
 2012جامعة تكریت   -كلیة العلوم   –المؤتمر العلمي الثاني 

50 
 

  تحضیر ودراسة بایوكیمیائیة لبعض مشتقات سكر المانوز

  2، فراس شوقي عبدالرزاق 1، فراس طاهر ماهر 1احمد سلیمان جمعة

  ، جامعة تكریت ، تكریت ، العراق كلیة العلومقسم الكیمیاء ،   1
  ، جامعة تكریت ، تكریت ، العراق كلیة التربیةقسم الكیمیاء ،   2

 الملخص
-FTIR, H1)مــــانوفیورانوز وتشخیصــــة بــــالطرق الطیفیــــة(-α-D-ایزوبروبیلیــــدین-O-ثنــــائي–6,5:3,2-بروبــــار جیــــل  -1تــــم تحضــــیر المركــــب 

NMR,C13-NMR :فعالیــــة  ودلــــت النتــــائج المستحصــــلة علىصــــحة التركیب،واجریــــت علیهــــا دراســــة بایوكیمیائیــــة المتغیــــرات المقاســــة داخــــل الجســــم
اوكزالواسـیتیت تـرانس امینیـز، كـولین اسـتریز)وقیاس تركیـز -بایروفیت ترانس امینیـز ،كلوتامیـت-القاعدي،كلوتامیتانزیمات(كریاتین كاینیز، الفوسفتیز 

التالیـة( انـزیم  كل من( االلبومین ، البروتین الكلي، الكلوبیولین ، حامض الیوریك) واما المتغیرات المقاسة خـارج الجسـم فقـد تـم قیـاس فعالیـة االنزیمـات
اوكزالواســیتیت تــرانس امینیــز) .ودلــت النتائجــداخل الخلیــة علــى ارتفــاع فــي -بایروفیــت تــرانس امینیــز ، كلوتامیــت-اعــدي، انــزیم كلوتامیــتالفوســفتیز الق

-) و،كلوتامیـــت%8.47بایروفیـــت تـــرانس امینیـــز(-) و كلوتامیـــت%1.32) وانـــزیم الفوســـفتیز القاعـــدي(%4.9مســـتوى فعالیـــة انـــزیم كریـــاتین كـــاینیز(
) و %5) والكلوبیـولین(%3.7) والبـروتین الكلـي (%5) وزیادة في تركیـز االلبـومین(%12.6) و كولین استریز(%11.11ت ترانس امینیز(اوكزالواسیتی

) .اما النتائج خارج الخلیة فكان انخفاض في فعالیة انزیم الفوسفتیز القاعدي وكان هناك ارتفاع فـي فعالیـة كـل مـن انزیمـي %16.68حامض الیوریك(
  اوكزالواسیتیت ترانس امینیز.وتم دراسة نوع التثبیط وكان من نوع غیر التنافسي.-بایروفیت ترانس امینیز ، كلوتامیت-لوتامیتانزیم ك

 المقدمة:
وهـــو ســـكر بســـیط الدیهایـــدي یتكـــون مـــن ســـت ذرات كـــاربون  المـــانوز:

مـانوز هــو السـائد یختلـف عــن سـكر الكلوكـوزفقط فــي -Dویكـون الشـكل 
-Dحیــــث تكـــون فــــي  C-2اتجـــاه مجموعــــة الهیدروكســـیل فــــي الموقـــع 

 D-mannopyranoseمــانوز الــى الیســار،ویوجد امــاعلى شــكل حلقــي 
. وهــــــو مــــــن الســــــكریات D-mannoseاوعلــــــى شــــــكل سلســــــلة مفتوحــــــة

ــًا فــي نبــات التــوت البــري ،أنانــاس،وبعض النباتــات  األحادیــة وجــد طبیعی
االخـــــرى، كـــــذلك فـــــان ســـــكر المـــــانوز یعـــــد مكونـــــًا للســـــكریات المتعـــــددة 

Mannan كــون للنــوى فـي كثیــر مــن الفواكــه فـي تركیــب النباتــات وهـو م
وهـي مـواد بروتینیــة  Mucoidsوموجـود كـذلك فـي تركیـب المیوكویـدات 

ــــــــــة  ــــــــــة،تختزل  Glycoproteinsكاربوهیدراتی ــــــــــالمواد المخاطی شــــــــــبیه ب
مجموعـــة الكاربونیـــل للســــكریات االحادیـــة بواســــطة الهیـــدروجین وعامــــل 

ي اختـزال مساعد معدني فـي المـاء لتكـوین الكحـوالت السـكریة حیـث یـؤد
D-  مانوز الى انتاج المانیتول) Mannitol 1(.  

  Acetylenic Derivativesالمشتقات االستلینیة
ـــك بســـبب فعالیتهـــا   ـــات االســـتلینیة تســـتخدم كمركبـــات دوائیـــة وذل المركب

 ،)2(العالیــــة و ســــمیتها الواطئــــة وســــهولة امتصاصــــها مــــن قبــــل الجســــم 
ل طبــــي حیــــث تســــتخدم تمتلــــك المركبــــات االســــتلینیة أكثــــر مــــن اســــتعما

،ومثبطــــة لضــــغط الــــدم وأدویــــة ⁾3,4(تســــتخدم كعوامــــل مضــــادة للســــرطان
ـــــــــار كینســـــــــون ـــــــــة()5(مضـــــــــادة لمـــــــــرض الب ـــــــــال ذلـــــــــك أدوی  .مث

(Ethchlorvynol1)والتــــــــــــــــــــــي تعــــــــــــــــــــــرف ب-chloro-3-ethyl-1-

penten-4-yn-3-ol))و ،Ethinamate1)) والتـــــــــــــــــي تعـــــــــــــــــرف ب-

ethynylcyclohexanol carbamate)  ءكمهــــديوالــــذي یســــتخدم 
  .)6(ومنوم
) 3بــــأن المركبــــات مــــن نــــوع ( )7(وجــــد مــــاكموهون ونیلســــون 1961فــــي 

،ویتم دراســة ایضــها خــارج الجســم( ) ثـــم Invitroمركبــات فعالــة بایلوجیــًا

تقلـل مـن ‚وجدوا بأن تفرع ذرة الكاربون المتصلة مباشرتا بذرة النایتروجین
  فعالیة المركب مقابل تأثیرها العصبي. 

  

  
  

 N-methyl –N-propargyl benzyl amineوكــذلك فــأن دواء، 
والـــذي نجـــح فـــي معالجـــة انخفـــاض ضـــغط pargylineوالتـــي تعـــرف ب

 nonhyrazine،وهـــومثبط ل1963.هـــذا الـــدواء اكتشـــف فـــي ) 8(الـــدم

monoamine oxidase (MAO)  والذي یكون فعال فـي ضـغط الـدم
◌ِ بدون تأثیر نفسي  .)6(العالي وضغط الدم الواطيِ

  طریقة العمل:
  الجزءالعضوي:
-α-D-ایزوبروبیلیــــــــدین-O-ثنــــــــائي–6,5:3,2:تحضــــــــیر:
  (8)مانوفیورانوز

preparation of 2, 3 : 5, 6 – di – O – 
isopropylidene – α – D- mannofuranose  

-α-D-ایزوبروبیلیــــــــــدین-O-ثنــــــــــائي-6,5:3,2یحضــــــــــر المركــــــــــب( 
) 10gm) بواسـطة التحریـك الكفـوء للمـانوز الالمـائي(AAمـانوفیورانوز)(
) مـن االسـیتون بوجـود حـامض الكبریتیـك المركـز 500mLالمعلـق فـي (

سـاعات 5) بعـد المـزج و التحریـك السـریع لمـدة  6.8mLكعامل مساعد(
فــــي درجــــة حــــرارة الغرفــــة.ثم تــــتم اضــــافة كاربونــــات الصــــودیم الالمائیــــة 

ویغســـل الراســـب باالســـتون ؛ثـــم یبخـــر لمعادلـــة المحلـــول ؛یرشـــح المـــزیج 
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 rotary evaporatorالمــذیب تحــت الضــغط المخلخــل المبخــر الــدوار
تتم اعادة البلورة بواسطة كمیة قلیلـة مـن ثنـائي اثیـل ایثیـر جـاف ؛وكمیـة 
كبیرة من البترولیـوم ایثیر؛ویرشـح ویغسـل الراسـب بـالبترولیوم أیثر.وتـرك 

  ).8gm, 80.5%لیجف فكانت النسبة المئویة (
m.p.(122-123 C0),R f(0.46)(Diethyl ether :benzene) 
(4:1) , IR (KBr disc)(Ʋmax cm-1),3433(OH),2983-
2902(C-H)aliphatic,C-O-C asymmetrical and 
symmetrical (1377,1066) Elemental analysis ; 

calculation for C12 H20 O6, C 55.38; H 7.69 .  
-O-ثنـــــــــــائي–6,5:3,2-بروبـــــــــــار جیـــــــــــل  -1:تحضـــــــــــیر

 مانوفیورانوز-α-D-ایزوبروبیلیدین
preparation of1-propargyl- 2, 3 : 5, 6 – di – O 

– isopropylidene – α – D mannofuranose  
ـــدین-O-ثنـــائي-6,5:3,2-بروبارجیـــل-1حضـــر المركـــب( -ایزوبروبیلی

α-D-) (مــــــانوفیورانوزAB ثنــــــائي–6,5:3,2) بواســــــطة اضــــــافة-O-
)الــــــــى مـــــــــزیج 8gm,30mmolمـــــــــانوفیورانوز(-α-D-نایزوبروبیلیــــــــدی

ــــات البوتاســــیوم( ) الالمائیــــة واالســــیتون الجــــاف 30mmol،4gmكاربون
)530ml مــع التصــعید لمــدة ســـاعة واحــدة ، یضــاف برومیــد البروبـــار (

) علـى شـكل 10ml) فـي االسـیتون الجـاف (2.33ml,30mmolجیل (
درجـة مئویـة مـع ) 60قطرات الى المزیج.ویتم التصـعید فـي درجـة حـرارة(

ــــك لمــــدة  ــــتم 48التحری ــــدوار وی ســــاعة،یبخر المــــذیب بواســــطة المبخــــر ال
) ،ثــــم (100mL×3االســــتخالص بواســــطة الكلوروفورموالمــــاء المقطــــر 

الالمــــائي ،یرشــــح  MgSO4تؤخــــذ الطبقــــة العضــــویة وتجفــــف بواســــطة 
المحلول ثم یبخر المذیب تحت الضغط المخلخـل وكانـت النسـبة المئویـة 

  )(7gm,87%للناتج 
(7gm,87%) Rf(0.46)( Diethyl ether:benzene) (4:1); IR 
(Film) (Ʋmax cm-1) , 2985-2937(C-H) aliphatic 
,CH3),(C-O-C) asymmetrical and symmetrical 
(1209,1020)succession ,2117 (C≡C)acetylinc , 1H-
NMR (DMSO) δ,ppm: ,1.2-1.6 
(4s,12H,4CH3isoprop),3.32(C≡C-H) ,4.11(O-CH2-
C≡C,aliphatic), 5.2 (d,1H,H-1, anomeric) ,13C-
NMR:25.2-28.8(4C,isoprop) , 60.3-85.1 (6C , C6 , C5 
,C3 ,C4 ,C2 ),54(O-CH2,aliphatic),112.06 (C1 

anomeric),76,80 (2C proprgyl)  

  الجزء الحیاتي:
 Samples collection and preservation جمع وحفظ النماذج

) مــن دم اشــخاص غیــر مصــابین بــاي مــرض للدراســة mL5 ســحب (
)مــــن ارانــــب للدراســــة داخــــل 5mLخــــارج الخلیة،وكــــذلك تــــم ســــحب دم(

) ثـم Disposable syringeبمحقنـة ذات اسـتخدام واحـد فقـط ( الخلیـة،
وضع الدم في أنابیب بالستیكیة نظیفـة ومعقمـة وتركـت فـي درجـة حـرارة 
ــــم فصــــل المصــــل باســــتخدام جهــــاز الطــــرد  ــــدم ث ــــر ال ــــة لحــــین تخث الغرف

دقیقـة) لضـمان الحصـول علـى قـدر  15) لمـدة (r.p.m 4000المركزي(
كــــاف مــــن المصــــل الخــــالي مــــن أثــــار كریــــات الــــدم الحمــــر ، بعــــد ذلــــك 

ــــدم (الراشــــح  Micro) باســــتخدام ماصــــة دقیقــــة (تمســــحب مصــــل ال

pipette)وحفظــــت فــــي حالــــة التجمیــــد عنــــد درجــــة حــــرارة ، (C°20- (
 لحین إجراء الفحوصات اإلنزیمیة والكیموحیویة.

  :تقدیر فعالیة المتغیرات الكیموحیویة في مصل الدم داخل الجسم
 Estimation of biochemical parameters activity in 

blood serum   
و  ALP((10)الفوســـفاتیز القاعـــدي(انـــزیم لقـــد تـــم تقـــدیر فعالیـــة كـــل مـــن 

و انــــزیم  .GOT(( 11)(اوكزالواســـیتیت تـــرانس امینیــــز-انـــزیم كلوتامیـــت
. و انــــــــزیم كــــــــولین )GPT()11بایروفیــــــــت تــــــــرانس امینیــــــــز(-كلوتامیــــــــت

ـــدیر )11( (MB)انـــزیم كریـــاتین كـــاینیزو  .12)() ChEاســـتریز( .وتـــم تق
). و Alb). و االلبــــــــــومین(Tpین الكلـــــــــي(تركیـــــــــز كـــــــــل مــــــــــن البـــــــــروت

  ).UA). و حامض الیوریك(Gloالكلوبیولین(
  :تقدیر فعالیة المتغیرات الكیموحیویة في مصل الدم خارج الجسم

Estimation of biochemical parameters activity in 
blood serum   

و  )ALP()10الفوســـفاتیز القاعـــدي(أنـــزیم لقـــد تـــم تقـــدیر فعالیـــة كـــل مـــن 
ــــت ــــزیم كلوتامی ــــة ان ــــز-فعالی ــــرانس امینی و  .)GOT()11(اوكزالواســــیتیت ت

دراســة   .)GPT()11بایروفیــت تــرانس امینیــز(-انــزیم كلوتامیــت وتــم ایضًا
  نوع التثبیط النزیم الفوسفتیز القاعدي خارج الخلیة.

 النتائج:
  نتائج الجزء العضوي:
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  )AB)للمركب (IRشكل یوضح طیف االشعة تحت الحمراء(

  

  
  )ABللمركب ( )C-NMR13شكل یوضح طیف(

  

  
 ) ABللمركب( )NMR-H1شكل یوضح طیف(
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  نتائج الجزء الحیاتي (داخل الجسم):

  
  

  جدول یوضح نتائج الجزء الحیاتي(خارج الجسم)
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  النزیم الفوسفتیز القاعدي خارج الخلیة:نتائج نوع التثبیط 
  VmaxiوVmaxوKmوالجدول التالي یوضح قیم 

Vmaxiµmol/ml/min Km /M Vmaxµmol/ml/min المركب  
0.625  0.030  0.83  AB 

  

  ).Vجدول یوضح التركیز مع السرعة(
(V) with (AB)  U/l  (V)Normal  U/l  [S] M  

28.7  31  0.2 

32.2  46.8 0.4  
35.9  50.9 0.6  
39.1  53.8  0.8  
40.8  58.7 1  
49.2  66.5 3  
55.5  70.5  5  

 

 
  منتن -شكل یوضح معادلة میكالس

 

  
 بیرك- شكل یوضح معادلة الینفر
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  المناقشة:
  الجزء العضوي: 
) وهـي حزمـة(2177cm-1)ظهـور حزمـة(IRلقداضهرطیف (

-C≡) العائـــــــدة ل(3277cm-1) وایضــــــًا ظهـــــــور حزمـــــــة فــــــي منطقـــــــة(

H وكذلك اظهر طیف البروتون النووي المغناطیسي ظهور قمـة واحـدة.(
)وكـــــذلك ) التابعـــــة لبروتـــــون(3.31ppmفــــي منطقـــــة (

ــــــــة ــــــــین فــــــــي منطق ــــــــون(4.11ppm( ظهــــــــور اشــــــــارة رن )التابعــــــــة لبروت

حیـث اعطـى اشـارة  13C-NMR).وكذلك اشار طیف 
  ).التابعة ( )80ppmو( )76ppm( في منطقة

  الجزء الحیاتي(داخل الجسم):
لقد كان هناك ارتفاع طفیف في مستوى فعالیة انـزیم الفوسـفتیز القاعـدي 

) GOT) وكـــذلك انـــزیم(GPTفعالیـــة انـــزیم( وكـــذلك ارتفـــاع فـــي مســـتوى
وكـــذلك انـــزیم الكـــولین اســـتریز وانـــزیم كریـــاتین كـــاینیز كمـــا موضـــح فـــي 

جدول نتائج الجزء الحیاتي (داخل الجسم) وكذلك كـان هنـاك ارتفـاع فـي 
تركیز كل من البـروتین الكلـي وااللبـومین والكلوبیـولین وحـامض الیوریـك 

  الحیاتي (داخل الجسم).كما موضح في جدول النتائج الجزء 
  الجزء الحیاتي (خارج الجسم):

ـــــزیم كلوتامیـــــت ـــــاك ارتفـــــاع فـــــي مســـــتوى فعالیـــــة كـــــل مـــــن ان -كـــــان هن
بایروفیــت -) وكــذلك انــزیم كلوتامیــتGOTاوكزالواســیتیت تــرانس امینیــز(

) لكــن ضــمن المــدى الطبیعــي لالنــزیم كمــا موضــح GPTتــرانس امینیــز(
لجســـــــم).اما بالنســـــــبةالنزیم فــــــي جـــــــدول نتــــــائج الجـــــــزء الحیاتي(خــــــارج ا

) فكــان هنــاك تثبــیط فــي فعالیــة كمــا موضــح ALPالفوســفتیز القاعــدي (
في جدول نتائج الجـزء الحیاتي(خـارج الجسـم).وقد تـم دراسـة نـوع التثبـیط 
كما موضح في جداول واالشكال الخاصة بدراسة نوع التثبـیط وكـان مـن 

  )Non-Compititive inhibitorنوع الغیر تنافسي(
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Abstract: 
prepration of-1-propargyl- 2, 3 : 5, 6 – di – O – isopropylidene – α – D- mannofuranose, While the structure of 
their compound was confirmed by (FTIR, H1NMR,C13NMR) and the result obtained given good evidence for 
structure proposed to their compound. And use in the biochemical study to the parameter at the following: 
 invivio the measured parameters include: enzymes activity (creatinkinase (MB) , Alkaline phosphatase(ALP) , 
Gloutamate-pyrovate transaminase (GPT) , Glutamate – oxaloacetate transaminase (GOT) , cholinesterase) , and 
measured concentration of( albumin , total protein , globulin , uric acid ),and invitro the measured parameters 
include: enzymes activity(, Alkaline phosphatase(ALP) , Gloutamate- pyrovate transaminase (GPT) , Glutamate 
– oxaloacetate transaminase (GOT). 
Statistical data invivo increase in the levels of creatinkinase activity (4.9%) and alkaline phosphatase (1.35%). 
And Gloutamate- pyrovate transaminase (8.47%). And Glutamate–oxaloacetate transaminase (11.11%).And 
cholinesterase (12.6%). And increase in the concentration of albumin (5%).and total protein(3.7%).and 
globulin(5%).and uric acid(19.68%). Statistical data invitro decrease in level of Alkaline phosphatase. And 
increase in the levels of Gloutamate-pyrovate transaminase (GPT) ,and Glutamate – oxaloacetate transaminase 
(GOT).and study type of inhibitor (Non-Competitive inhibitor).  


