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 الممخص

من تفاعل ممح الفمز  الثنائيةتحضير وتشخيص عدد من معقدات المنغنيز والكوبمت والنيكل والخارصين البحث تضمن 

                                                                              .مع ليكاند السكارين وتكون معقد السكارين

ومعقد السكارين حيث تم  2نسبة األسبرين تكون  1:2نسبةبعد تحضير ىذه المعقدات تم مفاعمتيا مع األسبرين ب

معقد  أذابتيا بااليثانول  وأجري تصعيد لمدة ساعتين ونصف ثم رشح وغسل الراسب وأعيدت بمورتو وتكون معقد جديد

 .2H2O [M(sac) 2 (asp) 2 (H2O)2  ]األسبرين والسكارين الفمزية 

فوق –لتي تضمنت طيف األشعة تحت الحمراء وطيف األشعة المرئية شخصت المعقدات المحضرة بالطرائق الطيفية او 

البحث دراسة الفعالية البايولوجية  لممعقدات االربعة المحضرة عمى تضمن  وايضاً  البنفسجية والموصمية الموالرية.

صابة بداء السكري مستوى الكموكوز والكولستيرول والكميسيريدات الثالثية في مصل الدم وذلك بتجريبيا عمى االرانب الم

وغير المصابة السميمة، إذ دلت النتائج التي تم الحصول عمييا ان ليذه المعقدات تأثيرآ في خفض مستوى الكموكوز 

والكولسترول والكمسيريدات الثالثية في مصل الدم بعد أن تم أستحداث السكري في األرانب بمادة بيروكسيد الييدروجين 

 % .55بتركيز 
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من  16أرانب والمجموعة المصابة بالسكري وتضم 8لى ثالث مجاميع وىي مجموعة السيطرة التي تضم قسمت األرانب ا

فعند معاممة الحيوانات الغير مصابة بالسكري  من األرانب . 16االرانب والمجموعة غير مصابة معاممة بالمعقدات وتضم 

ود انخفاض معنوي في مستويات الكموكوز بيذه المعقدات عن طريق الفم ولمدة اسبوعين فقد اوضحت الدراسة وج

أما عند معاممة الحيوانات المصابة بالسكري المستحدث ببيروكسيد الييدروجين بيذه  والكمسيريدات والكولسترول .

ممغم/كغم حيث 155ممغم/كغم وتم تحديد الجرعة المؤثرة وىي 55ممغم/كغم وتركيز 155المعقدات المحضرة  بتركيز

ساعة قبل سحب الدم ، وأن ليذه المعقدات تأثير كبير في خفض  24يق الفم بعد أن تم تجويعيا جرعت األرانب عن طر 

الكموكوز حيث وجد من خالل الدراسة وجود فرق معنوي بين المجموعة المصابة بداء السكري المستحدث ببيروكسيد 

(  بين المجموعة 5.55pي)( وايضا الكولستيرول وجد اختالف معنو 5.55pالييدروجين ومجموعة السيطرة ىو)

المصابة بداء السكري والمجموعة المعالجة إي وجود انخفاض معنوي لمكوليستيرول. وايضا الكمسيريدات الثالثية حيث 

 ( إي وجود انخفاض معنوي فييا.5.55pوجد أختالف معنوي )

 .يريدات الثالثيةالكولسترول ,الكميس , داء السكر معقدات السكارين واالسبرين , دالة:الكممات ال
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ABSTRACT        

The first part of the research included preparation and diagnosis of  a number of  

complexes of  nickel manganese zinc  and bilateral  cobalt from interaction  with  the metal 

salt  of saccharin  with saccharin ligand  which  makes  complexes or  saccharin  metal  

ligand.                                                                                                                           

After preparation of these ligands  their  reactance  done  with  aspirin as 2:1  percentage  

of  aspirin is 2 ligand percentage  is 1 by dissolving it by Ethanol evaporation done  for  two 

hours and 30 minutes  then the precipitate nominated  and  washed  and  its  crystallizatior  

returned  by Ethanol  and  new  complex of  aspirin and metal saccharin been.                  

I diagnosed  prepared  complex  by  spectral  ways  which  included infrared  spectroscopy  

UV  spectrum  molar  conductivity  NMR and  magnetic  sensitivity.                                      

Second part of this research included study  of  biological  effectiveness  of  four  prepared  

complexes  at  glucose  and cholesterol  and triple  gilceridemia  levels  in serum  by  testing 

it on rabbits  infected  diabetic and non- infected  rabbits  the results  showed  that these  

complexes  are  effective   Influential  and  led  to a reduction  in the level  of glucose and 

cholesterol and  triple gilceridemia levels in serum after introduction of diabetes in rabbit 

by hydrogen  peroxide  concentration 50% .                                                                          
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Rabbits were divided  into  three  groups set control a8  rabbit: .diabetes : the number  of  

infected  rabbits   infected  16 .                                                                                         

non-  infected treatment complexes  :  the number of rabbits 16.                                          

When we give  non- infected rabbits  these  complexes  by  oral way for two  weeks the  

study  showed  significant of glucose and cholesterol and gliceridemia levels .                      

The number of infected rabbits  which  introduced  by hydrogen  peroxide concentration  of 

100mg/kg  and concentration of 50% we specified the influential dose at 100mg/kg  when 

gave the rabbits orally  after starving  them for 24 hours  before taking the blood  we 

observed during this study  great effect of these complexes in reducing glucose observed 

significant difference between Diabetic group  introduced  by  Hydrogen peroxide and the 

group treated   by these prepared complexes (p0.05) also observed significant difference in 

cholesterol (p0.05) between Diabetic group and treated group which means there is 

significant  difference of cholesterol  also  there is  significant difference  (p0.05)  in triple 

gilceridemia .                                                                                                                  

Keywords: diabetes cholesterol- gilceridemia complexes saccharin and aspirin .                      

                                                                                                                                                                    (              Introduction)  المقدمة . 1

مل في إفراز األنسولين أو في وظيفتو, وفي بعض ىو خمل أيضي ناتج عن خ Diabetes mellitusداء السكر      

  3},{. فقد يحصل داء السكر نتيجة وقوع اضطراب ىورموني وعدم توازن في أيض السكريات [1]الحاالت االثنين معا

 . 3],4[والبروتينات والدىون والماء وااللكتروليتات يؤدي إلى ارتفاع غير طبيعي في مستوى الكموكوز في الدم  

. تشمل أعراض [4]قد يصيب ىذا المرض اإلنسان في أي مرحمة من العمر وفي حاالت مختمفة كالسمنة وغيرىاو       

يرافق المرض أكسدة زائدة لمدىون لمحصول عمى  [5]المرض األساسية كثرة العطش , اإلدرار واإلحساس بالجوع  ,كذلك

وكذلك إعطاب عدسة العين والجياز العصبي Hyperlipidemia الطاقة وىذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع الدىون في الدم 

عن مضاعفات األمراض القمبية الوعائية والتقرحات لذلك يعد داء السكر سبب لمدى واسع من االمراض المختمفة [6]فضآل 

ناك ما من األمراض الوبائية الذي يزداد انتشاره بمرور الزمن في جميع أنحاء العالم  فأشارت إحدى اإلحصائيات إلى أّن ى

مميون في  522, ومن المتوقع ان يصل إلى 4232مميون إنسانًا مصابًا بالسكر حول العالم لحد العام  422يقارب من 
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فاإلناث أقل عرضة لإلصابة  ,في نوع الجنس وقد أجريت دراسات عديدة حول انتشاره, وىناك تفاوتآ [7]  4247العام 

  .[8]ة الستيرويديةالسيما قبل سن اليأس بفضل اليرمونات الجنسي

                                                                  ( Experimental part  ) الجزء العممي. 2

                    تحضير المعقدات الحاوية عمى ليكاندات السكارين واألسبرين                                                                       

          2H2O [Ni(sac)2(asp)2 (H2O)2]تحضير المعقد

)عديم المون( ٕالى محمول  (5ml)( المذاب في الميثانول mol 0.01حضر ىذا المعقد من اضافة محمول االسبرين  )     

ج لمده ( ثم صعد المزيml4في الميثانول ) [9]المحضر سابقآ 2H2O (0.001 mol).[Ni(sac)2(H2O)4]المعقد 

 ساعتين ونصف تكون راسب اخضر فاتح  رشح الراسب المتكون وغسل بالماء المقطر وجفف واعيدت بمورتو بااليثانول .

 حضرت المعقدات

  [Co (sac)2(asp) 2(H2O)2]  , [Mn( (sac)2(asp)2(H2O)2] 

   [Zn(sac)2(asp)2(H2O)2]   بنفس طريقة المعقد [Ni ( (sac)2(asp)2(H2O)2] 

 بعض الخواص الفيزيائية لمعقدات السكارين واالسبرين الفمزية :(1) لالجدو

Colour M.P/C° Yield% Complexes No. 

 2H2O 1[Ni(Sac)2(asp)2(H2O)2] 86 300< خضرأ

 2H2O 2[Co(Sac)2(asp)2(H2O)2] 85 300< ماروني

 2H2O 3[Mn(Sac)2(asp)2(H2O)2] 75 300< أبيض

 2H2O 4[Zn(Sac)2(asp)2(H2O)2] 59 300< أبيض
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 أستحداث داء السكري في االرانب

 اإلدرارمن حدوث داء السكري بفحص  التأكد% وتم 50داء السكري ببيروكسيد الييدروجين بتركيز  استحداثلقد تم       

وعدت لمدة شيرين بواسطة الشريط الكاشف وبواقع مرة كل يومين وقد ظيرت عمييا عالمات التعب الشديد وكثرة التبول 

 . [10]      مصابة بداء السكري  (مميميتر100) ممغم/278التي وصل فييا مستوى الكموكوز في الدم  األرانب

 تقسيم الحيوانات وتصميم التجارب:

 :المجموعة االولى 

 ارنب وىي مجموعة االرانب غير المصابة بالسكري والمعاممة بالمعقدات  وقسمت عمى مجموعتين : 24وتضم       

 ارانب 8االولى: مجموعو السيطرة وتضم  مجموعةال 

  ممغم/كغم من وزن الجسم( تم تجريعيا 100أرنب غير مصاب معالج بجرعة ) 16المجموعة الثانية: وتضم مجموعو 

 بمحمول المعقد الفمزي لممعقدات االربعة بواسطة التغذية االنبوبية

 المجموعة الثانية: 

ارنب التي تراوحت أوزانيا بين      40بالسكري والمعالجة بالمعقدات المحضرة وتضم  وىي مجموعة االرانب المصابة      

 .غم( وقسمت الى ثالث مجاميع800-2000)

 ارانب  8المجموعة االولى :مجموعة السيطرة وتضم 

م/كغم وزن ممغ50أرنب لكل معقد اربع أرانب مجموعة االرانب التي تم تجريعيا بجرعة ) 16المجموعة الثانية :  وتضم 

 .( (gavage  needleالجسم( فمويًا بواسطة التغذية األنبوبية

ممغم/كغم 100)أرنب لكل معقد أربع أرانب مجموعة االرانب المصابة التي تم تجريعيا بجرعة  16وتضم  المجموعة الثالثة :

 ( (gavage  needleوزن الجسم( فمويًا بواسطة التغذية األنبوبية

وبواقع مرة كل يومين حيث  Uriscan) [11]السكري وذلك بفحص اإلدرار بواسطة الشريط الكاشف )وتم التأكد من حدوث 

 .[12]تظير عمييا عالمات التعب الشديد وكثرة التبول
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 الحصول عمى العينات الدموية:

ع الدم)تجمع من بعد استمرار التجربة لمدة أسبوعين وعند نياية كل تجربة تم الحصول عمى عينات الدم عن طريق جم     

, وتم جمع الدم في أنابيب اختبار خالية من مانع التخثر ومن ثم {[13]القمب( لمحصول عمى اكبر كمية ممكنة من الدم

( (-20دقيقة ثم حفظ المصل بدرجة  15 لمدة g 3000 بسرعة  Centrifuge لمصل بواسطة جياز الطرد المركزفصل ا

 حياتية .لغرض إجراء التحاليل الكيميائية ال oم

 :ـالتحميل اإلحصائي

 One-Wayات الثالثية, وفق تحميل التباينحممت نتائج مستويات الكموكوز والكوليسترول الكمي والكميسيريد      

Analysis of Variance(ANOVA باستخدام البرنامج اإلحصائي )Minitab وقورنت المتوسطات الحسابية لممعامالت ,

  P≤0.05 [14]بمستوي احتمالية Multiple Range test Duncnn´sبتطبيق اختبار دانكن متعدد الحدود 

 (Results and diseussion )النتائج والمناقشة .3

                   (II)الخارصين  (II)النيكل (II)الكوبمت (II)تحضير بعض معقدات المنغنيز

 حضرت في ىذا البحث األنواع اآلتية من المعقدات :

[M (sac)2(asp)2 (H2O)2] .2 H2O  

M(II)  =Mn Co Ni Zn 

 تشخيص المعقدات المحضرة

( والموصمية الكيربائية الموالرية واألطياف IRشخصت المعقدات المحضرة بوساطة طيف األشعة تحت الحمراء )      

 منغنيز , الكوبمت , والنيكل , والخارصين  .األلكترونية  لمعقدات ال
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 .يوضح نتائج قياسات التوصيمية الكيربائية الموالرية لممعقدات المحضرة  :(2لجدول)ا 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ohm-1.cm2.mol-1)Λ 
Complexes Seq. 

Ethanol DMSO 

2.3 1.6 [Mn(sac)2 asp)2 (H2O)2] H2O 1.  

1.2 1.2 [Co (sac)2(asp)2(H2O)2]2 H2O 2.  

1.6 3.1 [Ni(sac)2(asp)2 (H2O)2]2 H2O 3.  

1.7 1.9 [Zn(sac)2(asp)2(H2O)2]2 H2O   5. 
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 طيف االشعة تحت الحمراء لممعقدات (:3الجدول)

 

 

 

 

NO. COMPLEXES 

I.R 

(asp)

C

O

 

(asp)

C

O

 

(sac)

C

O

 

C – H 

 (C-H)ar 

 

(C-H) 

alp 

 

C-C 

 

C-N 

 

SO2 

 

M-N 

M-O 

1 ]Ni(sac)2(asp)2(H2O)[2H20 1677 1749 1620 3452 3039 

 

2850 

 

1577 1344 
1157- 

1294 
422 451 

2 ]Mn(sac)2(asp)2(H2O)[2H20 1683 1753 1620 3433 3072 2848 1579 1369 
1155- 

1294 
445 472 

3 ]Zn (sac)2(asp)2(H2O)[2H20 1677 1741 1627 3433 3030 2882 1562 1336 
1151- 

1296 
424 453 

4 ]Co (sac)2(asp)2(H2O)[2H20 1677 1741 1625 3427 2933 2850 1575 1344 
1155- 

1290 
416 451 
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 المحضرةيوضح انتقاالت طيف االشعة فوق البنفسجية لممعقدات   :(4جدول)

 .ين والسكارين الفمزية المحضرةالمعقدات االسبر  تأثيرمناقشة +

 

 Bossiple assignment البنية
Absorption region 

(cm-1) 

 

Complexes 

 

 

No. 

 

O.h 3A2g(F) 3T2g(F) 1 9452 [Ni(asp)2(sac)2](H2O)2 1- 

 3A2g(F) 3T1g(F) 2 13643   

 3A2g(F) 3T1g(P) 3 25773   

 C.T 35869   

O.h 4T1g(F)  4T2g(F) 1 9814 [Co(sac)2(asp)2] (H2O)2 6- 

 4T1g(F) 4A2g(F) 2 15384   

 4T1g(F)  4T1g(p) 3 18832   

 C.T 35675   

O.h C.T 35845 [Zn (sac)2(asp)2] (H2O)2 8- 

 C.T 29326   

O.h C.T 35864 [Mn(sac)2(asp)2] (H2O)2 9- 
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 :معقد النيكل تأثير

وجد ان معاممة االرانب المصابة بداء السكري المستحدث ببيروكسيد الييدروجين بمعقد النيكل , وذلك  (3) الشكلفي      

ز عند ممغم/كغم وزن الجسم الى حدوث اختالف معنوي في مستوى الكموكو 322عن طريق تجريعيا فمويا بجرعة مقدارىا 

 بين مجموعة السيطرة والمجموعة المعالجة . 2.27pمستوى احتماليو 

وجد انخفاضا  2.27pاما بالنسبة لقياس مستوى الكوليسترول الكمي فقد لوحظ اختالف معنوي عند مستوى احتمالية      

, ويوجد  2.27pوى احتمالية معنويا بين المجموعة المعالجة والمتروكة من دون عالج فقد وجد انخفاضا معنويا عند مست

 انخفاض معنوي بين مجموعة السيطرة والمجموعة غير المصابة المعاممة .

بين مجموعة السيطرة  2.27pوفي حالة قياس مستوى الكميسيريدات فقد وجد ان ىنالك اختالفا عند مستوى احتمالية      

جة والمجموعة المتروكة من دون عالج فقد وجد ىناك والمجموعة المصابة بالسكري وبالمقارنة بين المجموعة المعال

, ويوجد انخفاض في مستوى الكميسيريدات بين مجموعة السيطرة    2.27pاختالفا معنويا عند مستوى احتمالية 

 .والمجموعة غير المصابة المعالجة

ن معقد الخارصين ىو اكثر المعقدات المحضرة نفس تأثير النيكل ولكن وجود اختالفات فقد وجد ا بقيةوتكون      

المعقدات تخفيضآ لمكموكوز والكولسترول والكميسيريدات الثالثية لمحيوانات المصابة بداء السكري حيث خفض الكموكوز من 

 . 345.97الى  434.62والكميسيريدات الثالثية من   365.72الى  82.:45والكولسترول من :.338الى42.:49

المركبات في مستوى الكموكوز قد يرجع الى ان ىذه المركبات ليل تأثير مشابو لتأثير ان التأثير الخافض ليذه      

نقصان في عممية تحويل السكر من  في االنسجة المحيطة او gluconeugenessis [15] االنسولين إذ تعمل عمى تثبيط

تأثير مشابو لتأثير االنسولين , اما او الى احتمال احتواء ىذه المركبات عمى مواد فعالة ذات  كربوىيدراتيةمصادر غير 

 15]عن بناء الكولسترول المسؤولبالنسبة لمكولسترول فإن التأثير الخافض ليذه المركبات قد يرجع الى تثبيط انزيم 
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 (II)مستوى الكموكوزوالكولسترول والكميسيريدات الثالثية لمعقد النيكل( : 1شكل)
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 (II)مستوى الكموكوز والكولسترول والكميسيريدات الثالثية لمعقد المنغنيز:  (2)شكل
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 (II)الكوبمت الثية لمعقد مستوى الكموكوز والكولسترول والكميسيريدات الث :( 3)شكل
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 (II)كوز والكولسترول والكميسيريدات الثالثية لمعقد الخارصينمستوى الكمو  ( :4شكل)
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