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الفعالية التثبيطية لمعقدات الكوبلت الثنائية المشتقة من الهيدرازيدات الحامضية في نمو جرثومة 
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 الملخص
ليكاندات من نوع قواعد  ثالثمع  (II)لعدد من المعقدات الجديدة للكوبلت  ي هذا البحث تحضير وتشخيص ودراسةتم ف

وثنائي بنزونيليدين سكسنايل ثنائي هيدرازيد  (L1H4)ثنائي بنزونيليدين مالونويل ثنائي هيدرازيد  :هيشيف ثنائية الهيدرازيد و 
(L2H4)  وثنائي بنزونيليدين فثالوليل ثنائي هيدرازيد(L3H4)  الموصلية الكهربائية الموالريةشخصت هذه المعقدات باستخدام ،

عقدات من الليكاندات الثالثة تعطي ذلك فا إلىادا واستنتحت الحمراء  األشعة افوأطياطيسية القياسات المغن االطياف االلكترونية،
سالبة لها الصيغة معقدات ايونية  وتتكون في الوسط القاعدي X2[M(LH4)]في الوسط المتعادل ايونية موجبة لها الصيغة العامة 

  .ان لهذه المعقدات سداسية التناسق بنية ثماني السطوح K2[M(L) [ العامة
صبغة كرام( وهي للليكاندات ومعقداتها ضد نوع من البكتريا المرضية )الموجبة  ايولوجيةبضمن البحث دراسة كذلك تو 

Staphylococcus aureus  من فعالية الليكاندات المشتقة منها،  أقوى أنها إالوقد اتضح ان لها فعالية تثبيطية بايولوجية متفاوتة
لبعض المعقدات فضاًل عن دراسة تأثير هذه المعقدات على المستوى الجزيئي من  (MIC)لمثبط ا األدنىكما تم تحديد التركيز 

 .Staphylococcus aureusالكلي لجرثومة  ألبروتينيحيث المحتوى 
 

 Staphylococcusعوامل مضادة لبكتريا  معقدات الكوبلت الثنائية، حامض الهيدرازيد، معقدات قواعد شيف، :الكلمات الدالة

aureus.المحتوى البروتيني ، 
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ABSTRACT 
The work reported deals with the preparation characterization and studies of a number of new 

complexes of cobalt (II).  with three ligands type of Schiff base dihydrazide the ligands are: 

dibenzoinlidenemalonoyldihydrazide (L1H4), dibenzoinlidenesuccinyldihydrazide (L2H4) and 

dibenzoinlidenephthalolyldihydrazide (L3H4). The prepared complexes have been characterized the 

different studies by molar conductance, electronic spectra, and magnetic susceptibility 
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measurements and infrared spectra. The different studies suggest that in neutral medium the ligands 

formed cationic complexes of the type [M(LH4)]X2. While in a basic medium anionic complexes of 

the general formula K2[M(L)] were obtained the complexes formed are also hexacoordinated with 

octahedral structures. Further study was conducted to have an idea about the biological activity of 

the ligands and their complexes against species of gram positive: Staphylococcus aureus It was 

found that these complexes have certain degree of reactivity, which they are more active in 

comparison to their ligands. Also the Minimum Inhibitory Concentration (MIC) was determined for 

some complexes. In addition to that, the effect of these compounds at the molecular level was 

studied by measuring the changes of total protein  for Staphylococcus aureus bacteria. 
 

Keywords: acid hydrazide, Schiff base complexes, cobalt (II) complexes, antibacterial agent 

Staphylococcus aureus , total protein. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المقدمة

 واسعة النطاقة فعالية بايولوجيوهي ذات  R-CO-NH-NH2الصيغة العامة  بامتالكهاتتميز الهيدرازيدات الحامضية 
(2012Sallomi et al., 2011 ; Al-Shaheen et al., ) هذه                 دراسة  و تحضير إلىوالباحثين  العلماء مما دعا

                                                     للبكتريا وشخصت كمركبات ذات فعالية مضادة اكثيرة منه أعدادحضرت و  تالمركبا
(Savanini et al., 2002 ; Al-Shaheen et al., 2013)  المعروفة وهي البكتريا أنواعمن  عدد فعالية ضد  هالمعقدات ان كما 

 Staphylococcus aureusو Escherichia coli   وPseudomonas aeruginosa  (Chohan et al., 2000; 

Bernhardt et al., 2008)، يزونايزيد يزال يستخدم اآل ال إذضد جرثومة مرض السل  فعالة جداً  بأنهالهيدرازيدات عرفت ا
(Isoniazid) آيزونيكوتنيل هيدرازيد( كمادة كيموعالجية فعالة((Bavin et al., 1952)  ضد مايكوبكتريم تيوبركلوسس 

(Mycobacterium tuberculosis).  األحياءعلى ليات مختلفة في تأثيرها بآتعمل المعقدات الفلزية  الدراسات انبينت 
     ; Muhi-Eldeen et al., 1991)المتعادلة أو األيونيةللمعقد بحالته يكون إذ  ،المسببة للمرض األحياءالمرضية او خاليا 

Al- Shaheen, 2011) األحياءهذه  القدرة على اختراق جدار الخلية ومنع تكاثر. 
هذه المركبات  تأثيريكون  أنيحتمل  إذمختارة من البكتريا  أنواعركبات المحضرة تحديد تتطلب دراسة الفعالية الحياتية للم

المركب الذي تكون قطبيته  إن ،األخرىالتوازن بين الفتها المائية والدهنية مع وجود المتغيرات  أهميةعلى  معتمداً  األحياءضد هذه 
 أنوقد وجد  (Schraufstatter,1950) من الفته المائي أعلىهنية عالية تكون الفته الد أواصرهواطئة والصفة التساهمية في 

من المركبات التي  أعلىتكون فعاليتها ضد البكتريا  et al., 1987)    (Manoussakis المركبات التي لها صفة قطبية واطئة
في مكوناتها والسيما البكتريا الموجبة  يروالتأثاختراق جدار الخلية الدهني  األولقابلية النوع  إلىتكون قطبيتها عالية، ويعزى ذلك 

حياتية مختلفة ومهمة  تأثيراتمعقداتها  أثبتتلقد تم التركيز في البحث الحالي على استخدام العناصر االنتقالية التي  لصبغة كرام
يل هذه لمحال انمنها  (Laurence and Bennette, 1990) أسبابعدة  إلىويمكن ان يعزى سبب فعالية هذه المركبات 

سوائل هذه الخلية وموتها وتعد المركبات التي تؤثر على  حنضو  إلىجدار الخلية الخارجي مما يؤدي  إذابةالمركبات القابلية على 
وذلك بسبب اختالف التركيب بين الجدار الخلوي للمضيف  العوامل انتقائية وذات مؤشر عالجي عال   أكثرالجدار الخلوي من 

 .والخاليا الجرثومية
العناصر الفلزية الموجودة في الخلية بسبب الفته نحو المشتق محل الفلز ضمن تركيب المعقد وبذلك احد  إحالل مكانيةإلو 

مما  حاالزموزي للخاليا حيث يتأثر الغشاء نصف الناض التأثير إلى أيضاتحرم الخلية من احد عناصرها الفلزية وتعزى الفعالية 
وقد يسبب وجود  (Richards et al.,1993) ومن ثم يعرقل مرور المركبات الضرورية لاليضيوقف نشاط الغشاء السايتوبالزمي 

Kمجاميع االلكيلية ضمن تركيب الليكاند الفعال حياتيا الى تكوين معقدات مع العناصر الموجودة في جسم الخلية مثل ال
+  ،
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Mg
2+  ،Zn

2+  ،Fe
2+  ،Co

2+  ،Cu
اتحاد  إن موت الخلية. إلىفقدان هذه العناصر ؤدي ويالتي تحتاجها الخلية البكتيرية  +2

 الليكاندات او معقداتها مع المركبات الحيوية المسؤولة عن سير العمليات الحياتية داخل الخلية يؤثر في سير هذه العمليات، فمثالً 
لقواعد النتروجينية في عملية االيض اتحادها مع ا، ويؤثر في عملية تخليق البروتين التأثيرينتج عن اتحادها مع الحوامض االمينية 

هذه المركبات والمركبات                              وفي حالة حصول تشابه بين  RNA ،DNAالنووية  لألحماضالحياتي 
 ,                                    حصول مثبطات تنافسية مع بعض االنزيمات إلىيؤدي فإنه الحيوية الموجودة في الخلية 

1993) (Marshall and Piddock .ومن ثم توقف عملية البناء الحيوي في الخلية 

 يةالمكورات العنقودية الذهب نهاوم الموجبة لصبغة كرام امن البكترينوع درست فعالية هذه المركبات ضد   
Staphylococcus aureus ( مايكروميتر وتعد 5.1-0.5)تتميز بشكلها الكروي المنتظم ويتراوح قطرها بين  وهي جراثيم كروية

 واألغشيةالطبيعة اذ توجد عموما على سطح الجلد  ة لصبغة كرام تنتظم بشكل عناقيد العنب واسعة االنتشار فيمن الجراثيم الموجب
 .Staph                 سبب جرثومة ت والقناة التنفسية العليا والقناة الهضمية وكذلك تنتشر في الهواء والتربة لإلنسانالمخاطية 

aureus جهازية خطيرة قد  أمراض إلىجلدية بسيطة نسبيًا  أمراضوالبالغين تتراوح في شدتها بين  األطفالواسعة بين  إصابات
 Novak)                                              جهازية خطيرة قد تودي بحياة المريض أمراض إلىتودي بحياة المريض 

et al., 2000 ; Prescott and Harley, 1996) . 
 المواد وطرائق العمل

    اواًل: الجزء الكيميائي
 : المستخدمة واألجهزةالقياسات الفيزياوية  -أ    

من نوع  Richerk-Jung Heizbankقيست درجات االنصهار أو درجات التفكك للمركبات المحضرة باستخدام جهاز        
WME  وجهازElectrothermal، نوع  توصيلية للمعقدات المحضرة باستخدام جهازقيست الConductivity Meter-Model 

4070 (Jenway) LF-42  باستخدام مذيب ثنائي مثيل فورماميد(DMF)  10وبتركيز
فوق  األشعةقيست اطياف  ،موالري 3-

خدمت خلية من الكوارتز واست (DMF)واستعمل المذيب  (Shimadzu U.V.-210) من نوع (.U.V)بجهاز   والمرئيةالبنفسجية 
اذ  تحت الحمراء لليكاندات والمعقدات المحضرة األشعةسجلت قياسات طيف  ( نانوميتر1000-200)سم وبمدى  1ذات قطر 

في المنطقة  Pye-Unicam-SP-1100 Infrared Spectrophotometer وبجهاز KBrبمادة  أقراصعملت على شكل 
قيست الحساسية  IR 300 Spectrophotometer Thermomattsonجهازم استخد1-( سم4000-400المحصورة ما بين )

عينت كمية الكوبلت باستخدام طرائق ف تحليل العناصر اماالمغناطيسية للمعقدات المحضرة باستخدام طريقة فراداي 
  . (Vogel, 1971)ترسيبية

 : الطرائق التحضيرية -ب   
 تحضير الليكاندات المشتقة من الهيدرازيدات الحامضية في (,.Baker et al 1950) األدبياتاتبعت الطريقة الموجودة في        

 بإذابة L3H4،L2H4،(L1H4) الليكاندات حيث حضرت الكوبلت أمالحمع البنزوين وتحضير معقدات هذه الليكاندات مع 
 درازيد، فثالوليل ثنائي هيدرازيد، سكسنايل ثنائي هيمول( من مالونويل ثنائي هيدرازيد 0.07، 0.07،0.08) ،غم (15، 10،12)

من  (لمو  0.14،0.16،0.14) غم (32،34،32) إذابةمكون من محلول  له ايثانول ساخن يضاف 3سم 100في على التوالي 
ثم يبرد المحلول  األقلايثانول، بعد مزج المحلولين تجري عملية التصعيد الحراري لمدة ست ساعات على  3سم 150البنزوين في 

 هذا التفاعل: اآلتيةوتبين المعادلة  ثلجي وبالتبريد يتكون راسبفي حمام 
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R` =   CH2   ,        CH2 -CH2   ,          -ph 

 R` =   -phوالليكاند الثالث     R` = CH2 -CH2والليكاند الثاني    R` =   CH2 األولفي حالة الليكاند     
 م L3H 4  =144 o  الليكاندو  مL2H4 =190 o  ندالليكا و مL1H4 = 150  الليكاند انصهاردرجة 

 
 :في الكلوريد والنترات للفلز أمالحباستخدام (II) تحضرت معقدات الكوبل: تحضير المعقدات

من محلول الليكاند الكحولي الساخن  3سم 25 إلىمن محلول الملح الفلزي الكحولي  3سم 10 بإضافةوذلك  الوسط المتعادل -1
يبرد المزيج يرشح الراسب ويغسل  األقلثم يسخن المزيج بالتصعيد الحراري لمدة ثالث ساعات على  رمع التحريك المستم

 بااليثانول البارد ويجفف.
من محلول الليكاند الكحولي الساخن مع  3سم 25من محلول الملح الفلزي الكحولي الى  3سم10 بإضافةوذلك  الوسط القاعدي -2

 (10-9) تصبح الدالة الحامضية قرابة أن إلىموالري(  1محلول هيدروكسيد البوتاسيوم الكحولي ) إضافةومن ثم  التحريك المستمر
 يبرد المزيج يرشح الراسب ويغسل بااليثانول البارد ويجفف. األقلثم يسخن المزيج بالتصعيد الحراري لمدة ثالث ساعات على 

 :اآلتيةالطرائق استخدمت : البيولوجيةالدراسة : اثاني
وهي طريقة انتشار المادة في   (Bauer et al., 1966)اتبعت طريقة (:باألقراصيقة اختبار الحساسية )طريقة االنتشار . طر 1

              من خالل قرص حاو  على هذه المادة اذ ينقع كل قرص في محلول المركب تحت الدراسة وبتركيز (Agar)االكار 

وبعد ذلك تختبر فعالية المركبات المحضرة واستخدمت هذه الطريقة  (DMSO) ملغم/مل في مذيب ثنائي مثيل سلفوكسايد200
لبكتريا ل ( مستعمرات نقية5-4اذ نقلت ) (Nawas et al., 1994) لسهولتها ولالقتصاد في الوسط الغذائي المستعمل

Staphylococcus aureus ( 37الى وسط المرق المغذي، وحضن الوسط بدرجة حرارة لمدة )خفف بعد ذلك  عةسا  24م
10السيطرة القياسي الذي يعادل ) أنبوبوذلك بالمقارنة مع  (Normal saline)بالمحلول الملحي 

                 ( ثم نقل 3سم خلية/ 8
على سطح الطبق  ونشر (Nutrient-agar)وسط االكار المغذي االعتيادي  إلىمن العالق الجرثومي المخفف  3( سم0.1)

( دقيقة لحصول عملية 30م( لمدة ) 37بدرجة حرارة ) األطباقتركت  (Sterile cotton swabs) معقمةطنية ق باستعمال مسحة
 .Whatmann  Noمن ورق الترشيح أقراصفقد تم تحضير  ثومةدراسة تأثير المركبات المحضرة على نمو الجر  وألجلالتشرب. 

( ملغم/مل من محاليل المركبات المراد 5.12و 25و 50و  100و  200( ملم المعقمة والمشبعة بتراكيز مختلفة )6بقطر ) ( (1
المذاب فيه وزن معين من المركب قيد الدراسة الى قنينة حاوية على  (DMSO)من مذيب  3( سم0.5) بإضافةدراستها وذلك 

( 24م( لمدة ) 37)عند درجة حرارة  األطباقبوساطة ملقط معقم على سطح االكار وتحضن  األقراصمعقمة وتوزع  أقراص( 10)
  (Prescott et al., 1996)ني النمو القياسي. استخدمت طريقةساعة. واعتمدت فترة التحضين المثلى للنمو باالعتماد على منح

 Vancomycinلبيان حساسية المركبات المدروسة التي تعتمد على قطر حزم التثبيط. وقد تم استخدام المضاد الحيوي من نوع 
باالعتماد على ما يستخدم في مختبر  Staphylococcus aureusاستخدمت لجرثومة  أنهاة لصبغة كرام أي للجراثيم الموجب

 . (Vandepitte et al., 1991)الصحة العامة والمعتمد على فحوصات منظمة الصحة العالمية
 Determination of Minimum Inhibitory Concentration (MIC)        المثبط: األدنى. تحديد التركيز 2
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حددت هذه التراكيز من خالل تحضير المحاليل المخففة بتراكيز مختلفة اذ طبقت هذه الطريقة على بعض المعقدات التي 
مل وحدد  ( ملغم/5.12و 25و 50و  100و  200: )اآلتيةقدرة تثبيطية جيدة، اذ حضرت المحاليل المخففة بالتراكيز  أبرزت

 تخفيف يمنع نمو الجراثيم. أعلى المثبط الذي هو األدنىالتركيز 
( 3سم10ة ملغم من الخاليا الجافة الى ). تحضير مستخلص الخاليا الجرثومية:تم تحضير مستخلص الخاليا الجرثومية باضاف3

( والحاوي على 7.8موالري( ودالة حامضية ) 05.0بتركيز ) (Tris-HCl Buffer)من محلول ترس المنظم 
Ethylenediaminetetraacetic acid  (EDTA) ( 1بتركيز  )المواد الالخلوية، ثم حطمت الخاليا الجرثومية  إلزالةملي مول

 أربعثانية(. كررت هذه العملية  30ثانية لمدة ) ( ذبذبة/24000بتسليط ) (Ultrasound)باستخدام جهاز الترددات فوق الصوتية 
م(. تم فصل الرائق عن الراسب  4لول للحفاظ على درجة حرارة )ثانية( بعد كل مرة ليبرد المح 15مرات مع فترات توقف لمدة )

دقائق( لغرض ترسيب الخاليا غير المتكسرة. ثم  10لمدة ) (xg 6000)باستخدام جهاز الطرد المركزي المبرد الفوقي وبسرعة 
ن الوسط بدرجة حرارة وحض (Nutrient broth)( من وسط المرق المغذي 3سم 5( من العالق الجرثومي الى )3سم 0.1 ) أضيف

(37 ( لمدة )بالنسبة للجراثيم غير المعاملة، اما في حالة الجراثيم المعاملة بالمركبات المحضرة فتمت  24م )0.1) إضافةساعة 
( من وسط المرق المغذي 3سم 5( من العالق الجرثومي المضاف له )3سم0.1 ( من محلول المركب المعقد المحضر الى )3سم

ساعة(. بعد ذلك تم فصل الرائق عن الراسب باستخدام جهاز الطرد المركزي  24م( ولمدة ) 37درجة حرارة )وحضن الوسط ب
 Heraeus-Christ, GmbH, D3360, West)                          من نوع (Ultracentrifuge)المبرد الفوقي 

Germany). 
لتحديددد كميددة البددروتين للجددراثيم  (Lowry et al., 1951)ة الوري اسددتخدمت فددي هددذه الدراسددة طريقدد . تقدددير كميددة البددروتين:4

   وغير المعاملة.المحضرة  مركباتالمعاملة بال
 النتائج والمناقشة

 :اآلتيدرست الليكاندات والمعقدات الناتجة بالطرائق الكيمياوية والفيزياوية والطيفية وكما هو موضح في 
10)ست الموصلية الكهربائية الموالرية للمعقدات عند تركيز قي الموصلية الكهربائية الموالرية:  .1

-3
 M)  في محلول ثنائي مثيل

وقد تبين من نتائج الموصلية الكهربائية أن  فورماميد بعد السماح للمحلول أن يكون في حالة توازن حراري عند درجة حرارة الغرفة
حين تكون المعقدات المحضرة في المحيط في  1:2 المحلول بنسبة في المعقدات المحضرة في المحيط المتعادل تكون الكتروليتية 

لمعقدات الليكاندات الثالثة وتتفق هذه مع النتائج التي تم الحصول عليها وكما هو موضح في 2:1 القاعدي الكتروليتية بنسبة 
 (.1ل )و الجد
المعقدات  وأعطت (Figgs and Lewis, 1960)  (II)لمعقدات الكوبلت قيست العزوم المغناطيسية  . القياسات المغناطيسية: 2
معقدات الكوبلت الثنائي الموجب ذات بنية ثماني  إلى( قيمًا للعزوم المغناطيسية إذ تشير هذه القيم 1ول )د( المبينة في الج9 -1)

 .(1الجدول ) وكما هو موضح في ( Rai et al.,1986; Sallomi and Al-Sabaawi, 2001)  السطوح عالية البرم
وقد  (DMF) قيست االطياف االلكترونية للمعقدات المحضرة باستخدام مذيب ثنائي مثيل فورماميد: االلكترونية األطياف. 3

انتقال الشحنة لمعقدات الكوبلت المحضرة في كل من الوسطين  أطياففضاًل عن  (d-d) المعقدات المحضرة اطياف اعطت
 1-( سم10940-10152حزم امتصاص ظهرت في المدى )( 2الجدول )االلكتروني  نتائج الطيف أظهرتوالقاعدي، فقد  المتعادل

-20242فقد ظهرت في المدى ) ν 3اما الحزمة  1-( سم16835-14005ظهرت في المدى ) ν 2 ، والحزمة ν1تعود الى الحزمة 
 ت هي من نوع ثماني السطوح ذاتيؤكد أن المعقدا أعالهفي المديات المذكورة في  ν 1 ،ν 2 ،3 νحزم  من الطيف 1-( سم22522

 ومعامل راكا 10Dq وتم حساب قيمة انفصام المجال البلوري (Sallomi, 2003; Sallomi and Hadad, 2004) البرم العالي
(β`) ومعامل التنافر االلكتروني (β) سوكانو -باالستناد الى مخطط تانابا(Lever, 1968)   للترتيب االلكتروني d

ثماني  7
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 الواطئة الى زيادة الصفة التساهمية بين β وتشير قيمة ν 1 المحسوبة مساوية لقيمة االنتقال 10Dq قد لوحظ ان قيمةالسطوح و 
 الكوبلت والليكاندات وذلك بمقارنة قيم راكا المحسوبة عمليًا للمعقدات مع القيم النظرية لاليون الفلزي الحر مما يشير الى وجود تمدد

 والتي تشير β = β `/Bo وهذا يتفق مع القيم المحسوبة (Nephelauxetic effect) ة خالل تكوين المعقدقليل للكثافة االلكتروني
للمعقدات مع ما هو منشور في االدبيات للتناسق  ν 2/ ν 1 كذلك تتفق قيم الى نسبة الصفة التساهمية بين االيون الفلزي والليكاند،

 عزماً  أعطتظر االعتبار لون المعقد ونتائج قياسات الحساسية المغناطيسية التي بن األخذومع  األساسثماني السطوح. وعلى هذا 
وتطابق هذه الصيغ نتائج  (II) ويمكن اقتراح تناسق ثماني السطوح حول ايون الكوبلت .B.M( 4.11-3.91) تتراوح ما بين

 األوكسجينالفلز بالليكاند عن طريق ذرات  التي بينت ارتباط( 3 الجدول)تحت الحمراء كما هو مبين في  األشعةالتحليل بطيف 
 والنتروجين.

 

 وقيم المغناطيسية (L3H4 -L2H4-L1H4): النتائج التحليلية وعدد من الخصائص الفيزيائية لمعقدات 1الجدول 

رقم 
 اللون الصيغة المعقد

-التوصيلية اوم

 1-.مول2.سم1
M DMF 

 درجة االنصهار
oم 

 النسبة المئوية للفلز
المحسوبة 

 ظريا/)عمليا(ن

μeff
 

B.M. 

1 [Co(L1H4 )]Cl2 9.07 220 164 اخضر غامق 

(8.75) 
3.99 

2 K2[Co(L1)] 9.03 206 157 بني 

(8.51) 4.10 

3 [Co(L1H4)](NO3)2 8.39 253 155 بني غامق 

(8.15) 3.99 

4 [Co(L2H4)]Cl2 8.88 250 160 اخضر غامق 

(8.75) 
3.92 

5 K2[Co(L2)] 8.84 271 152 اخضر  غامق 

(8.63) 3.96 

6 [Co(L2H4)](NO3)2 8.22 264 170 بني غامق 

(8.15) 
4.02 

7 [Co(L3H4)]Cl2 8.28 266 163 اصفر 

(8.27) 
3.91 

8 K2[Co(L3)] 8.25 200 149 بني  فاتح 

(8.15) 4.04 

9 [Co(L3H4)](NO3)2 7.71 224 141 بيجي 

(7.55) 4.11 

 
 
 
 



 ........................بيطية لمعقدات الكوبلت الثنائية المشتقةالفعالية التث
 

 

303 

 
 1-سم (DMF)باستخدام مذيب  (II)معقدات الكوبلت ل االلكترونية األطياف: 2الجدول 

رقم 
 ν 1 ν 2 ν 3 C.T ν 2/ ν 1 β ` β 10Dq الصيغة المعقد



 البنية

1 [Co(L1H4)]Cl2 10373 16835 21498 29498 1.62296 484.46 0.4989 10373 
OC

T 

2 K2[Co(L1)] 10482 15772 20242 29585 1.50467 304.53 0.3136 10482 
OC

T 

3 [Co(L1H4)](NO3)2 10706 14619 21097 28653 1.36549 239.86 0.2470 10706 
OC

T 

4 [Co(L2H4)]Cl2 10940 16286 21551 29940 1.48866 334.46 0.3444 10940 
OC

T 

5 K2[Co(L2)] 10482 14409 22026 29940 1.37464 332.60 0.3425 10482 
OC

T 

6 [Co(L2H4)](NO3)2 10593 14005 21097 29940 1.32209 221.53 0.2281 10593 
OC

T 

7 [Co(L3H4)]Cl2 10152 15290 22026 30864 1.50610 457.33 0.4709 10152 
OC

T 

8 K2[Co(L3)] 10940 15408 22522 30864 1.40840 340.66 0.3508 10940 
OC

T 

9 [Co(L3H4)](NO3)2 10706 14836 21097 31152 1.38576 254.33 0.2619 10706 
OC

T 

  OCT: Octahedral   
 

 ومنها لمعرفة وجود التناسق مع الفلز حزم الليكاندات الحرة ومعقداتها المحضرة أهمتحت الحمراء: تم تدقيق  األشعة أطياف. 4     
هذه  إزاحة وعند التناسق مع الفلز 1-سم (1630-1615) بحدودحيث ظهر التردد لليكاندات الثالث   C=N مجموعة االزوميثاين

 ;Shaheenetal., 2017 (C=N)  ة المزدوجة لمجموع اآلصرةاصية بسبب الضعف الذي يحدث في خ أوطأترددات  إلى القيم

Sallomi and Al-Shaheen, 1994)   (Al-1-( سم 1695-1675ظهر عند )  لليكاندات  للكاربونيل  ان التردد االمتطاطي 
(Nakamoto, 1978) يعزىالتردد الواطئ و 

واالمين  OHيدروجينية بين مجموعة الكيتون ومجاميع الهيدروكسيل الى االصرة اله 
NH في الليكاندات (Sankar et al.,2010; Sallomi and Hadad, 2004).  ظهرت حزمة تردد مجموعة الكاربونيل و

لكاربونيلية مع ويعود ذلك الى تناسق ذرة االوكسجين ا 1-( سم25-10في الوسط المتعادل عند ترددات اوطأ بمقدار ) للمعقدات
من الليكاندات من  البروتون إزالةفي الوسط القاعدي تظهر تردد الكاربونيل وذلك بسبب و  (Nakamoto, 1978) االيون الفلزي

تعود الى  1-( سم1590-1550) عندزمة قوية حخالل تكوين االينول بسبب امتالك هذه الليكاندات خاصية التوتومرية تظهر 
 االتي :وك (-C=N-N=C-)كروموفور اآلزين 

 

 
 

 وهكذا تتناسق الليكاندات في الوسط القاعدي بشكلها االيوني السالب مع األيونات الفلزية عن طريق ذرة االوكسجين االينولي
 (Sathyadevi et al., 2012; Al-Shaheen et al., 2012)  والتردد االمتطاطي آلصرةC-O  في المنطقة المحصورة ما بين

قيم اوطأ مما يدل على تناسق االيونات الفلزية مع ذرة االوكسجين االينولية وكما  إلىهذا التردد  أزيحوقد  1-( سم1200-1220)
بشكل حزمة  1-( سم3500-3400ما بين ) اقعةفي المنطقة الو  OHوحظ التردد االمتطاطي لمجموعة ل (3 الجدول)هو مبين في 

لمجموعة الهيدروكسيل الكحولية في هذه الليكاندات ويعود المدى الواسع لهذه  O-Hواسعة لليكاندات اذ تعود هذه الحزمة آلصرة 

_

C

O

N N C

_

OH
C

O

NH N C

H

CNN

O

C
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 OHفإنها تعود الى تردد االنحناء لمجموعة  1-( سم1275-1255الحزمة) كما ظهرت الهيدروجينية األواصرالحزمة الى وجود 
 أما لليكاندات الثالثة 1-( سم3300-3200في المنطقة الواقعة ما بين )ظهرت  NHان التردد االمتطاطي لمجموعة  وليةالكح

من طيف المعقدات المحضرة  1-سم (440- 430و 480-470)في المنطقة الواقعة  M-Oو  M-N لألواصرلتردد االمتطاطي ا
ولوحظ ان   Alagesan (Al- Shaheen  et al., 2013 ;                 et al., 2013) في كال الوسطين المتعادل والقاعدي

ايونات  إلىوالتي تعود  1-سم (625-570)           ةتعيين الحزمة الواقعة في المنطق ،يكانداتالل طيفيظهر في  ال دهذا الترد
ايون النترات الحر ترددين اساسيين منحلين  يظهر خارج الكرة التناسقيةوالواقعة ايونيًا مع الذرة الفلزية  الكلور المرتبطة أيونياً 

 (.3الجدول )           كما هو مبين في   ويزاح هذا االنحالل بالتناسق 1-( سم1380و 720)في
 
 

 في الوسطين المتعادل والقاعدي مومعقداته الثالثةتحت الحمراء لليكاند  األشعة: طائفة من الحزم المهمة في طيف 3 الجدول 
 

 نتائج الفعالية البايولوجية للمركبات المحضرة ضد البكتريا:
لليكاندات والمعقدات المحضرة جميعها في الوسطين المتعادل والقاعدي  البيولوجيةاختبار الفعالية في هذه الدراسة تم       

 أظهر (L1H4)( أن الليكاند 4الجدول )تشير النتائج المبينة في  Vancomycin الحيوي كمضادات للبكتريا وباستخدام المضاد
( 3، 2، 1فقد تميزت المعقدات ) هاما معقدات ،(1مبين في الصورة )وكما هو  S. aureusبكتريا قليلة جدًا ضد  يةتثبيط فعالية

بفعاليتها التثبيطية العالية ضد البكتريا المستخدمة حتى عند استعمال تراكيز قليلة من المادة ومن ذلك يتضح تأثير االيون الفلزي 
فعالية حياتية ضد البكتريا في تراكيز اقل  أظهرتدات ( أي أن المعق4الجدول )في زيادة الفعالية الحياتية لليكاند وكما هو مبين في 

يغير من  (L2H4)الفلز في تركيز الليكاند  إدخال إن( 2) ةالمطلوب للعقار القياسي وكما هو مبين في الصور  األدنىمن التركيز 
معقدات هذا الليكاند فعالية  ظهرتوأقليل لليكاند ضد البكتريا حتى ضمن التراكيز العالية.  تأثيرالحياتي، اذ يالحظ  تأثيرهطبيعة 

 ν OH ν NH ν C=O ν C=N OH ν C-O ν C=N-N=C ν N-N ν M-O ν M-N ν Cl المركب

ionic 
ν NO3 

ionic 
L1H4 3400 3250 1685 1630 1255 1200 - 1035 - - - - 

1 3300 3245 1675 1610 1225 1180 - 1055 440 480 580 720 ،
1380 

2 - - - 1595 - 1175 1550 1050 430 470 - - 

3 3280 3245 1675 1595 1235 1180 - 1050 440 480 585 720 ،
1380 

L2H4 3410 3300 1695 1615 1275 1220 - 1030 - - - - 

4 3290 3300 1685 1575 1255 1200 - 1040 430 475 600 
720 ،
1380 

5 - - - 1585 - 1200 1570 1040 440 480 - - 

6 3300 3290 1675 1585 1255 1190 - 1050 435 480 595 720 ،
1380 

L3H4 3500 3200 1675 1625 1275 1205 - 1020 - - - - 

7 3390 3200 1665 1600 1255 1180 - 1045 440 480 575 
720 ،
1380 

8 - - - 1585 - 1185 1560 1040 440 480 - - 

9  3400 3195 1650 1605 1250 1185 - 1050 435 470 605 720 ،
1380 
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( 6و 4)          البكتريا وعند مقارنتها مع نتائج تأثير المضادات الحيوية القياسية المستخدمة لوحظ تفوق المعقدينضد عالية 
 ،(2) ةالصور ( و 4الجدول )عليها بفعالية تثبيطية عالية جدًا من خالل قطر دائرة التثبيط لها وللمضاد الحيوي وكما هو مبين في 

الليكاند فعالية قليلة نوعًا ما في التركيز العالي فقط  بإظهارتشير النتائج التي تم الحصول عليها  (L3H4)وفي حالة الليكاند الثالث 
( أما معقداته 1( والصورة المرفقة )4الجدول )ولم تظهر أية فعالية تجاه البكتريا في جميع التراكيز االخرى وكما هو مبين في 

( فعالية تثبيطية عالية ضد 8و  7لمحضرة في الوسطين المتعادل والقاعدي فقد اختبرت فعاليتها ضد البكتريا واظهر المعقدان )ا
البكتريا حتى عند استعمال تراكيز قليلة من المادة وقد لوحظ ان قطر دائرة التثبيط للمعقدين اكبر من قطر دائرة التثبيط لمضادات 

 .S. aureus               يا في هذا داللة على الفعالية العالية لهذين المعقدين ضد نمو البكتر المقارنة المستخدمة و 
( اذ تكون 4ول الجد)تتصف معقدات قواعد شيف بكونها ذات فعالية حياتية عالية ضد البكتريا الموجبة  وكما هو مبين في       

الصفة  أن إلىنها من اختراق جدار الخلية البكتيرية ويرجع سبب ذلك هذه المعقدات كارهة للماء ولها الفة دهنية عالية تمك
وقد بينت حسابات معامل التنافر  (Prescott et al., 1996) من الصفة القطبية أعلىهذه المعقدات  أواصرالتساهمية في 

من الصفة القطبية اذ تراوحت  أعلىتلك المعقدات  أواصر( ان الصفة التساهمية في  2جدولال)( 9-1للمعقدات )  β االلكتروني
من فعالية الليكاندين  أعلى (L3H4)لقد كانت فعالية الليكاند  .( وهي عائدة لمعقدات الكوبلت0.49-0.22ما بين ) β قيمة

(L1H4 وL2H4ضد البكتريا وقد يرجع سبب ذلك الى ان الليكاند )  L3H4 ))  يعد مادة مؤثرة ويؤثر محلوله في جدران الخاليا
التراكيز المستخدمة من المعقدات تفقد  إنمن المحتمل  من الليكاندين السابقين ومن ثم يكون تأثيره الحياتي أعلى وأقوى أسرعبشكل 

 أخرىمعقدات  إلىمكانية تحول المعقدات الحاوية على ذرتين الكلور او النترات  ضد البكتيريا المستخدمة ال البيولوجيةفعاليتها 
ة واحدة بفعل االنزيمات الخلوية التي تفرزها البكتيريا لمقاومة الفعل الكيمائي للمعقد وضمن التراكيز حاويه على ذرتين او ذر 

 المستخدمة.

 

 الموجبة لصبغة كرام S. aureus بكتريا على  مومعقداته ( L1H4 - L2H4 -L3H4): تأثير الليكاند 4الجدول 
Comp. 

No. 

 

Compound 
Gr

+
 

S. aureus 

Ligand L1H4 4 

1 [Co( L1H4)]Cl2 18 

2 K2[Co(L1)] 17 

3 [Co(L1H4)](NO3)2 17 

Vancomycin Control 14 

Ligand L2H4 4 

4 [Co(L2 H4)]Cl2 19 

5 K2[Co(L2)] 18 

6 [Co (L2H4)](NO3)2 21 

Vancomycin Control 18 

Ligand L3H4 7 

7 [Co(L3H4)]Cl2 16 

8 K2[Co(L3)] 14 

9 [Co(L3H4)](NO3)2 10 

Vancomycin Control 15 

 .قطر دائرة التثبيط مطروح منه قطر القرص 
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قدرة تثبيطية جيدة  وأعطت أبرزتالمثبط لبعض المعقدات التي  األدنىتم تحديد التركيز  :(MIC) تحديد التركيز االدنى المثبط

مل من كل معقد وحدد التركيز  ( ملغم/5.12و 25و 50و  100و  200من خالل تحضير المحاليل المخففة بالتراكيز اآلتية )
(، فضاًل عن ذلك تم تحديد قطر المنطقة المثبطة 5الجدول )تخفيف يمنع نمو الجراثيم وكما هو مبين في  أعلىالمثبط وهو  األدنى

داد قطر المنطقة الخالية لها التراكيز المخففة ضد نمو البكتريا وقد لوحظ انه بزيادة تركيز المادة المستخدمة يز  أخذتللمعقدات التي 
تشير  إذ(، 3المرفقة ) ةالصور  وأكدتها (6الجدول )والتي بينها  من النمو البكتيري وكما هو موضح في النتائج التي حصلنا عليها

 200: )األتياقل تركيز وحسب الترتيب  إلىتركيز  أعلىمن  ابتدءاالتراكيز المختلفة  إلى( في الصور 5و 4و 3و 2و  1) األرقام
 ( على التوالي.5.12و 25و 50و  100و 

 

 ملغم/مل (MIC): مستوى التراكيز الدنيا المثبطة 5الجدول 
Comp. No. Compound S. aureus 

1 [Co(L1H4)]Cl2 25 

2 K2[Co(L1)] 12.5 

5 K2[Co(L2)] 50 

6 [Co(L2H4)](NO3)2 50 

7 [Co(L3H4)]Cl2 25 
8 K2[Co(L3)] 25    

 باستخدام تراكيز مختلفة S. aureusعلى البكتريا الموجبة  لصبغة كرام  اتالمعقد : تأثير6الجدول 
Comp. 

No. 
Compound  

Conc. of complex No. (mg/ml)  

200 100 50 25 12.5 

1 [Co(L1H4)]Cl2 21 17 13 10 4 

2 K2[Co(L1)] 22 20 15 10 8 

5 K2[Co(L2)] 15 15 10 2 2 

6 [Co(L2H4)](NO3)2 21 19 15 9 4 

7 [Co(L3H4)]Cl2 21 21 16 8 3 

8 K2[Co(L3)] 14 12 7 5 1 
 

 نتائج تقدير كمية البروتين:
قبل وبعد  Staph. aureusمن المواد وطرائق العمل لجرثومة  سابقا وتين الكلي بطريقة الوري كما ذكرتم تقدير البر 

الجدول ) أوضح(. 6ول الجد)كما سبق ذكره في  (MIC)التراكيز  أقلوبتثبيط نموها  إلى أدتمعاملتها بالمعقدات المحضرة والتي 
المعقدين  أنبعد معاملتها بالمعقدات المحضرة. اذ تبين  Staph. aureus( التغيير في كمية البروتين الكلي لجرثومة 7

[Co(L3H4)]Cl2  وK2[Co(L3)]  ً( مقارنة مع العينة %14.81%( و)16.30بنسبة ) في كمية البروتين الكلي اظهرا انخفاضا
تثبيطه وبالتالي نقصان  إلىان استخدام المعقدين قد أثر على مسار البروتين فيؤدي  Staph. aureusغير المعاملة لجرثومة 

زيادة عمليات حث  إلى أدىان الزيادة قد  %(.0.74زيادة قليلة في البروتين ) إلى K2[Co(L2)]المعقد  أدى، وقد تركيز البروتين
انخفاضًا اقل بنسبة  أظهرتفقد  2(NO3)[Co(L2H4)]و K2[Co(L1)]و  Cl2[Co(L1H4)]اما بالنسبة للمعقدات روتين بناء الب

 أن. تم استخدام اختبار دنكن لتبيان المعنوية للمعقدات المستخدمة حيث تبين %( على التوالي2.22%( و )9.63%( و )7.41)
بهة عند المقارنة بين الجرثومة الغير معاملة مع الجرثومة المعاملة بالمعقدات المتشا األحرفهنالك فرق غير معنوي وكما وضحته 

 المستخدمة.
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 المعاملة بالمعقدات المحضرة Staphylococcus aureus : كمية البروتين بالمايكروغرام/ملغم وزن جاف لجرثومة7الجدول 

 كمية البروتين المعاملة
 الخطأ القياسي المعدل 

 النسبة المئوية للتغيير سبة المئوية للكميةالن المعنوية

 -  1.34 a 100 16.88 الجرثومة غير المعاملة
[Co(L1H4)]Cl2 15.63  0.55 a 92.59 7.41 - 

K2[Co(L1)] 15.25  0.92 a 90.37 9.63 - 
[Co(L2H4)](NO3)2 16.50  1.77 a 97.78 2.22 - 

K2[Co(L2)] 17.00  0.50 a 100.74 0.74 + 
[Co(L3H4)]Cl2 14.13  0.31 a 83.70 16.30 - 

K2[Co(L3)] 14.38  1.09 a 85.19 14.81 - 
 مكررات ألربعالمعدل والخطأ القياسي هو  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  L3H4( يشير الى الليكان3) رقم  L2H4  ( يشير الى الليكاند2رقم )    L1H4 ( يشير الى الليكاند1رقم )
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                  (b)                                                                                     (a)                                                

                                                                                                                                      

 

( الى 6، 5، 4، 3، 2، 1) األرقاماذ تشير  S. aureus بكتريا  على اتتأثير معقدات الوسط المتعادل لليكاند: 2صورة ال 
 ( على التوالي9، 7، 3، 1، 6، 4المعقدات )

(a)  بكتريا   ات علىيكاندتأثير معقدات الوسط القاعدي للS. aureus  ( الى المعقدات 6، 5، 4، 3، 2، 1اذ تشير االرقام )
 ( على التوالي 6*،6، *5، 5، *2، 2)

 
 

 
 

 

 باستخدام تراكيز مختلفة S. aureus: توضح تاثير المعقدات على بكتريا 3الصورة 
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 االستنتاجات
نستنتج من الدراسات المختلفة الفيزيائية والكيميائية والطيفية التي اجريت على المعقدات الناتجة عدن تفداعالت الليكانددات مدع 

 الفلزية المختلفة أن الليكاندات الثالثة المحضرة في بحثنا هذا ترتبط بطريقتين مختلفتين: الحاألم
سددلوكًا متشددابهًا اذ تعمددل فددي هددذا  L3H4و  L2H4و  L1H4. للمعقدددات المحضددرة فددي الوسددط المتعددادل تسددلك الليكاندددات الثالثددة 1

تكدون للمعقددات بنيدة تكدون فيهدا الدذرة الفلزيدة سداسدية التناسدق، لدذلك  الوسط بشكل ليكاندات متعادلة سداسية السن  لتتكدون معقددات
 (.1وكما هو مبين في الشكل ) ثماني السطوح

كليكاندددات سداسددية السددن رباعيددة  L3H4و  L2H4و  L1H4 . للمعقدددات المحضددرة فددي الوسددط القاعدددي تسددلك الليكاندددات الثالثددة2
واالينوليدددة ويحددددث التناسدددق مدددن خدددالل ذرتدددي االوكسدددجين الكحوليدددة بعدددد التدددأين وذرتدددي القاعددددة نتيجدددة الزاحدددة البروتوندددات الكحوليدددة 

االوكسددجين االينوليددة وذرتددي النتددروجين لمجمددوعتي االزوميثددان لتتكددون معقدددات سداسددية التناسددق لهددا بنيددة ثمدداني السددطوح، وكمددا هددو 
 (.2مبين في الشكل )

 
 (1شكل )                             (                                      2شكل )

الدراسة البايولوجية لليكاندات ومعقداتها المحضرة في الوسطين المتعادل والقاعدي استنتجنا أن لهذه المركبات فعالية من  .3
اندات مما يدل من الليك أكثرتثبيطية ضد نمو البكتريا المستعملة الموجبة  لصبغة كرام، إذ لوحظ أن للمعقدات المحضرة فعالية 

على أن ادخال الذرة الفلزية على الليكاندات يزيد من الفعالية المضادة للبكتريا المرضية وهذا يقود مستقباًل الى التركيز على ايجاد 
معقدات ذات فعالية عالية بوصفها مضادات للبكتريا وبسمية اقل. كما بينت النتائج التي حصلنا عليها أن بعض المعقدات 

المركبات في تثبيط من فعالية المضاد الحيوي المستخدم كما لوحظ وجود تفاوت في فعالية هذه  أعلىفعالية  أعطتقد المحضرة 
 نمو البكتريا.

فعالية عالية في تثبيط نمو البكتريا المرضية وقد  أظهرتلبعض المعقدات المحضرة والتي  (MIC)التركيز االدنى المثبط  حدد .4
 أظهرتحيث  متفاوتةتأثير لبعض المعقدات على طبيعة البروتينات الكلية للجرثومة قيد الدراسة بنسب دلت النتائج على وجود 

 .زيادة في كمية البروتين اآلخربعض منها نقصانًا في كمية البروتين في حين اظهر البعض 

 مقارنه مع العقار الضابط ppm 25واطئة من المعقدات ب التراكيز في حالة الهناك تأثير فعال  أنتبين من خالل النتائج  .5

ن الفلزي في المعقد يعتمد على طبيعة التركيب و يالالليكندات تزداد فعاليتها عندما تتناسق مع امالح االيونات الفلزية وهذا السلوك ل
  . bacteriostaticقفة لنموها و او م bactericidalقاتلة للبكتيريا   اإمالكيميائي للمعقد ونوع البكتيريا 

جزء من  أيمعرفة تأثيرها المعقد على ل والبكتيريا قبل وبعد معاملتها بالمعقدات الفلزية  في ألبروتينيتم تقدير  المحتوى . 6
دار الخلوي ويترسب على السطح الداخلي للخلية ومن الدراسات جالمعقد الفلزي عن طريق الالخلوية للبكتيريا حيث يمتص  األقسام
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يلتصق على الجدار بالطبقة الخارجية من الداخل على شكل حواجز كثيفة في بعض وني اظهر ان المعقد السابقة بالمجهر االلكتر 
ويبتعد السئل البالزمي عن الجدار الخلوي اثر امتصاص المعقد الفلزي ويصاحب هذا عطب ( (sptumالمناطق وحواجز عرضية 

وانفتاح مكونات السيتوبالزم يتكون بالنهاية حويصالت او  وكسور على امتداد مستويات مختلفة من الجدار والغشاء البالزمي
 فجوات ينصهر الكثير منها في النهاية فتغير من تركيز البروتين.
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