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  إقرار المشرف على الرسالة

  

  

ع لزية متحضير وتشخيص بعض المعقدات الف)بـ أُقر أَن الرسالة  الموسومة      

ليكاند صبغة االزو غير متجانس الحلقة الجديد المشتق من مشتقات األميدازول وتقييم 

 ( فعاليتها الحيوية

في كلية العلوم بجامعة القادسية  شرفت عليهاأقد رسل محمد عبد المهدي   ةللطالب

ء تخصص الكيمياء وهي جزء من متطلبات درجة الماجستير علوم في الكيميا

 الالعضوية

 

                                                                      :اإلمضاء 

               م.د حيدر محمد حسونالمشرف: 

                                           مدرسالمرتبة العلمية: 

 العنوان: جامعة القادسية  

           22 / 8 / 2022التاريخ: 

 مقرر الدراسات العليا/قسمقرار رئيس الإ

 على التوصيات المقدمة من المشرف ارشح هذه الرسالة للمناقشة بناء̋

 رئيس قسم الكيمياء                                 

 اإلمضاء:                     

 االسم:د.فائق فتح الله كرم                                                      

 المرتبة العلمية: أستاذ                                                          

  22222222  //  88  //  2222التاريخ:                                    



 
 إقرار المقوم اللغوي

  

 

تحضير وتشخيص بعض المعقدات الفلزية ) ـأشهد أن رسالة الماجستير الموسومة ب 

جانس الحلقة الجديد المشتق من مشتقات األميدازول مع ليكاند صبغة االزو غير مت

وهي مؤهلة  ا ̋قد راجعتها لغوي رسل محمد عبد المهدي ة( للطالبوتقييم فعاليتها الحيوية

 .للمناقشة

 

 

 

 

 

 

 

 

 : اإلمضاء                                                           

 د.حسام حمد جالب االســـم :                                                           

  أستاذ المرتبة العلمية :                                                          

  العنوان :                                                           

  2222التاريخ :    /    /                                                           

 



 إقرار المقوم العلمي

 
تحضير وتشخيص بعض المعقدات ) ب أشهد أن رسالة الماجستير الموسومة     

الفلزية مع ليكاند صبغة االزو غير متجانس الحلقة الجديد المشتق من مشتقات 
 .″متها علمياو قد ق رسل محمد عبد المهدي ةللطالب( األميدازول وتقييم فعاليتها الحيوية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 : اإلمضاء                                                      

 محمد زغير غضيب االســـم :                                                     

 استاذ المرتبة العلمية :                                                     

 جامعة الكوفة/كلية العلوم العنوان :                                                     

  2222 التاريخ :    /    /                                                     

 



 إقرار المقوم العلمي

 
تحضير وتشخيص بعض المعقدات ) ب أشهد أن رسالة الماجستير الموسومة     

يكاند صبغة االزو غير متجانس الحلقة الجديد المشتق من مشتقات الفلزية مع ل
 .″تها علمياقد قوم رسل محمد عبد المهدي ةللطالب( األميدازول وتقييم فعاليتها الحيوية

 
 

 

 

 

 

 

 

 : اإلمضاء                                                        

 ازل شاكر وهيب االســـم :                                                        

 استاذ مساعد المرتبة العلمية :                                                       

 جامعة المثنى العنوان :                                                        

  2222 التاريخ :    /    /                                                        

 

 



        
 إقرار لجنة المناقشة

 

ص تحضير وتشخي)نشهد نحن اعضاء لجنة المناقشة اننا اطلعنا على الرسالة الموسومة بـ        

بعض المعقدات الفلزية مع ليكاند صبغة االزو غير متجانس الحلقة الجديد المشتق من مشتقات 

اتها في محتوي (رسل محمد عبد المهدي) ةوناقشنا الطالب ها الحيوية(األميدازول وتقييم فعاليت

 صصدرجة الماجستير في علوم الكيمياء تخلنيل بالقبول  ةوهي جدير  2022/9/12بتاريخ

  . (متيازا)الكيمياء الالعضوية وبدرجة  

 

 عضو اللجنة        رئيس اللجنة                                            

 اإلمضاء :          مضاء :                                             اإل

 د.فوزي يحيى وداي االسم :                          د.خالد جواد كاظم العادلياالسم : 

 استاذ مساعدالمرتبة العلمية :                                     المرتبة العلمية : استاذ   

                           جامعة الكوفة/كلية العلومالعنوان :                      جامعة القادسية/كلية العلوم العنوان :

 2222/  /التاريخ :                                            2222/  /   لتاريخ :ا

 

 

 

 و اللجنة)المشرف(                                عض          عضو اللجنة                                        

 اإلمضاء :                                                     اإلمضاء:

 حيدر محمد حسوند. االسم :                           هيثم كاظم دخيل      د.: االسم 

 مدرس: المرتبة العلمية                                  مدرس   المرتبة العلمية :

 علومالعنوان : جامعة القادسية/كليةال                  جامعة القادسية/كلية التربيةالعنوان : 

 2222/  /  التاريخ :                                        2222/  /   اريخ :الت

 

 



          

 إقرار مجلس الكلية  

 

وقرر منحها   /   /2022 اجتمع مجلس كلية العلوم بجلسته ..............المنعقدة في                             

 شهادة الماجستير في علوم الكيمياء تخصص الكيمياء الالعضوية.

                                                       

 اإلمضاء :                               

 د.سلوان علي عبيد االسم :                                                                         

 استاذ مساعد المرتبة العلمية :                                                                         

 القادسيةعميد كلية العلوم /جامعة ان : العنو                                                                 

 2222 /التاريخ :      /                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
له تمام بحثي العلمي فالحمد لا  بداية الشكر لله عز وجل على 

 على نعمه وعطاايه

ر لى مشرفي الدكتور )حيدا   والتقدير تقدم بجزيل الشكرأ  

دعم ومعلومات وما قضاه من  لي محمد حسون( لما قدمه

تمام رسالتي   من أ وقات في مساعدتي التي مكنتني من ا 

تقدم بجزيل الشكر والتقدير الى عمادة كلية العلوم والى أ  و 

 س تاذ الدكتور )فائق فتح الله( والىال  رئاسة قسم الكيمياء 

 جميع اساتذة القسم 

بجزيل الشكر والتقدير لزوجي العزيز وعائلتي لدعمهم  تقدمأ  و 

 اتمام رسالتيل  المس تمر 

 لى كل من نصحني وساعدني منا  الشكر  بجزيلتقدم أ  و 

 و كلمةأ  و من بعيد بأ ي معلومة أ  قريب  زمالء



لى من غرس في نفسـي الطمـوح وسـانـدني في  ا 

 مسيرتـي العلميـة ) والدي العزيز(

لى من زرعتني  في الحياة بذرة وسقتني من دمها قطرة  ا 

 بعد قطرة )والدتي العزيزة(

لى من أ شــد به أ زري وأ شـــــــكي له أ مـــــري   ا 

 )زوجي العزيز(

لى س ندي في الحياة اخواني )علي، مروة، نور(    ا 

لى زينة الحياة الدنيا أ بنتي )ليليان(  ا 

لى من أ ضــاء شمعة عنـد كل منعطف مظلم في   ا 

لم يبخل بنصيحة أ و جهد أ هدي هذا الجهد طريقي ف

 المتواضع



 الخالصة: 

تحضير ليكاند جديد من ليكاندات اآلزو العضوية  مراحل عدة المرحلة االولى هي:تضمن العمل 

,ثنائي 6-4-بنزاميدازول ازو]-2-]-2غير المتجانسة المشتقة من مشتقات األميدازول هو ليكاند 

اند بوساطة أطياف بروتون الرنين النووي المغناطيسي ( شخص الليكBIADMePميثل فينول )

NMR-H 1  الرنين النووي المغناطيسي  كاربونوأطيافNMR-C13   وطيف الكتلةMass 

Spectrum واألشعة تحت الحمراءFT-IR المرئية     -واألشعة فوق البنفسجيةVisible-UV 

( ومطيافية المسح األلكتروني XRD( وحيود األشعة السينية )TGAوالتحليل الحراري الوزني )

FESEM))لى التحليل الدقيق للعناصر إضافة إC.H.N).) 

الفلزية الصلبة لليكاند المعقدات اما المرحلة الثانية من البحث هي تحضير سلسلة من 

و  (II) منغنيزو (II) نحاسو (II) نيكلو (III) الفلزات كوبلتآزو مع أيونات  البنزاميدازوليل

 .التقنيات اعاله ساطةتشخيص المعقدات الفلزية بو. وتم  (III) ذهبو  (I) فضةو (II) خارصين

كذلك تم دراسة استقرارية المعقدات الفلزية المحضرة وتم حساب ثوابت االستقرارية لها طيفيا 

كذلك استخدم جهاز مطياف االمتصاص الذري .المرئية-باستخدام طيف االشعة فوق البنفسجية

بة المئوية لاليونات الفلزية,وايضا تم دراسة الحساسية المغناطيسية اللهيبي لحساب النس

 1 ×11-3وبتركيز DMSOوالتوصيلية الموالرية للمعقدات الفلزية المحضرة والمذابة في مذيب 

 .موالرية وبدرجة حرارة المختبر

كانية مبينما تضمنت المرحلة الثالثة من الدراسة دراسة التأثير الحيوي للمركبات المحضرة وإ

استخدامها في الجانب الطبي كدواء , حيث اشتملت الدراسة على استخدام نوعين من البكتريا 

المعزولة والمشخصة باستخدام االختبارات البيوكيميائية والميكروسكوبية الموجبة. بالنسبة لصبغ 

ونوعين من الفطريات  Escherichia coliوالسالبة لصبغ كرام  Streptococcusكرام 

Aspergillus Niger  وFluves  هذه العزالت سببًا للعديد من األمراض الشائعة. ُعدّت, فقد 

 

بينما تضمنت المرحله الرابعة دراسة اختبارات السمية لبعض المركبات التي تمت دراستها على 

الخاليا البشرية للسرطان )سرطان القولون( وذلك لمعرفة إمكانية استخدام هذا النوع من 

في الطب والصيدلة كعالج جديد ضد العديد.من أنواع السرطانات , من خالل العالج  المركبات

ازو  وليلالبنزاميدازبالخاليا البشرية المصابة بالسرطان لمعرفة كيفية تأثرها , تأثير ليكاند 

(LHومعقد الفضة )(I)  [Ag (L) H2O] ومعقد الذهب . H2O (III)  [Au (L) Cl] حيث.



والخاليا   Caco-2الليكاند االميدازول على خط نمو خاليا سرطان القولون تمت دراسة  تاثير 

, لغرض تحديد مدى فاعلية السمية على خاليا جسم اإلنسان وإمكانية استخدامها  Hdfnالطبيعية 

 كعالج لعالج السرطان المذكور أعاله.

انتقائية  [Au (L) Cl]  (III)ومن خالل النتائج التي تم الحصول عليها أظهر معقد الذهب   

حيث كانت نسبة الخاليا  µg\ml 400عنـد التـركيـز  قولونللعالية لقتل الخاليا السرطانية 

وبنفس التركيز  (Hdfn) للخط الخلوي الطبيعي الخاليا المتبقيةبينما بلغت  %53.40  المتبقية

هذا المعقد وهذا بدوره يدل على امكانية استعمال جيدة وهي نتيجة  µg\ml 80.89  أعاله

ً بوصفه عالج افضل نسبة في تثبيط نمو الخاليا السرطانية  تأعطإذ إنها .  قولوناللسرطان  ا

ونتيجة لذلك يمكن استخدام مركب الذهب المحضر . (Hdfn)وأقل تأثيٍر على الخاليا السليمة 

 بانتقائية عالية جدًا و فعالية.  Caco-2كعالج جديد لسرطان القولون 

عض لى بإظهرت تثبيط جيد ولكنها تحتاج أي المركبات قيد الدراسة فهي ايضا ما تاثير باقأ

 .التحويرات من اجل زيادة الكفاءة

من اجل قتل  µg\ml 132.0)للمعقد اعاله)IC50 وكذلك بلغت نسبة التركيزالمثبط النصفي

ي لقتل نصف الخاليا السليمة وهµg\ml (359.2نصف الخاليا السرطانية للقولون وبلغت ) 

 .نتيجة جيدة
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 المقدمة-  1:

 مقدمة عامة  1-1:-

في االونة االخيرة بمركبات االزو لما كان لها من االستعماالت الواسعة  العناية واسعة تكان        

وحساسية وانتقائية عاليتين عندما تتفاعل مع العديد  لٍ ما تتمتع بها من ثبات عافي حقول متعددة ل

  (2-1)اليونات الفلزية.أمن 

وأهميتها في الفعالية (4)والزراعة (3)لمركبات االزو استخدامات متعددة في مجال الصناعة         

ن كيمياء أ. (8)لسرطانومضادات ل (7)ومضادات للفطريات (6)بأنهامضادات للبكتريا(5)الحيوية

صرة التناسقية للمعقد التناسقي تتكون بين أي ايون فلزي او ذرة آلن اأالمعقدات التناسقية تبين 

و ذرة محاطة بعدد من أن يتقبل زوجا" من اإللكترونات من أي مركب يحوي ايونا" أيستطيع 

كة الكترونية غير مشارو غير العضوية والتي تمتلك مزدوجات أو الجزيئات العضوية أااليونات 

 (9)قابلة للتآصر تسمى الليكاندات.

ة ما الذرة المانحأويكون الفلز هو بمثابة حامض لويس وهو المكتسب للمزدوج االلكتروني         

ن أو موجب فتمثل قاعدة لويس وأيون سالب أو أوالتي غالبا ما تكون ذرة من جزيئة متعادلة 

هي ناتج تفاعل هاتين المكونتين , و يمكن ان يعزى السبب في   التناسقية –واصر  التساهمية اآل

يونها الموجب الشحنة في الغالب إلشباع أو أتكوين المعقد التناسقي الى ميل هذه الذرة الفلزية 

لى الترتيب االلكتروني المكتمل والمشابه إأوربيتاالتها الفارغة والمهيئة طاقيا بهدف الوصول 

 (10)قرب غاز نبيل .للترتيب االلكتروني أل

ة عضوي -لى نوعين:إو الذرات الواهبة في المعقد ) قواعد لويس ( تصنف أن الليكاندات إ        

ات نيونات السالبة لزمرة الهالوجينات مثل ايونات السيانيد والثايوسياوال عضوية . حيث تعد األ

ع ية فهي االكثر انتشارا واألوسمثلة واضحة ومعروفة لليكاندات الالعضوية أما الليكاندات العضوأ

     .(11)عددا" 

الكيمياء التناسقية لمعقدات العناصر اإلنتقالية مع ليكاندات اآلزو من الفروع المهمة  دتع         

والرائعة في الكيمياء , حيث إنها ذات أهمية كبيرة وتلعب دور رئيسي وأساسي في الحياة من حيث 

 لتطبيقاتها الواسعة في المجاالت الحياتية ونظراً , (12,13)ة والحيويةالعمليات الصناعية والتكنلوجي

فقد ألهمت الكثير من الكيميائين حول العالم باألهتمام بها والعمل على تحضيرها وهذا  المختلفة

  . لقد نالت (14)وخاصة في اآلونة االخيرة يتضح من خالل األبحاث الواسعة حول هذا الموضوع



ير من العناية من قبل الباحثين الكيميائين وذلك بسبب التطور السريع لكث ية الكثيرالكيمياء التناسق

من الجوانب العلمية والمتمثلة في تحضير المركبات المعقدة والكواشف الكيميائية المستخدمة في 

مجال التحليل الطيفي والحيوي , وأهميتها الواسعة من خالل مساهمتها في التعرف على تركيب 

ة فهي تدخل في دراس ةكبير بصورةتنوعت أستعماالت المركبات التناسقية  إِذ,(15)معقداتهذه ال

الحالة الصلبة للمواد والمواد المحفزة والبوليمرات غير العضوية, وهانحن نرى حقل الكيمياء 

ة يالالعضوية الحيوية قد بدأ بفتح أبوابه على مصراعيها مهتما بالمركبات التناسقية في األنظمة الح

, وقد أصبحت كيمياء المركبات التناسقية عالماً بذاته يشمل الكثير من الموضوعات ومع كل مركب 

تناسقي جديد هنالك دون شك تحديات جديدة ومعارف جديدة وثروة جديدة للمعرفة العلمية في شتى 

 (17-16) مجاالتها أخذاً وعطاءً 

 

                                                         Azo compoundsمركبات االزو2-1:-

من مجموعتين عضويتين متجانستين أو غير  (-N=N-)تتكون مركبات األزو الجسرية          

متجانستين تربطهما مجموعة اآلزو على طرفيها ويتميز هذا النوع من المركبات باستقراريته 

رتي نيتروجين مجموعة اآلزو المذكورة. العالية ويعود السبب إلى اآلصرة المزدوجة الرابطة بين ذ

 .(18)وقد تربط هذه المجموعة مجاميع متشاكلة أو غير متشاكلة اليفاتية أو أروماتية

ويعد هذا النوع من المركبات من أشهر أنواع األصباغ المعروفة والتي ال توجد في المنتجات          

. كما ان مركبات اآلزو األليفاتية erkinP(20). ويعود الفضل في تحضيرها إلى العالم (19)الطبيعية

 . (21)فانها تتميز باستقراريتها الواطئة بسبب تفككها السريع وهي تعد األقل شهرة واستعماالً 

أما مركبات اآلزو األروماتية وهو النوع األكثر شيوعاً واستعماالً فقد استخدم في مجاالت         

و يعود السبب الى الرنين الحاصل للحلقات االروماتية المرتبطة  (22)العالية اكثيرة بسبب استقراريته

ل من قب بعناية كبيرةعلى طرفي جسر االزو .ان مركبات االزو غير متجانسة الحلقة تحضى 

الباحثين لما لها من تطبيقات حيوية وصناعية وتحليلية حيث استخدمت مضادات للبكتريا 

ذية واالصباغ وكشف العديد من االيونات الفلزية في ومستحضرات التجميل واالغ (23)والفطريات

 (24)مجال الكيمياء التحليلية .

 

 



  Imidazole and benzimidazoleكيمياء اإلميدازول والبنزاميدازول    -3-1:

chemistry                                                                                        

مركيب اإلميييدازول هو مركيب يمكن العثور عليييه في األنظميية الكيميييائيية والحيويية, وهو          

جزيء مسييييييتوي يتكون من حلقيية خميياسييييييييية تحتوي على ثالث ذرات من الكيياربون وإثنين من 

 :ألتيةاوكما موضح في الصيغة التركيبية  النيتروجين حيث تكون ذرات النيتروجين في المواقع

N

N

H

5

2

3

4

Imidazole Molecule 

تسلك جزيئة اإلميدازول سلوك الجزيئة األروماتية المرتبطة بنظام ست الكترونات كل ذرة          

كاربون موجودة في الحلقة تحتوي على أوربيتال عمودي على الحلقة من نوع الفا وبيتا وأيضا 

لكترونات.أن أزواج من األ ة( تحتوي على ثالثπ) تحتوي على سحابة الكترونية من نوع باي

( هو جزء من السحابة األلكترونية كما (3المزدوج األلكتروني على ذرة النيتروجين في الموقع 

العمودي على المدارات وبالتالي سوف توفر نقطة هجوم للبروتونات واأللكترونات  2SPهو تهجين 

الطاقة االخرى , وأن وجود ذرتين من النيتروجين في الحلقة تكون النتيجة خفض مستوى 

لألوربيتاالت مقارنة مع حلقة البنزين والبيريدين وأيضاً يعمل على صعوبة الهجوم األلكتروفيلي 

       . (26,25)على الكاربون مقارنة بحلقة البايرول والفوران

أن جزيئية اإلمييدازول من خواصييييييها كثيرة الذوبان في الماء وهذا يشييييييير إلى اآلصييييييرة         

وهذا إن دل على  °م 250لى إمذيب وتمتاز بدرجة غليان عالية تصييييييل تقريبا الهيدروجينية مع ال

.أن اإلسم ((27ن اآلصرة المتكونة مع المذيب هي اآلصرة الهيدروجينية البينيةأشيء فإنه يدل على 

ثنيائي آزول  تكون إحيدى ذرتي النيتروجين مرتبطية بذرة  3و1النظيامي لجزيء اإلمييدازول هو 

يذوب في الماء والمذيبات القطبية األخرى ويسيييلك السيييلوك األمفوتيري  هيدروجين من خواصيييه

الوقت ببسبب وجود المزدوج األلكتروني على ذرة النيتروجين مما يجعله يمتلك الصفات القاعدية 

يحتوي على بروتون واحد قادر على فقدانه بسييهولة مما يجعله يمتلك الصييفات الحامضييية  نفسييه 

وهو أقل حامضييية من الحوامض الكاربوكسيييلية واألميدات لكنه أكثر ( (Pka=14.5وتكون قيمة 

 . (28) حامضية من الكحوالت



عد من المركبات العضوية ذات الشهرة الواسعة من حيث في ما كيمياء البنزاميدازولأَ         

استخدامه في تطوير الكثير من األدوية الخافضة للضغط والمضادة للفيروسات والفطريات 

, كما يمكن استخدام مشتقاتها كليكاندات عضوية للكشف عن الكثير من (23)دة للسرطان والمضا

.  وكواشف عضوية للكشف  عن (30)العناصر االنتقالية وغير االنتقالية في مجال الكيمياء التحليلية 

بعض لو غير االنتقالية وكواشف استخالص جيدة أيونات الفلزية سواء كانت االنتقالية الكثير من األ

. البنزاميدازول هو أحدالمركبات العضوية (31)ايونات العناصر االنتقالية من المحاليل المائية 

ر هذا يحضذات الحلقة غير المتجانسة وتم إنتاجه بصفة تجارية كمبيد للطفيليات.  االروماتية

 بنزاميدزولالمركب من اتحاد او انصهار حلقة البنزين االروماتية مع حلقة االميدازول ويدعى ال

 -بنزاميدازول وكما موضح في الصيغة التركيبيةاآلتية: 3,1ايضا 
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(في البنزاميدازول هي مجموعة  حامضية قوية وقاعدية ضعيفة  NHمين) مجموعة األ        

رة من همية كبيأوان الصيغة البنائية للبنزاميدازول جعلت له  مالحولها القابلية على تكوين األ

حيث الفعالية  البايولوجية حيث ان الكثير من مشتقاته تستخدم في خفض الضغط ومضادات 

و كما )33-32)خرى ألاللفيروسات ومضادات للسرطان وكذلك تدخل في تركيب الكثير من األدوية 

   -مبين في أدناه :
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                                       Benzimidazole sourcesمصادر البنزاميدازول        -:  4-1

ثنائي  -6.3حيث تم اكتشاف المركب 1827منذ اكتشافه سنة   Hoebrecker فسر العالم             

ن جزيئة البنزاميدازول تحتوي على ذرة أ B12مثيل بنزإميدازول وهو جزء من تركيب فيتامين 

  -:(34)دناه أفي ( تعاني عملية التوتومرية كما مبين 1هيدروجين مرتبطة بالنيتروجين في الموقع )

 

 

 

 : (35)ما هي عليه في االميدازول وكما موضح ادناه وهي مناظرة ل

 

مثلية على هيذا النوع من المركبيات كثيرة منهيا المركيب المسييييييتخيدم في تثبيط نوع من واأل        

 (36)دناه أفي وله الصيغة التركيبية  Eumycotaالفطريات المسماة 



 

 

 

 

2-[(2'-Benzimidazolyl) azo]-5-N,N'-dimethyl amino benzoic acid 

(BIAMB) 

 

 

 (38,37) بعض طرائق تحضير البنزاميدازول وبعض مشتقاته-5:-1

    and some drivitives  Some prapration methods of benzimidazole 

 -يتم تحضير البنزاميدازول باستخدام الطرائق اآلتية:        

ينو بنزين مع مركب يحتوي  على مجموعة  الكاربونيل مثل حامض ثنائي ام2,1- من تفاعل  1-

كاربوكسيلي اوالديهايد اوكيتون بوجود حامض قوي مثل حامض بولي  فسفورك اوحامض 

 -الهيدروكلوريك او حامض البوريك  وهي الطريقة االكثر شيوعا و كما  موضح في المعادلة اآلتية:

 

=R مجموعة اليفاتية او اروماتية او هيدروجين 

 

من التشعيع الضوئي الى االندازول  من الحلقة االروماتية الخماسية غير المتجانسة وكما في  2-

 -دناه:أفي المعادلة 

 



 

 

مثيل ثنائي 6,2-مثيل استناليد حيث حضر المركب -4-نايترو2-من اختزال المركب  3-

   -بنزاميدازول وكما موضح في المعادلة اآلتية :

 

 

 

امينو بنزاميدازول يستخدم كليكاند لتقدير الكثير من االيونات الفلزية ونظرا -2ن المركبإ        

لمجال الدوائي في ا تدخل مركبات هي البنزيميدازول ومشتقات(39)لمعقداته الفلزية حيويةلألهمية ال

 وجدت .عام مائة من أكثر مدار على ومشتقاته البنزيميدازول خصائص دراسة وقد تمت. والحيوي

 المضادة والعوامل القرحة مضادات مثل مختلفة عالجية مجاالت في البنزيميدازول مشتقات

 السرطان مضادات مثل الطبية مجال الكيمياء في البنزيميدازول استخدم.الديدان وأنواع للسرطان

 ومضادات , والمسكنات , لاللتهابات المضادة والعوامل , والفطريات , الجراثيم ومضادات ,

 ,و السكر ومضادات , السل ومضادات , األكسدة ومضادات , البشرية المناعة نقص فيروس

.أخرى طبية وعوامل المالريا ومضادات الهيستامين مضادات
(40) 

 

 Azoamidazole ازو واالزو اميدازول ومشتقاتها ليكاندات األميدازوليل  -:6-1

ligands and azo-imidazoles and their derivatives 



يوم لالمين نزويحضيييييير الكثير من مركبييات االزو اميييدازول عن طريق ازدواج ملح الييدا        

 (4 ,5)و غير المتجانس مع جزيئة االميدازول او معوضاتها عند الموقعين أاالروماتي المتجانس 

ن يحدث أن الهجوم االلكتروفيلي البد أ )41(بمجاميع مختلفة فقد بينت حسييييابات الكثافة االلكترونية

وغييالبييا مييا يتم تفيياعييل األزدواج لالميييدازول في محلول قلوي مع ملح  (2 ,4)عنييد الموقعين 

 صيييبغتين )43((Timmis).حضييير )42(ليعطي صيييبغات حمراء زاهية (2)وم عند الموقع يالدايزون

)بارا -2و  (MeBAI))أورثو ميثوكسيييييي بنزين آزو( كاليوكسيييييالين -2من االزو جديدتين هما 

وم لكييل من يزونيوذلييك من أزدواج أمالح الييدا (EtBAI)إيثوكسييييييي بنزين آزو( كاليوكسييييييالين 

االورثو انسييييدين والبارافنتدين مع محلول قاعدي كحولي لالميدازول )الكاليوكسييييالين( وفي أدناه 

 :لتركيبيتان للصبغتين المحضرتينالصيغتان ا

 

 

2-(orthomethoxy benzene azo)             2-(para-ethoxy benzene azo) 

                                (MeBAI)                                             (EtBAI)                                    

 

فقد حضرت العديد من المعقدات الفلزية ألايونات  معقدات االيونات الفلزية مثل الكوبلت          

حيوي ثر الوالنيكل والنحاس والخارصين ثنائية الشحنة والفضة احادي الشحنة التي كان لها األ

البنزاميدازول  تلمشتقا ليكانداتعلى العديد من البكتريا وتوالت البحوث لتحضير ″ الكبير أيضا

(  44)باستخدامها مضادات للفطريات والبكتريا حيث تم تحضير مركبات االزو في الدراسة الحديثة 

  -المخطط التالي يبين طرق التحضير لهذه المركبات:امينو بنزاميدازول و-2والمشتقة من 
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3-[(1H-Benzo[d] imidazol-2-yl) diazenyl]-4-hydroxybenzaldehyde

1-{4-[(1H-Benzo[d] imidazol-2-yl) diazenyl]-3-hydroxyphenyl}
ethanone

4-[(1H-Benzo[d] imidazol-2-yl) diazenyl]-3-amino-1-phenyl-
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COCH3
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2-amino benzimidazole

 

 امينو بنزاميدازول2-( تحضيرمركبات االزومشتقة من 1-1مخطط)



وجميياعتييه من تحضييييييير عييدد من ليكييانييدات اآلزو ألحييد مشييييييتقييات  )45((Shibata)تمكن         

 :األتيةاالميدازول كما في الصيغه التركيبية 

 

 

(4,5-di phenyl imidazole) 

 

حضيييرت  )46(, وفي دراسييية الحقة باسيييتعمال الطريقة نفسيييها مع إدخال بعض التحسيييينات         

 ليكاندات آزو اميدازول معوض في ذات الموقعين المشار إليهما أعاله وبمجاميع مختلفة.

وم مع حلقة االميدازول يواج ملح الدايزوندمن ازوكذلك تم تحضير ليكاندات ازو اميدازول وذلك 

اآلزو النقي مع هاليدات  غير المتجيانسيييييية في خطوة أولى يتبعهيا في خطوة الحقية مفياعلية ليكياند

وبوجود  (THF) نيسييييييتعمل رباعي هيدروفيورا واألرييل في ميذييب خياميل وعيادة ماأاأللكييل 

-مثيل-1ومن األمثلة البسيطة على هذا النوع من الليكاندات: المركب  (NaH)هيدريد الصوديوم 

)48(α)-ميدازول إآزو(  )ألفانفثايل-2-أثيل-1والمركب  )47((HaaiMe)إمييدازول )فنييل آزو( -2

Naiet)  )أدناه الصيغتان التركيبيتان للمركبين المذكورين: في كما مبين 

 

   

1-Ethyl-2-(alpha-naphthyl azo)imidazole           1-Methyl-2-(phenyl azo)imidazole 

(α-Naiet)                (HaaiMe)    



البنزإميدازول في تحضيييير الكثيرمن مركبات اآلزو من نوع بنزاميدازوليل آزو اسيييتخدم و        

باذابة  (49)ثنائي ازو بنزإميدازول من مركب للبنزاميدازول -2حيث حضيييرت مشيييتقات لمركبات 

 صييورةبضييافة نتريت الصييوديوم إامينوبنزاميدازول في محلول لحامض الهيدروكلوريك ثم تم -2

  ماكثيل سيانواسيتيت لتكوين المركب النهائي وهو أكون مع المركب قطرات ومزج المحلول المت

 -دناه :أفي صيغته التركيبية  موضح في 

 

            Ethyl[-1H-benzimidazol-2-yldiazenyl](cyano)acetate 

[-1H-Benzoimidazol-2-yldiazenyl]propanedinitrile(II) 

 

  تطبيقات ليكاندات االميدازوليل آزو واالزو اميدازول ومشتقاتها  -:7-1

Applications of azo-imidazolyl and azo-imidazole ligands 

and their derivatives 

 Analytical and industrialالتطبيقات التحليلية والصناعية        -:1-7-1

applications 

ازول دورا مهما في مجال حماية البيئة وذلك في معالجة تلوث ن لبعض من مشتقات االميدإ        

الميياه من الفضييييييالت الصييييييلبة الناتجة عن الفلزات الثقيلة مثل التنكسييييييتن والمولبدينيوم , إذ يتم 

 (photo decomposition method) التخلص منها بفعل ما يسييمى )طريقة التفكك الضيييوئي(

ع هذه العناصر لها قابلية على التفكك ضوئيا وباستعمال ن مشتقات االميدازول معقدات محيث تكوّ 

  .)50( (25ºC)وكسجين المشبع بالكلوروفورم عند درجة حرارة خليط من األ



إسييييييتخييدام مركبييات اآلزو إميييدازول في مختلف المجيياالت حيييث يسييييييتخييدم في العلوم          

ة العناصيييييير وخاصيييييية آيونات والتكنولوجييا ولهيا دور مهم في مجال التعيين الطيفي لمعرفة كمي

العاليتين لهذا النوع من المركبات تجاه آيونات   الحساسية واإلنتقائيةمن العناصير اإلنتقالية بسبب 

 .)51(نتقاليةالعناصر اال

 :يكاندللمثال  

 

 

      نهيييا تحتوي على مجموعييية آزو ميثين     أمن أهم المميزات لمركبيييات اآلزو إمييييدازول         

(-N=N-C=N ومن فوائد هذه المجموعة هو إسييييييتعمالها في تثبيت حاالت األكسييييييدة الواطئة  )

للفلزات عند إرتباطها مع ليكاندات اآلزو وباإلعتماد على هذه الحقيقة تم تحضيييييير معقد الروثيوم 

وكما  مع العديد من الليكاندات اآلزو إميدازول ودراسة السلوك الفيزيائي تجاه األكسدة واإلختزال

 azo-[RuH(CO)(pph3)2(Coumarinyl- (imidazol )52(فيما يليموضح 

N N

N

N

O

O

Ru

pph3

pph3

CO

H

[Ru(CO)(pph3)2 (Coumarinyl-azo-imidazole)]   

لقد أسييييتثمرت صييييفة اللون السييييائدة لهذه الليكاندات والمعقدات الفلزية في المحاليل المائية          

اآلزو مع  اتوالعضييييييوية في مجال الكيمياء التحليلية, وبإسييييييتخدام صييييييفة إنتقائية التعقيد لمركب

العناصر اإلنتقائية كآيونات موجبة فقد تم إستخالص آيونات الكوبلت الثنائي بطريقة اإلستخالص 



 -5,4- ]ميثوكسيييييي فنيل آزو 2-كلورو 2-[4-بالمذيب على هيئة معقد آيوني بإسيييييتعمال الليكاند 

 :)53(والموضحة صيغته التركيبية فيما يلي (4ClMePADPI)ثنائي فنيل إميدازول 

 

في هذا النوع من ليكاند األزو تحوي أحدى حلقاتها غير المتجانسييييية على ذرتين نيتروجين         

 مغايرتين التي أما ان تكون خماسية وحينئذ تسمى مركبات اإلميدازول 

 على هذا األنواع كاشف  ةومن األمثل

 

2-[(2-Hydroxy,5-nitro phenyl)azo]-4,5- diphenyl imidazole (HPADI) 

 

 

CIMPAI 

diphenyl  imidazole(ClMPAI)-4,5-methylphenyl)azo]-chloro,¯2-[(¯5-2)54(. 



ل حمر والمثيوتسيتخدم مركبات اآلزو األروماتية كدالئل حامضية أو قاعدية مثل المثيل األ        

البرتقالي  العديد من هذه الليكاندات حضيييرت بشيييكل كواشيييف مخلبية )كالبية( ودراسييية التحليل 

ثنائي فنيل  -] 5,4كاربوكسييي مثيل فنيل آزو -[4-2مثال الكاشييف  الطيفي وتحديد كمية العناصيير

 :)55(والموضحة صيغته التركيبية فيما يلي    (4CmeI)إميدازول

 

ثنائي  -5,4-نايتروفنيل آزو( فنيل -4)-2أخرى الدور المميز للمركب (56)وقد بينت دراسة        

أمينو فنيل( إميدازول في الحقل الصناعي وفي مجال البصريات الفيزياوية بالتحديد,الحتوائه  -4)

زيئة اإلميدازول غير على مجموعة اآلزو مضافاً لوجود الحلقات األروماتية المرتبطة مع ج

 .األتيةالمتجانسة وكماتبينها الصيغة التركيبية 

 

2-(4-Nitro phenyl azo)phenyl-4-5-di(4-amino phenyl imidazole 

 هيدروكسييي كوينولين -8 ])بنزاميدازوليل( ازو-2[-7تم تحضييير الليكاند (57)ففي دراسييه حديثة 

(BIAHQ)  



                 ةكما موضح في الصيغة التاليو

 

BIAHQ 

(Benzimidazolyl) azo ] 8- hydroxyl Quinoline- 7- [ 2 

 

-]مثيل فنيل( آزو -2-كلورو -3)[ -2الحساسية العالية لليكاند تبين ( 58)خرى أوفي دراسة         

صلب  -( بطريقة سائلII( في استخالص أيون النحاس)ClMeBAIثنائي فنيل إميدازول ) -3,4

عند استعمال النفثالين بصفته مادة ساندة صلبة جديدة. و في أدناه الصيغة الفراغية للكاشف 

 المستعمل.

 

2-[(5-chloro-2-methyl phenyl)azo]-4,5-di phenyl imidazole 



 (59)(BIAAPأسيتاميدو فينول ) -4-بنزو اميدازوليل آزو( -2) -2تحضير الليكاند  تم   كذلكو        

( في محلوله المائي وبوجودأيونات النحاس IIوقد أستعمل هذا الليكاند في تقدير أيون الخارصين )

 -:و الكادميوم والنيكل ثنائية التكافؤ ونورد في أدناه الصيغة التركيبية لهذا الليكاند

 

2-(2-benzo imidazolyl azo)-4-acetamido phenol 

 

كفاءة مجموعة من أصباغ اآلزو إميدازول ومعق داتها لبعض  (60)كذلك بينت دراسة العهد        

والذهب كافؤالتوالفضة األحادية  التكافؤاأليونات الفلزية منها النيكل والنحاس والبالتين ثنائية 

 .ألتيةافي صباغة األلياف القطنية ونذكر منها الليكاند ذو الصيغة التركيبية  التكافؤثي الثال

 

2-(4-bromo phenyl azo)imidazole 

إلى أمكانية أسييتعمال مركبات االميدازول ومعقداتها في تقنيات  (61)ولقد أشييارت الدراسييه.        

ه على أسيتعماالتها المعروفه بوصيفها كواشيف عضويه مولده للصبغه.أذ أستطاع مختلفه باالضياف

.Konstantin(62) من أستعمال الكاشف 



  

   

 

 

 

1,3-Dimethyl-2[4-N(N,N-dimethyl amino)phenyl azo] -imidazolium perchlorate 

 

         (PAI)  نوميتر ونييا 431في تقييدير أيون المنغنيز الثنيييائي عنيييد الطول الموجيpH=3  

جزء بالمليون وطبقت الطريقه  1,13جزء بالمليون وحد الكشييييييف  4,3-1,1وكيان ميدى التقيدير 

والمتضييمنة أسييتخدام  (63)لتقدير االيون في النباتات واالعشيياب الطبيه.وفي الدراسييه السييالفه الذكر

ثنائي طيفياً في تقدير أيون الحديد ال Ethyl-2-[(chloro benzene)azo]imidazole-1لليكاند 

نانوميتر ووجد أن قيمة معامل االمتصيييييياص  643عند الطول الموجي لالمتصيييييياص األعضييييييم 

المشيييار  (HPADI),فليكاند 1-.سيييم1-لتر.مول 1.263× 311الموالري للمعقد المتكون مع لليكاند 

اسيييته سييليه سييابقاً أسييتخدم في التعين الطيفي للمقادير الضييئيله جداً من األيونات الفلزيه وذلك لحإ

وأنتقيائيتيه العياليتين إذ يكون معقيدات كيليتيه ملونه مع أيونات النحاس والكوبلت والزئبق والنيكل 

والخارصيييين والمنغنيز والرصييياص.تمتلك بعض مركبات األزو أميدازول فعاليه كيميائيه بسيييبب 

ل لييذا أحتوائهييا على مجموعتين كيمييائيتين همييا مجموعيية األزو الجسييييييريييه وحلقية االمييدازومن 

يعد  (64)أحتلت ليكاندات األزو أميدازول مكاناً بارزاً في مجال الكيمياء السيييييريرية والصييييييدالنية.

ليه سابقاً والمبينه صيغته في أدناه من ليكاندات األزو إميدازول المميزه إالمشار  (PAI)ليكاند الـيي 

مركبييات التكييافؤ في الفي مجييال التعيين الطيفي لتقييدير الكميييات الضييييييئيلييه من المنغنيز ثنييائي 

 (65)الدوائيه.

 

 

1,3-Dimethyl-2[4-N(N,N-dimethyl amino)phenyl azo] -imidazolium perchlorate 

 



  Biologics Applicationsالتطبيقات الحيوية                                    -2-7-1:

مات حيث تستخدم أصباغ اآلزو وتستخدم مركبات اإلميدازول ومشتقاتها بمختلف اإلستخدا        

كذلك تستخدم في مجال األدوية (  Polesterإميدازول ذات األلوان البراقة في صباغة النايلون , )

 .)66(حيث تعتبر مضادة للجراثيم والبكتريا

ثنائي مثيل أمينو حامض  -3-[بنزاميدازوليل آزو -2]-2قابلية الليكاند  (67)بينت دراسة         

( في تثبيط أنواع مختلفة من البكتريا ونبين في أدناه الصيغة التركيبية لهذا BIAMBالبنزويك )

  الليكاند.

 

2-(2-benzimidazole azo)-5-dimethyl amino benzoic acid 

(BIAMB) 

-[اثيلالذي هو   ازو بتحضير ليكاند بنزاميدازوليل )68(وجماعته Murthy وقد قام الباحث         

H1-نواع أ)سيانو()خالت(  الذي ثبت فعاليته البايولوجية في تثبيط  ]يلدايزنل-2-بنزاميدازل

 -دناه الصيغة التركيبية لليكاند المحضر:أمختلفة من البكتريا وفي 

 

كافؤ تلتحضير  معقدات فلزية مثل الكوبلت والنيكل والنحاس ثنائية ال )69(جريت دراسةأكذلك         

-2-بنزاميدازول-2 H1-[(Z)-{[2-(قاعدة شف المشتق من البنزاميدازول  الذي هو  مع ليكاند

ثبت جدواه ومعقداته  بانَها مضادات تجاه البكتريا أوقد   كلورو فينول-4-]مثيل}امينو]يل(فنيل 

 -ونبين في ادناه الصيغة التركيبية للمركب المذكور:الموجبة والسالبة )صبغة كرام(  



 

2-[(Z)-{[2-(1H-benzimidazole-2-phenyl[amino{methyl]-4-chloro phenol 

 

 

ونبين ادناه الصيييييغة التركيبية (71)في تثبيط الفطريات  BlADMebp)اسييييتعمل الليكاند)

    -التالية:

 

2-((E)(1H-benzo]d[imidazol-2-yl)diazenyl-5-((E)-4-(dimethyl amino)  

benzyliden eamino  phenol 

 

 Eumycota (71)في تثبيط نوع من الفطريات المسمات   (BIAMB)كذلك أستعمل لليكاند        

 لليكاند المذكور. ةالتركيبي ةونبين في أدناه الصيغ

 



 

BIAMB 
 

2-[(2-benzo imidazole) azo]-5-dimethyl amino benzoic acid 
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اإلميدازول هو صييينف مهم من المركبات األروماتية الحلقية غير المتجانسييية يدخل في كال         

 ذات دالمجيالين الكيميائي والبيولوجي , وأن إدخال جزيئة اإلميدازول في تحضييييييير المركبات يع

أهمية كبيرة وخاصييييييةً في حقل األدوية الصيييييييدالنية , وخالل العقد الماضييييييي أحتلت مشييييييتقات 

اإلميدازول  مكان فريد ومميز في مجال الكيمياء الطبية حيث لديهم مجموعة واسيييييعة من الفعالية 

البيولوجية وهي المسيييييكنات المعروفة ومضيييييادات االلتهابات ومثبطات تراكم الصيييييفائح الدموية 

دوييية األخرى مضيييييييياد للصييييييرع ويمكن العثور عليييه في العييديييد من تراكيييب األوكواشييييييف 

 Flumazenilو Cimetidineو Dacarbazine)72(مثل

بطريقة طيفية إعتمدت على أكسييدة أحد  (73)( في األعشيياب الطبيةIIأيون المنغنيز) اسييتخدم        

ثنائي  -1,3بيركلورات ليكيانيدات اآلزو إمييدازول بفعيل األيون الميذكور, ولقد شييييييخص المركب

اإلميدازوليوم ناتجا لعملية األكسيييدة. إذ أعطى ] ثنائي مثيل أمينو( فنيل آزو -N,N) -4[ -2-مثيل

( pH = 3( نانومتر في الوسييييط الحامضييييي )341قمة امتصيييياص عند الطول الموجي األعظم )

   كسدة.ونبين في أدناه الصيغة التركيبية لناتج عملية األ

 



 

1,3-dimethyl-2-[4-(N,N-dimethyl amino)phenyl azo] 

 

yl)diazenyl)-2-benzo{d}imidazole-(1H-((E)-2-لليكاند( 74)بينت دراسة حديثة        

4-(((4-bromophenyl)imino)methyl)phenol في مضاد لالورام ضد سرطان الثدي نبين

 .األتيةدناه الصيغه التركيبية أ

 

2-((E)-(1H-benzo{d}imidazole-2-yl)diazenyl)-4-(((4-

bromophenyl)imino)methyl)phenol 

 

صابة واستعملت مركبات االميدازول بوصفها محفزات مناعية في داخل الجسم ضد األ        

 Chloro-2-methoxy-5)]-2 بطفيلي اللشمانيا, كما درس مجموعة من الباحثين تأثير المركب

phenyl) azo)]-1H-imidazole  في الغدة الكظرية والشريان المساريقي الكالبي , ومن ناحية

نه يمتلك أو imidazole-[(Methoxy-5-chlorobenz azo-2)]-2خرى درس المركب أ



تحفيز للإذ إّن هذا المركب له تأثير رافع لضغط الدم وهذا التأثير يأتي نتيجة  ةدوائيخصائص 

على استجابة أمقارنة ب %83.4المباشر لغدة االدرينالين فضالً عن أن االستجابة الدوائية له تعادل 

 Noradrenaline .(73)للـ 

لى ذلك أن المركب إإن االميدازول يدخل في تركيب الكثير من العقاقير الطبية يضاف         

Antitumor imidazo tetrazine temozolomide  وimidazo tetrazine  هما من األدوية

 (76)كثر ثبات في الظروف الحامضية.أالجسم وتكون  pHالمستعملة لعالج أورام الدماغ وتتأثر في 

يونات الفلزية تستعمل بوصفها عالجا لبعض األورام أن معقدات االميدازول مع بعض األ

تعمل على تثبيت نشاط الخلية ذ إالسرطانية ) اورام المعدة واالمعاء وسرطان الغدة اللمفاوية( 

 (77)السرطانية داخل الجسم وتكاثرها .

 

 Cancerous tumor                                                    الورم السرطاني-:0-8

 (78)مجموعة من األمراض التي تتميز خالياها بالعدائية  لىإيشير مصطلح طبي هو         

Aggressive يمكن  ال بصورةاالنقسام الخلوي الغير طبيعي( نمو الخاليا وانتشارها )وهو النمو و

لهذا المرض إصابة كل أعضاء الجسم تقريباً, وغالباً ما تغزو الخاليا المتنامية ويمكن , االتحّكم فيه

 النسيج الذي تحيط به أو االنتقال إلى أنسجة بعيدة في عملية 

 .(79)خرى بعيدة عن الموضع المصابيطلق عليها اسم النقلية تظهر في مواضع أ

 -تنقسم  االورام إلى نوعين رئيسيين هما: 

: التي تكون مغلفة بنسيج  ليفي وغير قابلة لالنتشار  Bignin Tumorsاألورام الحميدة         

وقد ال تعود للظهور مرة أخرى بعد إزالتها. ويتم إزالة هذا النوع من األورام بالتدخل الجراحي 

ندما تكون كبيرة الحجم أو تشكل عبئاً على العضو المصاب أو األعضاء القريبة منه  مما ع بخاصة

. وقد تتحول بعض األورام الحميدة إلى أورام خبيثة مثال ذلك (80)يمنعها من العمل بالشكل الطبيعي

 .(81)الورم الغدي في القولون الذي قد يتحول بمرور الزمن إلى سرطان القولون

 غير من بصورة كبيرة: تتكاثر الخاليا غير الطبيعية  Malignancy  Tumorsخبيثة األورام ال• 

توقف فتطغى على العضو المصاب, كما أن لها القدرة على االنتشار إلى أعضاء أخرى في الجسم 

 .(82)من خالل كٍل من الجهازين الليمفاوي والدموي



وصات الطبية والتأكد بأخذ عينة من ال يمكن تشخيص المرض إال بعد إجراء الفح بحيث        

.  في الوقت الحالي يتم معالجة معظم أمراض السرطان وقد يتم (83)األنسجة لفحصها تحت المجهر

الشفاء منها, وهذا يعتمد على نوع السرطان  وموقعه, ومرحلته وعند اكتشاف السرطان تبدأ 

أو بالجراحة   herapy Radiotواإلشعاعي  Chemotherapyمعالجته بالعالج الكيمياوي 

Surgery (84) وبفضل التطورات البحثية , أمكن إنتاج أدوية قادرة على استهداف الخاليا .

 .(85)السرطانية بتمييزها على المستوى الجزيئي, مما يقلل من احتمال استهداف الخاليا السليمة

 Chemotherapy                                                                       العالج الكيميائي -:1-9

تقوم وبالقضاء على  Anticancer Drugsهي أدوية )مواد كيميائية ( مضادة للسرطان         

إيقاف نموها وانقسامها, فالخاليا السرطانية تنمو وتتكاثر وتنقسم والخاليا السرطانية سريعة النمو 

عرقلة عملية انقسام الخاليا السرطانية والقضاء بصورة سريعة فيعمل العالج الكيميائي على 

 . (86)عليها

و الخاليا السرطانية سريعة النم إذ إنيقوم العالج الكيميائي بتدمير الخاليا سريعة النمو ,         

فتنمو وتتكاثر وتنقسم بمعدل أكبر من معدل نمو باقي خاليا الجسم الطبيعية, فيقوم العالج الكيميائي 

. وهناك بعض الخاليا الطبيعية في الجسم تنمو وتتكاثر طبيعيا وبصورة (87)القضاء عليهابتدميرها و

سريعة , فال يستطيع العالج الكيميائي التفرقة بين تلك الخاليا الطبيعية وبين الخاليا السرطانية 

عد ب, حيث يظهر ذلك في صورة األعراض الجانبية للعالج الكيميائي, لكن  األثنينفيقوم بتدمير 

 .(88)االنتهاء من العالج الكيميائي ينتهي هذا التأثير على الخاليا الطبيعية و تعود إلى طبيعتها

 

   Colon Cancer      سرطان القولون                                           -:10-1

ـــرطان انتشـــاًرا مـــرض ســـرطان القولـــون والمســـتقيم أحـــد أكثر أنـــواع الس يعد        

بالعالم حيث احتـــل المرتبـــة الثالثـــة من حيـــث معدالت اإلصابة لـــدى الرجـــال والثاني لـــدى 

 النســـاء.

معاء الغليظة المعـــروف ســـرطان القولـــون والمســـتقيم هـــو ســـرطان ينشـــأ في األ        

 شـــخاص بعد ســـن الخمســـين من العمرصابة به بين األاإل بالقولون و المســـتقيم وتزيد فرص

ن          بدأ عادةً في صورة تكتُّالت صغيرة غير سرطانية )حميدة( من الخاليا تُسم ى سالئل تتكو 

بداخل القُولون. وبمرور الوقت قد تُصبِح بعض تلك السالئل سرطانات في القُولون قد تكون السالئل 



عنها أعراض قليلة, إن ُوِجدَْت. ولهذا السبب, يُوِصي األطباء بالخضوع لفحوصات  صغيرة, ويَنتُج

ل  ف على السالئل واستئصالها قبل أن تتحو  منتِظمة للمساعدة في الوقاية من سرطان القُولون بالتعرُّ

 ..إلى سرطان.

مصطلح طلَق على سرطان القُولون في بعض األحيان سرطان قولوني مستقيمي, وهو         

 (83)يجمع بين سرطان القُولون وسرطان المستقيم, ويبدأ في المستقيم

 -للقولون المصاب بالسرطان: توضيحيٍ  يبين شكلٍ  األتيوالشكل 

 

 

  (قولون مصاب بالسرطان  0-0شكل ) 

                                                          Aimes of the researchأهداف البحث -:1-00 

لقيييد تبيييين لنيييا مييين خيييالل البحيييث والتقصيييي األهميييية الكبييييرة لمركبيييات اآلزو المشيييتقة مييين 

   -البنزاميدازول ومعقداتها الفلزية لذا تتلخص أهداف البحث باآلتي :

مع عدد من المعقدات التناسقية المشتقة تحضير ليكاند آزو جديد مشتق من البنزاميدازول   .0

  II)يز)من المنغنونات السلسلة األنتقالية ممثّلة بأيونات كٌل أيوذلك من تفاعل بعض من منها 

 III)والذهب) I )والفضة ) (II)والخارصين (II)والنحاس  (II)والنيكل (III)والكوبالت

  وعزلها وتنقيتها وتثبيت بعض خصائصها الفيزيائية والكيميائية.

بات قيد من اجل تشخيص المرك غلب الوسائل التحليلية و الطيفية المتيسرة لديناأتم استخدام  .4

( وحساب نسبة الفلز في (C.H.Nالتحليل الدقيق للعناصرمثل الدراسة بالوسائل المتوفرة  

وقياسات طيف   (.UV-Vis)شعة الفوق البنفسجية والمرئية طياف األالمعقد المحضر و أَ 

رنين وطيف ال (Mass Spectrum)وقياسات طيف الكتلة   IR)-(FTشعة تحت الحمراء األ

فضال عن نتائج دراسة الحساسية  )C13-(NMRو وطيف )NMR)-H1المغناطيسي 

المغناطيسية والتوصيلية الكهربائية الموالرية التي تساعد في اقتراح ومعرفة األشكال 

 الفراغية والتركيبة للمعقدات الفلزية قيد الدراسة.

لل خالل استعمال تقنية التح دراسة الثبات الحراري لليكاند المحضر والمعقدات المحضرة  من .3

 .(TGA)الحراري الوزني 



دارسة خصائص السطح  لكل من الليكاند ومعقداته الفلزية وشكل وحجم الدقائق النانوية  .2

لكتروني استخدام  تقنية مجهر المسح األ بوساطةوالتوزيع  للبلورات والتجمعات فيما بينها 

 (.(FESEMفي المجال المنبعث 

لوري والحجم البلوري وبعض الخصائص التركيبية باستخدام تقنية حيود دراسة التركيب الب .2

 (.XRDلسينية)اشعة األ

 بلجانجل معرفة إمكانية استعمالها في اأدراسة  التأثير الحيوي للمركبات المحضرة من  .6

 ,Escherichia coilالطبي من خالل التأثير في تثبيط نمو اصناف متنوعة من البكتريا

streptococcus (Gram-positive) (Gram-Negative) وتثبيط نمو الفطريات

 .مراض الشائعة المسببة للكثير من األ Aspergillus, fluvas,المرضية  

دراسة الفحوصات السمية للبعض من المركبات المحضرة قيد الدراسة على خاليا بشرية من  .7

الل دراسة خاليا من خ  جل معرفة امكانية  استخدامها كأدوية عالجية لمرض السرطانأ

 خرى سليمة للمقارنة لمعرفة إمكانية استخدامها في الجانب الطبي والصيدالني.أمصابة و
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   Experimental Part                                                     العملي    الجزء2:-

ر بالماء المقط جميعها األدوات الزجاجيةت غسلوحضرت جميع المحاليل والتجارب تم تجهيز        

 .°م70بالفرن عند درجة حرارية  تم تجفيفهاواإليثانول و

  Uses Material                                                           المواد المستعملة1-2:-

 يوضح( 1-2النقاوة و الجدول ) درجة عالية منبكيميائية من عدة شركات ال موادال استخدمت       

 .هال صنعهالمفي البحث ودرجة النقاوة والشركات  التي استعملت المستخدمة المواد الكيميائية

 المواد الكيميائية المستعملة ودرجة النقاوة والشركات المجهزة لها -(:0-4جدول)

No. Name Structure  

Formula 

Company Purity

% 

1 2-Amino benzimidazole 3N7H7C Sigma 

Aldrich 

 97 

2 Ammonium acetate 4NH2CO3CH Fluka 99 

3  
 

Ridel- 

deHaën 

99.9 

4  
  99 

5 Dimethyl Sulfoxide(DMSO) SO6H2C B.D.H 98 

6 2,4-Dimethylphenol O10H8C Micxy 

Reagent 

98 

7 Ethanol absolute OH5H2C J.T.Baker 99.9 

8 Zinc(ll)chlorid  Merck 99.9 

9 Hydrogen tetrachloro gold 

tetrahydrate 

].4H2O4H[AuCl  99 

10 Hydrochloric acid HCl B.D.H 37 

11 Methanol absolute OH3CH Scharlau 99 

12 Nickel(ll)chloride hexahydrate 
  99.9 

13 Manganese (ll)chloride 

trihydrate 

O2.3H2MnCl Merck 99.9 

14 Sodium nitrite 2NaNO  98 

15 Sodium hydroxide NaOH  98 

ZnCl2 
 



16 Silver nitrate 3AgNO B.D.H 99 

 

  Instrument                                                        األجهزة المستعملة - 2-:-2

 حراريةو ة في إنجاز القياسات التحليلية والطيفية والفيزيائيةاألجهزة اآلتي عملتستا         

 -لليكاند المحضر ومعقداته الفلزية: والفعالية الحيويةوالخواص المغناطيسية 

 جهازفي (.UV.-Vis)  المرئية -جراء قياس أطياف أالشعة فوق البنفسجيةإتم 1- 

UV-1650PC-Spectrophotometer. SHIMDZUقسم \العلومكلية  \في جامعة القادسية

 الكيمياء.

 

 .Shimadzu. FT-IRطياف االشعة تحت الحمراء باستخدام جهازأتم تسجيل قياسات 2-  

8400S  Spectrophotometer  قسم الكيمياء. \كلية العلوم \المثنىفي جامعة 

 

تعمال بأسوالحساسية المغناطيسية للمعقدات الكليتية الصلبة في درجة حرارة المختبر  تم قياس-3

في قسم  :- Balance Magnetic Susceptibility Model-M.S.B Autoالجهاز

 الكيمياء/جامعة النهرين/كلية العلوم.

 ستعمال الجهازابلليكاند والمعقدات الفلزية الصلبة  نصهاراالتم قياس درجات -4

Electrothermal 9300 M.P   جامعة القادسية. علومفي قسم الكيمياء / كلية ال / 

 

من  Electrical .Balance ستعمال الميزان الكهربائي الحساسباتم ضبط األوزان المطلوبة -5

رية ذي المراتب العش الميزان ساطةيونات الفلزية والمواد األخرى المستعملة بوالليكاند وأمالح األ

جامعة /  علوماأللمانية  في قسم الكيمياء / كلية ال Sartorius لشركة  GMBHاألربع , من نوع 

 القادسية.

الرنين النووي  كاربونوطيف  )NMR-H1) الرنين النووي المغناطيسي بروتونطيف  قيس- -6

لليكاند المحضر وبعض معقداته الفلزية المحضرة بأستعمال الجهاز )NMR)-C13المغناطيسي 

Broker 500  MHZ Spectrophotometer     سالمية في الجمهورية اإل طهرانفي جامعة

 .قسم الكيمياء/كلية العلوم نية/اإليرا



  

لليكاند المحضر وبعض معقداته الفلزية بإستعمال جهاز  Mass Spectra أطياف الكتلة اجريت-7

Shimadzu  Agilent  Technologies  5973C  قسم الكيمياء/كلية العلوم/طهران في جامعة 

 في الجمهورية األسالمية اإليرانية.

 

لليكاند المحضر ومعقداته  (C.H.N)ون والهيدروجين والنيتروجين عينت نسب عناصر الكارب 8-

 Micro analytical unit of EA 300 C.H.N Elementالفلزية قيد الدراسة  بأستعمال جهاز

analyzer  في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية.قسم الكيمياء/كلية العلوم /طهران في جامعة 

 

 Hot Plate with Magneticي ذي المحرك المغناطيسي جهاز المسخن الكهربائ استخدم  -9 

Stirrer  في عملية تحضير الليكان[ ومعقداته الفلزية قيد الدراسة  وهو من نوعLab Tech 

 قسم الكيمياء.العلوم في جامعة القادسية  كلية   كوري الصنع في قسم الكيمياء

 

لمنشأ باستعمال الفرن الكهربائي ذي ا  الليكاند ومعقداته الفلزية الصلبة المحضرة تم تجفيف 10-

 .علومجامعة القادسية كلية ال -الكوري في قسم الكيمياء

جل معرفة المدى الستقرارية المركبات أجهاز التحليل الحراي الوزني من  تم استخدام -11 

ً  بمدى )  STA503  \باستعمال الجهاز° ( م800-20المحضرة بدرجات الحرارة العالية نسبيا

.TGA-المنشأ  وهو إنكليزي PL - TG أجريت القياسات في قسم الكيمياء/ كلية العلوم /  حيث

 . طهران في الجمهورية االسالمية االيرانيةجامعة 

 

-FESEM  TESCAN BRNO)جهاز المسح اإللكتروني في المجال المنبعث )تم استخدام  -12

Mira3 LMU  جداً بقوة تكبير تبلغ  خذ صورة مكبرةأجل أمن فرنسي  -ذو منشأ تشيكي   

100.0KX .للعينات باستعمال الحزم االلكترونية التي تم تسليطها على السطوح الخاصة بالمادة

 جري  القياس بمختبرات الرازي في طهران في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية أو

ة للمعقدات  لمعرفة الطبيعة البلوري  X-Ray Diffraction حيود األشعة السينية تم قياس -13

ن تقنية األنحراف لألشعة السينية بزوايا محددة تتيح معرفة خواصها وأشكالها إالفلزية المحضرة ف

 (schirrer)البلورية الهندسية والمسافات بين الذرات كذلك قياس الحجم البلوري لمعادلة شيرر 

 ,Bestic Germany Alminium anode model X PertPro وتم القياس بأستخدام

Wavelength of X-ray beam(Cu) 1.54angstrom      Anod material=Cu, the 



voltage=40KV and Current=30mA قسم الكيمياء في/كلية العلوم/طهرانفي جامعة 

 سالمية اإليرانية.الجمهورية اإل

من نوع  Autoclaveوساط الزراعية واألطباق من البكتريا باستخدام جهاز األ تم تعقيم -14

MAUUOBT)) .انكليزي المنشأ في وحدة ابحاث البيئة / جامعة القادسية /كلية العلوم 

 

وحدة ابحاث  في ( هولندية المنشأ(Incubatorالحاضنة لنمو البكتريا من نوع تخدماست -15

 .كلية العلوم/ البيئة/جامعة القادسية

 

 Preparation of Benzimidazolyl أزو البنزاميدازول ليكاند تحضير -:3-2

azo Ligand                                   

 -تحضيرالليكاند :طريقه ادناه يتم   

ثنائي مثيل -6-2-نزاميدازوليل ازو[ب -4-]-2)ليكاند االميدازولل .تحضير-1:-2-3

 (فينول

باالعتماد على طريقة العمل المقترحة من قبل خالد  (BIADMeP)الليكاند تم تحضير         

تم  , حيثجراء بعض من  التحويرات  على الطريقة العمل الخاصةإمع  (91,90)وجماعته العادلي

مل من  حامض  5في المزيج المتكون من  بنزاميدازولو امين-2( مول من 0.01)غرا م  1.33 اذابة 

مل ماء مقطر بعد ذلك تم تبريد  المزيج  الذي 40 (  مع  HCl)  ( )37%الهايدروكلوريك المركز

مول( من محلول نتريت الصوديوم   0.01غرام )0.69ضيف للمزيج أو مْ (  0-5يره بدرجة )تم تحض

مل من الماء المقطر قطرة بعد قطرة مع تحريك مستمر مع مراعاة عدم االرتفاع  35المذاب في 

دقيقة التمام عملية االزوتة  15بعد ذلك ترك المحلول المحضر يستقر لمدة  مْ  5لدرجة الحرارة فوق 

 1.22ضيف محلول. الديازونيوم المحضرقطرة بعد قطرة مع التحريك المستمر إلى محلول  أثم 

 17مل ايثانول و 30 والمذاب في المزيج المكون منداي مثيل فينول -2,4مول( ,من  0.01غرام )

 المحمر. بنيلوحظ تلون المحلول باللون   10% (NaOH)مل من محلول هيدروكسيد الصوديوم 

رشح المحلول وغسل الراسب بالماء المقطر  مْ  (0-5مدة ساعة واحدة بدرجة حرارة )حرك المزيج ل

عيدت بلورته باستخدام االيثانول المطلق ثم جفف الراسب باستعمال فرن حراري أمرات عديدة و

في ادناه عمليتي األزوتة واإلزدواج   (2-1)لبضع ساعات. ويوضح المخطط  مْ  (50بدرجة حرارة)

 -:االميدازول  ندلتحضير الليكا

 



 

 (BIADMeP(تحضير ليكاند االزو )0-4مخطط)

 

            Preparation of Buffer  Solutions            تحضير المحاليل المنظمة - :2-4

 يومخالت االمون مادة غرام من 0.77 وذوبة ة( موالري0.01تركيز )ب المحاليل حضيييرت         

وتم الحصــــــــــــــول على الــدالــة الحــامضــــــــــــــيــة  (DDW)الأيوني مقطر  ميياءلتر من  واحييدحجم في 

 ة.المطلوب

 Preparation of Metal Salts            تحضير محاليل أمالح الفلزات 5 :--2

Solutions       

 لزي فيفالملح المن  المرادمحاليل أمالح فلزات قيد الدراسة باذابة الملح تم تحضير          

موالري   1X10-2-(1X10-6(وبتراكيز  تتراوح مابين4)- (2اعالهالفقرة  المذكورة في المحاليل 

 .االتراكيز الفضلى من بينه تم اختيارثانول  بالتراكيز نفسها ثم ماعدا ملح الذهب اذيب بالمي



                   Preparation Solution of  Ligand       الليكاند لولتحضير مح -:6-2

في  المحضر المطلوب من الليكاند بالوزن تهمن إذاب (LH )  الليكاند لولمحريُحضتم ت         

في اإليثانول المطلق والميثانول وبتراكيز مماثلة لتراكيز امالح الفلزات المحضرة   (2-3)الفقرة

 .  5)-2في الفقرة )

          Determine The Best Conditions             تحديد الظروف الفضلى      -7-2:

الظروف الفضلى لتحضير المعقدات الفلزية تم إجراء عدة تجارب لمحاليل  للحصول على          

  -مع األيونات المذكورة سابقا وعلى النحو اآلتي : الليكاند معقدات

              Determine The Best Solvent                  تحديد  المذيب  األفضل  1-7-2:-

حيث  لزيةند ومعقداته الفمذيبات مختلفة لغرض دراسة تأثير تغير المذيب على الليكا عمالستا        

موالري عند درجة حرارة  10)-3×3(اإليثانول والميثانول عند التركيز  مثل أستخدمت مذيبات

وق جهاز األشعة ف عمالتالمختبر وذلك بإذابة وزن معين من الليكاند في المذيب المستخدم , ثم أس

متصاص الموالري والطول الموجي ( لمعرفة التغير في اال visb-UVالمرئية ) –البنفسجية 

 ( .ג max(األعظم

  Identify The Best Concentrations         تعيين التراكيز الفضلى   -:2-7-2

1x10)-زية تراوحت بين لليكاند المحضر قيد الدراسة وااليونات الفل عدة تراكيز حضرت        

)2-1x10-6  لى التراكيز الفضلى التي تطيع إجل الوصول أموالري وتم اجراء اختبارات أولية من

موالري هي التراكيز  1x1 –3 -(3x10-3(بير وتبين ان التراكيز الواقعة بين  -قانون المبرت 

ماد حيث يمكننا االعت الفضلى النه تم الحصول على  محاليل رائقة وواضحة و امتصاصا مقبوال 

 عليه في عملية القياس.

 

                                                                 Mole Ratioالنسبة المولية  -8:-2

تم قياس االمتصاصية الموالرية لمجموعة من المحاليل و [L:M]نسبة  فلز:ليكاند حساب تم        

و كميات  محلول الفلزمن المجاميع المحضرة على كمية ثابتة  واءحتا تم عند التراكيز الفضلى حيث

مزج واحد مل من محلول ملح الفلز ذي  حيث تممناسبة  تم  تغيرها  لمحلول الليكاند المحضر 

مل من  (3-0.25)التي تراوحت بين  رتركيز معين مع حجوم متغيرة من محلول الليكاند المحض

مل من محلول  (0.25)ل المعني لليكاند وكان الفرق في الحجم هو نفس التركيز التابع الى المحلو

نية رسم خطوط بيا بوساطةخروتم الحصول على النسبة المولية لمحاليل المعقدات قيد الدراسة آو



حداثي الصادي بين النسبة المولية الفلز :الليكاند على االحداثي السيني ويقابله االمتصاصية على األ

 ك الحقا.وسوف نتطرق إلى ذل

 Preparation of Solid Metal       تحضير المعقدات الفلزية الصلبة -: 2-9

Complexes 

على الظروف الفضلى من تركيز ونسبة مولية  عتماد ت المعقدات الفلزية الصلبة احضر        

( III)أمالح فلزات الكوبالت تم تحضير المعقـدات أليونات,عاله أالتي تكلمنا عنها  في الفقرات 

وذلك  [M:L]   1:2( بنسبة مولية L ليكاند المحضر )ل ((IIوالمنغنيز( II( والنحاس)IIوالنيكل)

والمذاب حضر( مول التابع لليكاند الذي 0.002ليكاند ) منمن خالل إضافة الوزن المطلوب لكل 

لفلز لول الى محإمل من  مذيب اإليثانول النقي و المطلق وبالتدريج مع التحريك المستمر  25في 

)خالت مل من المحلول المنظم  25مول من كلوريدات الفلزات قيد الدراسة المذابة في (0.001)

وتم تحضيرالمعقدات  ° م 60دقيقة عند درجة حرارة  30مع التحريك المستمر لمدة  االمونيوم(

    1:1بنسبة مولية  (III)والذهب (I)والفضة(II) خرى اليونات امالح فلزات الخارصين األ

[M:L]  ( مول من الليكاند المحضر 0.001ليكاند )من وذلك من خالل إضافة الوزن المطلوب لكل

مول  (0.001)مل ايثانول مطلق وبالتدريج مع التحريك, المستمر الى محلول الفلز  25المذاب في 

درجة  دقيقة عند 30مل من المحلول المنظم مع التحريك المستمر لمدة  25قيد الدراسة المذاب في

والليكاند حيث كان  (III)مع اختالف نوع المذيب ووقت التصعيد بالنسبة لمعقد الذهب°م 60حرارة 

المذيب المستعمل الميثانول ووقت التصعيد ساعتين, حيث لوحظ ظهور رواسب ذات الوان  داكنة 

سلت الرواسب وغ يح رشوتم ت سـاعة إلكمال الحصـول علـى الرواسب 24,تركت المحاليل لمدة 

ثم بكمية قليلة من مذيب اإليثانول من اجل ازالة المواد العضوية ,غير وعدة مرات بالماء الالأيوني 

  البلورة بااليثانول المطلق. عادةإتم المتفاعلة ثم بعد ذلك 

من الخصائص الفيزيائية لهذا الليكاند ومعقداتها الفلزية قيد الدراسة  بعضهم( يوضح 2-2والجدول )

 .من الليكاند و الفلز لكل ضافةالنسب المو

 

المضافة  المولية النسبوومعقداته الفلزية  (LH )المحضرة دبعض الخصائص الفيزيائية لليكان -:(2-2)جدول 

 من الليكاند و الفلز



 % النسبة المئوية  M.P °C اللون كمية الملح كمية الليكاند الصيغة الجزيئية

(LH) 

(BIADMeP) 

 122   محمر بني  

 

87 

O2].H2[Mn (L) 0.5633غرام 

 مول( 0.002)

 غرام0.1

 مول( 0.001)

 81 202 غامق رضاخ

O2] Cl.H2[Co(L) 0.5266غرام 

 مول( 0.002)

 غرام0.237

 مول( 0.001)

 67 140 مخضر ازرق

]2[Ni(L) 0.5266غرام 

 مول( 0.002)

 غرام0.3

 مول( 0.001)

 Dec> 208 68 مخضر ازرق

O2] .H2[Cu(L) 0.5266غرام 

 مول( 0.002)

 غرام0.171

 مول( 0.001)

 78 181 اخضر مزرق

[Zn (L) Cl]  0.2633غرام  

 ) مول 0.001) 

 غرام 0.1

 ) مول 0.001)

 62 232 رضازرق مخ

O)]2[Ag(L)(H 0.2633غرام  

 ) مول 0.001)

 غرام 0.1698

 ) مول 0.001)

 67 205 ارجواني

[Au(L)Cl] 

O2Cl.H 

  غرام0.2633

 ) مول 0.001)

 غرام 0.3434

 ) مول 0.001)

ارجواني 

 محمر
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 Spectral Measurements of The      القياسات الطيفية للمعقدات 10-2:-

Complexes           

اآللكترونية ) طيف األشعة  طيفالمعقدات المحضرة من خالل أجهزة  قياس ال تم الكشف عن        

تسجيل تم و FT-IR يافية األشعة تحت الحمراءومط(  , UV-Visbالمرئية  -فوق البنفسجية 

عند المدى  (KBr)لهذه المركبات على شكل أقراص صلبة من بروميد البوتاسيوم  IRأطياف 

UV-المرئية –قياسات أطياف األشعة  فوق البنفسجية   تم اجراءوكذلك  1-(  سم400-(4000



Visb     ح  مذابة  في اإليثانول  بتراكيز تتراوالمحضرة   وال الفلزيةلمحاليل الليكاند والمعقدات

سم عند  1بأستعمال خاليا من نوع كوارتز ذات طول مسارو( موالري 10-3×3 -10-13×ما بين )

 H1-بروتون الرنين النووي  المغناطيسي   طيفتم دراسة  و ( ,ג max(الطول الموجي األعظم

NMR لليكاند(BIADMeP)   وطيف كاربون الرنين المغناطيسيNMR)-C13( المعقداتو 

لليكاند المحضر وبعض  Mass Spectraأطياف الكتلة  تسجيل تمكمرجع وكذلك  TMSبأستخدام  

  (TGA)( والتحليل الحراري الوزني SEM)FEمعقداتها الفلزية وكذلك قياس المسح األلكتروني

 .(X-RD)وقياس حيود األشعة السينية 

                                                  يةالتوصيلية الكهربائية الموالرقياسات 11-2:-

Measurements of Conductivity                                                            

ل ثنائي مثيمذيب  لمحاليل المعقدات الفلزية قيد الدراسة في mالتوصلية الموالرية  تسقي        

 . المختبرموالرية لكل محلول بدرجة حرارة  10×1)-3 (ذي تركيزه, ال(DMSO) اوكسيد الكبريت

 

 

             Magnetic Susceptibilityقياسات الحساسية المغناطيسية -:4-04

measurements                                                                                

بأستعمال  °م 25الصلبة عند درجة حرارة  فلزيةسية للمعقدات الالحساسية المغناطي تم قياس        

بوضع النموذج المراد قياس حساسيته المغناطيسية الغرامية    (Faraday method)طريقة فراداي 

مغناطيس  ضع بين قطبيومن كفة ميزان حساس و متدليحراري صغير  يفي أنبوب زجاج

تم تحويل قيم الحساسية  بعد ذلك g(X(رامية كهربائي قوي للحصول على قيمة الحساسية الغ

قيمة    حيث استخرج A(X(وثم الى الحساسية الذرية  X)M(لى الحساسية الموالرية إالمذكورة 

تم حساب قيم العزم المغناطيسي  حيثلثوابت باسكال  التابعةمن جداول  (D)معامل التصحيح 

 وفق القانون اآلتي: على )effμ(المؤثر 


eff

= 2.828 XA T B.M
 

 كل من:تمثل  حيث 

T    درجة الحرارة المطلقة = 



  = B.M   .بور. مغناطون وهي وحدة قياس العزم المغناطيس 

AX.الحساسية الذرية = 

 

       Biological Activity                                             الفعالية الحيوية13-2 :-  

فين ات الفلزية المحضرة  التي تضمنت  استعمال صنتم دراسة الفعالية الحيوية لليكاند والمعقد        

ً باستعمال االختبارات الكيموحياتية ,  من البـكتريا المرضية, المعزولة والمشخصة مختبريا

 Escherichia  رام والسالبة لصبغة ك   Streptococcusالموجبة لصبغة كرام والمجهرية ,

coli  من الفطريات وصنفينAspergillus Niger  وFlavus. مراض المسببات لكثير من األ

 عليها من وحدة ابحاث البيئة في كلية العلوم جامعة القادسية.  حصلالشائعة التي 

 

                      Preparation of solutions                تحضير المحاليل -:13-1- 2

من المركب المحضر غرام 0.01  اذابة بوساطة ه الفلزيةمعقـداتـو داللـيكانـ لولمـح حضر        

 عليها االختبار.تي تم ال ه( لكل. من الليكاند  ومعقداتDMSOمل من مذيب )5في 

 

 

 

   

 

 

   وحساب منطقة التثبيط تحضير الوسط الزرعي للبكتريا-:2- 2-13

Preparation of the plant's bacterial media and calculation of 

the inhibition zone 

من نوع مولر هنتون وفــق تعليمــات الشــركة المجهــزة ُحضر الوسط الزرعي تم ت        

(Muller Hinton Agar من خالل )( غم من الوسط  المحضر الزرعي في واحد 38)ضافة إ 

 , ثم تم ةتام بصورةذابة لتر من ماء مقطر مغلي في دورق مخروطي  ورج جيداً, لتتم عملية اإل

 2أنج /باوند 15ْم ( وكان الضغط  (121( بدرجة Autoclaveفي جهاز )وضع الوسط المحضر 



, )اطباق بتري(طباق مصنوعة من البالستك معقمة أتم ُصبها  في ثم  دقيقة ,  خمس عشرة ولمدة

لزرع البكتريا في األطباق الزرعية داخل جهاز  loop)وتركت لتبرد ,و استعمل ما يسمى لوب )

مع االخذ بنظر ( المعقم Cork- borerتلك األطباق بالثاقب الفليني, )وتم حفر ثقوب ل Hoodالهود 

هذه  ضيفتأو جل تالفي التداخل بين مناطق التثبيطأاالعتبار ترك مسافة مناسبة بين كل الحفر من 

( ووضعت Micropipetteمل( باستعمال ماصة مايكروية ) 0.1بمقدار )المحاليل إلى هذه الحفر 

 المقدار المثبط لتلك  تقيسحيث بعدها ˚.م37ساعة في تلك الحاضنة وبدرجة  24 طباق لمدةهذه األ

 . )92(المركبات قيد الدراسة باستعمال مسطرة ملمترية

 

  وحساب منطقة التثبيط تحضير الوسط الزرعي للفطريات -:3 -13 -2

Preparation of the artificial center of fungi and calculation 

of the inhibition zone    

 الوسط الغذائي بالطرق المثبتة على العبوة الخاصة بنموالفطريات حيث استخدم رتم تحضي        

 1غرام منه في 62 بإذابة   (Sabouraud Agar Medium)وسط زرعي )أكار( نوع السابرويد

بعد  ( Autoclaveجهـاز المؤصدة )لتر من الماء المقطر في دورق زجاجي, وتم تعقيمه بواسطة 

ضافة المحاليل )المواد الكيمياوية المراد قياس مدى قدرة تثبيطها على أطباق وذلك تم صبها في األ

 الفطريات ثم تركت االطباق لتبرد وتم زراعة الفطريات على الوسط .

مئوية لمدة سبعة أيام بعد ذلك تم قياس قطر مستعمرة  2±23طباق بدرجة حرارة حضنت األ        

 .(33)ة مسطرة النمو بواسط

 Cell Lines Cytotoxicity Assays                فحوصات سمية الخاليا -:2-14

 Cell Lines                                                      خطوط الخاليا -:1-14-2

اليا الخ  , وخطCaco-2ستعمل في هذه الدراسة خط الخاليا السرطانية لسرطان القولون  ا        

الطب  كلية \قسم الصيدلة  \االعتيادية التي ُحصلت عليها من مركز التحري عن العالجات الجديدة

. وتمت ادامة وتنمية الخاليا السرطانية واجراء  كافة الفحوصات عليها .ماليزيا  \جامعة ماليا  \

 المذكورة اعاله. نفسها في الجامعة

 



 Developmentرطان  القولون        تنمية خط الخاليا السرطانية لس -:2-14-2

of cancer cell line cells for Caco-2 colon cancer  

من أجل تنمية خاليا الخط الخلوي السرطاني لكل من سرطان   Freshneyتم اتباع طريقة         

باستعمال حمام مائي بدرجة  خاليا الخط الخلوي السرطاني اذابة بوساطةوذلك  Caco-2 القولون

في وعاء الزرع لخالية  خاليا الخط الخلوي السرطاني قيد الدراسة  ْم, وتم وضع 37رارة ح

من مصل دم  % 10وعلى  RBMI)-1640الحاوي على وسط زرعي)  2سم 25حيوانية, بقطر 

التابع الى عجل حيوان البقر, حضنت  تلك األوعية الحاوية على كل من الوسط الزرعي و المعلق 

 مدةساعة, وبعد  مرور  24ْم ولمدة  37وكسيد الكاربون وبدرجة أثاني  %5.الخلوي في حاضنة 

يوم واحد من عملية  الحضن وللتاكد من وجود  نمو في هذه  المزرعة الخلويية والخالية من التلوث 

 اجريت مزارع ثانوية اخرى  لها.

( لغرض  Inverted microscopeتم فحص جميع الخاليا باستعمال المجهر المقلوب )        

التاكد من حيويتها وكذلك خلوها من كل الملوثات ونموها  بشكل جيد ووصولها الى  العدد المراد 

ً  \الف خلية  -(800 – 500تحضيره ) تم نقل الخاليا المحضره  إلى كابينة تسمى كابينة  ,مل تقريبا

خاليا باستعمال النمو واجريت عملية التخلص من الوسط الزرعي المستعمل بعدها تم غسل ال

وتم التخلص منه وتم  Physiological Saline Solution (PBS) المحلول الملحي الفسيولوجي

 .العملية مرتين لمدة عشرة دقائق في كل مرة تكرير 

 60 – 30اضيفت كمية كافية ومناسبة من انزيم تربسين إلى هذه الخاليا وتم حضنها  لمدة         

ت إلى أن تحولت من طبقة احادية الخاليا إلى الخاليا المفردة عند ذلك تم ْم وروقب 37ثانية بدرجة 

 خر للتنمية  جديد حاوي على مصل دم عجل البقرآايقاف عمل االنزيم من خالل اضافة وسط 

,بعد ذلك تم جمع هذه الخــاليا في انابيب  جهازالطرد المركزي و وضعها في الجهاز بسرعة  

عشرة  دقائق وبدرجة حرارة الغرفة, من اجل ترسيب الخاليا وعملية  دقيقة ولمدة \دورة  2000

التخلص من التربسين, والوسط الزرعي المستعمل, ومن ثم اهمل الراشح وعلقت الخاليا في وسط 

من مصل دم عجل البقر .بعد ذلك  فحصت عدد من الخاليا وذلك  %10زرعي جديد حاوي على 

 من صبغة المعلق الخلوي مضافا له نفس الكمية من الحجم معين من محسوب و من خالل اخذ  حجم

(Trypan Blue)  عدد الكلي للخاليا والنسبة الحيوية باستعمال شريحة الجل معرفة  أمن

(Hemactometer وكما في المعادلة )دناه :في أ-   

C = N × 104 × 𝐹 /ml  

 حيث يمثل



C  =ل تمثل العدد الموجود من الخاليا في حجم واحد م,N  تمثل العدد الموجود على الشريحة =

 من الخاليا .

 F ,االبعاد للشريحة410= يمثل عامل التخففيف = 

( أيضا وفق Hemacytometerُحسبت النسبة الحيوية للخاليا في العينة باستعمال شريحة )

 وتمخرى جديدة أوعية أالخلوي في  المحضر  المعادلة الموضحة في ادناه ,  وتم توزيع المعلق

 ساعة.(24)ْم, ولمدة  37بدرجة  )2CO)ثاني اوكسيد الكاربون %5حضنه بحاضنة 

 100×  الخالية الميتة\نسبة حيوية الخاليا الحية = الخالية الحية

 

 لفحص حيوية الخاليا  MTTاختبار صبغة-3-14-2:

Test the dye of MTT to examine the vitality of cells Principle 

of testing 

                                                     مبدأ االختبار -1-3-14-2 :   
 O] 2[Ag(L) Hومعقداته L)ازو) ميدازولاال لليكاند ُحدد تأثير السمية الخلوية        

O,2Cl].Cl.H.[Au(L)  2على خاليا سرطان القولون-Cacoاليا االعتيادية خط الخوHdfn  

نسان وإمكانية استعمالها كأدوية جل  بيان مدى فعاليتها السمية على خاليا جسم اإلأللمقارنة من 

 مضادة للسرطان.

 

  The method of work                            يقة العمل             طر -:2-3-14-2

( ثم بعد 2-14-2خطوات الموضحة في الفقرة)خاليا الخطوط السرطانية باتباع ال جهزت        

حفرة ذات قاعدة تكون مسطح وتم حضنها  96ذلك وضع المعلق الخلوي في صفيحة تحتوي على 

ساعة( بعدها اضيف  24يوم كامل) لمدةْم, و37, وبدرجة حرارية   %  5( 2COفي حاضنة )

لمركبات ز التي تم تحضيرها لمايكرليتر من ذلك المعلق في كل حفرة بعد ذلك اضيفت التراكي 111

لى تلك الحفروبواقع ثالثة حفر لكل إ    )µg/ml 411و 211و 111و 31و 23  )قيد الدراسة 

ْم وتم  37ساعة وكانت درجة حرارة الحضن  24تركيز وبعد ذلك حضنت الصفيحة ليوم كامل 

الصفيحة  مل لكل حفرة ثم ُحضنت تلك \ملغم  0.45وبتركيز MTTمل  من محلول  11ضافة إ

اضيف  Formazan Crystal)ْم ,ومن اجل تذويب المحلول ) 37لمدة اربع ساعات بدرجة حرارة 

تم قراءة االمتصاصية  لتلك العينة  خيراً أو Solublization ذابة إمايكروليتر من محلول  111

 .(ELASIS)وباستعمال جهاز االليازة nm  371بطول موجي

 



 

 

 
 الفصل الثالث

 ةاقشالنتائج والمن

 

 
 

 

 

 

 

 



  الفلزيةه ومعقدات دالمسح الطيفي لليكان3-0

Spectral scanning of ligand and its metal complexes 

 الفلزية تيونااألبعض مع ومعقداته الفلزية   قيد الدراسة لمسح الطيفي لليكاندعملية ا تمت        

 الفضةو (II) الخارصينو (II) النحاسو(II) والمنغنيز (II)النيكلو (III) الكوبالت وهي

(I)الذهبو (III) استعمال بماعدا الذهب اذيب في الميثانول االيثانول المطلق  التي أذيبت في محلول

( 3×11-3 - 1×11-3المرئية وبتراكيز مخففة تراوحت بين ) -اطياف االشعة فوق البنفسجية

الفلزية  و أظهرت   معقداته( لكل من الليكاند  و maxλعظم )معرفة الطول الموجي األلموالري 

 ً زاحة عن طيف إصاحب هذا التغير اللوني الحاصل  قدوبراقة و مميزةالمعقدات الفلزية  ألوانا

 (34)ية ومعقداته الفلز ول عملية التناسق بين الليكاندا يدل على حصوظهور حزم جديدة  ممّ  الليكاند

على امتصاصية أالذي يمثل عظم المتصاصية والطول الموجي األ( قيم ا1-3ويبين الجدول )

(maxλ والتركيز )زيةالفلوالمعقدات  صية الموالرية لكل من الليكاندفضل مع قيم االمتصاألا. 

( والتركيز االفضل واالمتصاصية الموالرية لكل maxλعظم )األقيم االمتصاصية والطول الموجي  -(:0-3جدول)

 المعقدات الفلزيةمن 

 

 

 

 

Optimal 

M 3-Conc.×10 

Abs Molar absorptivity 
1 1( ) ( . . )L mol cm  3

10 
(nm) maxλ Compounds 

1.50 0.253 168.6 584 [Mn (L)2].H2O 

1.00 0.070 70 602 [Co(L)2] Cl.H2O 

1.00 0.037 37 298 [Ni (L)2] 

1.25 0.076 60.8 632 [Cu(L)2].H2O 

1.00 0.088 88 590 [Zn (L) Cl]  

1.25 0.086 68.8 642 [Au(L)Cl] Cl.H2O 

1.25 0.152 121.6 204 [Ag(L)(H2O)] 



 Determine Optimum Conditions       تحديدالظروف الفضلى -: 3-0-0

قيد الدراسة   مع األيونات الفلزية البنزاميدازول  ليكاندالفضلى لتناسق   الظروف تم تحديد        

  -تي:وذلك بأتباع اآل

 Metal Salts Selection                          لفلزاتاختيار أمالح ا -:3-1-1-0

ر جل تحضيأمالح األيونات الفلزية قيد الدراسة بدرجة نقاوة عالية من أ جميع تم اختيار        

هذه المحاليل من الرواسب الدقائق العالقة التي تم التأكد من خلو  عن ذلك فضالمحاليل معقداتها 

  .(36,33)و عند اجراء القياسات الضوئيةأو امتصاصه أوبعثرته تؤدي على انعكاس الضوء أ

 Optimum concentrations               تحديد التراكيز الفضلى   -3-2-1-1

determination 

لوان أالفلزية قيد الدراسة تكمن في اظهار   ومعقداته ختيار التراكيز الفضلى لليكاندهمية اأن إ        

. وتراوحت التراكيز (37)بير–ضح و خضوع هذه التراكيز لقانون المبرتمعقداتها بشكل وا

( موالري لجميع االيونات الفلزية قيد الدراسة  و استبعدت 1×11-6)– 2)×11-2المختارة بين )

نها أعطت رواسب للمعقدات الفلزية عند ( موالري أل3×11-2) -2)×11-2التراكيز العالية ما بين )

-3قة في عملية القياس الطيفي لها, بينما المحاليل  التي يقع تركيزها مابين )المزج وهذا  يسبب اعا

( موالري كانت قيم امتصاص ضعيفة وغير كافية للقيام بدراسة وافية لذلك 1×6-11)- (1×11

-3)– (1×11-3) هي الواقعة بين والمفضلة لنا انه التراكيز  المالئمة ولهذا تم استبعادها. وقد تبين

كل مناسبة ل بير بوصفها تراكيزا تجريبية –ري وظهرت مطاوعتها  لقانون المبرت( موال3×11

 و االيونات الفلزية قيد الدراسة . من محاليل الليكاند

             Determine standard المعايرة القياسية منحنيات تعيين-3:-3-1-0

calibration curves 

( موالري لكل من 1×11-3- 3×11-3كيزها بين )مجموعة من المحاليل تراوحت ترا حضرت      

وااليونات الفلزية قيد الدراسة بعد اعطائها امتصاصاً طيفياً مقبوالً عند الطول   االميدازول يكاندلل

(  المحددة لكل معقد على حدة وبعد ذلك تم رسم  العالقة بين هذه التراكيز maxλ) عظم الموجي األ

تضح ااالمتصاصية المقابلة لها والمتمثلة  بالمحور الصادي, حيث   المتمثلة بالمحور السيني مقابل

التراكيز المختارة ( 2-3بين الجدول  )يبير والعالقة خطية , و -ن المبرتانها مطاوعة لقانو

( لكل ايون فلزي كما maxλعظم )المفضلة  التي تم العمل بها واالمتصاصية عند الطول الموجي األ



نات يوالعالقة الخطية لمنحني المعايرة لمحاليل مزج األ األتية( 3-3) لىإ (1-3توضح االشكال من )

 ازو عند التراكيز المختارة .د االميدازول يكانللا مع  قيد الدراسة الفلزية

 ( للتراكيز المختارة لمحاليل مفاعلة maxλاالمتصاصية عند ) -:( 4-3جدول) 

 االميدازول ليكاندمع المحضرة  أيونات العناصر

  

 

 

 

     Co(III)( لكل منmaxλ)   عند العالقة الخطية بين االمتصاصية وبين مدى التراكيز  المختارة -(:0-3شكل)

 الليكاندمع وCu(II) وNi(II) و

 

3–
10Molar Conc. 

 

 

Metal Ion  

Complex(λmax)nm 
3 4.72 4.2 4.42 4 0.72 0.2 251. 1 

0.272 0.23 0.208 0.184 0.162 0.147 0.127 0.112 1.186 Mn(II)  (584) 

0.157 0.116 0.126 0.111 0.099 0.082 0.072 0.059 1.122 ) 4Co(III)   (61 

0.301 0.248 0.241 0.201 0.182 0.17 0.148 0.133 1.192 )598Ni(II)  ( 

0.215 0.204 0.19 0.167 0.142 0.133 0.122 0.089 1.188 )2Cu(II)  (63 

0.322 0.251 0.223 0.206 0.191 0.157 0.144 0.122 1.199 )590Zn(II)  ( 

0.26 0.245 0.233 0.209 0.188 0.175 0.155 0.118 1.190 )512Ag(I)   ( 

0.189 0.179 0.157 0.143 0.123 0.112 0.092 0.081 1.129 )642Au(III)  ( 



 

 

 

( لكل من maxλعند) العالقة الخطية بين االمتصاصية وبين مدى التراكيز  المختارة -(:2-3)شكل

Mn(II)وZn(II) الليكاند مع 

 

 

 

 

 و Au(III)( لكل من maxλعند) العالقة الخطية بين االمتصاصية وبين مدى التراكيز  المختارة -(:3-3)كلش

Ag(I)  اندليكالمع 

  تعيين التراكيب المحتملة للمعقدات -:3-1-4-1

Determination of possible compositions of the complexes       
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 نَ أل ذلكولمعقدات الفلزية غالباً ما تسييتخدم الطرائق الطيفية الصيييغ التركيبية المحتملة ل إن        

ما المرئية لهذا الغرض ل -شيييعة فوق البنفسيييجيةمحاليل المعقدات ملونة وبذلك تسيييتخدم أطياف األ

المسييييييتعملة  ائقتظهره المعقدات من قمم امتصيييييياص واضييييييحة ومميزة , وهناك العديد من الطر

و ما يسيييييمى بالنسيييييبة المولية ومن هذه الطرق طريقة المتغيرات أ ]الليكاند : الفلز[لتحديد نسيييييبة 

التي قام   )98((Job) ( التي قدمت من قبل العالمContinuous Variation Methodالمستمرة )

 .(33)( Copper and Vosburyبتحويرها )

 فلزيةال الطريقه بقياس االمتصيياصييية الموالرية لسييلسييلة من محاليل المعقدات هذهتتلخص         

األيون الفلزي عند الطول الموجي  حجمالليكياند مع ثبوت  حجمالحياويية على كمييات متزاييدة من 

 في هذه المنطقة و خذ بنظر االعتبار عدم ظهور امتصيياص(  المعين مسييبقا مع األmaxλاألعظم )

بة سييينمع المحور الصييادي على العالقة بين االمتصيياص الموالري  تم رسييم وقد ,لكلتا المكونتين

تم رسييييييم الخطوط بعد ذلك  لمحيالييل المزج المتمثلية بالمحور السيييييييني ثم ]الفلز :الليكيانيد[تركيز

يون فلزي أالمسييتقيمة حتى تتقاطع وتمثل نقطة التقاطع هذه هي النسييبة المولية المراد تعيينها لكل 

 لتقاطعن يصيييل الى نقطة األى إر يزداد بشيييدته ضييين لون المحلول المحأفي معقده ومن المالحظ 

قيم االمتصيييياص ( 3-3) الجدول يبينو (101,100(عند ذلك يبدأ ثبوت اللون داللة على تكون المعقد 

حيث  لأليون الفلزي و الليكاند  االفضييييييل المقابلة للنسييييييبة المولية لمحاليل المعقدات عند التركيز

توضح هنا و (maxλ) عظمالطول الموجي األ بيرعند -كانت هذه التراكيز خاضيعة لقانون المبرت

  وهيااليونات الفلزية  ( المنحنيات البيانية التي تم الحصول عليها لمحاليل5-3) و(4-3)االشيكال 

 الذهبو(I) الفضييةو (II) الخارصييينو (II) النحاسو(II) والمنغنيز (II)النيكلو (III) الكوبالت

(III)الفلز [المسييييتقيمة نسييييبة  وتمثل نقاط تقاطع الخطوط  ,قيد الدراسيييية  على التوالي مع الليكاند

 ةن النسبة المولية للمعقدات الفلزيأالداخلة في تركيب المعقد و يالحظ من هذه المنحنيات  ]:الليكاند

بينما النسييييييبة  ]فلز: ليكاند[  2:1هي   (II) النحاسو(II) والمنغنيز (II)النيكلو (III) لكوبلتا

 ليكاندل ]فلز:ليكاند[  1:1هي  (III) الذهبو(I) الفضةو (II) الخارصيينالمولية للمعقدات الفلزية 

 قيد الدراسة.

 

 

 

الفلز: [( المقابلة للنسبة المولية maxλعند ) الفلزية قيم االمتصاصية لمحاليل المعقدات -( :3-3)جدول 

 والتركيز  ]الليكاند

 االميدازول ازويكاند للاالفضل لكل من االيون الفلزي و

 



Absorbance of complexes 

Au(III) Ag(I) Zn(II) Cu(II) Ni(II) Co(III) Mn(II) M : L 

0.211 0.045 0.034 0.024 0.152 0.122 0.033 1 : 0.25 

0.313 0.07 0.054 0.035 0.19 0.156 0.043 1 : 0.5   

0.412 0.087 0.073 0.042 0.221 0.178 0.055 1 : 0.75 

0.549 0.115 0.095 0.052 0.293 0.211 0.066 1 : 1.00 

0.568 0.127 0.105 0.06 0.331 0.253 0.074 1 : 1.25 

0.575 0.13 0.113 0.071 0.379 0.282 0.085 1 : 1.5   

0.584 0.128 0.114 0.073 0.452 0.311 0.097 1 : 1.75 

0.603 0.133 0.116 0.079 0.468 0.358 0.105 1 : 2.00 

0.612 0.136 0.119 0.079 0.481 0.352 0.112 1 : 2.25 

0.614 0.135 0.121 0.083 0.492 0.379 0.119 1 : 2.5   

0.623 0.137 0.123 0.086 0.498 0.367 0.118 1 : 2.75 

0.63 0.141 0.129 0.085 0.528 0.381 0.121 1 : 3.00 

 

 

  اند ليكالمع  )II)ICoو  Ni(II)و  Au(III)  من ( لكلmaxλعند )منحنيات النسبة المولية  -:(4-3شكل )



 

مع Mn(II)و )IAg(و  Cu(II)و  Zn(II)من  ( لكلmaxλعند )النسبة المولية  منحنيات-):5- (3شكل

 ليكاندال

 

 Calculation stability                        حسابات ثابت االستقرارية -:3-2

constants                       

رة لتي ورد ذكرها في الفققيد الدراسة ا الفلزية قداتن الغاية من دراسة النسبة المولية للمعإ       

قيم االمتصاص  عن طريق اخذاالستقرارية  ثوابتحساب  جلأهي من ( من هذا الفصل 1-4--31)

للمحاليل التي تم الحصول عليها من خالل مزج محلول الليكاند مع محلول االيون  المستحصلة

 (102)اهادنالمعادالت  تم استعماللذلك    هاستقرارية لجراء حسابات االإالمراد الفلزي قيد الدراسة 

 -لحساب ثوابت االستقرارية:

)31.......(....................  xMLXLM 

                       

( ) (1 )

[ ]
..................................(2 3)

[ ][ ]
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 الليكاند   = يمثلLاأليون الفلزي,  =(M)   ن  إِ  إِذ

, n =  (مع االيون الفلزيالمتناسقة  عدد الليكانداتالنسبة المولية )تمثل . 

 :   هي (β ل) قيمةالن إف n = 1عندما 
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                         : (هي β ل) قيمةالفأن  n = 2بينما عند 
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1
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 ( بعد4قيد الدراسة من المعادلة ) الفلزية( الذي يمثل ثابت االستقرار للمعقدات βم )حسبت قي      

     -(    :5ثابت التفكك من المعادلة )التي تمثل ( α) ن تم حساب قيمةأ

                               
)35...(.............................. 




Am

AsAm

 

تعمل من المس يكافئ تركيز الملح وهو التناسقي الفلزي قيد الدراسة = تركيز المعقد C  -ن :إذ إ

 (. لاليون الفلزي المستعمل االفضل)التركيز المحضرالفلزي  االيون

  (As = )قيد الدراسة قيمة االمتصاص عند النسبة المولية المختارة للمعقد تمثل . 

  (Am = )  قيد الدراسة في المحلولزيادة من الليكاند الوجود بقيمة االمتصاص تمثل . 

 ) لليكاند الفلزية للمعقدات  (  Log βو)  ( β( و) α) و  Amو As كل منقيم  دراجإتم وقد     

LH)  (4-3ل  )قيد الدراسة في الجدو. 

 
زو ااالميدازول ليكاند ثوابت االستقرار للمعقدات الكيليتية لأليونات الفلزية قيد الدراسة مع  -( :4-3جدول )

(LH) رارة المختبرعند التركيز األفضل ودرجة ح 

Log β Stability 

constant(L2.mol-

2) β10-4 

α Am As Metal ion 

complex(λmax)nm 

1.24 17.62 0.083 0.12 0.11 Mn(II) (584) 

1.10 12.63 0.057 0.35 0.33 Co(III)   (614 ) 

1.23 17.15 0.109 0.55 0.49 Ni(II)  (598) 

1.85 72.27 0.125 0.08 0.07 )Cu(II)  (632 

1.15 14.44 0.231 0.13 0.1 Zn(II)  (590) 

1.52 33.59 0.143 0.14 0.12 Ag(I)   (512) 

1.66 46.29 0.123 0.65 0.57 Au(III)  (642) 

 

 

 



                                             قياسات التوصيلية الكهربائية الموالرية -:3-3

Moler electrical Conductivitymeasurements        

 ةة قيد الدراسالصيغ األيونية للمعقدات الفلزي من التقنيات المهمة من اجل الحصول على تعد        

درجة و المحلول الفصائل المشحونة الموجودة في  التناسب طردي بينن أتبين قد و( 113)في محاليلها

فرعندعدم امتالك المعقد صفة للص قريبةواطئة قيما"  لذلك قد  تكون ( 114)التوصيل الكهربائي 

 و( DMSO)  وسيانيد المثيل و ايونية في المحلول  . ومن المذيبات المستعملة مثل النايتروميثان

(DMFوااليثانول ) وغيرها والسبب في ذلك  امتالكها  ثابت عزل عاٍل ولزوجة  المطلق

ة ذوبانها فيه احيانا أولصعوب في حين الماء يستبعد عادة بسبب تحلل المعقدات التناسقية(113)واطئة

الموالرية الكهربائية  قيم التوصيلية الموضح في ادناه( 3–3في أحيان أخرى, والجدول )

  اللكتروليتات مختلفة في مذيبات مختلفة المذكورة انفا.

(موالري النواع مختلفة من 0×10-3قيم التوصيلية الكهربائية الموالرية عند التركيز)-(:2-3جدول)

 (oC25تروليتات في مذيبات مختلفة عند درجة حرارة)االلك

Electrolyte Type Non Electrolyte Solvent 

 0:2 0:3 0:4 0:0 

281 361 421 041 1.1 Water 

........ ........ 70-80 30-40 0-20 DMSO 

311 20-240 130-170 65-90 0-30 DMF 

061 041 70-90 35-45 0-20 Ethanol 

290-330 220-260 150-180 75-95 0-20 Nitro Methane 

211 340-420 220-300 120-160 0-30 Methyl Cyanide 

 

قيد الدراسة في درجة حراره المختبر  الفلزية وقد درست التوصيلية الموالريه للمعقدات

(,حيث دلت النتائج 6-3الجدول ) تم إدراج النتائج المستحصلة في( وقد DMSO)مذيبباستعمال 

لت اكوبال يجميعا ماعدا معقد قيد الدراسةتوصيلية الموالرية  للمعقدات الفلزية للقيم الأن  على

(IIIو ) ( الذهبIII تكون ذات قيم واطئة )وتم مقارنة تلكيبين لنا انعدام الصفة األيونية  الذي 

المستحصلة  يمللقالمعقدات مقاربة  لهذه القيم ت, وظهر (106,510) مع ما ورد في األدبيات  النتائج

خرى تزداد قيم التوصيلية الموالرية لمعقد أغيراأليونية  ,ومن جهة  الفلزية من المعقدات للعديد

على وجود الصفة األيونية فيها أعتماداً على   "(  وبهذا يكون دليالIII(والذهب )IIIلت )االكوب

م أضافة محلوال مائيا من التناسق كأيون مرافق ,  وقد ت وجود ايون الكلوريد الموجود خارج كرة

ً ( , فلوحظ تكون راسبIII(والذهب )IIIلت )اإلى محلولي معقدي الكوب AgNO)3)نترات الفضه  ا

التناسق , . أما بقية محاليل المعقدات  أبيض هذا يبين لنا وجود أيونات الكلوريد واقعة خارج كرة

خارج  مرافق يونأ يأ لعدم وجودو تعكرية داللة أبيض أراسب  يأ ينها لم تعطإخرى فلفلزيه األا



للمعقدات  ةالتركيبي االشكال الفضائيةقتراح افي  المتوقعة النتائج  وهذا متفق مع(117)كرة التناسق 

 الفلزية قيد الدراسة .

عند DMSOفي مذيب عقدات الفلزية الصلبة لليكاند( لمحاليل المmΛقيم التوصيلية الموالرية) -(:6-3جدول )

 ودرجة حراره المختبر. (3-01×0التركيز)

Metal ion Molar conductivity 

(Scm2.mol-1)( L) 

Mn(II) 15.42 

Co(III) 37.31 

Ni(II) 14.82 

Cu(II) 12.41 

Zn(II) 10.98 

Ag(I) 12.89 

Au(III) 38.34 

 

 Magnetic Susceptibility               الحساسية المغناطيسية قياسات-:3-2

Measurements 

 من التقنيات الخاصة بااللكترونات المنفردة فهي تعدعملية قياس الحساسية المغناطيسية  نَ إ         

وسيلة ناجحة مكملة في نتائجها بقية الوسائل التشخيصية االخرى للتوصل إلى اقتراح األشكال 

نه إف مركزيةفالمعقد التناسقي الحاوي على الكترونات منفردة  في ذرته ال  (118)الفراغية للمعقدات

 ً حتواء الذرة المركزية  للمعقدات التناسقية على إ" بارامغناطيسية, أما في حال عدم سيعطي خواصا

   .(113)نه سيعطي  خواص دايا مغناطيسية إالكترونات منفردة ف

ة بسبب الحركة البرمية والحركة االوربيتاليالفلزية تحدث الخواص المغناطيسية للمعقدات          

حسب بالثة الثانية والث حساب العزم المغناطيسي النظري أليونات فلزات السلسلة االنتقالية  ويمكن

 -:  تيةالعالقة اآل

 

 مجموع البرم الكلي      تمثل =S  : إِذ إن  

L = كم الزخم الزاوي االوربيتالي  ل الكلي عدديمثل ال 

ة في حال عدم وجود مساهمة اوربيتالي حركة البرملعزم المغناطيسي مقتصرة  فقط على لقيمة الن أو

صيغة  على مختصرة فقط( وبذلك تكون العالقة أعاله L=0أي انه قيمة ) للسلسلة االنتقالية االولى

 :(Spin-only formula)برم ال



 

Sعندما  = n
 فإن العالقة تكتب:  ⁄2

    

.الموجودة  في ذرة الفلز عدد االلكترونات المنفردة   حيث ان n = تمثل  

 رجة عند دلكل المعقدات التناسقية الفلزية االمحضرة ناطيسية غالحساسية المتم حساب         

(298K)  لجميع الذرات الموجودة الدايامغناطيسية جل تصحيح أوتم استعمال ثوابت باسكال من 

قيم الاب وتم حس قيد الدراسة  االيونات الفلزيةكذلك في الجزيئات العضوية والجذور الالعضوية و

 -وفق المعادالت اآلتية:على عزم المغناطيسي لل

.B.MTX2.828μ Aeff        (9-3) 

XA = Xm - D                     (10-3)   

Xm = Xg × M.wt               (11-3)  

 -اذ يمثل كل من :

 T298درجة الحرارة المطلقة  = تمثل. 

AX الحساسية الذرية. =تمثل 

Xmاسية الموالرية.الحس = تمثل 

Xg=  الحساسية الغرامية )الوزنية (.تمثل 

D =  معامل التصحيح الدايامغناطيسية .يمثل 

eff
 العزم المغناطيسي الفعال . =يمثل 

M.wt=  الوزن الجزيئي الغرامي .يمثل 

BM=   وحدة العزم المغناطيسي )بور مغناتون (.تمثل 

 

عند  يكاندمع الل قيد الدراسةاسات الحساسية المغناطيسية للمعقدات الفلزية  قيأُدرجت نتائج       

لصحة الصيغ  الفراغية المقترحة للمعقدات قيد واضحا والتي أعطت تأكيدا  °م 23درجة حرارة 

 -وقد تبين ما يلي: الدراسة 

 

 

 

 



                               Co(III)- complex (III) لتامعقد الكوب  -:1-4-3

قيد الدراسة  اعطت صفات دايا مغناطيسية   د( والليكانIIIلت )اقياسات لمعقد الكوبالن إ        

(0eg 6g2t) م ثماني السطوح المنتظ للمعقدات المحضرة الشكل المقترحوتبين ان البرم واطئ  إذ

 .(111,011)من معقدات االوربيتال الداخلي يعد لذرة المركزية وهول 3sp2d تهجين يذ

                                                            Ni(II)-complex(IIمعقدالنيكل )-3-2-4     

 =effµ كانتقيد الدراسة   لليكاندوا( IIلمؤثر لمعقد النيكل )ا العزم المغناطيسيإَن قيمة         

2.914  B.M  ّلك هو وجود الكترونين بارا مغناطيسية والسبب في ذ ةا يدل على وجود صفمم

نه أي أ 2d3spوان  تهجين الذرة المركزية  هو  2eg 6g2(t(منفردين لمعقد ثماني السطوح المنتظم 

 .(113,211)من معقدات االوربيتال الخارجي وهو متفق على ماورد من االدبيات   يعد

                                         Cu(II)-complex(IIمعقدالنحاس )-3-2-3

مغناطيسية  باراً  ةعطت صفأ( IIلمؤثر لمعقد النحاس)ا قيمة العزم المغناطيسي إنَ         

والسبب في ذلك هو وجود الكترون واحد منفرد  effµ= 811.  B.M كانتقيد الدراسة  لليكاند

( out-Zاو   in-Z)قد يكون وان الشكل المقترح لتلك المعقدات هي ثماني السطوح المشوه 

 . وهو معقد اوربيتال خارجي . 2d3sp(114, 113)تهجين و( 3eg 6g2tلترتيب )ا ذات

  (III)والذهب  (I)( والفضة IIمعقدات الخارصين ) -:3-2-2

Zn(II),Ag(I) and Au(III)-complexes 

قيم  عطتأ  قيد التحضير لمعقدات اعاله الليكاندقياسات الحساسية المغناطيسية ل إنَ         

ن الشكل الهندسي أقل من الواحد وهي بذلك تحمل صفات دايا مغناطيسية وأية عزوم مغناطيس

وأن تهجينه  061,61,117(1( (II)(لخارصينلمعقد او (I)لمعقد الفضة  رباعي السطوحالمقترح لها هو 

3sp في حين  الشكل الهندسي المتوقع لمعقد الذهب(III)   ٍ2ذو تهجين  هو مربع مستوdsp(051(  

 .لليكاند

  Mn (II)- Complex                                      (IIمعقد المنغنيز) -3-2-2

والتي تدل على  effµ=1.73 B.M( هي IIقياس الحساسية المغناطيسية لمعقد المنغنيز )        

ن الشكل المقترح له هو ثماني السطوح غير أو مغناطيسية وهو معقد ذو برم واطٍ  باراوجود صفة 

 الترتيب يذ 3d( وذلك لوجود الكترون منفرد في الغالف Z-outمشوه ونوع التشوه )منتظم و

t2g5 eg0) ن تهجين المعقدأ( وd2sp3  (118,120,119,)وهو من ضمن المعقدات االوربتال الداخلي 

 

 



  Electronic Spectra          األطياف األلكترونية  5-3:-

 ومعقداته الفلزية (LH) ازو البنزاميدازوليل لليكاند  األطياف األلكترونية -:3-2-0

Electronic spectra of benzimidazolyl azo ligand(LH) and 

their complexes    

 

 Electronic spectra of free ligand        (LH)طيف الليكاند  -:3-2-0-0

 ( → π*n)(1-سييم25641(نييانومتر 390عطييى طيييف الليكانييد  ثييالث قمييم االولييى عنييدأ      

تعييييود الييييى (*π→π)لالنتقييييال االليكترونييييي     )1-سييييم35460(نييييانومتر 282والثانيييية عنييييد 

تابعييية  )1-سيييم( 41152نيييانومتر )243ميييا القمييية الثالثييية فظهيييرت عنيييد أ. (N=Nمجموعييية)

والحلقييييييية  االمييييييييدازول حلقييييييية فيييييييي (C=C)صيييييييرة لآل (*π→π)لالنتقيييييييال االليكترونيييييييي

 )121)االروماتية

      -Electronic spectra of Co(III) (III) لتاكوبطيف معقد ال-:3-2-0-2

complex 

قمييييم  خمييييس (III)لييييتاظهيييير طيييييف االشييييعة المرئييييية وفييييوق البنفسييييجية لمعقييييد الكوبأ        

g 2T1g →1A1 (F)تعييود الييى ( 1-سييم13733 )نييانومتر723عنييد امتصيياص القميية االولييى 

)(υ1  نييييانومتر 614والقميييية الثانييييية عنييييد )الييييى ( تعييييود 1-سييييم16286(F) (υ2)g1T1g→1A1 

 وأنυg1T1g→1A1) (F)3(( تعييييود الييييى 1-سيييييم24390( نييييانومتر 410عنييييد  لثالثييييةوالقميييية ا

نيييانومتر  213عنيييد  الخامسيييةواخييييرا القمييية ( 1-سيييم36231(نيييانومتر  276عنيييدلرابعةالقمييية ا

 .(123,-122)( وهي تعود الى انتقاالت داخل الليكاند1-سم46948(

 Electronic spectra of                          (II) يزالمنغنمعقد طيف  -:3-2-0-3

Mn(II)- complex 

قميم امتصياص االوليى  اربيع (II)المرئيية لمعقيد المنغنييز –فيوق البنفسيجية  األشعةأظهر طيف         

أميا ) υ1P(g1T2g→1A2) (( وهي تعود إلى انتقال االلكتروني  )1-سم17123نانومتر ) 384عند  كانت 

نيانومتر   277عنيد الثاليث , υG(g1T2g→1A2) (2( )سيم  25252نيانومتر ) 396ال الثياني عنيد  االنتقي

. انتقيياالت داخييل الليكانييديعييودان إلييى  فهمييا(1-سييم 43290نييانومتر) 231( والرابعيية1- سييم 36101)

)120,122,124( 

 



g1A2   

 

Free Ion 

2υ 

 

Free 

Ion 

g2B2   

 

Free Ion 

 

 Electronic spectra of Ni(II)- complex  (IIالنيكل )معقد طيف  -:3-2-0-2

 قمم امتصييييييياص ثالثيية منهييا عنييد خمس ظهرأي لمعقييد النيكييل الثنييائي ن الطيف األلكترونإ        

تابعة  (1-سييم24937( نانومتر 401(و1-سييم16722( نانومتر  338و 1-سييم 12331نانومتر)811

 g1T3g→2A3(υ3)(P)  و    g 1T3g→2A3(υ2)(F)و g2T3g→2A3(υ1)(F)لالنتقاالت االليكترونية

 والييخيييامييس عيينيييد, (1-سييييييم36231( نيييانييومييتيير 276عيينيييدنييتييقيييال الييرابييع عييلييى الييتييوالييي واال

 .Ligand centered.(123)هوانتقاالت داخل الليكاند     ) 1-سم45871(نانومتر218

 -Electronic spectra of Cu(II)  (II)طيف معقدددد النحددداس  -:3-2-0-2

complex                                                                                            

 632 ظهرلمعقد النحاس قمة امتصاص عريضة متوسطة الشدة عندأالطيف األلكتروني         

   االنتقاالت االلكترونية  من ثالثة حدوث  عرض القمة يدل علىوالسبب في ( 1-سم15822(نانومتر

 -:هي

  1)( g 1A2g→ 1B2  ,  2)( g 2B2g→ 1B2 3و)( Eg2g→ 1B2 حزمة معطية متشابهة في الطاقة وال

 تعودسبب عرض القمة  و Eg 2g→ 1B2 واحدة وعريضة  تعود للالنتقال االلكتروني امتصاص

 دسيأن الشكل الهن بينتعليها المستحصلة  النتائج تيلر. جونتأثير (John Teller effect)الى

 ,(out-Zو مجرور )( أin-Zهو ثماني السطوح المشوه مضغوط ) المقترح والمتوقع

 (.6-3في الشكل ) مبينوكما  )012,122,124,126.(

 

 

 

 

 

 

 

 ثمانية السطوح المشوهة d)9(االنتقاالت االلكترونية لمعقدات  -:)6-(3شكل 

g1B2 

 

Free Ion 

Eg2 

 

Free Ion 

3υ 

 

Fre

e 

Ion 
in -out or z-distorted z9(d

)2d3dral hybridization(spoctahe 

 

 

 

D2 

 

Free Ion 

1υ 

 

Free 

Ion 

g2T2 

 

Free Ion 

Eg2 



 -Electronic spectra of Au(III)       (III)طيف معقد الذهب  -:3-2-0-6

complex                       

 ( 1-سيييم15576(نيييانومتر642عطيييى طييييف االمتصييياص حزمييية واحيييدة عنيييد التيييردد  أ        

1gB1عائييييدة الييييى االنتقييييال االلكترونييييي 
1gA1 ا يؤكييييد كييييون هييييذا المعقييييد هييييو مربييييع مّميييي

يٍ مستو
(105, 106) . 

 I))     Electronic spectra of( والفضةIIطيف معقدي الخارصين )-:3-2-0-7

Zn(II)andAg(I)-complexes    

 

فاً غال يمتلكيانلكترونيية )لكونهميا تمتياز بخلوهميا من االنتقياالت األ اتيونيمعقيدات هيذا األ        

وتقتصيييير أطيافهما على قمم انتقال الشييييحنة التي اليمكن االعتماد عليها في  10dألكترونياً مشييييبعاً 

شعة تقنيات أخرى مثل قياسات األشيكال الفراغية لهذه المعقدات لذا يصار الى أستعمال أقتراح األ

تحت الحمراء والتوصيييييلية الموالرية والتحليل الدقيق للعناصيييير وحسيييياب نسييييبة الفلز في معقده 

 لتحديد الصيغ التركيبية و االشكال الفراغية.

وباالتفاق مع ما سييبق ذكره فقد أظهر معقد الخارصييين مع ليكاند اآلزو قمتين لطيف انتقال         

 و   (1-سييييييم16949(نيييانيوميتر331 عينيييد اليطيولييين اليميوجييييين →M)(L,CTالشييييييحينييية 

 ين عنييد الطولين الموجيين تكمييا أظهر طيف المعقييد قمتين أُخري (1-سييييييم24570(نييانومتر407

 الليكاند داخللى أنتقاالت  إدان تعو   (1-سم44247(نانومتر 226و  (1-سيم35714(نانومتر281

Ligand centered.. (128,127). 

والثانية  (1-سم  19531 (نانومتر312عند  م واحدةقم اربع فتكون معقد الفضة ماأ        

والثالثة  (123)(M→L,CT)لى انتقال الشحنةإ يعودان (1-سم  22316 (نانومتر333عند

وهي انتقاالت داخل  (1-سم  42735 (نانومتر234والرابعة عند  (1-سم  35714 (نانومتر281عند

 الليكاند

أهم االنتقاالت االلكترونية  لليكاند  ( 13-3الى) (3-7)ألشكال منوا (7-3)ويوضح الجدول     

(Lومعقداته الفلزية قيد الدراسة)-: 

 

 

 

 

 



 ( ومعقداته الفلزيةLHاالنتقاالت االلكترونية لليكاند)-(:7-3جدول)

 

 

 

 

Compounds   

λmax 
 
(nm) 

 Absorpt 

ion  
Bands 

(cm-1) 

 Transitions  μeff 
 ( B.M ) 

 Geometry Hybridization 

  
 Ligand=L 
 (BIADMeP) 

 391  25641  n →π* 
  

 ----

- 

 
 ----------- 

  
 ----------- 282 

242 
35460 

41152 
 π→π* 
π→π* 

  
 [Mn(L)2].H2O 

 584 17123 2 
 A1g→2T1g(p)( υ 1)   

 

1.79 

 Octahedral 
 )distorted) 

 (Z-out) 
 d2sp 3 

 ( Low spin 

)  396 25252 2A1g→2T1g(G)( υ 2)  
277 36101 Ligand centered

 

231 43290 Ligand centered 
  

 [Co(L)2] Cl. H2O 
 725 13793 1 A1g→1T2g(F)( υ 1)   

 

Dia 

 Octahedral 
 )Regular) 

 d2sp 3 
 ( Low spin 

) 
 614 16286 1A1g→1T1g(F)( υ 2) 
410 24390 1A1g→1T1g(P)( υ 3) 

 476 36231 Ligand centered 
 213 46948  Ligand centered 

  
 [Ni(L)2] 

 811 12330 
3A2g

 
→

3T2g(F)( υ 1)   
  

 

2.86 

  
 Octahedral 
 )Regular) 

 Sp3d 2  ( 

high spin ) 
598 16722 3A2g →3T1g(F)( υ 2) 

 401 24937 3A2g →3T1g(P)( υ 3) 
 276 36234 Ligand centered 
218 45871 Ligand centered 

 [Cu(L)2]. H2O  632 15822 
  

 2B1g→2Eg 
  

 

1.72 

 Octahedral 
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 (Z-in, Z-

out) 

 Sp3d 2 

 [Zn(L)2]  590 16949 M L,CI  

Dia 
Tetrahedral  Sp3 

407 24570 M L,CI 

280 35714 Ligand 

centered 

226 44247 Ligand 

centered 

[Ag(L)(H2O)]  512 19531 M L,CI  

Dia 
 
Tetrahedral 

Sp3 
395 22316 M L,CI 

280 35714 Ligand centered 

234 42735 Ligand centered 

[Au(L)Cl].Cl.H2O 624 15,576  

1A1g 1B1g  

Dia 
 Square 

planer 
dsp2  



 
 

 (LH)البنزاميدازوليل ازو لليكاند المرئية-البنفسجية شعة فوقطيف األ -:(3-7)شكل 

 

              

 
 

 (II)لمعقد المنغنيز المرئية-البنفسجية طيف األشعة فوق -:(3-8)شكل 

O2.H[2Mn(L)] 

 

 

 

 



 
 

 [2Ni(L)] (II)معقد النيكلل  المرئية-البنفسجية طيف األشعة فوق -:)9-(3شكل 

 

 
 

 O2Cl.H[2Co(L)] (III)معقد الكوبالتل المرئية-البنفسجية األشعة فوق طيف -:)10-(3شكل    

 



 
 O2.H[2Cu(L)]  (II)معقد النحاسل  المرئية-البنفسجية طيف األشعة فوق -:)11-(3شكل 

 

 
 

 O2.Cl.H[Au(L)Cl] (III)معقد الذهبل  المرئية-البنفسجية طيف األشعة فوق -:)12-(3شكل 



 [2(HAg(L)(O] (I)معقد الفضةل  المرئية-البنفسجية فوقطيف األشعة  -:)13-(3شكل 
 [Zn(L)Cl]( IIولمعقد الخارصين )

 

    C.H.N  Elemental Analysis          التحليل الكمي الدقيق للعناصر-:3-6

 غيرمتجانسة الحلقة ازو االميدازول يكاندلعاله من اجل تشخيص لأفي تقنية استغلت ال        

مقارنة من خالل ( . و8–3النتائج لهذه التحاليل في الجدول) ادرجته الصلبة حيث ومعقداته الفلزي

د ويبين لوحظ التقارب النسبي مما يؤك التي حسبت نظرياعملياً بالقيم  التي تم الحصول عليهاالقيم 

المقترحة للمعقدات  و المتوقعة صحة الصيغ داعما ]فلز : ليكاند  [من التي اضيفتصحة النسب ا

 المحضرة. زيةالفل



( ومعقداته الفلزيه، و نسبة LH( لكل من الليكاند )(C.H.Nنتائج التحليل الدقيق للعناصر -(:8 – 3جدول )

 كل فلز من األيونات الفلزية التي تضمنتها الدراسة

 

  NMR spectroscopy -H1 طيــف بروتون الرنين النووي المغناطيسي   -:3-7

زو ا البنزاميدازوليلليكاند ل وي المغناطيسيطيــف بروتون الرنين النو 1-7-3:-.

(LH) 

1H- NMR spectroscopy of the benzimidazolyl azo (LH)   

كمذيباً   d6-DMSOباستعمال  (HLازو ) ميدازوللليكاند اال NMR-H1 تم دراسة طيف         

H1-عطى طيفأ إذ .)133,132,131 ,90,130(وبالمقارنة مع ماورد من االدبيات كمرجع قياسي TMSو 

NMR  لليكاند حزمة احادية عند اإلزاحة الكيميائيةppm  721.12δ=   بروتون تعود إلى

 = δ عند االزاحة الكيميائيةفي حين تعود الحزمتان الثنائيتان , 19 الموقعفي   OHمجموعة

(7.42) ppm  وδ= (7.51) ppm ى عل  6 و 3 بروتون رقمبروتونات الحلقة االروماتية في  لىإ

 δ =7.28و δ =7.21 ppm عند االزاحة الكيميائيةثالثية أظهر الطيف حزمة  كماالتوالي , 

ppm وδ =7.36 ppm  2و1رقم تعود الى بروتون  . 

 المركبات
 

 نسبة المنتوج

% 

 

 الصيغة الجزيئية

 )الوزن الجزيئي(

 

%النظري(العملي)  

C H N M 

BIADMeP)) 

LH 
80 C15H14N4O (67.65( 

68.21 

(5.30) 

5.61  

(21.04) 

21.92 

 

…… 

Mn(L) 4 . H2O      70 C30H28MnN8O3 (59.70) 

60.05 

(4.68) 

4.91 

(18.57) 

18.93 

(9.10) 

9.88 

[Co(L)2] Cl.H2O 75 C30H28CON8O3 (59.31) 

60.01 

(4.65) 

5.10 

(18.44) 

19.37 

(9.70) 

10.56 

[Ni (L)2] 72 C30H26N8NiO2 (61.15) 

61.87 

(4.45) 

4.97 

(19.02) 

19.77 

(9.96) 

10.25 

[Cu(L)2].H2O 79 C30H28CUN8O3 (58.86) 

59.22 

(4.61) 

5.13 

(18.31) 

18.89 

(10.38) 

10.95 

[Zn (L).Cl]  72 C15H13CIN4OZn (49.21) 

49.89 

(3.58) 

4.05 

(15.30) 

15.87 

(17.86) 

18.23 

[Ag(L)(H2O)]  78 C15H15AgN4O2 (46.06) 

47.35  

(3.87) 

4.90  

(14.32) 

15.40  

(27.85) 

29.76 

[Au(L)Cl] Cl.H2O 79 C15H15AuCl2N4O2 (32.69) 

33.24 

(2.74) 

2.98  

(10.17) 

10.77  

)35.74) 

36.62 



تعود لجزيئة  δ =  (7.01) ppm  زاحة الكيميائية   عند اإل  احاديةحزمة أظهر الطيف  كما        

تعود  δ = (6.93) ppm زاحة الكيميائيةعند اإلية حادالحزمة األ وكذلك 18  و16 بروتون رقم

    δ = 2.52 ppmزاحة الكيميائيةعند اإلحادية  أحزمة  ظهرأ الطيفو 11رقم  الى بروتون

 و   = ppm 2.06δكذلك اظهر حزمة احادية عند اإلزاحة الكيميائية و و 6d-DMSOالمذيب 

=2.36 ppm δيبين طيف بروتون   (14-3لشكل )وا  .,21و21في الموقع  بروتونإلى   عائدة

H1-( طيف 9-3ويوضح الجدول ) .H(L(ازو االميدازول الرنين النووي المغناطيسي لليكاند 

NMR لليكاند (LH) . 

 

   (BIADMeP)لليكاند NMR-H1طيف  -:(9-3جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

singlet,d= doublet ,t=triplet  Where s= 

 

 

 

 

Ligand LH ,𝛿, ppm, (H atoms, 

peak,  assignment) 

2.06,2.36(6H,S,21,20) 

2.52(DMSO-d6). 

6.93(1H,S,10) 

7.01(2H,S,16,18) 

7.21,7.28 ,7.36(3H,t,1,2) 

7.42,7.51 (2H,d,6,3) 

12.721(1H,S,19) 



 ازو البنزاميدازوليل لليكاند NMR -1Hطيف  -:)14-(3شكل 

  

 

 

 

 

 



   O;2[Au(L)Cl] Cl.Hلمعقد الذهب وي المغناطيسيطيــف بروتون الرنين النو -2:-3-7

O2[Au(L)Cl] Cl.HNMR spectroscopy of   Au(III)Complex; -H1 

     باستعمال  H(L(ازو االميدازول ليكاندمع  (III)لمعقد الذهب  NMR-1Hتم دراسة طيف        

d6-DMSO  و ً من  قياسي وبالمقارنة مع ماورد بوصفه مرجعآ قياسيآ TMSمذيبا

.حيث لوحظ حدوث تغير في مواقع وشدة الحزم التابعة لطيف معقد .)90,130,133,132,131(االدبيات

مجموعة  لىإالتي تعود  حزمةالعدم ظهور تبين ,  (LH)مقارنة مع طيف الليكاند  (III)الذهب 

(OH داللة على )لدراسةاتكوين المعقد قيد ومن ثَم فقدان بروتونها  من خاللبالتناسق  مشاركتها 

 و    =ppm 7.10δالكيميائية  اإلزاحة عند   ثنائية  حزمةللمعقد  NMR-1Hكذلك اظهرطيف 

δ= 7.13 ppm  زاحة عند اإل ثالثية ةحزم وظهرت   22و13الموقع في بروتون  عائدة الى

 و 21 بروتون رقمفي  δ= (6.88) ppmو δ= (6.84) ppmو  δ = (6.82) ppm الكيميائية

 δ =6.69 ppm زاحة الكيميائيةأظهر الطيف حزمة أحادية عند اإلفي حين لي , على التوا  21

 δ = (6.25) زاحة الكيميائيةعند اإلالحزمة االحادية  بينما , 13و11لى بروتون في الموقع إ عائدة

ppm زاحة الكيميائيةعند اإل  احاديةحزمة أظهر الطيف  كما23بروتون في الموقع تعود الى  δ 

= (4.01) ppm ميائيةزاحة الكيعند اإلالحزمة االحادية  بينما  بروتونات ماء التبلور تعود لجزيئة 

) ppm2.51δ = (  6المذيب لى بروتونات إتعودd-DMSOحزمة احادية  ايضا أظهر الطيف  و

والشكل   .18و16 الموقعفي بروتون    δ= 2.22 ppm وδ = 2.07 ppmزاحة الكيميائيةعند اإل

 . (III)معقد الذهب لف بروتون الرنين النووي المغناطيسي ( يبين طي3-15)

 O2.Cl.H[Au(L)Cl] (III)لمعقد الذهب NMR-H1طيف  -:(10-3جدول )

 

 

 

 

 

Where s= singlet,d= doublet ,t=triplet 

 

Au-complex ,𝛿, ppm, (H atoms,  

peak,  assignment) 

2.07,2.22(6H,S,18,16) 

2.51(DMSO-d6). 

4.01(2H, S ,H2O) 

6.25(1H,S,23) 

6.69(2H,S,11,13) 

6.82,6.84,6.88 (3H,t,20,21) 

7.10,7.13 (4H,d,19,22) 



 

  O;2[Au(L)Cl] Cl.Hلمعقد الذهب NMR -1Hطيف  -:)15-(3شكل 

 

 

 

 

 

 

 



  O] 2[Ag(L)Hفضةلمعقد ال طيــف بروتون الرنين النووي المغناطيسي-:3-7-3

O] 2[Ag(L)HAg(I)Complex;NMR spectroscopy of    -H1 

     باستعمال  H(L(ازو ميدازولليكاند االمع  (II) فضةلمعقد ال NMR-1Hتم دراسة طيف        

d6-DMSOمذيباًوTMSقياسي وبالمقارنةمع ماورد من  كمرجع

.حيث لوحظ حدوث تغير في مواقع وشدة الحزم التابعة لطيف معقد .)90,130,133,132,131(االدبيات

مجموعة  لىإالتي تعود  حزمةالعدم ظهور تبين ,  (LH)مقارنة مع طيف الليكاند  (II)فضةال

(OH داللة على )ةتكوين المعقد قيد الدراسومن ثَم فقدان بروتونها  من خاللبالتناسق  مشاركتها 

   =ppm  7.21δ    الكيميائية  اإلزاحة عند   ثنائية حزمةللمعقد  NMR-1Hكذلك اظهرطيف 

عند االزاحة  الحزمة الثالثيةتعود  بينما   22و13بروتون عند الموقع  لىإعائدة   δ=  7.27 ppmو

 و 21 بروتون رقمفي  δ= (7.07) ppmو δ= (7.04) ppmو  δ = (7.01) ppm الكيميائية

 δ =6.94 ppm زاحة الكيميائيةأظهر الطيف حزمة أحادية عند اإلفي حين على التوالي ,   21

 δ = (6.75) زاحة الكيميائيةعند اإلالحزمة االحادية  بينما , 13و11في الموقع  لى بروتونإ عائدة

ppm زاحة الكيميائيةعند اإل  أحاديةحزمة أظهر الطيف  كما 23في الموقع ن لى بروتوإتعود  δ 

= (3.78) ppm حادية الحزمة األ بينماإلى جزيئة الماء داخل كرة التناسق   16 في الموقع تعود

أظهر الطيف  و6d-DMSOالمذيب تعود الى بروتونات   ppm1δ = (2.5 (احة الكيميائيةزعند اإل

إلى   تابعة  δ = 2.08 ppmو   δ = 2.26 ppm عند االزاحة الكيميائيةحزمة احادية  ايضا 

( يبين طيف بروتون الرنين النووي المغناطيسي 16-3والشكل )  .18و17 الموقعفي  بروتون

 . (I) الفضةمعقد ال

 [O)2(HAg(L) (I)لمعقد الفضة NMR-H1طيف  -:(11-3جدول )

 

 

 

 

Where s= singlet,d= doublet ,t=triplet 

Ag-complex ,𝛿, ppm, (H atoms,  

peak,  assignment) 

2.26,2.18(6H,S,07,08) 

2.51(DMSO-d6). 

3.78(2H,S,16) 
6.75(1H,S,23) 

6.92(4H,S, 13،,11) 

7.01,7.04,7.07 (3H,t,20,21) 

7.21,7.27 (2H,d,19,22) 



 

  O2H[Ag(L)[الفضة لمعقد NMR -1Hطيف  -:)16-(3شكل 

 

 

 

 

 

 



CNMR13 . NMR-C13       يطيــف كاربون الرنين النووي المغناطيس -:3-8

spectroscopy 

 لليكاند  CNMR13الرنين النووي المغناطيسي كاربونطيــف   -1:-3-8

gandof li spectroscopy NMR-C13 

ة تعود اشار سبعةمن خالل قياس طيف كاربون الرنين المغناطيسي لليكاند اعطى   

في  C  13=ppm)061.18ذرة كاربون في المواقع عند االزاحات الكيمياوية  سبعةالى 

في 119.302ppmو13في الموقع  111.877ppmو 20في الموقع 21.016ppmو 21 الموقع

في 156.054ppmو 8في الموقع 139.263ppmو 1ع في الموق 125.870ppmو 3,6الموقع 

 -:اآلتي (3-17)والموضحة بالشكل  14الموقع

 لليكاند CNMR13(طيف 07-3شكل)  



  ذهبللمعقد ا  CNMR13الرنين النووي المغناطيسي كاربونطيــف  -2:-3-8

gold complexof  spectroscopy NMR-C13 

للذهب أعطى خمس أشارة تعود ي من خالل قياس طيف كاربون الرنين المغناطيس 

في (C  13= 39.124PPmذرة كاربون في المواقع عند االزاحات الكيمياوية  إلى خمس

 21و 21في الموقع   123.424ppmو 22و  13 في الموقع   111.833ppmو16الموقع 

 (3-18)والموضحة بالشكل  9في الموقع  150.951ppmو 12في الموقع 130.023ppmو

 -:اآلتي

 

 لمعقد الذهب CNMR13(طيف 08-3)شكل



 لمعقد الفضة  CNMR13الرنين النووي المغناطيسي كاربونطيــف -3:-3-8

of silver complex spectroscopy NMR-C13 

عود اشارة ت خمسةللفضة أعطى من خالل قياس طيف كاربون الرنين المغناطيسي  

في  C  13=ppm)112.39 ذرة كاربون في المواقع عند االزاحات الكيمياوية خمسلى إ

في 136.601ppmو21في الموقع  121.217ppmو 13في الموقع 112.413ppmو 17 الموقع

 -:اآلتي (3-19)والموضحة بالشكل   9في الموقع 156.030ppmو 2الموقع 

 

 لمعقد الفضة CNMR13(طيف 09-3شكل)



  خارصينلمعقد ال CNMR13الرنين النووي المغناطيسي كاربونطيــف -:3-8-4

of zinc complex spectroscopy NMR-C13 

شارة ا للخارصين أعطى أربعمن خالل قياس طيف كاربون الرنين المغناطيسي    

 C  13=ppm)130.39زاحات الكيمياوية ذرة كاربون في المواقع عند اإل أربعلى إتعود 

و 20في الموقع  121.290ppmو  22 و 19في الموقع 112.595ppmو 18في الموقع

 -:اآلتي (3-20)والموضحة بالشكل  9في الموقع 155.820ppmو21

 

 

 لمعقد الخارصين CNMR13(طيف 41-3شكل)



                                                                     The Mass Spectra  طيف الكتلة9:- -3

لفلزية الذهب ا داتهومعق (LH)ازو البنزاميدازوليل ليكاند لطيف الكتلة  -:1-9-3

 The Mass Spectra of ligand (LH) and complex والفضة والمنغنيز

وقد  والمنغنيز اته الذهب والفضةولمعقد (LHازو ) االميدازوللليكاند ُسجل طيف الكتلة          

 LH))طياف مجموعة من الذروات و تم توضيح التجزؤآت الُكتلية المقترحة  لليكاند عطت األأ

( 1-3وأربعة مخططات من )(, 24-3) الى(21-3) من أشكال أربعة قيد الدراسة في اتهولمعقد

   .)90,130(( 4-3إلى)

 

 (LH) ازو البزاميدازوليلليكاند لالكتلي المقترحة  ءمسالك التجزي -(:1-3مخطط)



 

  (LH) ازو لبزاميدازوليلاليكاند لطيف الكتلة  -(:40-3شكل )
 



 

 

   O2[Au(L)Cl] Cl.H  (III)لمعقد الذهبالكتلي المقترحة  ءمسالك التجزي -(:2-3مخطط)



 

 (III)لمعقد الذهب  طيف الكتلة -(:44-3شكل )



 

 

 

 O2H[Ag(L)[  (I)لمعقد الفضةالكتلي المقترحة  ءمسالك التجزي -(:3-3مخطط)



 

  

 (I)لمعقد الفضة  طيف الكتلة -(:43-3شكل )



 

 

 

 O2.H[2Mn(L)]  (II)لمعقد المنغنيزالكتلي المقترحة  ءمسالك التجزي -(:4-3مخطط)

 



 

  (II)لمعقد المنغنيز  طيف الكتلة -(:42-3شكل )



                Infrared Spectra                 أطياف األشعة تحت الحمراء:-3-01

 قيد الدراسيييييية من حيث المعقدات الفلزية  و الليكاند حزم في أطيافللمواقع تم تشييييييخيص ال       

التغير  وتمت مالحظة (-N=N-)ومجموعة االزو الجسييرية  ميدازولاال حلقة مواقع حزم كل من

ع م قيد الدراسيييية  تآصيييير لليكاندال ثحدو الشيييكل والموقع عند الشييييدة و الحزم في لتلكالحاصيييل 

المعقدات  طيافأوقد تبين تشييييابه نسييييبي في   . الفلزيةالمعقدات  جل تكوينأمن يونات الفلزية األ

ود تعود هذه التشيييابهات الى وج و أطياف الليكاندولكنها اختلفت عن الفلزية المحضيييرة فيما بينها 

لفلزية ا عانت الحزم  في أطياف المعقداتلك فضييييال عن ذفي اهتزازات الليكاند,  نفس التاثيرات 

حصول إزاحات متباينة لمعظم هذه الحزم,  وفي الشدة مقارنة بحزم الليكاند, اختالفا  قيد الدراسة 

 .وتدل هذه التغيرات على حدوث عملية التناسق لتكوين المعقدات، 

لدراسة الفلزية قيد ا معقداتهازو البنزاميدازوليل  دراسة أطياف األشعة تحت الحمراء لليكاندول       

والمنطقة  1-سم 4111و1711بين منطقتين طيفيتين , المنطقة المحصورة ل لذا تم تقسيمها

       . 1-سم 1700و 400المحصورة بين

 1-سم  1700)– (4000المحصورة بين   طيف االشعة تحت الحمراءمنطقة  -0

الشيييييدة عند الترددات  متوسيييييطةمتطاط امة حز لليكاند أظهر طيف األشيييييعة تحت الحمراء       

وأن هذه   (OH) لمجموعة الهيدروكسييييلمتطاطية الالى االهتزازات ا تعزى 1-( سيييم3396.76)

ة على دالل  لليكاندتغير في الشييييييدة والموقع لجميع أطيياف المعقدات الفلزية  يطرأ عليهياالحزمية 

  ),90,106,130134( O)- (Hحذف البروتونبعد  OH)( حدوث تآصر عن طريق مجموعة

 1-سم  400)– (1700المحصورة بين  طيف االشعة تحت الحمراءمنطقة  -2

لمجاميع ل التي تعودمعظم حزم االمتصاص العديد او تتميز كونها تضم هذه المنطقة متميزة  عدت      

رها وغي  (C=C)و(N=N) و(C=N)ومنها مجاميع  و  الفلزية الفعالة في أطياف الليكاند ومعقداته

نتروجين(  -)فلز  (M-N)التي تعود لالصرةإلى االهتزازات  فضالالفعالة  خرىاأل من المجاميع

الفلزية قيد  أطياف المعقدات بين  مقارنةالمن خالل و أوكسجين(  -فلز)(M-O)صرة      اآلو

احة زحدوث إتم مالحظة  ةلليكاند الحر االطياف التي تعودفي هذه المنطقة من الطيف مع  الدراسة

لم تكن التي  جديدة الحزم الأعلى فضالً عن ظهور  او ترددات أوطأ سواء نحو ترددات للحزم

شكل ب نتناول . وسوفعلى حدوث التآصر قيد الدراسة ذلك يدلأطياف الليكاند في  أصال موجودة

األشعة طيف  أظهر  قيد الدراسة حيث التي تأثرت بالتناسق مع األيونات الفلزية مفصل حزم الليكاند

تعود إلى  1-( سم1672.34)  اتحزم امتصاص ضعيفة الشدة  عند التردد لليكاند تحت الحمراء

ي تغيراً ملحوظاً ف الفلزيةوأظهرت أطياف المعقدات  لليكاند ميدازولفي حلقة اال (C=N)اآلصرة 



ير وني غلى مشاركة المزدوج االلكترإاالختالف التباين و موقع وشدة هذه الحزم ويعزى سبب هذا 

قيد  لزيةيونات الففي عملية التناسق مع األ ميدازولاالحلقة ل التابعة نيتروجينالالتآصري لذرة 

1600)-حزم االمتصاص ضمـن المـدى  قيد الدراسة عدة ف الليكانداطيأ تعطأ .(313 (الدراسة

حظ في ولو υ (C = C )واآلصرة   C) –υ (Cالى اهتزازات المط لآلصرة  العائدة 1-سم (1200

المعقدات أن الحزم قد عانت تغيرات في الشكل  طيافأولوحظ في   المعقدات أن هذه الحزم طيافأ

التناسق بين االيون الفلزي  حدوث لىإوالموقع  والشدة ويعزى سبب اإلزاحة الحمراء لهذه الحزم 

المزدوج  منحها من خالل ميدازولة اآلزو البعيدة عن حلقة االمجموعالتابعة لوذرة نيتروجين 

ف اطيا عطتأكما   (136,137)العديد من الدراسات السابقة هااللكتروني الحر, وهذا ما دلت علي

)- االهتزاز الخاصة باآلصرة  أُعزيت الى تردد 1-سم (1564)عند التردد  متطاط ا ةالليكاند حزم

)-N = N υ  لليكاند(L) ))90,130(  ًوقد عانت هذه الحزم تغيرا  ً ة الشكل والموقع الشد في ملحوظا

تروجين الني لى ذرةإالتابعة لى إقحام المزدوج االلكتروني إمما يشير  الفلزيةفي أطياف المعقدات 

 (136,137)لتكوين المعقدات قيد الدراسة مع األيونات الفلزيةبعملية التناسق  لمجموعة اآلزو الجسرية 

ة لم تكن موجودة في طيف الليكاند أظهرت أطياف المعقدات الفلزية  ترددات لحزم جديد .  كذلك

 M)-نتروجين -تعود إلى تردد لألواصر فلز  1-( سم517-455)  إذ أعطت حزم عند الترد ةالحر

N) أوكسجين  -فلزوO)-(M لليكاند  (138,139)على التوالي)H(L   621-)في حين اعطت الترددات

 ةثالثي كليكاند تسلكن الليكاند إلى كو تشيراألشعة تحت الحمراء  اطياف  ذلك فإنوب 1-( سم519

ذرة  مع ميدازولذرة النتروجين لحلقة اال من خالل ويكون التناسقخالل عملية التناسق من السن 

وكسجين وذرة األ ميدازولالجسرية البعيدة عن حلقة اال االزو التابعة لمجموعةالنتروجين 

خرى األحداهما سداسية وألبيتين ليعطي حلقتين مخ ن تفقد بروتونهاأبعد  لمجموعة الهيدروكسيل

 كرتذإن التغيرات الكثيرة التي    .استقرارية المعقدات الفلزية المتكونة    تزيد منخماسية 

دلة األ دليل يضاف إلىهي   (32-3)الى ( 25-3)شكال من واأل (12-3والموضحة في الجدول )

تكوين يونات الفلزية قيد الدراسة لواأل عملية التناسق بين الليكاند حدوثحول  السابقة التي ذكرت

 . الفلزيةالمعقدات 

 

 

 

 

 

 



 الفلزية ه ازو و معقدات البنزاميدازوليل لليكاند  ( cm–1ت الحمراء )ترددات أطياف األشعة تح -( :12-3جدول )

 

  خارج كرة التناسق لى جزيئة الماءإ=هذه الحزمة تعود *

 =W ,ضعيفة=m,متوسطة=S ,قوية=، =هذه الحزمة تعود الى جزيئة الماء المتناسق**

 

 ازو دازوليلالبنزاميلليكاند  KBrطيف األشعة تحت الحمراء في صلب -(:25-3شكل )

Au(III) 

Complax 

Ag(I) 

Complax 

Zn(II) 

Complax 

Cu(II) 

Complax 

Mn(II) 

Complax 

Ni(II) 

Complax 

Co(III) 

Complax 

Ligand Group 

3551.07* 3417.98** ….. 3416.05* 3381.33* ..... 3358.18* 3396.76 (OH)ⱱ 

3385.18 3315.74 3333.01 3317.67 3338.89 3336.96 3311.89 3321.53 -(NH)ⱱ 

3182.65 3094.31 3123.24 3098.18 2956.97 3198.08 3211.59 3159.51 C-H))ⱱ 

3132.65 2968.55W. 2955.04W. 2916.47W. 2928.04W. 2935.76W. 2926.11 W. 3080.42 W. )3CH)ⱱ 

1680.05S. 1624.12W. 1643.41S. 1622.19S. 1680.05S. 1653.05S. 1681.98 S. 1672.34 W. C=N))ⱱ 

1518.03 W. 1529.60 S. 1583.61 

1570.11 

W. 

1529.60 m. 1545.03 W. 1566.25 S. 1521.89 m. 1564.32 W. N=N))ⱱ 

1475.59 1429.30W. 1467.88S. 1454.38m. 1408.08S. 1471.74S. 1475.59 S. m. 0262.14  (C=C)ⱱ 

1475.59 S. 1278.85 S. 1274.99 S. 1278.85 S. 1288.49 W. 1276.92 S. 1296.21 W.   S.0470.03 C-N))ⱱ 

538.16 520.80 621.10 524.66 611.45 586.38 518.87 ..... (M-N)ⱱ 

206.92 222.44 292.74 271.62 206.92 513.34 498.34 ..... M-O))ⱱ 



 

 (II)لمعقد المنغنيز KBrطيف األشعة تحت الحمراء في صلب -(:26-3شكل )

 (III)لمعقد الكوبلت KBrطيف األشعة تحت الحمراء في صلب -(:27-3شكل )



 

 (II)معقد النيكلل KBrطيف األشعة تحت الحمراء في صلب -(:28-3شكل )

 (II)لمعقد النحاس KBrطيف األشعة تحت الحمراء في صلب -(:29-3شكل )



 

 

 (II)لمعقد الخارصين KBrطيف األشعة تحت الحمراء في صلب -(:30-3شكل )

 

 (I)لمعقد الفضة KBrطيف األشعة تحت الحمراء في صلب -(:31-3شكل )



 

 (III)لمعقد الذهب KBrطيف األشعة تحت الحمراء في صلب -(:32-3شكل )

 

 

 Study of thermal stability                       دراسة الثبات الحراري 11-3:-

افقه باالنحالل ير الكيميائي لتي يبدأ المركبا الدرجة الحرارية المحددة الثبات الحراري هو        

تغيرات  أي بدون حدوث أقصى درجة حرارية يتعرض لها المركب وو هأتحرر نواتج متطايرة , 

 ..(014,114( االوكسجينملحوظة في جو من النتروجين او

ومعقداتها الفلزية قيد الدراسة ( LH) ازو االميدازول لليكاند تم دراسة السلوك الحراري      

التفاضلي, ,ابتداء  ( التحلل الحراري (DTGالتحلل الحراري الوزني ,و TGA)ستعمال تقنية)با

بمعدل من  غاز  النيتروجين  و   واجريت باجواء خاملة  ᵒم 311إلى  درجة      ᵒم 41بدرجة 

المواد المتبقية المحتملة التكوين بعد انتهاء و  ماأ.   ,)142,143,144,145 ( 1-دقيقة  .ᵒم 21  ةدرجة  حرار

إتمام عملية  التحليل الحراري الوزني إلى المعقدات قيد الدراسة تكون عبارة عن ذرات 

حرارة ح  تاثير درجة ال( في ادناه توض13-3ل )و الجدو  (33-3و  االشكال ).(614,147,148)الفلزات

  المحضرة المذكورة اعاله و معقداتها الفلزية قيد الدراسة. و مراحل التفكك  لليكاند

 

 



 

 

 .معقداته الفلزيةو (LH)ازو  البنزميدازوليلليكاند لنتائج التحلل الحراري  -(:13-3جدول )ال

 
Ti = Initial temperature, Tf = Final temperature, (+) = Endothermic, (-) = Exothermic. 

% Weight change = 100 –y اخر قراءة    

% Residue = 100 - %Weight change 

%Total mass = 100 - % Residue 

 

Metallic 

Residue 

DTA(°C) % Total 

mass loss 

% Mass 

loss 

 

TG Range 

(°C) 

Decomp

osition 

 

Compound 

Nature of 

peaks 

Tmax 

---- + 230.64 97.78 2.72 

90.68 

4.41 

2.22 

28.62-292.20 

292.20-507.38 

507.38-812.21 

812.21< 

0st  

2nd 

3rd 

Residue 

L  

 

MnO + 

+ 

+ 

112.14 

180.91 

416.63 

26.31 26.26 

73.69 

 

55.30-808.16 

818.06< 

st0 

Residue 

Mn(II)-Complex 

 

Co2O3 + 

+ 

+ 

141.73 

191.13 

367.20 

31.81 13.30 

8.39 

10.15 

68.19 

42.52-413.32 

413.32-616.73 

616.73-820.46 

820.46< 

1st 

2nd 

3rd 

Residue 

Co(III)-Complex 

NiO + 572.78 46.24 17.63 

28.71 

53.76 

23.46-409.17 

409.17-822.38 

<822.38 

0st 

2nd 

Residue 

Ni(II)-Complex 

 

CuO + 

+ 

116.19 

214.61 

33.58 25.06 

8.60 

66.42 

41.07- 428.60 

418.60-816.34 

<822.38 

0st 

2nd 

Residue  

Cu(II)-Complex 

 

ZnO + 491.44 39.21 14.62 

24.61 

60.79 

44.64-489.47 

489.47-820.00 

<820.00 

1st 

2nd 

Residue 

Zn(II)-Complex 

 

1/2Au2O3 + 

+ 

143.72 

185.07 

38.51 28.64 

9.53 

61.49 

45.35-446.52 

446.52-776.64 

<776.64 

1st 

2nd 

Residue 

Au(III)-Complex 

 

1/2Ag2O - 326.24 37.87 18.15 

13.16 

6.64 

62.13 

28.00-365.55 

365.55-607.68 

607.68-827.62 

<8227.62 

1st 

2nd 

3rd 

Residue 

Ag(I)-Complex 

 



 

 ومعقداته الفلزية (LH)ازو البنزاميدازوليلالليكاند  التحلل الحراري -(:33-3شكل )



 FESEM)) الماسح في المجال المنبعث ر االلكترونيمجهال-:304-

Field-emission Scanning Electron Microscope 
 

 FESEM)) الماسح في المجال المنبعث مجهر االلكترونيالتحاليل  1-12-3:-

 الفلزية وبعض معقداته ازو البنزاميدازوليل لليكاند

Field-emission Scanning Electron Microscope Analyzes for 

benzimidazolyl azo ligand (LH) and some their metal 

complexes. 

بعض العناصر مع ومعقداته الفلزية    (LH)خصائص سطح جسيمات ليكاند االزو درست         

 (III) الذهبو(III)والكوبلت(II)والمنغنيز(I) الفضةو (II) النحاسو(II)  النيكل االنتقالية وهي

ل الجسيمات والتجمعات , فضال لتوزيع تلك  الجسيمات باستعمال تقنية من حيث حجم وشك

 Mag =100.00  قوة تكبيربو ,mµ 1.44عرضي المقطع المجهرالمسح االلكتروني بمسافة 

KX. 

جسيمات بلورية متجانسة ذوشكل  ه يملكبأن (LH)لليكاند FESEMتحليل الصورة  تبين        

لمعقد النيكل  FESEMبينما صورة تحليل   .نانومتر  332.77 السطح ومعدل حجم الجسيمات يبلغ

(II أظهره على )اما نانومتر.  49.53 ومعدل حجم الجسيمات يبلغ   غير منتظمةصفائح  شكل

( ذا جسيمات بلورية 33-3بانه يمتلك شكل)(II)لمعقد الخارصين  FESEMصورة تحليل 

لمعقد FESEMو متر. اما صورة تحليل نان111.42متجانسة السطح ومعدل حجم الجسيمات يبلغ 

أما صورة نانو متر1141فقد ظهرت على شكل بلورات معدل حجم الجسيمات يبلغ (II)المنغنيز

على شكل بلورات غير متجانسة ومعدل حجم  ت( فقد ظهرIII) الكوبلت لمعقد FESEMتحليل 

على  ظهرت( IIIلمعقد الذهب) FESEM نانومتر في حين صورة تحليل 164.32الدقائق يبلغ 

 و من خالل صور نانومتر,  950شكل جسيمات محيطية كروية ومعدل حجم الجسيمات يبلغ 

FESEM( أدناه اتضح ان 37-3المبينة في الشكل )النيكل(II)  تكون ذات حجم حبيبي اقل من

لتي اتكتل العملية  من بسببالتجمعات من بعض الوأن وجود نانو أي أنها ضمن مدى نانوي.  111

ات استعمال  الدرجهذه الظاهرة بسبب  التخلص منع الجسيمات األولية, وصعوبة يتجم الى ديتؤ

 وبذلك(49,1015) قيد الدراسة إكمال عملية إنماء بلورات الليكاند والمعقدات من اجل الحرارية العالية

من اجل  ((Quantitative effectيدخل في التأثير الكمي   والذيتزداد المساحة السطحية الفعالة  

كاند . وأن هذه الميزة التي امتلكها الليتخليق مستويات للطاقة تكون جديدة لجعل االلكترون يتحرك 

(LH )ومعقداته الفلزية ( قيد الدراسة مكنتنا من دراسة الليكاندLH والذهب الثالثي التكافؤ  في )



  )151(ة من السرطاناتمجال الطب ومدى قابلية هذه المركبات من اجل القضاء على أنواع عديد

 وامكانية استعمالها كدواء الذي سيتم توضيحه الحقا في دراستنا الحالية. القولونمثل سرطان 

 

 

 (LH) ازو البنزاميدازوليل لليكاند FESEMصور  -(:34-3شكل )



 

 للمنغنيز FESEMصور  -(:35-3شكل )



 

 

 للكوبلت FESEMصور  -(:36-3شكل )



 

 

 للنيكل FESEMصور  -(:37-3شكل )

 



 

 للنحاس FESEMصور  -(:38-3شكل )



 

 للخارصين FESEMصور  -(:39-3شكل )



 

 ذهبلمعقد ال FESEM صور-(:40-3شكل )



 X-Ray Diffraction anlysis (XRD)تحاليل حيود األَشعة السينية   13-3:-

يود األَشعة ح ستعمالة بافي حالتها الصلب الفلزية قيد الدراسة  ومعقداته  ليكاندال تم تحليل         

 الخصائص التركيبية,بعض  من اجل معرفة  Ѳ2((°80-°5 (المدى الزاوي)السينية ضمن 

 . ةالبلوري وموالحجة كيب البلورياالتر

الشـــــد ,Micro strain)) -سباب أوال:ألقمم حيود يحدث لها استعراض  بعض هنالك     

( Faulting) -ثانيا: ((Lattice Deformationة الشبكة البلوري نالدقيــــــق مثل عدم تكو

 Domain size of the)) -ثالثا:,  التشوهات التي تحدث في البلورة التصدع البلوري  نتيجة

Crystal  رابعا: ,مجال حجم البلورة- Distribution) of domain)  توزيع حجم المجال 

(152,153) . 

و معقداته  ليكاندلحساب الحجم البلوري ل hererSc-Debyeشرر -معادلة ديباي ستعملتاِ       

 -:(154)وكما يأتي  الفلزية

 cos

k
D



 


                                               

والذي تكون قيمته  shape factorعامل الشكل = kمعدل الحجم البلوري,. = Dحيث تمثل       

αCuK 1.54056 =يمثل الطول الموجي لألشعة السينية والذي تكون قيمته  λ, 1.3ة حوالي عاد

A°, β=  العرض الكلي لنصف االرتفاع االعظمFWHM ,ϴ هي زاوية االنحراف. 

كد حصول عملية ؤالفلزية المحضرة  وهذا ي ومعقداته لليكاند   dالتباعد بين المستويات البلورية

d زوايا الحيود وقيم  ( 14-(3ولالجد تبين . و االيونات الفلزية قيد الدراسة دالتناسق مابين الليكان

observed واعراض القمم عند منتصف الشدة لكل   والحجم البلوري والشد البلوري والشدة النسبية

 -: قيد الدراسة الفلزية ومعقداته الليكاند  من

 

 

 

 

 

 

 

 

 



واعراض القمم  والحجم البلوري والشد البلوريوالشدة النسبية  dobserve dزوايا الحيود وقيم  -(:14-3جدول )

 ومعقداته الفلزية (LH)الليكاند  عند منتصف الشدة لكل من
 

 

Lattice 

Strain 

Crystallite 

Size. (nm) 

FWHM ) °I/I

%) 
observed          d

(A°) 

 °2Ѳ

observed  

No. Compound 

0.0019 95.58 0.08856 100 3.94642 22.53043 0 BIADMeP)) 

LH 
0.0003 619.6 0.013776 67 3.31198 26.9207 4 

0.0020 72.679 0.11808 54 3.03948 29.38616 3 

0.0022 34.21 0.27552 100 1.62683 56.57424 0 O2].H2Mn(L)] 

0.0031 43.760 0.1968 71 2.89666 30.87024 4 

0.0035 43.43 0.1968 42 3.2434 27.50094 3 

0.0050 26.580 0.32472 100 2.81696 31.7664 0 [Co(L)2] 

Cl.H2O 
0.0048 22.39 0.3936 66 2.29617 39.23621 4 

0.0049 19.06 0.47232 69 1.99147 45.55082 3 

0.0036 36.54 0.23616 100 2.82273 31.69973 0  [Ni (L)2] 

0.0025 38.1 0.23616 30 1.99742 45.4075 4 

0.0057 35.730 0.23616 26 4.30085 20.65243 3 

0.0017 79.75 0.10824 100 2.81261 31.81675 0 [Cu(L)2].H2O 

0.0031 61.4 0.13776 59 4.01683 22.13051 4 

0.0025 38.13 0.23616 29 1.9894 45.60082 3 

1.1120 32.87 0.23616 100 3.88145 22.91265 0 [Zn (L) Cl] 

.H2O 

1.1128 32.96 0.23616 39 3.65559 24.34934 4 

1.1127 48.84 0.2952 22 3.50887 25.3841 3 

1.1132 30.889 0.27552 100 2.3546 38.22421 0 [Ag(L)(H2O)] 

1.1068 9.12 0.94464 22 3.2355 27.56948 4 

1.1127 47.22 0.31488 27 2.77138 32.30301 3 

1.1140 64.62 0.13776 80 4.84478 31.69912 0 [Au(L)Cl] 

Cl.H2O 
1.1119 010.60 0.08856 011 0.99719 45.41531 4 

1.1142 22.62 0.1968 32 4.32607 38.19771 3 



 

  ازو البنزاميدازوليللليكاند  شعة السينية طيف حيود األ-(:320-شكل)

 [O2].H2Mn(L)( II)معقد المنغنيزلشعة السينية طيف حيود األ-(:24-3شكل)



 

 O2] Cl.H2[Co(L) (III) معقد الكوبلتلشعة السينية طيف حيود األ-(:23-3شكل)

 2[Ni (L)[( III) معقد النيكللشعة السينية طيف حيود األ-(:22-3شكل)

 



 

 O2].H2[Cu(L) (II) معقد النحاسلشعة السينية طيف حيود األ-(:22-3شكل)

 O2[Zn (L) Cl] .H (III) صينمعقد الخارلشعة السينية طيف حيود األ-(:26-3شكل)

 



 

 III)( O2[Au(L)Cl] Cl.H معقد الذهبلشعة السينية طيف حيود األ-(:47-3شكل)

 O)]2[Ag(L)(H (I) معقد الفضةلشعة السينية طيف حيود األ-(:48-3شكل)

 



 Proposed Structural Formulالصيغ التركيبية المحتملة للمعقدات -:3-02

of complexes                                                                                   

 

والقياسات مولية ,النسب الالتي تم الحصول عليها من  ةنتائج القياسات التشخيصي من خالل           

وطيف  NMR -H1طيــف  نتائج  كذلكوالمغناطيسية وقياسات التوصيلية الكهربائية الموالرية 

RNM -C13 النتائج المستحصلة منالمرئية ,و-البنفسجية األشعة فوق اطياف و طيف الكتلة ,و  

يمكننا  اجريتالتي  ,TGA)تقنية التحلل الحراري الوزني ) أطياف االشعة تحت الحمراء ,و

خالل عملية التناسق من  السن ثالثيةسلوك  تسلك (LH) زو ميدازول ااالد االستنتاج بان ليكان

 التابعة لمجموعةذرة النتروجين مع  الميدازولذرة النتروجين لحلقة ا من خالل قويكون التناس

فقد ن تأبعد  وذرة االوكسجين لمجموعة الهيدروكسيل ميدازولالجسرية البعيدة عن حلقة اال االزو

لمعقدات استقرارية ا تزيد منليعطي حلقتين مخلبيتين احداهما سداسية واالخرى خماسية  بروتونها

 التي و دراستنا هذهفي  الحصول عليها التي تم  المستحصلة ومن خالل النتائج ا .ة المتكونةالفلزي

( فإنها تشير إلى أن العدد التناسقي لأليونات الفلزية 8-3( و )3-3وردت في الجداول )

 التناسقية ت دراستها في معقداتهالتي تم  (II)والنحاس ( IIوالمنغنيز) (II)النيكل (III)لتاالكوب

العدد و . وبذلك يكون الشكل الفضائي المقترح لهذه المعقدات ثماني السطوح(6)هو  (LH)ولليكاند

وبذلك يكون الشكل  (LH)الليكاند  (4)مساو الى  (I)وايون الفضة (II)لخارصينالتناسقي اليون ا

 (III)لتلك المعقدات رباعي السطوح ,واخيرا كان العدد التناسقي اليون الذهبالفضائي المقترح 

 .والشكل الفراغي المقترح هو مربع مستوي (LH)الليكاند (4)هو 

توضح االشكال الفراغية المقترحة للمعقدات الفلزية قيد  (33-3)الى(49-3)من  و االشكال

  الدراسة.



 

 ازو البنزاميدازوليلليكاند ل المقترح الشكل الفراغي-(: 29-3شكل )

M=Mn.....n=0,x=0 

M=Co.....n=1,x=1 

M=Ni....n=0,x=0 

M=Cu,,,n=0,x=1 

مع  (II) النحاسو(II) النيكلو (III) الكوبالت (IIالمنغنيز)ات لمعقد المقترح الشكل الفراغي-(: 21-3شكل )

  ازو البنزاميدازوليل ليكاند



 

 لبنزاميدازوليلا ليكاندمع  O2[Zn (L) Cl] .H (II)خارصين اللمعقد المقترح الشكل الفراغي-(: 20-3شكل )

 ازو

 

 ازو البنزاميدازوليل ليكاندمع O)]2[Ag(L)(H (I) لفضةا لمعقد المقترح الشكل الفراغي-(: 24-3شكل )

 

 



 

 لبنزاميدازوليلا ليكاندمع  I)II( O2[Au(L)Cl] Cl.H للذهب لمعقد المقترح الشكل الفراغي-(: 23-3شكل )

 ازو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الفصل الرابع 

دراسة الفعالية 

 الحيوية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (MTT)باستخدام طريقة الخلوية سمية الفحوصات  -:4-1

  Cytotoxicity by use Assays (MTT) 

ان  لسرط,خط الخاليا السرطانية  هيمن خطوط الخاليا  نوعين تم استعمال هذه الدراسة في          

اول بالتفصيل تاثير بعض المواد وستن  للمقارنةHdfn الخاليا االعتيادية   خطو,Caco2 القولون

م استعمال ت حيثعلى الخاليا االعتيادية  لكل نوع, و رة قيد الدراسة  على الخاليا السرطانية ضالمح

المركب بينت النتائج أن نوع و .لجميع الخالياحيوية الفحص  ألجلMTT )االختبار )

ر على تراكيز يعتمد بشكل كبي حيث تحديد نسبة تثبيط الخاليا. اهمية كبيرة في  له هوتركيزالمحضر

, وهذا Dose dependentالظاهرة باالعتماد على الجرعة تلك ويطلق على خرى أوعوامل 

 . (155,156,157,)من الباحثين العديدا عليهيتفق ما

 caco-2  قولونخط الخاليا السرطانية لسرطان ال -:2-1-1

 السرطانية طوط الخاليالخنمو ال عملية على ( (LHتأثير الليكاند -:2-1-1-1

 (Hdfn)الطبيعيةو الخاليا  Caco-2 قولونلل

على عملية نمو خاليا الخطوط    ( (LHتأثير الليكانديبين  (4-1)والشكل  (4-1)الجدول        

أقل نسبة انه  حيث  وجدت  (Hdfn) الخاليا السليمةو Caco-2) )قولونلل الخلوية السرطانية

 400عند التركيز  تثبيطأعلى نسبة  كانت بينما µg \ ml 25التركيز ند اهي عتثبيط نمو الخاليا  ل

µg \ ml  قولونلل سرطانلخاليا( Caco-2)  السليمة وأيضا الخاليا(Hdfn)  تلك  استعملت قدو

لبيان مدى   (Caco-2 )قولونخاليا سرطان المع  من اجل المقارنة ي الخاليا السليمةأالخاليا 

لة عدد الخاليا الحية المتبقية بعد المفاعلنسبة الكدواء.  تتراوح  كب المحضراستعمال المر إمكانية

-Caco قولونلللخـاليا الخط الخلوي السرطاني  (% 94.60 - %43.17)بين  (LH)مع الليكاند 

. وقد (%96.95 - % 59.69)بين ( كانت النسبة Hdfn)اليا الخط الخلوي الطبيعي خلبينما , 2

للخط  الخاليا المتبقية نسبةحيث كانت  µg \ ml 400عنـد التـركيـز ثبيط ت نسبة افضلوجد أن 

خلوي للخط الالخاليا المتبقية  أن نسبة  تبين بينما Caco-2   43.17% قولونللالسرطاني  الخلوي

 . % 59.69بنفس التركيز و( Hdfn) خاليا الطبيعيةلل

 

 



Conc. ( 

) 1−μg.mL 

 ليكاند

 خط الخاليا السرطانية

Caco-2 

 

 خط الخاليا الطبيعي

HdFn 

mean  Std 

error 

of  

(mean)  

mean  Slandered 

deviation 

error of  

(mean) 

52 94.60 2.17 96.95 1.14 

50 88.08 3.28 96.18 1.25 

100 75.62 3.47 88.80 4.29 

200 58.10 2.37 74.46 0.85 

 400    43.17    3.64    59.69    8.27   

     

( Hdfnمع خط الخاليا الطبيعية ) Caco-2( على الخاليا السرطانيه للقولون LH(تاثير اليكاند)0-2جدول )

 درجة مئوية 37ساعة عند  42لمدة  MTTبواسطة مقايسة  بنفس التركيز

 

ي السـرطـاني لخــاليا الخط الخلو  µg /ml  211 مقارنة مابين الخاليا الحية عند التركيز -( :1-2شكل )

 ((Lلليكاند Hdfn  و خــاليا  الخط  الخلوي االعتياديCaco-2  للقولون

 

 Caco-2  قولونلل السرطانيةالخط   العالقة بين الفعالية الحيوية لخالياالتالي  (4-2)يبين الشكل 

 ((LHليكاند مقابل لوغاريتم التركيز  Hdfn  و خــاليا  الخط  الخلوي االعتيادي
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و خــاليا  الخط  الخلوي  Caco-2  قولونلل السرطاني الخط  العالقة بين الفعالية الحيوية لخاليا -:(4-2شكل )

 ((LHليكاند مقابل لوغاريتم التركيز  Hdfn  االعتيادي

 اءهاتم اجراليها من خالل الفحوصات التي  وصلناالتي  لهااإلشارة  يجبالتي ,األمور المهمة و      

ومن خالل النتائج المستحصلة   وبين خاليا(III) و الذهب  (I)الفضة   يومعقد ((LH بين الليكاند

نصف يقتل هذا التركيز في ((Inhibition Concentration Fifty التركيز المثبط النصفيبلغ 

ع الخط الخلوي السـرطـاني م )L(Hالليكاند مفاعلةمن خالل  (50IC) هو )156(تقريبا الحيوية الخاليا

  Hdfn   للخاليا الطبيعية التركيز المثبط النصفي بلغ بينما Caco-2 . µg\ml  161.1  قولونلل

µg \ ml    . 198.4 

 

على نمو الخطوط O 2Cl.H [Au(L)Cl](IIIمعقد الذهب )تأثير -:2-0-0-4

 (Hdfn)و الخاليا االعتيادية Caco-2 قولونلل الخلوية السرطانية

ط الخلوي لخـاليا الخ عدد الخاليا الحية المتبقيةن نسبة أتبين من خالل النتائج المستحصلة         

خاليا الخط في حين نسبة , (%97.15 -%53.40)بين  تتراوح Caco-2 قولونلل السرطاني

أقل نسبة  نهأالنتائج  كذلك بينت.(%96.95 - %80.89)بين تتراوح  Hdfn) )الخلوي الطبيعي 

اما أعلى    µg \ ml 25عند التركيز  Caco-2 قولونلل السرطانية تثبيط لخاليا الخطوط الخلوية



نسبة  فضلأ فضال عن ذلك ظهرت.معا لكليهما µg \ ml 400نسبة للتثبيط كانت عند التركيز 

 µg\ml 400عنـد التـركيـز  Caco-2 قولونللالسرطاني  للخط الخلوي(III)تثبيط لمعقد الذهب 

للخط الخلوي  الخاليا المتبقيةنسبة  بلغت بينما %53.40حيث كانت نسبة الخاليا المتبقية هي 

وهذا بدوره يدل على  جيدةوهي نتيجة  µg\ml 80.89  بنفس التركيز أعالهو (Hdfn) الطبيعي

اليا افضل نسبة في تثبيط نمو الخأعطى  أنهُ  إذ.  قولونالهذا المعقد كعالج لسرطان  استعمالامكانية 

تاثير  (4-8)و الشكل(4-9ويوضح الجدول ) . (Hdfn)لسليمة على الخاليا ا قل تأثيرٍ أالسرطانية و

 .Hdfn) الخاليا الطبيعية) و Caco-2 قولونللعلى نمو خاليا الخطوط الخلوية   المعقد

 

 

 

 

( Hdfnخط الخاليا الطبيعية )مع  Caco-2( تاثير معقد الذهب على الخاليا السرطانيه للقولون 4-2جدول )

 درجة مئوية 37ساعة عند  42لمدة  MTTطة مقايسة ابوس بنفس التركيز

 

 

 

 

 

 

لخــاليا الخط الخلوي السـرطـاني   µg /ml  211 مقارنة مابين الخاليا الحية عند التركيز -( :3-2شكل )

 (III)ذهب لمعقد الHdfn  و خــاليا  الخط  الخلوي االعتياديCaco-2   قولونلل

 

Cons. 

) −1(μg.mL 
 معقد الذهب

 خط الخاليا السرطانية
Caco-2 

 خط الخاليا الطبيعية
 HdFn 

mean  Std error 
of  

(mean)  

mean  Slandered 
deviation 
error of  
(mean)  

25 97.15 1.35 96.95 1.14 
50  95.45 0.88 96.49 1.29 
100 76.17 5.29 92.21 2.78 
200 67.62 6.10 87.92 3.58 

 400    53.40    3.31    80.89    4.54   
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و  Caco-2  قولونللالسرطانية  الخط   العالقة بين الفعالية الحيوية لخاليايمثل  (4-4الشكل ) و

 .(III)لمعقد الذهب مقابل لوغاريتم التركيز  Hdfn  خــاليا  الخط  الخلوي االعتيادي

 

و خــاليا  الخط   Caco-2  قولونللالسرطانية  الخط   العالقة بين الفعالية الحيوية لخاليا -:(4-4شكل )

 (III)لمعقد الذهب مقابل لوغاريتم التركيز  Hdfn  الخلوي االعتيادي

 ( (Inhibition Concentration Fiftyالتركيز المثبط النصفي فضال عن ذلك بلغ        

(50IC)  معقد الذهب مفاعلةمن خالل (III) 2  قولونع الخط الخلوي السـرطـاني للم-Caco . 

µg\ml  132.0 359.2 للخاليا الطبيعية التركيز المثبط النصفي بلغ بينما   Hdfn  µg \ ml  

  تعمال المعقد لعالج سرطان القولونتعزز ماذكرناه سابقا من إمكانية اس وهذه أيضا" نتيجة جيدة 

القولون على نمو خاليا سرطان  [Ag(L)(H2O)] معقد الفضةتأثير  -:3-1-1-4

Caco-2 العتياديةو الخاليا ا(Hdfn) 

 قولونلسرطان الخطوط الخلوية للنمو ال عملية على(I)الفضةلمعقد تأثير التم دراسة         

(Caco-2)  السليمةو الخاليا-((Hdfn  الخطوط  خالياالتثبيط لنمو للأقل نسبة  نأظهرت  إذ

الخاليا  فيوكذلك  µg \ ml 25 كيزعند التر Caco-2) )قولونلسرطان الالخلوية 

لخاليا  µg \ ml 400نسبة للتثبيط ال اعلىفي حين ظهرت   µg \ ml 25(بلغتHdfn)الطبيعية



.  وبينت النتائج المستحصلة  (Hdfn)الطبيعيةالسليمة  الخاليا  و  , Caco-2) ) قولونسرطان ال

حيث  ,µg \ ml 400 (وبتركيز (Caco-2 لسرطان القولون تثبيط لخط الخلويللنسبة  فضلأ

الخلوي  الخط الخاليا المتبقيةنسبة بينما كانت %73.69 السرطانية الخاليا المتبقية بلغت نسبة

و    (4-13) وكما موضح بالجدول  % 83.53بنفس التركيز و( Hdfn) للخاليا السليمة الطبيعية

 -:  انالتالي (4-13)  الشكل

 

 

 

 

 

الفضة على الخاليا  ( تاثير معقد 3-2جدول )

لمدة  MTTبواسطة مقايسة  ( بنفس التركيزHdfnمع خط الخاليا الطبيعية ) Caco-2السرطانيه للقولون 

 درجة مئوية 37ساعة عند  42

 

لخــاليا الخط الخلوي السـرطـاني   µg /ml  211 مقارنة مابين الخاليا الحية عند التركيز -( :5-2شكل )

 (I) لمعقد الفضةHdfn  و خــاليا  الخط  الخلوي االعتياديCaco-2   قولونلل
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Cons. 

) −1(μg.mL 
  معقد الفضة 

 خط الخاليا السرطانية
Caco-2 

اليا خط الخ

 الطبيعية
 HdFn 

mean  Std 
error 
of  

(mean)  

mean  Slandered 
deviation 
error of  
(mean)  

25 94.79 3.24 95.22 0.82 
50  93.83 1.29 95.33 1.18 
100 90.39 1.45 93.60 2.10 
200 79.44 1.60 88.27 2.61 

 400    73.69    4.92    83.53    0.81   



 

و خــاليا  الخط   Caco-2  قولونللالسرطانية  الخط   العالقة بين الفعالية الحيوية لخاليا -:(4-6شكل )

 (I) لمعقد الفضةمقابل لوغاريتم التركيز  Hdfn  الخلوي االعتيادي

 

 Inhibition Concentration Fifty ) (50IC)(ركيز المثبط النصفيلت فضال عن ذلك بلغ        

 Caco-2  . µg\ml  155.5  قولونلمع الخط الخلوي السـرطـاني ل (I) فضةمعقد المفاعلة عند 

 .Hdfn  µg \ ml  188.7    للخاليا الطبيعية التركيز المثبط النصفي بلغ بينما

 

 

 

 

 

 



  Biological Activity                                                   الفعالية الحيوية -:2-4

من  نوعةالمتلكثير من األصناف اتثبيط الالعالية في  آزو  بفعاليته االميدازول مركب تميز        

إذابة  ليةفي عمقدرة محاليلها لذلك  و المسببة للكثير من االمراضوالفطريات  المرضية البكتريا

ال , فض ثم قتلهاالخلية  من داخلسوائل النضوح  الى خروج ومما يؤدي  للخلية الخارجي الغشاء

 بعضالع مفي عملية االرتباط تؤهلها والتي  ,عن ذلك وجود مجاميع فعالة في تركيب الليكاند الفعال

 ات فلزيةوبذلك تكون معقد الخاليا لها التي تحتاج الخالياجسم ا داخل الفلزية التي توجدالعناصر من

 . (138) ا يؤدي الى موت  هذه الخليةممّ  العناصر تلكمع 

 لتاالكوبمع أيونات  الفلزية قيد الدراسة ومعقداته L)( االميدازول يكاندلتمت دراسة فعالية ل        

 (III) والنيكل (II) والنحاس (II) (والمنغنيزII)  والخارصين (II)  والفضة (I)  والذهب (III)  

عـن  تمثل Streptococcusصنفين من البـكتريا المرضية  استعمال حيث تضمنت الدراسة

خرى الذي تم البكتريا األ نأ (Gram positive Bacteriaغة كـرام )بالمـوجـبة لصـ البكـتريا

 Gram Negativeكرام ) بكتريا سالبة صبغة وهي  Escherichia coli  دراستها ايضا

Bacteria )  وصنفين من الفطرياتAspergillus Niger وFlavus  وذلك لمعرفة تاثيرها

 التثبيطي لهذه المركبات على نمو هذه االحياء.

-21)( الى15-4( والموضحة في االشكال من )15-4لقد بينت النتائج المدرجة في الجدول )       

تريا  موالري مع البك 1×10-3الفلزية المحضرة بتركيز لتأثير الحيوي لمحاليل الليكاند  ومعقداتها (4

 سة.والفطريات  قيد الدرا

 

 

 

 

 

 



ا ونوعين من يعلى نوعين من البكتر  DMSOالفلزية الذائبة في مذيب ومعقداته تأثير الليكاند -:(4-4جدول )

 الفطريات .

Comp. No. Anti- bacterial Activity Anti-fungal Activity 

Streptococcus E.coli Flavus Aspergillus niger 

L + - - +++ 

[Co(L)2] Cl.H2O +++ +++ - +++ 

[Ni (L)2] +++ ++ - - 

[Cu(L)2].H2O +++ +++ - - 

[ Mn(L)2].H2O +++ + - +++ 

[Zn (L).Cl]  + +++ - - 

[Ag(L)(H2O)] - +++ +++ +++ 

[Au(L)Cl] Cl.H2O +++ +++ +++ +++ 

 



 

 

10-×1ه الفلزية مع العناصر قيد الدراسة بتركيز)( ومعقداتLالتأثير الحيوي للكاشف العضوي )-(: 7-4شكل )

وصنفين من الفطريات    ischerichia colEوبكتريا    Streptococcus( موالري مع  بكتريا  3

Aspergillus Niger  وFlavus 
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  Streptococcusبكتريا تأثير المعقدات على( 8-2شكل )

 



 

 

  Escherichia coli كترياب المعقدات على تأثير (9-2شكل )



 Aspergillus Nigerالفطريات (01-2شكل )                                      

L=Ligand  , M1=[Co(L)2] Cl.H2O , M2=[Cu(L)2].H2O,  M3=[Ni (L)2] M4=[Zn 

(L).Cl],      M5=[ Mn(L)2].H2O,   M7=[Ag(L)(H2O)] M8=[Au(L)Cl] Cl.H2 

 



 

 Fluvus(فطريات 00-2شكل)

L=Ligand  , M1=[Co(L)2] Cl.H2O , M2=[Cu(L)2].H2O,  M3=[Ni (L)2] M4=[Zn 

(L).Cl],      M5=[ Mn(L)2].H2O,   M7=[Ag(L)(H2O)] M8=[Au(L)Cl] Cl.H2 



 

 

 

 

 

 االستنتاجات 

 والتوصيات

 

 
 

 

 

 



 Conclusions                                                              االستنتاجات      

 ازوميدازوليل البنزا ة والتحليلية والحرارية لليكاندالطيفيو يةنتائج التشخيصال خالل من        

(LH) ما يلي:  تم استنتاج الفلزية قيد الدراسة  ومعقداته- 

 (II) النحاسو (II) النيكلو  (III) الكوبالت معقداتلل  [2:1]ّن النسبة المولية )فلز: ليكاند( هيإ .0

النسبة المولية )فلز: ليكاند( بينما بلغت   (LH)ازوالبنزاميدازوليل  ليكاند مع (II) والمنغنيز

 (LH) ازو االميدازول ليكاندل (III) الذهبو(I) والفضة (II)الخارصين معقداتلل  [1:1]هي

استثناء ة غير أيونية بذات صف أيصفة غير الكتروليتية  قيد الدراسة قد امتلكت هذه المعقداتو

صفة الكتروليتية من نوع  التي امتلكت (III) كوبلتالو (III) الذهب المعقدات الفلزية لأليونات

 ( الكتروليت.1:1)

 يد الدراسةق الصيغ التركيبية المقترحة للمعقدات الفلزية ومن خالل النتائج المستحصلة  تبين .4

حدوث عملية التناسق السن عند  ليكاند ثالثيبصيغة (LH) ازو البنزاميدازوليل ليكاندسلوك 

المعقدات  تزيد من استقرارية التي من خاللها سداسية ةاأليونات الفلزية لتكوين حلق بينها وبين

 .لمحضرةالفلزية ا

 ازوالبنزاميدازوليل  قيد الدراسة الليكاند الصلبة المحضرة الفلزيةالمعقدات  أظهرت .3

(LH) درجات انصهارها العالية فضال عن ذلكء والحرارة, الضووالرطوبة ببعدم تأثرها  

حراري التحلل الحراري الاكدته نتائج   والتيلى استقرارها العالي وثباتها الحراري إ,مما يشير 

  . TGA)الوزني )

تجانس  نأ واظهر ,  FESEM)) الماسح في المجال المنبعث مجهر االلكترونيالبينت صورة  .2

 ضمنأي أنها  مترنانو 111من اقل ذات حجم حبيبي  النيكل عقدمل سطوح المركبات المحضرة

 في المجاالت الصناعية والطبية . وهذه الصفة تزيد من أهمية استعمالهاالمدى النانوي 

 ازو البنزاميدازوليل ليكاند من كل أنّ  XRDمن خالل دراسة حيود االشعة السينية  اتضحت .2

(LH) فضال .أنظمة بلورية متفاوتة في النسب البلورية  تامتلك قيد الدراسةالفلزية  معقداتهو

ضمن قيد الدراسة  الفلزية معقداتهو(LH) ازوالبنزاميدازوليل  الليكاندعن ذلك تبين لنا أن 

 .المدى النانوي

 (LH)ازو قيد الدراسة البنزاميدازوليل من خالل دراسة الفحوصات السمية لليكاند  بينت .6

    O 2Cl.H [Au(L)Cl](IIIمعقد الذهب ) و   O]2(L)H[Ag( Iمعقد الفضة ) وللمعقدين 

, و خاليا الخط الخلوي Caco-2 القولونقيد الدراسة على خاليا بشرية مصابة بسرطان 

الليكاند ومعقداه الفلزية انتقائية قليلة نسبيا  في قتل الخاليا  .وقد اظهر (Hdfn)الطبيعي 



)التركيز الالزم لقتل نصف الخاليا  (05ICالتركيز المثبط النصفي)السرطانية حيث كان 

 احتاج إذعلى الخاليا السليمة  اً تأثيرقل أوµg \ ml 161.1   يساوي (LH)لليكاندالسرطانية( 

فقد    O]2[Ag(L)H( Iمعقد الفضة )اما لقتل نصف الخاليا السليمة , μg/ml  198.4الى

   يساوي الخاليا السرطانية(  ( )التركيز الالزم لقتل نصف50ICالتركيز المثبط النصفي)كان 

155.5 µg \ ml 188.7لىإ احتاج إذعلى الخاليا السليمة تأثيرِ واقل  μg/ml   لقتل نصف

 O 2Cl.H(IIIمعقد الذهب )ل( 50ICالتركيز المثبط النصفي),في حين كان  الخاليا السليمة

[Au(L)Cl]  132.0   يساوي µg \ mlالى ث بلغحيعلى الخاليا السليمة  اً تأثيرقل أو μg/ml 

ستعمال اامكانية  التي تدل الىومن النتائج المستحصلة  ,لقتل نصف الخاليا السليمة 359.2

ً بوصفه عالجمعقد الذهب كانت نتيجه جيده  معقد الليكاند و امأ  Caco-2 القولونلسرطان  ا

 .لغرض تحسينهالى بعض التحويرات للحصول على نتائج افضل إتحتاج الفضة 

صنفين من  على الفلزية قيد الدراسة ومعقداته( LHازو) البنزاميدازوليل ليكاندفعالية دراسة تم  .7

  رام والسالبة لصبغة ك   Streptococcusالموجبة لصبغة كرام  ,البـكتريا المرضية

Escherichia  من الفطريات وصنفينAspergillus Niger   وFluvas.  المسببات لكثير

الفعالية  لز في اختالفا يعكس تأثير إدخال الفتها بدرجات متفاوتة ممّ فعالي  مراض الشائعةمن األ

  ازوقيد الدراسة. البنزاميدازوليللليكاند

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                            Recommendationالتوصيات                                                          

 كن اقتراح التوصيات اآلتية:يم االستنتاجاتما تقدم من        

الفلزية قيد الدراسة على  ومعقداته) LH)ازو  البنزاميدازوليل إمكانية إجراء دراسة لليكاند .0

 وفق السبل  المختبرية القياسية . أورام سرطانية اخرى 

تمتلك حجما حبيبيا ضمن المدى من خالل تحاليل حيود االشعة السينية الليكاند ومعقداته  .4

 بيةوالطفي عدة مجاالت منها الصناعية و ذه الصفة جيدة لكثير من االستعماالتوهالنانوي 

المستقبلية نوصي بها  المهمة االمورلذلك من  من السرطانات عدة أنواعبوصفه عالجاً ضد 

 . االمجاالت المذكورة انفالفلزية المحضرة في  ي التوسع في دراسة هذه الليكاند  ومعقداتهه

المحضيرة موضيوع دراسيتنا مع أيونات عناصير فلزية أخرى  ة لليكاندتحضيير معقدات فلزي .3

 انتقالية أو ممثلة وتشخيصها بالوسائل التحليلية و الطيفية المتوافرة .

اسييييتغالل صييييفة اللون لمحاليل المركبات التي حضييييرت في مجال الكيمياء التحليلية للتقدير  - .2

وغيرها من األيونات الفلزية ما الطيفي أو إسيييتخالص أيونات العناصييير موضيييوع دراسيييتنا 

 .دامت لها القدرة على تكوين معقدات ملونة

 اأخرى من البكتري ألصنافللمركبات المحضرة الفعالية الحيوية من  دراسة جوانب أخرى .2

 ستعمالها في الحقلاإلمكانية  مفصلةوبصورة  المرضية وأصناف أخرى من الفطريات

 . الصيدالني الطبي و

 يها.نسجة ومدى ثباتيتها عللصبغي لمركبات االزو على انواع مختلفة من األدراسة التاثير ا .6
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Abstract: 

The work included several stages. The first stage is: Preparation of a new 

organic azo ligands derived from imidazole  cyclicligand from hetero

6,dimethylphenol -4-benzamidazole azo ligand]-2-[-derivatives is the 2

(BIADMeP) characterizing the ligand by NMR proton spectra. 1H-NMR, 

and NMR Carbon spectra 13C-NMR, Mass Spectrum, FT-IR, Visible-UV, 

TGA, X-ray diffraction (XRD) and Scanning Electron Spectroscopy 

(FESEM) in addition to exact analysis of elements C.H.N). The second 

stage of the research is the preparation of a series of solid metal complexes 

for imidazole ligand with metal ions cobalt (III), nickel (II), copper (II), 

manganese (II), zinc (II), silver (I) and gold (III). The metal complexes 

were identified by the above techniques. The stability of the prepared metal 

complexes was also studied, and their stability constants were calculated 

spectrophotometrically using the UV-visible spectrum. The flame atomic 

absorption spectrometer was also used to calculate the percentage of metal 

ions. Also, the magnetic sensitivity and molar conductivity of the prepared 

×1 3-metal complexes dissolved in DMSO at concentration were studied. 10

molarity at laboratory temperature. While the third stage of the study 

included studying the biological effect of the prepared compounds and the 

possibility of using them in the medical aspect as medicine. The study 

included the use of two types of bacteria isolated and identified using 

positive biochemical and microscopic tests. For the Gram-negative 

Streptococcus and Gram-negative Escherichia coli and two types of fungi 

Aspergillus Niger and Fluves, these isolates have been considered the 

cause of many common diseases. While the fourth stage included the study 

of toxicity tests for some compounds that were studied on human cancer 

cells (colon cancer) in order to find out the possibility of using this type of 



compound in medicine and pharmacology as a new treatment against many 

types of cancers, through treatment with human cancer cells to see how 

they are affected Effect of an azo imidazole ligand (L) and silver (I) 

complex [Ag (L) H2O]. The gold complex (III) [Au (L) Cl]. H2OThe effect 

of the imidazole ligand on the growth line of Caco-2 colon cancer cells and 

Hdfn normal cells was studied, for the purpose of determining the extent 

of its toxicity to human body cells and the possibility of using it as a 

treatment for the treatment of the above-mentioned cancer. Through the 

results obtained, the gold (III) [Au (L) Cl] complex showed a high 

selectivity to kill colon cancer cells at a concentration of 400 µg/ml, where 

the percentage of the remaining cells was 53.40%, while the remaining 

cells of the normal cell line (Hdfn) reached the same The concentration 

above 80.89 µg/ml, which is a good result,This enances the possibility of 

using the comlex as a treatment for colon cancer. As it gave the best 

percentage in inhibiting the growth of cancer cells and the least effect on 

healthy cells (HDfn). As a result, the prepared gold compound can be used 

as a new treatment for colon cancer Caco-2 with very high selectivity and 

effectiveness. As for the effect of the rest of the compounds under study, 

they also showed good inhibition, but they need some modifications in 

order to increase the efficiency. Also, the half inhibitory concentration 

IC50 of the above complex was (132.0 µg/ml) in order to kill half of the 

colon cancer cells, and it reached (359.2) µg/ml to kill half the healthy 

cells, which is a good result.                                                                               
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