27853, h: Strepıo
coccus feacalis RSKK 10541.
Tartışma

Bileşiklerin antifungal ve anıibak
teriyel ,etkilerinin araştırılmasında,
dilüsyon (tüp dilüsyon) ve difüzyon

'

(kağıt

disk) yöntemleri kullanılmıştır.
minimum inhibisyon
konsantrasyonlarının yanısıra minimum fungisidal ve bakterisidal konsantrasyon değerleri de saptanmıştır.
Çalışmamızda,

Difüzyon yöntemleri, mikroorganizma ile inoküle edilmiş katı besiyerine, antimikrobik etkisi saptanacak
bileşiğin difüzyonu sonucunda,
difüzyon alanında üremenin önlenmesi
nedeniyle oluşan inhibisyon zonlannın
ölçülmesi esasına dayanır. İnhibisyon
zonlarının büyüklüğü, antimikrobik
etkinin şiddetini belirlemede yararlıdır
(11-14).
Dilüsyon yöntemlerinde ise, antimikrobik etkisi saptanacak bileşiği
değişik konsantrasyonlarda içeren sıvı
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veya katı besiyerinin mikroorganizma
ile inoküle edilip, uygun ısıda belirli
bir süre inkübe edilmesi sonucunda
üremenin önlenip önlenemediğinin
saptanması esastır. Bu yöntemlerin,
minimum inhibisyon konsantrasyonu
(M.l.K.) saptama güvenilir sonuçlar
verdiği bildirilmektedir (12, 15, 16).
Dilüsyon yöntemiyle saptanan
minimum inhibisyon konsantrasyonları difüzyon yöntemiyle saptanan inhibisyon zanları ile kıyaslamada iyi
bir gösterge olarak kullanılmaktadır
(11). Bu nedenle yaptığımız çalışmadı\
farklı yöntemler arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarabilınek amacıyla aynı mikroorganizma ve bileşiklere iki ayrı
yöntem (difüzyon ve dilüsyon
yöntemleri) uygulanmıştır.
Maya benzeri funguslar üzerinde
yapılan çalışmalarda, bileşiklerden 1(5-nitro-2-furil)-2-metilpenı- 1-en:3-on
(Bileşik 1) Candida pseudotropicalis ve
Candida stellatoidea'ya karşı (M.l.K. =
M.F.K = 3.12 µg/ml), [(1-(5-nitro-2furil)-2-fenilbüt-1-en-3-iliden] hidrazinkarboksimidamid hidroklorür (Bileşik
6) Candida pseudopropicalis'e karşı
(M.l.K. = M.F.K. 0.78 µg/ml) etkileri
diğer bileşiklere oranla daha yüksek olarak gözlenmiştir.
Bakteriler üzerinde yapılan
çalışmalarda ise, l-(5-nitro-2-furil)-2metilpent-l-en-3-on (Bileşik 1) Escherichia coli'ye karşı ve [1-(5-nitro-2furil)-2-fenilbüt- 1-en-3-iliden] hidrazinkarboksimidamid hidroklorür (Bileşik
6) Staphylococcus aureus(a karşı mini.mum inhibisyon konsantrasyonu 6.25
µg/ml olarak bulunmuştur. Ayrıca
bileşik 6'nın Streptococcus faecalis'e
karşı antibakteriyel etkisi (M.l.K. =
M.B.K. 3.12 µg/ml) dikkate değer bulunmuştur. Çalışmamızda incelediğimiz tüm bileşiklerin sözkonusu

BlLGIN ve ark.
funguslara ve bakterilere karşı saptanan M.F.K. ve M.B.K. değerlerinin
M.l.K. değerleri ile aynı olduğu için
Tablo 2'de aynca fungisidal ve bakterisi dal konsantrasyon değerleri
gösterilmemiştir.
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Bilim, bizi bugünkü bilimin dar çerçevesinden
bilimüstüne getirdiği an tam bilim olur.

çıkarıp,

ISAAC NEWTON

