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( الجديدة مع ليكاندات ثنائي ثايو  IIتحضير وتشخيص بعض مركبات البالديوم ) 

 كارباميت ودراسة فعاليتها البايولوجية 
 

   أنور محمد أمين االمام 
 جامعة الموصل كلية التربية االساسية قسم العلوم 

 ( 22/11/2021قبل للنشر في   10/2021/ 20قدم للنشر في   )
 

 
 الملخص 
 حيث[ )2Pd(AmDTC)]الصيغة العامة    ذات  ثنائي ثايوكارباميت   مع  (II)لبالديوم  جديدة لل  مركبات            

أمين  =    AmDTC  ان    -N - 1,  كاليسين,  يسينال,  أرجينين,  Am = Histidineكارباميك،  ثنائي  حمض 
ثايوكارباميت(  أنيلين  أمينو -2امين و  ثنائي  إيثيلين    نفثيل ليكندات ثنائي    كلوريد   مع  تم تحضيرها من مفاعلة 

 (. II)البالديوم 
  3و   2  اتلمركبل  IR-FT،)  NMR-H1،  التحليل الدقيق للعناصرباستخدام  شخصت    محضرةجميع المركبات ال 

المركبات.  3)و  2  والليكاندات جميع  اختبار  المضاد  تم  مضادا    للتأثير  جيدا  نشاطا  أظهر  وبعضها  للبكتيريا 
 .للبكتيريا

 .للبكتريا، نشاط مضاد  Pd (II) ، معقدات  ثنائي ثايوكارباميت: مفاتيح الكلمات 
 مقدمة ال

 مركباتوكذلك  .  االنتقالية  العناصرمع مراكز    السن  وثنائي  احاديا    تناسقا    ثنائي ثايوكارباميت تظهر 
ثايوكارباميت  االنتقاليةالعناصر   والصناعة،  تظهر    لثنائي  واألدوية  الزراعة  في  التطبيقات  من  واسعة  مجموعة 

الحشرية والمبيدات  الفطريات  ومبيدات  والعضوية  التحليلية  الكيمياء  في  األخيرة، [.  3-1]  وكذلك  اآلونة  وفي 
تلعب  أيضا  و [. 5]والتطبيقات التحفيزية [ 4]لبيولوجية اهتماما كبيرا بسبب تطبيقاتها ا( II)جذبت مركبات البالديوم 

التحل في  مع  يدورا  القوية  ارتباطاتها  بسبب  المعدني  ثايوكارباميتل  من  ثنائي  يحد  األقل  على  أو  يمنع  الذي   ،
 [. 6]  مع غيرها من البروتينات الكلوية المحتوية على الكبريت التفاعل

م والنشاط السام  اور تظهر خصائص مضادة لال  2Pd+و  2Pt+  لـ  ثنائي ثايوكارباميت  ومن المعروف أن مركبات 
والبروستات   والكلى  والقولون  للرئتين  المبيضي  الميالنوما  سرطان  مثل  السرطانية،  الخاليا  بعض  ضد  للخاليا 

 . [9]م ضد الخاليا المصابة اور أنشطة مضادة لال ثنائي ثايوكارباميت مركبات وتظهر[. 7،8]وسرطان الثدي 
 

   م ضد خاليا اللوكيميااور انشطة مضادة لال ثايوكارباميتثنائي   مركباتأظهرت  حيث
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[M(S2CNEt2)(L)]NO3,(M=Pd , Pt , L=2,2 الفينانثرولين - 1,10 او بيبريديل)  
ادى التطور الهائل لألدوية المضادة لألورام إلى تأسيس عامل مضاد لألورام على اساس معدني. ومع ذلك، تم  

الخاليا المكتسبة بعد العالج المستمر ، باإلضافة إلى اآلثار الجانبية القاتلة مثل  تقييد استخدامه بسبب مقاومة  
البالتين موت الخاليا المبرمج في الكائنات الحية   التي اساسها[. تحفز األدوية  4الغثيان والفشل الكبدي والكلوي ] 
ا  6،10مض النووي وتحفيز العمليات الخلوية ]االمستهدفة عن طريق تشويه الح مع ذرات    ةكبير   الفة [. لديهم أيض 

وبالتالي   )السيستين   تتفاعلالكبريت،  األمينية  األحماض  مثل  الكبريت  على  تحتوي  التي  الحيوية  الجزيئات  مع 
 ( والعديد من الجزيئات الحيوية األخرى.  لمثيونينن( والبروتينات )اكلوتاثايو ين( والببتيدات )الوالمثيون

مركب تعطيل  إلى  الكبريت  مع  التفاعل  السامة  II)  البالتين  يؤدي  الجانبية  لآلثار  الخلوية  المقاومة  تعتمد   .)
( IIالبالديوم )  مركباتلديناميكي الحراري بين  للبالتين والبالديوم مثل السمية الكلوية على أساس الهيكل والتشابه ا

 [.  4] ،6  ،11( II)تين والبال
تأثير  أقصى  لها  يكون  أن  يمكن  ألنها  البالديوم  عقاقير  وتصميم  بتركيب  كبير  اهتمام  هناك  ذلك  على  وعالوة 

الباحثون بالتحقيق في بعض روابط ثنائي الكاربام  ( والتي  IIالبالديوم )  مركباتت لتشكيل  يدوائي. لذلك ، يقوم 
 أظهرت نتائج واعدة. 

[. تخضع الروابط  4،    9،    12البالديوم أكثر فائدة في عالج أورام الجهاز الهضمي ]  مركباتُيقترح أن تكون   
على   البالتين.  لقواعد  الكيميائي  للعالج  الوقائية  الكيميائية  العالجات  في  للتجارب  الكبريت حالي ا  على  المحتوية 

الخصوص ثاث  ليكاندات،    وجه   ، ثايوكارباميتو يول  ايوكربونيل  الكلوية    ثنائي  السمية  تعديل  على  القدرة  لديها 
 [.  9]بالتين -سز مركباتل

االنتقالية في مجموعة متنوعة من حاالت األكسدة وتقليل    عناصرالقدرة على تثبيت ال  الديه  ثنائي ثايوكارباماميت
يتكون مجمع  للبالتين من اإلنزيمات.  االنتقائية  اإلزالة  عن طريق  البالتين  القائمة على  لألدوية  الخلوية  السمية 

جة لديهم القدرة على حماية األنس  باإلضافة إلى ذلك،  يول من هجوم نووي لذرات الكبريت على جزء البالتيناالث
 [. 14،  13،  9،  6الطبيعية دون تقويض نشاط تثبيط الخاليا لألدوية األم ]
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Synthesis and Characterization of some new 
palladium (II) 

Complexes with Dithiocarbamate ligands and Study of 
Antibacterial Activity 

Anwer M. Ameen  
Department of science, College of Basic education, University of 

Mosul, Iraq 
Abstract 
The new palladium (II) dithiocarbamate complexes of general formula 
[Pd(AmDTC)2] (where AmDTC = amine dithiocarbamic acid, Am  
=Histidine, Arginine, Lysine, Glycine, N-1-Naphthyl ethylene diamine and 
2- 
amino aniline) are prepared form the reacting of dithiocarbamate ligands 
with  
palladium(II) chloride. All prepared compounds are characterized by 
using 
elemental analysis, FT- IR, (H 
1 
-NMR of complex 2 and complex 3, ligand 2 
and ligand 3). All complexes are tested for antibacterial effects and 
some of  
them showed a good significant antibacterial activity. 

Key words : Dithiocarbamate, Pd(II) complexes, Antibacterial activity. 
 

 :الجزء العملي 
 : المستخدمةالمواد 

على    الحصول  شركات تم  من  العمل  هذا  في  المستخدمة  الكيميائية  المواد  جميع 
  بواسطة   FT-IRتم تسجيل أطياف األشعة تحت الحمراء  (.  Flukaو    B.D.H)  معتمدة  كيميائية

(Bruker 27 Alpha A.T.B)    بالليزر الضوئي  الطيف  مقياس  المدىعلى  -400  ضمن 
أقراص  ب  1-سم  4000 استخدام  تسجيل    .  KBrدون  كهربوتم  جهاز  على  االنصهار  ي  ائ نقاط 
تم  ، و   Euro EA 300  الدقيق للعناصر بواسطةالمركبات بالتحليل    شخصت و .  9100حراري  

قياس جهاز  إجراء  باستخدام  المغناطيسي  النووي  الرنين  كلفن    298عند    Bruker طيف 
 .كمذيب   6d-DMSOوباستخدام  
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 ( II)ومركباتها مع البالديوم   المعوضة ثايوكارباماميتثنائي األحماض ثنائية 
للدراسات (  AmDTC   )  المعوضة  ت ثايوكارباميثنائي    تحضيرتم        االدبية   وفق ا 

يثانول عند صفر درجة مئوية ، من األمينات في اإل  3سم  4إلى محلول  [.  15،    8،    3]  السابقة
ث   تم الكنائ إضافة  كبريتيد  بالتنقيط  اي  موليةربون  ال   )2CS:  أمين)    1: 1بنسبة    تحريك مع 

مع وجود فائض من    الصلب الذي تم الحصول عليه  لناتجم غسل اث  ،المستمر لمدة ساعة واحدة
الطلق الهواء  ثنائي كلورو ميثان     2PdCl  الى معلق(.  1  المخطط)  اإليثانول وتجفيفه في    في 

في ثنائي كلورو    المعوضة  ثايوكارباميكثنائي  تمت إضافة كمية متكافئة من أحماض    (3سم  (15
الخليط لمدة ساعتين    ليكاند( . تم تصعيد   –فلز)   1 : 2 ))بنسبة مولية  ببطء  (    3سم  15)ميثان  
الت الو .المستمر  حريكمع  على  الحصول  التبخ  ناتجتم  حرارة  يبعد  درجة  عند  للمذيب  البطيء  ر 
،    جميع  ،الغرفة والكلوروفورم  كلوروميثان  ثنائي  في  للذوبان  قابلة  الصلبة    (1)الجدولو المواد 

  . (CHNS)يوضح الخواص الفيزياوية والتحليل الدقيق للعناصر 
 

 المركبات المحضرة : 1مخطط 
 

  المركبات     
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 (IIلمركبات البالديوم ) CHNS و  ويةبعض الخصائص الفيزيا: 1الجدول

 
 

 للبكتيريا  ةمضادال االنشطة
للبكتيريا لجميع المركبات المصنعة ضد أربع سالالت   ةالمضاد   النشطة ا  التحقق من تم   

البكتيريا   ،   Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus)من 
Escherichia coli streptococcus )[.  16] بواسطة طريقة نشر اآلجار جيدا 

  3م س1ي  ف  مركبات ليغرام من التم إذابة ثالثة م  ،يسين كمضاد حيوي قياسيا م استخدام الجنتامت
تم نشر االستنبات التي  .  ساعة  24  لمدة  حبيبات من البكتيريا بالطرد المركزي مع    DMSOمن  

حوالي   على  مستعمرة    410 - 610تحتوي  تشكيل  سم(  CFU)وحدة  ألواح    3لكل  سطح  على 
Muller Hinton Agar (MHA)   تم إنشاء وعاء في الوسط بمساعدة مثقاب معدني معقم وتم ،

جم في لتر واحد من  20( Merck)تحضير وسط أجار المغذيات بواسطة تعليق أجار المغذيات 
 3سم  10ثم تم بذرها بـ  .  درجة مئوية  45  ، وتعقيمها وتبريدها إلى  (   pH 7.0 )الماء المقطر  

تم تحضير أطباق بيتر عن  .  3سم/    وحدة تشكيل مستعمرة  610  من اللقاح المحضر لتصل إلى

 .pd(AmDTC) No]2[ اللون  النتائج%  ℃m.p تم حساب تحليل العناصر/)الموجودة( 

 S% N% H% C% 

22.7 

(22.59) 

14.9 

(14.82) 

27 

(2.28) 

29.3 

(29.65) 

310 60 Yellow ]2[pd(HlstidlneDTC) 1 

21.2 

(21.17) 

18.4 

(18.53) 

4.3 

(4.30) 

27.2 

(27.79) 

270 73 Dark 

Brown 

]2[pd(ArginineDTC) 2 

23.2 

(23.33) 

10.1 

(10.21) 

4.9 

(4.74) 

30.7 

(30.63) 

280 76 Rusty ]2[pd(LysineDTC) 

 

3 

31.7 

(31.49) 

6.5 

(6.88) 

1.8 

(1.96) 

16.6 

(17.71) 

330 55 Dark 

Olive 

]2[pd(GlycineDTC) 4 

20.6  

(20.36)  

8.7  

(8.91)  

4.2  

(4.13)  

49.5  

(49.64)  

300  

 

53 Dark 

Brown 

]2[pd(AmDTC) 

Am=N-1Naphityl 

ethylene dimine 

5 

27.2  

(27.09)  

11.7  

(11.85)  

2.8  

(2.96)  

35.4  

(35.56)  

290 62 Dark 

Green 

]2[pd(AmDTC) 

Am=2 –Amino aniline 

6 
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وتم    h24من بذور المغذيات آجار ، وتم تحضين اللوحات التجريبية لمدة    3مس   75طريق صب  
ومقارنتها بالمضاد الحيوي القياسي جنتامايسين مع تثبيط منطقة  (    ٪   )قياس مناطق المثبطات  

 [.17،  9،   4]م ل م 20
 والمناقشة نتائج ال
 : المركبات شخيصت

ومركباتها    الليكاندات  تشخيصها  المحضرة  الفيزياتم  الخصائص  على  ا  واو اعتماد    لمعلوماتية 
البروتون   قياس  ويؤكد   ، المقترح  للبناء  مطابق ا  العناصر  تحليل  وكان   ، بنية    NMRالطيفية 

  تمت االشارة الى ،    (1)موضحة في الشكل      NMR-1Hومركباتها ، وبعض أطياف  الليكاندات  
وفقا  الى .  (2)المسجلة في أطياف األشعة تحت الحمراء لجميع المركبات في الجدول   الحزمأهم  

 [. 17،  14،   13،   9] الدراسات السابقة
ت األصل يربامايوك الذي يتم مالحظته في ثنائي ثاυ (S-H)يشير عدم وجود اهتزاز   

ال ا  -1سم   2765 )– ( 2707  مدىفي  المركبات  البروتون    إال  لمحضرةفي  يتم (  H-S)أن 
التي يمكن استخدامها للتمييز بين األنماط    C-Sو    C-N  لمط، وترددات افلزي استبداله بأيون  

 [. 19-17]ت يربام اكثايو بط ثنائي ار ت األحادية والثنائية ل
الحرة وموضع  الليكاندات  في    -1سم  1847  -1404  عند    N)-C(υيكون موضع االمتصاص  

المتماسكة  -1سم  1494-1412عند    N)-C(υامتصاص   الرابطة  تظهر  التي  المركبات  في   ،
(S-S  )  ، المط  ترددات   ازيحت بالتنسيق المعدني  N)-C(υ   1سم   50±إلى تردد أعلى بحوالي- 

ترددات متوسطة بين   υ(C-N) ت يرباماك   ثايو  ثنائيل  مدىق مع البالديوم ، تكون طاقة الاسبالتن
بالك  مطال والمزدوجاالمرتبطة  المفرد  والنيتروجين  عن .  ربون  المزدوجة  الرابطة  سمة  زيادة  ويتم 

 لمدىرمز الرابطة المزدوجة الجزئية للمركز المعدني    باتجاهطريق إلغاء تحديد موقع اإللكترون  
(C-N )مما يؤدي إلى بعض سمات الرابطة المزدوجة الجزئية لروابطC-S   18] ،19 .] 
واحدة    رابطة  خاصية  تردد  بين  وسيط  النيتروجين  رابطة  ورابط   -1سم  1350  -1250ترتيب 

 [. 17] -1سم 1680-1470مزدوج 
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وجود   أن  المنطقة    ةواحد   حزمةُيفترض  في  متماثل    يشير  -5سم  952-1028فقط  ارتباط  إلى 
تآصر غير متماثل لليكاند إلى    تشير الحزمة المنفصلةت ، بينما  يرباماك  ثايو  ثنائي  لليكاند تمام ا  

 ( .  2الجدول) ثنائي السن
يقترح  -1سم1028-952فقط في المنطقة    ةواحد   حزمة، يشير وجود  هذا البحث مركبات  في     ،

المتماثل  (  CSS)وضع   غير  ظهور  كارباميت   ثايوثنائي  لالسلوك  لـ،  جديدة  في    M-S  حزمة 
[  3  ،6  ،8    ،9  ،11    ،13( ]S-Pd)  تعزى الى مط في المركبات    -1مس   413- 478المنطقة 

 (.2الجدول)وكما موضح في 
 [. Pd [II] ،2(AmDTC) [لمركبات  (cm-1) ألشعة تحت الحمراءا طيف: 2الجدول

IR cm-1  
 

 

No. 
υ(C=S)  υ (C-N)  υ (Pd-S)  υ (C-S)  
965.35  

 
1454.52  414.94  1577.38  1 

1004.43  
 

1412.04  
 

478.32  
 

1553.32  
 

2 
1003.26  

 
1490.62  

 
422.22  

 
1490.62  

 
3 

1028.30  
 

1494.63  
 

434.80  
 

1494.63  
 

4 
1003.63  

 
1441.07  

 
413.15  

 
1517.54  

 
5 

952.81  
 

1486.65  
 

440.66  
 

1486.65  6 
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 ومركباتها 2 , 3 لليكاندات  NMR-H1طيف : 1الشكل 

 للبكتيريادراسات التثبيط المضاد 
التدخل في  يربام اك  ثايو  ثنائي  -المعادن عن طريق  ونشاطها  البكتيريا  نمو  تثبيط  على  قادرة  ت 

البكتيريا في  الغذائي  التمثيل  مركبات  .  عمليات  لدينا  الحالي  العمل    ثايو   ثنائيل  محضرةفي 
ضد أربع سالالت   Pd [II]  تم تحديد النشاط المضاد للبكتيريا لمركبات   .البالديوم  مع  ت يرباماك

البكتيريا،   ،  Pseudomonas aeruginosa،Staphylococcus aureusمن 
Escherichia coli    وStreptococcus    الجدول معطاة في  النتائج  أنشطة (3)،  لوحظت   ،

  3 , 2 ركبينوالمعتدلة ُيظهر النشاط المضاد للبكتيريا للم  (3, 2)للمركبين    للبكترياكبيرة مضادة  
ا ضد    3))مقارنة  بمركب األدوية القياسي ، ويظهر   Pseudomonas aeruginosaنشاط ا جيد 
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ا ضد    2))المركب     ((2كما يظهر المركب    E.coliو    Staphytococcus aureusنشاط ا جيد 
ضد   معتدال   المركب  وي  Pseudomonas aeruginosaنشاط ا  ضد   معتدال    ا  نشاط  (3)ظهر 

.  أي نشاط ضد البكتيريا المبلغ عنها  (6,5,4,1)اإلشريكية القولونية ، حيث ال يظهر المركب  
 (.3)النتائج موضحة في الجدول رقم و 
 

 )٪(فيمناطق التثبيط للمركبات ، [ 2Pd (Am DTC)(: النشاط المضاد للبكتيريا لـ ]3جدول)
% zone of 

inhibition of 

stander 

drug (mm) 

% zone of inhibition of samples (mm) 

 
Name of 

bacteria 

 
Complex 

6 
Complex 

5 
Complex 

4 
Complex 

3 
Complex 

2 
Complex 

1 
30 

 
- - - 15 

 

10 

 

- Pscudomonas 

 
35 - - - - 18 - Staphylococcus 

 
25 - - - 8 13 - E.coli 

 
25 - - - - - - Streptococcus 

 

 
 قرص / يكروغرام ام 10( =  يسيناجنتام )تركيز الدواء القياسي 

 3سم /  لغمم 3=  تركيز العينة 

 ال يوجد نشاط  -
 : االستنتاج 

المستقبلية    الدراسات   نتائج جيدة في االختبارات المضادة للبكتيريا ، وفي  Pd [II]  تحقق المركبات 
 .ومقارنتها مع هذه المركبات للعثور على أكثر المركبات فعاليةإلنشاء مركبات أخرى   سنحضر
 : المعرفة

لكلية    اتب الك جدا  والتي    ةاألساسي  التربيةممتن  قدمتها  التي  التسهيالت  على  الموصل  بجامعة 
 . ساعدت على تحسين جودة هذا العمل
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