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اهداف شی بازها بهدلیل خواص آنتیاکسیدانتی ،ضدویروسی و ضدباکتریایی در سالهای اخیر توجهات زیادی را
بهخود جلب کرده اسدددت .آنتیاکسدددیدانها از واکنش رادیکالهای آزاد جلوگیری میکند و به کاهش بیماریهای
تلبی -عروتی ،سددرطانها جزآن میانجامد .باکتریها خود را به سددیسددت های دااعی مختلفی مجهز کردهاند که
بتوانند در برابر آنتیبیوتیکها مةاومت کنند .از اینرو ،گ سترش ااکتورهای آنتیمیکروبی با سازوکارهایی که تأثیر
بی شتری دا شته با شد ضروری ا ست .در این تحةیف به برر سی خا صیت آنتیاک سیدانی و آنتیمیکروبی کمپلک
شی باز  N,Nˊ-dipyridoxyl (1,2 diaminobenzene) Cu2+پرداختهای .
مواد و روشها پ از سددنتز کمپلک شددی باز ،ارزیابی اعالیت آنتیرادیکالی این کمپلک با انجام آزمونهای
-3اتیل بنزوتیازولین  -6سلفونیک اسید) )(ABTS
-1،1دیفنیل-2-پیکریل -هیدرازیل -2،2 ،(DPPHآزینو بی
و هیدروکسیل و بهمنظور بررسی خواص آنتیمیکروبی از دو باکتری به روش دیسک دیفیوژن استفاده شد.
یافتهها -1،1دیفنیل-2-پیکریل -هیدرازیل )-2ʹ،2 ،(DPPH)(IC50 = 0.1 mg/mlآزینو بی -3اتیل بنزوتیازولین
 -6سلفونیک ا سید) ) (ABTS)(IC50= 0.11mg/ mlو هیدروک سیل  )OH° )IC50=0.14mg/mlجذبکنندة رادیکال
عمل کرده است .در غلظت  μ250g/mlباکتری خاصیت آنتیمیکروبی از خود نشان داد.
نتیجهگیری نتایج بهدسددتآمده از این پژوهش نشددانگر این اسددت که کمپلک شددی باز م دار دارای اعالیت
آنتیاکسیدانی است و در آزمون آنتیمیکروبی باکتری استاایلوکوکوس اوردوس در مةایسه با اشرشیاکلی حساسیت
بیشتری نسبت به شی باز از خود نشان داد حدود  1میلیمتر).

مقدمه
در دو دهة اخیر ،شددی بازها در شددیمی کنوردیناسددیون الزات
وا سطه و نیز الزات گروه ا صلی نةش کلیدی بازی میکند [ 1و
 .]2این لیگاندها از م سیرهای سنتزی م ستةی با درجة خلوص
باال و بازده مناسددب حاصددل میشددود [ ،]3بهراحتی با بیشددتر
یونهای الزات وا سطه کمپلک های پایداری ایجاد میکند []4
و دسددتة حیاتی ترکیبات در شددیمی دارویی اسددت که اهمیت
شیمیدرمانی و کاربرد ضدباکتریایی آن به اثبات ر سیده ا ست
[ 5و  .]6شددی بازها کاربردهای متنوعی در زمینههای بسددیاری
دارد ،نظیر علوم بیولوژیکی [ ،]7شددیمی مواد [ ،]8شددیمی آلی
[ ]9و شیمی معدنی [ .]10شی بازهای دارای اعالیت زی ستی

داروی ضدباکتری [ ،]11آنتیاکسیدانتی [ ،]12ضدسرطان []13
و ضدالتهاب [ ]14بهکار میرود .م عنصری ضروری با اهمیت
اکسایشی و اعالیت زیستی ضروری در سوختوساز انسان است
و به شددکل یونی در سددیسددت های بیولوژیکی دیده نمیشددود.
بنابراین ،اندازهگیری م در بدن به شددکل کمپلک های دارای
اجزای آلی بررسی شده است [.]15
رادیکالهای آزاد تادر اسدددت به مولکولهای سدددیسدددت
بیولوژیکی بدن آ سیب وارد کند و باعث بروز بیماریهای زیادی
در موجودات زنده ،بهخصددوص انسددان ،شددود [ .]16طبیعت با
ارایندهای دااعی آنتیاکسدددیدانی این عوامل را خنثی یا آثار
مضددر آن را کاهش میدهد .در شددرایط طبیعی ،بین انواب اعال
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یدامانی و همکاران

نانومتر رنگ ارغوانی ایجاد میکند .در صدددورتی که این رادیکال
خنثی شددود ،رنگ ارغوانی کاهش مییابد و به رنگ زرد ک رنگ
ت ییر میکند .بنابراین ،توانایی خنثیسدددازی رادیکال  DPPHبا
کاهش جذب مت ناسددددب اسددددت؛ بهمع نای دیگر ،تدرت
آنتیاکسددیدانی نمونه مورد نظر اسددت .نتایج بهصددورت درصددد
خنثیسدددازی یا مهار رادیکال  DPPHدر نمونه بیان میشدددود
رابطة .]22[ )2
ADPPH−ASample
= DPPH
(× 100 )2
ADPPH

اکسیژن و ایجاد رادیکالهای آزاد و سیست دااعی آنتیاکسیدان
ت عادل وجود دارد؛ با این که اگر تول ید رادی کال های آزاد اازایش
یابد یا تدرت دااعی آنتیاکسیدان کاهش یابد ،زمینه برای ایجاد
صدمات بهوسیلة رادیکالهای آزاد زیاد می شود که به این حالت
استرس اکسایشیی گفته میشود [.]17
در چنین شرایطی برای متعادلسازی واکنشهایی که در
آن رادیکالهای آزاد تولید شده وجود آنتیاک سیدانها ضروری
اسدددت [ .]18آنتیاکسدددیدانها داروی ضددددسدددرطانی ،درمان
بی ماری های تلبی -عروتی ،ضددددپیری و بی ماری های مخرب
اع صاب مانند پارکین سون ا ستفاده می شود .عالوهبر این ،م صرف
خوراکی بع ضی آنتیاک سیدانها مکمل تةویت سی ست ایمنی و
اازایندة انرژی است [.]19
اازایش میزان مرگ مرتبط بددا بیمدداریهددای عفونی
مسددتةیما به باکتریها وابسددته اسددت که مةاومت متعددی به
آنتیبیوتیکها نشددان میدهند .علت اصددلی این مشددکل نبود
درمانهای مؤثر ا ست [ .]20تو سعة عوامل آنتیباکتریایی جدید
با سازوکارهای عمل مؤثرتر و نو تطعا نیاز ضروری پزشکی است
[.]21

خنثیسدازی رادیکال  DPPHطبف روش Brand-

تابلیت
 Eilliamsو همکاران بررسی شده است [.]23
بررسی قابلیت حذف رادیکال ()ABTS

برای انجام این آزمایش از روش ری و همکاران اسدددتفاده شدددد
[ .]24رادیکال کاتیون  ABTSن سبت به رادیکال  DPPHاعالتر
است و واکنشدهندگی آن با آنتیاکسیدان حدود  1دتیةه طول
میکشد .بههمین دلیل در سنجیدن اعالیت آنتیرادیکالی از آن
اسدددتفاده زیادی میکنند .در این آزمایش ،نخسدددت رادیکال
کاتیون پایدار  ABTSبا اکسد دایش  ABTSبهوسدددیلة پتاسدددی
پرسولفات ،تولید می شود .این رادیکال کاتیونی رنگ سبز-آبی و
جذب در طولموج  734نانومتر دارد و بهواسدددطة تعیین میزان
کاهش جذب می توان به کاهش میزان این رادی کال کاتیونی
پیبرد که شداخصدی از اعالیت آنتیرادیکالی ترکیبات مورد نظر
است [.]25

مواد و روشها
تهیة کمپلکس شیفباز

همانطور که در شددکل  1مشدداهده میشددود ،در این پژوهش از
شدددی باز  N,Nˊ-dipyridoxyl(1,2 diaminobenzene)Cu2+با
ارمول شددیمیایی  ،C24H28CuN4O6جرم مولکولی  531/75گرم
بر مول استفاده شده است.
روش سنتز شی باز به این صورت است که محلولی از 1
میلیمول ن مک الزی  Cu(CH3COO)2.H2Oدر  6 mlم تانول
تطرهتطره به محلول م تانولی از  1میلیمول لی گا ند  Nو'-N
دیپیریدوکسدددیل 1و -2بنزن دیآمین) اازوده شدددد .برای 6
سددداعت ،مخلوط در دمای  30درجة سدددانتیگراد بهه خورد.
ر سوبات بهدستآمده صاف و با کمی متانول سرد شستشو داده
شددد .رسددوبات را در آون در دمای حدود  60درجة سددانتیگراد
تراردادی تا خشک شود.

)3

× 100

جذب واکنش−جذب بالنک
جذب بالنک

= درصد جذب رادیکال

ا ندازه گیری اثر گذاری شددیف باز در حذف رادی کال های
هیدروکسیل

برای اعالیت حذف رادیکالهای هیدروکسدددیل از روش لیون و
همکاران استفاده شد [ .]26نخست ،مخلوطی از  600میکرولیتر
انانترولین غلظت  5میلیموالر) 600 ،میکرولیتر سولفات آهن
غلظددت  5میلیموالر) 600 ،میکرولیتر  EDTAغلظددت 15
میلیموالر) و  400میکرولیتر باار سدددی اسددفات غلظت 0/2
موالر) و  pH= 7/4آماده شددد .سددپ  600 ،میکرولیتر از نمونة
کمپلک شدددی باز غلظت  1میلیگرم /میلیلیتر) به محلول و
در آخر  800میکرولیتر آباک سیژنه ا ضااه شد .مخلوط بهمدت
یک ساعت در دمای  37درجة سانتیگراد انکوبه و جذب محلول
در محدودة  536نانومتر اندازهگیری شد [.]27
= درصد اعالیت حذف رادیکال های هیدروکسیل
)(AS – A0) × 100/ (AC –A0
)4

ارز یابی ف عال یت آنتیاکسدد یدانی شددیف باز مسدار با روش
پاکسازی رادیکال ()DPPH

 DPPHرادیکال آزاد ندددددداپایداری است کدددددده در وجددددددود
آنتیاکسددیدانها در نددمونههای زیددستی خنثی میشود.
DPPH + RH →DPPH – H +R )1
رادی کال آزاد  ،DPPHدر محیط ا تانول جذب در 517
376
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شی باز ح سا سیت بی شتری دارد .جدول  1تطر هالة عدمر شد
باکتری با شی باز را بیان میکند.

آزمون ضدمیکروبی

آزمایش در سددده تکرار انجام و از دو باکتری اسدددتاایلوکوکوس
اوردوس )گرم مثبت ) ((ATCC 1112و اشرشیاکلی )گرم منفی
) )(ATCC 1330استفاده شد.
برای تهیة دیسک آنتیبیوتیکی از دیسک بالنک استفاده
شدددد .دیسدددکها با سددده غلظت  250 ،200 ،100میلیگرم بر
میلیلیتر تهیه شد .هر طرف دی سک با  15میکرولیتر از محلول
آغشته شد .با کمک سوآباستریالز سوسپانسیون باکتریایی روی
محیط مولرهینتونآگار ک شت یکنواخت داده شد .دی سکهای
آنتیبیوتیکی با ا ستفاده از پن ا ستریل و با اوا صل ا ستاندارد
 1/5سددانتیمتر از لبة پلیت و  2/4سددانتیمتر ااصددلة مرکز دو
دیسددک مجاور) روی سددطم محیط ترار داده شددد .پلیتها در
انکوباتور  33درجة سددانتیگراد در شددرایط هوازی بهمدت 24
سدداعت ترارگرات .بعد از این مدت تطر هالة عدمرشددد هر آنتی
بیوتیک بر حسددب میلیمتر با اسددتفاده از خطکش اندازهگیری
شددد [ .]28برای تأیید آزمایشهای حسدداسددیت آنتیبیوتیکی،
آنتیبیوگرام روی دیسددک آنتیبیوتیکی جنتامایسددین بهعنوان
شاهد) انجام شد.
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شدد کل  .1سددداخ تار کمپلکس شددیف باز
 diaminobenzene) Cu2+سنتزشده و مورد استفاده در این پژوهش
N,N-dipyridoxyl(1,2

120
100
80

N'-N1

اعالیت آنتیاکسدددیدانتی و آنتیمیکروبی شدددی باز م
دیپیر یدوکسددد یل 2-1-دیآمینوبنزن ارز یابی شدددد .در این
پژوهش ،بررسدددی اعددالیددت رادیکددالهددای  ABTS ،DPPHو
هیدروکسیل بررسی شد .شکل  2نشانگر اعالیت حذف رادیکال
 DPPHا ست .با اازایش غلظت شی باز ،میزان حذف رادیکالها
اازایش یاات و  IC50غلظتی که در آن شددی باز  50درصددد از
رادیکال های آزاد را بهصدددورت احیا درمیآورد) در این تسدددت
 0/1 mg/mlبهدسدددت آمد .شدددکل  3اعالیت جذب رادیکال
 ABTSرا نشدددان میدهد .مةدار حذف رادیکالها متناسدددب با
اازایش غلظت شددی باز نیز اازایش یاات .در این آزمایش ،IC50
 0/11 mg/mlمحا سبه شد .در هر دو ت ست از گلوتاتیون احیا
( )GSHبهعنوان آنتیاکسددیدان اسددتاندارد اسددتفاده شدددIC50 ،
کمتر از  0/015 mg/mlاس ت  .همچنین ،شکل  4ن شاندهندة
اعالیت حذف رادیکال به روش هیدروکسیل است .هر چه غلظت
شدددی باز اازایش پیدا کرد ،حذف رادیکال ه زیاد شدددد .از
اسدددکوربیک اسدددید با  IC50کمتر از  0/015 mg/mlبهعنوان
آنتی اک سیدان ا ستاندارد ا ستفاده شد .شکلهای  5و  6بیانگر
آزمون آنتیمیکروبی اسدددت که بهروش دیسدددک دیفیوژن انجام
شد .همانطور که در شکل  5و  6م شخص ا ست باکتری گرم
مثبت اسدددتاایلوکوکوس اوردوس) تأثیر بیشدددتری نسدددبت به
باکتری گرم منفی اشرشیاکلی) از خود نشان داد؛ بهعبارتی ،به
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شکل  .2درصد مهار رادیکال  DPPHبا شیفباز مسدار .در این تست
از گلوتاتیون بهعنوان کنترل مثبت استفاده شد.
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شکل  .3درصد مهار رادیکال  ABTSبا شیفباز مسدار .در این تست
از گلوتاتیون بهعنوان کنترل مثبت استفاده شد.
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بحث و نتیجهگیری

درصد مهار رادیکال هیدروکسیل

100

یدامانی و همکاران

ABTS ،DPPH

طبف نتایج حاصل از تستهای آنتیاکسیدانتی
و هیدروکسدددیل) میتوان گفت که کمپلک شدددی باز م دار
 N,Nˊ-dipyridoxyl (1,2 diaminobenzene) Cu2+اعددا لیددت
آنتیاکسددیدانی دارد .اسددترس اکس دایشددی با بیماریهایی نظیر
سرطان ،نارسایی تلبی ،پارکینسون و آلزایمر در ارتباط است .در
نتیجه ،شنا سایی و تولید آنتیاک سیدانهای طبیعی و سنتزی
برای جلوگیری از ا سترس اک سای شی و آثار مخرب آن ضروری
است.
در مطالعة مشدددابهی ،ها و همکاران با سدددنتز اعالیت
آنتیاکسددد یدانی ،ضددددتوموری و ح فا ظت از  DNAترکی بات
شددی بازهای آلی حاوی اروسددن را ارزیابی کردند .این مطالعه
نشان داد که تمام اجزا اعالیتهای آنتیاکسیدانی ،ضدتوموری و
حفاظت از  DNAتوی دارند [ .]29لیگاندهای شدددی باز از نظر
خواص دارویی مانند ضددددباکتری ،ضددددویروس ،ضددددتارچ و
ضدتومور بسیار جالب توجه است [ 30و  .]31شی باز نیز بهطور
بالةوه داروی ضددددسدددرطانی اسدددت و زمانی که از آن در تهیة
کمپلک های الزی اسددتفاده شددود خاصددیت ضدددسددرطانی این
کمپلک ها در تیاس با لیگاند آزاد تةویت میشددود [ .]32طی
گستردة کاربرهای طبی این اجزا بررسی شد و در برخی از آنها
معلوم شدددد که بهصدددورت عوامل تشدددخیص بالینی و نیز در
شددیمیدرمانی مفید اسددت [ .]33شددی باز کمپلک م )II
پتانسددیل زیادی در اعالیت ضدددتکثیری و ضدددباکتریایی دارد
[.]34
در مطددالعددة دیگری ،اعددالیددت آن تیاکسدددیدددانی و
آنتیاالمنتری یکسدددری از ترکی بات دارای م با روش های
رادیکال  ،DPPHهیدروک سیل و سوپر اک سید انجام شد [.]35
شدددددید د بددداز Ruthenium(III) S-
کدددمدددپدددلدددکد د
 methylisothiosemicarbazoneاز نظر خا صیت آنتیاک سیدانی
با روشهای  ،DPPHهیدروژن پراکسید ،رادیکال هیدروکسیل و
رادیکال اکسدددید نیتریک ارزیابی شدددد و نشدددان داد خاصدددیت
آنتیاکسدددیدانی عالی دارد [ .]36همچنین ،در مطالعة حاضدددر،
طبف بررسدددی با آزمون آنتیمیکروبی ،خاصدددیت آنتیمیکروبی
شدددی باز م دار تأیید شدددد .شدددی بازها عوامل امیدبخش
آنتیبدداکتریددایی اسددددت .برای مثددالN-(salicylidene)-2- ،
H37RV
 hydroxyanilineعلیدده مددایکوبدداکتریوم توبرکلوزی
مؤثر اسددددت [ .]37اخیرا طی م طال عهای سدددنتز و ا عال یت
آنتیمیکروبی یک رشته از شی بازهای مشتف شده از ت لیظ -5
کلرو-سددالیسددیل آلدهید و آمینهای اولیه گزارش شددده اسددت
[ .]38همچنین ،در پژوهشددی دیگر شددی باز مشددتفشددده از

غلظت )میلی گرم/میلی لیتر(

شکل  .4درصد مهار رادیکال هیدروکسیل با شیفباز مسدار .در این
تست از اسکوربیک اسید بهعنوان کنترل مثبت استفاده شد.

شکل  .5مهار ر شد باکتری ا ستافیلوکوکوس اورسوس (گرم مثبت) با
شیفباز مسدار که به روش دیسک دیفیوژن بررسی شد.

شددکل  .6مهار رشددد باکتری اشددرشددیاکلی (گرم منفی) با شددیفباز
مسدار که بهروش دیسک دیفیوژن بررسی شد.
جدول  .1تأثیر شددیفباز مسدار بر دو باکتری گرم منفی و گرم مثبت
بهروش دیسددک دیفیوژن بهمنظور تعیین میزان مهار رشددد
باکتریها در شیفباز
غلظت شیفباز
()µg/ml
100
200
250

میزان خاصیت آنتیمیکروبی ()mm
استافیلوکوکوس اورسوس
اشرشیاکلی
بیاثر
بیاثر
9
8
9
8
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... فعالیت آنتیرادیکالی و خاصیت آنتیمیکروبی

به ت صویب ر سید و با حمایت دان شگاه1394 ا ست که در سال
 بدینوسدیله نویسددندگان مةاله از.آزاد مشددهد اجرا شددده اسددت
کار شنا سان آزمای شگاه بیو شیمی و میکروبیولوژی دان شگاه آزاد
اسدددالمی مشددد هد ک مال تشدددکر و تدردانی را دار ند که در
.اراه آوردن امکانات این تحةیف همکاری الزم را مبذول داشتند

.]39[ ایساتین و دارای اعالیت آنتیباکتریایی گزارش شده است
امیری و همکاران خواص آنتیاکسیدانی و آنتیمیکروبی شی باز
.]40[ مشتفشده از تیوسمیکاربازون را ارزیابی کردند
تشکر و قدردانی
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