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FORWARD 
 

Dear Colleagues,  

 

IJST was a fruitful effort issued by the International Centre for Advancement of  Sciences and 

Technology – ICAST, which tries to take part in both globalization and revolution in 

information and communication technologies, because S&T development becoming not only 

the key elements of economic growth and industrial competitiveness, but also essential for 

improving the social development, the quality of life and global environment. ICAST took then 

a decision to establish a scientific alliance with TSTC (Tharwa for scientific Training & 

Consultations) and this alliance comes to support the efforts towards publishing IJST. 

Today, we announce a new issue of our journal, that is the third issue from the twelve volume 

of IJST, September , 2017.   

Finally, I hope that all significant figures of sciences whom joined the editorial board, the 

researchers,  and the readers of our journal will keep IJST between their eyes and contribute 

in continuing its journey, with their remarks, valuable recommendations and their 

researching outcomes.  

Thanks a lot for all who support IJST. 

 

 

 

 

Editor-in-Chief  

IJST         

  Abdul Jabbar Al- Shammari 
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The state of diabetic control in a sample from Kirkuk city 
 
Nezar A. Hasani (1) and Nihad A.J. Jalal (2) 
 

(1) Kirkuk General Hospital (2) Al- Qalam College / Kirkuk  / Republic of Iraq 
 
E- mail: nezarhasani@yahoo.com 

 

ABSTRACT 

 
Sanctions on Iraq during the years 1991-2003 impacted the community in different ways. The aim of the study was 
to describe the state of control of a sample of diabetic patients in the Kirkuk city, Iraq according to the criteria of 
American Diabetic Association and compare with that in the advanced countries. By using the figures from the 
DCCT study (Diabetic control and complication trail), we roughly estimated the burden in those patients in the 
future. A cross-sectional study during daily routine care giving to randomly selected diabetic patients from 
inpatients and outpatients from two governmental hospitals (Kirkuk General Hospital, Azadi Teaching Hospital) 
and a private clinic over a period of four months, May 2000 to August 2000. Fasting blood sugar, random blood 
sugar, HbA1c and fasting lipid profile were taken as well as other biochemical and physical examination.  
Obesity presented at a percent of 28 %. Level of glycemic control was low; only 10 % of the studied were below 
7% HbA1c.  Raised low density lipoprotein above 100 mg/dl found in more than 47%, triglyceride raised more 
than 150 mg/dl found in around 39%. Low level of high density lipoproteins of less than 40 mg/dl was found in 
39% in males and lower than 50 mg/dl found in 72% in females. This makes the direction of the efforts of local 
medical authorities toward diabetic patients a necessity.  
 

Keywords: HbA1c, embargo, hyperglycemia, dyslipidemia, obesity 
 
 

  
 الملخص باللغة العربية 

 

 مراقب�ةعلى المجتمع بطرق مختلف�ة. ك�ان الھ�دف م�ن الدراس�ة ھ�و وص�ف  2003-1991على العراق خ]ل السنوات التي فرضت لقد أثرت العقوبات 
البل��دان  م�عنتھ�ا عين�ة م�ن مرض�ى الس�كري ف�ي مدين�ة كرك�وك ف��ي الع�راق وفق�ا لمع�ايير الجمعي�ة اdمريكي�ة لمرض�ى الس�كري ومقارل الحال�ة المرض�ية

تق�دير الع�بء ف�ي ھ�ؤ�ء المرض�ى ف�ي  فق�د ت�م)، مض�اعفاته(الس�يطرة عل�ى الس�كري و DDCTا�حصائيات والبيانات من دراسة باستخدام والمتقدمة. 
ھم عش�وائيا م�ن الرعاية الروتينية اليومية التي تعطى لمرضى الس�كري ال�ذين ت�م اختي�ار للتعرف على طبيعةدراسة مستعرضة حيث أجريت المستقبل. 

المرضى الداخليين والمرضى الخارجيين من مستشفيين حكوميين (مستشفى كركوك العام ومستشفى أزادي التعليمي) وعيادة خاص�ة عل�ى م�دى أربع�ة 
ك غيرھا وكذل، الدھون و HbA1cنسبة السكر في الدم، سكر الدم العشوائي، وتم قياس . 2000أغسطس شھر إلى  2000مايو امتدت من شھر أشھر، 

  البيوكيميائية والفيزيائية. الفحوصاتمن 
٪ 7٪ فق�ط م�ن الدراس�ة كان�ت أق�ل م�ن 10٪. كان مستوى التحكم في نسبة السكر ف�ي ال�دم منخفض�ا؛ 28 قد شكل ما نسبتهالسمنة بينت النتائج أن عامل 

HbA1c مل�غ / دل  150٪، أثارت الدھون الث]ثي�ة أكث�ر م�ن 47 في أكثر منحيث وجدت ملغ / دل  100فوق  . أثار البروتين الدھني منخفض الكثافة
 50٪ ف�ي ال�ذكور وأق�ل م�ن 39ملغ / دل في  40تم العثور على مستوى منخفض من البروتينات الدھنية عالية الكثافة أقل من  ٪. 39وجدت في حوالي 

  و مرضى السكري ضرورة.٪ في ا�ناث. وھذا يجعل اتجاه جھود السلطات الطبية المحلية نح72ملغ / دل وجدت في 
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INTRODUCTION 

 
During the years of sanctions on Iraq from 1991 till 
2003, the health services had been declined 
dramatically over years and the bad economic 
conditions touched every aspect of human needs. As 
doctors practicing medicine in this country, we were 
worried what consequences will leave on our 
patients after years and where we are currently 
among our peers in the world in giving medical 
services to our patients. 
After 30 years of diabetes, the cumulative 
incidences of proliferative retinopathy, nephropathy, 
and cardiovascular disease were 50%, 25%, and 
14% respectively, in the DCCT conventional 

treatment group (group achieved mean HbA1c of 
9%), while the DCCT intensive therapy group 
(mean HbA1c of 6% and bellow) had substantially 

lower cumulative incidences (21%, 9%, and 9%) 
and fewer than 1% became blind, required kidney 
replacement, or had an amputation because of 
diabetes during that time (1). Hence knowing the 
percent of our patients strictly, conventionally and 
badly controlling themselves will give us some 
expectations of the future and the first step in 
planning to improve the situation. 
The DCCT trial was an intervention trial, and half of 
the volunteers were asked to take more frequent 
insulin and monitor their blood sugar levels more 
often with the goal of achieving a hemoglobin A1c 
(HbA1c) level of around 6%. The conventional 
group had levels of about 9% at the end of the 
study, while the intensive group had lowered their 
A1C levels to an average of 7.4 % (2). 
 
 
MATERIALS AND METHODS 

 

A cross sectional study was conducted by selecting 
diabetic patients randomly from Kirkuk General 
Hospital, Azadi General Hospital, and a private 
clinic. Both types one and two diabetes mellitus 
patients were included. Sixty-four patients over 4 
months period were enrolled. 
 
Inclusion criteria 
Each diabetic patient who attended in Kirkuk 
General Hospital, Azadi General Hospital, visited 
the consultation clinic during the period from May 
to August 2000 and accepted participation in the 
study. 
 
Exclusion criteria 
Patients were prepared before full assessment. Cases 
with evidence by ECGs or history of ischemic heart 
disease were excluded from the statistics concerned 
percentage of patients reached control in lipid tests 
(American heart association gives different lipid 
levels targets in cases of ischemic heart disease). 
 
The patients were evaluated regarding to 
biochemical investigations (Blood urea, serum 
creatinine, random blood sugar, fasting blood sugar 
and lipid profile (using spectrophotometer for 
chemical tests), HbA1c plus physical examination. 

They were also evaluated regarding to body 
building (body mass index was used and a cut point 
of 25 was used to discriminate between obese and 
non-obese), neuropathy (clinical assessment only), 
retinopathy, ECGs whenever indicated, vascular 
assessment and for foot disease. 
HbA1c was determined by using an ion-exchange 
high–performance liquid chromatography (HPLC). 
Bio- Rad VARIANT Hemoglobin A1c program was 
used to determine the A1c in human whole blood 
for automatic and accurate separation of HbA1c. 
According to the operating manual, the separation of 
HbA1c was performed rapidly and precisely, 
without interference from lipedema, or temperature 
fluctuation. 
MS office Excel 2007 was used to calculate the 
statistics and create charts and graphs. 
Cut points for the following were taken:  
HbA1c (6% the target for the strict control in the 
DCCT group, as HbA1c of 7% is the cut point 
recommended by the American Diabetic 
Association (3). HbA1c of 9% was the average for 
the conventional group and found at the end of the 
DCCT group. Fasting Blood Sugar of less than 130 
mg/dl, post prandial blood sugar of less than 180 
mg/dl, LDL of less than 100 mg/dl, HDL of more 
than 40 mg/dl for males, more than 50 mg/dl for 
females. Triglyceride of less than 150 mg/dl, all 
were adapted from The American Diabetic 
Association (4). 
Chi square test was used with P value of 0.05 for the 
association of HbA1c of 9% as a cut point with type 
of medication (Diet only versus insulin users). 
 
 
RESULTS  

 

A total of 64 diabetic patients were enrolled over 
around four months period. Sex distribution was 
54% male and 46% females. Age distribution was: 
Maximum 76 years; minimum 14 years and mean= 
47 years, with SD =13. 
Twenty-two percent of the patients enrolled were on 
no treatment of any kind, 12% were using insulin, 
42% of them were using oral hypoglycemic agents 
of different types, 22% were on diet alone and 2 % 
were on mixed treatment of both insulin and oral 
hypoglycemic agents (figure 1). Fifty-four percent 
of the patients did not try diet therapy at the time of 
the study, compared to 46% attempting diet 
regulation (figure 2). 
The levels of HbA1c were obtained as follows: 
population with less than 6%, seen in 7%. Those 
with less than 7% were 10%, less than 9% displayed 
in 39% and those above 9% were seen in the range 
of 61% (figure 3). Concerning fasting blood sugar 
reading of less than 130 mg/dl were seen in less 
than 42%, and percent of patients seen with a 
random blood sugar of less than 180 mg/dl were in 
less than 35% (table 1). 
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11.86%

42.37%22.03%

1.69%

22.03%

Treatments types

Insulin

OHA

Diet alon

Mixed Insulin and OHA

No treatment

 
Figure (1): Modalities of treatments, twenty-two percent were on no treatment of any kind. OHA (oral hypoglycemic 

agents) 
  

54.00% 46.00%

Figure (2): Population efforts for diet control 
  

 
Figure (3): Percent of people with HbA1c levels, less than 6, 7 and 9%. (6% target level in strict group of the DCCT 

study, 7% target according to American Diabetic Association (4). 9% the average in the conventional group in the DCCT 
study) 

 
 

 

 

 

 

 

7.00%
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Table (1): percentages of the biochemical tests within 
the target 

 

Test Cut point 
Percent of the tests within 

accept range 

FBS 
< =130 
mg/dl 

42% 

RBS 
< = 180 
mg/dl 

35% 

LDL 
< = 100 
mg/dl 

47.36% 

HDL 
> = 50 
mg/dl 

36% 

TG < = 150 61.22% 
 

 

HbA1c was lowest in those with diet only (7.9 %) 
and highest for those using insulin with or without 
diet therapy (12.3 %) P<0.05). There was significant 
association between patients using insulin and 
HbA1c of more than 9% (poorly controlled) 
compared to those on diet alone (P value 0.05). 
Concerning lipid profile, forty-seven percent seen 
with a low density lipoprotein of more than 100 
mg/dl. Sixty-one percent of the male patients had 
their high density lipoproteins more than 40 mg/dl, 
while only 28% of females showed high density 
lipoprotein above 50 mg/dl. Around sixty-one 
percent of the patients studied showed a triglyceride 
level of less than 150 mg/dl (table 1). 
 
 
DISCUSSION  

 

The evidence of relation between strict control of 
diabetes to lower complications rate is well 
observed by the results of the DCCT study and the 
following studies concerned with the same aspect. 
Concerning body mass index (BMI), A BMI of less 
than 25 seen in 36% in our population, compared to 
22% for the United States and 26% for the EU 
population 2006 [BMI for the year 2000 is missing 
from the cardiomonitor (5)]. Our population showed 
larger percent for those having ideal and low body 
weight compared to the US and EU community, this 
better results may be due to the sanction, rationed 
meals and prolonged working hours at those days in 
Iraq. 
 
Table (2): Body mass index Iraq, Kirkuk 2000, US 2006 

and EU 2006 
 

BMI Iraq, Kirkuk US EU 
Less than 25 36% 22% 26% 

25-Less than 30 36% 36% 44% 
30 – less than 35 16% 23% 21% 
35 – less than 40 8% 10.% 6% 

40 and above 4% 9% 3% 
 

 
When we came to the treatment modality we faced 
around 22% of the patients diagnosed as diabetic 
and yet did not took any medications, neither diet 
regulation nor oral hypoglycemic drugs or insulin. 
Most of the patients (42%) were taking oral 
hypoglycemic drugs (mostly glebiclemide, 
metformine , gliclazide in decreasing order). Patient 

managed by diet only were seen in 22%. The lack of 
patient’s education and mass media focusing on 
diabetes as well as the retarded medical services 
during the days of sanctions on Iraq, contributed to 
the bad results obtained during the year 2000. 
Only 46% tried to get their diet regulated, while 
other 54% did not. The larger proportion of the 
patients were not interested in dietary management; 
partly due to lack of clear easy and sound 
information available to the patients for dietary 
control.  The lack of adequate number of 
nutritionists and lack of contact between the diabetic 
and nutritionist, contributed to this gap. 
It is not a surprise to find low levels of diabetic 
control parameters in our study. More than 61% 
were seen exceeding 9% HbA1c level, the average 
level found in the conventional group of the DCCT. 
Concerning fasting blood sugar, there was around 
58% exceeding 130 Mg/dl the cut point for control 
of the American Diabetic Association. 
The picture for the random blood sugar is not better; 
less than 35% had a level of less than 180 mg/dl. 
If we compare ourselves to the US and Europe for 
the year 2006 things will sharply contrasted (table 
2). Those with HbA1c of more than 9% were in 
8.6% US and 8.13% EU for the year 2006, 
compared to 61% for the community of Iraq, Kirkuk 
2000 (The comparison made for the year 2006 
because the study lacks readings of HbA1c for the 
year 2000). The year 2000 is another year of the 
international sanction on Iraq and those years 
imposed great economical as well as medical 
services difficulties to the Iraqis.  There was 
remarkable improvement in the state of glycemic 
control accomplished from the year 2005 to 2006 
for both the US and EU communities (for HbA1c of 
less than 7%; US 38% to 46% and for the EU 
community 29% to 35%) (5). This may reflect 
increasing awareness of the medical stuff to the 
recommendations set by authorities, in the same 
manner at the year 2000 the doctors of Iraq are not 
welling or not well aware of the imporetance of the 
criteria set for strict control of diabetes. What made 
us think in such a way study conducted by Asst. 
Prof. Abbas Ali Mansour, in Al-Faiha general 
hospital in Basrah, South of Iraq for the period from 
January to December 2007.Showed Mean HbA1C 
was 8.4 ± 2 percent, with 835(23.7%) patients with 
A1C less than 7% and 2688(76.3%) equal to or 
more than 7 % (6). This study showed a better state 
of control in Basra in the south of Iraq after seven 
years from our study. Does that reflect improvement 
in glycemic control in Iraq? It can be concluded that 
it is difficult to say and need a large scale study 
including different parts of Iraq with larger numbers 
to include. 
There was great economical, demographical, doctor 
to patient proportion and cultural changes from the 
year 2003 till now (2007) in Iraq (table 3). The 
sanctions removed partially and economical 
standards improved for the middle class compared 
to rapid decline for those displaced, emigrated or for 
those lost their breadwinner members of their 
families, a lot of well qualified doctors traveled or 
displaced inside Iraq, yet a good number also 
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returned home from outside Iraq etc. we are really 
interested in knowing the net effect on the glycemic 
control after the dramatic and deep changes in Iraq. 
 

Table (3): The percentages of the HbA1c of less than 
6%, 7%, 9% and more than 9% for Iraq 2000, US 2006 

and Europe 2006 
 

HbA1c < 6% < 7% < 9% >9% 
Iraq, 

Kirkuk 
2000 

7% 10% 39% 61% 

US 2006 10.70% 50% 91.30% 8.60% 
Europe 
2006 

7.90% 40.69% 91.80% 8.13% 

 
 
The explanation for better reading of HbA1c for 
those on diet alone compared to insulin users, to my 
knowledge is due to the indigenous insulin secretion 
which is better at the early stages of diabetes than at 
the latter stages. People needed only diet therapy 
had enough indigenous insulin compared to those 
needed insulin at latter stages of the disease. 
Concerning low density lipoproteins, we were better 
at the year 2000 compared to US and EU 
communities. Low density lipoproteins of less than 
100 mg/dl seen in around 53% in Kirkuk, Iraq 
compared to 31 % US and 15 % EU community 
(table 4). If we try to explain, we will base mostly 
on the sanctions imposed upon Iraqi population at 
those hard days. Oil as well as other food stuffs 
were rationed and supplied by coupons per capita. 
Both oil and sugar were expensive and the later was 
forbidden from use in sweets and bakeries by law. 
Rationed food as well as long heavy working hours 
for most of Iraqis with the lower body mass index, 
probably played the major role for this result. 
What is noticeable in the same table is the marked 
improvement for the US community for the year 
2006 compared to the year 2005, the percent of 
those reached a target of less than 100 mg/dl 
increased from 31% to 50 % (5). This improvement 
which can be due to better education, life style 
modifications and probably more intensive 
treatment. 
 

Table (4): Mean low density lipoprotein (LDL) for 
Iraq, Kirkuk 2000, US and EU for 2000 and 2006 

 

 
Mean LDL < 

100mg/dl. Year 2000 
Mean LDL < 100 
mg/dl year 2006. 

Iraq, 
Kirkuk 

53 % - 

US 31 % 50 % 
EU 15 % 31.25 % 

 
 
Around 61% seen having Triglyceride level of less 
than 150 mg/dl. This goes with a figure from the 
annual review of diabetes 2006, which states that 
“Overall, 30-40% of patients with diabetes have 
triglyceride levels > 200 mg/dl, and 10% have 
triglycerides > 400 mg/dl (7).  Average 36% of the 
patients had high density lipoprotein level more than 
50 mg/dl. 

 
CONCLUSIONS  

 

1. Campaigns held yearly like the day of 
diabetes, during which intensive, accurate 
and simple, are considered easy methods 
to comprehend information being 
conducted to large proportion of the 
diabetic population may improve the 
situation from the patient’s side. 

2. Activation of the diabetic clinics with 
focusing on education and supporting 
those clinics with adequate numbers of 
dietitians, those clinics may need to be 
supported by adequate numbers of well-
trained stuffs, who spend time in teaching 
patients. 

3. Increasing the number of the diabetic 
clinics may decrease the load on the team 
and encourage patients to come and 
cooperate. 
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ABSTRACT 

 
The different pharmaceutical dosage form may have exposed to microorganisms during manufacturing, especially 
non-sterile dosage forms such as creams, lotions,eye drops, capsule, gel and tablets. The goal of the current study 
was to investigate the spoilage of none-sterile pharmaceutical dosage form and the efficacy of preservatives during 
shelf-live and after the expiry date. 
One hundred and three samples of different pharmaceuticals dosage forms purchased randomly from different 
pharmacies in Amman, Jordan. Two culture media were used; Soybean-casein Digest agar (SCD) and Sabouraud 
Dextrose agar (SDA) medium to excluded aerobic, mold and yeast microorganisms respectively.  Bioburden test 
carried out according to USP chapters 61 and 62 to determine the microbial limits. The antimicrobial effectiveness 
test was used to estimate the preservatives efficacy according to guideline USP chapter 51. 
Microbial identification was done depending on two methods; phenotypic characterization and Remel RapID TM 

systems. Out of 103 various dosage forms (Tablets, capsules, syrups, eye drops, Gels and cream), 61 samples 
contained microbial limits range between 1X102 – 8X102 CFU/ml (The acceptable microbial limits must be less 
than 100CFU/ml). Objectionable organisms like; Pseudomonas aeroginosa, E.coli, Staphylococcus aureus, 

Klebsiella species, Salmonella species and C.kursi were detected. 
Most expired tablets and capsules dosage form, which does not contain preservatives, were contaminated with 
microorganisms higher than acceptable microbial level limits, in contrast to the non-expired tablets and capsule 
that contain alow level of microorganisms at anacceptable value. Samples do not contain apreservative that shows 
ahigh level of microbial contamination, in the other hand expired syrup that contains preservative were 
contaminated too. Most eyes drop samples that contain benzalkonium chloride (BKC) as apreservative that does 
not have the ability to inhibit microorganisms. All samples (expired or not) contains BKC or Cetyl 
pyridiniumchloride(CPC) were found to harbor ahigh level of microorganisms, where are samples contains 
butylated hydroxyl toluene (BHT) and Methyl paraben (MP) were inhibited the growth of microorganisms during 
shelf-life. Cream samples that contain two kinds of preservatives, have acceptable microbial limits in nearly 
manufactured samples and have high microbial limits in expired samples.  On other hands, 9 ointment samples that 
do not contain preservative were contaminated with high level of microorganisms when they are expired.This 
study concluded that the preservatives added to non-sterile pharmaceutical forms must be rechecked during the 
shelf-life of the drug. 
 

Keywords: non-sterile pharmaceutical form, shelf-life, microbial limit, anti-microbial effectiveness test 
 
 
 

 الملخص باللغة العربية

  
تلفة من التلوث الجرثومي أثناء فترة التصنيع وخاصة تل"ك المستحض"رات الت"ي � ي"تم �نواع مخأنواع مختلفة من المستحضرات الصيد�نية تتعرض 

مثل الكريمات وقطرات العيوم والكبسو�ت والحبوب. ھدف الدراسة ھو التحري عن التلوث الجرثومي ل.نواع الص"يد�نية تعقيمھا بالمرحلة النھائية 
  اء الص.حية. وكفاءة المواد الحافظة خ.ل فترة الحفظ وبعد انتھ

 ,SDAا�ردن. تم استعمال الوس"طين ال"زراعيين ( –من ا�نواع الصيد�نية وبشكل عشوائي من الصيدليات الموجودة في مدينة عمان  105تم جمع 
SCD لتحديد كمي"ة من دستور ا�دوية ا;مريكي  62والفصل  61) للتحري عن انواع البكتيريا والفطريات. استخدمت الطريقة الموصوفة في الفصل

م"ن نف""س الدس"تور لتحدي""د كف"اءة الم""واد الحافظ"ة المض""افة ل.ن"واع الص""يد�نية  51الحم"ل الجرث"ومي والح""د المس"موح ب""ه. كم"ا ت""م ا�تس"عانة بالفص""ل 
ا�ن"واع المختلف"ة م"ن المختلفة. عرفت الجراثيم المعزولة بطريقتين ا�ولى تحديد الصفات المظھرية للجراثم واستخدام عدة الرميل السريعة لتشخيص 

عينة اظھرت تلوثھا با�نواع الجرثومية المتلفة والتي انت اكثر من  61عينة دوائية مفحوصة ھناك  105البكتيريا والخمائر. بينت النتائج، ان من بين 
الموني. وخمي"رة كاندي"دا ك"روزي. كم"ا المعدل المسموح به ، شملت ھذه الجراثيم السيدوموناس وا�ي كو�ي والمكورات العنقودية والك.بس"ي. والس"

حاوي"ة أظھرت النتائج بأن معظم ا�نواع الصيد�نية التي � تحتوي على مواد حافظة كان"ت عرض"ة للتل"وث الجرث"ومي.  وبالمقاب"ل أظھ"رت النت"ائج ال
   على مواد حافظة وقبل انتھاء فترة ص.حيتھا قدرة في منع النمو الجرثومي.
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INTRODUCTION 

 

Shelf life of pharmaceutical drugs can be defined as 
the time period during which excipients, APIs, and 
drug products are expected to remain within 
approved shelf  life specification (1,2) and stored of 
drug product under certain conditions, is expected to 
remain stable, at least 90% of its labeled potency 
(2,3). Since the true shelf-life of a drug product is 
typically unknown, it has to be estimated based on 
assay results of the drug characteristic from a stability 
study usually conducted during the process of drug 
development (3).  FDA requires that drug companies 
determine a time limit to which they can guarantee 
the full potency and safety of medications (2). This 
time limit called drug expiration dates and expiration 
date indicate the date at which the drug's potency 
begins to diminish. 
Shelf life of pharmaceutical drugs can be defined as 
the time period during which excipients, APIs, and 
drug products are expected to remain within 
approved shelf life specification (1,2), and stored of 
drug product under certain conditions, is expected to 
remain stable, at least 90% of its labeled potency 
(2,3). Since the true shelf-life of a drug product is 
typically unknown, it has to be estimated based on 
assay results of the drug characteristic from a stability 
study usually conducted during the process of drug 
development (3).FDA requires that drug companies 
determine a time limit to which they can guarantee 
the full potency and safety of medications (2). This 
time limit called drug expiration dates and expiration 
date indicate the date at which the drug's potency 
begins to diminish. 
 
 
MATERIALS AND METHODS 

 

Samples  
A total of 102 samples of different pharmaceuticals 
dosage forms, purchased randomly from different 
pharmacies in Amman, Jordan The samples included 
30 tablets (A 1-30), 15 Capsules (B 1-15), 15 syrups 
(C 1-15), 15 Eye drops (D 1-15), 12 Gels (E 1-12), 6 
Creams (F 1-6) and 9 ointment samples (G 1-9) 
dosage forms. Syrups, Gels, creams and eye drops 
contain preservatives, while other dosage forms were 
not and some of them nearly manufactured, nearly 
expired and expired. 
 
Media 
Soybean-casein digest agar (SCD) was used for 
cultivation of aerobic microorganisms, and sabouraud 
dextrose agar (SDA) medium was used for 
cultivation of mold and yeast. Culture media were 
prepared as directed by the manufacture instructions 
(4). 
 
Sample preparation 
Bioburden test carried out according to USP chapters 
61 and 62 guidelines to determine the microbial load. 
The USP provides recommendations for dissolving or 
suspending the product so that a homogeneous 
sample was achieved (5,6).All samples prepared 
under septic techniques using sterile materials. One 

gram of cream, ointment and Gels were added to the 
stock solution (0.25% of tween 80 and 4 ml of ringer 
solution) that complete to 10 ml to make 1:10 
dilution.The prepared test tubes put in water bath at 
40oC for 5 minutes to dissolved or homogenous these 
contents. For tablets and capsules, 10 gm were 
dissolved in 90 ml of suitable media (1:10 dilution). 
10 ml of syrup samples were added to 90 ml of 
diluents (6,7). 
 
Culturing of samples 
A 0.1 ml of sample was streaked on the surface of 
trypticase Soy Agar (TSA) and Sabouraud dextrose 
agar (SDA) media in duplicate. Culturing samples, 
TSA media plates were incubated at 35°C for 3-5 
days, media were used for isolation of aerobic 
bacteria, while SDA media plates were incubated at 
25°C for 5-7 days, media were used for isolation of 
fungi such as mold and yeast . Colonies observed on 
the streaking lines (used streaking plate method) 
indicated the presence of microorganisms (Figure 1) 
(8). 
 

 
 

Figure (1): TAMC and TYMC in streak –plate method (7) 
 
 
Phenotypic characterization of isolates 
Bacterial isolates were subsequently tested using 
Gram stain. Identification of fungi was based on 
colonial morphology and microscopy by use the 
fungal stain (lacto phenol -blue solution).  
Potassium hydroxide test was used to distinguish 
between Gram negative and positive bacteria (8,9). 
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Identification by Remel RapID TM system 
Remel RapID systems (Thermo Fisher Scientific, 
USA) were used to identified Staphylococcus 
species, Enterobacteriaceae species and yeast species 
(10). 
 
Identification of fungi 
Fungi were identified by microbiological features 
using lacto- phenol blue stain. A loop of fungi colony 
is suspended in 2 drops of fungal stain on a slide, 
then it's covered by cover slide and examined under 
microscope at 40X. The microscopic results were 
identified according to atlas of fungi (11). 
 
Anti microbial effectiveness test procedure 
Pharmaceutical samples that contained preservatives 
and showed number of microorganisms above the 
microbial limits were subjected to AET. Known 
preservative Benzalkonium chloride (BKC) was used 
as positive control at concentration 0.01%, and 
treated by the same manner. Microorganisms were 
cultured on a surface of solid agar. Bacteria were 
cultured on nutrient agar, while fungi and yeast on 
SDA. Inoculums' of microorganism were prepared by 

using 10 ml sterile normal saline by wash the growth 
surface, the washing fluid was collected insterile 
tubes, sufficient sterile saline was added to obtain a 
microbial count of about 1 × 106 cfu/ml as compare 
to standard McFarland tubes (4). Test 
microorganisms used for challenge were: Escherichia 

coli (ATCC No. 8739) Pseudomonas aeruginosa 
(ATCC No. 9027), Staphylococcus aureus (ATCC 
No. 6538) and Aspergillus spp. (local isolate). 
Samples were divided into test tubes. A 1g of sample 
added to 4 ml of ringer solution +0.25%of tween 80 
then complete to 10 ml. Ten milliliter or grams taken 
from liquid or solid dosage forms, dissolved in 90 ml 
of diluents to obtained 10% dilution. Test tubes were 
inoculated with 0.1ml of each microorganism 
inoculums prepared previously.  Inoculated test tubes 
were incubated at 25o C . Sample test tubes were 
sampled at the appropriate intervals specified. Any 
visual changes observed in appearance of tested 
samples were recorded at these intervals. plate-count 
procedure was used to determine the number of CFU 
/ ml or g present in each plate and then 0.1 ml of last 
dilution is streaked over NA and incubated at 37oC 
for seven days (Figure 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Figure (2): plate-count procedure 

 

 

 

Interpretation of results 
Results were reported according to criteria for tested 
microorganisms, for bacteria should be not less than 
2 Log reductions from initial calculated count at 14 
days, and no increase from 14 days count at 28 days. 
For yeast; no increase from initial calculated count 
at 14 and 28 days (USP chapter 51)(6). 
 

Determination of log reduction 
To calculate the log reduction at 7, 14, and 28 days , 
following equation was applied: 
 

 
 
 

Log reduction =Log value of inoculum –Log value of survivor. 
 

Statistical analysis 
Data were processed and analyzed according to one-
way Anova statistical analysis method and by use 
scheff’s test (12). One-way Anova was used to test 
differences in microbial limits due to expiration date 
for all sample types. And calculate F value by using 
scheff’s test to fined significant differences in 
microbial limits due to expiration date. 
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RESULTS 

Bioburden tests: Out of 102 various dosage forms; 
20 tablets, 8 capsules, 8 syrups, 11 eye drops, 8 gels 
6 cream samples were found harbored contaminated 
microorganisms more than accepted limits. The value 
of contaminated microorganisms range between 
1X102 – 8X102 CFU/ml. Accepted limits should be 
less than 100 CFU/ml.  Table (1) reveals the 
microbial count of tablet’s dosage form. Out of 30 
samples, 20 were valid and the other 10 were 
expired. Nine samples of expired tablets were found 

to have microbial count higher than acceptable value, 
while only 8 samples of valid tablets sample were 
containing microorganisms above the microbial 
limits. Table (2) shows the results for capsules, only 
2 out of 10 valid samples were contaminated (5x102 
CFU/g), and 4 out of 5 expired samples were 
harbored microbial count range from 5x102 CFU/g to 
20x102 CFU/g. Syrup dosage forms were 
contaminated also either they contain sodium 
benzoate as preservatives or not. Three valid and 4 
expired syrup samples were contained microbial 
count between  5x102- 11x102CFU/g (table 3). 

 

 

 

Table (1): The microbial count for tablets dosage form 
 

Validity Total number <100 CFU/g 
1x102 

CFU/g 
5x102 

CFU/g 
6.5x102 
CFU/g 

7.5 x102 
CFU/g 

Preservatives 

Valid 20 12 2 6 - - No 
Expired 10 1 - 5 2 2 No 

Total 30 13 2 11 2 2  
 

 
Table (2): The microbial count for capsules dosage form 

 

 

Validity Total number <100 CFU/g 
5x102 

CFU/g 
7x102 

CFU/g 
11x102 CFU/g 

20 x102 
CFU/g 

Preservatives 

Valid 10 8 2 - - - No 
Expired 5 1 - 1 2 1 No 

Total 15 9 2 1 2 1  
 

 

 

Table (3): The microbial count for syrups dosage form 
 

Validity Total number <100 CFU/g 
5x102 

CFU/g 
7x102 

CFU/g 
11x102 CFU/g 

20 x102 
CFU/g 

Preservatives 

Valid 10 6+1* 1* 1* 1* - No/SB* 
Expired 5 1 - 2*+1 1 - No/SB* 

Total 15 8 1 4 2   
*contains preservative  / SB: sodium benzoate   

  

Most eye drops dosage forms must contain 
preservatives. Samples investigated in this study 
contained Benzalkonium Chloride and Thiomersal. 
Five valid and 4 expired eye drops dosage forms 
containing Benzalkonium chloride as preservative 

were contained with microbes above the acceptable 
value. On other hand the eye drops containing 
thiomersal were nit contaminated (Table 4). 
 

 

 

 

Table (4): The microbial count for eye drops dosage form 
 

Validity Total number <100 CFU/g 
5x102 

CFU/g 
7x102 

CFU/g 
11x102 CFU/g 

20 x102 
CFU/g 

Preservatives 

Valid 10 3+2* 3 1 1  BZ, TH* 
Expired 5 1* - 2 1 1 BZ, TH* 

Total 15 6 3 3 2 1  
BZ=Benzalkonium chloride / TH*= Thiomersal 

 

 
Twelve gels samples, each three samples contained 
either one of Benzalkonium chloride, Cetyl 

pyridinium chloride, Butylated hydroxytoluene or 
methyl parapen (table 5). 
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Table (5): The microbial count for gel dosage form 
 

Validity Total number <100 CFU/g 
5x102 

CFU/g 
7x102 

CFU/g 
11x102 CFU/g 

20 x102 
CFU/g 

Preservatives 

Valid 2  2    BZ 
Expired 1    1  BZ 
Valid 2  2    CP 

Expired 1   1   CP 
Valid 2 2     BH 

Expired 1     1 BH 
Valid 2 2     MP 

Expired 1  1    MP 
Total  12 4 5 1 1 1  

BZ= Benzalkonium Chloride, CP= Cetyl pyridinium, BH= Butylated Hydroxytoluene, MP=Methylparaben 

 
 

Out of fifteen samples of ointment dosage forms, ten 
samples contained both  Benzalkonium chloride  and 
thiomersal preservatives,  and were valid, while the 

rest 5 samples were expired containing same (table 
6). 

 

 

 

Table (6): The microbial count for ointment dosage form 
 

Validity Total number <100 CFU/g 
5x102 

CFU/g 
7x102 

CFU/g 
11x102 CFU/g 

20 x102 
CFU/g 

Preservatives 

Valid 10 3+2* 3 1 1  BZ, TH* 
Expired 5 1* - 2 1 1 BZ, TH* 

Total 15 6 3 3 2 1  
BZ=Benzalkonium chloride / TH*= Thiomersal 

 
 
 

Identification of contaminated microorganisms: 
Microbial identification was identified depend on two 
methods; phenotypic characterization and Remel 
RapID TM systems. Various kinds of microorganisms 
were recovered from samples contaminated. tablets' 
contaminated with: S.aureus,Candida 

parapsilosis,Candida glabrata, Proteus mirabilias, 

Salmonella species and Enterococcus faecalis, while 
syrups were contaminated with K.pneumoniae, E.coli 

and Candida krusi. On the other hand, eye drops 
were contaminated with Staphylococcus aureus, 

K.pneumoniae, E. faecalis, Ps.aeroginosa and 

Candida krusi (table 7).  
Creams and ointments were contaminated with 
Candida krusi and Salmonella species. Indeed, gels 
were contaminated with the Proteus mirabilis, 

S.aureus and E. faecalis (table 7).  

  
Table (7): Identification of microorganisms isolated from different dosage forms 

 
Dosage forms Dosage code Microorganisms identification 

Tablets 

A2 ,A4,A22,A25 Staphylococcus aureus 

A13, A16 Salmonella species 

A7, A10 Candida parapsilosis, Candida glabrata 

A19 Proteus mirabilis 

Capsules 
B1, B13 Proteus mirabilis 

B7 Staphylococcus aureus 

B10 Enterococcus faecalis 

Syryps 
C1 Staphylococcus aureus, Klibsiella pneumoniea 

C4 Escherichia coli 

C7, C10 Candida krusi 

Eye drops 

D1 Staphylococcus aureus, Klibsiella pneumoniea 

D4 Enterococcus faecalis 

D5 Escherichia coli 

D10,11 Pseudomonas aeroginosa 

D13 Candida krusi 

Gels 
E4,5 Staphylococcus aureus 

E10 Enterococcus faecalis 

Creams F1,4 Candida krusi 

Ointments 
G1 Salmonella species 

G4 Candida krusi 
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Relationships between expiration date and 
microbial contaminations: Results showed that 
most expired tablets and capsules dosage form, 
which did not contain preservatives were 
contaminated with microorganisms higher than 
microbial level limits in contrast to the non-expired 
tablets and capsules which contained low level of 
microorganisms and were at acceptable level. Nine 
syrup samples contained sodium benzoate as 
preservatives, while the other 6 samples did not. 
Samples did not contain preservatives showed high 
level of microbial contamination. On the other hands, 
expired syrups contained preservative were 
contaminated too. Most eye drops samples contained 
benzalkonium chloride (BKC) that did not have the 
ability to inhibit microorganisms, especially expired 
samples, while the 3 samples that contained 
thiomersal did not show microbial level. Four 
preservatives were found in 12 gel samples, namely: 
benzalkonium chloride (BKC), cetylpridinium 
chloride (CPC), butylated hydroxyl toluene (BHT), 

and Methylparaben (MB). All samples (expired or 
not) contained BKC or CPC were rejected, because 
they contained high levels of microorganisms, while 
samples contained BHT and MB inhibited the growth 
of microorganisms, except for non-expired samples. 
Cream samples contained two kinds of preservatives, 
have acceptable microbial limits in nearly 
manufactured samples, but not in expired samples. 
On the other hand, 9 ointment samples did not 
contain preservatives, and the expired samples 
contained non-acceptable level of microorganisms. 
 

Statistical analysis: One-way anova test  was used to 
test differences in microbial limits due to expiration 
date for tablets.It was found that calculated F value 
was significant at 0.05 levels, which mean there were 
significant differences in microbial limits due to 
expiration date. By using scheffe test, it was found 
that these differences tent to increase toward fresh 
samples as shown in the figure (3).  

 

Figure (3): statistical analysis of comparable results between valid (fresh and nearly expired) and expired dosage forms 
used in this study 

 

 

 

Efficacy of preservatives presence in syrups: 
Three groups of syrup samples were studied: syrups 
without preservatives, syrups with preservatives 
contaminated and not contaminated with 
microorganisms. BKC was used as control for 
experiments. Table (8) shows the results of the 
experiments. Sample coded C10 with preservative 
and showed bacterial contamination did not have the 
ability to reduce the number of inoculated 
microorganisms, in contrast to sample C11 which 
had preservative and did not show microbial 
contamination, also reduced the number of 
inoculated organisms. Syrup sample that did not 
contain preservatives and had microbial  

 
 
 
contamination did not have the ability to reduce the 
inoculated organisms. BKC reduced all bacteria 
inoculated with specific bacteria presences (table 8). 
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Table (8): Efficacy of preservative as antimicrobial syrups used in the study 
 

Sample no. Contamination Inoculums 7 days 14 days 28 days 

E.coli 
C10 + 106 NR NR NR 
C11 - 106 4 2 0 
C3 + 106 NR NR NR 

BKC - 106 4 2 0 
Staph. aureus 

C10 + 106 NR NR NR 
C11 - 106 3 2 1 
C3 + 106 NR NR NR 

BKC - 106 3 2 1 
Pseudo. 

C10 + 106 NR NR NR 
C11 - 106 NR NR NR 
C3 + 106 NR NR NR 

BKC - 106 1 1 1 
Aspargillus 

C10 + 106 1 NR NR 
C11 - 106 4 2 0 
C3 + 106 1 NR NR 

BKC - 106 3 2 1 

*NR: no reduction, += contamination, -=No contamination BKC= benzalkonium chloride C10= syrup with preservative and 
contaminated, C11=syrup contain preservative and not contaminated, C3-syrup w/o preservative  

 

 

DISCUSSION  

 

The hypothesis of this study was to investigate the 
relationships between expiration date and microbial 
contamination which depend upon two factors, the 
presence of preservatives and stability during 
storage (shelf life). To approach the goal of study, 
102 pharmaceutical dosage forms were collected 
from different pharmacies in Amman/ Jordan. These 
drugs representated of valid (early manufacture, 
nearly expired), and expired drugs. Some of these 
drugs contained preservatives and the others did not. 
Two guidelines procedures - namely USP chapters 
61 and 51- were used to determine the bioburden 
and the efficacy of preservatives presences in 
samples used in this study. Shelf life of product was 
determined in relation to a chosen storage 
conditions because the proper storage condition of 
medications may help to achieve their shelf life 
(1,2,3). In other word, improper storage conditions 
could enhance the growth of microorganisms. This 
study revealed that mesophilic aerobic bacteria and 
fungi were isolated from studied samples, because 
all tested drug samples were stored under room 
temperature and that temperature was suitable for 
growing of microorganisms if the drug has been 
contaminated during process of production. Some 
companies use induction sealing and 
vacuum/oxygen-barrier pouches to assist in the 
extension of the shelf life of their products, where 
oxygen causes the loss (2). Contamination of 
pharmaceutical products might lead to a lot of 
damage, spoilage and sometimes may not be 
anything at all (2). For example; spores of the mucor 
might be presented in dormant form and never 
produce spoilage of product and will not harm the 
patient who consumes it. Some samples  were found 
contaminated with saprophytic fungi, but on the 
other salmonella species was also contaminated  

 
tablets'  and remained viable, not growing in the 
tablets', because tablets does not support the growth 
of salmonella species, Salmonella enters to the drug 
product, it may not cause visible damage but would 
cause serious health hazard to the consumers. The 
contaminations occur in ophthalmic preparation it 
can be very serious in its effect, since Pseudomonas 

aeroginosa were isolated from eye drops and reports 
mentioned that these bacteria may cause blindness 
(12,13). In the most cases, the contamination of non 
-sterile drug product lead to general spoilage such as 
discoloration, breakdown of emulsion and 
production of gas and other odors and in some cases 
the active substance was destroyed without any 
outward signs and may lead to serious problem 
especially life saving drug (13). Antimicrobial 
preservatives are added to sterile drug products for 
the purpose of inhibiting and/or killing the growth 
of microorganisms that may have been inadvertently 
introduced during manufacturing or multiple 
withdrawals of the product from its container. The 
ability of these antimicrobial preservatives to inhibit 
or kill microorganisms in drug formulations is 
evaluated using AETs. The antimicrobial 
effectiveness test, also known as the preservative 
effectiveness test, is a compendial test performed 
during formulation development and stability testing 
of a parenteral drug product intended as a multi-
dose product. The test procedures and acceptance 
criteria are described in the three major compendia. 
(14).  
Results also revealed that there is high level of 
microbial contamination in the expired drugs on one 
hand, and a drug does not contain preservatives on 
other hands. Geyer et al (15) concluded that there 
was a clear correlation between medication 
contaminated and duration of use (for example, 19% 
at <4 weeks, 40% at >12 weeks), after their small 
pilot experiment investigated the contamination of 
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domiciliary 'in use' eye drops at 1 month. That ran in 
use expiration date is essential to reduce microbial 
contamination of eye drops .To revealed the role of 
preservatives as antimicrobial agents that prevent 
microbial contamination especially in non-sterile 
dosage forms, AET was used.  Syrups were chosen 
because some samples contain preservative others 
were not, and both samples shows high level of 
microbial contaminations. Results show that there is 
relationship between expiration date and microbial 
contamination. If the product has an acceptable 
range for the preservative, and it is intended to be 
within this range during the normal shelf-life of the 
product, then the firm should perform the AET at 
the higher range of preservative as well as the lower 
range to demonstrate that the AET will pass (i.e., 
across the range of preservative that is expected to 
be found in the product). This is normally done as 
part of the product's stability program. Without this 
data, it is difficult to know whether the product have 
antimicrobial effectiveness over the shelf life of the 
product (15,16).  Brute manufactured lots, which 
contain the upper range of preservative, would be 
subject to the AET. Then, at least the final stability 
testing point, where would expect the level of 
preservative to be at its lowest within the acceptable 
range, would be tested (17). This is one of a major 
finding in this study that the drugs used which 
manufactured recently, contain higher level of 
preservative, in contrast to nearly expired or expired 
drugs, which supposed to have lower level of 
preservatives. Even if a preservative was known to 
be efficacious, it is still important to consider its 
potential interactions with the preparation. The API 
and the formulation into which the preservative is 
incorporated can decrease, or possibly increase, the 
preservative's efficacy. For example, the 
preservative may react with the formulation in such 
a way that it reduces the concentration over time or 
renders it unavailable to interact with the 
microorganisms. Both instances could result in 
contamination being uncontrolled (9). This will 
demonstrate that the AET will pass across the 
acceptable range of preservative levels. But fair 
warning: many companies have performed 
accelerated stability studies (e.g., 40 deg C) and 
used these exposed lots of product to conduct AET 
at time points much earlier than if they stored the 
drugs at room temperature and performed the testing 
at the end of shelf life. This strategy can be used to 
get some idea of long-term stability and 
antimicrobial effectiveness; however, the 
accelerated lots may not be indicative of the 
performance of the product stored at RT. The later 
was another limitation of this study, because all 
samples used in this study were stored at room 
temperature, andthere was no change to perform the 
accelerated stability.                                   This is 
normally done as part of the product's stability 
program. Recently manufactured lots, which we 
would expect to contain the upper range of 
preservative, would be subject to the AET. Then, at 
least the final stability testing point, where we 

would expect the level of preservative to be at its 
lowest within the acceptable range, would be tested. 
This will demonstrate that the AET will pass cross 
the acceptable range of preservative levels.But 
unfortunately, that was not true, same batch with 
similar preservative and nearly same expired dates 
were contaminated with microorganisms (5,8,13). 
As for Microbial Limits testing and the 
concentration of preservative, this would depend on 
when you are performing the MLT and for what 
purpose (e.g., release testing of manufactured 
batches of non-sterile product, which would 
probably represent product at the higher 
preservative concentration.  
This study also cleared the role of preservatives as 
antimicrobial agents. Syrup sample were chosen as a 
model for this experiment, because some syrup 
sample contain preservatives, while others were not. 
Benzalkonium chloride was used as positive control. 
The preservatives in the syrup sample does not have 
the ability to prevent the challenged by specific 
microorganisms used in EAT, while BKC inhibit all 
challenged microorganism. Kasai et al. (16) 
indicated that NP is as effective as latanoprost with 
Benzalkonium, and is more likely to maintain ocular 
surface health than latanoprost with Benzalkonium. 
 
 
CONCLUSION  

 

The presences of objectionable organisms like 
Pseudomonas aeroginosa, E.coli, Staphylococcus 

auerus, Kelebsilla species, Salmonella species and 

C.kursi  must be avoided by septic condition and 
good manufacturing process during manufacturing 
of these drugs. This did not mean that other detected 
microorganisms were not significant. 
Pharmaceutical drugs regard spoiled if there is high 
level of opportunistic and low level of pathogenic 
microorganisms.        
Most expired samples contained  microbial growth 
more than the accepted level compared to other 
samples and the preservatives employed in most 
tubes used in this study, did not posses adequate to 
brought about acceptable low level of microbial 
contamination as demanded by regulatory bodies. 
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Fمراضية في جراثيم شيكTالتحري المظھري عن بعض الصفات ا   
  

  ب، سارة صباح غريھاجر علي شريف
  

  / جمھورية العراق جامعة كركوك/  التربية للعلوم الصرفةكلية قسم علوم الحياة / 

  
 shareefali1123@gmail.com  البريد ا�ليكتروني:

  
 

  الملخص باللغة العربية 
  

والذي يتراوح من ا�سھال المعوي إلى تعتبر ا�صابة بأنواع بكتيريا الشيك] مسألة مھمة dنھا تسبب إسھا� معويا عند اdفراد في الدول النامية، 
 ا�سھال الدموي ( دزنتري). سعت ھذه الدراسة إلى التحري عن وجود بعض عوامل الضراوة التي تمتلكھا جرثومة الشيك]، كوجود أھداب النمط

,  Sh.flexneri-1زلتين محليتين ھما اdول و قدرتھا على ا�لتصاق بالخ]يا الط]ئية المبطنة للفم. ومن أجل تحقيق ھذا الھدف تم اختيار ع
Sh.sonnei   أظھرت النتائج أن العزلة .Sh.flexneri-1  .نسانÀول والتصقت بمعدل أعلى بالخ]يا الط]ئية الفموية لdفقط امتلكت أھداب النمط ا

 Sh.flexneri-1النتائج أن ك] من  كما تم التحري عن وجود ب]زميد الضراوة با�عتماد على ا�رتباط بصبغة أحمر كونغو، حيث أظھرت
وبينت النتائج عدم  .قد تمكنت من ا�رتباط بصبغة أحمر كونغو . من ناحية أخرى، تمت دراسة بعض الفعاليات ا�نزيمية للجرثومة Sh.sonneiو
  السايدروفور.البيتا�كتميز و. بينما كانت منتجة dنزيمي DNaseوال]يبيز و نزيمات اللسثينيزنتاج عز�ت شيك] �إ

  
  

  .شيك]، صفات الضراوة، ا�لتصاق:  الكلمات المفتاحية
  
 

 
Phenotypic investigation of some pathogenic characters in Shigella isolates 
 
Hager A. Shareef and Sara S. Ghareeb 
 
Dept. of  Biology / College of Education for Pure Sciences  / University of Kirkuk / Republic of Iraq   
 
 

ABSTRACT 
 

Infections by Shigella species are important causes of intestinal diarrhea in developing countries. Shigella causes 
diseases ranging from diarrhea to bacillary dysentery. The current study was conducted to investigate some 
pathogenic characters performed by shigella isolates such as type-1 fimbriae and their ability to adhere to the 
human buccal cavity epithelial cells. Three  Shigella local isolates -S.flexneri and S.sonni- were selected to study 
the presence of fimbriae and attachment to epithelial cells. It was observed that only Sh.flexneria-1 possess type-1 
fimbriae and it had higher adhesion rate. Plasmid responsible for the invasion was detected by Congo red binding 
for both species- Sh.flexneri and Sh.sonnei-. Enzymatic activities of isolates were also studied. The results revealed 
that the isolates cannot produce lipase, lecithinase, and DNase, while it produces Beta -lactamase and 
siderophores.  This study concluded the importance of shigellosis for further studies. 
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  المقدمـــــــة
  

يشكل داء الشيك]ت عبئا صحيا في أنحاء العالم � سيما في البلدان 
) مليون حالة وفاة في أنحاء العالم. ويعد 1.1النامية، إذ تسبب سنويا (

ھو السائد والمسؤول عن مرض ا�سھال  Sh.flexneriالنوع 
في   Sh.sonneiيسود النوع بينما في الدول النامية،  المستوطن

   ).2، 1الدول المتقدمة والصناعية (
تعتمد إمراضيه داء الشيك]ت على قابلية الجرثومة على ا�لتصاق 

، Gastrointestinal tractالمعوي  –وغزو واستعمار قناة المعدي 
للمفاوية ) على سطح الحويص]ت اMإذ تقوم بغزو الخ]يا الط]ئية (

 Virulenceفي اdمعاء الكبيرة عن طريق ب]زميد الضراوة 
plasmid وتصل الس]�ت الضارية إلى سيتوب]زم الخ]يا ،

الط]ئية لÇمعاء وتعقبھا عملية التضاعف الداخل خلوي مما يؤدي 
إلى موت الخ]يا المصابة، ومن ثم ا�نتشار ما بين الخ]يا وا�نتقال 

). 4، 3جاورة بواسطة قاعدة حركة خيوط ا�كتين (إلى الخ]يا الم
ولكي تعمل جرثومة الشيك] ذلك عليھا أن تعبر خ]ل البيئة 

 pH3الحامضية للمعدة وتتحمل حموضة المعدة والتي ھي أقل من 
  لمدة أكثر من ساعتين قبل استعمار قناة اdمعاء. 

كاثر كما أظھرت الدراسات قدرة جرثومة الشيك] على العيش والت
تحت ظروف يقل بھا الحديد سواء في البيئة أو داخل المضيف 

. إذ يعد السايدروفور Sidrophores (5)بوجود أنظمة خاصة تدعى 
أحد أھم الوسائل لتوفير الحديد ال]زم لنمو الجرثومة من خ]ل خلب 
الحديد من المركبات المرتبطة معه داخل جسم المضيف مثل 

لترانسفيرين  والھيم وتكوين معقد ذائب بروتينات ال]كتوفيرين وا
Ferrisidrophore  ومن ثم إدخاله إلى داخل الخلية الجرثومية

بواسطة مستقب]ت بروتينية غشائية خاصة في الغشاء الخارجي 
المسؤولة عن نقل الحديد. ھناك نوعان من مركبات السايدروفور ھما 

Hydroxamate Siderophore مثلAerobactin  ج من التي تنت
مثل  Phenotate siderophoreو  Sh.flexneriقبل النوع 

Enterobactin  والتي تنتج من قبل النوعSh.sonnei  والعديد من
 Salmonella typhimurium, Klebseillaالجراثيم المعوية مثل 

pneumonia )5-8  .(  
استھدفت الدراسة ث]ثة محاور مھمة وھي: التحري عن وجود 

قابلية العز�ت ل]لتصاق بالخ]يا الظھارية الفموية اdھداب وتحديد 
لÀنسان، والكشف عن وجود ب]زميد الغزو في العز�ت الضارية 
بطريقة ا�رتباط بصبغة أحمر كونغو والكشف عن إنتاج إنزيم 
خالبات الحديد (سايدروفور) وإنزيم البيتا ال]كتميز وبعض 

  ا�نزيمات اdخرى. 
  
  

  رق العمــــلالمــــــواد وطـــ
  

  العينات 
وعزلة واحدة  Shigella flexneriتم انتخاب عزلتين من النوع  

. من جراثيم شيك] عزلت محليا من Shigella sonneiمن النوع 
عينة براز من اdطفال المصابين با�سھال الراقدين  305مجموع 

والوافدين لمستشفى أطفال العام ومستشفى أزادي التعليمي ومستشفى 
ركوك العام في مدينة كركوك. وتم تشخيص ھذه اdنواع بم]حظة ك

الصفات الزرعية للمستعمرات النامية على اdوساط الزرعية 
) ووسط SSAشيك] ( –ا�نتخابية (أكار الماكونكي وأكار سالموني] 

))، وبا�ختبارات XLD( �يسين ديوكسي كوليت-زايلوز
 Api 20Eستخدام نظام الكيموحيوية. ودعمت نتائج التشخيص با

وحدد نوع العز�ت مصليا باستعمال المصول القياسية، وذلك للكشف 
عن وجود اdھداب وب]زميد الغزو، وتحديد قابلية ا�لتصاق بالخ]يا 

، 9الفموية لÀنسان ودراسة بعض الفعاليات ا�نزيمية للجرثومة (
10 .(  

  
  الكشف عن وجود ا�ھداب

ذلك بتنمية العز�ت الجرثومية في وسط نقيع تم إجراء ھذا ا�ختبار و
القلب والدماغ السائل في انابيب زجاجية معقمة، حضنت اdنابيب في 

ساعة. تعد النتيجة موجبة بتكوين  48ولمدة ° م37درجة حرارة 
  على سطح الوسط السائل.   (Pellicle)غشاء رقيق

  
  
  
  

  اختبار اmلتصاق بالخFيا الظھارية الفموية
  

بالجرثومة وحضن  BHIBلقح وسط المعلق الجرثومي: تحضير 
حضرت بعد ذلك تخافيف من المعلق ° م37ساعة في  24لمدة 

 104المعقم للحصول على تركيز  PBSالجرثومي باستخدام محلول 
والتي تم تحديدھا بطريقة عد الخ]يا الحية بطريقة العد  3خلية/سم

  ). 11باdطباق القياسية (
  

عزلت الخ]يا الظھارية من بطانة فم ارية الفموية: جمع الخFيا الظھ
) والتي تتلخص بما يلي : 13(، (12)ا�نسان حسب طريقة كل من 

م ماسحة قطنية مسحت الطبقة الط]ئية المبطنة لتجويف الفم باستخدا
، ثم  PBSحتوي على محلول ي أنبوبلى إنقلت مباشرة معقمة و

ث مرات باستخدام جھاز ث] PBSغسلت الخ]يا باستخدام محلول 
دقائق لكل  10دورة بالدقيقة ولمدة  5000الطرد المركزي بسرعة 

ورشح من  PBSمرة . علق الراسب الحاوي على الخ]يا بمحلول 
والذي يساعد  ،0.45mMبحجم  millipore filterخ]ل ميلي بور

على انتشار الخ]يا الظھارية بشكل عشوائي على سطح غطاء 
ظيفة بضغط غطاء الشريحة الزجاجية على سطح شريحة زجاجية ن

  وترك ليجف في الھواء.  ،ورقة الترشيح
  

وضع غطاء الشريحة الزجاجية الحاوي على اختبار اmلتصاق: 
من المعلق  3سم 5الخ]يا الط]ئية في طبق بتري معقم وأضيف له 

الجرثومي. تم حضن الطبق مع التحريك المعتدل لمدة ساعة واحدة 
. ثم أزيلت الجراثيم غير الملتصقة بالخ]يا الط]ئية بغسل °م37عند 

. بعد ذلك ثبتت الخ]يا الط]ئية PBSغطاء الشريحة بمحلول 
% لمدة 30دقيقة ثم أضيفت صبغة كمزا بتركيز  15بالميثانول لمدة 

دقيقة. جرى بعدھا غسل غطاء الشريحة بالماء المقطر �زالة  20
ثم وضع الغطاء بشكل مقلوب على الصبغة وترك ليجف في الھواء 

الشريحة الزجاجية  وفحصت بالمجھر الضوئي تحت العدسة الزيتية. 
) خلية ط]ئية بشكل عشوائي، وحساب 50وبينت النتائج بحساب (

  عدد الجراثيم الملتصقة بكل خلية، ثم حساب المعدل والخطأ القياسي. 
  

  اختبار الكشف عن وجود بFزميد الغزو
 Shigellaختبار للتحري عن عز�ت جرثومة أجري ھذا ا�

التي تحتوي على ب]زميد الغزو وذلك عن  Virulentالضارية 
طريق ارتباط العزلة الضارية بصبغة أحمر كونغو. تم تنمية 
العز�ت الجرثومية في وسط نقيع القلب والدماغ السائل وحضنت 

م ساعة. بعد انتھاء مدة الحضن ت 24لمدة ° م37بدرجة حرارة 
. بواسطة ناقل معقم ، (14)زرعھا على وسط أكار أحمر كونغو 

تكون لدينا °.  م37ساعة في درجة حرارة  24حضنت اdطباق لمدة 
أحمر  /نتيجة موجبة بتلون المستعمرات الجرثومية بلون برتقالي 

)15.(  
  

Fالتحري عن بعض إنزيمات الضراوة في بكتيريا الشيك  
  

تم اتباع طريقة أحمد بيز واللسثينيز: الكشف عن وجود إنزيم الFي
�جراء ھذا ا�ختبار، حيث تم تلقيح وسط أكار صفار  (10)وآخرون 

بملء لوب   (11)البيض المحضر حسب طريقة  سنيلنك وجماعته  
لمدة ° م37من المستعمرات الفتية وحضنت اdطباق بدرجة حرارة 

ھالة عكرة حول ساعة. تم ا�ستد�ل على إنزيم اللسثينيز بتكون  24
تم غمر  lipaseالمستعمرات.    وللتحري عن إنتاج إنزيم ال]يبيز 

 20 بكمية من محلول كبريتات النحاس المشبع لمدة  الطبق المزروع 
دقيقة ثم سحب الفائض. إن تلون المستعمرات بلون أزرق يدل على 

  إيجابية الفحص. 
  

تم : ا�وكسجين اختبار إنتاج إنزيم المحلل للحامض النووي منقوص
غم من  0.05والذي يحتوي على  DNaseتخطيط أطباق أكار 

المثيلين اdخضر بملء عروة ناقل من المستعمرات الفتية لعز�ت 
لمدة ° م37جرثومة الشيك]، وحضنت اdطباق عند درجة حرارة 

ساعة، ثم فحصت اdطباق للتحري عن وجود مناطق تحلل رائقة 24
  ). 11حول المستعمرات (
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-mβ-Lactamaseكتاميز -نزيمات بيتاإالتحري عن إنتاج 
production  

  
تم اختبار قابلية عز�ت الشيك] على إنتاج إنزيمات بيتا�كتاميز 

. وقد استخدمت   Iodometric methods بالطرق اdيودية
  طريقتان ھما:

  
تم تنمية العز�ت على وسط أكار  : tube method طريقة ا�نبوب

بعد °. م37ساعة عند درجة حرارة  24اكونكي وحضنت لمدة الم
انتھاء مدة الحضن نقل عدد من المستعمرات النامية النقية بواسطة 

مايكروليتر  100عروة ناقل إلى أنابيب إبندروف التي تحتوي على 
 6000(والذي تم تحضيره بتركيز  Gن من محلول بنسلي

مل من  50البنسلين في مايكروغرام/مل وذلك بإذابة محتوى قنينة 
 30لمدة ° م 25الماء المقطر المعقم). تركت اdنابيب بدرجة حرارة 
مايكروليترا  50دقيقة كي يحدث التفاعل ا�نزيمي. أضيف ما مقداره 

مايكروليترا من محلول اdيودين إلى  20من محلول النشاء و
ن اdنابيب، ويبين ظھور لون أزرق مباشرة نتيجة لحصول التفاعلي

بين النشاء واdيودين. مزجت اdنابيب جيدا وتركت في درجة حرارة 
 10إن اختفاء اللون اdزرق وظھور اللون اdبيض خ]ل  ° . م25

  ). 16دقائق يعد دلي] على إنتاج إنزيمات بيتا�كتاميز (
  

جراء ھذا إتم : Iodoine spot methodطريقة البقعة ا�يودية 
لى إغم G (0.02)من مسحوق بنسلين ا�ختبار بنقل كمية صغيرة

مل من  (0.08)إضيف إليه ثم  ،مركز قطعة مربعة من ورق ترشيح
تعمرات جزء من المس وتم نقلالماء المقطر �ذابة مسحوق البنسلين 

مركز ورق الترشيح ومزج مع الفتية للعز�ت الجرثومية إلى 
فعالية  أتبد .°م25دقائق في درجة حرارة  10 البنسلين وترك لمدة 

ثم  . Penicilloic acidنتاج حامض البنسلويك إنزيم بتحلل وا�
لى ورق إيودين صبغة كرام أقطرات من محلول  5-4أضيفت 
ن إدقائق من إضافة اليود . 5م]حظة النتيجة بعد مرور والترشيح 

ظھور بقعة بيضاء في مركز الورقة دليل على النتيجة الموجبة 
)16 .(  
  

  زيم خالبات الحديدالكشف عن إنتاج إن
  

أجري ھذا ا�ختبار لمعرفة قدرة عز�ت الشيك] على إنتاج مركبات 
السايدروفور. في حالة حدوث انعدام أو نقص في عنصر الحديد 
ال]زم لنمو الجرثومة من خ]ل خلب الحديد من المركبات المرتبطة 

 200معه. تم إنماء العز�ت في وسط الغذائي اdدنى الحاوي على 
والمحضر حسب طريقة  dipyridil-2,2ايكرومول من كاشف م
إن °. م37 . وحضنت اdطباق لمدة ليلة كاملة عند درجة حرارة)8(

  ظھور نمو الجراثيم على الطبق الزرعي دليل على النتيجة الموجبة. 
  
  

  النتـــائج والمناقشــــــــة
  

لنمط تم الكشف عن وجود الشعيرات من ااختبار العزmت المھدبة: 
في عز�ت شيك] الث]ثة من خ]ل  Type 1 fimbriaeاdول 

تكوين غشاء رقيق على سطح المزرعة الھوائية السائلة الساكنة، 
فقط كانت مكونة لھذا  Sh.flexneri-1وأظھرت النتائج إن العزلة 

الغشاء، إذ أظھرت النمو بعد مرور ساعة من تنميتھا في وسط مرق 
   ). 1رقم كل غشاء رقيق طاف (جدول نقيع القلب والدماغ) بش

تنجم عن وجود شعيرات  pellicleإن ظاھرة تكوين الغشاء الرقيق 
النمط اdول التي تساعد على تجمع الخ]يا البكتيرية مع بعضھا 
والطفو فوق سطح الوسط السائل للحصول على تھوية أفضل وھذا ما 

ن الغشاء الرقيق أكده العديد من الباحثين خ]ل دراستھم لظاھرة تكوي
)، حيث أشارت نتائج 17، 11في جراثيم السالموني] والشيك] (

الدراسات إلى أن تكوين الغشاء الرقيق على سطح الوسط السائل ھو 
صفة مميزة لخ]يا الجرثومة المكونة للشعيرات النمط اdول، والتي 

  تلعب دورا مھما في التصاق الجراثيم بالخ]يا الظھارية. 
    

  
  الصفات اTمراضية لعزmت الشيكF المعزولة محليا): 1ول رقم (جد

  

  
  الشيكF أنواع

  
  ھداب�وجود ا

  
اmلتصاق بالخFيا 

  الطFئية

  
  وجود البFزميد

  اTنزيماتوجود   

  بيتاmكتميز DNase    اللثسينيز  لFيبيزا

Sh.flexneri-1  +  +  +  -  -  -  +  
Sh.flexneri-2  -  +  -  -  -  -  +  

Sh.sonnei  -  +  +  -  -  -  +  
  : نتيجة سلبية -+ : نتيجة ايجابية               

  
  

إن أحد مفاھيم إمراضية بكتيريا الشيك] والتي  اmلتصاق الجرثومي:
صابة ھو مقدرتھا على ا�لتصاق تحدث بعد بضع ساعات من بدء ا�

، 4، 3(في القولون  Mucosal cellاختراق الخ]يا المخاطية و
فقد تناولت  ،را dھمية عملية ا�لتصاق في جراثيم شيك]. ونظ)12

الدراسة الحالية التصاق عز�ت شيك] بالخ]يا الط]ئية المبطنة 
ظھرت النتائج مقدرة العز�ت الث]ثة على وأ نسانلتجويف الفم في ا�

). 1رقم  جدول (ا�لتصاق بالخ]يا الظھارية المبطنة لتجويف الفم 
بلغ ، إذ Sh.flexneri-1ل]لتصاق للعزلة معدل  أعلىوكانت 

في حين بلغ معدل  ،خلية فموية /) جرثومة 24.83±70.1(
 Sh.sonneiالعزلة و Sh.flexneri-2ا�لتصاق للعزلة 

 خلية فموية على التوالي/) جرثومة63.2±3.5) و (3.31±40(
 Sh.flexneri-1احتواء العزلة  إلىقد يعود ذلك ). و2(جدول رقم 

ھذا ما أكده اختبار الغشاء الرقيق على ات النمط اdول. وعلى شعير
قد يعزى سبب كثرة ا�صابات بھذا النوع . وسطح المزرعة السائلة

إلى وجود ھذه الشعيرات ودوره في عملية مقارنة بغيره من اdنواع 
) لقدرة س]لة مشعرة 18. و تتفق ھذه النتائج مع دراسة (ا�لتصاق

Sh.flexneri إذ، بالخ]يا المعوية لخنازير غينيا صاقعلى ا�لت 
خلية  /جرثومة  70ن معدل ا�لتصاق لھذه الس]لة قد بلغت أوجدوا 
ز في ا�لتصاق بالخ]يا وھذا يوضح دوره المھم و الممي .معوية

الس]�ت غير  إلى أن) 19. أشار الباحث كلولدھير (الظھارية
لصقات بروتينية غير المشعرة تعتمد في عملية التصاقھا على وجود م

على السطح  Non-fimberial adhesions proteinشعيرية 
  . تلعب دورا مھما في عملية ا�لتصاق

  
  
  

معدل التصاق عزmت الشيكF على الخFيا الطFئية الفموية ): 2جدول رقم (
  ل¨نسان

  
  

  العزmت الجرثومة
خلية /عدد الخFيا الجرثومة الملتصقة 

  طFئية
  خطاء القياسيال± المعدل 

Sh.flexneri-1 24.83±70.1 
Sh.flexneri-2 3.31±40  

Sh.sonnei 3.51±63.2  
  

  
تم الكشف عن وجود ب]زميد الكشف عن وجود بFزميد الغزو: 

الغزو في عز�ت الشيك] عن طريق اختبار ا�رتباط بصبغة أحمر 
. استخدم اختبار ا�رتباط بصبغة أحمر  Congo redالكونغو 

) للكشف عن وجود 14نغو أول مرة من قبل شارما وآخرون (الكو
، وتمييز العز�ت  Yersinia pestisب]زميد الغزو في جرثومة 

). بعد ذلك 15الغازية عن العز�ت غير الغازية لتلك الجرثومة (
استخدمت من قبل العديد من الباحثين كع]مة ذات نمط مظھري 

، E-coliلغازية لجراثيم شيك] ، للتمييز بين العز�ت الغازية وغير ا
  ). Klebsiella spp. )20-23و
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والعزلة  Sh.flexneri-1في الدراسة الحالية أظھرت العزلة 
Sh.sonnei  قابليتھا على ا�رتباط بصبغة أحمر الكونغو بظھور

برتقالي على وسط أحمر كونغو الزرعي  –مستعمراتھا بلون أحمر 
-Sh.flexneriي حين أخففت العزلة )، ف1، جدول رقم 1(شكل رقم 

 . بيض شاحبأظھرت مستعمراتھا بلون في ا�رتباط بالصبغة. و 2
ن اللون أوضح  أوالذي  ،)21( آخرونتتفق ھذه النتيجة مع قادري و

حمر كونغو ناتج عن تداخل أاdحمر للمستعمرات المرتبطة بصبغة 
لتي تشفر ا  Ipa proteinالصبغة مع بروتينات ب]زميد  الضراوة 

و  .له جينات محمولة على ب]زميد الضراوة في العزلة التي تحتويھا
في حال  أوفي حال عدم احتواء العزلة أص] على ب]زميد الضراوة 

لن تتمكن من ا�رتباط بالصبغة  فقدانه لھا نتيجة لحدوث طفرة سوف
  ). 22بيض شاحب (أتظھر مستعمراتھا بلون و
  

  
  

  Sh.flexneri-1بصبغة أحمر كونغو للعزلة   اmرتباط): 1شكل رقم (

  

تم التحري عن إنتاج بعض الكشف عن إنتاج إنزيمات الضراوة: 
و  lipaseمثل  extracellular enzymeإنزيمات خارج خلوية 

lecithinase  وDNase  في عز�ت الشيك]. وبينت النتائج عدم
  lipase ماتمقدرة عز�ت الشيك] الث]ثة المعزولة على إنتاج انزي

  ). 1(جدول رقم  DNaseو  lecithinaseو 
-أظھرت النتائج قدرة عز�ت شيك] الث]ثة على إنتاج إنزيم بيتا

). تتفق ھذه النتيجة مع عدد من �1كتاميز بالطريقتين (جدول رقم
الدراسات التي أشارت إلى أن قدرة الجرثومة على إنتاج إنزيمات 

ھا العديد من الجينات التي تشفر �نتاج بيتا�كتاميز يعود إلى امت]ك
نزيمات إتنتج الجرثومة . )26-24نزيمات بيتا�كتاميز    (إ

البيتا�كتاميز لحماية خ]ياھا من التحلل بفعل مضادات البيتا�كتام ، 
مھاجمة حلقة البيتا�كتام  فينزيمات لية عمل ھذه ا�آ تتمثلو

يورينات الحساسة لھا قبل سيفالوسالفي نواة البنسلينات والموجودة 
ذ إموقع الھدف في الجدار البكتيري ،  إلىوصول المضاد الحيوي 

 إلىمايد ليتحول المضاد حلقة اd رابطةنزيم على كسر يعمل ا�
يطلق على المركب الناتج من تكسير ، والفعالية عديممركب 

يطلق و ،   penicilloic acidالبنسلينات اسم  حامض البنسلوليك 
المركب الناتج من تكسير السيفالوسيورينات حامض على 

  ). cephalosporic acid )26السيفالوسبوريك 
إن إنتاج إنزيمات البيتا�كتاميز في الجرثومة السالبة لصبغة كرام 

أو المرتبطة بالخلية،  Entracellularتكون من النوع الداخل خلوي 
زة في الفسحة وتكون كمية ا�نزيمات المنتجة قليلة، وتبقى محتج

الب]زميدية، مما يعمل على إعاقة دخول جزيئات المضاد الحيوي 
إلى الداخل. أما في الجرثومة الموجبة لصبغة كرام فإنھا تفرز إلى 
الوسط الزرعي النامي فيھا الجرثومة، أي أنھا إنزيمات خارج خلوية 

Extracellular وتكون كمية ا�نزيمات المنتجة كبيرة تعمل على ،
  ). 27طيم المضاد خارج الخلية (تح

وتم التحري عن قابلية عز�ت الشيك] على إنتاج إنزيمات 
بزرع الجرثومة على  Siderophoreالسايدروفور (خالبات الحديد) 

-2,2الخالي من أيونات الحديد، وبوجود الكاشف   M9وسط 
dipyridil  الذي عمل على إزالة أي حديد من الوسط، وقد بينت

التي تم الحصول عليھا في ھذه الدراسة أن جميع عز�ت النتائج 
جنس الشيك] كانت لھا القدرة على إنتاج السايدروفور (جدول 

). وجاءت ھذه النتائج متفقة مع ما توصل إليه الباحثون في 1رقم
) التي أوضحت نتائجھا إمكانية المسببات المرضية داخل 6دراستھم (

ذ الحديد من داخل الخلية التي أن تأخ .Shigella sppخلوية مثل 
تغزوھا، ولكن أيضا يجب عليھا الحصول على الحديد من البيئة 
خارج خلية المضيف. ولتحقيق ذلك فإنھا تنتج مركبات عضوية 
خارج خلوية ذات وزن جزيئي منخفض وعالية ا�لفة ل]رتباط 

. كذلك تم تأكيد إنتاج Siderophoreبالحديد تدعى خالبات الحديد 
). حيث وجد Shigella )15 ،21بات الحديد بواسطة جرثومة خال

له القدرة على إنتاج خالبات الحديد في أوساط  Shigellaأن جنس 
  . dipyridilزرعية تحتوي على كاشف 
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  قاومة العزmت السالبة لصبغة كرام الجديدة للمضادات البكتيرية البيتاmكتام في مستشفيات كركوكم
 

  )2)، حسين فاضل حسن (2)، ندى إحسان عبد الوھاب (1صFح سلمان زين العابدين (
  
/ جمھوري�ة العل�وم / جامع�ة كرك�وك ) قس�م عل�وم الحي�اة/ كلي�ة 2كرك�وك (جامع�ة  /  التربي�ة للعل�وم الص�رفةقسم علوم الحياة / كلي�ة  )1(

  العراق
  

  mts.m1963@gmail.comالبريد ا�ليكتروني: 
  
  

  الملخص باللغة العربية 
  

  

البيتا�كتام حلقة ال]كتام في تركيبھا والتي تعتبر المسؤولة عن تثبيط تخليق طبفة الببتايدوك]يكان في جدار الخلي�ة البكتيري�ة.   الحيوية مضاداتال تمتلك
ف ھ�ذه الدراس�ة ھ�و دض البكتيريا السالبة لصبغة كرام  يكون حساسة لھذه المض�ادات الحيوي�ة، ف�ي ح�ين أن ال�بعض ا�خ�ر يك�ون مقاوم�ة لھ�ا. إن ھ�بع

ا�كت�ام . ت�م لبيتالبحث عن اdنواع الجديدة من عز�ت البكتيريا  السالبة لصبغة كرام  والمعزولة  في السنوات  اdخيرة والمقاومة للمضادات  الحيوي�ة ا
ائ�ق جمع مئة وثمانية وثمانين عينة شملت ا�درار والبراز والدم، وزرعت على وسط أك�ار الم�اكونكي  . ت�م تش�خيص المس�تعمرات اعتم�ادا عل�ى الطر

ا�كت�ام  للتح�ري ع�ن . ت�م اس�تخدام ث]ث�ة عش�ر م�ن المض�ادات الحيوي�ة البيت API – 20 Eالتقليدية المعتمدة في التشخيص، إضافة إلى اس�تخدام نظ�ام  
 8و  Proteus spp 10و  Klebsiella spp 24و  E.coli  29حساس����ية أو مقاوم����ة الع����ز�ت البكتيري����ة لھ����ا . أوض����حت النت����ائج تش����خيص 

pseudomonas aeruginosa كتام. م�ن . كما بينت النتائج ظھور المقاومة المتعددة المطلقة أو الحساسية المطلقة لعدد من المضادات الحيوية البيتا�
   Klebsiella oxytocaوأظھ�رت   Meropenem تج�اه مطلق�ة حساس�ية Klebsiella peumoniaeو    E.coliناحي�ة أخ�رى، أظھ�رت ك�ل م�ن 

الحساس��ية   pseudomonas aeruginosa. ف��ي ح��ين أظھ��رت  Imipenemو   Meropenemحساس��ية مطلق��ة تج��اه ك��ل م��ن  Proteus sppو
 Ceftazidime) و Imipenemو   Meropenem. أظھرت النتائج أن المضادات الحيوي�ة الكارب�ابنيم ( Ceftazidimeو Imipenemالمطلقة تجاه 

  تمثل أفضل المضادات الحيوية البيتا�كتام والمستخدمة في ھذه الدراسة.
  

  مضادات البيتا�كتام، ريا السالبة لصبغة كراميالبكت الكلمات المفتاحية:
  

 

Resistance of fresh Gram negative isolates to beta lactam antibacterial from 

Kirkuk hospitals 

 
Salah S. Zain Al-Abdeen (1) Nada E. Abd Al-Wahab (2) and Husain F. Hassan (2) 
 
(1) Dept. of  Biology/ College of  Education for Pure Sciences  / University of  Kirkuk (2)  Dept. of  
Biology/ College of  Sciences  / University of  Kirkuk / Republic of  Iraq 
 
 

ABSTRACT  
 

 

Beta-lactam antibacterial agents contain a Beta-lactam ring in its structure, which responsible for inhibiting the 
peptidoglycan layer in bacterial cell wall. Some Gram-negative bacteria were susceptible, while others were 
resistant. The aim of this study was to investigate newly Gram-negative isolates isolated in recent years and was 
resistant to Beta-lactam antibiotics. One hundred and eighty-eight samples were collected from fresh specimens of 
urine, faces and blood and cultured on MacConkey Agar. Bacterial colonies were identified according to 
convential methods and by API -20E. Thirteen beta lactam antibiotics discs were used to determine the 
susceptibility or resistance. Results shows that 29 E.coli , 24 klebsiell spp , 10 proteus spp , and (8) pseudomonas 
aeruginosa were identified. The results showed appearance of absolute multiple antibiotics resistance to a number 
of beta lactam antibiotics whereas absolute sensitivity appeared to some beta lactam antibiotics, E.coli and 
Klebsiella pneumoniae showed absolute sensitivity to Meropenem , Klebsiella oxytoca and  Proteus spp showed 
absolute sensitivity to Meropenem and Imipenem while pseudomonas aeruginosa showed absolute sensitivity to 
Imipenem and Ceftazidim .The results showed that the two carbapenemes (Meropenem and Imipenem)  and 
Ceftazidime were the beast Beta lactam antibiotics used in  this study. 
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 ةـــالمقدم
 

أنواعا العائلة المعوية وريا يريا السالبة لصبغة كرام بكتيتشمل  البكت
لى إضافة ، إ  Pseudomonasخرى مثل ريا العصوية اdيالبكت من

تتميز بجدارھا المتكون و  .)(Neisseria  1ريا الكروية مثل يالبكت
وطبقة رقيقة من   Outer membraneمن الغ]ف الخارجي 

والفسحة قبل الب]زمية  Peptidoglycanالببتيدوك]يكان 
Periplasmic space  )2 .(  

ريا يتعتبر مضادات البيتا�كتام من المضادات الحيوية القاتلة للبكت
Bacteriocidal   والتي التي تتميز باحتوائھا على حلقة البيتا �كتام

الجزء المسؤول عن فعاليتھا ، والتي تعمل على تثبيط   بدورھا تعد
ثير على ألتتخليق طبقة الببتيدوك]يكان في الخ]يا البكتيرية دون ا

 Selectiveمما يعطيھا صفة السمية ا�نتقائية  ،خ]يا العائل
Toxicity )2.(  

اعتمادا على  مجموعات أساسيةلى سبع إتقسم مضادات البيتا �كتام 
                      البنسلينات                                                             :الحلقة التي ترتبط بحلقة البيتا �كتام وھي

Penicillins  والسيفالوسبوريناتCephalosporins    
    Monobactamsو المونوبكتام  Clavamsوالك]فامس  

  Carbapenemsوالكاربابنيم     Carbacephemsوالكارباسيفم 
   ). Nocardicins )3 ،4والنوكاردسين 

ت البيتا �كتام ريا السالبة لصبغة كرام لمضادايتعزى مقاومة البكت
ا�ستخدام العشوائي   أو إلىلى انتخاب س]�ت طبيعية مقاومة إ

مما يولد تسليط ضغط انتخابي يؤدي  ،والمكثف للمضادات الحيوية
الس]�ت الحساسة وبذلك يسمح بنمو وتكاثر الس]�ت  إلى إزالة
حدوث الطفرات التلقائية في  ، فإنذلك  با�ضافة إلى. (5)المقاومة 

س]�ت للى تحول الس]�ت الحساسة إؤدي يواقع جينية معينة م
كما تلعب الب]زميدات الحاملة للجينات المشفرة لمختلف  .مقاومة

�كتاميز دورا كبيرا في التشفير لمقاومة -نزيمات البيتاإأنواع 
 يتمن انتقال  الب]زميدات  أمضادات البيتا �كتام . والجدير بالذكر 

  ). 6( نبعملية ا�قترا
أنواع التحري عن مقاومة عدد من إلى الدراسة الحالية  سعت

والوقوف على ، البكتيريا السالبة لصبغة كرام  لمضادات البيتا�كتام
التحري عن  با�ضافة إلى ،نواع المضادات الحيوية المؤثرة فيھاأ

dنواع لمضادات البيتا�كتام المستخدمة في المقاومة المتعددة لھذه ا
  . لدراسةھذه ا

  
  

  المــــــواد وطــــرق العمـــــل
  

  جمع العينات
طفال عينة من نماذج سريرية مختلفة من مستشفى اd 188تم جمع 

وشملت . العراق في زادي التعليمي في مدينة كركوكأومستشفى 
اعتمادا على طريقة ماھون درار والبراز والدم) عينات من (ا�

  ). 7وآخرون (
  

  التشخيص البكتيري
 - 8(المعتمدة في التشخيص على الطرق شخصت العز�ت اعتمادا 

  ).API – 20Eكيد التشخيص باستخدام نظام ( أتم تا كم )،12
  

  اختبار الحساسية لمضادات البيتا mكتام 
 .)1( رقم قراص المضادات الحيوية المبينة في الجدولأتم استخدام 

 Kirby-Bauerبا�عتماد على طريقة  جراء ا�ختبارإوتم 
method 13( القياسية وحسب ما ورد في .(  

    
  

  المنتجة قراص مضادات البيتاmكتام والشركةأ): 1جدول رقم (
  

  الرمز  المضاد الحيوي  ت
  التركيز

)( µg /disc  
  الشركه ( المنشأ )

1 Ampicillin  AM 10  Bioanalyse  
2 Cephalothin KF 30 Bioanalyse  
3  Amoxicillin+  Clavulanic acid AMC  30  Bioanalyse  
4  Pipracillin  PRL  100  Bioanalyse  
5  Cephalexin  Cl  30  Bioanalyse  
6  Imipenem IPM 10 Bioanalyse  
7  Cefotaxime  CTX  10 Bioanalyse  
8 Ceftazidime  CAZ  30  Mastdiagnostic  
9  Ceftriaxone  CRO  30  Mastdiagnostic  

10 Cefixime  CFM  5  Bioanalyse  
11 Meropenem MEM 10 Bioanalyse  
12  Aztreonam  ATM  30  Mastdiagnostic  
13  Amoxcillin AX 25 Bioanalyse  

  
 

  

  النتــــــــائج والمناقشــــــــــــــــة
  

  جمع العينات
من نماذج سريرية  ةعينة مأخوذ 188الحالية جمع  تضمنت الدراسة
عينة  71  نأالنتائج ظھرت أو .درار والدم والبرازمختلفة شملت ا�

كار أسالبة للزرع على وسط عينة كانت  117موجبة للزرع  وكانت 
 إلى أن ا�صاباتوالسبب يعود في ذلك  ).2(جدول رقم الماكونكي 

ريا الموجبة لصبغة كرام غير القادرة على يقد تكون ناجمة عن البكت
ربما تكون ا�صابة ناتجة عن أو  أكار،النمو على وسط ماكونكي 

  أو الفيروسات.  عوامل أخرى غير بكتيرية مثل الفطريات
  

  
  ت): ا�عداد والنسب المئوية للعينا2جدول رقم (

  

  مصدر العينة
  العدد الكلي للعينات

  العدد (%)
  العينات الموجبة

  العدد (%)
  العينات السالبة

  العدد (%)
  )46( 54  )52( 37  )48.5(  91  اTدرار
  )13(15  )36.6( 26  )21.8( 41   البراز
  )41( 48  )11.4( 8  ) 29.7( 56  الدم

  ) 100( 117  )100( 71  )100(188  المجموع
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صابة ظھرت  في عينات نسبة لÀ أن أعلىحظ في النتائج ي]
لى قرب فتحة المجرى البولي من إويرجع السبب في ذلك  .درارا�

وبالتالي  ،مما يسھل تلوثه بمحتويات اdمعاء ،فوھة المنطقة الشرجية
و قد تكون ناتجة أ  .ريا إلى المجاري البوليةييساعد على دخول البكت

 إلىاحتباس البول يؤدي و .نظافة بشكل صحيحعن عدم ا�ھتمام بال
 تساعد فيكلھا عوامل . وريايحدوث التھابات تستعمر من قبل البكت

ريا بسھولة إلى مجرى البول ومن ثم إلى المثانة يانتقال البكت
والحالبين والكليتين لتساعد بذلك على ا�صابة بالتھاب المجاري 

  ). 15، 14(البولية 
فراد أبكتيرية مختلفة من  الذي تقوم به أنواع دور ال إلىتشير النتائج 

حداث التھاب المجاري البولية والتي قد تكون إالعائلة المعوية في 
عزلت كمنبتات (فلورا) طبيعية تتحول أو و ثانوية اولية أممرضات 

وجاءت  ).17 -14المناسبة (مرضية عند توفر الظروف  عوامل إلى

. )18( ، ودراسة(14) دراسةمع نتائج نتائج الدراسة الحالية مطابقة 
وقد يعزى  .)20( ودراسة) 19( دراسةنتائج في حين اختلفت مع 

 والموقع الفترة الزمنية للعزل إلىا�خت]ف في نسب العزل 
  . الحالة ا�جتماعية في منطقة العزل إضافة إلى ،الجغرافي

  
  العزل والتشخيص 

 29مدة، وتبين أن شخصت العز�ت البكتيرية حسب الطرق  المعت
 Klebsiellaعزلة تعود إلى   24و   E.coli عزلة تعود إلى
pneumoniae  تعود إلى  عز�ت   10وProteus vulgaris  8و  

كيد تشخيص أكما تم ت  .Ps.aeruginosaعز�ت تعود إلى 
) 3. والجدول رقم (API-20Eالعز�ت البكتيرية باستخدام نظام 

عزولة موزعة حسب مصدر العينة. يبين أنواع البكتيريا الم

   
  

  العينة توزيع العزmت البكتيرية حسب مصدر): 3جدول رقم (
  

 المصدر
 العزmت البكتيرية

E. coli 

 (%)العدد 

Klebsiella sp .  
  (%)العدد 

Proteus sp. 
 (%)العدد 

Pseudo. aeruginosa 

 (%)العدد 

  )%7.7( 2  %)26,9(7 %)38.5(10  %)(26.9  7  البراز
  %)13.5( 5 %)8.1( 3 %)29.7(11 %)48.7(18  اTدرار
  %)12.5(1 %)0( %)37.5( 3 %)50( 4  الدم

 8 10 24 29  المجموع
 

 

 إلىحداث التھاب المجاري البولية يعود إفي  E. coliسيادة النوع  إن
ريا السالبة لصبغة ين ھذا النوع يشكل نسبة عالية من بين البكتأكون 

ويعد وجود فتحة المخرج بالقرب  .بيعيا في البرازكرام الموجودة ط
ى مسلك إل E. coliمن فتحة الجھاز البولي عام] مساعدا في انتقال 

خلل يحدث في الدم نتيجة  أن أيالجھاز البولي مسببة الخمج . كما 
ضعف المناعة يشجع ھذه  أوالحساسية  أوا�صابة الفيروسية 

تعد  إذ .صابةحداث ا�إلفرصة وريا ا�نتھازية على انتھاز ايالبكت
صابات ريا السالبة لصبغة كرام من المسببات المرضية �يالبكت

بعد   K. pneumoniaeن سيادة النوع ). إ21، 14الدم (مجرى 
ريا ا�نتھازية التي يلى كونھا من البكتإقد يعود   E. coliالنوع 

ات تتواجد بصورة طبيعية في القناة الھضمية والتي تسلك كغازي
صابات ممرضة ثانوية لتسبب التھاب القناة الھضمية وخاصة بعد ا�

ولقابليتھا العالية ، خلل في وظيفة الجھاز المناعي أو أيالفيروسية 
d22( غشية المخاطيةعلى ا�لتصاق على ا .(  

  
  ممقاومة العزmت البكتيرية لمضادات البيتاmكتا

يعة مقاومة العز�ت استخدمت طريقة ا�نتشار باdقراص لمعرفة طب
الحيوية مضادات الالبكتيرية قيد الدراسة لث]ثة عشر نوعا من 

مقاومة عالية بلغت E. coli  أظھرت عز�ت وقد .البيتا�كتام
   Amoxcillin-Clavulanic acid %) لمضاد100(
قل  اظھرت أو،  Piperacillin Ceftriaxone و  Cefiximeو

في حين كانت   ،%) 6.8( لغتوب Imipenemنسبة مقاومة لمضاد 
%  100والتي بلغت   Meropenemنسبة حساسية  للمضاد  أعلى 

  ). 4بالجدول رقم ( كما ھو موضح
  

  
  با�قراص mكتام بطريقة اmنتشار -لمضادات البيتا E. coliريا يالنسب المئوية mستجابة بكت): 4جدول رقم (

  

  المضاد الحيوي
  الحساسة
 العدد(%)

  لحساسيةاة متوسط
 العدد(%)

  المقاومة
 العدد(%)

Ampicillin 1)3.4(% 1)3.4(% 27 )93.2(% 
Cephalothin 2)6.8(% 0)0(% 27 )93.2(% 
Amoxcillin 1)3(% 0)0(% 28 )96.6(% 
Cephalexin 6)20.7(% 0)0(%  23 .)79.3(% 
Cefixime  0)0(% 0)0(% 29)%100( 

Cefotaxime 2)6.8(% 0)0(% 27 )93.2(% 
Amoxcillin-Clavulanic acid 0)0(% 0)0(% 29)%100( 

Ceftazidime 13)45(% 11)38(% 5)17(% 
Ceftriaxone 0)0(% 2)6.8(% 27 )93.2(% 
Aztreonam  4)14(% 14)48(% 11)38(% 
Meropenem 29)%100( 0)0(% 0)0(% 
Imipenem  27 )93.2(% 0)0(% 2)6.8(% 

Piperacillin 0)0(% 0)0(% 29)%100( 
 

  
  Klebsiellaاستجابة بكتيريا  )5رقم ( يبين الجدول

pneumoniae أن أعلىوجد  إذ ،البيتا�كتام الحيوية  مضاداتلل 
  :من المضادات الحيوية ستة أنواعظھرتھا ضد أمقاومة 

Ampicillin وCephalothin و Amoxcillinو Cephalexin 
 وبلغت   Amoxcillin-Clavulanic acidوCefixime و

ظھرت أنھا إومع ذلك ف، ومشكلة يعتبر كبيراوھذا العدد  %100
  .Meropenemحساسية مطلقة ضد 

  
  

  
  

فقد كانت ،   Klebsiella oxytocaكذلك الحال بالنسبة للبكتيريا 
من المضادات الحيوية وحساسة بشكل  يةمقاومة وبشكل مطلق لثمان
(الجدول  Imipenemو Meropenemمطلق للمضادين الحيويين 

كانت  mirabilis  Proteus ن عز�ت البكتيرياأووجد ). 6رقم 
-Amoxcillinو Ampicillinمقاومة وبشكل مطلق لكل من 

Clavulanic acid  وحساسة بشكل مطلق لكل منImipenem  
Meropenem  . ظھرت مقاومة وحساسية متباينة تجاه أفي حين

d7(جدول رقم  خرىالمضادات الحيوية ا .( 
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  با�قراص mكتام بطريقة اmنتشار- لمضادات البيتا  Klebsiella  pneumoniaeريا يالنسب المئوية mستجابة بكت ):5جدول رقم (
  

 المضاد الحيوي
  الحساسة
 العدد(%)

  متوسطة الحساسية
 العدد(%)

  المقاومة
 العدد(%)

Ampicillin 0)0(% 0)0(% 16)100(% 
Cephalothin 0)0(% 0)0(% 16)100(% 
Amoxcillin 0)0(% 0)0(% 16)100(% 
Cephalexin 0)0(% 0)0(% 16)100(% 

Cefixime 0)0(% 0)0(% 16)100(% 

Cefotaxime  1)6.25(% 0)0(% 15)93.75(% 

Amoxcillin-Clavulanic acid 0)0(% 0)0(% 16)100(% 

Ceftazidime 7)43.75(% 3)18.75(% 6)37.5(% 
Ceftriaxone 1)6.25(% 0)0(% 15)93.75(% 
Aztreonam 2)12.5(% 2)12.5(% 12)75(% 
Meropenem  16)100(% 0)0(% 0)0(% 
Imipenem 15)93.75(% 1)6.25(% 0)0(% 

Piperacillin 3)18.75(% 1)6.25(% 12)75(% 
 

 
  با�قراص لمضادات البيتا mكتام بطريقة اmنتشار Klebsiella  oxytocaريا يالنسب المئوية mستجابة بكت ):6جدول رقم (

  

 المضاد الحيوي
  الحساسة
 العدد(%)

  متوسطة الحساسية
 العدد(%)

  المقاومة
 العدد(%)

Ampicillin 0)0(% 0)0(% 8)100(% 
Cephalothin 0)0(% 0)0(% 8)100(% 
Amoxcillin 0)0(% 0)0(% 8)100(% 
Cephalexin 0)0(% 0)0(% 8)100(% 
Cefixime 0)0(% 0)0(% 8)100(% 

Cefotaxime  0)0(% 1).12.5(% 7)87.5(% 

Amoxcillin-Clavulanic acid 0)0(% 0)0(% 8)100(% 

Ceftazidime 4)50(% 2)25(% 2)25(% 
Ceftriaxone 0)0(% 0)0(% 8)100(% 
Aztreonam 0)0(% 4)50(% 4)50(% 
Meropenem 8)100(% 0)0(% 0)0(% 
Imipenem 8)100(% 0)0(% 0)0(% 

Piperacillin 0)0(% 0)0(% 8)100(% 
 

  
  با�قراص لمضادات البيتا mكتام بطريقة اmنتشار Proteus mirabilisريا يالنسب المئوية mستجابة بكت ):7جدول رقم (

  

 المضاد الحيوي
  الحساسة
 العدد(%)

  متوسطة الحساسية
 العدد(%)

  المقاومة
 العدد(%)

Ampicillin 0)0(% 0)0(% 7)100(% 
Cephalothin 1).14.3(% 0)0(% 6)85.7(% 
Amoxcillin 2)28.6(% 0)0(% 5)72.4(% 
Cephalexin 1).14.3(% 0)0(% 6)85.7(% 
Cefixime 3)43(%  0)0(% 4)57(% 

Cefotaxime  2)28.5(% 2)28.5(% 3)43(% 

Amoxcillin-Clavulanic acid 0)0(% 0)0(% 7)100(% 

Ceftazidime 6)85.7(% 0)0(% 1).14.3(% 
Ceftriaxone 5)72.4(% 0)0(% 2)28.6(% 
Aztreonam 5)72.4(% 0)0(% 2)28.6(% 
Meropenem 7)100(% 0)0(% 0)0(% 
Imipenem 7)100(% 0)0(% 0)0(% 

Piperacillin 4)57(% 0)0(% 3)43(%  
 

وبالرغم من العدد  Proteus vulgarisريا  يبكت بالنسبة لعز�ت 
و  Cephalothinظھرت مقاومة مطلقة ضد كل من أ إ� أنھاالقليل 

Amoxcillin-Clavulanic acid  فقط وحساسية مطلقة ضد اثنين

 Meropenemو  Imipenem مامن المضادات الحيوية وھ
  ).  8الجدول رقم (
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  با�قراص لمضادات البيتا mكتام بطريقة اmنتشار Proteus vulgarisريا  يالنسب المئوية mستجابة بكت ):8(جدول رقم 
  

 المضاد الحيوي
  الحساسة
 العدد(%)

  متوسطة الحساسية
 العدد(%)

  المقاومة
 العدد(%)

Ampicillin 1 )33.3(% 0)0(% 2)66.7(% 
Cephalothin 0)0(% 0)0(% 3)100(% 
Amoxcillin 1 )33.3(% 0)0(% 2)66.7(% 
Cephalexin 1 )33.3(% 0)0(% 2)66.7(% 
Cefixime 1 )33.3(% 0)0(% 2)66.7(% 

Cefotaxime  1 )33.3(% 0)0(% 2)66.7(% 

Amoxcillin-Clavulanic acid 0)0(% 0)0(% 3)100(% 

Ceftazidime 2)66.7(% 1 )33.3(% 0)0(% 
Ceftriaxone 1 )33.3(% 0)0(% 2)66.7(% 
Aztreonam 2)66.7(% 0)0(% 1 )33.3(% 
Meropenem 3)100(% 0)0(% 0)0(% 
Imipenem 3)100(% 0)0(% 0)0(% 

Piperacillin 1 )33.3(% 0)0(% 2)66.7(% 
 

  
من البكتيريا النحسة   Pseudomona aeruginosaتعتبر بكتيريا 

ظھرت مقاومة مطلقة أفقد  ،وعليه .في تعاملھا مع المضادات الحيوية
ظھرت حساسية مطلقة  تجاه أتجاه سبعة من المضادات الحيوية و

 Ceftazidime، Imipenem مااثنين من المضادات الحيوية وھ
رقم  اع السابقة كما يتضح من الجدولنوثيرھا على اdأالمشترك في ت

)9 .( 

  
 با�قراص لمضادات البيتا mكتام بطريقة اmنتشار Pseudomonas aeruginosaريا  يالنسب المئوية mستجابة بكت ):9جدول رقم (

  

 المضاد الحيوي
  الحساسة
 العدد(%)

  متوسطة الحساسية
 العدد(%)

  المقاومة
 العدد(%)

Ampicillin 1 )12.5(% 0)0(% 7)87.5(% 
Cephalothin 0)0(% 0)0(% 8)100(% 
Amoxcillin 0)0(% 0)0(% 8)100(% 
Cephalexin 1 )12.5(% 0)0(% 7)87.5(% 
Cefixime 0)0(% 0)0(% 8)100(% 

Cefotaxime  0)0(% 0)0(% 8)100(% 

Amoxcillin-Clavulanic acid 0)0(% 0)0(% 8)100(% 

Ceftazidime 8)100(% 0)0(% 0 )0(% 
Ceftriaxone 0)0(% 0)0(% 8)100(% 
Aztreonam 77)87.5(% 1 )12.5(% 0)0(% 
Meropenem 0)0(% 0)0(% 8)100(% 
Imipenem 8)100(% 0)0(% 0)0(% 

Piperacillin 5 )62.5(% 0)0(% 3 )37.5(% 
 

 

ريا للمضادات الحيوية من المشاكل الصحية يتعد مشكلة مقاومة البكت
ظھور س]�ت بكتيرية  إلىتؤدي  فھي ،الخطيرة  من الناحية الطبية

مقاومة dكثر من مضاد حيوي بسبب ا�ستخدام العشوائي 
ريا لتطوير وسائل يتحدثه البكت الذيفض] عن التكيف  ،للمضادات

عوبة اختيار الع]ج المناسب لتلك ص إلىمما يؤدي  ،مقاومتھا
  .ريايالبكت

ظھرت جميع العز�ت قيد الدراسة مقاومة عالية لمضادات أ
)Ampicillin  وCephalothin  وAmoxcillin و 

Cephalexinو Cefixime وCefotaxime  وAmoxcillin-
Clavulinic acid و Ceftriaxoneو Aztreonam  و

Piperacillin (،  ائج مطابقة لما حصل عليه وجاءت ھذه النت       
ريا المعزولة من يوقد يعود ذلك �مت]ك ھذه البكت. )27 -23(

نزيمات البيتا �كتاميز واسعة الطيف المشفرة مصادر مختلفة �
القدرة على تحطيم  والتي لھابالجينات المحمولة على الب]زميدات 

دات البنسلينات حلقة البيتا �كتام التي بدورھا تقلل من فعالية مضا
dربما يعود  أو ،ريايول ضد ھذه البكتوالسيفالوسبورينات من الجيل ا

خماج ا�ستخدام العشوائي والمتزايد لھذه المضادات في ع]ج ا� إلى
  ). 29، 28، 25، 23، 14تسببه ھذه البكتيريا ( الذي

للمضاد الحيوي كل العز�ت كانت حساسة  أنيتضح من النتائج 
Imipenem شكل مطلق باستثناء وب E.coli  التي بلغت نسبة
فعالية جيدة ضد  منالمضاد  ما لھذايؤكد  ، ما% 93.2الحساسية لھا 

كذلك الحال بالنسبة للمضاد  ).3كرام (العصيات السالبة لملون 
  مضادات الحيوية المن  وھو أيضا Meropenemالحيوي 

  
  

مقاومة  وھو ذوة عمل على تثبيط تخليق جدار الخلييو، البيتا�كتام
وقد تبين أن ھذه اdنواع من   .نزيمات البيتا�كتاميزإعالية للتحلل ب

على العز�ت قيد الدراسة مطلق  المضادات الحيوية لھا تأثير
ظھرت مقاومة أوالتي  Pseudo. aeruginosa باستثناء العزلة

 . مطلقة لھذا المضاد
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 -Trigonellafoenumللرش بمستخلص بذور الحلبة  .Mathiola incana Lتجابة نبات الشبوي اس

graecum   L. زھارTوحامض البوريك في مؤشرات النمو وا 

  

)، مص°°°°طفى محم°°°°د 2)، أمي°°°°ر عب°°°°د ا�خ°°°°وة حس°°°°ن (1)، جم°°°°ال أحم°°°°د عب°°°°اس (1مش°°°°تاق طال°°°°ب حم°°°°ادي الزرف°°°°ي (
  )1إبراھيم (

  جمھورية العراق/  ) كلية التخطيط العمراني / جامعة الكوفة2لكوفة () كلية الزراعة / جامعة ا1(
  

 phdjamal@yahoo.comالبريد ا�ليكتروني: 
 
  

  الملخص باللغة العربية
   

حبـة الحــلوة خلص ـير رش مستـان تأثـلبي 2015 - 2014خ]ل الموسم الزراعي  جامعة الكوفةفي  راعةأجريت التجربة في مشتل كلية الز
(Trigonellafoenum- graecum L.) حامض البوريكو H3PO4  نفذت التجربة بتصميم القطاعات  لنبات المنثور.زھار ا�نمو ومؤشرات الفي

والثاني ث]ثة تراكيز من ،  1-) غم.لتر4و 2, 0ھي(الحلبة ول ث]ثة تراكيز من مستخلص اd :) بث]ث مكررات بعاملينR.C.B.Dالعشوائية الكاملة (
  . %5) وعلى مستوى احتمال L.S.Dقل فرق معنوي( أقورنت المتوسطات حسب اختبار  . 1-) ملغم.لتر30و 15, 0ھي ( بوريكحامض ال

، ارتفاع النبات( معنويا زاد من مؤشرات النمو 1-ملغم.لتر 30بتركيز  حامض البوريكأو  1-غم.لتر4بتركيز  الحلبةن رش مستخلص أأظھرت النتائج 
عدد الجذور  ،الوزن الجاف للمجموع الخضري، محتوى اdوراق من الكلوروفيل الكلي والكربوھيدرات الكلية الذائبة، ساققطر ال عدد اdوراق،

طول ، قطر الزھيرة ،في النورة الواحدة اتعدد الزھير ،عدد النورات ( مؤشرات النمو الزھريوزاد أيضا من . )الرئيسة والوزن الجاف للجذور
مقارنة بمعاملة  غم 2.74سم و 31.17سم و2.73و 1-زھيرة.نورة 43.67و 1-نورة.نبات 8.33ت إذ بلغ )،الجاف للزھيرات والوزنالشمراخ الزھري 

  . على التتابع غم 1.22سم و15.6سم و 1.13و 1- زھيرة.نورة 23.33و 1-نورة.نبات 3.00لغت ب حيثالمقارنة التي أعطت أقل القيم 
  

  H3PO4حامض البوريك ، .Trigonellafoenum- graecum Lمستخلص بذور الحلبة ،Mathiola incana Lالمنثور  :الكلمات المفتاحية
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extract (Trigonellafoenum- graecum   L.) and Boric acid in growth and flowering 

parameters 
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ABSTRACT  
 

An experiment was conducted at the nursery of faculty of agriculture , University of Kufa, during the growing 
season 2012 – 2013 to study the effect of  spraying Fenugreek seed extract (Trigonellafoenum- graecum   L.)  and 
Boric acid on growth and flowering parameters of Mathiola . Experiment was adopted a Randomized Complete 
Block Design (R.C.B.D) with three replicates: First three concentrations of Fenugreek seed extract i. e. ( 0 , 2 and 
4) ml.L-1. Second three concentrations of Boric acid H3PO4 i.e. (0 , 15 and 30) mg.L-1. Means were compared by 
using Least Significant Differences (L.S.D) test at a probability of 0.05.  
Results showed that spraying Fenugreek seed extract at a concentration 4 ml.L-1 or Boric at a concentration 
30mg.L-1 increased significantly the growth parameters (plant height, number of leaves, stem diameter, shoots dry 
weight, content of total chlorophyll and total soluble carbohydrates in leaves, number of main roots, roots dry 
weight). Flowering parameters( number of inflorescence and floret per inflorescence, diameter of floret, 
inflorescence stalk length and floret dry weight compared to control treatment  which gave the least values. 
Results also showed that: spraying with liquorice roots extract at 4 ml.l-1 and vitamin C at 50 mg.l-1 increased 
significantly vegetative and roots growth parameters (plant height, number of leaves, shoots dry weight, total 
content of chlorophyll, soluble carbohydrates, number of main roots and roots dry weight) and flowering 
parameters:  number of inflorescence per plant to 8.33 and floret per inflorescence to 43.67 and floret diameters to 
2.73 and inflorescence stalk diameter to 31.17cm and florets dry weight to 2.74, compared to the control which 
gave the lowest vales (3.00 inflorescence. plant-1, 23.33 floret. inflorescence-1, 1.13cm  and 1.22gm).  
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  ةـــالمقدم
  

، ح�ولي (Crucifera)نبات الشبوي ھو أحد نبات�ات العائل�ة الص�ليبية 
) س��م ومن��ه 20-25ش��توي ق��ائم يختل��ف ف��ي ارتفاع��ه، فمن��ه القص��ير (

ف�رع ) سم . يتميز بساق متخش�ب عن�د القاع�دة ، ومت70-75الطويل  (
كامل�ة من القمة. أوراقه لسانية الشكل طويلة يميل لونھا إل�ى الرم�ادي 

. تن�تج اdزھ�ار ف�ي الج�زء العل�وي الحافة متبادلة الوض�ع عل�ى الس�اق
للساق الزھرية وھي مجموعة زھيرات مطبقة ف�ي بع�ض اdص�ناف، 
 ومفردة في أصناف أخرى ، وھي عطري�ة وذات أل�وان عدي�دة، فمنھ�ا

. تص�لح أزھ�اره وال�وردي واdرج�واني والبنفس�جياdبيض واdحم�ر 
). موطن�ه اdص�لي البح�ر 1للقطف لجمال شكلھا ورائحتھا العطري�ة (

اdبيض المتوسط وجزر الكناري. يتحمل الصقيع، يزھر خ]ل فصل 
الربي���ع وأوائ���ل الص���يف. وت���نجح زراعت���ه ف���ي المواق���ع المشمس���ة، 

  ). 2لحدائق (ويستعمل في تنسيق أحواض الزھور وحدود وأطراف ا
، رضآ خصبة وغنية بالعناصر الغذائية أتتطلب زراعة نبات الشبوي 

غل�ب اdبح�اث العلمي�ة ح�ديثا أ). وقد اتجھ�ت 2خاصة في بداية نموه (
ا�بتعاد عن التسميد باdسمدة الكيميائية والمعامل�ة بالمستخلص�ات  إلى

حلب��ةومنھ��ا مس��تخلص ب��ذور ال ،النباتي��ة والم��واد الطبيع��ة ب��د� عنھ��ا
Fenugreek Trigonellafoenum- graecum L.  ، وال��ذي

وھو نبات عش�بي ح�ولي  .Leyuminosaeالعائلة البقولية  إلىينتمي 
مركب�ة أوراق�ه  .س�م 80 ارتفاع�ه إل�ىشتوي قائم غزير التفريع يص�ل 
والثم�ار قرني�ة مفلطح�ة  .لھا أذين�ات ،ريشية معنقة ذات ث]ثة وريقات

ص��لي جن��وب ش��رق ق��ارة أورب��ا وال��دول موطن��ه اd .)5 -3نوع��ا م��ا (
dيحت�وي مس�تخلص الب�ذور  .)6( ب�يض المتوس�طالمطلة على البحر ا

) م�ن 36%نس�بتھا (وعلى العدي�د م�ن الم�واد الفعال�ة مث�ل البروتين�ات 
حم�اض وتتكون ھ�ذه البروتين�ات م�ن مجموع�ة م�ن اd ،الوزن الجاف

dحم���������اض أميني���������ة أھمھ���������ا اLysine وLucien، Arginine و
Aspartic acid  )7 ،8(، ض��افة إل��ى مجموع��ة م��ن الفيتامين��ات إ

مجموع��ة م��ن المع��ادن  تح��وي أيض��ا . )C )9و B5و B2و B1ھمھ��ا.أ
كالفس���فور والبوتاس���يوم والمغنيس���يوم والحدي���د والزن���ك والص���وديوم 

نس��بتھا ووالكربوھي��درات  )،10، 8والمنغني��ز (والكالس��يوم والنح��اس 
وتتك��ون م��ن الس��كريات  .ر) م��ن ال��وزن الج��اف للب��ذو% 60 -(%45

dحاديةا  )Glucose، Arabinose ، Aaiactos) (11 ،12(.  وق�د
عند رش نبات حلق الس�بع أنه ) 13خرون (آ�زم و بينت نتائج دراسة

Antirrhinum  majus L.  2بمس��تخلص ب�ذور الحلب�ة وبتركي��ز
ف��رع  زي��ادة معنوي��ة ف��ي ارتف��اع النب��ات وع��دد اd ك��ان ھن��اك -1غم.لت��ر

dار في الشمراخ الزھري. زھوا  
أوض��حت دراس��ات وبح��وث عدي��دة أھمي��ة العناص��ر الغذائي��ة ف��ي نم��و 

العملي��ات الفس��يولوجية والتف��اع]ت  غالبي��ة ، فھ��ي ت��دخل ف��يالنبات��ات
نقص�ھا ف�ي النب�ات  وإن  .الحيوية التي تحدث في داخل الخلي�ة النباتي�ة

ث ي�ض الخل�وي الت�ي تح�دلى خلل واض�طراب ف�ي فعالي�ات اdإيؤدي 
 وھ��و م��ن، الب��ورون ومنھ��ا عنص��ر ،)14( داخ��ل الخلي��ة النبات��ـية

 خ�]ل م�ن النب�ات وتطور نمو في المھمة الصغرى الغذائية العناصر
 اdجزاءوراق إلى وانتقال نواتج التمثيل الضوئي من اd حركة تسھيل

 حاللق�ا حب�وب نب�اتإف�ي  امش�جع ال�ه دور كم�ا أنالفعالة ف�ي النب�ات. 
 الم�ائي الت�وازن وحف�ظ ا�خص�اب زيادة وفي ة،لقاحيالاdنبوبة  ونمو

 ب�دور مھ�ملب�ورون يقوم ا  إضافة إلى ما تقدم، .)16، 15 ة (الخلي في
في الفعاليات الحيوية التي يق�وم بھ�ا النب�ات م�ن خ�]ل نق�ل الس�كريات 

dبين���ت نت���ائج دراس���ة . وق���د)17(غش���ية النباتي���ة وعبورھ���ا عب���ر ا 
ن ي�نظم عم�ل الھرمون�ات النباتي�ة ن عنص�ر الب�وروأب) 18( الموصلي

ذ ي��تحكم إ ،زھ�اريلع�ب دورا مھم�ا ف��ي عملي�ة تلق�يح اdو ،نزيم�اتوا�
حي�ث يفش�ل  تم�وت اdزھ�اروف�ي ح�ال نقص�ه  .في نم�و حب�وب اللق�اح

ن رش نبات��ات أ) 19( محم��د وبي��ان ت دراس��ةق��د وج��دو. ا�خص��اب
ب��البورون عل��ى  .Lycopersicum esculentum Mill الطم��اطم
 ،عط���ى زي���ادة معنوي���ة ف���ي ط���ول النب���اتأامض البوري���ك ھيئ���ة ح���

  زھار في النورة الزھية الواحدة. المساحة الورقية وعدد اdو
نشاء الحدائق والمتنزھات إفي تصميم و هوdھمية نبات الشبوي ودور

dأجري��ت ھ��ذه التجرب��ة  ،الص��الحة للقط��ف هزھ��ارأص��ص وونبات��ات ا
تخلص ب��ذور نب��ات بھ��دف معرف��ة م��دى اس��تجابة النب��ات لل��رش بمس��

  زھار.الحلبة مع حامض البوريك في تحسين مؤشرات النمو وا�
  
  
  
  
  
  

  المـــــــواد وطــــــــرق العمــل
  

الظل�ة ( جامع�ة الكوف�ةف�ي نفذت ھذه التجربة في مشتل كلي�ة الزراع�ة 
لبيان استجابة نبات  2014 - 2013الخشبية) خ]ل الموسم الزراعي 

وح�امض البوري�ك ف�ي  الحل�وة ر الحلب�ةالشبوي للرش بمستخلص بذو
 15/9/2013 تم�ت زراع�ة الب�ذور بت�اريخ .زھارمؤشرات النمو وا�
وبع�د ظھ�ور أربع�ة  .س�بانيةاSemillaso fito dالمنتج�ة م�ن ش�ركة 

 20وراق حقيقية تم تفريد الشت]ت ف�ي أص�ص ب]س�تيكية ذات قط�ر أ
  ). 1(الجدول رقم  كغم 3 ةسم وفيھا تربة رملية مزيجي

  
  ا�صص تحليل تربة): 1جدول رقم (

  

  وحدات القياس الصفات

  
  نسجه  التربة

  
 مفصو�ت التربة

طين 
Clay 

4.80 

 Silt 18.50غرين 
رمل 
Sand 

76.70 

 pH  6.35درجة تفاعل التربة 

 

درجة ا�يصالية 
  الكھربائية

 )Ec.(  
 1.83 -1ديسي سيمنز.م

TDS 0.91 1-غم.لتر 

N 30.2 1-ملغم . كغم 

K+  
ملي مول شحنة . 

 1.85 -1لتر

Ca++ 
ملي مول شحنة . 

 22.8 -1لتر

Mg++ 
ملي مول شحنة . 

 15.8 -1لتر

Cl- 0.425 -1ملي مكافئ . لتر 

  المادة العضوية
Organic matter 

 8.30 -1غم. كغم

  
  

بتص��ميم القطاع��ات العش��وائية الكامل��ة بع��املين  ةنف��ذت تجرب��ة عاملي��
dغ�م. 4و 2، 0ھ�ي (  راكيز من مستخلص ب�ذور الحلب�ةول ث]ثة تا (
) 30، 15، 0( والثاني ث]ث�ة تراكي�ز م�ن ح�امض البوري�ك ھ�ي -1 لتر

ر الحلب�ة ووالتداخل بينھم�ا حي�ث ت�م ال�رش بمس�تخلص ب�ذ -1ملغم .لتر
dم�ن زراع�ة الش�ت]ت  ايوم� 25ول�ى بع�د وحامض البوريك لمرتين ا

ل�ى . قورن�ت المتوس�طات حس�ب ومن الرش�ة اd ايوم 21والثانية بعد 
20(%  5) وعلى مس�توى احتم�ال L.S.Dقل فرق معنوي (أاختبار 

جري���ت كاف���ة عملي���ات الخدم���ة م���ن ري وتعش���يب وع���زق بش���كل أ. )
مس��تمر ولك��ل وح��دة تجريبي��ة وعن��د حاج��ة النب��ات ل��ذلك. وف��ي نھاي��ة 

  :تم قياس مؤشرات النمو التالية،  15/2/2014 التجربة وبتاريخ
  

وراق الكل�ي ع�دد اdارتفاع النب�ات (س�م)، الخضري:  مومؤشرات الن
ت�م حس�اب قط�ر الس�اق : م)مل( قطر الساق الرئيسي، )-1(ورقة .نبات 

لثلث السفلي من ساق ل) Vernier caliperالرئيسي بواسط الفيرنيا (
ال��وزن الج��اف للمجم��وع الخض��ري: وذل��ك بقط��ع النب��ات ف��ي . النب��ات

اية التجربة ووضعه في غرفة ذات منطقة اتصال الساق بالجذر في نھ
وراق محت�وى اd ولح�ين تم�ام جفافھ�ا. أس�بوعينولم�دة  متج�ددةتھوية 

ت�م تق�دير محت�وى اdوراق  ):-1غ�م 100(ملغ�م. من الكلوروفيل الكل�ي
محتوى ا�وراق ). 21من الكلوروفيل الكلي وذلك بحسب ما جاء به (
تق���دير محت���وى  ) :ت���م1-م���ن الكربوھي���درات الكلي���ة الذائب���ة.(ملغم.غم

d22( وراق من الكربوھيدرات الكلية الذائبة وذلك باتباع طريقةا .(  
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طول أطول جذر(س�م):  ت�م حس�ابه بواس�طة : مؤشرات النمو الجذري
 اتم قياس�ھ ):1-جذرز.نبات( المسطرة ا�عتيادية. عدد الجذور الرئيسة

ص ووض�عه ف�ي ح�وض م�اء يخراج النب�ات م�ن اdص�س�تا عن طريق
لل�تخلص م�ن لك�ل نب�ات م غسل الج�ذور جي�دا تبعدھا  ،ساعة 24مدة ل

لغ�رض حس�اب ع�دد الج�ذور  ب�هدغ�ال واdبقايا جميع اdترب�ة العالق�ة 
وذل�ك بقط�ع : الوزن الجاف للجذور (غ�م)  .في النبات الواحد الرئيسة

بع���د  النب���ات ف���ي منطق���ة اتص���ال الس���اق بالج���ذر ف���ي نھاي���ة التجرب���ة
dمتج��ددةف��ي غرف��ة ذات تھوي��ة  اوض��عھو ص��يصاس��تخراجھا م��ن ا 

  . ولحين تمام جفافھا أسبوعينولمدة 
  

ع�دد . )-1(نورة.نب�ات عدد النورات الزھرية الزھري: مؤشرات النمو
بواس��طة  ه): ت�م حس�ابس�مالزھري�ة ( ، قط�ر)1-الزھيرات(زھيرة.ن�ورة

م���ن أبع���د نقطت���ين، ط���ول الش���مراخ  )Vernier caliper(الفيرني���ا 
الج��اف للمجم��وع الزھ��ري (غ��م): ت��م حس��اب  ال��وزن الزھري(س��م).

ال���وزن الج���اف للمجم���وع الزھ���ري وذل���ك بقط���ع الن���ورة الزھري���ة 
س��بوعين ولح��ين تم��ام ألم��دة  متج��ددةووض��عھا ف��ي غرف��ة ذات تھوي��ة 

  .جفافھا
  
  

  النتــــــــــــائج
  
مس�تخلص أن رش نبات�ات الش�بوي ب) 2( رق�م ج�دولالنتائج  وضحتأ

إذ ازداد ارتفاع النب�ات وع�دد اdوراق 1-رغم. لت 4بذور الحلبة بتركيز
وقطر الساق الرئيسي وال�وزن الج�اف للمجم�وع الخض�ري ومحت�وى 

بلغت الذائبة الكلية، إذ  اdوراق من الكلوروفيل الكلي والكربوھيدرات

 41.30غ�م و4.66و  مل�م. 5.56و 1-ورقة نبات 39.78وسم  43.30
مل�ة المقارن�ة والت�ي مقارن�ة بمعا 1-ملغ�م .غ�م  3.76و 1-غ�م100ملغ�م.

مل�م. 5.56و 1-ورقة نبات28.89 سم و 32.79  المعد�ت قلأأعطت 
2.43و 1-غ���م وزن ط���ري100ملغ���م.34.43غ���م و2.46و1 -نب���ات

الج��دول  بين��ت نت��ائج نف��س. كم��ا وزن ج��اف عل��ى الت��والي 1-ملغم.غ��م
 1-ملغم.لتر30تركيز بزيادة معنوية عند رش حامض البوريك  حدوث

ومحت�وى اdوراق م�ن وقطر الس�اق عدد اdوراق ارتفاع النبات وفي 
س�م  40.06ذ بلغ�ت والكربوھيرات الذائبة الكلي�ة، إالكلوروفيل الكلي 

وزن ط�ري 1 -غ�م100ملغ�م.38.98وملم 4.84و1-ورقة.نبات36.67و
والتي أعط�ت  عدم الرشمقارنة بمعاملة  وزن جاف1-ملغم.غم3.33و

ومل��م  4.14 1-س��م ورق��ة.نبات 32.33س��م و 36.34:ت مع��د�الأق��ل 
وزن ج��اف عل��ى 1-مل��غ.غم2.84وزن ط��ري  1-غ��م100ملغ��م. 36.47

  التوالي. 
نف�س وج�ود زي�ادة معنوي�ة ف�ي  ك�ذلك )2( الج�دول رق�منت�ائج  تأظھر

 1-غ�م. لت�ر4 بتركي�ز  عند الرش بمستخلص بذور الحلبة صفات النمو
إذ ازداد ارتف�اع ،  1-ملغم. لتر30 مع الرش بحامض البوريك بتركيز 

ات وعدد اdوراق وقطر الساق الرئيسي والوزن الجاف للمجموع النب
، الخضري ومحتوى اdوراق من الكلوروفي�ل الكل�ي والكربوھي�درات

غم و 5.47ملم و6.26 و1 -ورقة .نبات  44.00سم و 45.60بلغت و
مقارن��ة بمعامل��ة ال��رش  -1ملغم.غ��م4.13 و1 -غ��م 100ملغ��م. 43.87

س��م و 30.73( ق��ل المع��د�تأوال��ذي أعط��ت  ،بالم��اء المقط��ر فق��ط
100ملغم. 33.69غم و 2.20ملم. و 3.03و 1-سم ورقة نبات 27.67

  التوالي. وعلى وزنا جافا، 1-ملغم.غم 2.26و وزنا طريا  1-غم 
  

    
  

  صفات النمو لنبات الشبوي وحامض البوريك في رش مستخلص بذور الحلبة تأثير): 2جدول رقم (
  

  
  

يج��ابي لل��رش بمس��تخلص ) الت��أثير ا�3(رق��م نت��ائج الج��دول  أظھ��رت
ط�ول ث زي�ادة معنوي�ة ف�ي اح�دف�ي إ 1-غم.لت�ر4بذور الحلبة وبتركيز 

 اوبلغ�� ،وال��وزن الج��اف للج��ذور الرئيس��ة ع��دد الج��ذورأط��ول ج��ذر و
غ�����م مقارن�����ة بمعامل�����ة  3.51و 1-ج�����ذر.نبات 17.56س�����م و 31.12

 8.44س����م و 21.89 ابلغ���� ينارن����ة والت����ي أعط����ت أق����ل مع����دلالمق
كم�ا ب�ين الج�دول نفس�ه وج�ود . غ�م عل�ى الت�والي 1.31و1 -ج�ذر.نبات

 بح���امضالنم���و الج���ذري عن���د ال���رش  مؤش���راتزي���ادة معنوي���ة ف���ي 
ج��ذر.   14.78س��م 28.53 ابلغ��و ا1-ملغم.لت��ر 30وبتركي��ز  البوري��ك

لمقط�ر والت�ي أعط�ت مقارنة بمعاملة الرش بالم�اء اغم  2.80 1-نبات
عل�ى غ�م  2.01و 1-ج�ذر .نب�ات 11.56سم و  24.84ابلغ نيأقل معدل
ال��رش بمس��تخلص ب��ذور الحلب��ة  أنبين��ت لت��داخل نت��ائج اأم��ا . الت��والي

ملغ�م. 30وبتركي�ز  بح�امض البوري�كمع ال�رش  1-غم. لتر4وبتركيز 
   الرئيسة عدد الجذورو طول جذرأمعنويا في طول زاد   1-لتر

  

  
  

و 1-ج�ذر. نب�ات 20.00س�م و  34.43 ابلغ�و الجاف للج�ذوروالوزن 
ق��ل أوالت�ي أعط��ت  (ع�دم ال��رش) غ�م مقارن��ة بمعامل�ة المقارن��ة 4.39
 .  غم. على التوالي1.14و 1-جذر.نبات 7.67سم و 20.73 ابلغ نيمعدل

رش لل����) الت����أثير المعن����وي عن����د 4( رق����م ج����دولالأظھ����رت نت����ائج 
وال�ذي تف�وق عل�ى ب�اقي  1-غ�م. لت�ر4وبتركيز بمستخلص بذور الحلبة

ع���دد الن���ورات الزھري���ة ي التراكي���ز ف���ي إعط���اء أعل���ى المع���د�ت ف���
والزھيرات وقطر الزھيرة وطول الشمراخ الزھري وال�وزن الج�اف 

و 1-زھيرة.ن��ورة  39.00و1 -ن��ورة. نب��ات 6.66للزھي��رات اذ بلغ��ت 
غ��م مقارن��ة بمعامل��ة المقارن��ة والت��ي  2.26س��م و26.52س��م و2.46

و 1-زھيرة.ن�ورة  25.00و1-نورة .نب�ات 3.11(معد�تأعطت أقل ال
ف�ي نت�ائج الكما بين�ت  .تابعوعلى الت )غم1.32سم و16.88سم و1.27

د از 1-ملغ��م .لت��ر30بتركي��ز بح��امض البوري��كرش ان نف��س الج��دول 
 و1-ن�ورة. نب�ات 5.55بلغ�ت ذ النم�و الزھ�ري إ مؤش�راتف�ي  امعنوي

  المعامFت
  ارتفاع النبات

 سم
  عدد ا�وراق
 1-سم ورقة.نبات

قطر الساق 
  الرئيسي
 (ملم)

الوزن الجاف 
للنمو 

  الخضري
 (غم)

ى ا�وراق من محتو
  الكلوروفيل الكلي

-غم 100(ملغم.

 وزن طري)1

محتوى اmوراق من 
  الكاربوھيدرات الذائبة الكلية

 وزن جاف) 1-(ملغم.غم

  مستخلص بذور الحلبة
 1-غم. لتر

0 32.79 28.89 3.26 2.46 34.43 2.43  
2 37.96 33.89 4.40 3.41 37.08 3.06 
4 43.30 39.78 5.56 4.66 41.30 3.76 

L.S.D. 0.05 0.674 0.693 0.228 0.204 0.708 0.156 
       

  حامض البوريك
 1-ملغم. لتر

0 36.34 32.33 4.14 3.12 36.47 2.84 
15 37.64 33.56 4.24 3.45 37.37 3.08 
30 40.06 36.67 4.84 3.96 38.98 3.33 

L.S.D. 0.05 0.674 0.693 0.228 0.204  0.708 0.156 
       

تخلص مس
  بذور الحلبة

 1-غم. لتر
×  

حامض 
  البوريك
 1-ملغم. لتر

0 
0 30.73 27.67 3.03 2.20 33.69 2.26 

15 32.33 28.67 3.20 2.39 34.72 2.43 

 
2 

30 35.30 30.33 3.56 2.81 34.88 2.60 
0 36.63 32.33 4.23 3.17 36.19 2.73 

15 37.97 33.67 4.26 3.45 36.87 3.20 
30 39.27 35.67 4.70 3.61 38.19 3.26 

4 
0 41.67 37.00 5.16 3.98 39.52 3.53 

15 42.63 38.33 5.26 4.52 40.52 3.63 
30 45.60 44.00 6.26 5.47 43.87 4.13 

L.S.D. 0.05 1.168 1.201 0.396 0.353 1.226 0.270 
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مقارن�ة  غ�م1.99م وس 2.03و سم 23.50و 1-زھيرة .نورة   34.56
 -نورة.نبات 4.00بمعاملة المقارنة والتي أعطت أقل المعد�ت بلغت 

 غ�م1.32س�م و 1.27 سم19.17و1 -زھيرة. نورة. زھرية 29.11 و1

 .وعلى التوالي
 

  
  

  في  مؤشرات النمو الجذري لنبات الشبويريك تأثير رش مستخلص بذور الحلبة و بحامض البو): 3جدول رقم (

  
  
 
 

 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عدد الجذور الرئيسة طول اطول الجذر(سم)  المعامFت
 )1-(جذر. نبات

 الوزن الجاف للجذور(غم)

  مستخلص بذور الحلبة
 1-غم.لتر
 

0 21.89 8.44 1.31 

2 26.50 12.89 2.29 

4 31.12 17.56 3.51 

L.S.D. 0.05 0.635 0.597 0.128 
      

  حامض البوريك
 1-ملغم.لتر 

0 24.84 11.56 2.01 
15 26.13 12.56 2.30 
30 28.53 14.78 2.80  

L.S.D. 0.05 0.635 0.597 0.128 
      

  مستخلص بذور الحلبة 
 1-غم. لتر

×  
 1-حامض البوريك ملغم. لتر

 

0 0 20.73 7.67 1.14 
15 21.87 8.00 1.31 
30 23.07 9.67 1.48 

2 0 24.80 11.33 2.04 
15 26.60 12.67 2.31 
30 28.10 14.67 2.53 

 
4 

0 29.00 15.67 2.85  

15 29.93 17.00 3.28 
30 34.43 20.00 4.39 

L.S.D. 0.05 1.099 1.033 0.222 
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  الشبوي. الزھري لنباتوالتداخل فيما بينھما في  مؤشرات النمو  تأثير رش مستخلص بذور الحلبة و بحامض البوريك): 4جدول رقم (

  
  
  

  المناقشـــــــــة
  

ثير المعن���وي عن���د رش أالت��� )4، 3، 2الج���داول (ي]ح���ظ م���ن نت���ائج 
مس��تخلص ب��ذور الحلب��ة عل��ى نب��ات الش��بوي ف��ي جمي��ع ص��فات النم��و 

ل����ى احت����واء إوق����د يع���ود الس����بب  .لج����ذري والزھ����ريالخض���ري وا
 ،مس�تخلص ب��ذور الحلب��ة عل�ى العناص��ر الغذائي��ة المھم�ة لنم��و النب��ات

الذي له دور مھ�م ف�ي جمي�ع العملي�ات الحيوي�ة  ومنھا عنصر الفسفور
نح��اء أكاف��ة  إل��ىونق��ل الطاق��ة  النباتي��ة الخ]ي��ا واس��تطالة مث��ل انقس��ام

تك���وين غش���اء الب]س���تيدات  ي���دخل ف���ي ك���ذلك فھ���و .النب���اتي الجس���م
الخض��راء الت��ي تق��وم بتص��نيع  ص��بغة الكلوروفي��ل المھم��ة ف��ي عملي��ة 

ميني��ة حم��اض النووي��ة واdف��ي تركي��ب اd ي��دخلالتركي��ب الض��وئي و
( ATPنت�اج الطاق�ة إالنب�اتي و النم�و تحس�ينوالتي تؤثر جميعھ�ا ف�ي 

نزيم��ات وك�ذلك عنص��ر البوتاس��يوم ال��ذي ل��ه دور ف��ي تحفي��ز ا�، )23
ضافة إلى إ ،)24وزيادة معدل تراكم الكربوھيدرات وانقسام الخ]يا (

ك��ذلك يس��اعد ف��ي  ،اتالبروتين��ميني��ة وف��ي تك��وين الح��وامض اd دورة
 تتخليق الكلوروفيل المھم في عملية البناء الضوئي وتك�وين الس�كريا

زي�ادة انقس�ام الخ]ي�ا وتجھي�ز يعم�ل عل�ى و ، ATPومركبات الطاقة 
النب�اتي النم�و وتحس�ين والت�ي ت�ؤثر جميعھ�ا ف�ي زي�ادة  ةالمواد الغذائي�
تحسين و يلى زيادة معدل نمو النباتإمما يؤدي بالنھاية  ،وحجم النبات

ن لعنصر المغنيسيوم دورا مھما  أكما  ).23( نمو الزھريال مؤشرات
و Dehydrogenaseaنزيم�����ات مث�����ل ف�����ي تنش�����يط ع�����ددا م�����ن ا�

Enolase ،  طاق��ة الحوام��ل تك��وين لض��روري وھ��وATPيعم��ل  ، إذ
 ،ATPل�ى إنزيم مع مجموعة الفوسفات العائدة على بربط بروتين ا�

بن���اء يق���وم بتثبي���ت  ، إذوي���ؤدي دورا مھم���ا ف���ي تك���وين البروتين���ات
مم��ا يعم��ل  ،)25عملي��ة البن��اء البروتين��ات ( هالرايبوس��وم ال��ذي ت��تم في��

ل�ى إسبب ربما يعود ال أو بالنھاية على تحسين مؤشرات النمو النباتي.
) بس�بب 1 رق�م ج�دولال( تحس�ن مؤش�رات النم�و الخض�ري والج�ذري

 ،زيادة تراكم نواتج التركيب الض�وئي إلىدى ذلك أرش المستخلص ف
مم��ا عم��ل عل��ى زي��ادة الكربوھي��درات والبروتين��ات الت��ي تحف��ز نش��وء 

dإ ،زھ�ارالبراعم الزھرية واdج�زاء الخازن�ة ( ذ تع�د اSink (،  مم�ا
رات الزھري���ة والزھي��رات ف��ي الن��ورة الواح���دة ( زاد م��ن ع��دد الن��و

تجم��ع الس��كريات والم��واد الكربوھيدراتي��ة  وق��د أدى .)4الج��دول رق��م 
26() 4الجدول رقم لى زيادة الوزن الجاف (إفي النورات الزھيرات 

 .(  
  
  

  المصــــــــادر
  
دلي�ل  ). 1988(مؤي�د أحم�د الي�ونس،  ،يوس�ف محم�د ،أبو ض�احي .1

ط��ابع دار الحكم��ة للطباع��ة والنش��ر. جامع��ة بغ��داد. تغذي��ة النب��ات. م
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  . العراق.وزارة التعليم العالي والبحث العلميجامعة بغداد. الحكمة. 
منش�ورات  .الخارجي�ة. نبات�ات الزين�ة )2010(نبيل نعيم.  البطل ،. 3

  .سوريا .جامعة دمشق كلية الزراعة مطبعة  الروضة
4. Bermejo H. and Leon. J. (1994). Plant production 
and protection series. FAO. Rome, Italy. No. 26. 
Pp.:273-288. 
5. McGee M. (2003). The Encyclopedia of Spices 
Herbs. Harper Collins Publisher. Kansas. USA. 
Pp.:26-31. 
6. Shapiro K.  and  Gong WC. (2002). Natural 
products used for diabetes. J. Am. Pharmaceut. 
Assoc. 42:217-226. 
7. Makai S. and Balatincz J. (1998). Study of seed 
produce and protein content of fenugreek 
(Trigonella foenum-graecum L.). The materials of 
the lecturres give and the scientific papers have been 
sen to the "Open day" titled ''Man- Agriculture- 
Health", Gödöllõ. 9:167-171. 
8. Mansour EH. and El-Adawy TA.(1994). 
Nutritional potential and  functional properties of 
heat-treated and germinated fenugreek seed. 
Lebensmittel-Wissenschaft und-Technologie. 
27(6):568-572. 

. النبات��ات الطبي��ة ف��ي ليبي��ا. الج��زء )1992(ف��وزي ط��ه. . قط��ب، 9
  . 2 طر العربية للموسوعات. ليبيا. ااdول. الد

. دار العلم 33. طبعة الغذاء � الدواء ).2008. (القباني، صبري. 10
  .لبنان. للم]يين . بيروت 

11. Shang MS.; Cai J.; Han J.; Li Y.;  Zhao J.;  
Zheng T.; Namba S.; Kadota Y.; Tezuka A. and Fan 
W. (1998). Studies on flavonoids from Fenugreek 
(Trigonella foenumgraecum L.) .Zhongguo Zhong 
Yao Za Zhi. (10):614-616, 639. 
12. Blumenthal M.; Goldberg A. and Brinckman J. 
(2000). Herbal medicine: expanded commission e 
monographs. Integrative medicine communications. 
Amazon Book. USA. Pp.: 130-133. 

 اح، جاسم، صدى نصيف، ،جنور، علي أحم�د.�زم ، زينب صب. 13
). ت�أثير ال�رش بمستخلص�ي ع��رق الس�وس والحلب�ة ف�ي النم��و 2013(

الخضري والزھري لنبات حلق السبع. مجلة الفرات للعلوم الزراعية. 
5 )1:(8-17.  

. دراس��ة ت��أثير التس��ميد  )1996(محم��د ، عب��د ال��رحيم س��لطان .. 14
ي النم��و، الحاص��ل والمحت��وى ال��ورقي ب��البورون والتلق��يح الي��دوي ف��

. أطروح���ة "حم���دأالمع���دني ف���ي نب���ات ق���رع الكوس���ة ص���نف " م���] 

  المعامFت
  عدد النورات الزھرية

 )1-(نورة.نبات
  عدد الزھيرات
 )1 –(زھيرة. نورة 

  قطر الزھيرة
  (سم)

  طول الشمراخ الزھري
  (سم)

  الوزن الجاف للزھيرات
 (غم)

  مستخلص بذور الحلبة
 1-غم.لتر

0 3.11 25.00 1.27 16.88 1.32 
2 4.33 30.89 1.75 20.04 1.71 
4 6.66 39.00 2.46  26.52 2.26 

L.S.D. 0.05 0.326 0.608 0.085 0.940 0.093 

 1-حامض البوريك ملغم.لتر
0 4.00 29.11 1.65 19.17 1.56 

15 4.55 31.22 1.81 20.78 1.75 
30 5.55 34.56 2.03  23.50 1.99 

L.S.D. 0.05 0.326 0.608 0.085 0.940 0.093 

مستخلص بذور 
  الحلبة

  1-ترغم.ل
×  

  حامض البوريك
  1-ملغم.لتر

0 
0 3.00 23.33 1.13 15.60 1.22 

15 3.00 24.67 1.26 17.00 1.34 
30 3.33 27.00 1.43 18.03 1.41 

2 
0 3.66 28.67 1.56 18.60 1.56 

15 4.33 31.00 1.76 20.23 1.77 
30 5.00 33.00 1.93 21.30 1.81 

4 
0 5.33 35.33 2.26 23.30 1.90 

15 6.33 38.00 2.40 25.10 2.15 
30 8.33 43.67 2.73 31.17 2.74 

L.S.D. 0.05 0.564 1.053 0.148 1.629 0.162 
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 Dianthus  الس����وس ف����ي حاص����ل ونوعي����ة ازھ����ار القرنف����ل

caryphyllus L.  وم���واده الفعال���ة. مجل���ة جامع���ة تكري���ت للعل���وم
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م°ع م°زيج م°ن الليكن°دات وتش°عيعھا ب°الليزر وفعاليتھ°ا مض°ادة  (II)تش°خيص معق°دات جدي°دة للنح°اس تحضير و

  ريا والفطرياتيالبكت

 
  رنا رمزي عبد زيدان البستاني، زھور فتحي داود الطائي

  
  / جمھورية العراق الكيمياء/ كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة الموصلقسم 

  
  ranaalbustani@yahoo.comالبريد ا�ليكتروني: 

  
  

  الملخص باللغة العربية

  
ھيدروكس�ي بنزيلي�دين -) وبن�زل ثايوس�ميكاربازون أورث�وBtscbH) وبن�زل ثايوس�ميكاربازون بنزيلي�دين (IAH2ليكن�دات ا�زات�ين أزاي�ن (تم تحضير 

)BtscoH2ھيدروكس��ي بنزيلي��دين (-) وبن��زل ثايوس��ميكاربازون ميت��اBtscmH2ھيدروكس��ي بنزيلي��دين (-زون ب��ارا) وبن��زل ثايوس��ميكارباBtscpH2 (
ي�ة الُمعقّ�دات الناتج�ة باس�تخدام تقان�ات تحليل وت�م تش�خيص باستخدام طرائق تقليديّة والتسخين بأشّعة اdم�واج الدقيق�ة.  II)لنُحاس(ا مع جديدةال ھاداتعقّ مُ و

نة مريا المتض�يدات على البكتقة لليكندات وللمعيالحيو كما تم تقييم الفعالية .الليكندات والُمعقّدات الصلبة علىتأثير أشعة الليزر  جرى دراسة  وفيزيائية.
باس�تخدام تقان�ة  أس�برجيلس وكاندي�دا ألبيك�انسنة مات المتض�ي�والفطر ،ستافيلوكوكس أوريس وإشريشيا وسيدوموناس إروجين�وزا وب�روتيس مي�رابيليس

  . ياتريا والفطريات للبكتدنتشار على سطح اàكار بوصفھا مضاا�
في حين تتكّون ُمعقّ�دات ُمتعادل�ة ، في الوسط الُمتعادل (أو الحامضي قلي]ً) CO3[Cu(IAH2)(LHi)]دات أيونية ذات صيغ عاّمة قعطي الليكندات ُمعت

=  BtscpH2 ،LHi-1أو  BtscmH2أو BtscoH2 أو  BtscbHالليكن��د  LHi=ف��ي الوس��ط القاع��دي {إذ  [Cu(IAH)(LHi-1)]ذات ص��يغة عام��ة 
أثبت�ت الدراس�ة أّن الُمعقّ�دات تك�ون ُسداس�يّة التناس�ق ذات . و}2أو  i= 1ُم�زال من�ه بروت�ون و IAH2الليكن�د  IAH=ُم�زال من�ه بروت�ون، LHi لليكن�د ا

ة الكھربائيّة واdطياف من خ]ل نتائج درجات ا�نصھار أو التفّكك والتوصيليّ عليھا شّعة الليزر dلم يُلحظ أي تأثير  أشكال ثُمانيّة السطوح غير الُمنتظم.
 12و 11و 8-3) والُمعقّ�دات BtscmH2) و(BtscbH) و(IAH2ُمستقّرة فلم تتأثّر بھذا النوع من ا�ش�عاع . ل�وحظ أّن الليكن�دات (ھا أي أنّ .ا�لكترونيّة

، أّم�ا الُمعقّ�د إشريشيا كوليريا يتثبيط بكت) فُعالة في BtscmH2) و(IAH2، في حين الليكندات (ستافيلوكوكس أوريسفُعالة في تثبيط بكتريا  15و 14و
 .أسبرجيلس نيكر وكانديدا ألبيكانس  الفّعاليّة لليكندات وللُمعقّدات على الفطريّات الُمتضّمنة قُيّمت. كما اسيدوموناس إروجينوز ففّعال في تثبيط بكتريا 6

  .ولم يُلحظ تأثير للُمرّكبات في الفطريّات
  
  

الفعالية  ،الليزر ،ة اdمواج الدقيقةعأش ، ايمين بنزل ثايوسميكاربازون ليكندات ، ا�زاتين أزاين ليكند ،(II) النُحاس اتعقدم الكلمات المفتاحية:
  .الحيوية
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ABSTRACT 

 

The ligands isatinazine (IAH2), benzilthiosemicarbazonebenzelidene (BtscbH), benzilthiosemi-carbazone-ortho-
hydroxybenzelidene (BtscoH2) ,Benzilthiosemicarbazone-meta-hydroxybenzelidene (BtscmH2), Benzilthiosemicarbazone-para-
hydroxybenzelidene (BtscpH2), and their new copper (II) complexes have been prepared using classical and microwave heating 
methods. The compounds have been characterized using analytical and physical methods. The effect of laser have been studied 
on solid ligands and complexes. The biological activity of the ligands and all the complexes have been evaluated by agar plate 
diffusion techniques against pathogenic bacterial strains (Staphylococcus aureus, pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis 
and Escherichia coli. 
The above ligands formed ionic complexes having general formulae [Cu(IAH2)(LHi)]CO3 in neutral (or slightly acidic) medium. 
whereas, neutral complexes of the general formula [Cu(IAH)(LHi-1)] in basic medium have been resulted {where LHi=BtscbH, 
BtscoH2, BtscmH2 or BtscpH2 ligands; LHi-1= deprotonated LHi ligand; IAH= deprotonated IAH2 ligand}. Accordingly, hexa-
coordinated mononuclear complexes have been investigated by this study and having distorted octahedral geometries. No laser 
effect have been observed on all compounds through the results of melting or decomposition points, conductivity and electronic 
spectra, this means that  all the compounds  were stable and were not affected by this kind of radiation. The ligands IAH2, 
BtscbH, BtscmH2 and the complexes (3-8, 11, 12, 14, and 15), were found to have antibactial activity against Staphylococcus 

aureus. whereas, the ligands IAH2 and BtscmH2 were found to have antibacterial activity against Escherichia coli, while the 
complex (6) was found to have antibacterial activity against pseudomonas aeruginosa. All the ligands and compounds have been 
screened for antifungal activity in vitro against Aspergillus niger and Candida albicans. No effects have been observed. 
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  ةــــالمقدم
  

تطًورت استخدامات النُحاس وُمرّكباته حسب حاجات البشر، 
فاستعمل في صناعات متنوعة، فض]ً عن كون النُحاس أحد العناصر 

  ).3 -1( حياة العديد من الكائنات الحيّةالضروريّة لديمومة 
اdزاينات أحد أھم أصناف الُمرّكبات العضويّة الّتي لھا تعتبر 

فض]ً عن أھميّتھا ). 5، 4( تطبيقاٌت عديدةٌ في مجا�ت ُمختلفة
الواسعة في الكيمياء ال]عضويّة عن طريق تكوين ُمعقّدات كيليتيّة 

ھي أحد أھم أصناف الُمرّكبات  الثايوسميكاربازونات ).8 -6( ُمھّمة
العضويّة الّتي تمتلك فّعاليّة حيويّة عالية، إذ أُستخدمت كعقارات 
وُمضاّدات لبعض اdمراض، وأصبحت الدراسات الصيد�نيّة لھا 
أھميّة كبيرة كُمضاّدات لبعض اdورام فض]ً عن تطبيقاتھا العديدة 

ة نالت دراس). 11-  9(اdخرى في مجا�ت ُمتعّددة 
الثايوسميكاربازونات وُمعقّداتھا اھتماماً كبيراً نظراً لقابليّتھا على 
العمل كليكندات عند تناسقھا مع العناصر الفلزيّة على نحو عام 

. تُعد قواعد شيف )16 -12( خاص والعناصر ا�نتقاليّة على وجه
من أبرز الُمرّكبات العضويّة الُمھّمة الّتي لھا دور كبير وبارز في 

يمياء التناسقيّة إذ تدخل في تحضير عدد كبير من الُمعقّدات مع الك
 -17(أيونات الفلزات بسبب قدرتھا على التناسق مع ھذه العناصر 

 إّن لقواعد شيف وُمعقّداتھا تطبيقات ُمتعّددة في مجا�ت ُمختلفة ).19
. حظيت الُمعقّدات الحاوية على مزيج من الليكندات )24 -20(

واءاً تلك الّتي تعود إلى الفلزات ا�نتقاليّة أم غير باھتمام بالغ س
ا�نتقاليّة لدورھا الھام والبارز في العمليّات الحيويّة بوصفھا 

). 26، 25إلخ... (ُمضاّدات للمكروبات والبكتريا والفطريّات ....
وعليه فإّن جزءاً كبيراً من الكيمياء التناسقيّة الُمدّونة تحتوي على 

دات الحاوية على ذّرات النتروجين واdوكسجين مزيج من الليكن
انتقالية والكبريت مع العناصر الفلزيّة سواءاً أكانت انتقاليّة أم غير 

)27- 32.(  
تُعد تقانة اdمواج الدقيقة من أبرز التقانات الّتي خّطت خطّاً جديداً في 
 أُفق تحضير الُمرّكبات التناسقيّة بوصفھا مصدراً ُمميّزاً للحرارة،
فاستخدمت في حقل التحضيرات العضويّة والعضويّة الفلزيّة وفي 
حقل البوليمرات والكيمياء الدوائيّة، وكما ھو معلوم فإّن كميّة الناتج 
العالية والنقاوة العالية للُمرّكبات الناتجة وزمن التفاعل القصير فض]ً 

في عن تطبيقات التشعيع باdمواج الدقيقة غير المحدودة ا�ستخدام 
كيمياء السوائل إ�ّ أنّھا أثبتت كفاءتھا في مجا�ت التحضير الخالية 

وأمانا من الُمذيب (الحالة الصلبة) والّتي تُفّضل لكونھا أكثر كفاءةً 
 فحضرت العديد من المركبات باستخدام ھذه الطريقة )،34، 33(
 ت الطبيّةستعما�كان �شعاع الليزر أثراً بالغاً في ا� ). 40 -35(

نة الليزر وسيلة �نتاج حزمة اتُعّد تق. والصناعات ا�لكترونيّة الدقيقة
ضوئيّة تُستعمل وبكثرة علميّاً وتطبيقيّاً وتتميّز حزمة الضوء ھذه 
بسيرھا بشكل ُموّجه وبصورة ُمشابھة لجميع ا�شعاعات 

لتقانة ، فدرست مركبات عديدة باستخدام ھذه اا�لكترومغناطيسيّة
ز الكيميائيّون والبايولوجيّون على دراسة البكتريا ركّ ). 43 -41(

والفطريات وإبتكار عقاقير ُمضاّدة لھا، فنُشرت العديد من اdبحاث 
تُستعمل الُمضاّدات الحيويّة كالبنسلين، . في ھذا المجال

وا�ريثرومايسين، والتتراسايكلين، واdموكسلين بوصفھا أدوية 
  ).48 - 44( أو إضعافھاالفطريات و تُساعد الجسم على قتل البكتريا

حاوية مزيج   (II)ُمعقّدات جديدة للنحاس  إلى تحضيرالدراسة  ھدفت
من الليكندات والتعرف على أھميتھا كمضادات للبكتريا والفطريات 

  . وتأثير أشّعة الليزر
  
  

  المــــــــــواد وطـــرق العمـــــــل
  

ذيبات الُمستخدمة من قِب�ل ش�ركة ُجھّزت المواد الكيميائيّة اdّوليّة والمُ 
(Fluka)  وش�����������ركة(BDH)  وش�����������ركة(Aldrich)  وش�����������ركة

(Merck) .نيلين بعمليّة التقطيرdوقد تّم تنقية ا ،  
  

  تحضير الليكندات
  

          تحضير الليكندات بالطريقة التقليديّة
بإتّب����اع طريق����ة التص����عيد  (IAH2)إي����زاتين أزاي����ن  ُحّض����ر الليكن����د

بن���زل ثايوس���ميكاربازون م���ا ُحّض���رت الليكن���دات ). ك49الح���راري (
بنزيلي�������دين ُمع�������ّوض إذ ُحّض�������رت أّو�ً الم�������اّدة اdّوليّ�������ة بن�������زل 

 )،50بإتّب�اع طريق�ة التص�عيد الح�راري ( (Btsch)ثايوسميكاربازون
بن�����زل ثايوس�����ميكاربازون بنزيلي�����دين  أعقب�����ه تحض�����ير الليكن�����دات

)BtscbHبنزيلي�دين  ھيدروكس�ي-) وبنزل ثايو س�ميكاربازون أورث�و
)BtscoH2ھيدروكس��ي بنزيلي��دين -) وبن��زل ثايوس��ميكاربازون ميت��ا
)BtscmH2ھيدروكس��ي بنزيلي��دين -) وبن��زل ثايوس��ميكاربازون ب��ارا
)BtscpH2غم  10 وذلك بإذابة ) باستخدام طريقة التصعيد الحراري
مل إيثانول وأُضيف  20مول) بنزل ثايوسميكاربازون في  0.0353(

dھيدروكس���ي أنيل���ين أو ميت���ا -نيل���ين أو أورث���وإلي���ه كمي���ات م���ن ا- 
غ����م  {3.2867ھيدروكس����ي أنيل����ين  -ھيدروكس����ي أنيل����ين أو ب����ارا

غ��م  3.8514م��ول) أو  0.0353غ��م ( 3.8514م��ول) أو  0.0353(
على التوالي م�ع  }مول) 0.0353غم ( 3.8514مول) أو  0.0353(

يّ��اً التحري�ك لح��ين الحص��ول عل�ى محل��وٍل رائ��ٍق، ُص�ّعد الم��زيج حرار
لُمّدة ساعة ونصف ثّم بُّرد الناتج بحّمام ثلجي وُرّش�ح الراس�ب وُغس�ل 

  . )1(شكل رقم  بالماء الُمقّطر الُمبّرد ثُّم أُعيدت بلورته با�يثانول
  

  
  

  الليكندات): 1شكل رقم (
  

  تحضير الليكندات بطريقة التسخين بأشّعة ا�مواج الدقيقة
 0.0034(غ��م  1ُم��زج : (IAH2)تحض°°ير الليكن°°د إي°°زاتين أزاي°°ن -1

)  كبريتات الھيدرازين مول 0.0034(غم 0.4422إيزاتين مع  )مول
) أموني��ا ُمرّك��زة، ُح��ّرك الم��زيج جيّ��داً م��ول 0.0034غ��م ( 0.1191و

لحين الحصول على مزيج ُمتج�انس، ُس�ّخن ف�ي ف�رن اdم�واج الدقيق�ة 
ّم با�يث�انول ثاني�ة)، ُغس�ل الراس�ب بالم�اء الُمقطّ�ر الُمب�ّرد ث� 98لُمّدة (

، ت��ّم الحص��ول عل��ى راس��ب أص��فر غ��امق مo 70الُمب��ّرد وُجفّ��ف عن��د 
 زيئ����ي النظ����ري (العمل����ي)وزن����ه الجُ و مo 224درج����ة إنص����ھاره = 

=290.2806 (297.0500).  
بنزيلي°°°دين ُمع°°°ّوض:  بن°°°زل ثايوس°°°ميكاربازونتحض°°°ير الليكن°°°د  2-

وذل�ك  (BtscH) بنزل ثايوس�ميكاربازونُحّضرت أّو�ً الماّدة اdّوليّة 
) مول 0.0476(غم  4.335) بنزل مع مول 0.0476( غم 10بمزج 

) خ��]ّت الص��وديوم م�ول 0.0476غ��م ( 3.9019ثايوس�ميكاربازايد و
ال]مائيّ�ة، ُح��ّرك الم��زيج جيّ��داً لح��ين الحص��ول عل��ى م��زيج ُمتج��انس، 

ثاني�ة)، ت�ّم الحص�ول عل�ى ن�اتج  120ُسّخن في فرن اdم�واج الدقيق�ة (
ر، ُغسل الناتج بالماء الُمقّطر الُمبّرد ثُّم با�يث�انول الُمب�ّرد بلّوري أصف

زيئ���ي النظ���ري وزن���ه الجُ م وo  118وُجفّ���ف، درج���ة إنص���ھاره =
  .(271.1062) 283.3472= (العملي)

I-  بنزيلي°°دين  بن°°زل ثايوس°°ميكاربازونتحض°°ير الليكن°°د(BtscbH) :
 0.6573م��ع  ثايوس��ميكاربازون) بن��زل م��ول 0.0071( غ��م 2ُم��زج 

) أنيلين، ُحّرك المزيج  لحين الحصول على مزيج مول 0.0071(غم 
ثاني���ة)، ت���ّم  100ُمتج���انس، ُس���ّخن ف���ي ف���رن اdم���واج الدقيق���ة لُم���ّدة (

الحص��ول عل��ى ن��اتج بلّ��وري أص��فر، ُغس��ل بالم��اء الُمقطّ��ر الُمب��ّرد ثُ��ّم 
زيئي وزنه الجُ م وo 175با�يثانول الُمبّرد وُجفّف، درجة إنصھاره = 

   .(348.9500) 358.4600=  نظري (العملي)ال
  

 -II ھيدروكس°°°ي  -أورث°°°و بن°°°زل ثايوس°°°ميكاربازونتحض°°°ير الليكن°°°د
) بن�����زل م�����ول 0.0071(غ�����م  2ُم�����زج : (BtscoH2)بنزيلي°°°°°دين 

 -) أورث�����وم�����ول 0.0071(غ�����م  0.7703م�����ع  ثايوس�����ميكاربازون
ھيدروكس��ي أنيل��ين، ُح��ّرك الم��زيج جيّ��داً لح��ين الحص��ول عل��ى م��زيج 

ثاني���ة)، ت���ّم  130س، ُس���ّخن ف���ي ف���رن اdم���واج الدقيق���ة لُم���ّدة (ُمتج���ان
الحصول على ناتج بلّوري أصفر، ُغسل الناتج بالماء الُمقطّ�ر الُمب�ّرد 

وزن���ه م وo 143ثُ���ّم با�يث���انول الُمب���ّرد وُجفّ���ف، درج���ة إنص���ھاره =
   .(361.9242) 374.4594= زيئي النظري (العملي)الجُ 
  
  
  
-
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III  ھيدروكس°°°°ي  -ميت°°°°ا ل ثايوس°°°°ميكاربازونبن°°°°زتحض°°°°ير الليكن°°°°د
) بن�����زل م�����ول 0.0071(غ�����م  2ُم�����زج : (BtscmH2)بنزيلي°°°°°دين 

 -) ميت������ام������ول 0.0071(غ������م  0.7703م������ع  ثايوس������ميكاربازون
ھيدروكس��ي أنيل��ين، ُح��ّرك الم��زيج جيّ��داً لح��ين الحص��ول عل��ى م��زيج 

ثاني���ة)، ت���ّم  130ُمتج���انس، ُس���ّخن ف���ي ف���رن اdم���واج الدقيق���ة لُم���ّدة (
على ناتج بلّوري أصفر، ُغسل الناتج بالماء الُمقطّ�ر الُمب�ّرد  الحصول

زن���ه ووم o 95ثُ���ّم با�يث���انول الُمب���ّرد وُجفّ���ف، درج���ة إنص���ھاره = 
  .(361.9242) 374.4594= زيئي النظري (العملي)الجُ 
  

-IV ھيدروكس°°°°ي  -ب°°°°ارا بن°°°°زل ثايوس°°°°ميكاربازونتحض°°°°ير الليكن°°°°د
) بن�����زل م�����ول 0.0071(غ�����م  2ُم�����زج : (BtscpH2)بنزيلي°°°°°دين 

ھيدروكسي  -) بارامول 0.0071(غم 0.7703مع  ثايوسميكاربازون
أنيلين، ُحّرك المزيج جيّداً لحين الحصول على مزيج ُمتجانس، ُس�ّخن 

ثاني�ة)، ف�تّم الحص�ول عل�ى ن�اتج  130في فرن اdمواج الدقيق�ة لُم�ّدة (
يث�انول الُمب�ّرد بلّوري أصفر، ُغسل الناتج بالماء الُمقّطر الُمبّرد ثُّم با�

زيئ����ي النظ����ري زن����ه الجُ ووم o 135وُجفّ����ف،  درج����ة إنص����ھاره =
  .(361.9242) 374.4594= (العملي)

 
  تحضير الُمعقّدات 

ف°°ي الوس°°ط الُمتع°°ادل (أو الحامض°°ي (II) تحض°°ير ُمعقّ°°دات النح°°اس 
) م���ن م���ول 0.0025(غ���م  0.5أذي���ب قل°°°يFً) بالطريق°°°ة التقليديّ°°°ة: 

م�اء ُمقطّ�ر س�اخن، وأُض�يف إل�ى  م�ل 10ي ف� (II)كاربونات النُح�اس
) ليكند ا�يزاتين أزاي�ن مول 0.0025(غم  1.1747مزيج ُمكّون من 

) م��ن ليكن��د بن��زل ثايوس��ميكاربازون م��ول 0.0025غ��م ( 1.4506و 
بنزيلي��دين الُم��ذابين بأق��ل كميّ��ة م��ن ا�يث��انول، ُس��ّخن الم��زيج إل��ى أن 

لُم�ّدة ث�]ث س�اعات وُرّك�ز تذوب جميع المواد، ُصّعد المزيج حراريّ�اً 
المحلول إلى نصف حجم�ه  ث�ّم بُ�ّرد وُرّش�ح الراس�ب الُمتك�ّون وُغس�ل 
بالم���اء الُمقطّ���ر الُمب���ّرد ث���م بثُن���ائي أثي���ل إيث���ر وُجفّ���ف وُوزن الن���اتج. 
وُحّضرت الُمعقّدات مع الليكندات اdُخ�رى بالطريق�ة نفس�ھا (الج�دول 

  ). 1رقم 
  

    
  ليّة والصيغ الُمتوقّعة للُمعقّدات الُمحّضرةالظروف العم): 1جدول رقم (

  

 صيغة الملح ت
 وزن

BtscbH 
 (غم)

 وزن
BtscoH2 

 (غم)

 وزن
BtscmH

2 
 (غم)

 وزن
Btscp

H2 
 (غم)

 وزن
IAH2 
 (غم)

الدالة 
 الحامضيّة

زمن 
التشعيع 

 بالفرن (ثا)

  كميّة القاعدة
  (قطرة)او

  (غم)
  الصيغة المتوقعة للمعقدات  نسبة الناتج%

1 CuCO3 1.4506    1.1747 7-6 -  94 [Cu(IAH2)(BtscbH)]CO3 
2 CuCO3 1.4506    1.1747 7-6 15  88 [Cu(IAH2)(BtscbH)]CO3 
3 CuCO3 1.4506    1.1747 9 - 10  75  ق [Cu(IAH)(Btscb)] 
4 CuCO3 1.4506    1.1747 9 14 0.056 93 [Cu(IAH)(Btscb)] 
5 CuCO3  1.5153   1.1747 7-6 -  76 [Cu(IAH2)(BtscoH2)]CO3 
6 CuCO3  1.5153   1.1747 7-6 18  94 [Cu(IAH2)(BtscoH2)]CO3 
7 CuCO3  1.5153   1.1747 10 - 12  93  ق [Cu(IAH)(BtscoH)] 
8 CuCO3  1.5153   1.1747 10 18 0.067 87 [Cu(IAH)(BtscoH)] 
9 CuCO3   1.5153  1.1747 7-6 -  76 [Cu(IAH2)(BtscmH2)]CO3 

10 CuCO3   1.5153  1.1747 7-6 15  94 [Cu(IAH2)(BtscmH2)]CO3 
11 CuCO3   1.5153  1.1747 9 - 12  87  ق [Cu(IAH)(BtscmH)] 
12 CuCO3   1.5153  1.1747 9 15 0.067 81 [Cu(IAH)(BtscmH)] 
13 CuCO3    1.5153 1.1747 7-6 -  82 [Cu(IAH2)(BtscpH2)]CO3 
14 CuCO3    1.5153 1.1747 7-6 15  76 [Cu(IAH2)(BtscpH2)]CO3 
15 CuCO3    1.5153 1.1747 8 - 11  75  ق [Cu(IAH)(BtscpH)] 
16 CuCO3    1.5153 1.1747 8 17 0.061 88 [Cu(IAH)(BtscpH)] 

  
  

ف°°°°ي الوس°°°°ط القاع°°°°دي بالطريق°°°°ة  (II)تحض°°°°ير ُمعقّ°°°°دات النح°°°°اس
 (II)من كاربونات النُح�اس )مول 0.0025(غم  0.5أُذيب : التقليديّة

 م���اء ُمقطّ���ر س���اخن، وأُض���يف إل���ى م���زيج ُمك���ّون م���ن  م���ل 10ف���ي 
غ�م  1.4506) ليكند ا�ي�زاتين أزاي�ن و مول 0.0025(غم  1.1747

) ليكن��د بن��زل ثايوس��ميكاربازون بنزيلي��دين الم��ذابين م��ول 0.0025(
ف بأقل كميّة من ا�يث�انول، ُس�ّخن الم�زيج إل�ى أن أص�بح رائق�اً، أُض�ي

إلى مزيج التفاعل قطرة فقطرة  (2M)محلول ھيدروكسيد البوتاسيوم 
حتّ�ى إكتم��ال ترس��يب الُمعقّ��د بتثبي�ت الدالّ��ة الحامض��يّة لوس��ط التفاع��ل 

}، ُرّش���ح الراس���ب (وأُختب���ر إكتم���ال الترس���يب (1){أُنظ���ر الج���دول 
بإضافة قط�رة م�ن محل�ول ھيدروكس�يد البوتاس�يوم إل�ى الراش�ح وعن�د 

مع مع الراسب أع]ه) وُغس�ل بالم�اء الُمقطّ�ر الُمب�ّرد تكّون راسب، جُ 
ثّم بثُنائي أثيل إيثر وُجفّف وُوزن. وُحّض�رت الُمعقّ�دات م�ع الليكن�دات 

  ).1اdخرى بالطريقة نفسھا (الجدول رقم 
  

ف°°ي الوس°°ط الُمتع°°ادل (أو الحامض°°ي  (II)تحض°°ير ُمعقّ°°دات النح°°اس
 0.0025(غ��م  0.5ُم��زج قل°°يFً) بالتس°°خين بأش°°ّعة ا�م°°واج الدقيق°°ة: 

) ليكند مول 0.0025(غم  1.1747مع  (II)) كاربونات النُحاسمول
) ليكن�����د بن�����زل م�����ول 0.0025غ�����م (1.4506ا�ي�����زايتن أزاي�����ن و 

ثايوسميكاربازون بنزيليدين ُسحق المزيج جيّداً وأُضيفت إليه قطرتان 
أو ث�]ث قط��رات م�ن الم��اء الُمقطّ�ر لغ��رض تجانس�ه ث��ّم ُوض�ع داخ��ل 

} لح�ين إكتم�ال (1)اdمواج الدقيقة ولُمّدة ُمحّددة {أُنظر الجدول فرن 
التفاعل، ُجمع الناتج وُغسل بالماء الُمقّطر الُمبّرد ثّم بثُن�ائي أثي�ل إيث�ر 
وُجفّف وُوزن. وُحّضرت الُمعقّ�دات م�ع الليكن�دات اdخ�رى بالطريق�ة 

  ).1نفسھا (الجدول رقم 

  
القاع°دي بالتس°خين بأش°ّعة  في الوس°ط (II)تحضير ُمعقّدات النحاس

) كاربون��ات النُح��اس م��ول 0.0025(غ��م  0.5ُم��زج ا�م°واج الدقيق°°ة:
(II)  ليكند ا�يزايتن أزاين مول 0.0025(غم  1.1747مع (           

  
  
) ليكن����د بن����زل ثايوس����ميكاربازون م����ول 0.0025غ����م ( 1.4506و 

لم��زيج بنزيلي��دين وكميّ��ة ُمح��ّددة م��ن ھيدروكس��يد البوتاس��يوم، ُس��حق ا
جيّداً وأُضيفت إليه قطرتان أو ث]ث قطرات من الماء الُمقّطر لغرض 
تجانس��ه ث��ّم ُوض��ع داخ��ل ف��رن اdم��واج الدقيق��ة ولُم��ّدة زمنيّ��ة ُمح��ّددة 

لح��ين إكتم��ال التفاع��ل، ُجم��ع الن��اتج وُغس��ل بالم��اء  )1(الج��دول رق��م 
الُمعقّدات  الُمقّطر الُمبّرد ثّم بثُنائي أثيل إيثر وُجفّف وُوزن. وُحّضرت

  ). 1(الجدول رقم مع الليكندات اdخرى بالطريقة نفسھا 
  
  ةة والفيزيائيّ ياسات التحليليّ قال
  
 )،51( في الُمعقّدات بإتّباع طريقة تسحيحيّةة النحاس كميّ  تنيّ عُ 
كميّة الكاربون والھيدروجين والنتروجين والكبريت  تنيّ عُ و

(CHNS)  مركز البحوث العلميّة لعدد من الُمعقّدات الُمحّضرة في
جامعة دايكل باستخدام جھاز إيطالي -ديار بكر-تركيا -والتطبيقيّة

 Instruments Elemental Combustionالمنشأ من نوع 
Costech  و 2011لعام  4010موديلS.N/2110910423 . تّم

دات بطريقة ا�نخفاض عقّ وللمُ  اتزيئي النسبي لليكندقياس الوزن الجُ 
قياس درجات  ). ثم تم52( )الكرايوسكوب(د بدرجة ا�نجما

ا�نصھار أو التفّكك لليكندات وُمعقّداتھا الُمحّضرة باستخدام جھاز 
 Richert-Jung)وجھاز  9300قياس ا�نصھار الكھروحراري 

Heizbank)  من نوعWMEنائي مثيل ثُ . قيس ُمعامل ا�نكسار ل
باستخدام  مو�ري 3-10والُمعقّدات الُمذابة فيه بتركيز  سلفوكسيد

 ,Atago Illumination, Atago Co-LTD)جھاز نوع 
Japan)  ً[ويُستفاد من ھذا القياس في تحديد الفعاليّة البصريّة فض

قيست ).  53النسبي للُمعقّدات ( زيئيالوزن الجُ عن حساب 
جھازي التوصيل  المععقّدات باستالتوصيليّة الكھربائيّة المو�ريّة للمُ 

  Multiline F/SET-2WTW 82362 weiheimالكھربائي
نائي مثيل ثُ  المعباست Conductivity Meter- Model F-42و
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مو�ري بدرجة  3-10فورماميد أو ثُنائي مثيل سلفوكسيد بتركيز 
قيست المغناطيسيّة للُمعقّدات الُمحّضرة عند درجة . مo 25حرارة 

بجھاز  (Farady Method)حرارة الغرفة باستخدام طريقة فَرادي 
 بنفس تصميم ميزان كوي  (D.F. Evans)بريطاني المنشأ صّممه 

(Gouy Balance)  نوع(SHERWOOD SCIENTIFIC 
Magnetic Susceptibility (MSB)).  طياف ُسّجلتdا
المرئيّة) لليكندات  –ا�لكترونيّة (طيف اdشّعة فوق البنفسجيّة

-Shimadzu UV-1650 PC UV)وُمعقّداتھا  باستخدام جھاز
Visibile Spectrophotometer)  وقد تّم القياس باستخدام ثُنائي

مو�ري  1-10و  3-10مثيل سلفوكسيد بوصفه ُمذيباً وبتركيز 
 200-1100سم في المدى  1وباستخدام خ]يا الكوارتز ذات مسار 
ُسّجلت أطياف اdشّعة تحت  نانومتر وفي درجة حرارة الغرفة. 

 Modelعقّدات الُمحّضرة بجھاز من نوع الحمراء لليكندات والمُ 
Alpha–Bruker  لماني المنشأ الموجود في مركز البحوثdا

كليّة الزراعة والغابات، إذ تّم قياس  –جامعة الموصل  –الزراعيّة 
النماذج على شكل مسحوق بوضعھا ُمباشرةً أمام حزمة اdشّعة تحت 

 (1H NMR)ي الحمراء. ُسّجلت أطياف الرنين النووي المغناطيس
 NMR Brukerلبعض الليكندات ولُمعقّدين باستخدام جھاز نوع 

Ultra Shield 300 MHz في مركز البحوث العلميّة والتطبيقيّة - 
 Deutratedجامعة دايكل وذلك باستخدام ُمذيب  -ديار بكر –تركيا 

DMSOجامعة شيفيلد –. قيس طيف الكتلة لليكندات في بريطانيا
-Waterباستخدام جھاز نوع  Deutrated DMSOباستخدام 

Micromass LCT Electrospray Mass Spectrometer .  
  

  بالليزر تقانة التشعيع المعاست
  

، ُشّععت S. NO 10 2010تم استخدام جھاز أمريكي المنشأ موديل 
الليكندات والُمعقّدات الُمحّضرة الصلبة بإشعاع ليزري نوع ليزر 

ملي واط وطول موجي  1ي) ذو قدرة نيون (الليزر المرئ –ھيليوم 
 1/2 – 1/2 2نانومتر ولمدد زمنيّة ُمختلفة تراوحت بين  700-600

ساعة إذ بعد مرور كل نصف ساعة من التشعيع قيست درجة 
ا�نصھار أو التفكك والتوصيليّة الكھربائيّة، كما تّم قياس الطيف 

اص كل للُمعقّدات وذلك بأخذ قيمة ا�متص (UV-Vis)ا�لكتروني 
  نصف ساعة من التشعيع.

  
  الفعالية الحيوية 

  
تم اختبار الفّعاليّة الحيويّة لليكندات وللُمعقّدات الُمحّضرة على عدد 

ستافيلوكوكس أوريس   وإشريشيا من الجراثيم الُمتضّمنة بكتريا 
باستخدام تقانة وسيدوموناس إروجينوزا وبروتيس ميرابيليس  كولي

ر، إذ ُعزلت البكتريا والفطريّات وُشّخصت ا�نتشار على سطح اàكا
) قبل استخدامھا من قبل قسم علوم 54باستخدام طرق قياسية (

وقيست بعد ذلك المنطقة الّتي  جامعة الموصل.-كليّة التربيّة–الحياة
يحصل عندھا التثبيط  أُخذت تراكيز ُمختلفة من كّل ماّدة قيد الدرس 

مايكرو  125و  250و  500{ (MIC)(لحساب أقل تركيز للتثبيط 
ثّم ُسّجل أعلى تخفيف يُثبّط نمو البكتريا وذلك من خ]ل  }غرام/مل

) ُمقارنة مع اdموكسيلين 55، 54قياس منطقة التثبيط (
والسبرومايسين، وأُجريت التجربة بواقع ث]ث ُمتكّررات، وتّم 

لحيويّة أُختبرت الفّعاليّة ا .حساب نسبة التثبيط لنمو البكتريا المرضيّة
و كانديدا  أسبرجيلس نيكرلليكندات وللُمعقّدات الُمحّضرة على فطر 

  بإتّباع الطريقة نفسھا. ألبيكانس 
  
  

  النتـــــــائج والمناقشـــــــــة
  

) قيد الدرس والُمحّضرة IIيُمكن التعبير عن تكّون ُمعقّدات النُحاس(
الدقيقة بالُمعاد�ت  بالطريقة التقليديّة وبطريقة التشعيع بأشّعة اdمواج

الكيميائيّة اàتية في كّل من الوسطين الُمتعادل (أو الحامضي قلي]ً) 
  والقاعدي بالشكل التالي: 

    

CuCO3+IAH2+LH                  [Cu(IAH2)(LHi)]CO3 
CuCO3 +IAH2+LHi+2KOH                  [Cu(IAH)(LHi-1)] + K2CO3 + 2H2O 

  
  

  

أو  BtscmH2أو  BtscoH2أو  BtscbHن�����������������دات الليكLHi=إذ 
BtscpH2 ،LHi-1 الليكن���������د =  LHi ،ُم���������زال من���������ه بروت���������ون  

=IAH الليكن��دIAH2  ،1ُم��زال من��ه بروت��ون=i  واس��تناداً إل��ى 2أو .
)، فق��د أثبت��ت النت��ائج II) (51النت��ائج التحليليّ��ة وتعي��ين كميّ��ة النُح��اس(

ق�ة م�ع الص�يغ الُمقترح�ة كم�ا أّن التحليليّة بأّن كميّة النُح�اس كان�ت ُمتّف
كميّ����ة الك����اربون والھي����دروجين والنت����روجين والكبري����ت لع����دد م����ن 

، كانت أيضاً ُمتّفقة مع الصيغ (2)الُمعقّدات والُمدّونة في الجدول رقم 
  الُمقترحة للُمعقّدات. 

  
  النتائج التحليلّية تبين النسبة المئوية للعناصر في الُمعّقدات): 2جدول رقم (

  

 ت
%C 

 نظري (عملي)
%H 

 نظري (عملي)
%N 

 نظري (عملي)
%S 

 نظري (عملي)
C4 

 نظري (عملي)
1 (58.51) 59.10 (3.14) 3.65 (14.67) 14.51 (4.45) 4.15 (8.52) 8.23 
2 (59.15) 59.10 (2.65) 3.65 (13.88) 14.51 (4.41) 4.15 (8.25) 8.23 
3 62.57 3.69 15.78 4.51 (9.20) 8.95 
4 62.57 3.69 15.78 4.51 (8.89) 8.95 
5 57.90 3.58 14.21 4.06 (7.93) 8.06 
6 57.90 3.58 14.21 4.06 (8.25) 8.06 
7 (61.41) 61.19 (3.40) 3.61 (16.20) 15.43 (4.42) 4.41 (8.52) 8.75 
8 (61.31) 61.19 (3.31) 3.61 (16.43) 15.43 (4.79) 4.41 (8.89) 8.75 
9 (57.49) 57.90 (3.17) 3.58 (14.22) 14.21 (3.05) 4.06 (7.93) 8.06 
10 (57.10) 57.90 (3.56) 3.58 (14.72) 14.21 (4.84) 4.06 (7.93) 8.06 
11 61.19 3.61 15.43 4.41 (8.52) 8.75 
12 61.19 3.61 15.43 4.41 (8.89) 8.75 
13 57.90 3.58 14.21 4.06 (8.25) 8.06 
14 57.90 3.58 14.21 4.06 (7.93) 8.06 
15 (61.81) 61.19 (3.56) 3.61 (15.67) 15.43 (4.09) 4.41 (8.89) 8.75 
16 (61.03) 61.19 (3.50) 3.61 (14.79) 15.43 (4.13) 4.41 (8.52) 8.75 

  
) 3أثبت��ت نت��ائج التحلي��ل الس��ابقة والنت��ائج الُمبيّن��ة ف��ي الج��دول رق��م (

 1:1:1والُمع��اد�ت الم��ذكورة أع��]ه أّن النس��بة الموليّ��ة للتفاع��ل ھ��ي 
(فلز: ليكند اdزاين: ليكند الثايوس�ميكاربازون إيم�ين)، وأن الُمعقّ�دات 

) +2الناتجة مواد ص�لبة بُنيّ�ة وُمس�تقّرة، وكان�ت ذات ش�حنة  موجب�ة (
  في الوسط الُمتعادل (أو الحامضي قلي]ً). في حين نتجت ُمعقّدات 

  
ُمتعادل���ة الش���حنة ف���ي الوس���ط القاع���دي. ت���ذوب ف���ي بع���ض الُم���ذيبات 

) إ�ّ أنّھ�ا DMSOيّة (على سبيل المثال ثُنائي مثيل سلفوكسيد العضو
قليلة ال�ذوبان ج�ّداً با�يث�انول وش�حيحة ال�ذوبان ج�ّداً ف�ي الم�اء وثُن�ائي 
أثيل إيثر، كم�ا ُوج�د أّن ُمعظمھ�ا ينص�ھر وبعض�ھا اàخ�ر يتفّك�ك كم�ا 

. يُمك�ن حس�اب ال�وزن الُجزيئ�ي النس�بي (3)ُموّضح ف�ي الج�دول رق�م 
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) بإتّباع الع]قة الخطّية الّتي ت�ّم 3دات قيد الدرس (أُنظر الجدول للُمعقّ 
  أدناه:الُمبيّن  (2)الحصول عليھا من الشكل رقم 

  
  

  
  
  

  
  DMSO): حساب الوزن الُجزيئي النسبي بدmلة اTنخفاض بدرجة اTنجماد في ُمذيب 2شكل رقم (

  
  

  ّقدات الُمحّضرة): عدد من الخصائص الفيزيائيّة للُمع3جدول رقم (
  

  اللون  ت
درجة اmنصھار  او 

  التفكك ( ̊م)
التوصيلية 
  الموmريّة

معامل 
  4x-10اmنكسار

الفرق بدرجات 
  اmنجماد( ̊م)

الوزن الجزيئي نظري 
 (عملي)

µeff (B.M)  

 1.665 772.32 (777.09)  0.60  1.4877  32  *185  بني 1
 1.652 772.32 (777.09)  0.60  1.4876  30  *185  بني 2
 1.547 710.295 (712.22)  0.55  1.4773  21  119  بني 3
 1.551 710.295 (712.22)  0.55  1.4876  20  120  بني 4
 1.687 788.32 (790.07)  0.61  1.4775  30  *194  بني 5
 1.735 788.32 (790.07)  0.61  1.4773  31  *196  بني 6
 1.692 726.29 (725.20)  0.56  1.4876  10 183  بني 7
 1.577 726.29 (725.20)  0.56  1.4777  10  185  بني 8
 1.769 788.32 (777.09)  0.61  1.4775  32  203  بني 9
 1.701 788.32 (777.09)  0.61  1.4773  35  203  بني 10
 1.562 726.29 (725.20)  0.56  1.4775  12  *221  بني 11
 1.633 726.29 (725.20)  0.56  1.4668  11  *220  بني 12
 1.663 788.32 (790.07)  0.61  1.4774  33  223  بني 13
 1.593 788.32 (790.07)  0.61  1.4874  35  225  بني 14
 1.584 726.29 (725.20)  0.56  1.4877  6  *181  بني 15
 1.646 726.29 (725.20)  0.56  1.4668  15  *179  بني 16
  
  

أنّھ�ا  DMSOأوضحت قيم ُمعامل ا�نكسار للُمعقّدات الُمذابة بُمذيب 
كما ُموضح في الجدول ×4-10  (1.4668-1.4877)تنحصر ما بين 

. تب����يّن م����ن قياس����ات الُموّص����ليّة الكھربائيّ����ة أّن الُمعقّ����دات (3)رق����م 
الُمحّض��رة ف��ي الوس��ط الُمتع��ادل (أو الحامض��ي قل��ي]ً) تك��ون ُموّص��لة 

، بينم�ا تس��لك الُمعقّ�دات الُمحّض��رة ف�ي الوس��ط 1:1إلكتروليتيّ�ة بنس��بة 
لكتروليتيّ���ة (غي���ر القاع���دي س���لوك الُمرّكب���ات الُمتعادل���ة فھ���ي غي���ر إ

). أظھ�رت 3)، وكما ُمبيّن في الجدول رق�م (56ُموّصلة للكھربائيّة) (
) قيم����اً تنحص����ر ب����ين IIالقياس����ات المغناطيس����يّة لُمعقّ����دات النُح����اس(

) ب����ور مغن����اطون مّم����ا يُ����رّجح ك����ون ذّرة النُح����اس 1.769-1.547(
  ). 58، 57ُسداسيّة التناسق ذات شكل ثُماني السطوح عالي البرم (

، فض]ً ع�ن أطي�اف انتق�ال  d-dوأعطت الُمعقّدات الُمحّضرة أطياف 
)، وأظھ��رت اdطي��اف ا�لكترونيّ��ة لُمعقّ��دات 4الش��حنة (الج��دول رق��م 

- 18726.59) حزم���ة واح���دة عريض���ة ف���ي المنطق���ة (IIالنُح��اس(
وتع������ود إل������ى تجّم������ع إنتق������الين إلكت������رونيّين  -1) س������م17482.52

2A1g←
2B1g  2وEg←

2B1gه الحزم��ة ي��دل عل���ى أّن ، وظھ��ور ھ��ذ
) ش��ك]ً ثُم��اني الس��طوح، ونظ��راً إل��ى أّن لحال��ة IIلُمعقّ��دات النُح��اس(

) ف�ي IIقابليّة عالية لتأثير يان تيل�ر ف�إّن أي�ون النُح�اس( Egا�ستقرار 
ُمعقّدات��ه يُظھ��ر قابليّ��ة عالي��ة لت��أثير ي��ان تيل��ر ويك��ون ذا ش��كل ثُم��اني 

  ). 59السطوح ُمشّوه (
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  )II): نتائج الطيف اTلكتروني لُمعقّدات النُحاس(4قم (جدول ر
  

  C.F.S.E  -1سم C.T  -1سم υ  رقم المعقد
1 17482.52 45045.05 10489.51 
2 18018.02 45045.05 10810.81 
3 18726.59 39215.69 11235.95 
4 18726.59 39215.69 11235.95 
5 18018.02 45045.05 10810.81 
6 17857.14 45045.05 10714.28 
7 17857.14 46296.30 10714.28 

8 17857.14 46296.30 10714.28 

9 18281.54 40000.00 10968.92 

10 18281.54 40000.00 10968.92 

11 18214.94 40000.00 10928.96 

12 18214.94 40000.00 10928.96 

13 18248.18 40983.61 10948.91 

14 18248.18 40983.61 10948.91 

15 17699.12 40000.00 10619.47 

16 17699.12 40000.00 10619.47 
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 و BtscbHو  IAH2ُسّجلت أطياف اdشّعة تحت الحمراء لليكندات 
BtscoH  وBtscmH2  وBtscpH2 ) 4000وُمعقّداتھا في الم�دى-

) ق���يم الح���زم ذات الع]ق���ة 5( رق���م ، ويُوّض���ح الج���دول-1) س���م400

dطي��اف، تّم��ت دراس��ة مواق��ع التناس��ق لُجزيئ��ات ومواقعھ��ا ف��ي ھ��ذه ا
الليكند بُمقارن�ة أطي�اف اdش�ّعة  –الليكندات وتكّون اdواصر بين الفلز

  .تحت الحمراء لليكندات الحّرة وُمعقّداته
  

  
  ) 1-): عدد من الحزم المھمة في طيف اmشعة تحت الحمراء لليكندات ومعقداتھا (سم5جدول رقم (

  

  المركب
زاينإزاتين أ   قواعد شيف  ثايوسميكاربازون 

υυυυ

CO3
2-

 
υυυυ

M-N υυυυ

M-O υυυυ

M-S 
υυυυ

C=N υυυυ

N-N 
υυυυ

C=O  or 
υυυυ

C-O 
υυυυNH υυυυ

C=N 
υυυυ

C=S or 
υυυυ

C-S 
υυυυ

NH υυυυ

C=N υυυυ

C-O υυυυ

OH 

IAH2 1610.39 938.81 1717.39 3176.36 - - - - - - - - - - 

BtscbH - - - - 1655.47 1325.18 3259.25 1619.53 - - - - - - 

BtscoH2 - - - - 1655.07 1326.14 3260.40 1617.58 1290.52 3176.95 - - - - 

BtscmH2 - - - - 1656.60 1325.06 3254.14 1616.22 1290.35 3164.47 - - - - 

BtscpH2 - - - - 1656.54 1326.36 3260.50 1615.06 1289.83 3164.47 - - - - 

1 
1612.35 
1572.50 

983.22 1588.41 3176.00 1595.00 1251.86 3259.00 1545.00 - - 1482.73 
410.06 
432.22 
451.56 

478.53 
504.79 

401.54 

2 
1609.00 
1572.00 

983.18 1588.72 3174.00 1590.50 1251.41 3254.50 1545.00 - - 1461.74 
410.50 
432.50 
461.37 

479.39 
489.64 

401.50 

3 
1610.25 
1565.84 

983.53 1146.24 - 1595.99 872.62 - 1549.02 - - - 
417.12 
432.50 
441.11 

475.06 
501.68 

403.40 

4 
1609.00 
1565.50 

983.60 1145.18 - 1590.77 873.13 - 1545.50 - - - 
417.00 
432.00 
460.95 

479.32 
489.00 

405.00 

5 
1612.64 
1572.50 

983.63 1590.55 3176.00 1595.50 1252.03 3260.00 1545.50 1290.50 3176.50 1461.94 
415.50 
430.50 
462.15 

479.61 
489.60 

405.00 

6 
1609.50 
1572.50 

984.06 1588.39 3174.00 1590.50 1252.34 3255.50 1545.00 1288.00 3161.42 1461.80 
415.50 
430.00 
461.86 

480.32 
490.60 

405.00 

7 
1609.00 
1572.50 

984.00 1145.50 - 1590.00 864.70 - 1545.00 1290.52 3176.00 - 
415.00 
420.50 
431.35 

477.68 
503.98 

405.00 

8 
1609.12 
1572.50 

984.36 1145.34 - 1584.99 872.20 - 1545.50 1288.80 3161.42 - 
410.50 
420.50 
433.75 

461.53 
477.50 

405.00 

9 
1610.26 
1572.00 

983.31 1588.29 3176.36 1590.00 1251.91 3254.00 1545.00 1290.35 3164.50 1461.79 
410.50 
420.50 
461.77 

480.00 
489.37 

405.00 

10 
1609.00 
1572.50 

983.47 1588.37 3174.50 1590.00 1251.43 3260.67 1545.00 1290.47 3172.14 1461.89 
415.00 
430.00 
461.99 

479.18 
489.50 

405.00 

11 
1609.10 
1572.60 

984.17 1145.51 - 1564.06 873.02 - 1548.97 1290.35 3164.50 - 
413.72 
432.17 
440.35 

462.08 
478.54 

402.40 

12 
1656.44 
1578.00 

983.90 1145.31 - 1589.90 872.43 - 1545.50 1290.50 3172.00 - 
415.50 
430.00 
462.77 

480.77 
489.38 

403.00 

13 
1610.40 
1578.00 

984.00 1583.00 3176.36 1589.90 1251.56 3260.50 1545.00 1289.83 3164.47 1462.05 
410.00 
430.50 
462.43 

479.84 
489.50 

405.00 

14 
1609.10 
1572.00 

984.00 1583.00 3174.50 1589.90 1251.56 3260.70 1545.00 1289.74 3172.50 1462.05 
410.00 
430.50 
462.43 

479.84 
489.50 

405.00 

15 
1610.39 
1572.00 

983.48 1148.93 - 1589.10 872.37 - 1541.00 1289.83 3164.47 - 
415.00 
430.00 
461.03 

479.69 
490.01 

405.00 

16 
1609.10 
1572.00 

983.50 1148.57 - 1599.15 868.52 - 1545.00 1289.74 3172.50 - 
410.27 
428.34 
460.00 

478.34 
503.81 

401.63 
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اطي لمجموعة ظھر الترّدد ا�متط: IAH2سلوب تناسق الليكند أ
عند تناسق ھذا  -1) سم1609.10-1610.39اdزوميثين في المنطقة (
) في ك] الوسطين الُمتعادل (أو الحامضي IIالليكند مع أيون النُحاس(

قلي]ً) والقاعدي لوحظ وجود حزمتين إحداھما بقيت في نفس الموقع 
- ) سم1565.50-1578.00أع]ه واdخرى ظھرت عند ترّدد أوطأ (

لة على تناسق ذّرة نتروجين واحدة فقط في حين اdخرى لم د� 1
تتناسق، إّن ھذه ا�زاحة تُوّضح قلّة خاصيّة اàصرة الُمزدوجة في 

، 8 -6( مجموعة اdزوميثين وھذا ُمتّفق مع ما نُشر في البحوث
-938.81)عند  (N-N)). ظھر الترّدد ا�متطاطي لمجموعة 60

التناسق تُزاح ھذه الحزمة نحو ترّدد ولوحظ أنّه عند  -1سم (938.50
مّما يُعّزز تناسق نتروجين مجموعة  -1سم (983.18-984.36)أعلى 
ظھر الترّدد  ).6- 8 ،60( (II)ميثين مع أيون النُحاس اdزو

-1) سم1717.01-1717.39عند ( C=Oا�متطاطي لمجموعة 

 ولوحظ في حالة الُمعقّدات الُمحّضرة في الوسط الُمتعادل (أو 
-1590.55الحامضي قلي]ً) أّن ھذه الحزمة تُزاح نحو ترّدد أوطأ (

وذلك بسبب تناسق ذّرتي اdوكسجين الكاربونيليّة   -1) سم1583.00
أّما في حالة الُمعقّدات الُمحّضرة في الوسط  ).60لفلزي (مع اdيون ا

القاعدي فلوحظ اختفاؤھا بسبب تحّول شكل الكاربونيل إلى الشكل 
 -1) سم1145.18-1146.24إذ لوحظ ظھور حزمة عند (ا�ينولي 

مّما يُعّزز ارتباطھا مع اdيون الفلزي بالشكل ا�ينولي. ظھر الترّدد 
) 3174.49-3176.36في المنطقة ( NHا�متطاطي لمجموعة 

وعند التناسق في الوسط الُمتعادل(أو الحامضي قلي]ً) بقيت  -1سم
 NHيدل على بقاء مجموعة مّما )، 60نفسه (الحزمة في الموقع 

غير ُمتناسقة، أّما في الوسط القاعدي فلوحظ اختفاؤھا بسبب التحّول 
  . ) وتحّولھا إلى الشكل ا�ينوليC=Oالّذي طرأ على مجموعة (

  
 BtscmH2و BtscoH2 و BtscbHأسلوب تناسق الليكند 

) في شطر C=Nيظھر الترّدد ا�متطاطي لمجموعة (: BtscpH2و
وعند  -1) سم1655.07-1656.60ربازون في المنطقة (الثايوسميكا

) في كلي الوسطين الُمتعادل IIتناسق الليكندات مع أيون النُحاس (
(أو الحامضي قلي]ً) والقاعدي لوحظ إزاحتھا نحو ترّدد أوطأ 

د�لة على تناسق ذّرة نتروجين  -1) سم1599.15-1564.06(
ة خاصيّة اàصرة الُمزدوجة اdزوميثين مع اdيون الفلزي وتُوّضح قلّ 

، 60في مجموعة اdزوميثين وھذا ُمتّفق مع ما نُشر في البحوث (
) في شطر قواعد C=N). وظھر الترّدد ا�متطاطي لمجموعة (61

، وعند تناسق ھذه -1) سم1615.06-1619.53شيف عند الموقع (
 المجموعة في كلي الوسطين الُمتعادل (أو الحامضي قلي]ً) والقاعدي

د�لة  -1) سم1541.00-1549.02لوحظ إزاحتھا نحو ترّدد أوطأ (
على تناسق ھذه المجموعة مع اdيون الفلزي وھذه ا�زاحة تُوّضح 
قلّة خاصيّة اàصرة الُمزدوجة في مجموعة اdزوميثين وھذا ُمتّفق 

). تُشير أطياف ُمشتقّات 61مع ما نُشر في دراسة (
ث]ث حزم امتصاص لمجموعة الثايوسميكاربازونات إلى وجود 

)C=S) 1) سم1270-1370و( -1) سم1420-1540) في الموقع- 
والّتي تُعزى إلى تأثير ازدواج ا�ھتزازين  -1) سم1050-1175و(

) واھتزاز التأرجح C=S) أو (C-Nا�متطاطيين لمجموعتي (
)، كما تُشير إلى ظھور حزمة رابعة في المنطقة NH2لمجموعة (

والّتي تُعزى إلى ا�ھتزاز الُمختلط لمجموعة  -1) سم850-800(
)N-C=S لكون مجموعة الثايوكاربونيل قليلة القطبيّة فقد ظھرت (

في مجال ترّدد أكثر انخفاضا وخضعت بالتالي لعوامل ا�زدواج 
وتبادل البروتون مع النتروجين مّما يُؤّدي إلى ظھور ث]ث حزم 

الليكندات أعطت حزمتين ) أّن 5، يُوّضح الجدول ()96,95(امتصاص
-1 ) سم1325.06-1326.36إحداھما حزمة ا�متطاط عند (

وعند  -1) سم1208.44-1209.46واdخرى حزمة ا�نحناء عند (
التناسق لوحظ أّن الحزمتين في الُمعقّدات الُمحّضرة في الوسط 
الُمتعادل (أو الحامضي قلي]ً) ) فقد ظھرت فيھا الحزمة اdولى 

ويُعد ھذا  -1) سم1251.41-1252.34رّدد أوطأ (ُمزاحة نحو ت
). أّما 60التغيّر إثباتاً على تناسق ذّرة الكبريت مع اdيون الفلزي (

بالنسبة للُمعقّدات في الوسط القاعدي فقد لوحظ إختفاء ھذه الحزمة 
)، إذ 62، 60) عند التناسق (C-S) إلى (C=Sبسبب تغيّر طبيعة (

) C-Sتعود إلى ( -1) سم864.70-873.13تظھر حزمة عند (
) مع اdيون الفلزي. لوحظ الترّدد ا�متطاطي 62 -60الُمتناسقة (
 - 3254.14في أطياف الليكندات أع]ه عند ( NHلمجموعة 
وعند تكّون الُمعقّدات يصبح الحال أكثر تعقيداً  -1) سم3260.50

)، منھا تأثير اàصرة 64، 63بسبب العديد من العوامل (
نيّة (يحدث عادة إنكسار باàصرة الھيدروجينيّة عند الھيدروجي

نحو ترّدد  NHالتناسق ُمسبّباً إزاحة الترّدد ا�متطاطي لمجموعة 

أعلى) وتأثير التناسق (الّذي يُسبّب إزاحة الحزمة نحو ترّدد أكثر 
انخفاضا)، فض]ً عن وجود العديد من المجاميع اdخرى الّتي تظھر 

). ومھما يكن ففي NH2و OHسبيل المثال في الموقع أع]ه (على 
في  NHحالة الُمعقّدات الُمتكّونة في الوسط الُمتعادل تظھر حزمة 

الموقع نفسه تقريباً، ومن المؤّكد عدم وجود تناسق بين ذّرة نتروجين 
) في C=Sاdميدو مع اdيون الفلزي مّما يُعّزز الشكل الثايوني (

ُمعقّدات الُمحّضرة في الوسط القاعدي الليكندات أع]ه، أّما في حالة ال
، وعلى أية حال فمن المؤّكد إختفاء ھذه NHفيتعّذر ُم]حظة إختفاء 

) بسبب الشكل الثايولي في الليكندات 64الحزمة في الوسط القاعدي (
أع]ه. أظھر طيف اdشّعة تحت الحمراء لليكندات أع]ه حزمة عند 

د ا�نحناء لمجموعة تعود إلى تردّ  -1) سم1449.03-1444.04(
NH2  ولوحظ بقاء ھذه الحزمة في الموقع نفسه تقريباً في أطياف

جميع الُمعقّدات مّما يدل على عدم تناسق ھذه المجموعة مع اdيون 
في الليكندات أع]ه عند  υNH2). وظھرت حزمة 63، 60الفلزّي (

ولوحظ عدم تغيرھا في الُمعقّدات مّما  -1) سم3525.66-3420.59(
). لوحظ ظھور حزمة واسعة في 60يُثبت عدم دخولھا التناسق (

في طيف اdشّعة تحت  -1) سم3164.47-3176.95الموقع (
الحمراء لليكندات أع]ه تعود إلى الترّدد ا�متطاطي لمجموعة 
الھيدروكسيل الفينوليّة ولوحظ بقاء ھذه الحزمة في الموقع نفسه 

ّما يدل على عدم تناسق ھذه تقريباً في أطياف جميع الُمعقّدات م
). فض]ً عن ذلك فإّن الحزمة الّتي 60المجموعة مع اdيون الفلزي (

والّتي تعود إلى  -1) سم1289.83-1290.52ظھرت في الموقع (
) لوحظ بقاؤھا في الموقع نفسه C-Oالترّدد ا�متطاطي لمجموعة (

   مّما يُعّزز عدم تناسق ھذه المجموعة مع اdيون الفلزي.
أظھ����رت أطي����اف الُمعقّ����دات الُمحّض����رة ف����ي الوس����ط الُمتع����ادل (أو 

 -1) س��م1461.74-1482.73الحامض��ي قل��ي]ً) حزم��ة واح��دة عن��د (
ت���دل عل���ى ك���ون أي���ون الكاربون���ات ُم���رتبط بش���كل أي���وني و� ي���دخل 

)، وھذا ما جاء ُمطابقاً مع النتائج التي تّم الحصول عليھا 60التناسق (
ئي لھذه الُمعقّدات. أّما الُمعقّدات الُمحّضرة من قياس التوصيل الكھربا

في الوسط القاعدي فلم تُظھر ھ�ذه الحزم�ة مّم�ا ي�دل عل�ى ع�دم وج�ود 
مجموعة الكاربونات في الُمعقّدات. لوحظت حزم عن�د مواق�ع ترّدديّ�ة 

-405.00واطئ��ة ف��ي طي��ف اdش��ّعة تح��ت الحم��راء للُمعقّ��دات عن��د (
-504.79و( -1س���������م (410.00-462.77.89)و -1) س��������م401.50
عل�ى الت�والي، إّن  υM-Oو υM-NوυM-S وتع�ود إل�ى  -1) س�م461.53

  ). 64 -60ظھور ھذه الحزم يُعّزز تكّون الُمعقّدات قيد الدراسة (
  

تّمت دراسة الليكندات وُمعقّدين بوساطة طيف :  1H NMRطيف 
1H NMR  ، إذ تّم إجراء القياسات باستخدام ُمذيبDeutrated 

DMSO  تية:وتّمàأظھر الليكند  الحصول على النتائج اIAH2 
تعود إلى  ppmδ 7.06 - 8.00 الحزم اàتية:  حزم ُمتعّددة عند 

)Ar-H و حزمة عند .(ppm δ ) تعود لمجاميعAr-H وحزمة.(
). NH2تعود إلى مجموعة ( ppm δ 6.80 - 7.04ثُنائيّة عند 

). NHتعود إلى مجموعة ( ppmδ 8.70 وحزمة أُحاديّة عند 
 - 7.94 الحزم اàتية: حزم ُمتعّددة عند  BtscbHوأظھر الليكند 

7.40 ppmδ ) تعود لمجاميعAr-H 7.00). وحزمة ثُنائيّة عند - 
6.90 ppm δ ) تعود إلى مجموعةNH2 وحزمة أُحاديّة عند .( 
8.64 ppmδ ) تعود إلى مجموعةNH وأظھر الليكند .(BtscoH2 

تعود لمجاميع  ppm δ 7.23 - 7.94عند  الحزم اàتية: حزم ُمتعّددة
)Ar-H 8.64 ). وحزمة أُحاديّة عند ppmδ  تعود إلى مجموعة
)OH 8.90 ). وحزمة أُحاديّة عند ppmδ  تعود إلى مجموعة
)NH 6.38 - 6.64 ). وحزمة ثُنائيّة عند ppmδ  تعود إلى

تعود إلى  ppmδ 4.50 ). وحزمة أُحاديّة عند NH2مجموعة (
الحزم اàتية: حزم  BtscmH2). وأظھر الليكند SH-ة (التوتومريّ 

). وحزمة Ar-Hتعود الى ( ppm δ 7.59 - 7.95ُمتعّددة عند 
). وحزمة OHتعود إلى مجموعة ( ppm δ 8.65أُحاديّة عند 
). و حزمة ثُنائيّة NHتعود إلى مجموعة ( ppmδ 8.82 أُحاديّة عند 

). و حزمة NH2(تعود إلى مجموعة  ppm δ 6.00 - 6.77عند 
). وأظھر SH-تعود إلى التوتومريّة ( ppm δ 4.50أُحاديّة عند 

 7.18 - 7.95 الحزم اàتية: حزم ُمتعّددة عند  BtscpH2الليكند 
ppmδ ) تعود إلىAr-H 8.40). وحزمة أُحاديّة عند ppm δ  تعود

تعود إلى  ppmδ 9.90 ). وحزمة أُحاديّة عند OHإلى مجموعة (
تعود  ppm δ 6.40 - 6.77. و حزمة ثُنائيّة عند )NHمجموعة (

تعود إلى  ppm δ 4.50). و حزمة أُحاديّة عند NH2إلى مجموعة (
طيف الُكتلة المفيد في تعيين  تم قياس ).SH( )65 ،66-التوتومريّة (

للُمرّكب الوسطي بنزل  )66( الشكل الفضائي للُجزيئات
) C15H13N3SOثايوسميكاربازون (



International Journal for Sciences and Technology / ICV: 63.75 - SJIF: 4.487 – GIF: 0.81 – SAIF: 4.32     Vol. 12, No.3,   September  2017       45 

ذوات  IAH2و  BtscpH2و BtscmH2و BtscoH2ت والليكندا
 C21H19N4SOو C21H19N4SOو C21H19N4SOالصيغ 

 . حيث)3( رقم على التوالي والُمبيّنة في الشكل C16H13N4O2و
  . جاءت النتائج ُمطابقة لتوقّعاتنا

    

    

  
  
  
  

  
  
  
  
  

BtscH 

BtscmH2 

BtscpH2  
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طيف الكتلة للمركبات): 3شكل رقم (

  
) ملي واط والّذي يعطي 1از الليزر ذي القدرة (جرى استخدام جھ

-700أشّعة ليزريّة في المنطقة المرئيّة من الطيف بطول موجي (
) نانومتر بشكل موجات ُمستمّرة. ُشّععت جميع الليكندات 600

الصلبة بأشّعة الليزر لمّدة زمنيّة انحسرت من نصف ساعة إلى 
تتأثّر بھذا النوع من ساعتين ونصف، فلوحظ أّن جميع الليكندات � 

ا�شعاع فھي � تتفّكك و� تتبلمر من خ]ل قياس درجة ا�نصھار أو 
التفّكك وقياس اdطياف ا�لكترونيّة، وأعقب ذلك تشعيع جميع 
الُمعقّدات الُمحّضرة الصلبة بأشّعة الليزر لمّدة زمنيّة كما في أع]ه ، 

فكك ولم تتبلمر وذلك ولوحظ أّن جميع الُمعقّدات لم تتأثّر فھي لم تت
من خ]ل قياس درجات ا�نصھار أو التفّكك وقياس التوصيليّة 
الكھربائيّة وقياس اdطياف ا�لكترونيّة لھا، وفي حالة وجود تغيّر 
طفيف جّداً لبعضھا يُمكن إھماله، وعلى أية حال فربما يُعزى ھذا 

ط إ�ّ أّن التغيّر الطفيف جّداً إلى تكّسر اdواصر الھيدروجينيّة فق
اdيون الفلزي المركزي الُمتناسق والليكندات الُمتناسقة لم تتأثّر كما 

  ). 7و6 أّن أشكال الُمعقّدات لم تتغيّر كما ُمبيّن في الجدولين رقم (

    
  نتائج تشعيع الليكندات بأشّعة الليزر): 6جدول رقم (

  
  د (م̊)  ن (ساعة)  ل  د (م̊)  ن (ساعة)  ل  د (م̊)  ن (ساعة)  ل  د (م̊)  ن (ساعة)  ل  د (م̊)  ن (ساعة)  ل

IA
H

2
  

0.0  224  
B

ts
cb

H
 

0.0  175  

B
ts

co
H

2
  

0.0  143  

B
ts

cm
H

2
  

0.0  95  

B
ts

cp
H

2
  

0.0  98  
0.5  224  0.5  175  0.5  143  0.5  95  0.5  97  
1.0  222  1.0  172  1.0  143  1.0  95  1.0  97  
1.5  222  1.5  172  1.5  143  1.5  96  1.5  97  
2.0  223  2.0  171  2.0  143  2.0  96  2.0  98  
2.5  223  2.5  171  2.5  143  2.5  96  2.5  97  

  
  ل=الليكند، ن=الزمن(ساعة) ، د=درجة ا�نصھار او التفكك

  

  نتائج تشعيع المعقدات بأشّعة الليزر): 7جدول رقم (
  

 )-1)  (سمCT( )-1(سم    υυυυ  ص  د   (م̊) ن (ساعة)  ت  )-1)   (سمCT(  )-1(سم          υυυυ  ص  د   (م̊) ن (ساعة)  ت
 )-1)  (سمCT( )-1(سم    υ  ص  د   (م̊) ن (ساعة)  ت  )-1)   (سمCT(  )-1(سم          υ  ص  د   (م̊) ن (ساعة)  ت
1  0.0  185*  32  17482.52  45045.05  2  0.0  185*  30  18018.02  45045.05  

0.5  185*  31  17482.52  45045.05  0.5  180*  30  18018.02  45045.05  
1.0  186* 31  17482.52  45045.05  1.0  180*  30  18018.02  45045.05  
1.5  186* 31  17482.52  45045.05  1.5  180*  30  18018.02  45045.05  
2.0  186* 31  17482.52  45045.05  2.0  180*  30  18018.02  45045.05  
2.5  186* 31  17482.52  45045.05  2.5  180*  30  18018.02  45045.05  

3  0.0  119 21  18726.59  39215.69  4  0.0  120  20  18726.59 39215.69 
0.5  120  20 18726.59  39215.69  0.5  120  20  18726.59 39215.69 
1.0  120  20 18726.59  39215.69  1.0  120  21  18726.59 39215.69 
1.5  120  20  18726.59  39215.69  1.5  120  21  18726.59 39215.69 
2.0  120  21  18726.59  39215.69  2.0  120  20  18726.59 39215.69 
2.5  120  21  18726.59  39215.69  2.5  120 20 18726.59 39215.69 

5  0.0  194* 30  18018.02  45045.05  6  0.0  196*  30  17857.14  45045.05  
0.5  195* 30  18018.02  45045.05  0.5  195*  30  17857.14  45045.05  
1.0  195* 31  18018.02  45045.05  1.0  195*  30  17857.14  45045.05  
1.5  195* 30  18018.02  45045.05  1.5  195*  30  17857.14  45045.05  
2.0  195* 31  18018.02  45045.05  2.0  195*  30  17857.14  45045.05  

 2.5  195* 30  18018.02  45045.05  2.5  195*  30  17857.14  45045.05  
7  0.0  183 10  17857.14  46296.30  8  0.0  185  10  17857.14  46296.30  

0.5  180 10  17857.14  46296.30  0.5  185  11  17857.14  46296.30  
1.0  180 11  17857.14  46296.30  1.0  184  11  17857.14  46296.30  
1.5  180 11  17857.14  46296.30  1.5  184  10  17857.14  46296.30  
2.0  180 11  17857.14  46296.30  2.0  184  10  17857.14  46296.30  
2.5  180 11  17857.14  46296.30  2.5  184  11  17857.14  46296.30  

9  0.0  203 32  18281.54  40000.00  10  0.0  203  35  18214.94  40000.00  
0.5  200 30  18281.54  40000.00  0.5  200  35  18214.94 40000.00 
1.0  200 31  18281.54  40000.00  1.0  200  33  18214.94 40000.00 
1.5  200 31  18281.54  40000.00  1.5  200  33  18214.94 40000.00 
2.0  200 31  18281.54  40000.00  2.0  200  33  18214.94 40000.00 
2.5  200 31  18281.54  40000.00  2.5  201  33  18214.94 40000.00 

11 0.0  221* 12 18214.94  40000.00  12  0.0  220*  11  18214.94  40000.00  
0.5  220*  10  18214.94  40000.00  0.5  220*  10  18214.94  40000.00  
1.0  220*  11 18214.94  40000.00  1.0  220*  10  18214.94  40000.00  
1.5  220*  11  18214.94  40000.00  1.5  220*  10  18214.94  40000.00  

IAH2 
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2.0  220*  11  18214.94  40000.00  2.0  220*  10  18214.94  40000.00  
2.5  220*  10  18214.94  40000.00  2.5  220*  11  18214.94  40000.00  

13  0.0  223 33  18248.18  40983.61  14  0.0  225  35  18248.18  40983.61  
0.5  223 33  18248.18  40983.61  0.5  225  33  18248.18  40983.61  
1.0  220 31  18248.18  40983.61  1.0  225  33  18248.18  40983.61  
1.5  220 31  18248.18  40983.61  1.5  225  33  18248.18  40983.61  
2.0  220 31  18248.18  40983.61  2.0  222  35  18248.18  40983.61  
2.5  220 31  18248.18  40983.61  2.5  222  35  18248.18  40983.61  

 15  0.0  181* 6  17699.12  40000.00  16  0.0  179*  15  17699.12  40000.00  
0.5  180*  6  17699.12  40000.00  0.5  180*  15  17699.12  40000.00  
1.0  180*  5  17699.12  40000.00  1.0  180*  15  17699.12  40000.00  
1.5  180*  6  17699.12  40000.00  1.5  180*  16  17699.12  40000.00  
2.0  180*  6  17699.12  40000.00  2.0  180*  15  17699.12  40000.00  
2.5  180*  6  17699.12  40000.00  2.5  180*  16  17699.12  40000.00  

  م)، ص=التوصيل الكھربائي▫ن=الزمن (ساعة) ، د= درجة ا�نصھار او التفكك (                  
    

تُوّض�ح النت�ائج أّن جمي��ع الليكن�دات والُمعقّ�دات تك��ون ُمس�تقّرة ويُمك��ن 
ھ�ا � تت�أثّر ك�ذلك الّت�ي استخدامھا في المجا�ت الّتي يتم إحتياجھا كون

حدث لھا تأثّر طفيف يكاد يُھمل والّتي يُمكن إستخدامھا في المج�ا�ت 
  ). 67الّتي يتم احتياجھا فيھا (

  
أظھ�رت نت�ائج الفّعاليّ�ة الفّعاليّة ُمضاّدة البكتيريا وُمضاّدة الفطريّ°ات: 

الحيويّ��ة لليكن���دات والُمعقّ���دات قي���د ال���درس عل���ى البكتري���ا المرض���يّة 
 وإشريش��يا ك��ولي وس��يدوموناس إروجين��وزا س��تافيلوكوكس أوري��س{

أّن ل��بعض الليكن��دات ول��بعض الُمعقّ��دات قي��د  وب��روتيس مي��رابيليس

إذ أّن ھذه الُمعقّدات ت�رتبط م�ع  الدرس قُدرة تثبيطيّة تجاه ھذه البكتريا
لخ]يا اdنزيم فتعمل بشكل أقوى من الذّرات المانحة في  SHمجاميع 

والّت�ي  MIC)، والّتي يجب أن تمتلك أقل تركيز ُمث�بّط 68الليكندات (
)، وكما ُموّض�ح ف�ي الج�دولين رق�م 68جاءت ُمتّفقة مع نتائج دراسة (

) IAH2ل��������وحظ أّن الليكن��������دات () . 4) والش��������كل رق��������م (9و 8(
 15و 14و 12و 11و 8 3-) والُمعقّدات BtscmH2) و(BtscbHو(

، ف��ي ح��ين الليكن��دات ي��سس��تافيلوكوكس أورفُعال��ة ف��ي تثب��يط بكتري��ا 
)IAH2)و (BtscmH2 أّم�ا إشريش�يا ك�ولي) فّعالة في تثب�يط بكتري�ا ،

  .سيدوموناس إروجينوزا فّعال في تثبيط بكترياف 6الُمعقّد 

    
  الفّعاليّة مضاّدة البكتيريا لليكندات و للمعّقدات): 8جدول رقم (

  
  افيلوكوكس أوريسست إشريشيا كولي بروتيس ميرابيليس  سيدوموناس إروجينوزا

  الُمرّكب
125 250 500 125 250 500 125 250 500 125 250 500 
MS S S R R R MS S S MS S S IAH2  
R R R R R R R R R MS S S BtscbH 
R R R R R R R R R S S R BtscoH2 
R R R R R R MS MS MS MS MS MS BtscmH2 
R R R R R R R R R R R R BtscpH2 
R R R R R R R R R R R R 1 
R R R R R R R R R R R R 2 
R R R R R R R R R R MS S 3 
R R R R R R R R R MS S MS 4 
R R R R R R R R R MS S S 5 

MS S MS R R R R R R S S S 6 
R R R R R R R R R S S S 7 
R R R R R R R R R R MS MS 8 
R R R R R R R R R R R R 9 
R R R R R R R R R R R R 10 
R R R R R R R R R R R MS 11 
R R R R R R R R R R R MS 12 
R R R R R R R R R R R R 13 
R R R R R R R R R MS S S 14 
R R R R R R R R R R R MS 15 
R R R R R R R R R R R R 16 

R R R 9 Ax25 
10 10 10 10 CIPS 

                    Ax25 ،أموكسيلين =CIPS   ،سبرومايسين ==R  ،مقاومةMS  ،وسط ==S حساس  
  

  ): أقل تركيز تثبيطي () من الليكندات و المعّقدات9جدول رقم (
  

  ستافيلوكوكس أوريس إشريشيا كولي بروتس ميرابيليس  سيدوموناس إروجينوزا
  المركب

125 250 500 125 250 500 125 250 500 125 250 500 
9 12 10 - - - 8 12 10 8 12 10 IAH2  
- - - - - - - - - 9 12  12 BtscbH 
- - - - - - - - - 12 12 - BtscoH2 
-  - - - - - 7 7 7 7 7 7 BtscmH2 
- - - - - - - - - - - - BtscpH2 
- - - - - - - - - - - - 1 
- - - - - - - - - - - - 2 
- - - - - - - - - - 7 12 3 
- - - - - - - - - 7 12 9 4 
- - - - - - - - - 7 12 12 5 
7 12 9 - - - - - - 10 12 15 6 
- - - - - - - - - 12 12 10 7 
- - - - - - - - - - 7 8 8 
- - - - - - - - - - - - 9 
- - - - - - - - - - - - 10 
- - - - - - - - - - - 8 11 
- - - - - - - - - - - 8 12 
- - - - - - - - - - - - 13 
- - - - - - - - - 7 10 10 14 

 - - - - - - - - - - 8 15 
- - - - - - - - - - - - 16 

- - - 9 Ax25 
10 10 10 10 CIPS 
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تأثير المركبات على البكتيريا): 4شكل رقم (
    

  
كذلك تم اختبار فّعاليّة الليكندات والُمعقّدات على الفطريات المرضيّة 

ت � واتّضح أّن جميع الُمرّكبا .وأسبرجيلس نيكر كانديدا البيكانس
  تمتلك فّعاليّة ضد ھذه الفطريّات.

  
  

  اmستنتاجـــــــــات
  

استناداً إلى ا�عتبارات السابقة ومن الدراسات التحليليّة والطيفيّة 
والخصائص الفيزيائيّة والكيميائيّة ودراسة تأثير أشّعة الليزر ودراسة 

ستافيلوكوكس أوريس وإشريشيا كولي الفّعاليّة ضد بكتريا 

 وضد فطريّات }اس إروجينوزا وبروتيس ميرابيليسوسيدومون
  يُمكن استنتاج ما يأتي: أسبرجيلس نيكر وكانديدا ألبيكانس

في الُمعقّدات الناتجة عن الوسط الُمتعادل (أو الحامضي قلي]ً)  1-
) من خ]ل ذّرة نتروجين IIمع أيون النُحاس( IAH2يتناسق الليكند 

ربونيليّة، إذ يعمل بشكل ثُ]ثي اdزوميثين وذّرتي اdوكسجين الكا
المنح كيليتي ُمتعادل الشحنة، أّما في الوسط القاعدي فھو يعمل بشكل 

) من خ]ل تحّوله من -1ليكند ثُ]ثي المنح كيليتي سالب الشحنة (
صيغة الكيتون إلى صيغة ا�ينول وفقدانه للبروتون كما ھو ُمبيّن في 

  أدناه:

  

  

  

ج��ة ع��ن الوس��ط الُمتع��ادل (أو الحامض��ي قل��ي]ً) ف��ي الُمعقّ��دات النات -2
أو  BtscmH2أو  BtscoH2أو  BtscbHتتناس������������ق الليكن������������دات 

BtscpH2 )مع أيون النُحاسII زوميث�ينdمن خ]ل ذّرة نتروجين ا (
لشطر قاعدة شيف وذّرة نت�روجين اdزوميث�ين وذرة الكبري�ت لش�طر 

الم���نح كيليتيّ���ة  الثايوس���ميكاربازون، إذ تعم���ل بش���كل ليكن���دات ثُ]ثي���ة

ُمتعادل��ة الش��حنة ف��ي الُمعقّ��دات. أّم��ا ف��ي الوس��ط القاع��دي فتعم��ل ھ��ذه 
) م��ن خ��]ل -1الليكن��دات بش��كل ثُ]ثيّ��ة الم��نح كيليتيّ��ة س��البة الش��حنة (

تحّولھ��ا م��ن ص��يغة الث��ايون إل��ى ص��يغة الثايولي��ت وفُق��دانھا لبروت��ون 
  واحد كما ُموّضح أدناه:

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

N O

N

H

NO

N

H

N O

N

O

N

H

N

OH -

H +
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دات الناتجة عن الوسط الُمتعادل أيون الكاربونات في الُمعقّ  - 3
  يرتبط بشكل أيوني.

تكون الُمعقّدات الناتجة في الوسط الُمتعادل (أو الحامضي قلي]ً)  4-
 CO3[Cu(IAH2)(LHi)]) ذات صيغة عامة +2أيونية موجبة (

  }.BtscpH2أو  BtscmH2أو  BtscoH2أو  LHi BtscbH={إذ 
لناتجة في الوسط القاعدي ُمتعادلة الشحنة ذات تكون الُمعقّدات ا 5-

ُمزال  IAH2الليكند  IAH={إذ  [Cu(IAH)(LHi-1)]صيغة عامة 
أو  BtscoH2أو  BtscbHالليكندات  LHi-1=منه بروتون و

BtscmH2  أوBtscpH2 .{ُمزال منھم بروتون واحد  
ين ) في جميع الُمعقّدات الناتجة في الوسطIIيكون أيون النُحاس( 6-

الُمتعادل (أو الحامضي قلي]ً) والقاعدي سداسي التناسق، إذ يأخذ 
شكل ثماني السطوح ُمشّوه، وتنتج ُمعقّدات أُحاديّة النواة وكما ھو 

  مبين في أدناه:
  

O
N

O

S
N

N

Cu

O
N

O

S
N

N

Cu

+2

  
              الُمعقّدات                                         الُمعّقدات

)1 ،2 ،14, 13, 10, 9, 6, 5(                  )16,15, 12, 11, 8, 7, 4, 3(  
  
  
إلى النتائج الّتي تّم الحصول عليھا من درجة ا�نصھار أو  استنادا - 7

التفّكك والتوصيليّة الكھربائيّة واdطياف ا�لكترونيّة بعد تشعيع 
أثّر (ُمستقّرة) بھذا الليكندات والُمعقّدات بأشّعة الليزر لوحظ أنّھا � تت

  النوع من ا�شعاع.
أظھرت نتائج الفّعاليّة الحيوية أّن بعض الليكندات والُمعقّدات غير  8-

  فّعالة في حين بعضھا اàخر فّعال في تثبيط البكتريا قيد الدرس.
أظھرت نتائج الفّعاليّة الحيوية أّن جميع الليكندات والُمعقّدات غير  9-

  .ريّات قيد الدرسفعالة في تثبيط الفط
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