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مشتقات المركب لبعض معقدات العناصر االنتقالية لالفعالية البايولوجية 
 البكتريا المرضية انواع معينة مننمو  علىاوكساديازول   4,3,1

 
 

 **الواحد فردوس محمد علي عبد                             يسرى جليل احمد النعيمي *
 راعة_ جامعة كركوككلية الز*

 م /كركوك /قسم المختبراتمستشفى ئازادي العا**

                 92/4/9022تاريخ القبول:                 92/29/9002تاريخ االستالم:
 

 الخالصة 
مشدقاات  منه  المحضدر  للمركب اورثو _ هيدروكسي بنزويل هيدرازايدد البايولوجية درست الفعالية  

 1,3,4هيدروكسدي يينيدل   -ثدو )اور-5-ثدايول -2) المركدب  وهدي     اوكسداديازول   4,3,1المركدب  
أوكسداديازول   1,3,4-هيدروكسي يينيل -)اورثو-5-)اسيقايل مثيل ثايو -2   والمركب  OX)أوكساديازول

(AMTO   أيوندات العناصر اإلنقااليدة االقية )مع  ومعاداقهNi
+2

,Co
+2

,Fe
+3

,Mn
+2

,Cr
نمدو   قجدا     3+

يدي مسقشدفئ زدازادل العدام      االحياء المجهرية  براتقم الحصول عليها من مخقالبكقريا  من   انواع ثالثة 
  واشقملت علئ االنواع/كركوك 

, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus  شخصددت  و
  ,مطياييدة  C.H.Nمعادات المحضرة بأسقخدام قانية القحليل الدقيق للعناصر )للمركبات وال القراكيب الكيميازية

, القحليل الكمدي الددقيق   البنفسجية,الحساسية المغناطيسية يوق-مطيايية االشعة المرزية شعة قحت الحمراء,اال
أسقخدام وقم قياس الفعالية البايولوجية ب للعناصر بأسقخدام قانية االمقصاص الذرل اللهبي والقوصيلة الموالرية.

يي القركيب الكيميازي مشابه وذلك ألنه  كعاار قياسي نواسقخدمت السلفادايازياالكار  -االطباقاالنقشار ب طرياة
نقازج البحث الئ ان الفعالية  وأشارت للمركبات والمعادات المحضرة يي احقوازه علئ ذرقي الكبريت والنقروجين

  ماارندة  ppm 25للمعادات المحضرة ذات قأثير يعال يي قراكيز واطزدة )  للمركبات المحضرة و البايولوجية
  .يي هذا البحث  المدروسة   ppm 411لفادايازين المسقخدمة الذل لم يكن مؤثر يي قركيز يال عن )بالعاار س

 

  المقدمة:
من المركبات ذات  (Young,1955)اومشقااقه وكساديازولأ 1,3,4قعد المركبات              

لبايولوجية علئ مجموعة الثايول ذات الفعالية ا االحقوازه االسقخدامات الواسعة والمقنوعة
قمثل مواقع إيجابية لقكوين معادات مع أمالح  القي الكبريت مثلولكونها قحول مجموعة مانحة 

بسبب يعاليقها البايولوجة والطبية وصفاقها  و األيونات للعناصر الفلزية االنقاالية والثايلة
بايولوجية ان وقد أظهرت الدراسات ال ياد اقسعت اياق دراسقها يي السنوات االخيرةالدوازية 
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مهمة يي نال السموم يي كثير من االدوية وقد اظهرت الكثير  ]  [N-C=Sمجموعة الثايوامايد 
يا أعلئ من يعالية يعالية ضد انواع معينة من البكقر   وكساديازولأ 1,3,4من معادات المركب 

.AL-Janabi Kadhim, 2001) Shaihaja, 1996 and , ,1983 , ( Anil Kالليكاند نفسه
 

(EL-Sayed, 1996)  لها يعالية ضد  وكساديازولأ 1,3,4مشقاات المركب وقد وجدت  
 (Hansong Chen, 2000)   .   الفطريات

. (Singh, 1983),
 
(Xia-Juanzou, 2002)   1,3,4مشقاات المركب كذلك أظهر  

(kartik Ladva, 1996) وكساديازولأ
ضد قاثيرا علئ الجهاز العصبي المركزل ويعالية  

  .(Abdel-Ghani, 1997الحساسيةالجراثيم وعصيات السل وو (Shawali, 2000)اإللقهابات
يي المجاالت الدوازية كمادة كيميازية  وكساديازولأ 1,3,4كذلك أسقخدم مشقاات المركب  

مشقاات جديدة من  وقد حضرت. (Ahmed O.Maslat, 2002) مضادة للخاليا السرطانية
للمشقاات المحضرة وأثبقت  البايولوجيةو قم قاييم الفعالية  زولوكسادياأ 1,3,4المركب 

 ,B.subtilisو  E.coliد أنواع بكقريا دض السيماالدراسة إنها قمقلك يعالية مضادة للبكقريا و

P. aeruginosa   وS.aureus (Yan Zhang, 2002)  قاموقد Rai (R.A.Ral, 1979) 
Ni بقحضير وقشخيص معادات وجماعقه

+2
,Co

+2 
,Fe

+2
 , Cu

+2,Zn
+2,Ag

مشقاات  مع +
. ولاد درست الفعالية البايولوجية لكل من الليكاند والمعادات القي وكساديازولأ 1,3,4المركب 

Coن لمعاداتأحضرها الباحثون وقد الحظوا 
+2

,Zn
+2

,Cu
+2

علئ من يعالية أيعالية بايولوجية  ,
ات مع المشقا الثالثي الحديد معادات حضرتقد كيز مخقلفة.واوبقرالفطريات الليكاند نفسه ضد 

وأظهرت جميع المعادات يعالية ضد الخاليا السرطانية و    وكساديازولأ 1,3,4المركب 
 1,3,4 وقد أظهرت مشقاات المركب.  Lallan Mishra, 1996)) الفطريات و البكقريا

 .(Wei shi, 2001)  يعالية كمبيدات للحشرات يي المجال الزراعيDCPO) وكساديازولأ
 Nam)كمادة بوليمرية يي الصناعات الضوزية   وكساديازولأ 1,3,4وصناعيا اسقخدم بولي 

,Choul Yong, 2003) وكساديازولأ 1,3,4المركب  مشقاات  أسقخدامقد قم اضاية لذلك و 
  كمقحسس كيميازي لوني و ضوزي األيوني السالب 

 ( Fluorscent & Colorimetric Chemosensors   (Hui.Tong, 2003)  . 
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 المواد وطرائق العمل 
 اسقخدمت يي هذا البحث  ات واالجهزة والبكقريا المسقعملةو االدو الكيميازية المسقعملة المواد

مواد كيميازية لقحضير المركبات والمعادات المحضرة المذكورة يي طرياة العمل ومدذيب دال  
االدوات اما    BHDهزة من قبل  شركةالمجووسط األكار المغذل   DMSOمثيل سلفوكسايد 

  Memmert incubatorسم وحاضنة مدن ندوع    9 واالجهزة المسقعملة   اطباق بقرل سعة
  وميزان حساس وجهاز قياس األس الهيددروجيني    Hirayamaوجهاز قعايم من انقاج شركة 

الحيداء  من مخقبدرات ا  يقم الحصول عليهااما البكقريا PH meter digialab 517 من نوع
اسدقخدمت األجهدزة الاياسدات القحليليدة     وقد  كركوك /العام المجهرية  يي مسقشفئ زازادل

يدي مخقبدر قسدم الكيميداء / كليدة       لليكاندات المحضرة ومعاداقها للمركبات ووالفيزيازية 
 العلوم/جامعة الموصل 

Niami,2004)-Al ومشقااقه اوكساديازول  4,3,1قحضير المركب  
 

(      
    Y(A hydrazid hydroxy benzoyl-O(  الحامض الهيدرازيني)ر المادة األساسقحضي 

من االيثانول المطلق  ml 25  من الهيدرازين المازي يي   5ml,0.1mole) أضيف          
من االيثانول المطلق ثم  ml 25  من مثيل سالسيليات يي 3.73ml,0.05mole) إلئء ببط

    رشح الراسب وغسلو  ساعات 5  لمدة ) Refluxلعكسي )سخن المزيج بعملية القصعيد ا
بلورات بيضاء اللون  وأعطئ بوساطة االيثانول المطلق (A. Vogel, 1978) بلورقه أعيدتو

mp االنصهاردرجة  gm ,95% 3.902)ابرية )
0
C 145 . 

  1,3,4Oxadiazole)-(O-5-Thiol-2(OX  hydroxyphenylقحضير المركب)
 (1.12gm,0.02mole) المحلول المذاب يي CS2من  (2.41ml,0.04mole) أضيف      

oمن هيدروكسيد البوقاسيوم ببطء وعند درجة الحرارة 
C 0  3.04)الئ مزيج منgm, 

0.02mole)  من الحامض الهيدرازيني(AY) ي يml 411 ن االيثانول المطلق و سخن م
يي  أذيباي بالمقور المذيب بخساعات و 7لمدة  (Reflux)المزيج بعملية القصعيد العكسي 

 ة الراسب بلور أعيدترشح وغسل ووالماء الماطر وحمض بحامض الهايدروكلوريك المخفف. 
درجة   gm,65 2.522 %)  ورات بيضاء اللون صفازحيةلب وأعطئطة االيثانول المطلق ابوس

mp االنصهار
0
C217 . 

1,3,4  hydroxy-(O-5-(Acetyl Methyl Thio)-2(L -phenyl)1(قحضدديرالليكاند

Oxadiazole 
  (OX)من المركب  (gm,10mmole 1.94)الليكاند باذابة  حضر      

 2-Thiol-5-(O-hydroxy phenyl)1,3, 4 Oxadiazole( 
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 من االيثانول المطلق (ml 30)يي  potassium hydroxide (0.561gm,10 mmole)مع 

ن محلول عالق ابديض.ثم حضدر   وحرك المزيج عند درجة حرارة معقدلة )دايزة  حقئ يقكو
 (ml 20) يي  (0.804ml,10mmole)(chloroacetone-1)كلورو اسيقون -4محلول من 

ببطء عند درجة حراراة الغريدة مدع القحريدك الجيدد لمددة       أضيفمن االيثانول المطلق و
30minutes  ثم سخن المزيج بعملة القصعيد العكسي(reflux) لمدةminutes 31.رشدح   و
جرل له اعادة أوجفف و KClسل بالماء البارد الزالة المحلول االم المحقول علئ الراسب وغ
درجدة   (gm ,66% 1.65)طة االيثانول المطلق ليعطي بلورات بيضداء اللدون   ابلورة بوس
mp االنصهار

0
C 411  

 اوكساديازول  4,3,1قحضير معادات الفلزات العناصر االنقاالية لمشقاات المركب 

 (
 
Al-Niami,2004) 

A  -  3+قحضير معاد
Cr  - 

مدن    ml 10) المذاب يي  (CrCl3.6H2O)من ملح الفلز   (0.26gm,1mmole) أضيف  
مدن    10mlيدي )  المدذاب  (L1) من الليكاندد  (0.25gm,1mmole)لئ إااليثانول المطلق 
ثم برد المدزيج   ,نصفلمدة ساعة و بعملية القصعيد العكسي وسخن المزيج االيثانول المطلق 

 0.204gm, 50%))طة االيثانول المطلق ثم جففاعادة بلورة بوسإله عملية  وأجرل رشح و

mp االنصهاردرجة 
0
C 201. 

B–  2+معادات
,Co

+2
Mn   

 .MnCl2. 4H2O, CoCl2) اتالفلز امالحمن  (0.197gm,0.238gm,1mmole) أضيف  

6H2O)  يي  ةالمذاب(10ml) الئ  من االيثانول المطلق (0.5gm,2mmole)    مدن الليكاندد
(L1) ذاب يي مال(10ml)  بعمليدة القصدعيد العكسدي     وسخن المزيج من االيثانول المطلق

(Reflux) طة االيثدانول  ابوسد  وأعيدت بلورقه  ,رشحو ,لمدة ساعة واحدة, ثم برد المزيج
Mnمعادات وقم اسقخراج الوزن والنسبة المزوية ل المطلق

+2
,Co

 0.509) )وعلئ القدوالي   2+

gm ,67%(0.616)و gm ,82%  االنصهار ات درجو mp
0
C

 251  
mp و 

0
C 222 معادات علئ القوالي لMn

+2
,Co

+2
   . 

C - 3 قحضير معاد+
Fe  - 

يثدانول  إلمن ا  ml 10) المذاب يي (FeCl3)من ملح الفلز  (gm,1mmole 0.162) أضيف
يثانول المطلق إلمن ا  10mlيي ) المذاب (L1)من الليكاند  (0.25gm,1mmloe)لئ إالمطلق 

وأعيددت  رشدح  و ,المدزيج  وبردة القصعيد العكسي لمدة ساعة ونصف يبعملوسخن المزيج 
mp االنصهار  درجة .gm ,55% 0.453))يثانول المطلقإلطة اابوس بلورقه 

0
C 211  
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D- 2+قحضير معاد
Ni - 

  (10ml)المدذاب يي  (NiCl2.6H2O)الفلز  ملحمن   (0.271gm,1mmole) أضيف     
مدن   (10ml)المدذاب يدي    (L1)من الليكاند  (0.5gm,2mmole)الئمن االيثانول المطلق 

حاال وقرك للقحريك عند درجة الحدرارة   ًادقياا قكون راسبووحرك المزيج  المطلق يثدانولإلا
(45

0
C) ( طة ابوسد وأعيدت بلورقه رشح برد و دقياة  الكقمال القفاعل و 31لمدةDMSO)  
رشح وغسل الراسب بكمية قليلة من االيثانول المطلق ثدم  و  51 51زيج )م  مطلقاليثانول اال

mp درجة االنصهار .0.944gm ,75%)) جفف
0
C 250d  ( d   يبدا بالقفكك  قعني  

 قحضير محاليل المركبات والمعادات الكيميازية    
  قم يي هذا البحث قحضير قراكيز مخقلفة

C5=25 ppm  C1=200 ppm , C2=150 ppm ,C3=100 ppm , C4=50 ppm,  

             DMSOمن محاليل المركبات اوالمعادات المحضدرة يدي مدذيب دال مثيدل سلفوكسدايد      
(D . A . Skoog, 1988)  

 قحضيرالوسط الزرعي واخقبار الفعالية البايولوجية للمركبات والمعادات الكيميازية   

واسقخدمت  (Jassim,2001)مجهزة له حضر الوسط الزرعي حسب قعليمات الشركة ال         
يدي قيداس الفعاليدة     –Agar Well diffusion method  Plateطرياة االنقشار يي الحفر

البايولوجية مخقبريا للمركبات الكيميازية والمعادات المحضرة يي هذا البحث ضد نمو بعدض  
10  *  1.5لحاول علئالبكقيريا المرضية المسقخدمة اذ لاح األكار المغذل بالعالق البكقيرل ا

8 
بوساطة مسحة قطنية معامة والذل قمت ماارنقه مع محلول ثابت  4-مل وحدة قكوين مسقعمرة.

ملم علئ سطح الوسط الزرعي بوسداطة الثاقدب    2العكرة الاياسي وعملت اربع حفر باطر 
 الحفر من محاليدل المركبدات اوالمعاددات    مايكرو ليقير يي اثنقين من 211ع الفليني ووض

(Wilson,1991)المحضرة  وبالقراكيز المحضرة
   

C5=25 ppm)  (  C1=200 ppm , C2=150 ppm ,C3=100 ppm , C4=50 ppm,  
مع ابااء حفرقين للسيطرة احداهما قحول ماء ماطر واالخرى قحول المذيب المسدقخدم دال   

ت لمعاددا وبواقع ثالث اطباق مكرر لكل قركيز مدن المركبدات وا   DMSOمثيل سلفوكسايد 
حددت يعالية المركبات اوالمعاددات   ,ساعة 21م لمدة 37حضنت االطباق بدرجة  ,المحضرة

المحضرة باياس قطر منطاة القثبيط النمدو بدالملم حدول كدل حفدرة ولجميدع القراكيدز         
(Mahmood,1989). 

 
 



 2201( 1العدد) -(7المجلد)الدراسات العلمية  -مجلة جامعة كركوك 

 

 

 27 

 (Al-Zangana,2004 and Bauer,1996)  اقبعت طرياة  للعاار الاياسي اخقبار الحساسية 
 قراكيزالبد و و الدرازل  Oxoidالمجهزة من شركة  للعاار الاياسيالخقبار حساسية الجراثيم 

وقم   C1=200 ppm,C2=150 ppm,C3=100 ppm,C4=50 ppm,C5=25 ppmمحضرةال
 .قياس منطاة القثبيط النمو بوحدة الملم 

 
 النتائج والمناقشة : 

مركب و للمركبات المحضرة والمعادات المحضرةفعالية البايولوجية القم يي هذا البحث دراسة 
 )قم اسقخدام السلفادايازين كعاار قياسي وذلك النه مشابه يي القركيب الكيميازي السلفادايازين

  ضد   يي احقوازه علئ ذرقي الكبريت والنيقروجين للمركبات المحضرة والمعادات المحضرة

  وهم كاالقي  من البكقريا ثالثة 
      Escherichia coli,Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis 

 (Wilson,1991)  قراكيز المحضرة الوب  االكار -االنقشار باالطباقوذلك بطرياة ) 

C5=25 ppm    C1=200 ppm , C2=150 ppm ,C3=100 ppm , C4=50 ppm,  

لليكاندد المحضدر   المحضدرة و  للمركبدات  الاياسات القحليلية والفيزيازيةوقد قطابات نقازج  
 (R.Katritzky,1997 ألثبات قراكيبهدا الكيميازيدة   يي المراجع مع ما هو منشور ومعاداقها
,(Alan  .(Al-Niami , 2004) والمعادات  المدروسدة   نقازج قأثير المركبات المحضرةومن

ر المعاددات  علئ البكقريا المسقخدمة وعند ماارنة نقازج قأثير المركبات المحضرة مدع قدأثي  
 المحضرة مع قأثير العاار الاياسي لوحظ ما يأقي    

 ,يعالية اعلئ من المركبات المحضدرة  A5 وA4 وA3 و A2اظهرت المعادات المحضرة   -4

AY OX ,  AMTO(L1) والعاار الاياسي(SD)  قجا  البكقريا Escherichia coli   خاصة
ة بالعاار سلفادايازين المسقخدمة الذل لدم    ماارن25ppmذات قأثير يعال يي قراكيز واطزة )

  المأخوذة يي هذا البحث ويمكن ان يكون ذلك لده  ppm 411يكن مؤثر يي قركيز يال عن )
 ,عالقة بدرجة الاطبية للمركب ومادار القساهمية لألواصر بين الفلز والليكاند مع ألفقه الدهنيدة 

اهمية يي أواصر   عالية قكدون ألفقده   نجد ان المركب الذل قكون قطبيقه واطزة والصفة القس
الدهنية أعلئ من ألفقه المازيدة بدذلك قكدون لهدا الاددرة علدئ اخقدراق جددار الخليدة          

  .4كما يي الجدول رقم ) (Jassim,2001)البكقيرية
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الفعالية البايولوجية للمركبات والمعقدات  المحضرة و العقار القياسي تجاه بكتريا   (: 1جدول )
 Escherichia coli 

C5=25 ppm    C1=200 ppm , C2=150 ppm ,C3=100 ppm , C4=50 ppm,  

   الاراءات لثالثة مكررات 
    R ال يوجد له قأثير قثبيطي  = 

 

 ,AY ,يعالية اعلئ من المركبات المحضدرة  A5 وA4 وA3اظهرت المعادات المحضرة   -2

OX   AMTO(L1) والعاار الاياسي(SD)  قجا  البكقرياStaphylococcus epidermidis 
  ماارنة بالعاار سلفادايازين المسقخدمة الذل 25ppmخاصة ذات قأثير يعال يي قراكيز واطزة )

 A2المعاد المحضر اما يي هذا البحث   المأخوذة ppm 411لم يكن مؤثر يي قركيز يال عن )
ماارندة ببايدة      Staphylococcus epidermidisيعالية مقوسطة قجا  البكقريدا هر ظياد ا

البكقريا المسقخدمة وهذا يؤكد بأن المعادات الفلزية قعمل بأليات  نوعالمعادات المحضرة ولنفس 
القوازن بين ألفقها المازيدة والدهنيدة   مخقلفة يي قأثيرها يي الخاليا البكقيرية معقمدا علئ  مدى 

ومن ثم نوع البكقيريا يضال عن المقغيرات االخرى القدي ققطلدب دراسدقها بشدكل موسدع       
(Jassim,2001) ( 2كما يي الجدول رقم.   

 
 
 
 
 
 
 

 ( mmقطر التثبيط بال )  المركب ت
C1 C2 C3 C4 C5 Control 

1 AY 20 17 17 14 10 R 

2 OX 10 10 9 7 7 R 

3 AMTO(L1) 18 16 14 14 12 R 
4 Sulfadiazine (SD) 20 20 15 R R R 

5 [Cr(C11H10N2O3S)Cl3] A1 R R R R R R 

6 [Mn(C11H10N2O3S)2]Cl2 A2 35 30 30 25 20 R 

7 [Fe2(C11H10N2O3S)2Cl4]Cl2 A3 25 18 18 16 16 R 

8 [Co(C11H10N2O3S)2]Cl2 A4 20 19 16 16 16 R 

9 [Ni(C11H10N2O3S)2]Cl2 A5 24 22 20 20 20 R 

   mmقطر القثبيط بال )  المركب ت
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بكتريا  الفعالية البايولوجية للمركبات والمعقدات المحضرة و العقار القياسي تجاه: (2دول )ج
Staphylococcus epidermidis 

C5=25 ppm    C1=200 ppm , C2=150 ppm ,C3=100 ppm , C4=50 ppm,  

   الاراءات لثالثة مكررات 
   R د له قأثير قثبيطي =  ال يوج 

 

 ,AY ,يعالية اعلئ من المركبات المحضدرة  A5 وA4 وA3اظهرت المعادات المحضرة   -3

OX    AMTO(L1)  العاار الاياسي بماارنة(SD)  قجا  البكقرياStaphylococcus aureus  
الذل   ماارنة بالعاار سلفادايازين المسقخدمة 25ppmخاصة ذات قأثير يعال يي قراكيز واطزة )

 A2  المأخوذة يي هذا البحث اما المعاد المحضر ppm 411لم يكن مؤثر يي قركيز يال عن )
ماارندة ببايدة المعاددات     Staphylococcu aureusياد اظهر يعالية مقوسطة قجا  البكقريا 

الخقالف السلوك لاليون الفلزل يي قأثيرهدا علدئ   المحضرة ولنفس نوع  البكقريا المسقخدمة  
   .3كما يي الجدول رقم )  (Jassim, 2001)البكقيرية  الخاليا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فعالية البايولوجية للمركبات والمعقدات المحضرة و العقار القياسي تجاه بكتريا ال :(2جدول )

Staphylococcus  aureus 

C1 2 C 3 C 1 C 5 C Control 

1 AY 35 20 20 20 20 R 
2 OX 25 10 10 10 10 R 

3 AMTO(L1) 15 10 15 10 10 R 

4 Sulfadiazine (SD)  20 20 12 R R R 

5 [Cr(C11H10N2O3S)Cl3] A1 R R R R R R 

6 [Mn(C11H10N2O3S)2]Cl2 A2 15 10 10 6 6 R 

7 [Fe2(C11H10N2O3S)2Cl4]Cl2 A3 40 35 25 25 20 R 

8 [Co(C11H10N2O3S)2]Cl2 A4 35 30 20 20 20 R 

9 [Ni(C11H10N2O3S)2]Cl2 A5 30 30 28 25 20 R 
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C5=25 ppm    C1=200 ppm , C2=150 ppm ,C3=100 ppm , C4=50 ppm,  

   الاراءات لثالثة مكررات 
 R ال يوجد له قأثير قثبيطي  = 

   البكقريدا  يعاليدة عاليدة ضدد     AMTO (L1)و المركدب    AYالمركب  اظهر  -1

Escherichia coli و   Staphylococcus epidermidis و Staphylococcus aureus 
المسقخدمة     ماارنة بالعاار سلفادايازين25ppmخاصة ذات قأثير يعال يي قراكيز واطزة )

المدذكورة   3و2و4كما يدي الجدداول     ppm 411الذل لم يكن مؤثر يي قركيز يال عن )
  .اعال 

المدروسة قأثيرا ضدد ال مدن    A1 [Cr(C11H10N2O3S)Cl3]لم يظهر معاد الكروم   - 5 
 البكقريا الثالثة  المدروسة وقد يعزى ذلك الئ  

 قابلية خاليا البكقريا علئ مااومة المواد الكيمياوية  - أ
 نفاذ المادة الكيميازية الئ داخل الخلية بصورة بطيزة  - ب

وم يفادد  قركيز النموذج المحضر اذ من المحقمل عند القراكيز المسقخدمة لمعاد الكدر  -ج 
يعاليقه البايولوجية ضد البكقريا المسقخدمة ألمكانية قحول معاد الكروم الحاول علئ ثدالث  
ذرات كلور الئ معادات اخرى حاوية ذرقين او ذرة واحدة بفعل االنزيمات الخلويدة القدي   

د قفرزها البكقريا لمااومة الفعل الكيميازي للمعاد لذا قحقاج الئ دراسة مسقابلية موسعة وعند 
 3و2و4كما يدي الجدداول   قراكيز محددة اكثر اخرى لمعاد الكروم وبظروف محددة جدا 

 المذكورة اعال  .
 
 

الئ ان الفعالية البايولوجيدة  للمركبدات    اشارات  نقازج البحثياد قبين ان وكخالصة 
  ماارنة بالعادار  25ppmالمحضرة و للمعادات المحضرة ذات قأثير يعال يي قراكيز واطزة )

   mmقطر القثبيط بال )  المركب ت
C1 C2 C3 C4 C5 Control 

1 AY 44 42 30 30 30 R 
2 OX 12 10 10 9 6 R 

3 AMTO(L1) 20 18 15 12 10 R 
4 Sulfadiazine  (SD)  15 11 10 R R R 

5 [Cr(C11H10N2O3S)Cl3] A1 R R R R R R 

6 [Mn(C11H10N2O3S)2]Cl2 A2 10 8 7 7 6 R 

7 [Fe2(C11H10N2O3S)2Cl4]Cl2 A3 25 25 24 20 20 R 

8 [Co(C11H10N2O3S)2]Cl2 A4 28 19 19 19 17 R 

9 [Ni(C11H10N2O3S)2]Cl2 A5 25 22 20 17 11 R 
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  ضدد البكقريدا   ppm 411فادايازين المسقخدمة الذل لم يكن مؤثر يي قركيز يال عدن ) سل
 .المدروسة

 
   االستنتاجات :

قزداد عندما ققناسق  المحضرة يي هذا البحث الفعالية البايولوجية لمشقاات االوكساديازول
فلزل يزيدد  االيون الو, دات قناساية لقكون معادات الفلزمع امالح االيونات الفلزية كمعا

ون الفلزل يعقمدد علدئ   يهذا السلوك لال يالل من يعاليقه, أومعاد المقكون من يعالية ال
مشقاات االوكساديازول ,ال ان  المدروسةطبيعة القركيب الكيميازي للمعاد ونوع البكقريا 

يي البحدث قاقدل للبكقريدا     المحضرةسلوك المركبات  وقعمل كمضادات حيوية يعالة 
bactericidal   وليس موقف لنمو البكقرياbacteriostatics  .  
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Abstract 
 

 In this research the biological activity studied of O-hydroxy benzoyl hydrazid 

(AY)  which used to prepare 2-thiol-5(ortho-hydroxy phenyl) 1,3,4 oxadiazole and their  

derivatives as follow:first  the L1 = 5- (ortho-hydroxy phenyl) –2- (acetyl methyl thio) 

1,3,4 oxadiazole (AMTO)  and The complexes of this ligand (L1) with transition metals 

ions  (Cr
+3

,Mn
+2

,Fe
+3

,Co
+2

,Ni
+2

), against the  growth of three  bacteria  taken from the 

microbiology labrotories at Azady hospital/kirkuk, these bacteria were:     ) Escherichia 

coli, Staphylococcus  aureus, Staphylococcus epidermidis). The proposed structures of 

the prepared chemical compounds  and the  prepared complexes were  characterized and 

identified according to the elemental analysis (C.H.N), Infrared ,UV-visible 

spectroscopy, atomic absorption, magnetic susceptibility and molar conductivity 

techniques was studied. The investigation of biological activity of the prepared 

compounds tested using plate- Agar well diffusion method. The biological activity of the  

prepared compounds and complexes were found to be more effective than sulfadiazine 

that used as standered drug due to similar chemical structures of the  prepared compounds 

and  complexes which  contains sulfur and nitrogen atoms, the minimum effective 

concentration of the prepared complexes was ( 25  ppm)    while the minimum effective 

concentration of sulfadiazine   were ( 100  ppm)  . 

 

 


