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والهافنيوم  )III)، االتريوم(IIIتحضير والتوصيف الطيفي والنشاط المضاد للبكتريا والفطريات لمتراكبات االسكانديوم(
)IV لمتراكب  لخاليا الكبد البشرية: دراسة النشاط المضاد للخاليا السرطانية الموكسيفلوكساسين) المرتبطة بدواء

  موكسيفلوكساسين) IIIاالتريوم(
Synthesis, spectroscopic, characterizations, antibacterial and antifungal activities of 
Sc(III), Y(III), Hf(IV) moxifloxacin metallodrug complexes: Yttrium(III) complex as 

anti-cancer agent against human hepatocellular carcinoma cell lines  
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ABSTRACT 
The moxifloxacin (MOX) antibiotic is a 
fourth-generation quinolone. In alkaline 
media, the chemical reactions between 
moxifloxacin hydrochloride and three 
transition metal chlorides of scandium(III), 
yttrium(III), and hafnium(IV) have been 
performed with 1:2 (M:L) molar ratio. The 
proposed structures of the prepared MOX 
complexes were assigned using 
microanalytical (elemental analysis), molar 
conductivity, (infrared, UV-Vis electronic, 
and XRD) spectra, magnetic susceptibility, 
and thermogravimetric analysis. The 
chemical formulas afforded by mentioned 
analyses can be designed as 
[Sc(MOX)2(H2O)(Cl)] (1), 
[Y(MOX)2(H2O)(Cl)]·4H2O (2) and 
[Hf(MOX)2(Cl)2]·H2O (3). The MOX drug 
ligand exhibits O,O chelation via the oxygen 
carbonyl and oxygen carboxylato groups. 
The spectroscopic analyses have been 
characterized for Sc(III), Y(III), Hf(IV) 
complexes suggesting an octahedral 
geometry. The axial position is occupied by 
coordinated H2O and Cl chelates for Sc(III) 
and Y(III) while the Hf(IV) complex has a 
two chloride chelates exhibited in the axial 
position. In vitro anti-bacterial, -fungal, and -
cancer activities of the MOX complexes 
have been reported. These new complexes 
have an anti-microbial efficient. 
Keywords: moxifloxacin; complexes; 
spectroscopic; antibacterial; antifungal; 
anticancer.  
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  ملخص

يعد من الجيل  )MOX(  موكسيفلوكساسينالمضاد الحيوي 
من المضادات الحيوية واسعة االنتشار من عائلة الرابع 

اجرى في هذا البحث تفاعل كيميائي . وقد الكينولونات
النقي في األوساط القاعدية مع  موكسيفلوكساسينلل

كلوريدات ثالث من الفلزات االنتقالية وهي: السكانديوم، 
 ( فلز: 2: 1األتريوم الثالثي والهافنيوم الرباعي بنسبة 

، حيث تكونت متراكبات صلبه تم فصلها موكسيفلوكساسين)
ة الشكل التركيبي للمتراكبات في صورة نقية. تم دراس

المتكونة باستخدام طرق التحليل العنصري والتوصيل 
الكهربي وطيف األشعة تحت الحمراء واألشعة المرئية 

لى إوفوق البنفسجية والتحليل الحراري الوزني باإلضافة 
فحص السطح وحجم الجزيئات باستخدام الميكروسكوب 

اء تروني النافذ. وبنلكإلوالميكروسكوب ا لكتروني الماسحإلا
تم  على نتائج التحاليل السابقة وجد أن صيغ المتراكبات التي

  تحضيرها هي:
[Sc(MOX)2(H2O)(Cl)]  
[Y(MOX)2(H2O)(Cl)]·4H2O  
[Hf(MOX)2(Cl)2]·H2O  

  
 نإحيث دلت النتائج العملية المدعومة بالتحاليل الطيفية ب

كليجند دوائي يرتبط مع عناصر  الموكسيفلوكساسين
يق السكانديوم، األتريوم الثالثي والهافنيوم الرباعي عن طر

 أكسجين مجموعتي الكربونيل والكربوكسيالت مكونا شكالً 
 ً  ثماني السطوح. ويكتمل مجال التناسق بجزيء الماء هندسيا

والكلوريد في متراكبات السكانديوم واألتريوم الثالثي 
في متراكب الهافنيوم الرباعي. أظهرت وأيونين كلوريد 

مع الفزات فعالية جيده ضد  الموكسيفلوكساسينمتراكبات 
ء كما أظهر متراكب الدوا. البكتيريا والفطريات في المختبر

 ً ن جميع أو. للسرطان مضاداً  مع فلزاألتريوم نشاطا
المتراكبات الجديدة التي تم تحضيرها في هذا البحث لها 

  .دات للبكتريا والفطرياتفعالية جيده كمضا
________  
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