JARC
تهیه دو مایع یونی کایرال جدید بر پایه پیریدین از اسید آمینه آالنین و بررسی ویژگی ضد باکتری
و ضداکسیدانی آنها

اشرف سادات شاهوالیتی1و* ،شیوا خلیل مقدم2و سوده حسین زاده

3

 -1دانشیار شیمی ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،دانشگاه آزاد واحد یادگار امام خمینی شهررری ،ایران
 -2استادیار زیست شناسی ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی شهرری ،ایران
 -3باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری ،ایران
دریافت :مهر  ،1396بازنگری :اسفند  ،1396پذیرش :فروردين 1397

چکیده :در سالهای اخیر مایعهای یونی بهدلیل ویژگیهای منحصربه فردشان توجه زیادی را به خود جلب کردهاند .این ویژگیها شامل

پایداری گرمایی باال ،فشار بخار ناچیز ،حاللیت در آب و حاللهای آلی ،گستره وسیع نقطه ذوب و قابلیت بازیافت است .مایعهای یونی عاملدار،
افزونبر نقش حالل میتوانند دارای ویژگی زیستی مؤثری باشند .در این پژوهش ،یک روش ساده و کارامد برای تهیه دو مایع یونی کایرال
-1((( -4( -1کربوکسیاتیل)کربامویل)بنزیل)پیریدینیم کلرید  ]CECBPy]Clو1(((-4( -1کربوکسیاتیل)کرباموتیویل)بنزیل) پیریدینیم کلرید

 ]CECTCBPY]Clاز اسید آمینه طبیعی آل( )+آالنین ارائهشده است .ساختار این ترکیبها با استفاده از طیفسنجی  1HNMR ،IRو

CNMR

13

مورد تأیید قرار گرفتند .پس از سنجش چرخش نوری و بررسی ویژگی ضد باکتری ترکیبهای سنتز شده بهروش تعیین کمترین غلظت مهارکننده رشد
در محیط کشت مایع انجام شد .در ادامه ،از روش اندازهگیری مقدار بازداری رادیکالهای آزاد -2،2دی فنیل-1-پیکریل هیدرازیل ( ) DPPHبرای

سنجش اثر ضداکسیداتی نمونهها استفاده شد .نتایج نشان داد که در بین مواد سنتز شده -1((( -4( -1 ،کربوکسیاتیل)کرباموتیویل)بنزیل)پیریدینیم

کلرید  ]CECTCBPY]Clاثر ضداکسیداتی بیشتری دارد.

واژههای کلیدی :مایع یونی کایرال ،پیریدین ،اثر ضد باکتری ،اثر ضداکسیدانی ،ویژگی زیستی

آنتیبیوتیک افزونبر تهدید سالمتی افراد ،هزینههای زیادی نیز به
بخش بهداشت و درمان وارد میکند .بنابراین ،یافتن ترکیبهای
ضدمیکروبی جدید از جمله اولویتهای بخش بهداشت و درمان

مقدمه
امروزه مقاومت ریزاندامگان1ها در برابر آنتیبیوتیکهای
متفاوت ،به یکی از جدیترین معضلهای بهداشت جهانی تبدیل
شده است .ظهور و گسترش سویههای باکتریایی مقاوم به چند

است [ .]1انواع موادی که اثر ضدمیکروبی دارند مانند ترکیبهای
1. Microorganism

*عهدهدار مکاتباتa_shahvelayati@iausr.ac.ir :
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تهیه دو مایع یونی کایرال جدید بر پایه پیریدین از اسید آمینه ...

کاتیونی بسپاری ،پپتیدها و ترکیبهای فنلیک بهطور وسیعی
موردبررسی قرار گرفتهاند .در میان این مواد ضدمیکروبی،
بسپارهای کاتیونی با استخالفهای یونی آمونیم ،ایمیدازولیم،
پیریدینیم و یا فسفونیم بهدلیل ویژگی شیمیایی منحصر به
فرد از قبیل شباهت ساختار شیمیایی به پپتیدها ،که منجر به
فعالیتهای ضدمیکروبی باال میشود ،توجه زیادی را به خود جلب
کردهاند [. ]2بهطور کلی مایعهای یونی بهعنوان نمکهایی با
نقطه ذوب پایینتر از ( 100 ºCبسیاری از آنها در دمای محیط
مایع هستند) تعریف میشوند که ماده ذوب شده از کاتیونها و
آنیونهای گسسته تشکیل شده است .مایعهای یونی بیش از یک
قرن است که شناخته شده هستند اما تحت تدابیر امنیتی شدید
در سراسر جهان قرار داشتند و بهتازگی برای استفاده از آنها
بهعنوان حالل (بهدلیل ویژگیهای فیزیکی مانند پایداری گرمایی،
گستره بزرگ مایع بودن و غیره) در دسترس قرار گرفتهاند .ویژگی
بسیاری از مایعهای یونی منحصربه فرد هستند .در حال حاضر،
عالقه رو به رشدی در موردبررسی کاربردهای مایعهای یونی
بهوجود آمده است .به این دلیل که با تغییر آنیون و کاتیون به
ویژگیهای قابل تنظیم فیزیکی و شیمیایی جدیدی میتوان
رسید .همچنین آنها را میتوان برای مواردی مانند مواد پر انرژی،
روانکنندهها ،قالبهای مولکولی ،کاتالیستها ،کاربردهای زیستی
و غیره بهکار گرفت [ .]3مایعهای یونی بهدلیل فشار بخار بسیار
کم بهعنوان یک جایگزین سبز برای حاللهای آلی رایج بهکار
میروند .بسیاری از مایعهای یونی مورد استفاده متداول بهراحتی
زیست تخریبپذیر نیستند ،اما نتایج پژوهشها نشان میدهد که
مایعهای یونی غیرسمی تحت تجزیه زیستی هوازی ،حداقل اثرات
مخرب زیست محیطی را نشان میدهند .بررسی مایعهای یونی
بر پایه پیریدینیم و ایمیدازولیم نشان میدهد که گروه عاملی
استری قابل شکسته شدن در زنجیره جانبی منجر به افزایش
قابل توجه قابلیت تجزیه زیستی ،مولکولهای این نوع مایعهای
یونی در مقایسه با مایعهای یونی با زنجیر ساده آلکیلی هستند
[ .]4مایعهای یونی بر پایه پیریدینیم از یک سر آبدوست باردار
و یک دم آبگریز تشکیل شدهاند و درنتیجه دارای یک طبیعت
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

دوگانه دوست ذاتی هستند .پژوهشهای زیادی نشان دادهاند که
این ترکیبها رفتاری شبیه به ماده فعالدرسطح کاتیونی از خود
نشان میدهند [ 5و  .]6یافتههای گفته شده در باال نشان میدهند
که مشتقهای ایمیدازولیم و پیریدینیم با زنجیر بلند آلکیلی فعالیت
سطحی و زیستی قابل توجهی داشته و تأثیر گروه عاملی استری
بر افزایش درجه زیستتخریبپذیری مایعهای یونی ،دانشمندان
را به تهیه و بررسی فعالیت ضدمیکروبی مایعهای یونی عاملدار
متفاوت ،تشویق کرده است .بنابراین ،میتوان انتظار داشت که
وجود گروههای عاملی ویژه در ساختار مایع یونی بلند زنجیر ،بر
ویژگیهای سطح دوگانه دوست مایعهای یونی تأثیر بگذارد [.]4
بررسی تأثیر ضد باکتری مشتقهای اکسازولیدینون حاوی حلقه
پیریدین نیز نشان داد که حضور حلقه پیریدین باعث افزایش قدرت
ضد باکتری ترکیبهای سنتزشده مورد نظر میشود ،به گونهای
که رشد تعدادی از سویههای مقاوم به آنتیبیوتیک را مهار میکند
[ .]7آالنین یک اسید آمینه غیرضروری در انسان است و نقش
مهمی برای ساخت پروتئین دارد .این اسید آمینه در سوختوساز
تریپتوفان و ویتامین پیریدوکسین دخالت داشته و منبع مهمی
برای انرژی عضالت و سامانه عصبی مرکزی است .سامانه ایمنی
را تقویت و در سوختوساز قندها و اسیدهای آلی کمک میدهد.
همچنین ،اثر کاهش کلسترول را در حیوانات نشان میدهد .در
این پژوهش ،با وارد کردن مشتقهایی از آالنین در ساختار مایع
یونی ،مولکولهای جدیدی ساخته شدند که به علت حاللیت
خوب در آب ،بررسی ویژگی زیستی را آسانتر کردند [ .]8بررسی
تأثیر ضداکسیدانی ترکیبهای طبیعی و تهیهشده اهمیت فراوانی
دارند .داروهای ضداکسیدانی برای جلوگیری و درمان بیماریهایی
مانند آترواسکلروزیز ،دیابت ،آلزایمر و سرطان استفاده میشوند
[ .]9آسیبهای فیزیکی ،شیمیایی و محیطی از قبیل آلودگی هوا،
دود سیگار و دخانیات ،پرتوهای خطرناک مانند فرابنفش با ایجاد
تنش سبب بهوجودآمدن رادیکالهای آزاد و درنهایت سرطان،
انواع بیماریها و تسریع فرایند پیری میشوند .در واقع مواد
ضداکسیدانی با اکسیدشدن خود ،سبب حذف واسطههای رادیکال
آزاد و جلوگیری از واکنشهای اکسایش ماکرومولکولهای مواد
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شاهواليتي و همكاران

غذایی و بدن میشوند [ .]10دانشمندان بهتازگی نشان دادند که
مایعهای یونی شامل دیکاتیون آمونیم و آنیونهای  -2،5دی
هیدروکسی بنزوات دارای تأثیر ضداکسیدانی باالیی هستند [.]11
بررسی تاثیرهای زیستی مایعهای یونی بر پایه ایمیدازول و دارای
استخالف فنلی توسط میرانگکای و همکارانش نیز نشان داد این
ترکیبها دارای اثر ضداکسیدانی خوبی هستند [.]12
در ادامه ،پژوهشهای انجام شده در زمینه تهیه و بررسی
کاربردهای مایعهای یونی [ 13تا  ،]16در این پژوهش ،دو مایع
یونی کایرال  5و  6برپایه پیریدین طی دو مرحله و با استفاده از
مشتقهای اسید آمینه آالنین با بازده خوبی تهیه شدند (شکل .)1
پس از تأیید ساختار این فراوردهها ،ویژگی ضداکسیدانی آنها به
روش سنجش مقدار بازداری رادیکالهای آزاد 1و1دی فنیل -2
پیکریل هیدرازیل )DPPH( 1بررسی و اثر ضد باکتری فراوردهها
روش عمومی تهیه ترکیبهای  3و 4
نیز به روش تعیین کمترین غلظت مهارکننده رشد 2باکتریها در
برای تهیه این ترکیبها 0/089 ،گرم ( 1میلیمول) آالنین با
محیط کشت مایع ( ،)MICدر برابر باکتریهای استافیلوکوکوس
 1میلیمول از -4کلرومتیلبنزوئیل کلرید  1یا (( -4کلرومتیل
کشت مایع ) ،(MICدر برابر باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس ،1اشرشیا کلی ، 2سودوموناس آئروژینوزا 3و باسیلوس سرئوس4
6
اورئوس ،3اشرشیا کلی ،4سودوموناس آئروژینوزا 5و باسیلوس سرئوس
بنزوئیل)کارباموتیول) آالنین ( 2تهیهشده از واکنش ترکیب  1و
گرفتند.
موردبررسی
پتاسیم ایزوسیانات) در حالل استونیتریل به مدت  24ساعت در
قرارقرارگرفتند.
موردبررسی
بخش تجربی
در این پژوهش ،مواد شیمیایی و حاللهای مورد استفاده از
شرکت مرک ،فلوکا و آلدریچ خریداری شده و بدون خالصسازی
دوباره مورد استفاده قرار گرفتهاند .طیفهای  IRبا استفاده
13
طیفسنج  BrukerTensor-27و طیفهای  1H NMRو C
با دستگاه FT-NMR BRUKER DRX-500 AVANCE
با فرکانس  500MHzدر  CDCl3و BRUKER DRX-
 300با فرکانس  300MHzدر  CDCl3ثبت شده است.
چرخش ویژه مایعهای یونی کایرال با دستگاه پالریمتر مدل
 Atago, AP-300اندازهگیری شد .برای اندازهگیری نقاط ذوب از
دستگاه  Electrothermal 9100استفاده شده است.

پایه پیریدین از
کایرالبربر پایه
هایهای
مایع مایع
تهیه 1تهیه
شکل 1شکل
آالنینآالنین
آمینهآمینه
اسیداسید
پیریدین از
یونیکایرال
یونی

)1. 1,1-Diphenyl-2-Picrylhydrazyl 2. MIC (minimum inhibitory concentration) 3. Staphylococcus aureus) PTCC 1431
)4. Escherichia coli (PTCC 1399) 5. Pseudomonas aeruginosa (PTCC 1430
)6. Bacillus cereus( PTCC1015

پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
بخشنشریه
تجربی
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در این پژوهش ،مواد شیمیایی و حاللهای مورد استفاده از شرکت مرک ،فلوکا و آلدریچ خریداری شده و بدون
خالصسازی دوباره مورد استفاده قرار گرفتهاند .طیفهای  IRبا استفاده طیفسنج  BrukerTensor-27و طیفهای  1H NMRو C

13

سود تیترازول  1/15نرمال تیتر شدند .حجم سود مصرفی تا نقطه اکیواالن بهترتیب  17و  14/4میلیلیتر بود که با محاسبههای

انجام شده اکیواالن و جرم مولکولی فراوردهها تأیید شدند.

1000×0.273

= 321.17

تهیه دو مایع یونی کایرال جدید بر پایه پیریدین از اسید آمینه ...
1000×0.273

= 321.17

0.05×17

0.05×17

=Mcalc.=E

=Mcalc.=E

دمای  80 oCتحت بازروانی قرار داده شد .پس از اطمینان کامل
شدن واکنش به کمک روش  1 TLCآن را صاف کرده و حالل
تحت خأل تبخیر شد .ترکیب باقیمانده یک رسوب سفید رنگ
1000×0.273
=Mcalc.=E
379.16
0.05×14.4
خالص و
اتیل= استات
است که با نوبلورشدن در مخلوط هگزان-
o
تحتاستفاده
مرحله81بعدی
پس از تأیید ساختار در
شد.قرار داده شد .پس از اطمینان کامل شدن واکنش به کمک روش  TLC1آن را صاف کرده و حالل تحت
بازروانی
دمای C
= 379.16

1000×0.273
0.05×14.4

=Mcalc.=E

خأل تبخیر شد .ترکیب باقیمانده یک رسوب سفید رنگ است که با نوبلورشدن در مخلوط هگزان -اتیل استات خالص و پس از تأیید

روش عمومی تهیه مایعهای یونی کایرال  5و 6

شد.
استفاده
روشی
بعد
ساختار
چرخش نوری ویژه مایعهای یونی
صاف -4
ترکیب
مول
میل1ی
مرحلهیک
دریونی،
شدن مایع
تهیه این
تعیینتحت
کرده و حالل
آناز را
TLC
کمک
هایبه
واکنش
برایکامل
ده شد .پس از اطمینان

5

چرخش نوری ویژه فراوردههای مایع یونی با دستگاه پالریمتر
((کلرومتیل بنزوئیل) کارباموتیول) آالنین بهدستآمده از مرحله
خالص6و پس از تأیید
یونیاستات
های اتیل
هگزان-
نوبلورشدن در
کایرال  5و
مخلوط مایع
عمومی تهیه
ک رسوب سفید رنگ است که با روش
 chromatographyو
مدل  Atago, AP-300در غلظتهای متفاوت اندازهگیری
پیش را داخل یک بالون ریخته و مقدار 360میکرولیتر (2
1. Thin-layer
آمده از مرحله پیش
آالنین
ترکیب -4
یونی ،یک م
تهیه بهاینآنمایع
میلیمول) از پیریدین به برای
د.
دست 5
هایبه یونی
کارباموتیول) مایع
بنزوئیل)هترتیب برای
((کلرومتیل  10/28ب
متوسط  11/315و
دمای50یلیتامول ازمقادیر
هایو در
افزوده
نسبت2:1
دست
یکرولیتر (و62م به
روش مبدون
داده وشد تا با
یکمزدن
داخلبا ه
 60درجه سانتیگرادراهمراه
آمد .پیریدین به نسبت 2:1به آن افزوده و در دمای 51تا  61درجه
مول) از
یلی
مقدار361
بالونقرارریخته
کایرال  5و 6
حالل واکنش دهند .پس از گذشت  2ساعت از شروع واکنش و
حالل واکنش دهند .پس از گذشت  2ساعت از شروع واکنش و اطمینان
روش
دست تا با
داده شد
کارباموتیول)ن قرار
همراه با همزد
((کلرومتیلیگراد
سانت
مرحله
آمده از
روشبه
آالنین
 ،یک میلیمول از ترکیب
شو بحث
بدونپیها
نتیجه
5 ،TLC
کمک
بنزوئیل)واکنش به
تکمیل
اطمینان-4پیدا کردن از
جرمیIR،
فزودهباو طیف
یونی 5
مخلوطمایع
ترکیب  3و
ساختار
روشاتیل
کمکحالل
واکنشیبهها با
تکمیلو ناخالص
واکنشازافزوده
مخلوط
میلیلیتر آب
اتیل استات استخراج
سنجیبا حالل
ناخالصیها
واکنش ا
درجهآب به
لیتر
یلی
کردن
به پیدا
5 ،TLCتا م61
دمای51
افزوده و در
نسبت 2:1به آن
پیریدین به
 361میکرولیتر ( 2میلیمول) از
1HNMRو  13CNMRمورد تأیید قرار گرفت .برای مثال ،در
استات استخراج شدند .پس از تبخیر آب در فشار کاهش یافته،
شدند .پس از تبخیر آب در فشار کاهش یافته ،مایعهای یونی گرانرو و خالص با بهره خوبی تشکیل شد.
اطمینان
و
واکنش
شد.شروع
ساعت از
گذشت
دهند.
یونیواکنش
حالل
بدون
طیف  1H-NMRترکیب  ،5یک پیک دوتایی در  δبرابر با
خوبی2تشکیل
پسبا ازبهره
خالص
گرانرو و
های
ده شد تا با روش مایع
استخراج 1 /و یک پیک چهارتایی در  δبرابر با 4 /40 ppm
شده40 ppm
ساختهاستات
حالل اتیل
ناخالصیها با
ارزفزوده و
واکنش ا
ک روش  5 ،TLCمیلیلیتر آب به مخلوط
مایعات یونی
خنثیسازی
تعیین هم
برای  CHMeو یک پیک یکتایی در  δبرابر با 4 /68 ppm
تعیین هم ارز خنثیسازی مایعات یونی ساخته شده
تشکیلیعشد.
حدودبهره
اهش یافته ،مایعهای یونی گرانرو و خالص با
های یونی  5و  6بهطور مجزا در آب و اتانول حل و پس از افزایش چند قطره فنلفتالئین به آنهاا ،با
خوبیگرم از ما
1/273
دیده میشود .همچنین ،سیگنالهای مشخصی در گستره
حدود 0/273گرم از مایعهای یونی  5و  6بهطور مجزا در آب
پیریدینکه با محاسبههای
یلیولیتر بود
گروه 14م
برای و /4
ترت8 /یب 17
نقطه 7اکتایواالن
حجمبا سود مصرفی تا
نرمال تیتر
چند1/15
تیترازول
آریل
 ppmبه49
شد آند.نهاا،
فتالئین به
قطره فنل
سودافزایش
یونی ساخته شدهو اتانول حل و پس از
 δبرابر با /39
ظاهر شده است که با ساختار پیشنهادی مطابقت دارد .طیف
سود تیترازول  0/05نرمال تیتر شدند .حجم سود مصرفی تا نقطه
شدند.
ینیید
ها تأ
فراورده
مولکولی
واالن و
شدهواکی
با
هاا،
آن
به
فتالئ
قطره فنل
جرمچند
افزایش
پس از
انجام حل
یونی  5و  6بهطور مجزا در آب و اتانول
 13C-NMRترکیب  ،5دوازده پیک قابل تشخیص در تأیید
اکیواالن بهترتیب  17و  14/4میلیلیتر بود که با محاسبههای
شدند.بود که با محاسبه
یلیلیتر
مولکولی 17و 4
جرمبهترتیب
واالن
نقطه اکی
مصرفی تا
ساختارهایپیشنهادی نشان میدهد .رزونانسهای گروههای
 14متأیید
فراورد/هها
واالن و
شده اکی
دند .حجم سود انجام
کربونیل در طیف  13C-NMRدر  δبرابر با 166 /7و ppm
ی فراوردهها تأیید شدند.
1000×0.273
 174 /3دیده میشوند که با ساختار آن مطابقت دارد .افزون بر
=Mcalc.=E
= 321.17
0.05×17
طیف  ،1H-NMRطیف  IRنیز وجود  COOHرا در ترکیب 5
تأیید میکند .نوار ارتعاش کششی  N-Hدر ناحیه 3230 cm-1
ظاهرشده است .نوار ارتعاش کششی پیوند  O-Hدر ناحیه
=Mcalc.=E
 3049 cm-1و نوار ارتعاشی کششی پیوند  C=Oگروه اسیدی
1000×0.273
=Mcalc.=E
= 379.16
0.05×14.4
در  730 cm-1ظاهر شده است .ساختار فراوردههای  4و  6نیز
1. Thin-layer chromatography

=Mcalc.=E
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شاهواليتي و همكاران

با استفاده از طیفهای 1HNMR ، IRو  13CNMRمورد تأیید
قرار گرفت .برای مثال ،در طیف  1H-NMRترکیب  ،6یک
پیک دوتایی در  δبرابر با  1 /47 ppmبرای گروه متیل و یک
پیک پنجتایی در در  δبرابر  4 /84 ppmبرای  CHو یک پیک
یکتایی در  δبرابر با  6 /02 ppmدیده میشود .یک پیک
دوتایی در  δبرابر با  11 /23 ppmو یک پیک یکتایی در δ
برابر با  11 /56 ppmبرای دو گروه  NHظاهر شدند .همچنین،
سیگنالهای مشخصی در گستره  δبرابر با  7 /66تا 9 /33 ppm
13
برای گروه آریل و پیریدین ظاهر شده است .طیف C-NMR
ترکیب  6سیزده پیک قابل تشخیص در تأیید ساختار پیشنهادی
نشان میدهد .رزونانسهای گروههای کربونیل و گروه
 C=Sدر طیف  13C-NMRبهترتیب در  δبرابر با  168 /3و
 172 /8 ppmو  179 /8 ppmدیده میشوند که با ساختار آن مطابقت
دارد .افزونبر طیف  ،1H-NMRطیف  IRنیز وجود  COOHرا
در ترکیب  6تأیید میکند .نوار ارتعاش کششی  N-Hدرناحیه
 3358 cm-1ظاهر شده است .نوار ارتعاش کششی پیوند O-H
اسیدی در ناحیه  2500تا  3250 cm-1و نوار ارتعاشی کششی
پیوند  C=Oدر  1728 cm-1ظاهر شده است .دادههای طیفی
مایعهای یونی و حدواسطهای تهیهشده بهطور کامل در زیر
آورده شده است.

174.1 (C=O) ppm, Anal. Calcd. for C11H12ClNO3
(241.67): C, 54.67; H, 5.01; N, 5.80, Found: C,
54.49; H, 5.65; N, 9.55.
)((4-(Chloromethyl)benzoyl)carbamothioyl
)alanine (4
Pale yellow crystals, yield: 0.51 g, (97%), m.p.:
173-4 ºC, IR (KBr) (νmax/cm-1): 3381, 3160-2600
(COOH), 1731, 1678, 1552, 1256, 1169 cm-1,
H NMR: 1.68 (3 H, d, 3J 7.5, Me), 4.16 (2 H, s,

1

CH2), 5.11 (1 H, quintet, 3J 7.5, CH), 7.31 (2 H, t,

J 8.0, 2 CH), 7.74 (2 H, d, 3J 8.0, 2 CH), 9.28 (1

3

H, s, NH), 11.16 (1 H, d, 3J 7.5, NH), 12.10 (1 H,
br s, COOH) ppm, 13CNMR (75.4 MHz, CDCl3):
δ = 17.5 (Me), 46.3 (CH2), 49.5 (CH), 126.7 (2
CH), 127.2 (2 CH), 132.6 (CH), 139.3 (C), 167.6
(C=O), 173.2 (C=O), 180.1 (C=S) ppm, Anal.
Calcd. for C12H13ClN2O3S (300.76): C, 47.92; H,
4.36; N, 9.31, Found: C, 50.43; H, 4.82; N, 9.97.
)1-(4-((1-Carboxyethyl)c arbamoyl)benzyl
)pyridinium Cloride (5

)(4-(Chloromethyl) benzoyl) alanine (3
White powder, yield: 0.23g (97%), m.p: 185-6

White powder, yield: 0.31g (98%), m.p.: 85-86

ºC, C17H18ClN3O3S (M=241.67) IR (KBr) (νmax/cm-

ºC, [α] = +11.31. IR (KBr) (νmax/cm ): 3230, 3150-

): 3383, 3270-2500 (COOH), 1725, 1641, 1529,

-1

2600 (COOH), 1730, 1646, 1540, 1210, 1162 cm-1,

1

1368, 1238 cm-1, 1H NMR: 1.38 (3 H, d, 3J 7.2,

H NMR: 1.40 (3 H, d, J 7.5, Me), 4.40 (1 H,

Me), 4.04 (1 H, quintet, 3J 7.2, CH), 4.80 (2 H, s,

quintet, 3J 7.5, CH), 5.77 (2 H, s, CH2), 7.42 (2 H,

CH2), 7.52 (2 H, d, 3J 8.1, 2 CH), 7.88 (2 H, d, 3J

d, J 8.1, 2 CH), 7.71 (2 H, d, J 8.1, 2 CH), 7.85

8.1, 2 CH), 8.68 (1 H, d, 3J 7.2, NH), 12.02 (1 H,

(1 H, d, 3J7.5, NH), 7.98 (2 H, t, 3J 6.9, 2 CH),

br s, COOH) ppm, 13CNMR (75.4 MHz, CDCl3): δ

8.48 (1 H, t, J 6.7, CH), 8.81 (2 H, d, J 6.9, 2

3

3

3

3

3

CH), 12.15 (1 H, br s, COOH) ppm, 13CNMR (75.4

= 16.8 (Me), 45.4 (CH2), 48.2 (CH), 127.7 (2 CH),

MHz, CDCl3): δ = 16.9 (Me), 48.5 (CH2), 62.6

128.6 (2 CH), 133.7 (CH), 140.8 (C), 165.6 (C=O),
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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تهیه دو مایع یونی کایرال جدید بر پایه پیریدین از اسید آمینه ...

شکل  2سازوکار تهیه دو مرحلهای مایع یونی کایرال  5از آالنین

(CH), 128.4 (2 CH), 128.6 (2 CH), 128.9 (2 CH),
134.6 (C), 137.5 (C), 145.2 (2 CH), 146.2 (CH),
165.7 (C=O), 174.2 (C=O) ppm, Anal. Calcd. for
C16H17ClN2O3 (320.7): C, 59.91; H, 5.34; N,
8.73, Found: C, 59.39; H, 5.82; N, 9.14.
آالنین
مایع یونی
ای مایع
مرحلهای
تهیهدودو مرحله
سازوکارتهیه
شکل33سازوکار
شکل
کایرال  66ازاز آالنین
یونی کایرال

)1-(4-(((Carboxyethyl)carbamothioyl

)carbamoyl)benzyl) pyridinium chloride (6
ضدشدهباکتری مایعهای یونی تهیهشده
بررسی
ویژگیتهیه
های یونی
بررسی ویژگی ضد باکتری مایع

White powder, yield: 0.36g (95%), m.p.; 80-83

متفاوتیها برای
های
بررسی رو
گوناگون،
هایش
پژوه
بررسی در پژوهش حاضر ،از روش
استفاده میشود.
باکتری نمونه
اثراتشضد
هایی برای
متفاوت
درروش
در پژوهشهای گوناگون،

ºC, [α] = +10.28. IR (KBr) (νmax/cm ): 3358, 3250اثرات ضد باکتری نمونهها استفاده میشود .در پژوهش حاضر،
رقتسازی محیط مایع در حجم کم ،برای تعیین کمترین غلظت مهارکننده رشد 1استفاده شد .بررسیها نشان داد که روش رقتسازی
2500 (COOH), 1665, 1575, 1490, 1378, 1338, 1168
از روش رقتسازی محیط مایع در حجم کم ،برای تعیین
کشت مایع ،بهترین روش برای تعیین توان واقعی نمونههای گوناگون بهویژه نمونههای خالص یا بهطور نسبی خالص است
در محیط
cm-1, 1H NMR: 1.47 (3 H, d, 3J 7.0, Me), 4.84 (1
کمترین غلظت مهارکننده رشد 1استفاده شد .بررسیها نشان
بخش
 .]17[ 3J 7.0, CH), 6.02 (2 H, s, CH ), 7.66 (2این
H,از پژوهش ،براساس استانداردهای ارائهشده با  CLSIانجام شد [ .]18برای تعیین کمترین غلظت مهارکننده رشد
quintet,
2
داد که روش رقتسازی در محیط کشت مایع ،بهترین روش
باکتری 3
3
H,رقتی از هر فراورده در مولر هینتون براث تهیه شد (از  1/4تا  1111 µg/mlبا حجم نهایی  .)111 µlتعلیقهای از
سری
ها،
d, J 8.1, 2 CH), 7.97 (2 H, d, J 8.1, 2 CH), 8.20
برای تعیین توان واقعی نمونههای گوناگون بهویژه نمونههای
 18(1ساعت) باکتری در نرمال سالین تهیه و کدورت آن با لوله نیم مکفارلند تنظیم شد .این تعلیقه به نسبت 1:111
-21
تازه (
H,
کشتt, 3
J 6.7, 2 CH), 8.64 (1 H, t, 3J 6.7, CH), 9.33
خالص یا بهطور نسبی خالص است [ .]17این بخش از پژوهش،
هینتون(2
6.7, 2 CH), 11.23 (1 H, d, 3J 7.0, NH),با3JمولرH, d,
براث رقیق و سپس 111 µl ،از آن به هر چاهک افزوده شد .پس از گرماگذاری ،چاهکها از لحاظ داشتن کدورت
براساس استانداردهای ارائهشده با  CLSIانجام شد [.]18
H, s, NH), 12.86 (1 H, br s, COOH) ppm,
سریپس از حل شدن در محیط
هایی که
رشدمورد
مهارکنندهشد .در
غلظتتعیین و ثبت
کمترینmg/ml
رشد براساس
مهارکننده
(1و کمترین
بررسی
یبها،
ترکی
باکتر
تعیین
 11.56غلظت برای
13
CNMR
(75.4 MHz, CDCl3): δ = 17.2 (Me), 52.8
شدند ،ازمعرف
کشت باعث
بدون رشد بهکار گرفته شد که
چاهک
دارای رشد
تمیز چاهک
های 0/تا
(از 4
تهیه ازشد
هینتونهایبراث
 Resazurinدربرایمولر
هر فراورده
ایجاد کدورترقتی
(CH2), 62.6 (CH2), 126.6-152.8 (C-aromatic and
 1000 µg/mlبا حجم نهایی  .)100 µlتعلیقهای از کشت تازه
)pyridine), 168.3 (C=O), 172.8 (C=O), 179.8 (C=S
( 18-20ساعت) باکتری در نرمال سالین تهیه و کدورت آن با
)1. Minimum inhibitory concentration (MIC
ppm, Anal. Calcd. for C17H18ClN3O3S (379.8): C,
لوله نیم مکفارلند تنظیم شد .این تعلیقه به نسبت  1:100با
8
;53.75; H, 4.78; N, 9.33, Found: C, 53.29; H, 5.12
مولر هینتون براث رقیق و سپس 100 µl ،از آن به هر چاهک
N, 9.88.
افزوده شد .پس از گرماگذاری ،چاهکها از لحاظ داشتن کدورت
سازوکار پیشنهادی برای تهیه فراوردههای مایع یونی  5و 6
بررسی و کمترین غلظت مهارکننده رشد براساس mg/ml
در شکل  2و  3آمده است.
تعیین و ثبت شد .در مورد ترکیبهایی که پس از حل شدن
در محیط کشت باعث ایجاد کدورت شدند ،معرف Resazurin
برای تمیز چاهکهای دارای رشد از چاهکهای بدون رشد
بهکار گرفته شد که در صورت وجود رشد ،رنگ آن از آبی به
سرخابی تغییر میکند .نتایج به دست آمده از روش بهکار رفته،
در جدول  1آورده شده است.
-1

کایرال55ازازآالنین
یونی کایرال
ای مایع یونی
مرحلههای
آالنین
شکل  2سازوکار تهیه دو مرحل
شکل
)1. Minimum inhibitory concentration (MIC
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در صورت وجود رشد ،رنگ آن از آبی به سرخابی تغییر میکند .نتایج به دست آمده از روش بهکار رفته ،در جدول  1آورده شده
شاهواليتي و همكاران

است.
سنتزشده
یبهای
باکتری
های
سنتزشده*
ترکهای
ترکیب
ضد باکتری
های ضد
یشش
آزماآزمای
نتایج نتایج
جدول1جدول1

*

سودوموناس

باسیلوس

استافیلوکوکوس

PTCC 1430

PTCC 1015

PTCC 1431

<1

<1

<1

1

<1

1

آئروژینوزا

<1
64

سرئوس

اورئوس

اشرشیا کلی

نمونه

PTCC 1399

خط
سنجش و
متناظرهرهر
حاصل برون
معادله،حاصل
آمده ازمعادله،
آمده از
اعداد به
استفاده21
استفاده شد [
معادله آنها
معادله خط
سنجش و
نمودارمتناظر
یابی بربر نمودار
برونیابی
دستدست
اعداد به
شد].]21[.

منظور از نرم
بررسی اث
برایبرای
مطلوب
روشی
قداربازداری
قدار
سنجش م
استفاده
ضدا
بررسی اثر
مطلوب
،DPPHروشی
های،DPPH
رادیکالهای
بازداری رادیکال
سنجش م
شد.شد.
استفاده
ExcelExcel
افزارنرمافزار
منظور از
1

شدهاست.
آورده شده
جدول  22آورده
روش به
آمده از
دستدست
نتایج به
است [21
است.
رفته،دردرجدول
32کاررفته،
کار
روش به
آمده از
نتایج] .به
است [.]121
1 25
Cifexime
/

µg/mlشده
 µg/mlبیان
براساس و MIC
ها mg/ml
براساس
*مقادیریبها
*مقادیر  MICترک
بیاناند.شدهاند
براساسبراساس
سفکسیمسفکسیم
 mg/mlو MIC
 MICترکیب

بررسی ویژگی ضد اکسیدانی مایعهای یونی تهیهشده

ضداکسیدانیشده
قدرتجدول  2آورده
رفته ،در
روش بسهکار
بهدست
است.های
ترکیب
نجش
آمده 2از نتایج
جدول
سنتتیک
یونی
مایع
سنتتیکبهای مایع یونی سنتتیک
ضداکسیدانی ترکی
جدول  2نتایج سنجش قدرت
مایع یونی
جدول  2نتایج سنجش قدرت ضداکسیدانی ترکیبهای

اثر ضداکسیدانی ترکیبهای تهیهشده با استفاده از روش
کمکتهیه
های بهیونی
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 33شکل  4نمودار اثر ضداکسیدانی
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نمونه مایع یونی  6درروش DPPH

11

تهیه دو مایع یونی کایرال جدید بر پایه پیریدین از اسید آمینه ...

در این روش بررسی ،هر چه عدد به دست آمده کمتر باشد ،قدرت
ضداکسیدانی ماده موردبررسی بیشتر خواهد بود .براساس نتایج
بهدستآمده ،نمونه -1((( -4( -1کربوکسی اتیل)کرباموتیویل)
بنزیل)پیریدینیم کلرید اثر ضداکسیدانی قابل مشاهدهای از خود
نشان داد .بهعبارت دیگر ،نمونه -1((( -4( -1کربوکسی اتیل)
کرباموتیویل)بنزیل)پیریدینیم کلرید توانسته در غلظتی برابر با
 3/055379میلیموالر ،سبب کاهش 50درصدی قدرت رادیکالهای
آزاد  DPPHشود .درروش سنجش بازداری  DPPHاز هیدروکسی
تولوئن بوتیلدار شده ( )BHTبهعنوان استاندارد استفاده و مقدار
 IC50برای این ماده  0/25میلیموالر تعیین شد .در پژوهش اخیر
در بین فراوردههای تهیهشده ،فراورده -1((( -4( -1کربوکسی
اتیل)کرباموتیویل)بنزیل)پیریدینیم کلرید بهترین اثر ضداکسیدانی
را داشت .شاید در آینده بتوان از این فراورده بهعنوان داروی
پیشگیریکننده سرطان استفاده کرد.

نتیجهگیری
در این پژوهش ،یک روش کارامد و ساده در دو مرحله برای تهیه
مایعهای یونی کایرال بر پایه پیریدین بهصورت تک ظرف آورده
شده است .از مزیتهای این روش میتوان بهسادگی روش عملی
واکنش ،بازده باال و خالصسازی ساده فراوردهها بدون استفاده از
ستون کروماتوگرافی و درنتیجه کاهش پسماندها و آلودگیها اشاره
کرد .در پایان ،ویژگی زیستی این فراوردههای کایرال محلول در آب
موردبررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که حضور گوگرد در ساختار
مایع یونی نقش مؤثری در ویژگی ضداکسیدانی این ترکیبها دارد.
سپاسگزاری
پژوهش حاضر با حمایت مالی باشگاه پژوهشگران جوان و
نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری
به اجرا در آمده است .بدینوسیله از باشگاه پژوهشگران آن واحد
دانشگاهی تقدیر و تشکر بهعمل میآید.
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Synthesis of two novel chiral ionic liquids based on pyridine from alanine
amino acid and evaluation of their antibacterial and antioxidant effects
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Abstract: Ionic liquids are remarkable chemical compounds, which find biological applications
in addition to solvent role in many areas of modern science. Herein, we describe a simple and
effective method to synthesize two kinds of novel chiral ionic liquids based on pyridinium
named 1-(4-((1-Carboxyethyl)carbamoyl)benzyl) pyridinium Chloride [CECBPy]Cl and
1-(4-(((1-Carboxyethyl)carbamothioyl)carbamoyl) benzyl) pyridinium chloride [CECTCBPy]Cl
in two steps from alanine and their optical rotation properties have been measured by polarimeter
instrument.These new ionic liquids were characterized by using IR, 1HNMR, 13CNMR, and
MS spectroscopy. Evaluation of the antibacterial effects of synthetic compounds were carried
out by determination of minimum inhibitory concentration )MIC) using broth micro-dilution
method. Antioxidant activity of samples was measured with 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl radical
scavenging activity. The results showed 1-(4-(((1-Carboxyethyl)carbamothioyl) carbamoyl)
benzyl) pyridinium chloride [CECTCBPy]Cl has the best antioxidant effect.
Keywords: Chiral ionic liquids, Pyridine, Antibacterial effect, Antioxidant effect, Biological
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