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چکيده
در این پژوهش ،لیگاند بازشیف سه دندانه ای از نوع  N2Oتهیه شد و سپس پلیمرر کئوردیناسریونی یرک بعردی مرس  )IIآن سرنز رردیرد .لیگانرد و
پلیمرکئوردیناسیونی توسط روشهای تج یه ای و طیف سنجی مورد شناسایی قرار ررفزند .ساخزار بلوری پلیمر کئوردیناسیونی با اسرزااده از پرراش اشرعه
ایکس تک بلور تعیین شد و نشان داد که یون مس  )IIتوسط لیگاندهای باز شیف و اسزات احاطه شده و هندسه هشت وجهی انحررا یافزره را بوجرود
آورده است بطوری که در آن دو اتم نیزروژن یک اتم نیزروژن آمینی و یک اتم نیزروژن ایمینی) و یک اتم اکسیژن فنولی از لیگاند باز شیف سه دندانه
ای و دو اتم اکسیژن از لیگاند آنیونی اسزات به مرک مس  )IIمزصل شده اند .یکی از اکسیژن های اسزات هم مان به دو مرک فل ی مس مزصل شده
و باعث بوجود آمدن پلیمر کئوردیناسیونی خطی شده اسرت .فعالیرت ضرد باکزریرایی لیگانرد و پلیمرر کئوردیناسریونی در برابرر براکزری هرای کلبسریال
پنومونیه  ) Klebsiella pneumoniaeو سالمونال اینزریکا  ) Salmonella entericaمورد بررسی قرار ررفت .نزایج نشان داد که لیگاند
باز شیف فعالیت بیشزری را در مقایسه با پلیمر کئوردیناسیونی مربوطه در برابر این باکزریها داراست بطوریکه قطر هاله رشد در مقابل این باکزریها بررای
لیگاند به ترتیب  ۱۵و  ۲۲میلیمزر و برای کمپلکس  ۸/۳و  ۱۴میلیمزر بدست آمد.
کلمات کلیدی :بازشیف ،لیگاند سه دندانه ،پلیمر کئوردیناسیون ،مس  ،)IIآنزی باکزری.

-۱مقدمه
ترکیبهای آزومتین که بیشتر به عنوان باز شیف معروف هستند بدلیل سهولت تهیه شان ،نقش مهمی را در توسعه و پیشرفت
شیمی کئوردیناسیون عناصر فلزی بویژه یونهای عناصر واسطه ایفا نموده اند[ .]1-۵آنها بخوبی به یونهای عناصر واسطه،
النتانید ها ،اکتینیدها و حتی یونهای فلزی عناصر اصلی متصل می شوند و کمپلکسهایی با خواص منحصر به فردی را بوجود
می آورند که قابلیت کاربرد درزمینه های بسیار مختلف ازجمله زمینه های بیولوژیکی ،نوری ،مغناطیسی  ،کاتالیزوری ،حسگرها
و ..را دارند[ .]۶-1۶از طرف دیگر طی دو دهه گذشته شیمی پلیمرهای کئوردیناسیونی بدلیل خواص بسیار جالب آنها از قبیل
خواص کاتالیزوری ،بیولوژیکی ،دارورسانی ،نوری ،مغناطیسی ،ذخیره سازی گاز ،جداسازی ،لومینسانس و غیره بطور فوق العاده
ای مورد توجه قرار گرفته است[.]۲1-1۴
* .نویسنده مسئوول :اسزاد شسمی معدنی ،دانشکده شیمی ،دانشگاه دامغان ،دامغان ،سمنان
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دراین تحقیق سنتز پلیمر کئوردیناسیونی مس( )IIحاوی لیگاند باز شیف سه دندانه ای [( -۲( -( -۲دی متیل آمینو) اتیل
ایمینو) متیل)-۴-نیتروفنول] ،(HL) ،مورد بررسی قرار می گیرد و سپس فعالییت ضد-
باکتری لیگاند و پلیمر کئوردیناسیونی مورد مطالعه قرار می گیرد.
-۲بخش تجربی
-1-2مواد شيميايي و دستگاه هاي مورد استفاده
برای تهیه لیگاند(  )HLاز ترکیبات  -3نیتروسالیسیل آلدهید و  N´-Nدی متیل ات یلن دی آم ین اس تفاده ش د و ب رای تهی ه
کمپلکس پلیمری از نمک استات مس( (IIسه آبه و لیگاند( )HLتهیه شده ،استفاده شد .تمامی ترکیبات و حالل های بکاررفته
از شرکت مرک تهیه شدند .حالل های مورد استفاده در مراحل مختلف کار عبارتند از  :مت انول ،دی کلرومت ان ،کلروف ر ،،ات ر،
استون ،آب مقطر.
طیف های مادون قرمز با دستگاه  FT-IRپرکین المر مدل  RXIدر ناحیه  ۴00cm-1تا  ۴000cm-1ثبت شدند .قرص هر نمون ه
توسط مقدار کافی از نمونه به همراه پتاسیم برمید  KBrبا فشار  10تن توسط دستگاه پرس تهیه شد .طیف  1H- NMRلیگان د
توسط دستگاه طیف بین ی  NMRم دل  Bruker 400 MHZو در ح الل  CDCl3ثب ت ش د .آن الیز عنص ری توس ط دس تگاه
 Elementar Vario EL IIIانجا ،گرفت .ب رای ان دازه گی ری نقط ه ذوب ترکیب ات س نتز ش ده ،از دس تگاه نقط ه ذوب م دل
 9100 Barnstead Electrothermalاستفاده شد .تعیین س اختار بل وری ،توس ط دس تگاه  SCXRDم دل

STOE-IPDS 2T

انجا ،گرفت.
 -2-2تهيه ليگاند باز شيف [(-2(-(-2دي متيل آمينو) اتيل ايمينو) متيل)-4-نيتروفنول](HL) ،
در یک بالن  100میلی لیتری به محلولی از  ۸/9۷میلی مول ( 1/۵گر )،از  -3نیتروسالیسیل آلدهید ( -3نیترو-۲-هیدروکسی
بنز آلدهید) در ۶0میلی لیتر متانول مقدار  ۸/9۷میلی مول ( 0/۷9گر -N,N )،دی متیل اتیلن دی آمین اضافه شد و
محتویات بالن در دمای ۸0درجه سانتی گراد به مدت سه ساعت تحت تقطیر برگشتی قرار گرفت .بعد از این مدت پس از
تبخیر حالل ،رسوب حاصل جمع آوری ،با اتر شتشو و در مجاورت هوا خشک گردید .لیگاند ) (HLبا فرمول ملکولی
) (C11H15N3O3با وزن  ۲3۷/9گر ،بر مول به صورت جامد زرد رنگ به دست آمد .بلور های مناسب لیگاند باز شیف ) (HLبه
روش تبخیر آرا ،در حالل متانول تهیه شد .نقطه ذوب این لیگاند  110-113درجه سانتی گراد به دست آمد .نتایج آنالیز
عنصری مقادیر عناصر  H ، Cو  Nرا به ترتیب  1۸/03 ،۵/9۸ ،۵۵/3۲نشان داد که مقادیر محاسبه شده عبارتند از ،۵۵/۶۲ :
. 1۷/۷۲ ،۶/3۲
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 -۳-2سنتز کمپلکس باز شيف مس [CuL(OAc)]n
در یک بالن  100میلی لیتری ،مقدار  ۴/۲میلی مول ( 1گر )،از لیگاند  HLو  ۴/۲میلی مول ( 0/۸گر )،از استات مس( )IIسه
آبه را در  ۵0میلی لیتر متانول حل کرده و محلول حاصل به مدت دو ساعت تحت تقطیر برگشتی قرار گرفت .پس از تبخیر
حالل ،رسوبات سبز تیره حاصل جمع آوری گردید و با اتر شستشو داده شد و در مجاورت هوا خشک گردید .بلورهای کمپلکس
حاصل در محلول متانول به روش تبخیر آرا ،به دست آمد .بنابراین کمپلکس مس  ]CuL(OAc)[nبا فرمول ملکولی
( )CuC13H17N3O5و وزن ملکولی  3۵۸/۵گر ،بر مول و نقطه ذوب  ۲۵۴درجه سانتی گراد تهیه شد .نتایج آنالیز عنصری
مقادیر عناصر  H ،Cو  Nرا به ترتیب  11/۵۵ ،۴/۶9 ،۴3/3۲را نشان داد که مقادیر محاسبه شده عبارتند از ،۴/۷۴ ،۴3/۵1 :
.11/۷1
 -4-2روش بررسي فعاليت ضد باکتريايي
برای بررسی میزان هاله عد ،رشد لیگاند  HLو  ]CuL(OAc)[nبر روی باکتریهای کلبسیال پنومونیه( Klebsiella pneumoniae

) سالمونال اینتریکا (  ، ) Salmonella entericaبه این ترتیب عمل گردید که ابتدا از باکتریها کشت خطی در محیط کشت
مولر هینتون آگار تهیه گردید و جهت رشد باکتریها ،در انکوباتور  3۷درجه سانتیگراد به مدت  ۲۴ساعت قرار داده شد (برای
اینکه باکتریهای فعال مناسب برای آزمایش فراهم شود) .سپس از کلنی های آنها سوسپانسیون معادل نیم مک فارلند در سر،
فیزیولوژیک استریل آماده گردید .با نمونه برداری از آنها توسط سواپ استریل بر روی پلیت حاوی مولر هینتون آگار کشت
چمنی باکتریها انجا ،گردید .پس از آن دیسکهای کاغذی ۶میلیمتری استریل بروی محیط کشت قرار گرفت و مقدار۲0
میکرولیتر از محلول  100میلی گر ،بر میلی لیتراز هریک از ترکیبات لیگاند HLو  ]CuL(OAc)[nبه آنها اضافه گردید .در
پایان ۲۴ ،ساعت در انکوباتور  3۷درجه سانتیگراد قرار داده شد و پس از آن هاله عد ،رشد اطراف دیسکها اندازه گیری گردید.
برای تمامی نمونه ها دیسک حاوی ۲0میکرولیتر  DMSOبه عنوان کنترل مورد استفاده قرار گرفت .تمامی نمونه ها با سه بار
تکرار انجا ،شد و داده ها جمع آوری و به کمک نر ،افزار  SPSSمورد آنالیز قرار گرفت .پس از انجا ،آزمایشات ،داده های
نتایج ،استخراج گردید و سپس برای تعیین اختالف میانگین داده ها ،از آزمون دانکن در سطح اطمینان  %9۵استفاده شد.
-۳بحث و نتیجهگیری
 -1-۳روش سنتز ،آناليز ها و طيف سنجي
از واکنش  -3نیترو-۲-هیدروکسی بنزآلدهید و  N´-Nدی متیل اتیلن دی آمین در حالل متانول ،لیگاند باز شیف سه دندانه
ای  HLتهیه شد .سپس از واکنش لیگاند  HLبا نمک استات مس( )IIدر حالل متانول ،پلیمر کئوردیناسیونی
 ]CuL(OAc)[nسنتز شد( شمای  . )1لیگاند باز شیف و پلیمر کئوردیناسیونی با روشهای آنالیز عنصری ،طیف سنجی مادون
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قرمز ،طیف سنجی روزنانس مغناطیسی هسته هیدروژن( برای لیگاند) و آنالیز تک بلور پرتو( X -پلیمر کئوردیناسیونی) مورد
شناسایی قرار گرفتند.
نتایج آنالیز عنصری لیگاند  HLو پلیمر [CuL(OAc)]nبا مقادیر محاسیه شده مطابقت خوبی را نشان می دهند که ترکیب
شیمیایی پیشنهادی آنها را بخوبی تایید می کند .در طیف  FT-IRمربوط به لیگاند باز شیف ) (HLپیکی در1۶۲۴ cm-1
مشاهده می شود که به فرکانس

کششی گروه  C=Nتعلق دارد و پیک های ناحیه  1۶0۵-1۴۶۷ cm-1به فرکانس کششی C=C

حلقه آروماتیک نسبت داده می شوند] .[۲۲در این طیف ،پیکهای مربوط به ارتعاشات کششی نامتقارن و متقارن پیوند

N=O

گروه نیترو به ترتیب در  1۵۴0 cm-1و  133۶ cm-1مشاهده می شوند .مقایسه ی طیف  FT-IRپلیمر  ]CuL(OAc)[nبا
طیف لیگاند  HLنشان می دهد که پیک مربوط به فرکانس کششی گروه ) (C=Nلیگاند در طیف پلیمردرعدد موجی پائین تری
نسبت به لیگاند آزاد و در ناحیه ی  1۶11 cm-1ظاهر می شود .این جابه جایی محل جذب نشان دهنده کوئوردینه شدن
لیگاند از طریق اتم نیتروژن گروه  C=Nبه اتم فلز مرکزی و تشکیل کمپلکس  [CuL(OAc)]nاست ] .[۲۲اتصال گروه استات به
صورت یک پل دودندانه از طریق دو نوع فرکانس کششی متقارن و نامتقارن شناسایی می شود ،که فرکانس کششی متقارن آن
در  ،1۵۷۷ cm-1و فرکانس کششی نامتقارن آن در  1۶0۲ cm-1مشاهده می شوند ].[۲۲
لیگاند HLتوسط طیف سنجی روزنانس مغناطیسی هسته هیدروژن مورد شناسایی دقیقتر قرار گرفت( شکل  .)1انواع پروتون
های موجود در ترکیب لیگاند باز شیف ) (HLدر شکل  1نشان داده شده است .این لیگاند دارای  ۸نوع پروتون با نسبت های
 1:1:1:1:1:۲:۲:۶است که به ترتیب با پروتون های  a:g:f:e:b:c:d:hنشان داده شده اند .در طیف  1H-NMRلیگاند یک پیک
یکتایی در ناحیه ی  ۲/۲۷ppmمشاهده می شود که به هیدروژن های هم ارز گروه های متیل ) )hو دو پیک سه تایی در نواحی
۲/۶۲ ppmو  3/۷۲ ppmمشاهده می شود که به هیدروژن های متیلن ( dو  (cمربوط است .پیک های ناحیه ی  ۶/۸۲ ppmتا
 ۸/۲0متعلق به هیدروژن های(  fو  eو  (gحلقه فنیل و پیک یک تایی در ناحیه ی ۸/33ppm

متعلق به هیدروژن ایمینی ((b

و دو پیک خیلی پهن در نواحی  1۴/19ppmو  1۷/۲۶ppmبه هیدروژن  OHمتصل به حلقه فنیل ( (aمربوط است.[۲3].
شکافته شدن پیک مربوط به این پروتون به دو پیک خیلی پهن به فرایند تاتومری در لیگاند و برهم کنش خیلی قوی بین
نیتروژن ایمینی و پروتون فنلی نسبت داده می شود[ .]۲3
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شکل .۱طیف  1H-NMRلیگاند  )HLدرحاللCDCl3
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 -2-۳آناليز پراش پرتو ايکس پليمر کئورديناسيوني يک بعدي [CuL(OAc)]n
شکل ۲ساختار مولکولی پلیمر کئوردیناسیونی یک بعدی  [CuL(OAc)]nرا نشان می دهد .این کمپلکس در سیتم بلوری مونو
کلینیک و با چهار ملکول مونومر در سلول واحد با ابعاد  c=9.7240(19) Å ، b=12.029(2)Å ، a= 13.730(3) Åو
حجم سلول واحد  1۶0۲/۶)۵( Å3متبلور شده است.
کمپلکس باز شیف مس  [CuL(OAc)]nگروه فضایی P2 /cرا داشته و ساختار کریستالی این کمپلکس نشان میدهد که مرکز
1

مس( )IIهندسه هشت وجهی انحراف یافته را داراست .در این کمپلکس لیگاند باز شیف از طریق یک اتم نیتروژن آمینی ،یک
اتم نیتروژن ایمینی و یک اتم اکسیژن فنوالت به مرکز مس( )IIمتصل شده است و لیگاند استات از طریق هر دو اتم اکسیژن به
مرکز مس ( )IIاتصال یافته و عالوه بر آن یکی از اتم های اکسیژن لیگاند استات بصورت پل به مرکز مس ( )IIاز کمپلکس
مجاوراتصال یافته است و پلیمر کئوردینانسی یک بعدی را تشکیل داده است.

شکل  .۲ساخزار مولکولی کمپلکس مس .]CuL(OAc)[n
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شکل -۳نمودار انباشزگی کمپلکس  [CuL(OAc)]nدر سلول واحد.

شکل  -۴شمایی ازپلیمرکئوردینانسی یک بعدی کمپلکس مس  ]CuL(OAc)[nکه در آن  b ، aو  cبیانگر ابعاد سلول واحد و و  Poبیانگر زنجیره
پلیمری است.
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در جدول 1کمیتهای بلورنگاری پلیمر یک بعدی و در جدول  ۲برخی از کمیت های مربوط به طول و زوایای پیوندی این
پلیمر آورده شده است .با توجه به متفاوت بودن اندازه طول پیوند ها و زوایای اطراف اتم یون فلزی ،می توان دریافت که
کمپلکس تقارن هشت وجهی انحراف یافته دارد.
جدول  .۱کمیتهای بلورنگاری مربوط به کمپلکس مس [CuL(OAc)]n
Chemical formula
Mr
Crystal system, space group
)Temperature (K
)a, b, c (Å
)β (°
)V (Å3
Z
Radiation type
)µ (mm−1
)Crystal size (mm

C13H17CuN3O5
358.71
Monoclinic, P21/c
298
)13.730 (3), 12.029 (2), 9.7240 (19
)93.73 (3
)1602.6 (5
4
Mo Kα
1.39
0.45 × 0.10 × 0.04

No. of measured, independent and
observed [I > 2σ(I)] reflections
Rint
)(sin θ/λ)max (Å−1

6538, 2802, 1102
0.081
0.595

Refinement
R[F2 > 2σ(F2)], wR(F2), S
No. of reflections
No. of parameters
No. of restraints
H-atom treatment
)Δρmax, Δρmin (e Å−3

0.039, 0.056, 0.66
2802
202
32
H-atom parameters constrained
0.25, −0.19

اخیرا چاتوپادهیای و همکارانش از واکنش لیگاند HLبا نمک  Cu(ClO4)2در حالل متانول در شرایط تقطیر برگشتی پلیمری
یک بعدی از کمپلکس دو هسته ای مس ( )IIرا سنتز کرده اند که درآن استخالف نیترو لیگاند  HLبه مرکز فلزی متصل شده
و باعث تشکیل پلیمری از کمپلکس دو هسته ای شده است[ .]۲۴دراین کمپلکس دو هسته ای یک گروه هیدروکسو بین دو
مرکز فلزی پل شده است و یکی از مراکز کئوردیناسیونی مس ( )IIآرایش هشت وجهی انحراف یافته و دیگری آرایش مسطح
مربع انحراف یافته را داراست .آنها همچنین از واکنش لیگاند مشابه لیگاند  HLکه در آن ،گروه دی متیل آمین با گروههای
اتیل و هیدروژن جایگزین شده است ،در حضور آنیونهای و حاللهای مختلف کمپلکسهای چند هسته ای و پلیمری را گزارش
کرده اند[ . ]۲۶ ،۲۵در این کمپلکس ها هندسه اتم های کئوردینه شده به یون مرکزی مس) ، (IIمسطح مربع انحراف یافته،
گزارش شده است .بعالوه آنها با جایگزینی گروه اتیلن با گروه پروپیلن و استفاده از سالیسیل آلدهید با گروههای استخالفی
مختلف کمپلکسهای چند هسته ای و پلیمری را گزارش کرده اند[  .] ۲۸ ،۲۷بنابراین واکنش مس ( )IIبا لیگاند های سه
دندانه ای به نوع حالل و شرایط واکنش و مواد سازنده شیف باز سه دندانه ای( آمین و آلدهید) بستگی شدیدی دارد بطوریکه
با تغییر حالل و در حضور ویا عد ،حضور لیگاندهای آنیونی نظیر …  N3-, NCS-,CN-, OAC- ,و تغییر استخالفهای روی
3۲۷
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سالیسیل آلدهید و آمین ،محصوالت متفاوتی از کمپلکسهای تک هسته ای ،چند هسته ای و پلیمری با هندسه کئوردیناسیونی
متفاوت تشکیل می شود.
جدول  .۲برخی از کمیتهای مربوط به طول و زوایای پیوندی در پلیمر کئوردیناسیونی یک بعدی ]CuL(OAc)[n
)α (°
)52.07(11
)80.23(17
)115.35(13
)97.53(19
)150.97(10
)92.31(16
)165.82(16
)91.31(19
)100.43(12
)91.5(2
)173.2(2
)93.5(2
)83.6(2
)92.97(14
)91.6(2

زاویه پیوند
O1‒Cu1‒O2
O1‒Cu1‒O3
O1‒Cu1‒N1
O1‒Cu1‒N2
O1‒Cu1‒O1b
O2‒Cu1‒O3
O2‒Cu1‒N1
O2‒Cu1‒N2
O1b‒Cu1‒O2
O3‒Cu1‒N1
O3‒Cu1‒N2
O1b‒Cu1‒O3
N1‒Cu1‒N2
O1b‒Cu1‒N1
O1b‒Cu1‒N2

)d (Å
)2.782(3
)1.960(3
)1.944(4
)1.964(4
)2.074(5
)2.238(3
)1.211(6
)1.285(6
)1.283(7

طول پیوند
Cu1‒O1
Cu1‒O2
Cu1‒O3
Cu1‒N1
Cu1‒N2
Cu1‒O1-b
O1‒C1
O2‒C1
O3‒C3

 -۳-۳بررسي فعاليت آنتي باکتريال ليگاند و کمپلکس پليمري
نمودار شکل  ۵نتایج اثر هریک از ترکیبات لیگاند  HLو پلیمر ]CuL(OAc)[nرا بر روی باکتریهای های کلبسیال

پنومونیه(  ) Klebsiella pneumoniaeو سالمونال اینتریکا (  ) Salmonella entericaنشان می دهد .این نتایج بیانگر این
است که هر دو ماده اثر ضد باکتریایی دارند .در کلبسیال پنومونیه (  )Klebsiella pnomoniaeقطر هاله عد ،رشد برای لیگاند
 1۵ ، HLمیلیمتر و برای کمپلکس پلیمری ۸/3 ،]CuL(OAc)[ nمیلیمتر می باشد .در سالمونال اینتریکا ( Salmonella

 ) entericaقطر هاله عد ،رشد برای لیگاند  ۲۲ ، HLمیلیمتر و برای کمپلکس پلیمری 1۴ ،]CuL(OAc)[ nمیلیمتر می
باشد .می توان نتیجه گرفت که قدرت ضد باکتری لیگاند  HLبرای هر دوی کلبسیال پنومونیه و سالمونال اینتریکا بیشتر از
کمپلکس پلیمری ]CuL(OAc)[nاست و کمپلکس پلیمری بر روی کلبسیال پنومونیه اثر ضد باکتریایی چندانی ندارد و
همچنین اثر ضد باکتریایی لیگاند HLبر روی سالمونال اینتریکا بیشتر از کلبسیال پنومونیه می باشد.
خاصیت ضدباکتریایی لیگاند( )HLدر مقایسه با لیگاند باز شیف الحاق شده به چیتوسان [ ]۲9بیشتر است اما از لیگاندهای باز
شیف تشکیل شده از مشتقات سالیسیل آلدهید و آمینهای آروماتیک کمتر است[ .]30همچنین کمپلکس پلیمری
 ]CuL(OAc)[nدر مقایسه با پلیمر کئوردیناسیونی ( 1Dیک بعدی) مس (  )IIبا لیگاند باز شیف سه دندانه ای N2Oمشابه،
یعنی [ (-3(((-۲متیل آمینو) پروپیل ایمینو) متیل)-۴-برموفنول] فعالیت آنتی باکتریایی کمتری را نشان می دهد[  ] 31ولی
از پلیمر کئوردیناسیونی ( 1Dیک بعدی) مس (  )IIبا لیگاند باز شیف سه دندانه ای ( )N3با نا ،پی پیریدین -۲-ایل-1(N-
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(پیریدین -۲-ایل)اتیلیدن) متان آمین[  ]3۲فعالیت بیشتری را نشان می دهد .این تفاوت در فعالیت لیگاند و پلیمر
کئوردیناسیونی و نیز با موارد گزارش شده در منابع علمی به تفاوت در چربی دوستی آنها و در نتیجه به تفاوت در میزان برهم
کنش آنها با دیواره سلولی باکتری مربوط می شود.

شکل  .۵نزایج آزمون قطر هاله عدم رشد و خاصیت ضد باکزریایی لیگاند باز شیف  )HLو پلیمرکئوردیناسیونی  ]CuL(OAc)[nبر روی دو باکزری
کلبسیال پنومونیه و سالمونال اینزریکا.

 -۴نتیجه گیری
از واکنش  -۴نیترو سالیسیل آلدئید و دی متیل اتیلن دی آمین ،لیگاند باز شیف سه دندانه ای  HLتهیه شد و از واکنش این
لیگاند با نمک  Cu(OAc)2در حالل متانول تحت شرایط تقطیر برگشتی ،پلیمر کئوردیناسیونی یک بعدی ]CuL(OAc)[n
بدست آمد  .در این کمپلکس پلیمری عالوه بر کئوردیناسیون لیگاند باز شیف سه دندانه ای) ،( HLآنیون استات نیز به یون
مس ) (IIکئوردینه می شود و در این کئوردیناسیون یکی از اتم های اکسیژن لیگاند استات ،همزمان به دو یون مس )(II
متصل می شود و باعث اتصال یونهای مس ) (IIدو کمپلکس مجاور و تشکیل پلیمر کئوردیناسیونی ]CuL(OAc)[nمی شود.

بررسی فعالیت آنتی باکتریایی لیگاند باز شیف  HLو پلیمر کئوردیناسیونی ]CuL(OAc)[nدر برابر باکتریهای کلبسیال
پنومونیه و سالمونال اینتریکا  ،نشان داد که لیگاند  HLفعالیت باالتری را نسبت به پلیمر کئوردیناسیونی  ]CuL(OAc)[ nدا
رد.

3۲9
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... ) حاويII (سنتز و تعيين ساختار بلوري پليمر کئورديناسيوني جديد يک بعدي مس

 داده های بلورشناسی-۵
. ثبت شده استhttp://www.ccdc.cam.ac.uk  در تارنمایCCDC 1986440 داده های بلورشناسی با شماره
 تقدیر و تشکر-۶
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