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الآيــة

بسم هللا الرحمن الرحيم
( هللا لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له مافي
السموات ومافي الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم مابين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشئ من علمه إلا
بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤدوه حفظهما
وهو العلي العظيم )
صدق هللا العظيم
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الإهداء

حلم يضعك في دائرة التضحية يذيبك كالشمعة من أجلهم يحولك إلى كبش
فداء يعلمك العطاء بلا حدود،إلى من علمني معنى العطاء بلا حدود إلى من
علمني معنى الوفاء في العمل...
إلى والدي،..
حلم تطير به فرحا تهديه لمن تحب بفخر تلامس به القلوب المحيطة تتحدث
عنه معهم بثقة،يعرفك إلى ذاتك يكشفك لنفسك يسلط أضواءك على
أعماقك...
إلى والدتي،..
حلم تتحدى من أجله المستحيل تمهد له الصعاب تروض له الظروف تحارب
الواقع من أجله إلى من وقف بجانبي في كل خطوة من البحث وعلمني معنى
الحكمة والإيمان العميق في العمل...
إلى أ.د .سامي أبوالوفا،..
حلم يشعلك كالشمس ينير الحياة في عينيك يمحو السواد من عالمك يحسن
علاقتك بالوجود إلى من ساعدني بمعلوماته وتوفير المواد البحث ،..
إلى أ.عبد السلام معتوق هميل،..
حلم يرفعك إلى السماء يشعرك بأنك خارج نطاق الأرض يعلمك التحليق نحو
النور والطير بلا أجنحة إلى من ركبت معهن قطار العلم وتشاركت معهن مقاعد
الدراسة،..
إلى صديقاتي وزميلاتي،..
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كلمة الشكر
الشكر الأول والأخير هلل عزوجل الذي منحني الصبر على
إكمال بحثي هذا بمساعدة المشرف الفاضل الذي وقف إلى
جانبي في كل خطوة من خطوات البحث ...
أ.د.سامي محمد أبو الوفا.
كما أشكر الأستاذ الفاضل الذي زودني بمعلوماته والمواد
الكيميائية اللازمة في البحث...
أ.عبد السلام هميل.
وأتوجه بالشكر إلى من ساعدني في دراسة الفعالية
البيولوجية للمواد البحث...
د.حامد البغدادي.
وأشكر كل من ساعدني في استكمال بحثي هذا .....
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الهدف من البحث

سبق القول بأن المرتبط من قواعد شيف وأيونات بعض العناصر االنتقالية ثنائية الشحنة
المحضرة في هذا البحث هي مركبات جديدة لم يسبق تحضيرها من قبل وال يوجد مايفيد فى
الدوريات العلمية انه تم تحضيرها من قبل والهدف من هذا البحث والدراسة هو معرفة
المجموعات الفعالة الموجودة في المرتبط لكي تتناسق مع أيونات العناصر االنتقالية ثنائية الشحنة
قيد الدراسة وتكوين متراكبات وأيضا معرفة المجموعات الفعالة في المرتبط التي تلعب دورا مهم
في عملية التناسق بواسطة طيف األشعة تحت الحمراء .تم دراسة النشاط الميكروبيولوجى
لمركب السلفا ومشتق اآلزو والمرتبط باالضافة الى المتراكبات قيد الدراسة وتم مناقشة النتائج.
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الملــخص

تحتوى هذه الدراسة ثالثة فصول حيث يشمل الفصل األول مقدمة عن قواعد شيف المشتقة من
ازو ميثا اوكسازول ومتراكباتها من دراسات سابقة لبعض بحوث قام اجراؤها بواسطة باحثون
آخرون .بينما يشمل الفصل الثانى الجزء العملى والذى يحتوى على خطوات كيفية تحضير
مرتبط قاعدة شيف من مركب آزوميثااوكسازول واألسيتيل أسيتون وكيفية تحضير متراكبات
بعض ايونات العناصر االنتقالية ثنائية الشحنة قيد البحث أما الفصل الثالث فيحتوى على النتائج
والمناقشة وطريقة الترابط بين األيونات قيد البحث والمرتبط بواسطة األشعة تحت الحمراء()IR
 .تم دراسة النشاط الميكروبيولوجى لمركب السلفا ومشتق اآلزو والمرتبط باالضافة الى
المتراكبات قيد الدراسة وتم مناقشة النتائج.
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المقــدمة
لقد اكتشف الصيدلي األلماني بول جلمو ـ الذي كان يبحث عن أصباغ .تطور مركبات السلفا
أفضل لألقمشة الصوفية ـ بعض المواد الكيمائية التي أدت بدورها إلى التوصل إلى مشتقات
السلفا ،ولكن لم تستخدم مشتقات السلفا في األدوية إال في أوائل ثالثينيات القرن العشرين
الميالدى .وفي عام 1935م اكتشف باحث ألماني في علم األمراض ،جيرهارد دوماك ،أن صبغة
البرونتوسل تقتل البكتيريا العقدية في الفئران ،وكشفت المزيد من األبحاث أن البرونتوسل يتحلل
إلى مشتق للسلفا في الجسم .وتوصل العلماء إلى أن السلفا هي المادة الكيميائية المسؤولة عن منع
ْ
واخت َبر الباحثون اآلالف من المواد الكيميائية المرتبطة بالسلفا قبل أن تتكاثر وتنمو البكتيريا
يتوصلوا من بينها إلى عدد القليل منها أكثر فاعلية.
أدى تطور مشتقات السلفا إلى انخفاض حاد في عدد الوفيات الناتجة عن كثير من األمراض
المعدية ،وساعدت على إنقاذ أرواح كثيرة خالل الحرب العالمية الثانية (1945 – 1939م).
ويصف األطباء السلفا اليوم لعالج أخماج المسالك البولية .
ال تكون مشتقات السلفا فعالة ضد كل أنواع البكتيريا ،وبالتالي يحتاج األطباء إلى التعرف أوالً
على نوع البكتيريا المسببة للعدوى قبل أن يقرروا ما إذا كانوا سيستخدمون مشتقات السلفا أو ال.
السلفا مجموعة من المركبات المرتبطة كيميائيًا والمضادة للبكتيريا .وهي من أوائل األدوية التي
دورا رئيسيًا في العالج
أثبتت فاعليتها ،وأمانها ضد كثير من العدوى البكتيرية الشائعة ،وأدت ً
ضد البكتيريا في الفترة بين الثالثينيات ومنتصف األربعينيات من القرن العشرين ،إلى أن أصبح
متوافرا على نطاق واسع.
البنسلين
ً
وفي الماضي كانت مشتقات السلفا تستخدم في عالج أمراض ،مثل التهاب الرئة والزحار
(الدوسنتاريا) واإلسهال وتسمم الدم والتهاب الهلل والطاعون الدبلي والتهاب الملتحمة ،إال أن
استخدامها قد تضاءل بسبب تطوير األدوية األكثر قوة ـ مثل البنسلين ،والمضادات الحيوية
كثيرا من األمراض البكتيرية .وكذلك اكتسب كثير من أنواع البكتيريا مناعة
األخرى ـ لتعالج ً
ومقاومة ضد مشتقات السلفا.
وفى أواخر الستينيات من القرن العشرين طور الباحثون توليفة دوائية مكونة من السلفا
ميثاأوكسازول ،وهو من مركبات السلفا ،ومركب مضاد للبكتيريا يسمى ترايميثوبرزم وأطلقوا
على هذا الدواء اسم كورترايموكسازول ،وقد أثبت فاعليته في عالج أنواع معينة من العدوى
.البكتيرية غير الحساسة لمشتقات السلفا وحدها.
والمشكلة الرئيسية المرتبطة بالسلفا وغيرها من مركبات السلفا األولى ،هي أنها قد تتبلور أَحيانا
في بول المريض مسببة تلف ال ُكلية ،ولكن العلماء تمكنوا فيما بعد من حل هذه المشكلة ،فطوروا
مشتقات السلفا وجعلوها ذات قابلية أكثر للذوبان في الماء وبالتالي أصبح من الطبيعي أن يقل
.احتمال وجود التبلور في البول.
والهدف من هذا البحث هو تحضير مركبات قواعد شيف جديدة مشتقة من السلفاميثاكسازول
باالضافة الى متراكباتها وحيث انه تشغل متراكبات العناصر االنتقالية ثنائية وثالثية الشحنة مع
قواعد شيف حيزا هاما من حيث التطبيقات منها ما يستخدم كعوامل حفازة في وايضا فى
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(-1

ال ص ناعة وفى البحث عن مصادر جديدة للطاقة كما يحدث بالنسبة لمجال الطاقة الشمسية
)6ومتراكبات أخري تستخدم كعالج أمراض السرطان والحروق( )11-7واالخري تستخدم في
صناعة البتروكيماويات( )20-12وفي تحضير البولميرات(. )31-21

وفي هذا البحث سوف يتم التسليط الضوء علي تحضير المرتبطات المشتقة من أزوميثا أو كسازول
واألستيل أسيتون حيث وجد أن لتلك المرتبطات ومتراكباتها فاعلية بيولوجية( )41-32وبعض التطبيقات في
المضادات الحيوية لبعض األمراض الجلدية .
وهذا البحث يلقي الضوء علي تحضير مرتبط جديد تم تحضيره من قواعد شيف من مرتبط االزوميثا
أوكسازول واألستيل أسيتون وتم تحضير بعض المتراكبات الخاصة بذلك المرتبط مع ايونات العناصر
االنتقالية ثنائية الشحنة االتية . Co2+ Ni2+ Cu2+ and Zn2+ :
ولمعرفة طريقة الترابط بين المرتبط من قاعدة شيف وأيونات تلك العناصر تم استخدم االشعة تحت
الحمراء لمعرفة طريقة الترابط بين المرتبط من قواعد شيف الجديد وايونات تلك العناصر االنتقالية قيد
البحث.
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الـجــزء الـعـمـلـــي
المواد المستخدمة -:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

أقراص من  Sulphamethoxazole trimethoprim tabletsحيث يحتوي القرص
على سلفا ميثا أوكسازول 0.4جرام فى كل قرص .
نتريت الصوديوم .NaNO2
حمض الهيدروكلوريك المركز .HCl
هيدروكسيد البوتاسيوم .KOH
اسيتيل أسيتون.
نترات الكوبالت . Co(NO3)2 .6H2O

 -7كبريتات النيكل .NiSO4 . 6H 2 O
 -8كبريتات النحاس.CuSO4 .5 H2O
 -9كبريتات الخارصين .ZnSO4.7H2O
 -10اإليثانول .
 -11اإليثر .
 -12ماء مقطر.

الأدوات المستخدمة -:
كؤوس مختلفة األحجام – ساق زجاجي – ثلج – ميزان حساس -دورق مخروطي – قمع
الترشيح – ورق ترشيح – مكثف – مسخن – ثقل مغناطيسي _ مسخن .
الأجهزة المستخدمة -:
جهاز أشعة تحت الحمراء . IR 100 Spectrophotometer:
أوالً  :تحضير مركب الآزو من السلفا ميثا أوكسازول  :ـ
 -1تم إذابة 8جرام(0.005مول) من سلفا ميثا كسازول و5مل من االيثانول نضيف إلى
المحلول  0.18مل (0.005مول) من حمض الهيدروكلوريك عند ○.4C
 -2تم إذابة  0.34مل (0.005مول) من نيتريت الصوديوم في  5مل من الماء المقطر.
 -3تم خلط  0.5006مل(0.005مول) من األسيتل أسيتون في  5مل من اإليثانول وإضافة
0.28مل(0.005مول) من هيدروكسيد البوتاسيوم وتم تبريد الخليط الى ○. 4 C
 -4تم إضافة نيتريت الصوديوم قطرة قطرة إلى محلول السلفا ميثأوكسازول إلى
األ س ي ت يل أسيتون .حيث يتحول الراسب األصفر إلى راسب برتقالي محمر ثم يترك
المحلول  24ساعة ثم الترشيح والبلورة في اإليثانول للحصول على عينة نقية وتم الحصول
على المرتبط األزو حيث درجة انصهاره ○.275C
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و الصيغة الجزيئية للمرتبط المحضر هي :ـ
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شكل( )1مركب اآلزو

ثانيا  :تحضير المرتبط ( قاعدة شيف ) من الأزو و الإيثلين ثنائي الأمين
والإيثانول:
 -1تم تسخين 1.48جم من األزو (0.0024مول) في  25مل من اإليثانول و إضافة محلول
من األسيتيل أسيتون  0.24مل (0.0024مول) في وجود إيثيلين ثنائي أمين  0.14مل
(0.0024مول) في دورق دائري و ثم تكثيف الخليط لمدة  5ساعات حتى تغير الراسب
إلى بني غامق.
 -2ثم تركيز المحلول و الترشيح ثم غسل الراسب باإليثر و اإليثانول الساخن.
 -3ثم عمل بلورة للمركب باإليثانول للحصول على بلورات نقية في قاعدة شيف ،
درجة انصهار قاعدة شيف ○.ِ164 C
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و الصيغة الجزيئية للمرتبط المحضر هي :ـ
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شكل( )2مركب قاعدة شيف

ثالثا  :تحضير المتراكبات من مرتبط قواعد شيف :
 -1نضيف 0.99جم(0.00297مول) من Co+2إلى  50ملي من اإليثانول مع 2.045جم من
المرتبط في الماء المقطر قطرة قطرة مع التقليب المستمر لمدة ساعة ونصف تم تغير
الراسب ألي اللون بني الغامق ثم الترشيح و الحصول على المتراكب في صورة نقية
بعد غسله بالماء المقطر و اإليثانول و اإليثر وثم تجفيف العينة و تعبئتها في أنبوبة
محكمة .
 -2نضيف 0.78جم(0.00292مول) من  Ni+2في  50مل من اإليثانول ثم إضافة2.045
جم من المرتبط مع 5مل من الماء المقطر قطرة قطرة مع التقليب المستمر لمدة ساعة و
نصف تغير الراسب إلى اللون أخضر غامق ثم الترشيح و الحصول على المتراكب في
صورة نقية بعد غسله بالماء المقطر و اإليثانول و اإليثر وثم تجفيف العينة و تعبئتها في
أنبوبة محكمة .
 -3نضيف 0.74جم(0.00292مول) من Cu+2في 50مل من االيثانول ثم اضافة 2.045جم
من المرتبط و5مل من الماء المقطر قطرة قطرة مع التقليب المستمر لمدة ساعة ونصف
حتى تغير الراسب الى اللون الزيتي ثم الترشيح والحصول على المتراكب في صورة
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نقية بعد غسله بالماء المقطر وااليثانول وااليثر وثم تجفيف العينة وتعبئتها في أنبوبة
محكمة .
 -4نضيف إلى المحلول المرتبط 0.85جم(0.00292مول) من  Zn+2في 50مل من
االيثانول ثم اضافة 2.045جم من المرتبط مع 5مل من الماء المقطر قطرة قطرة مع
التقليب المستمر لمدة ساعة ونصف حتى تغيرالراسب إلى اللون األصفر ثم الترشيح
والحصول على المتراكب في صورة نقية بعد غسله بالماء المقطر وااليثانول وااليثر
وثم تجفيف العينة وتعبئتها في أنبوبة محكمة .
رابعا -:الأوساط الغذائية المستخدمة في دراسة الفعالية البيولوجية :
 -1تم تحضير أنواع البكتيرية اآلتية:
بكتيريا رقم ،S-aurous 2بكتيريا رقم،B-ceruse3بكتيريا رقم .E-coli4
 -2تم إذابة المواد المحضرة مسبقا في اإليثانول.
 -3جهزت المزارع البكتيرية في أطباق الخاصة بها،ثم إضافة المواد المذابة أليها ثم تركها
لمدة  24ساعة .

الصور الآتية توضح تأثير البكتيريا :
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النتائج والمناقشة
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بفحص شكل األشعة تحت الحمراء لمركب ميثا أوكسازول وجد أنه يحتوي علي المجموعات
اآلتية :

شكل ( )1طيف االشعة تحت الحمراء ) (IRلمركب السلفا
( ) νsNH2 , νasNH2- νsNH νasNH , ν1SO2 , ν3SO , ν2SO2
وهي تقع علي الترددات اآلتية علي الترتيب -:
3402,3467,3286,3378,1143, 1024 ,927 cm1ويتضح من األشعة تحت الحمراء شكل ( )1ومواقع الترددات الخاصة لمركب سلفا ميثا
أوكسازول أن خواص طيف األشعة تحت الحمراء تتفق مع الصيغة البنائية لمركب سلفا ميثا
أوكسازول مما يثبت نقاوة هذا المركب .
O
NH2

HN

S
O
O
N

H3CO

شكل ( )1مركب السلفا ميثا اوكسازول

وعند إجراء عملية تكوين االزو واالزدواج مع االسيتايل أسيتون وجد أن مركب االزو ميثا
أوكسازول يحتوي علي المجموعات اآلتية :
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شكل) ) 2طيف األشعة تحت الحمراء IRلمركب االزو
νsNH- νasNH , νOH enolic , νasN=N νsN=N , ν1CH alif , νC=O
 ν2SO2 ν3SO1 ν1SO2هي تقع علي الترددات اآلتية :
 3280,3120,2922, 1700, 1460, 1407, 1143, 1024 and 927 cm-1على الترتيب.
مع المالحظة إختفاء ) )NH2حيث أنها دخلت في تكوين مركب اآلزو كما هو واضح في شكل
( )2ويتضح من األشعة تحت الحمراء للمركب أنها تتفق مع الصيغة
البنائية لمركب األزو ميثا أوكسازول مما يثبت الصبغة البنائية لمركب االزو ونقاوته .كما هى
موضحة فى الشكل اآلتى(:)2
CH3
C

O

CH
O

N

O

H

S

N

N

C

O
O

CH3

N
H3CO

H3C
C

O

N

C

N

O

H

S

N

H
O

C

O
H3C

O
N
H3CO
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وبإجراء عملية التكثيف مع اآلزو مع االيثيلين ثنائي االمين وااليتانول وجد أن المرتبط هو من
قواعد شيف يحتوي علي المجموعات اآلتية:
νsNH νasNH , νOH , νsCH, νSC=O, νN=N, νaSC=N, ν1SO2, ν2SO2 , ν3SO2
وهى تقع على الترددات اآلتية:
3280,3120,2922, 1700, 1460, 1407, 1143, 1024 and 927 cm-1
وبمطابقة هذه المجموعات مع األشعة تحت الحمراء للمرتبط قاعدة شيف شكل ( )3وجد أن
الصيغة البنائية للمركب تتفق مع األشعة تحت الحمراء حيث ظهور شرائط أمتصاص جديدية
لقاعدة شيف  νSC=N , νaSC=Nمما يدل على نقاوة المرتبط .

شكل( ) 3طيف األشعة تحت الحمراء IRلقاعدة شيف
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CH3

CH2
C

R

N

N

H2
C

H3C
N

N

C

C

C
C

HO

OH

N

N

R

C

CH3
H3C
O

H

S

N

= R

O
O
N
H3CO

شكل ( )3مركب قاعدة شيف

إثباث طريقة اإلرتباط بين المرتبط ( قاعدة شيف ) وأيونات العناصر اإلنتقالية :
 -1تكوين متراكب  Co2+ Ni2+ Cu2+ and Zn2+مع المرتبط :
بمقارنة األشعة تحت الحمراء للمرتبط قاعدة شيف مع األشعة تحت الحمراء لمتراكب النيكل
وجد أنه يحتوي على المجموعات اآلتية :

شكل( ) 4طيف األشعة تحت الحمراء IRلمتراكب Ni +2مع قاعدة شيف
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νsNH , νasNH , νsCH , νSC=N , νN=N , νaSN=N , ν1SO2 , ν2SO2 , ν3SO2
M-N, M-O
وهي تقع على الترددات اآلتية :
3280,3120,2922, 1700, 1460, 1407, 1143, 1024,560 and 480cm-1
على الترتيب.
تقع νsNH, νasNH, νsCH, νN=N, νaSN=N, ν1SO2, ν2SO2 , ,ν3SO2على نفس مواقع
الترددات الموجودة في المرتبط مما يدل أنها تبعد عن التناسق مع األيون بينما وجد أن
C=Nللمرتبط التي تقع عند مركز ( سم )1-يتم إزاحتها في متراكب بمعنى أن هناك إزاحة
بمقدار ( سم )1-مما يدل على أن مجموعة األزوميثين ( )C=Nتلعب دورا ً هاما ً في التناسق مع
تكوين متراكب والدليل على ذلك ظهور شرائط أمتصاص جديدة في األشعة تحت الحمراء ν M-N
 , ν M-Oللمتراكب وهذا يتفق مع الصيغة البنائية لتلك المتراكبات .

N

N
M
O

O

M = Co+2, Ni+2, Cu+2, Zn+2

شكل ( )5الترابط بين الفلز  Zn+2والمرتبط
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νsNH , νasNH , νsCH , νSC=N , νN=N , νaSN=N , ν1SO2 , ν2SO2 , ν3SO2
M-N, M-O

3280,3120,2922, 1700, 1460, 1407, 1143, 1024,560 and 480cm-1
على الترتيب.
تقع على نفس المواقع والترددات الموجودة في المرتبط مما يدل أنها تبعد عن التناسق مع األيون
بينما وجد أن  C=Nللمرتبط التي تقع عند مركز ( سم )1-يتم إزاحتها في متراكب الخارصين إلى
( سم )1-بمعنى أن هناك إزاحة بمقدار سم 1-مما يدل على أن مجموعة األزوميثين ( )C=Nتلعب
دورا ً هاما ً في التناسق مع أيون الخارصين دليل على ذلك ظهور شرائط إمتصاص جديدة في
األشعة تحت الحمراء للمتراكب  M-N, ν M-Oللمتراكب وهذا يتفق مع الصيغ البنائية لتلك
المتراكبات.

شكل ( )6الترابط بين الفلز  Cu+2والمرتبط

νsNH , νasNH , νsCH , νSC=N , νN=N , νaSN=N , ν1SO2 , ν2SO2 , ν3SO2
M-N, M-O

3280,3120,2922, 1700, 1460, 1407, 1143, 1024,560 and 480cm-1
على الترتيب.
تقع على نفس المواقع والترددات الموجودة في المرتبط مما يدل أنها تبعد عن التناسق مع األيون
بينما وجد أن  C=Nللمرتبط التي تقع عند مركز ( سم )1-يتم إزاحتها في متراكب النحاس إلى (
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سم )1-بمعنى أن هناك إزاحة بمقدار سم 1-مما يدل على أن مجموعة األزوميثين ( )C=Nتلعب
دورا ً هاما ً في التناسق مع أيون النحاس دليل على ذلك ظهور شرائط إمتصاص جديدة في األشعة
تحت الحمراء للمتراكب  M-N, ν M-Oللمتراكب وهذا يتفق مع الصيغ البنائية لتلك المتراكبات.

ثانيا:نتائج دراسة الفعالية البيولوجية:
جدول رقم (  ) 1يوضح نتائج تاثير المواد المستخدمة ضد البكتيريا المستخدمة :

متوسط قطر منطقة
التثبيط بــالمليمتر
المادة المستخدمة

S-aureus

B-cerus

E -coli

30

18.5

_

33.5

25.5

_

المرتبط ( ) L

38

22.5

_

Ni+2

26.5

22.5

_

Zn+2

42

30

_

Cu+2

24

8.5

_

السلفا ( ) S
االزو ( ) A
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 -1تاثير نتائج المواد المستخدمة في هذه الدراسة ضد البكتيريا المختبرة :
 -1.1نتائج تاثير مركب السلفا (  ) Sضد البكتيريا المخنبرة :
تشير النتائج المبينة في جدول (  ) 1بان مركب السلفا كان مقاوم (غير فعال) ضد بكتيريا
 E_coliحيث لم يعطى منطقة تثبيط ،إما بكتيريا S_ aurousكان تأثير منطقة التثبيط30
ملم،ومع بكتيريا  B_cerusأقل فعالية يعطي منطقة تثبيط18.5ملم.
 -2.1نتائج تأثير مركب االزو (  ) Aضد البكتيريا المختبرة :
أشارت النتائج المبينة في جدول (  ) 1بان مركب االزو (  ) Aكان اكثر فعالية ضد
بكتيريا S_aurusحيث أعطى قطر منطقة تثبيط بلغ  33.5ملم و لبكتيريا  E_ coli.كان
مقاوم(غير فعال)  ،أما لبكتيريا  B_cerusأعطى منطقة تثبيط قطرها25.5ملم.
 -3.1نتائج تاثير مركب المرتبط (  ) Lضد البكتيريا المختبرة :
أوضحت النتائج المبينة في جدول (  ) 1بان مركب المرتبط (  ) Lكان مقاوم (غير فعال)
ضد بكتيريا  ، E_ coliبينما باقي البكتيريا المختبرة مع بكتيريا  S_aurousيعطي منطقة تثبيط
قطرها 38ملم،ومع بكتيريا  B_cerusقطر منطقة التثبيط22.5ملم.

 -4.1نتائج تاثير مركب Ni +2ضد البكتيريا المختبرة :
أشارت النتائج المبينة في جدول (  ) 1الى ان هذا المركب كان مقاوم (غير فعال) ضد بكتيريا
 ، E_coliاما بكتيريا  S_aurousيعطي منطقة تثبيط قطرها26.5ملم  ،بينما مع بكتيريا _B
 cerusقطر منطقة التثبيط 22.5ملم .
 -5.1نتائج تاثير مركب  Zn+2ضد البكتيريا المختبرة :
تشير النتائج في جدول (  ) 1الى ان مركب  Znكان اكثر فعالية ضد بكتيرياS_aurous
حيث أعطت قطر منطقة تثبيط بلغ  42ملم  ،اما بالنسبة لبكتيريا B_cerusفسجلت قطر منطقة
تثبيط بلغ  30ملم  ،وباقي البكتيريا المختبرة لم تظهر اية فعالية تجاه هذا المركب .
 -6.1نتائج تاثير مركب Cu+2ضد البكتيريا المختبرة :
اوضحت النتائج في جدول (  ) 1تأثير  Cuضد البكتيريا المختبرة  ،حيث كان هذا المركب لم
يعطي أي فاعلية ضد بكتيريا  ، E_ coliاما بالنسبة لبكتيريا  S_aureusسجلت منطقة تثبيط
قطرها  25ملم  ،ومع بكتيريا  B_cerusسجلت منطقة تثبيط قطرها 8.5ملم .
ومن خالل النتائج المتحصل عليها اتضح ان مركبات االزو (  ) Aومركب ( )Znكانت
اكثر فعالية ضد البكتيريا المختبرة من باقي المركبات االخرى حيث اعطيا اعلى قطرا منطقة
تثبيط بلغ  42ملم.
كيف تعمل مركبات السلفا ومشتق اآلزو والمرتبط من قواعد شيف والمتراكبات قيد البحث:
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تعمل ُمشتقات السلفا بصورةٍ طبيعية ،إذ ال تقتل مشتقات السلفا البكتيريا بالفعل ولكن بدالً من
ذلك ،فإنها ت َْمنع تكاثرها ،فيكون من السهل على آليات الدفاع الطبيعي للجسم (المناعة) قتل تلك
البكتيريا.
وتحتاج البكتيريا التي لديها حساسية لمشتقات السلفا إلى مادة كيميائية تسمى بارا ـ أمينو حمض
البنزويك لكي تنمو وتتكاثر .ومشتقات السلفا لها تركيبة كيميائية مشابهة لهذه المادة يمكن أن
تمتص البكتيريا بسهولة .وعندما تمتص البكتيريا تلك التركيبة الكيميائية فإنها توقف التفاعالت
الكيميائية التي يدخل فيها مر ّكب بارا ـ أمينو حمض البنزويك ،وبالتلي فإن البكتيريا ال تستطيع
النمو أو التكاثر.
وللوصول الى الشكل الفراغى للمتراكبات قيد البحث يجرى اآلن عمل التحاليل الدقيقة
للمتراكبات باالضافة الى طيف األشعة المرئية وفوق البنفسجية والعزم المغناطيسى و ESR
الرنين االلكترونى المغزلى و  1HNMRحتى يتم الوصول للشكل الفراغى للمتراكبات قيد
البحث.

الملــخـص
تحتوى هذه الدراسة ثالثة فصول حيث يشمل الفصل األول مقدمة عن
قواعد شيف ومتراكباتها من دراسات سابقة لبعض بحوث قام اجراؤها
بواسطة باحثون آخرون .بينما يشمل الفصل الثانى الجزء العملى والذى
يحتوى على خطوات كيفية تحضير مرتبط قاعدة شيف من مركب
آزوميثااوكسازول مع األسيتيل اسيتون وكيفية تحضير متراكبات بعض
ايونات العناصر االنتقالية ثنائية الشحنة قيد البحث أما الفصل الثالث
فيحتوى على النتائج والمناقشة وطريقة الترابط بين األيونات قيد البحث
والمرتبط بواسطة األشعة تحت الحمراء(. )IRونوقشت نتائج الفعالية
البيولوجية للمركبات قيد البحث.
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