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 المعادن االنتقالية والمعقدات التساندية

لمحاضرة السابعة والعشرين حول مقدمة عن ل المذكرة الدراسيّةن الثانية والثالثة من يلصفحتلنظر ا

 المعقدات التساندية.

السابعة والعشرين حول مناقشة المتماكبات لمحاضرة ل المذكرة الدراسيّةلصفحة الخامسة من لنظر ا

 الهندسية.

 

 في المعقدات التساندية: متمخلبالتأثير 

 )سن واحد(. أحادية السنأو  أحادية االرتباطما عند موقع واحد تسمى  ا  المرتبطات التي تربط معدن

، وتسمى ةمتمخلبمرتبطات المرتبطات التي تملك نقطتين أو أكثر من نقط االرتباط مع المعدن تسمى 

 لح يوناني بمعنى مخلب(.)أصل المصط اتمتمخلبالمعقدات التوافقية عندها 

 نقطتي ارتباط -ثنائية االرتباط 

 ثالث نقاط ارتباط -ثالثية االرتباط 

 12Bمثال: حلقة الكورين في فيتامين     أربع نقاط ارتباط -رباعية االرتباط 

 EDTAمثال:     ست نقاط ارتباط -سداسية االرتباط 

عامل اإلنتروبي المساعد والمترافق مع اللك إلى ة مستقرة على غير العادة، ويعود ذمتمخلبالمعادن ال

 ( من المجال التساندي.O2Hة )عادة  متمخلبتحرر مرتبطات غير 
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السابعة والعشرين: المعقدات التساندية في المذكرة الدراسيّة للمحاضرة أمثلة من الصفحة الرابعة من 

 النظم الحيوية.

 :12B. فيتامين 1

 الكورين(. رباعي االرتباط )نظام حلقة ةيطة مستويتساند الكوبالت بمرتب

منقوص األكسجين( ومرتبطة محورية سفلية  أدينوزين 5'يتساند بوساطة مرتبطة محورية علوية ) ا  وأيض

 بنزيميداز(. )ثنائي متيل

 

 ،12Bلتحديد بنية الفيتامين  xأشعة  التصميم البلوري بوساطة 1"دوروثي كروفوت هودجكين"استخدمت 

 التصميم في مجال استخدام ا  . كان عملها رائد1964للكيمياء عام  "نوبل" نالت بسبب ذلك جائزة وقد

 لتحديد بنى عدد هائل من الجزيئاتالتصميم البلوري  يستخدم ا  البلوري إليجاد بنية الجزيئات المعقدة. حالي

 البروتينات. المعقدة مثل

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Dorothy Crowfoot Hodgkin 
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 (:EDTA). إيتلين ثنائي األمين رباعي حمض الخل 2

 

 

 

 

 

 

 حر EDTA     مع المعدن EDTAمعقد             

الرتباط جزيئة واحدة من  O2Hل من الناحية اإلنتروبية. تتحّرر ست جزيئات مفضّ  EDTAـ لارتباط ا

EDTA. 

 

 في عالج حاالت التسمم الحاد بالرصاص. EDTAيستخدم في الطب: 

خارج الجسم. يستخدم هذا العالج فقط  متمخلب، ويُطرح المعقد الا  متمخلبمع الرصاص  EDTAيشكل 

مع  ا  متمخلب ا  تشكل أيض EDTAويُراقب المرضى بحذر شديد ألن  الشديدة الرصاصبتسمم ال في حاالت

 معادن "أساسية" أخرى في الجسم.

 :EDTAـ لتتضمن االستخدامات األخرى 

ألن الجراثيم تحتاج إلى معادن الستمرار  ا  وإبقائه طازجُمضاف غذائي: يُضاف إلى الغذاء للمحافظة عليه 

 حياتها.

 .ا  متمخلبمع شوارد الكالسيوم في وسخ الحوض  EDTAمنّظف حوض االستحمام: يشكل 

لقتل مصاصي الدماء عن طريق  EDTA" حيث استُخدم Bladeهوليوود: في فيلم مصاص الدماء "

 مخلبة الحديد في الدم.
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 عن التسمم بالرصاص راجع الرابط:لقراءة ملخص تاريخي 

http://www.rsc.org/Education/EiC/issues/2006Sept/SoundbiteMolecules.asp 

 

 

 المتماكبات الهندسية:

 المتماكبات الفراغية:

لجزيئية نفسها واالرتباط الذري نفسه لكن ترتيب الذرات في الفراغ مختلف. تملك جزيئات تملك الصيغة ا

 .ا  المتماكبات الهندسية خصائص مختلفة جد

لسابعة والعشرين: الدواء المضاد ا المذكرة الدراسية للمحاضرةمثال من الصفحة الخامسة من 

 للسرطان سيس بالتين.

مماكب سيس )سيس بالتين( عامل معالجة كيميائية قوي، متماكبين هندسيين: ال NH)2Cl2)3[Pt[يملك 

 بينما المماكب الفراغي ترانس يملك فعالية مضادة للسرطان مهملة.

 

 

 

الخاليا السرطانية،  DNAآلية التأثير المزعومة: بعد نقل مرتبطة كلور وماء يتساند السيس بالتين مع 

برمج. يُعتقد أن الترانس بالتين يُثبط في الخاليا إلى موت خلوي م ا  مؤدي DNAـ لومن ثم يثبط انتساخ ا

 وال يرتبط مع الحمض النووي.

 

 

 

http://www.rsc.org/Education/EiC/issues/2006Sept/SoundbiteMolecules.asp
http://www.rsc.org/Education/EiC/issues/2006Sept/SoundbiteMolecules.asp
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 تأثيرات السيس بالتين المحتملة على االنتساخ:

 يحفّزان الموت الخلوي المبرمج IIرنا بوليمراز ـ معقد االنتساخ المثبط والحلمهة البروتينية لل

(Apoptosis.) 

 

 

 

 


