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Özel: Önceki çalışmamızda, 6-açil-2(3H)-benzoksazolan türevlerinin 
mor/o/in ile Mannich reaksiyonuna sokulmasıyla elde edilen bileşiklerin 
antibakteriyel etkinlikleri incelenmiştir. Bu çalışmada ise, bileşiklerin maya 
benzeri funguslara (Candida tropicalis, Toru/apsis datti/a, Candida neoformans 
Candida pseudotropica/is, Candida albicans) karşı antifungal etkileri Tüpte Sıvı 
Dilüsyon ve Kagıı Disk Yöntemleri kullanılarak 6-benzoyil 3-morfolinometil-2 
(JH)-benzoksazolonun (Bileşik 5) Candida tropicalis'e (Ml.K. 6250 µg!ml), 6, 
(4-metoksibenzoyil)-3-morfolinometil-2(311)-benzoksazo/unun (Bileşik 8) Candi
da albicans'a karşı (M l.K. 6250 µg!ml) etkisinin diger bileşiklere oranla daha 
yüksek oldugu gözlenmiştir. 

ANTIFUNGAL ACTIVITIES OF 6-ACYL-3-MORPHOLINO 
METHYL-2(3H)-BENZOXAZOLONES 

Summary: The antibacterial activities of new compounds synthesized by 
the Mannich reaction of 6-acyl-2 (3H)-benzoxazolone with morpholine were in
vestigated in our previous study. Compounds have been tested, which were used 
in tube dilution and paper disc techniques, against yeast-likefungi (Candida tropi
calis, Torulopsis dattila, Candida neoformans, Candida pseudotropicalis, Candida 
a/bicans) in this study. The antifungal activity of 6-benzoyl-3-
morpholinomethyl-2 (3H)-benzoxazolone (Compound 5) against Candida tropi
calis (M.l.Ç. 6250 mglml) and 6-(4-methoxybenzoyl)-3-morpholinomethy/-2 
(3H)-benzoxazolone (Compound 8) against Candida albicans (M.l.C. 6250 
mglml) have beenfound to be higher than the other compounds. 

Keywords: 6-Acyl-3-morpho/inomethyl-2 (3H)-benzoxazolone, Antifun-
gal activities: 
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GİRİŞ 

2 (3H)-Bcnzoksazoloıı yapısındaki 
bileşikler üzerindeki ilk antifungal etki 
çalışmaları, Virtanen ve arkadaşlannm 

1 (!, 2) buğdaygil bitkilerinde bulunan 
6-mctoksi-2-(3H)-benzoksazolan türe
vinin Penicillium, Aspergillus gibi 
küflere ve maya benzeri funguslara 
karşı düşük konsantrasyonlarda etkili 
olduklarını saptamalarıyla başlamışırr. 

Daha sonraki yıllarda yapılan 

çalışmalar, 2 (3H)-benzoksazolonlann 
ve özellikle bunlardan hareketle 
hazırlanan Mannich bazlarının (3-6) 
antifungal etkiye sahip olduklarım 
göstermiştir. Aynca klorlu (7 ,9), tiyo
fosforik asit ( 10) ve 3-aminoalkil 
(5,11) türevlerinin de yüksek antifun
gal etkileri saptanmıştır. 

Bu çalışmamızda, daha önce ta
rafımızdan sentezleri yapılarak analje
zik ve antibakteriyel etkileri araştırılan 
(12,13) 6-açil-2(3H)-benzoksazolon 
türevlerinin ve Mannich bazlarının an
tifungal etki yönünden incelenmesi 
amaçlanmıştır. 

GEREÇ ve YÖNTEM 

Çalışmamızda kullandığımız kim
yasal bileşikler Aldrich ve Merek fir
malarının ürünüdür. 

1) Kimyasal Çalışmalar 

a) 6-Açil-2(3H)-Benzoksazolonlaı 
(14,12) 

0.1 mol 2(3H)-benzoksazolon ve 
200 g polifosforik asit iki boyunlu bir 
balona konulup üzerine açillemede 

1 

kullanılacak asit ilave edilerek meka
nik karıştırıcı ile karıştmhr. Yağ ban
yosunda renk dönümü gözlenene kadar 
karıştırılarak ısıtılır. Karışım 900 mi 
buzlu su içerisine dökülür. Yedi saat 
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karıştırıldıktan sonra çöken !asım su ile 
yıkanıp kurutulur. Uygun çözücülerle 
kristallendirilerek temizlenir. 

b) 6-Açil-3-Morfolinometil-2(3H)
Benzoksazolonlar (14,12) 

O.Ol mal 6-açil-2(3H)-benzoksa
zolon ve O.Ol mol morfolinin 30 ml 
meıanoldeki çözeltisine kanştınlarak ı 
mi (0.013 mol) % 37 (a/a)'lik formal
dehit damla damla ilave edilir. Karışım 
30 dakika ısıtılır. Çöken madde uygun 
çözücülerle kristallendirilerek temizle
nir. 

2) Mikrobiyolojik Çalışmalar 

Bileşiklerin antifungal etkileri, 
maya benzeri (* Candida tropicalis, 
Torulopsis dattila, Candida neofor
mans, Candida pseudotropicalis, Can
dida albicans) fungııslara karşı Tüpte 
Sıvı Dilüsyon ve Kağıt Disk 
Yöntemleri kullanılarak inceleıımişıir. 

a) Tüpte Sıvı Dilüsyon Yöntemi 

Besiyeri olarak kullanılan Sabou
raud Sıvı Besiyeri (Neopepton: 10 g, 
Dekstroz: 20 g), bileşiklerin suya 
ilave edilip ısıtılarak çözünmesi sonu

cu sağlandı. Oıoklavda 115°C'de 15 
dakika tutularak sterilize edildi. Bu be
siyerine, incelenecek bileşiğin aseton
daki steril çözeltisi, konsantrasyonu 
1000 µg/ml olacak şekilde ilave edildi. 
Bundan da steril besiyeri ile iki kal 
seyreltmeler yapılarak 15 dililsyon 
(1000, 500, 250 ... 0.06 µg/ml) 
hazırlandı. Steril deney tüplerine her 
bir dilüsyondan 5 ml kondu. Her tüpe 
maya benzeri fungus ile inoküle edile
cek 37°C'de 24 saat inkübasyona 
bırakılmış besiycrinin 1/100 oranında 
sulandırılmasıyla elde edilen fungus 
süspansiyonundan bir damla (0.05 ml) 

(*) M1kroorganizmalar H.Ü Tıp fakühesi rv1ikrobiyoloji A,nabilim Dah.ndar\ tcnürı 

edilmiştir. 
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ilave edildi ve funguslar 37°C'de 24 
saat inkübasyona bırakıldı. Bu süre so
nunda fungus üremesi sonucu oluşan 
bulanıklık dikkate alınarak hiç bu
lanıklık göstermeyen, yani üreme ol
mayan tüpteki dilüsyon, inhibisyon 
konsantrasyonu (M.l.K.) olarak sao
ıandı. 

b) Kağıt Disk Yöntemi 

Besiyeri olarak D.S.T. agar besiye
ri (Proteaz pepton: !O g, Dana eti eks
traktı: !O g, Dekstroz: 2 g, Sodyum 
klorür: 3 g, Disodyum fosfat: 2 g, 
Sodyum asetat: l g, Adenin sülfat: 
O.Ol g, Tiyamin: 0.00002 g, Agar no 
l: l g) bileşiklerin suya ilave edilerek 
çözünmesi sağlandı. Otoklavda 
115°C'dc 15 dakika tutularak sterilize 
edıldi. 

Antimikrobik etkisi saptanacak 
bileşiğin asetondaki steril çözeltisi, 
standart çaplı steril kağıt disklere, 
bileşik konsantrasyonu 100 µg olacak 
şekilde emdirildi. Asetonun uçması 
sağlandı. Tüpte Sıvı Dilüsyon 
yönteminde olduğu gibi hazırlanan 
mikroorganizma süspansiyonunun 0.2 
ml'si 12.5 mi sterilize edilmiş D.S.T. 
Agar besiyeri konularak hazırlanmış 
pctri kutularına kondu ve besiyeri 
yüzeyine homojen .<:oelcilde yayılması 
sağlandı. Kağıt diskler inoküle edilmiş 
besiyeri üzerine, steril şartlarda, petri 
kutusuna uygun aralıklarla yerleştirildi 
ve funguslar 37°C'de 24 saat 
inkübasyona bırakıldı. Bu süre sonun
da disklerin etrafında meydana gelen 
inhibisyon zanlarının çaplan kompas 
ile ölçülerek mm cinsinden 
değerlendirildi. 

BULGULAR 

1) Kimyasal Çalışmalar 
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Sentez edilen bileşiklerin kimyasal 
yapılan Tablo J'de gösterilmiştir. 

2) Mikrobiyoiojik Çalışmalar 

Bileşiklerin beş fungusa karşı 

Tüpte Sıvı Dilüsyon ve Kağıt Disk 
Yöntemiyle saptanan anıibakteriyel 
etki sonuçları Tablo 2'de 
gösterilmiştir. 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Bileşiklerin antifungal etkilerinin 
araştırılmasında, kağıt disk ve tüpte 
sıvı dilüsyon yöntemleri uygu
lanmıştır. 

Difüzyon yöntemleri, antimikrobik 
etkisi saptanacak bileşiğin, mikroorga
nizma ile inokiile edilmiş katı besiye
rine difüzyomı sonucunda oluşan inlıi
bisyon zonlannın ölçülmesi esasına 
dayanır. 

Dilüsyon yöntemleri ise, antimik
robik etkisi saptanacak bileşiği değişik 
konsantrasyonlarda içeren sıvı besiye
rinin mikroorganizma ile inoküle edi
lip uygun sıcaklıkta belirli bir süre 
inkübe edilmesi sonucunda üremenin 
önlenip önlenemediğinin saptanması 
esasına dayanır. 

Tüpte sıvı dilüsyon yöntemi ile 
saptanan minitnum inhibisyon kon
santrasyonları, disk difüzyon yöntemi 
ile kıyaslamada iyi bir gösterge olarak 
kullanılmaktadır (15). Bu nedenle 
çalışmamızda, farklı yöntemler 
arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarabilmek 
amacıyla. aynı mikroorganizma ve 
bileşiklere iki ayrı yöntem uygu
lanmıştır. 

Bileşiklerin gözlenen antifungal 
etb sonuçlarına göre, 6-açil-2(3H)-
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Tablo 1: Sentezi Yapılan 6-Açil-3-morfolinometi1-2(3H)-benzoksazolon 
Yapısındaki Bileşikler 

Bileşik No: 
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Tablo 2: Bileşiklerin Tüpte Sıvı Dilüsyon (µg/ml) ve Kağıt Disk (mm) Yöntemiyle 
Saptanan Antifungal Etki Sonuçları 

Bileşik No. a b c d • 
1 125 250 500 500 500. 

++ + •• 
2 500 500 1000 1000 500 

3 500 500 500 500 250 
+ 

4 500 1000 1000 1000 1000 

5 62.50 125 125 125 125 
+++ ++ ++ ++ ++ 

6 500 500 500 500 500 

7 500 1000 500 1000 250 
+ 

8 500 1000 500 62.50 62.50 
+++ +++ 

('*') Tüpte sıvı dilüsyon yöntemiyle saptanan minimum inhibisyon konsantrasyonu 
(M.l.K.) 
(**) Kağıt disk yöntemiyle saptanan inhibisyon zonları 
- : inhibisyon yok,+: 6-8 mm,++: 9-11 mm,+++: 12-15 mm,++++: >15 mm 
a: C. tropicalis, b: T. dattila, c: C. neoforrnans, d: C. pseudotropicalis, e: C. albicans 
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benzoksazolon türevlerinden hareketle 
sentez edilen Mannich bazlarının anıi
fungal etkileri, başlangıç bileşiklerine 
oranla daha yüksek olarak bulun
muştur. Özellikle 6-benzoyil-3-
morfolinometil-2(3H) benzoksazo
lu'nun Candida tropicalis'e, 6-(4-
metoksibenzoyil)-3-morfolinomctil-2 
(3H)-benzoksazolonun Candida albi
cans'a karşı etkinlikleri dikkate değer 
niteliktedir. 
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