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Amaç: Sekiz adet pirazol-3-karboksilli asitlerin üre ile reaksiyonu sonucu elde edilen türevlerinin 
bakteri ve maya suşları üzerine antimikrobiyal aktiviteleri ve plazmit DNA ile olan etkileşimleri 
araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Pirazol 3- karboksilli asitlerin üre ile reaksiyonu sonucu elde edilen 
türevlerinin (1-6) DMSO’daki çözeltileri 156-10000 µM arasında seri olarak artan 7 farklı 
derişimde hazırlanmıştır. Antimikrobiyal aktiviteleri agar difüzyon yöntemi kullanılarak, 8 bakteri 
ve 2 maya suşu üzerinde belirlenmiştir. DNA ile olan etkileşimi belirlemek amacıyla plazmit DNA 
kullanılmıştır. Farklı derişimlerde hazırlanan bileşikler plazmit DNA ile 37 0C’de 24 saat karanlık 
ortamda inkübasyona bırakılmış ve sonuçlar agaroz jel elektroforezi ile belirlenmiştir.

Bulgular: Agar difüzyon yöntemine göre üre ile reaksiyon sonucunda elde edilen türevlerin büyük 
çoğunluğu E. fecalis hariç diğer bakteri türlerinin hepsi üzerinde etkili olmuştur. Özellikle de P. 
vulgaris üzerinde maddelerin hepsinin oldukça etkili olduğu belirlenmiştir. Ayrıca bileşiklerin 
mayalar üzerinde ise hiçbir antifungal etkisi gözlenmemiştir. Madde DNA etkileşim sonuçlarına 
göre 3 ve 4 nolu bileşiklerin DNA üzerinde etkili olduğu ve DNA’ya bağlanarak hareketini 
yavaşlattığı belirlenmiştir. Özellikle bileşik 4’ün yüksek konsantrasyonlarında (5000- 2500 ve 1250 
µM) Form I yapısının açılarak Form II yapısının yoğunluğunda artış ve Form III yapısının oluştuğu 
gözlenmiştir. Diğer maddelerin önemli bir değişiklik oluşturmadığı belirlenmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Yapılan çalışma ile kimyasal özellikleri belirlenmiş olan yeni sentezlenmiş 
üre türevlerinin biyolojik aktiviteleri ile ilgili ilk bilgiler elde edilmiştir. Sentezlenen bu maddelerin 
antimikrobiyal etkisinin yüksek olduğu ve DNA üzerinde de etkisinin bulunduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: pirazol türevleri, antimikrobiyal etki, pBR322 DNA.
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Amaç: Bu çalışmada Tokat bölgesinden toplanan Sphecidae familyasına ait Sphex flavipennis 
türünün 28S ve ITS2 ribozomal gen bölgelerinin PCR yöntemiyle belirlenmesi ve analizi 


