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عملیة ونظریة لتأثیر النابروكسین المحمل على جزیئة الكالكتوز على فعالیة عدد من اإلنزیمات دراسة 
  والمتغیرات الكیموحیویة 

  حنان توفیق احمد ، فراس طاهر ماهر ، فائز محسن حامد
  قسم الكیمیاء ، كلیة العلوم ، جامعة تكریت ، تكریت ، العراق

  الملخص
ذات التــأثیرات الكبیــرة علــى أنظمــة الجســم و  المضــادة لاللتهابــات غیــر الســتیرویدیة الــتخلص مــن الصــفات الحامضــیة لألدویــةلــى إیهــدف هــذا البحــث 

وفـي هـذه الدراســة حیـث تـم اختیــار دواء Prodrug تكـوین أنظمـة دوائیـة فعالــة مـع التقلیـل مـن التــأثیرات الجانبیـة أو أزالتهـا علـى شــكل دواء المصـاحب
المشــتقة مــن حــامض البروبانویــك ، أمــا الجزیئــة الحامــل فهــي جزیئــه الســكر األحــادي الكالكتــوز وهــي مــن الجزیئــات  ذي ینتمــي لعائلــةالنابروكســین والــ

السكریة البسیطة كحامل للـدواء باعتبارهـا جزیئـه غیـر غریبـة عـن الجسـم وذات مسـارات واضـحة وغیـر ضـارة حیـث تـم دراسـة تـأثیر المركـب المحضـر 
إلنزیمات في مصل الدم ، وقد أظهرت النتائج وجود ارتفاع معنوي فـي فعالیـة ألإلنزیمـات قیـد الدراسـة ووجـود انخفـاض معنـوي فـي على فعالیة بعض ا

  .الكالكتوز) البحث مستل من رسالة الماجستیر للباحثة ,دواء النابروكسین ،Prodrug فعالیة البعض األخر : الكلمات المفتاحیة (الدواء المصاحب
 المقدمة 

 حسب نظام االتحاد الدولي للكیمیاء التطبیقیة فأنه یعرف الدواء
المصاحب بأنه المركب الذي یعاني تحوال حیاتیا قبل ان یظهر تأثیره 

. وهو مصطلح یشیر الى المركبات الغیر فعالة التي )1(الصیدالني
تتحول تلقائیا او بوجود اإلنزیم إلى أدویة ذات فعالیة طبیة وصیدالنیة 

 .(2)بعد امتصاصها من قبل العضو المصاب داخل جسم الكائن الحي 
تصمیم أدویة جدیدة ومتطورة بدون المساس بالخالیا السلیمة كان ان 

. ولهذا )3(لفهم طبیعة الحاالت المرضیة  هدف العلماء ومحور دراستهم
فان البحوث العلمیة مستمرة لتطویر األنظمة العالجیة وبأشكال جدیدة 

. أن تطور علم األدویة المصاحبة تمنح  )4( ومیكانیكیات عمل مختلفة
الدواء تثبیطا إنزیمیا انتقائیا اى یهاجم إنزیم معین بحد ذاته  مجامیع

وهذه تعتبر معضلة ومن اكبر التعقیدات التي تواجه علم األدویة بكونه 
. ان الخواص الصیدالنیة لمیكانیكیة عمل األدویة (5)تثبیطا غیر انتقائیا

بشكل عام والدواء المصاحب بشكل خاص طورت بشكل جید بخواص 
عالیة الجودة اذ یمكن التحكم بذوبانیته باألوساط المائیة وهذا  كیمیائیة

 .Yong-Jiang Zhaoa . حیث أشار)6(مایعطیه میزة طبیة فریدة 

et.al  بأن الدواء المصاحب یتمیز بكونه مركب ذو وزن جزیئي عالي
أما العالم ألبرت فهو أول من استعمل مصطلح  )7(وكفائه عالیة

Prodrug العقاقیر والذي یشیر الى pharmacognacy  الغیر فعالة
والتي تعانى تحوال بارتباطها مع مركبات حیویة فعالة بدون إلحاق 

 Bowers . حیث أشار)8(ضرر بالخالیا واألنسجة الغیر مصابة

M.G.and Davies  بأن الدواء المصاحب یتمیز بكونه مركب ذو
اتیة وزن جزیئي عالي وكفائه عالیة.فاإلنزیمات هي جزیئات حی

بروتینیة كبیرة ذات فعالیة محفزة للتفاعالت الكیماویة في األنظمة 
. وفعالیة اغلب اإلنزیمات المحددة طبیعیا في المصل )9(البایولوجیة

تبقى ثابتة في الفرد الطبیعي والتي یكون فیها المواد المتحررة من 
.اذ أصبح من المعروف ان )11;10 ( الخالیا مساویة للمواد الداخلة

اإلنزیمات هي إحدى األدوات التشخیصیة المهمة لألمراض وان اى 
زیادة او نقصان فعالیة اإلنزیم مقارنة بالمدیات الطبیعیة تكون مؤشرا 

، فهناك عدد البأس به من اإلنزیمات التي  )12(جیدا لعدد من األمراض

لها دور تشخیصي بالغ األهمیة في المتابعة السریریة األمراض الدم 
اتضمنه بحثنا هذا فقد كان المحور هو دراسة تأثیر األدویة ،اما م

المصاحبة االستریة على اإلنزیمات التالیة: إنزیم الفوسفاتیز القاعدي 
Alkaline phosphatase  نزیم الفوسفاتیز ألحامضي ٕ  Acidوا

phosphatase  نزیمات الناقلة لمجموعة األمین اسبارتیت ترانس ٕ وا
نزیم االنASTامینیز ( ٕ ) واإلنزیم المضاد ALTین ترانس أمینیز () وا

باإلضافة إلى الكریاتنین  Peroxidaseلألكسدة هو البیروكسیدیز 
وكیفیة تالفیها من خالل تكوین أنظمة دوائیة فعالة مع التقلیل من 

 Galactose : التأثیرات الجانبیة العالجیة او أزالتها . سكر الكالكتوز
،و السكریات األحادیة البسیطة  ئلةمن السكریات السداسیة ینتمي لعا

. ویعتبر مهم لحیاة )13(یمكن الحصول علیه بالتحلل المائي لالكتوز
اإلنسان والكائنات الحیة األخرى لكونه مصدرا للفركتوز والالكتوز في 

ویعانى الكالكتوز العدید  )14(◦م 168وینصهر بدرجة حرارة الجسم ، 
من التفاعالت والتحوالت األیضیة لحین دخوله الى مسار ایض 

 Naproxen النابروكسین. )Glygolysis)(15)الكلوكوز الكالیكولیسز 
من األدویة المصنفة كمضادات التهابات غیر الستیرویدیة ومن صنف 

 Propionic acidاألدویة المشتقة من حامض البروبانویك 

derivative .(16) ) 2الذي یمنح مواقع استبدال متنوع عند الموقع (
)2-position للحلقة األروماتیة والتى تتمیز باحتوائها على ذرة (

. یستعمل )Single enantiomer )17كاربون كیرالیة واحدة
النابروكسین لعالج داء المفاصل والروماتزم ومسكن آالم ومضاد 

ان أسترات الكیل مورفین (.Tammara et.al) ، حیث أشار(18)حیوي
هي دواء  morpholinoalkl esters of naproxenلنابروكسین

مصاحب جید لزیادة المجامیع المحبة للماء وزیادة ذوبانیتة والتقلیل من 
التأثیرات الجانبیة للنابروكسین بدون تغییر الصفات الصیدالنیة 

 Chun-Sheng chang and Shau-Weiوكذلك قام  .)19(للمركب

Tsai 1997 في األوساط العضویة  بتطویر العملیات األنزیمیة لالیبیز
من المزیج ألراسیمي  morpholinoethyl-4بتحفیز مباشر 

ان الغایة من األدویة  >للنابروكسین بخطوة واحدة بدل من خطوتین
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والمسؤول عن  COX-2المصاحبة هي الهجوم االنتقائي نحو إنزیم 
-COX-2,COXبدل من تثبیط كال اإلنزیمین حاالت االلتهاب واأللم

1 )20(.  

  طریقة العمل :
) من مسحوق الحامض الكاربوكسیلي ,mmol 3 g 0.013تم اخذ (

) من كلورید ml 2(النابروكسین) في دورق دائري وأضیف إلیه (
لمدة ساعة واحدة  ) ثم أجریت له عملیة تصعیدSoCl2 الثایونیل (

معرض للهواء للتخلص من المذیب  بعدها ترك المزیج لفترة قصیرة
الزائد ،جفف المزیج في فرن كهربائي لیتم الحصول على راسب ذو 

) من g, 0.00259 mmol 0.4666أذیب ( .ثم (21)لون اصفر
الكالكتوز في البیریدین ثم أضیف المزیج على شكل قطرات إلى كلورید 

یضاف ساعة إلتمام التفاعل . 24 الحامض الكاربوكسیلي ویترك لمدة
) من الماء المقطر ویستخلص المزیج بواسطة ml 100بعدها (

الكلوروفورم وتم تبخیر المذیب بواسطة المبخر الدوار بعدها تم تنقیة 
المركب بواسطة كروموتوغرافیا العمود والحصول على بلورات نقیة وتم 

. ثم C13NMRو FTIR, H1NMR تشخیصه بالطرق الطیفیة
 g) (0.040 0.5ة المحضرة بإذابة () تراكیز من الماد7حضرت (

mmole) 10) من المادة المحضرة في ml من (DMSO  ودراسة
  تأثیر كل تركیز على فعالیة اإلنزیمات .

  Samples used النماذج المستخدمة
معت نماذج الدم من أشخاص أصحاء مع مراعاة عدم معاناتهم من  جٌ

أعمارهم مابین اى مرض او تناول أي عقار وغیر مدخنین وتتراوح 
حب الدم من الورید باستخدام 30 – 20( حقنه م) سنة.حیث سٌ

، بعدها فصل مصل الدم عن الجزء المتخثر  )ml)5 بالستیكیة بحجم
) دورة في 4000) وبسرعة (Centrifugeبجهاز الطرد المركزي (

وتم استخدام  وتم قیاس فعالیة اإلنزیمات مباشرة .. )10لمدة ( الدقیقة
والتي  )(France Biolaboالعدة التشخیصیة والمجهزة من شركة 

 عدة قیاس الفوسفاتیز ألحامضيو  ASTو ALT كانت عدة قیاس
عدة قیاس إنزیم و  الكریاتنین وعدة قیاس عدة قیاس الفوسفاتیز القاعديو 

  .البیروكسیدیز
   النتائج والمناقشة

ضر الدواء المصاحب االستري     للنابروكسین وفق المخطط اآلتي:حُ

  

  
 Prodrug) میكانیكیة تكوین 1شكل رقم (

  كما في األشكال التالیة : FTIR,H1NMR,C13NMRوتم تشخیص المركب بالطرق الطیفیة 

  
  للمركب المحضر FTIR) طیف 2الشكل رقم (
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-) والعائــدة لمجموعــة األســتر (cm-1 1708حزمــة فــي الموقــع (ظهــور 

O-CO-Drug) 1068) وظهور الحزم في المنطقـة المحصـورة مـابین 

cm-1 _1272 cm-1 والعائـدة لمـط مجموعـة (C-O) وهـذا یعتبـر دلیـل (

واضـــح لنجـــاح عملیـــة األســـترة وبالتـــالي نجـــاح تحضـــیر األســـتر الـــدوائي 
  الصیغة التركیبیة المقترحة للمركب.للنابروكسین وهو ما یؤكد 

  

  
  Prodrugللـ H1NMR,C13NMR ) فیوضح طیف3الشكل رقم ( 

  

 ,δ 3.9)عند  H1NMRمن الشكل تظهر اإلشارة الرنینیة من طیف 

ppm) والعائدة لآلصرة االستریة CHCO-Ester  والتي تعتبر األهم
من بین اإلشارات الرنینیة األخرى لكونها دلیل قاطع وواضح على 

 C13NMRنجاح عملیة األسترة وتكوین مركب استري أما من طیف 
-COوالتي تعود إلى  (δ, ppm 158)فتظهر اإلشارة الرنینیة عند 

Ester  اآلصرة االستریة وهى دلیل واضح على تكوین الدواء
  تري . المصاحب االس

ودلت  Prodrugوتمت دراسة بایوكیمیائة على اإلنزیمات بتأثیر 
) أدناه نالحظ أن هناك ارتفاع 1النتائج المستحصلة في الجدول (

معنوي في فعالیة بعض اإلنزیمات وأیضا هناك انخفاض معنوي في 
البعض اآلخر حیث تم قیاس تأثیر التراكیز المحضرة من المركب 

صاحب) على اإلنزیمات المقترحة وكما یلي . المحضر ( الدواء الم
 –كلوتامیت  وجد ان هناك ارتفاعا معنویا ملحوظا في فعالیة اإلنزیم

 and أوكزالواسیتیت ترانس أمینیز وهذا یتفق مع وهذا یتفق مع ما ذكره

Yaacouby Al-bagourary  حیث وجدا ارتفاع بنسبة اإلنزیم

ATL  لاللتهابات غیر نتیجة المعالجة باألدویة المضادة
نزیم كلوتامیت  )NSAIDs )22الستیرویدیة ٕ بایروفیت ترانس أمینیز  –وا

اذ الحظوا ارتفاعًا معنویًا  .Udegbunam.et.alوالذي یتفق مع 
وارتفاع بفعالیة  NSAIDsبفعالیة اإلنزیم نتیجة المعالجة باألدویة 

وارتفاع  )(et.al.Fung23والذي یتفق مع إنزیم الفوسفتیز القاعدي
، أما Koeberle(24)بفعالیة إنزیم الفوسفتیز ألحامضي والذي یتفق مع 

بالنسبة إلنزیم البیروكسیدیز فكان هناك ارتفاع معنویا مقارنة مع 
Control  وهذا یتفق ما ذكرهHasegawa.et.al ,  والذي أشار إلى

ان النابروكسین یعمل على خفض عملیات الكرب ألتأكسدي مما یؤدي 
رتفاع في تركیز اإلنزیم في مصل الدم أما الكریاتنین فكان مستواه إلى ا

عالٍ في كل التراكیز لكون األدویة المضادة لاللتهابات غیر 
الستیرویدیة تؤثر على وظائف الكلیة الفسیولوجیة وهذا یتفق مع ما 

. والشكل التالي یوضح فعالیة اإلنزیمات بتأثیر أول تركیز )25(جاء به 
)2.016x10-2 (M)( ) یبین فعالیة 1من الدواء المصاحب والجدول (

  اإلنزیمات. 
  ) فعالیة اإلنزیمات بتأثیر التراكیز من الدواء المصاحب1جدول رقم (

 Conc. ALT  AST ACP ALP peroxidase Creatinine ت

1 Control 25.50±1.02 8.6±0.07 23.05±0.01 25.5±0.9 20.05±0.02 88.02±2.08 

2 2.016x10-2 58.50±0.12 59.50±1.02 39.18±0.13 119.00±0.88 38.02±0.06 158.50±0.07 

3 2.016x10-3 55. 00±0.01 54.50±0.03 37.03±1.82 106.50±0.23 36.05±0.05 145.03±2.97 

4 2.016x10-4 52.50±0.71 54.32±2.01 34.50±0.18 97.2±0.76 31.04±0.04 128.0±0.48 

5 2.016x10-5 49.00±0.65 50.20±2.5 36.42±0.81 93.5±1.05 29.21±0.10 130.50±3.43 

6 2.016x10-6 47.50±0.24 47.00±0.41 33.00±1.14 74.25±0.02 29.02±0.07 119.05±1.06 

7 2.016x10-7 41.50±0.94 44.30±0.53 31.98±0.04 45.5±0.04 24.02±0.07 110.41±1.02 

8 2.016x10-8 40.02±0.53 43.01±0.12 29.01±2.64 46.5±1.05 22.03±0.07 96.00±0.02 



 2012جامعة تكریت   -كلیة العلوم   –المؤتمر العلمي الثاني 

116 
 

  ولرسم العالقة مابین فعالیة اإلنزیمات المدروسة بتأثیر التراكیز كما بالشكل األتي :

  
  تأثیر أعلى تركیز للدواء المصاحب )4الشكل (

)  (Prodrug أعلى تركیز مـن الـدواء المصـاحب) تأثیر 4یبین الشكل (
على فعالیة اإلنزیمات حیث نالحظ الكریاتنین أعطى أعلـى تركیـز بینمـا 

نــزیم البیروكســیدیز أعطــى اقــل نســبة تركیــز أمــا  الفوســفتیز ألحامضــي ٕ وا
باإلضــــافة إلــــى أن  الفوســــفاتیز القاعــــدي فكانــــت نســــبته عالیــــة نوعــــا مــــا

نـــزیم كلوتامیـــت وكزالواســـی –اإلنـــزیمین كلوتامیـــت ٕ  –تیت تـــرانس أمینیـــز وا
أمـــا حـــامض الیوریـــك  بایروفیـــت تـــرانس أمینیـــز فكانـــت نســـبتهما متقاربـــة

فكان نسبته قلیلة لكون الدواء المحضر یعمل على تخفـیض مـن مسـتوى 
تركیز حامض الیوریـك ومـن النتـائج نسـتنتج ان هنـاك عالقـة عكسـیة مـا 

وعالقــــة طردیــــة بــــین بــــین تركیــــز الــــدواء المصــــاحب وحــــامض الیوریــــك 

نــــزیم  –التركیــــز واإلنزیمــــات كلوتامیــــت  ٕ أوكزالواســــیتیت تــــرانس أمینیــــز وا
نـــزیم  –كلوتامیــت  ٕ نـــزیم الفوســفتیز القاعـــدي وا ٕ بایروفیـــت تــرانس أمینیـــز وا

الفوســـفتیز ألحامضـــي و إنـــزیم البیروكســـیدیز ومســـتوى تركیـــز الكریـــاتنین 
مــن كونهــا تتنشــط  وقــد یعــزى هــذا التفــاوت فــي فعالیــة اإلنزیمــات بــالرغم

عنــد معاملتهــا بــالتراكیز المحضــرة إلــى إن درجــة التخصــص التــي تبــدیها 
  .ت مع المواد األساس تكون متفاوتةاإلنزیما

أما النسبة ألمئویة لتحرر اإلنزیمات عنـد أعلـى تركیـز للـدواء المصـاحب 
  فكانت كما بالشكل األتي: 

  
  النسبة ألمئویة لإلنزیمات قید الدراسة بتأثیر الدواء المصاحب (5)الشكل 

اوكزالواســــیتیت  –) نالحــــظ ان إنــــزیم كلوتامیــــت 5حیــــث یبــــین الشــــكل (
ــــة مــــع بــــاقي  ــــة األكبــــر بالمقارن ــــت لــــه النســــبة المئوی ــــرانس أمینیــــز كان ت

ــــــه  ــــــادة نشــــــاطه عنــــــد معاملت بالــــــدواء المصــــــاحب اإلنزیمــــــات بســــــبب زی
وقد یكون شكل الدواء المصاحب مشـابه لتركیـب  ) (Prodrugالمحضر

المادة األسـاس التـي یعمـل علیهـا اإلنـزیم وبـذلك فأنهـا تتنـافس مـع المـواد 
األســــاس لالرتبــــاط بــــالمواقع الفعالــــة لإلنزیمــــات ویلیــــه إنــــزیم الفوســــفاتیز 

نـــــزیم ٕ  –كلوتامیـــــت  القاعـــــدي والكریـــــاتنین أمـــــا الفوســـــفاتیز ألحامضـــــي وا
وأخیــرا حــامض  بایروفیــت تــرانس أمینیــز فكانــت نســبتهما ألمئویــة متقاربــة

الیوریك والذي كانت له اقل نسـبة مئویـة بالمقارنـة مـع بـاقي اإلنزیمـات . 
 , AST , ALT , ALP , ACPومنهـا یســتنتج أن اإلنزیمــات 

Peroxedase , Creatinine .    
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A Practical and Theoretical study to evaluate the effect of Naproxen carried 
on Galactose molecular on the activity of many Enzymes and biochemical 

changes 
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Abstract 
This study aims to get rid of the acides of the antibiotic drugs that have great effect on the body systems and 
formulating active drugs with reducing and removing side effects. 
In this study. Naproxen drugs have been chosen that belongs to the drugs derived from Propanoic acid whereas. 
The carrier molecular is a monosaccharide (Galactose) which belongs to a monosaccharide that works as drugs 
carrier regarding it as a not foreign from the body. It has clean path and not harmful. The effect of the compound 
has been studied on the effectiveness of Enzyme of the blood serum this study shows high significant of the 
activity of Enzyme and low significant of the activity of other Enzymes that belong to the study.  
Key words: Prodrug , Naproxen , Galactose 
 


