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Abstract:
This work involves,the preparation, new ligands 4-[N- (2,4-Dihydroxybenzylidene) imino]
antipyrinyl Serine (L1) or with Theronine (L2),. from these ligands ,ten Complexes have been
synthesized with metal ions Co(II) ,Ni(II) Cu(II) Zn (II) and Cd(II) in molar ratio (1:1) Metal:
Ligand and these complexes have
been characterized on the
basis of
physiochemical,investigations(1HNMR),(IR)
electronicspectroscopy(U.V-Vis),
molar,conductance, magnetic moment measurement, Thermal analysis (TGA), ,elemental analysis,
Powder X-ray diffraction and spectral studies. Infrared data suggest that the ligands( L1) and( L2)
behave as tetradentate ligands and coordinated through (N, N, O, O) as adonor,atoms sequence
towards the metal ions, and they give an square planer and tetrahedral complexes, finally some of
these,prepared complexes have been screened for their antibacterial activities against two classes
of
human pathogenic; bacteria Gram positive eg: Staphylococcus.aureus, and Gram
negativebacteria including,Pseudomonas,aeruginosa, Klebsiella pneumoni and.Escherichiacoli,
The performance results explain that the metal complexes have greater action more essential than
the free ligands
.
Keywords: Serine, Theronine ,4-amino Antipyrine Complexes.

] ثنائي هيدروكسي بنزالدين)ايمينو-2-4(-N ] -4 تحضير وتشخيص بعض المعقدات مع الليكاندات
. ) وتقييم فعاليتها البيولوجيةL2( ( ومع الثريونينL1( انتي بايرنيل– سيرين
2

 عبد هللا فتحي عبد البرجس،*1عامرة جهاد الشاهين

 العراق، الموصل، جامعة الموصل، كلية التربية للعلوم الصرفة،قسم الكيمياء2و1
:الخالصة

) أو معL1(  ثنائي هيدروكسي بنزالدين) ايمينو] انتي بايرنيل مع سيرين-2.4 (-N]- 4 في هذه الدراسة حضرت ليكاندات الجديدة
)II( )والخارصينII( ) والنحاسII( ) والنيكلII( ) معقدات أليونات الكوبلت10( ) ومن هذان الليكاندان حضرتL2( الثريونين
 ليكاند) وشخصت المعقدات المحضرة باستعمال تقنيات كيميائية وفيزيائية طيفية مختلفة:( (فلز1:1) ) وبنسبة موالريةII( والكادميوم
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منها أطياف األشعة تحت الحمراء وقياس طيف الرنين النووي المغناطيسي للبروتون  ,واألطياف االلكترونية ,والعزم المغناطيسي,
والتوصيلية الموالرية ,والتحليل الدقيق للعناصر ,وحيود األشعة السينية للمسحوق ,وفحص بالتحاليل الح اررية  ,وبينت الدراسات أعاله
ومن ضمنها الدراسات الطيفية ( )IRبان الليكاندان ) (L2) & (L1تسلك سلوك ليكاندات رباعية السن تتناسق مع األيون الفلزي من
ذرت ) (N,N,O,Oعلى التعاقب وأعطت معقدات مربع مستوي ورباعي السطوح  ,وأخي ار درست الفعالية البيولوجية لليكاندين
خالل ا
وبعض معقداتهم ,على نوعين من البكتريا الممرضى لإلنسان الموجبة لصبغة كرام Staphylococcus.aureus,والسالبة لصبغة
كرام التي تضم بكتريا  E. coliو  Pseudomonas aeroginosaو  Klepsiellaاذ كانت المعقدات أكثر فعالية بكتيرية من
الليكاندات.
الكلمات الدالة :سيرين  ,ثريونين ,معقدات - 4امينو انتي بايرين.,
المقدمة :

Introduction

يعتبر المركب  -4امينوانتي بايرين من,المركبات الحلقية غير,المتجانسة التي تدخل في,تركيب معظم,الفيتامينات مثل فيتامين ()C
التي لها حلقات,تحتوي,على النيتروجين واألوكسجين ،لذلك نالت ليكاندات االنتي بايرين ,اهتماما كبي ار في السنوات األخيرة من
الناحيتين ,البيولوجية,والكيميائية ] ,[1ولقد بينت الدراسات التي أجريت على معقداتها,إن لها عدة تطبيقات صناعية في
تحضير,البوليمرات ومرافقات إنزيمية ومبيدات حشرية وللديدان ومنظمات نمو للنباتات
العقاقير,واألدوية

كذلك,استعملت

كمضاد

الفيروسات()Anti-viral

وللفطريات

][2

واستعملت كثي ار في صناعات
][3

)(Antifungalباإلضافة

إلى,البكتريا(,)antimicrobialوتعد مضادات لكثير من اإلمراض منها المالريا([4] )Antimalariaالمتالكها خواص مضادة
لاللتهاب( )Antibioticوتستعمل كعوامل مضادة لمرض السكري)(ant diabetic

فضال عن ذلك فعاليتها ضدا ألورام

السرطان( )Antitumorو مضادات اكسدة تعمل على اطفاء الجذور الحرة ( )Antioxidantودرسها بشكل واسع لما لها من
تطبيقات صناعية وصفات حياتية ,في الوقت الحاضر,نظ ار المتالكها المجموعة الفعالة ) (C=N-االزوميثين المجموعة الفعالة
التي جعلت من قواعد شيف تدخل في كثير من التطبيقات ,فهي<تمتلك خاصية نقل<األوكسجين,باعتبارها مركبات كليتية مع
العناصر,االنتقالية الموجودة في الخاليا الحية ].[5
المواد وطرائق العمل :

Materials and Methods

الدرسة مجهزة من شركة -Sigma-Aldrich-BDH - Flukaبدون
 -1المواد الكيميائية :جميع المواد الكيميائية المستخدمة في ا
تنقية اضافية.
 -2األجهزة و القياسات :

Instrument & Measurment

قُيست درجات االنصهار أو التفكك لليكاندات و للمعقدات في قسم الكيمياء/كلية التربية للعلوم الصرفة /جامعة الموصل باستعمال
جهاز ) (Melting point Apparatusموديل ) (SMP30والمصنع من قبل شركة  )Scientific) Limited Bibbyسنة
)(2003أما القياسات المغناطيسية للمعقدات تم استعمل جهاز كوي ( , (Magnetic Susceptibility. Balanceأما األطياف
األشعة تحت الحمراء سجلت لليكاند ومعقداته في كلية الصيدلة /جامعة الموصل باستعمال جهاز الماني (Bruker Alpha- ATR-
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)Journal of Education and Science (ISSN 1812 -125X), Vol: 29, No: 4, 2020 (42 -61

)  FTIRفي المنطقة المحصورة ما بين( (400 -4000 cm-1كذلك قيست التوصيلية الكهربائية للمعقدات المحضرة بجهاز
التوصيلية الكهربائية ومن نوع ) (Eutech, pc 700وباستعمال مذيب ثنائي مثيل فورماميد بتركيز)  )10-3Mموالري وعند درجة
حرارة ( ° (25م وسجلت األطياف االلكترونية للمعقدات لألشعة فوق البنفسجية والمرئية بجهاز ) (U.Vفي كلية التربية للعلوم الصرفة
– جامعة الموصل ,في درجة ح اررة الغرفة وباستعمال جهاز()U.VShamadzu-visible1800spectro photometer
وباستعمال مذيب ثنائي مثيل فورماميد وتم القياس باستعمال خاليا كوارتز التي قطرها ( )1سم في المدى)( 1100 – 200 nm
تم تحديد كمية العناصر الفلزية في المعقدات باستخدام مطيافية االمتصاص الذري حيث قيست النماذج في مركز البحوث\كلية
الزراعة – جامعة الموصل باستعمال جهاز من نوع ( .) NovAA anlitjenaوقيست التحاليل الح اررية عند درجة ح اررة )600°C
 (25بجهاز( )Mattler Toledoلبعض المعقدات المحضرة في قسم العلوم -كلية التربية األساسية – جامعة الموصل .كما تمقياس التحليل الدقيق للعناصر ) (CHNلليكاندات المحضر وكذلك للمعقدات باستعمال جهاز التحليل الدقيق للعناصر من نوع
)  )EuroE A 3000 / Italyبجامعة بغداد /كلية التربية للعلوم الصرفة /ابن الهيثم _ تم قياس حيود األشعة السينية بجهاز ( Xrd
 ) x,pert Phillips Hollandفي جامعة كاشان /ايران .وتم قياس طيف الرنين النووي المغناطيسي لليكاندين في جامعة طهران
/إيران بجهاز من نوع ) (Varian Agilant500 Mhzأمريكي الصنع ودرست الفعالية البيولوجية لليكاندات والمعقدات المحضرة
في قسم علوم األحياء /المجهرية -كلية التربية /جامعة الموصل.

 -3طرائق العمل:
تحضير الليكاندان )L1(K4-Adhb𝑠𝑒𝑟) L2, (K4-AdhbThr

][6,7,8

potassium 2-[(4-(2,4-dihydroxybenzylidene)amino]-1,5- dimethyl-2- phenyl-1,2-dihydro-3H))pyrazol-3- ylidene)amino)-3- hydroxypropanoate L1
potassium 2-[-4-(2,4-dihydroxybenzylidene)amino)]-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H)) pyrazol-3-ylidene)amino)-3-hydroxybutanoate L2
الخطوة االولى :أضيف ( )4.064 g 0.02 molمن -4أمينو أنتي بايرين إلى محلول مكون من إذابة ()2.760 g , 0.02 mol
من ) 4-2ثنائي هيدروكسي بنز الديهايد ) في ( )50 mlمن االيثانول المطلق في دورق زجاجي سعة  ,250mLحرك للمزيج مع
التصعيد الحراري لمدة ثالث ساعات لوحظ ظهور راسب ثم ترك المحلول إلى اليوم الثاني لكي يستقر ثم رشح الراسب وغسل بااليثانول
والماء المقطر بنسبة ( )1:1وجفف لمدة ساعتين في فرن كهربائي بدرجة ) (60-50°Cوتم الحصول على راسب اصفر فاتح وزن
وكانت النسبة المئوية للناتج =  %81ودرجة االنصهار =  230-233C°والمعادلة اآلتية تبين الخطوة األولى من ,تحضير
الليكاندين.
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الخطوة الثانية :من تحضير الليكاندين ) (L2& L1تمت مفاعلة الحامض األميني سيرين ( 1.050 g 0.01mol) Serine
المذاب في) )30mLمن محلول هيدروكسيد البوتاسيوم الكحولي ذي تركيز )0.56 g 0.01 mol( KOHفي بيكر وحرك المحلول
إلى أن تمت اإلذابة بالكامل بعد ذلك تم أضافته الى ( (3.233g 0.01molمن قاعدة شيف المحضرة في الخطوة االولى ,المذابة
في ) (40mLمن االيثانول المطلق في دورق زجاجي سعة ) (250mLوحرك المزيج مع التصعد الحراري لمدة ثالث ساعات,
وظهور راسب ,ترك المحلول إلى اليوم الثاني لكي يستقر ثم رشح وغسل بااليثانول والماء المقطر بنسبة ( )1:1وجفف لمدة ساعتين
في فرن كهربائي بدرجة ( ( 60-50°Cوتم الحصول على راسب اصفر وزن وتم إيجاد النسبة المئوية للناتج= 70%وتم قياس درجة
األنصهار للناتج لليكاند االول =),)270-273C°أما فيما يخص الليكاند الثاني حضر من الحامض االميني  Theronineمع الجزء
األول من الليكاند في المرحلة األولى  ,وتم مفاعلته مع ( ) 1.190 g 0.01molلحامض الثريونين  Theronineالمذاب في))30mL
محلول هيدروكسيد البوتاسيوم الكحول ذي تركيز  )0.56 g 0.01 mol(KOHوقاعدة شيف في الخطوة األولى0.01mol( ,
 (3.233g gالمذاب ) )40mLوأتباع نفس خطوات العمل من حيث المزج والتحريك والتصعيد وتم الحصول على الليكاند الثاني
بشكل راسب اصفر ,وجفف وبعد ذلك وزن وكان بنسبة ناتج =  ,%79ودرجة االنصهار= ) )230-234C°والمعادالت التالي تبين
عملية تحضير الجزء الثاني من قاعدة شيف  ,والجدول رقم ( )2يوضح التحليل الدقيق للعناصر ( )C.H.Nلهذين الليكاندين.
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 -4تحضير المعقدات:

Preparation of the Complexes
][7,8

حضرت المعقدات بإتباع الطرائق المنشورة في األدبيات

وحضرت معقدات الكوبلت(, )IIالنيكل(,)IIالنحاس( , )IIالخارصين

( )IIوالكادميوم ( )IIمع الليكاندين ) (L2 - L1بنسبة موالرية ) ( )1:1فلز :ليكاند),وبالنسب المولية المتساوية  ,اذ تم إذابة الملح
الفلزي ( )0.004 molفي ( )20 mlمن االيثانول ثم أضيف إلى ( )0.004molمن الليكاند المذاب في ( )20 mLمن االيثانول,
ثم صعد المزيج لمدة ساعة وبرد ورشح الراسب المتكون وغسل باأليثر البترولي و جففت الرواسب وتم تشخيصها كما في الجدولين
رقم (. )2,3
الجدول ( )1يبين بعض الخواص الفيزيائية وأوزان الليكاندين واألمالح المستخدمة في تحضير معقداتهما .
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الجدول ( )2يبين التحليل الدقيق للعناصر نظرياً (عملياً) لليكاندين ومعقداتهما وقيم التوصيلية الموالرية للمعقدات
المحضرة.

 -5طيف الرنين النووي المغناطيسي :

)Nuclear Magnetic Resonance Spectra (1H-NMR

قيست أطياف الرنين النووي المغناطيسي لليكاندين  (L2(& (L1),باستخدام مذيب ( (DMSO-d6والمرجع القياسي

) )TMSوتم تفسير الطيف تبعا لقيم اإلشارات الكيميائية التي ظهرت  ,اعطى طيف الرنين النووي المغناطيسي إشارة عريضة
متعددة عند اإلزاحة (  L1 )m7.90 –7.26 δppmو (L2)m7.67 -7.01 δppm

][6

بعيدة عن المرجع )(TMS

][7

التي تدل على مجموعة بروتونات الحلقات االورماتية لليكاند األول والثاني على التوالي ,وظهور أشارة البروتون العائد لمجموعة
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االزوميثين () –HC=Nعند االزاحة الكيمياوية ( )s 9.54 δ ppm( )s 9.45 δ ppmلليكاند االول والثاني على

التوالي],[8وبروتون الكحولي للحامض االميني السيرين ( )s 6.65 δppmاما فيما يخص الليكاند الثاني ظهرت االزاحة

الكيمياوية للبروتون الكحولي للحامض االميني الثريونين عند ( )s 6.78 δppmوظهور حزم مجاميع المثيل لكال الليكاندين
قرب المرجع ) )TMSوالجدولين ( )3-4تبين أهم اإلزاحات الكيمياوية في طيف الرنين النووي المغناطيسي لكل من

الليكاندين.
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 -6أطياف األشعة تحت الحمراء:

Infrared Spectra

أظهرت قياسات األشعة تحت الحمراء لليكاندين (  (L1و (  ( L2التردد االمتطاطي لمجموعة االزوميثاين)(C=N
) (1582 - 1583 cm-1عند تناسق هذه الليكاندات مع االيونات الفلزية لوحظ أازحه لهذه القيمة نحو تردد اوطأ
( )1560 -1579 cm-1مما يدل على تناسق هذه المجموعة من خالل ذرة ) (Nمع الفلز وتعود إزاحتها نحو تردد اوطاُ
بسبب الضعف الذي يحدث في خاصية اآلصرة المزدوجة لمجموعة ) (C=Nوهذا يتفق مع ما نشر في األدبيات والبحوث
] ,[9كذلك لوحظ ظهور حزمة عريضة في المنطقة الممتدة مابين ) (3500-3200 Cm-1وفي دراستنا ظهرت هذه الحزم
) L1و (L2عند (  (3343 - 3514 cm-1تعود هذه الحزم للتردد االمتطاطي لمجموعة الهيدروكسيل الفينولية في
][10

الليكاندين

تظهر حزمتان العائدة للكاربوكسيل ) )COO-الال تماثلي في المنطقة )(1498-1498cm-1)( COO-

والتماثلي في المنطقة ( )1378-1443cm-1لليكاندات االول والثاني على التوالي ,ويعد الفرق في التردد التماثلي
والالتماثلي تشخيصا لسلوك مجموعة الكاربوكسيل فعند االرتباط مجموعة ( )COO-بااليون الفلزي بشكل ثنائي السن يكون
الفرق في التردد اقل من ( )120 cm-1بينما عند ارتباط هذه المجموعة بشكل أحادي السن مع االيون الفلزي تزاح حزمة
التماثلي لمجموعة ( )COO-نحو التردد األوطأ وحزمة ( )COO-الالتماثلي تزاح نحو تردد أعلى ويكون الفرق أعلى من
( )120cm-1ويصل الى ((200cm-1

][11

حيث لوحظ في دراستنا انه ارتباط مجموعة )( COO-

][7,8

بشكل أحادي

السن و تردد االمتطاطي الالتماثلي يزداد ( )1507-1511 cm-1بينما التردد التماثلي يقل ( )1323-1366 cm-1يؤكد
هذا التناسق مع االيون الفلزي,بشكل أحادي السن ,وكذلك ظهور حزم عائده ((M-O
49
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) )cm-1وظهور حزم جديدة )  ( M – Nعند تردد التردد ) ( 431-458 cm-1تدل على تناسق الليكاند عن طريق
][12

ذرت النتروجين

مع االيون الفلزي والجدول (  )5يبين أهم الحزم لليكاندين ومعقداتهما.

50

)Journal of Education and Science (ISSN 1812 -125X), Vol: 29, No: 4, 2020 (42 -61

جدول( :)5قيم الترددات للحزم الفعالة في طيف األشعة تحت الحمراء لليكاندان ومعقداتهما المحضرة

 -7األطياف االلكترونية والقياسات المغناطيسية Electronic Spectroscopy and Magnetic Measurements :
قيست األطياف االلكترونية للمعقدات المحضرة في دراستنا باستخدام مذيب ثنائي مثيل فورماميد ( )DMFوعند تركيز (M
 )10-3وباستخدام خليتين كوارتز ذواتي قطر ) (1cmوقد أعطت المعقدات المحضرة أطياف ) (d-dفضالً عن أطياف انتقال
الشحنة ( )C.Tأن معقدات الكوبلت ( )IIالمحضرة ( )1,6فقد وجد عملياً أن قيمة العزم المغناطيسي هي (-2.51 B.M
][13

 )2.68وهذا يتفق مع قيم العزم المغناطيسي لمعقدات الكوبلت ( )IIواطئ البرم ذات بنية المربع المستوي

اذ أظهرت نتائج

قياسات الطيف االلكتروني لمعقدات الكوبلت ( )1,6حزم امتصاص في المنطقة ( )18761-18484 cm-1والتي تعود
لالنتقال (Eg

2

 ،)2A1gإذ تدل على اتخاذ هذه المعقدات بنية المربع المستوي] ,[14أما معقدات النيكل( )IIالمحضرة

( )2,7فقد أظهرت خواص دايامغناطيسية مما يدل على أن هذه المعقدات تتخذ شكل مربع مستوي] ،[15أذ اظهرت معقدات
النيكل المحضرة ( )2,7,في الطيف االلكتروني حزم امتصاص عند ( )19220 –19920 cm-1وهي تعود لالنتقال
االلكتروني)A2g) (υ1
االلكتروني)B1g) (υ2

1

1

 )1A1gوحزم امتصاص عند الموقع ( )28073-25839 cm-1وتعود االنتقال
 )1A1gوهذه القيم تتفق مع ترتيب النيكل( )IIبشكل المربع المستوي] ,[7,8أما معقدات النحاس

المحضرة ( )3,8فقد أظهرت القياسات المغناطيسية لها عزماً مغناطيساً) )1.82-1.88 B.Mوهذه القيم تشير إلى تركيب
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رباعي التناسق ذات الشكل المربع المستوي حول ايون النحاس( ، [16])IIاذ أظهرت في الطيف االلكتروني حزم امتصاص
( )14285-15723cm-1وهذه القيم تتفق مع معقدات النحاس( )IIذوات الشكل المربع المستوي

][17,18
][19

معقدات( )Cd, Znالمحضرة ( )4,5,9,10دايامغناطيسية المتالكها أوربتاالت ( )dالممتلئة باأللكترونات

فيما يخص
وتم قياس

الطيف لهما وأعطت امتصاصات على األرجح تمثل أطياف نقل الشحنة ,وحزم االنتقاالت لها تزاح إلى أطوال موجية اعلى
او اوطىء ,من أطياف الليكاندات مشيرة بذلك إلى تكوين المعقدات

][20

الجدول ( )6يبين القياسات المغناطيسية واألطياف

االلكترونية للمعقدات وأطياف االلكترونية لليكاندات قيد الدراسة.

الجدول ( )6يبين أهم حزم االنتقاالت االلكترونية لليكاند ) )L 2 - L1المحضرة ومعقداتهما مع نتائج القياسات
المغناطيسية لهذة لمعقدات
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Thermal Analysis

 -8قياسات التحاليل الحرارية

تمر عملية التحلل الحراري لكل من معقد الكوبلت مع الليكاند االول ومعقد النيكل مع الليكاند الثاني بخمس مراحل
ولوحظ االستقرار الحراري الجيد وتبين أن المعقدات ال تتأثر بالهواء والرطوبة وهذا يدل على الثبوت الحراري والنقاوة
العاليتين وإضافة لذلك درجة االنصهار العالية التي تعطي دليالً على االستق اررية العالية للمعقدات المحضرة ][21حيث تمت
دراسة التحلل الحراري ألوزني ) (TGوالتحلل الحراري التفاضلي ( )DTGوالتحلل الحراري ألمسعري ( )DSCوقيست
النماذج بدرجات ح اررية عند مدى الجهاز ) )28-600°Cاظهر منحني ( (TGللمعقد ذو الصيغة الوضعية
( )C21H20CoN4O5تفكك المعقد ] ( [Co)L1الذي يمر بخمس مراحل ,تضمنت المرحلة األولى التي تبدى بالمدى
( )28-250°Cحيث يفقد المعقد المواد الطيارة مثل ) )CO2والرطوبة و يفقد المعقد من وزنة ()10%

][22

أما المرحلة

الثانية تقع عند المدى ( )250-400C°يحصل فقدان لمجاميع االزوميثين( )C=N-على شكل غاز حيث يفقد المعقد من
وزنه (, [23] )30%أما المرحلة الثالثة عند المدى( )400-500C°يفقد المعقد من وزنه ( )50%حيث يتم فقدان مجاميع
المثيل والمثيلين ( )CH2-,CH3-و ( )-OHللحامض االميني والمجاميع المعوض على حلقة البيرازول ,أما المرحلة
الرابعة فتكون ضمن المدى ( (500-580C°وعند هذه المرحلة يحصل فقدان مجاميع الفنيل و الفينوكسيد (C6H5-O-
 ),C6H5-والحلقة الخماسية االنتي بايرين

][24

ويفقد المعقد من وزنة ) )70%اما المرحلة الخامسة حيث يحصل فقدان

الجزء المتبقي من الليكاند عند درجة ح اررة ) (600C°اي فقدان لحلقة االنتي بايرين وماتبقى من الليكاند وتصل نسبة
الوزن المفقود الى ( )88%وعند درجة ح اررة ( (600C°حيث يتفكك المعقد كليا ويتبقى فقط ذرات الفلز بشكل اوكسيد
][25

فلزي

 ,وناتج عملية االحتراق كاربون (فحم) ويرافقه قمم ماصة للح اررة في منحني ) )DSCوهذا ينطبق على المعقد

الثاني قيد الدراسة.
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الجدول ( )7يبين نتائج قياس التحاليل الحرارية( )TGA,DTG,DSCللمعقدين رقم( )1ورقم (.)7
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 -9حيــود األشعة السينية للمسحوق  : XRD studyأن قياس حيود األشعة السينية لمعقد رقم ( )2النيكل مع الليكاند
L1أذ ان تحليل بيانات النموذج التي تم الحصول باستعمال برنامج ) )X,perthigh score software packageأذ إن
المنطقة مابين ( )10°-90°تدل على وجود حزم(قمم) تشخيصية حادة في المخطط وتدل هذه القمم على الحالة البلورية
( )crystalline natureلمعقد الكوبلت تدل وجود شكل بلوري حاوي على مستويات بلورية وتراكيب شبكية .ولتفسير النتائج
تم االستعانة بقانون براغ  [26] Bragg’s lawلغرض حساب التباعد بين المستويات البلورية المختلفة ) (d-spacingتمثل
المسافات البلورية و من خالل معادلة ()Scherer

][27

التي تتضمن تطبيق العالقة الرياضية  D= Kλ/βCosθلحساب

الحجم البلوري للمعقد ( )2وذلك نظ ار لوجود مستوى بلوري وشبكة بلورية  . crystalline- natureاستخدمت معادلة ديباي
– شرر  Scherer Debyeوالمخططات اآلتية تظهر نتائج تحليل بيانات قياس حيود األشعة السينية للمعقد رقم
(,)2باستعمال برنامج .[X,perthigh score software package],
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.[X,perthigh score software package], ) باستعمال برنامج2( نتائج تحليل البيانات البلورية للمعقد رقم
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Bacterial activates

 -10الفعالية البكتيرية للمركبات المحضرة:

تم إجراء الفعالية البيولوجية لليكندات المحضرة وبعض معقداتها الفلزية قيد الدراسة ,حيث تضمنت هذه الدراسة تطبيق
الفعالية البيولوجية على بعض أنواع البكتريا المشخصة مختبريا باستخدام االختبارات الكيميوحياتية والمجهرية وتعد هذه
البكتريا المعزولة التي تسبب كثيرمن االمراض لالنسان .حيث تضمنت الدراسة ألربعة أنواع من البكتريا منها بكتريا
القولون

 S.aurous , E. coliو Klepsiella Pseudomonas aeroginosa,واعتمدت عملية الدراسة على أحداث

ثقوب في الوسط الزراعي داخل الطبق بواسطة الثاقب الفيليني المعقم بااليثانول المركز ثم يتم إجراء المسح للبكتريا بواسطة
اللوب الخاص بعملية الزرع البكتيري ومسح الطبق بصورة متجانسة إلى جميع األجزاء لكي تنتشر البكتريا على الوسط
الزراعي ()Mueller Hinton ager

][28

بصورة كاملة وبعد ذلك يتم وضع المحاليل المحضرة في دراستنا بتركيز

)(20μg/ 1mLمذابة في مذيب ) (DMSOداخل الحفر وغلق الطبق بشريط بارفيلم ووضع الطبق داخل الحاضنة لمدة
 24ساعة في درجة ح اررة  37مئوية .بعد تم قياس قطر التثبيط باستخدام طريقة

][29

بالمسطرة و أظهرت المركبات

المحضرة في مدرستنا فعالية جيدة جدا وقسم من المركبات أظهرت فعالية اعلي من المواد القياسية )(Amoxicillin
ولتفسير الفعالية الحيوية للمعقدات الفلزية المحضرة في دراستنا على أساس النظرية المخلبية و مفهوم التغلب على وفقا
النفاية الخلية (الغشاء ألدهني ) الذي يحيط بالخلية والذي يفضل مرور المواد الذائب دهينا فقط الن النظام ألدهني مهم في
السيطرة على النشاط المضاد لألحياء المجهرية فان العامل المخلبي وفقا لقطبية االيون الفلزي تقلل لدرجة كبيرة بسبب
التداخل االوربيتالي للكل من اوربيتاالت الليكاند وااليون

][30

الفلزي والمشاركة الجزئية للشحنة بين األيون الموجب والذرات

المانحة واألكثر أنها تزيد من انتشار االلكترونات على ال حلقة المخلبية وتعزز األلفة الدهنية للمعقد وهذه الزيادة في األلفة
تودي الى كسر حاجز النفاذية للخلية وبالتالي تاخير عمليات األيض الخلوي الطبيعي ] [31الجدول ( )11يبين درجة التثبيط
في البكتريا باستخدام لليكاندين ومعقداتهما المحضرة قيد الدراسة .
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الجدول ( )8يبين الفعالية (مساحة التثبيط البكتيري بالمليمتر) لليكاندات وبعض معقداتها المحضرة.

الصور ( )1,2,3,4تبين تأثير المعقدات المحضرة في دراستنا على أنواع مختلفة من البكتريا الممرضة لالنسان .

2

1

4

3

 -11االستنتاجات Conclusions

أظهرت الدراسات الطيفية ( )U.V-Vis(&)IRوالمغناطيسية والتحليل الدقيق للعناصر لكل من الليكاندات و للمعقدات

المحضرة  ,والتوصل إلى أن الليكاند ( )L1و( )L2تسلك سلوك ليكاندات رباعي السن يتم التناسق مع األيون الفلزي من
خالل الذرات ( )N,N,O,Oفي حالة المعقدات المحضرة .بنسبة ( ( )1:1فلز :ليكاند) لتعطي معقدات مربع مستوي مع
جميع الفلزات باستثناء ايونين الخارصين و الكادميوم يكون كل منهما ذي شكل هندسي رباعي السطوح  ,فيما يخص الفعالية
البيولوجية كانت الليكاندات والمعقدات المحضرة ذات فعالية بكتيرية أعلى من المواد القياسية (.)Amoxicillin
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