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Ditiokarbamatlara aid bir çox ədəbiyyat məlumatları toplanaraq təhlil edilmişdir. Aparılmış təhlil 

nəticəsində ditiokarbamatların bir çox kimyəvi xüsusiyyətlərə malik olması öyrənilmişdir. Əldə 

edilmiş ədəbiyyat məlumatlarını nəzərə kimyəvi quruluşunda ditiokarbamat və 4-piperidin-anilin 

fraqmentləri olan 5 maddə, ditiokarbamat və piperazin-anilin fraqmentləri olan 5 maddə, 

ditiokarbamat və morfolin-anilin fraqmentləri olan 5 maddə sintez edilmişdir. Sintez edilmiş 

ditiokarbamat törəmələrinin strukturları spektral analiz üsulları ilə tədqiq edilmiş, bioloji fəallıqları 

öyrənilmişdir. 

Açar sözlər: ditiokarbamatlar, antifunqal, Brine-shrimp kəskin toksikliyin tədqiqi. 
 

Əczaçılıq kimyasının qarşısında duran mühüm problemlərdən biri də bioloji 

fəallığa malik yeni maddələrin sintez edilməsi və tədqiqidir. Hal-hazırda müxtəlif 

bioloji və yaxud farmakoloji fəallığa malik olan birləşmələrin məqsədyönlü sintezinə 

üstünlük verilir. Bu baxımdan antifunqal fəallığa malik yeni birləşmələrin sintezi 

aktuallıq kəsb edir. Göbələk infeksiyalarının geniş yayılması, istifadədə olan 

preparatlara qarşı rezistentlik, əvvəllər qeyri-patogen hesab edilən göbələklərin aşkar 

edilməsi yeni antifunqal preparatların axtarışını zəruri edir. 

Antifunqal təsir baxımından perspektiv birləşmələrdən biri də 

ditiokarbamatlardır. Ditiokarbamatlar dimetil ditiokarbamin və etilen-bis-

ditiokarbamin turşusunun törəmələri olub, bitkilərdə fungisid təsiri aşkar edilən ilk 

qrup üzvi birləşmələrdəndir [1, 4]. 

Antifunqal agentlər kimi rodanin karkaslı yeni sinif ditiokarbamatların 

strukturunda piridin fraqmenti olan törəmələri – 27 birləşmə sintez edilmiş və bu 

birləşmələrin bioloji və molekulyar xüsusiyyətləri tədqiq edilmişdir. Sintez edilmiş 

birləşmələr arasında bir neçəsi antifunqal fəallıq göstərmişdir. Bu birləşmələrin 

Amfotersin B preparatına qarşı rezistent Candida albicans ştamına və digər Candida 

albicans ştamlarına qarşı fəallıqları yoxlanılmışdır. Bəzi birləşmələr standart maddə 

olan flükonazolla müqayisədə daha fəal olmuşdur. Bu birləşmələrin məməli 

hüceyrələri üzərində toksikliyi tədqiq edilmişdir. Sintez edilmiş birləşmələrin 
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lanosterol 14a-demetilaza (CYP-51) fermentinə təsiri öyrənmək üçün molekulyar 

dokinq tətbiq edilmişdir [4] 

Ditiokarbamatın unikal kimyəvi xüsusiyyətlərindən dizayn və yeni spermatozoid-

immobilizasiyaedici agentlərin sintezi prosesində istifadə edilmişdir. Bu məqsədlə birli 

əvəzlənmiş piperazin karboditioatlar sintez edilmişdir. Sintez edilmiş birləşmələrin  

spermisid, antitrixomonal və antifunqal fəallıqları öyrənilmişdir. 21 birləşmə tamamilə 

spermisid fəallıq göstərmişdir. Sintez edilmiş birləşmələrdən benzil 4-(2-(piperidin-1-

il)etil) piperazin-1-(karboditioat) və 1-benzil 4-(2-(piperidin-1-il)etil)piperazin-1,4-

bis(karboditioat) birləşmələri yüksək spermisid, antitrixomonal və antifunqal fəallıq 

nümayiş etdirmişlər. Bu birləşmələrin təsirinin sulfhidril rabitəyə əsaslanması sperma 

tiollarının flüorosensiyası vasitəsilə təsdiq edilmişdir [4]. 

Elmi işin məqsədi yeni ditiokarbamat törəmələrinin sintezi və alınmış 

birləşmələrin bioloji fəallığının öyrənilməsi, proqram vasitəsilə proqnozlaşdırılması və 

strukturlarının identifikasiya edilməsidir. 

Material və metodlar. Ditiokarbamat törəmələri sintez edilərkən bir çox material 

və metodlardan, sintez edildikdən sonra onların strukturlarının identifikasiyasında bir 

çox spektral analiz üsullarından istifadə edilmişdir. Maddələrin ərimə temperaturu 

Electrothermal 9100 rəqəmsal cihaz vasitəsi ilə təyin edilmişdir. Nazik təbəqəli 

xromatoqrafiya üçün sorbent silikagel (Merck 60 F254), həlledici sistem kimi 

petroleyn efiri və etilasetat (3:1) istifadə edilmişdir.  

İQ spektrlər Shimadzu 8400 FTİR spektrometrində KBr tabletlərində çəkilmişdir. 

Maddələrin 1H NMR spektrləri Bruker 500MHz UltraShield NMR cihazı vasitəsi 

ilə çəkilmişdir. Həlledici kimi DMSO-d6 məhlulu, daxili standart kimi TMS-

tetrametilsilan istifadə edilmişdir. 

Alınmış maddələrin kütlə spektrləri Agilent 1100 Series LC/MSD Trap VL&SL 

cihazı vasitəsi ilə çəkilmişdir.  

Element analizi (C, H, N və S) Perkin Elmer analizatoru vasitəsi ilə həyata 

keçirilmişdir. [1-3, 5]. 

Tədqiqatın nəticələri və müzakirələr. Strukturunda ditiokarbamat və 4-

piperidin-anilin fraqmentləri olan 5 maddə, ditiokarbamat və piperazin-anilin 

fraqmentləri olan 5 maddə, ditiokarbamat və morfolin-anilin fraqmentləri olan 5 maddə 

sintez edilmişdir. Sintez 3 mərhələdə aparılmışdır: 1) 4-piperidin anilinin, piperazin-



anilinin və morfolin-anilinin ayrı-ayrılıqda xlorasetil xloridlə asetilləşməsi, 2) 

ditiokarbamat natrium duzlarının alınması, 3) xlorasetil xloridlə asetilləşmə 

reaksiyasından alınmış maddələrin ditiokarbamat duzları ilə reaksiyasından əsas 

maddələrin alınması. Reaksiyanın gedişatı Şək. 1 və 2-də göstərilmişdir. [1-3, 5]. 

 

Şək. 1. Ditiokarbamat duzlarının ümumi alınma reaksiyası 

 

 

X=O  4-morfolin-anilin; X=CH2  4-piperidin-anilin; X=N piperazin-anilin 

Şək. 2. Ditiokarbamat törəmələrinin ümumi sintez reaksiyası 

4-metoksi 4-benzilpiperazin ditiokarbamat natrium, 4-metilpiperazin 

ditiokarbamat natrium, 1-etilpiperazin ditiokarbamat natrium, 4-benzil piperazin 

ditiokarbamat natrium və 4-metil 4-benzil piperazin ditiokarbamat natrium duzları ilə 

4-piperidin-anilinin asetilləşmə məhsulu ilə reaksiyasından aşağıda adları göstərilən 5 

yeni maddə sintez edilmişdir: 



1. 2 - ( (4- (piperidin-1-il) fenil) amino)-2-oksoetil 4-(4-metilbenzil) piperazin-1-

karboditioat 

2. 2-((4-(piperidin-1-il)fenil)amino)-2-oksoetil 4-benzil piperazin-1-karboditioat 

3. 2-((4-(piperidin-1-il)fenil)amino)-2-oksoetil4-(4-metoksibenzil)piperazin-1-

karboditioat 

4. 2-((4-(piperidin-1-il)fenil)amino)-2-oksoetil 4- metilpiperazin-1-karboditioat 

5. 2-((4-(piperidin-1-il)fenil)amino)-2-oksoetil 4- etilpiperazin-1-karboditioat 

Yuxarıda adları qeyd edilmiş ditiokarbamat duzlarının piperazin-anilinin 

asetilləşmə məhsulu ilə reaksiyasından aşağıda adları göstərilən 5 yeni maddə sintez 

edilmişdir: 

1. 2-((4-(4-metilpiperazin-1-il)fenil)amino)-2-oksoetil 4-(4-metilbenzil)piperazin-

1-karboditioat 

2. 2 - ((4-(4 - metilpiperazin – 1 - il) fenil) amino) – 2 - oksoetil 4-benzilpiperazin-

1-karboditioat 

3. 2 - ((4(4-metilpiperazin-1-il)fenil)amino)-2-oksoetil 4-(4-

metoksibenzil)piperazin-1-karboditioat 

4. 2 - ((4-(4-metilpiperazin-1-il) fenil) amino) – 2 - oksoetil 4-metilpiperazin-1-

karboditioat 

5. 2 - ((4-(4-metilpiperazin-1-il)fenil)amino)-2-oksoetil 4-etilpiperazin-1-

karboditioat 

Sözügedən ditiokarbamat duzlarının morfolin-anilinin asetilləşmə məhsulu ilə 

reaksiyasından aşağıda adları göstərilən 5 yeni maddə sintez edilmişdir: 

1. 2-((4-morfolinofenil)amino)-2-oksoetil 4-(4-metilbenzil)piperazin-1-

karboditioat 

2. 2-((4-morfolinofenil)amino)-2-oksoetil 4-benzilpiperazin-1-karboditioat 

3. 2 - ((4-morfolinofenil) amino) – 2 - oksooetil 4-(4-metoksibenzil) piperazin-1-

karboditioat 

4. 2-((4-morfolinofenil) amino)-2-oksooetil 4-metilpiperazin-1-karboditioat 

5. 2-((4-morfolinofenil) amino)-2-oksooetil 4-etilpiperazin-1-karboditioat 

2-((4-(4-metilpiperazin-1-il)fenil)amino)-2-oksoetil 4-etilpiperazin-1-karboditioat 

maddəsinə Avrasiya Patentinin verilməsi haqqında Avrasiya Patent Təşkilatının 



30.09.2016-cı il tarixli bülletenində məqalə çap edilmiş və 025187 saylı Avrasiya 

Patenti alınmışdır. 

Bioloji fəallığın öyrənilməsi. Antifunqal fəallıq. Sintez edilmiş ditiokarbamat 

törəmələrinin bioloji fəallığı Türkiyə Cumhuriyyəti Əskişəhər Anadolu 

Universitetində və Azərbaycan Tibb Universitetinin Mikrobiologiya və immunologiya 

kafedrasında tədqiq edilmişdir.  

Sintez edilmiş maddələr (6.4 mq) 15 ml-lik steril plastik ağzı qapalı boruşəkilli 

flakonlara yerləşdirilir və üzərinə 4 ml DMSO əlavə edilir. Alınmış maddə məhlulları 

durulaşdırılır və hər maddədən 11 məhlul (hər birinin dozası 2 dəfə az olmaq şərti ilə) 

alınır. Durulaşdırıldıqdan sonra hər maddə məhlulu (100 mkl) 96 yuvacıqlı steril 

lövhələrə yerləşdirilir və üzərinə Saboroud Dextor Broth (SDB) mühitində hazırlanmış 

göbələk mikroorqanizmləri (C.albicans, C.parapsilosis, C.glabrata, C.crusei) 

məhlulundan 100mkl əlavə edilərək 1 gün 37 0C temperatur şəraitində saxlanılır. Sonra 

üzərinə 20 mkl tiazolil göy tetrazoliumbromid əlavə edilir. 2 saat qaldıqdan sonra rəng 

dəyişiklikləri müşahidə edilir ki, bunun da əsasında antifunqal fəallıq müəyyən edilir. 

Tədqiqatlar nəticəsində A1, E2, E3, J3 və J5 maddələrinin antifunqal fəallığa malik 

olmaları aşkar edilmişdir [1-3, 5]. 

Azərbaycan Tibb Universitetinin Mikrobiologiya və immunologiya 

kafedrasında sintez edilmiş ditiokarbamat törəmələrinin bioloji fəallığı durulaşdırma 

üsulu ilə in vitro sınaqlar vasitəsi ilə tədqiq edilmişdir. Yeni sintez olunmuş (A5) 

maddəsində güclü antifunqal fəallıq qeydə alınmışdır. Eləcə də, Candida-ya qarşı (E3) 

və (E4) maddələri də antifunqal fəallıq nümayiş etdirmişdir [3, 5]. 

Kəskin toksikliyin tədqiqi. Sintez edilmiş ditiokarbamat törəmələrinin kəskin 

toksikliyi Türkiyə Cumhuriyyəti, Əskişəhər, Anadolu Universiteti, Əczaçılıq kimyası 

kafedrasında tədqiq edilmişdir. Kəskin toksiliyin tədqiqi dəniz suyunda yaşayan 

Artemisia salina cinsindən olan krevetlərin yumurtaları üzərində (Brine-shrimp 

lethality assay) aparılmışdır. 38 qram dəniz duzu analitik tərəzidə çəkilərək 1 litr 

distillə edilmiş suda həll edilmişdir. Hazırlanmış məhlul filtrdən keçirilərək 

təmizlənmişdir. Məhlulun pH göstəricisi 8+0,5 olmalıdır. pH göstəricisi sürfələrdən 

krevetlərin çıxması üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Sürfələr saxlanılan qab hava 

nasosu ilə havalandırılmaqla suyun temperaturu 250C-də saxlanılmışdır. 

İnkubasiyadan 48 saat sonra sürfələrdən kiçik krevetlər azad olmuşdur. Bundan sonra 



süni dəniz suyunda olan sürfədən yeni çıxmış krevetlərdən pipet vasitəsi ilə hər 

yuvacığa 10 krevet olmaqla içində ditiokarbamat nümunələrinin durulaşdırılmış 

məhlulları (100, 50, 25 və 12.5 µM) olan 96 yuvacıqlı qaba əlavə edilmişdir. 

Durulaşdırılmış hər konsentrasiyadan ayrı-ayrılıqda 3 yuvacığa əlavə edilmişdir. 24 

saatdan sonra qablarda müşahidə aparılmış və sağ qalmış kiçik krevetlər sayılmışdır. 

Krevetlərin sağqalma faizi aşağıda göstərilən düstura əsasən hesablanmışdır [8-10]. 

  

                Ölmüş kerevetlərin sayı 

Ölüm faizi (%)=   x 100% 
         Ölmüş kerevetlərin sayı + Sağ qalmış krevetlərin sayı  

 

 

 

 Aparılan hesablamalara görə A5, J3 və J5 maddələrinin kəskin toksik olmadığı 

aşkarlanmışdır. 

Sintez nəticəsində alınmış törəmələrin PASS (Prediction of Activity Spectra of 

Substances) proqramı vasitəsilə bioloji fəallıqlarının proqnozlaşdırılması aparılmışdır. 

Proqnozlaşdırma alınmış maddələrin antifunqal fəallıqla yanaşı, o cümlədən, bir çox 

xərçəng  xəstəliklərinin müalicəsində istifadə edilməsi ehtimalını göstərmişdir. 
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РЕЗЮМЕ 

СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

ПРОИЗВОДНЫХ ДИТИОКАРБАМАТОВ 

Сулейманов Т.А. , Шукюров Ч.Я. 

Азербайджанский Медицинский Университет, кафедра фармацевтической 

химии, Баку, Азербайджан 

Было собрано и проанализировано много литературных данных по производным 

дитиокарбаматов. В результате анализа было выяснено, что дитиокарбаматы обладают 

многими химическими свойствами. Было синтезировано 5 веществ, содержащих в химической 

структуре фрагменты дитиокарбамата и 4-пиперидин-анилина, 5 веществ, содержащих в 

структуре фрагменты дитиокарбамата и N-метилпиперазин-анилина и 5 веществ, содержащих 

в структуре фрагменты дитиокарбамата и морфолина-анилина и с помощью элементного 

анализа, ИК-, ЯМР- и Масс-спектроскопии определены их структуры. Была исследована 

биологическая активность и токсичность синтезированных производных дитиокарбаматов, а 

также была установлена противогрибковая активность некоторых веществ. 

Ключевые слова: дитиокарбаматы, противогрибковый, токсичность (Brine-shrimp lethality 

assay) 
 

SUMMARY 

SYNTHESIS AND INVESTIGATION OF BIOLOGICAL ACTIVITY OF 

DITHIOCARBAMATE DERIVATIVES 

Suleymanov T.A., Shukurov C.Y. 

Azerbaijan Medical University, Department of Pharmaceutical Chemistry, 

Baku, Azerbaijan 

Many literatures on dithiocarbamate derivatives have been collected and analyzed. As a result of the 

analysis, it was found that dithiocarbamates possess many chemical properties. Five substances 

containing fragments of dithiocarbamate and 4-piperidine-aniline, five substances containing 

fragments of dithiocarbamate and N-methylpiperazine-aniline and five substances containing 

fragments of dithiocarbamate and morpholine-aniline were synthesized, chemical structures of 

synthesized derivatives were determined by IR, NMR and Mass spectroscopy. The biological activity 

and toxicity of the synthesized derivatives were investigated. The antifungal activity of certain 

substances was established and was found activity of some compounds. 

Keywords: dithiocarbamates, antifungal, Brine-shrimp lethality assay. 
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