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 االرتقاء بالبحوث العلمية طريقنا لخدمة المجتمع

 

 

 

 LDHدوية االمينية ودراسة تأثيرها عمى فعالية أنزيمحضير بعض قواعد شف المشتقة من األت

 3فراح غالي الصالحي،  2أياد سعدي حميد،  4زينب هاشم محمد

 العراق، سامراء كمية العموم التطبيقية ، جامعة سامراء ،  ، قسم الكيمياء التطبيقية 1

 ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراقلعموم كمية اقسم الكيمياء ،  2
   جامعة تكريت ، تكريت ، العراق ، ية لمبناتكمية الترب قسم الكيمياء ، 3
 

 البحث معلومات
 الكممات المفتاحية: 

 زينب هاشم محمد االسم:
 االليكتروني:البريد 

 رقم الهاتف:

 الملخص
وتشممصيو وتقيمميم اليعاليممة اةنليميممة لممبع  قواتمم  شممال المشممتقة مممف اة ويممة اةمينيممة   قمم   تممم تيرممير

مركممو وبنسممبة منتمموج جيمم ق تممف طريممق تياتمم  التكمما ال لممبع  اة ويممة  (12-1) يرممرت قواتمم  شممال
-4)ممما اربعممة ال ييايمم ات اروماتيممة وىمم  ،السييالكسمميف() اةمبسممميف، اةسممبارتام وىمم اليعالممة بايولوجيمما 

N،N–  ، نايتروبنلل ييايمممممم  و  -3ىي روكسممممم  بنلال ييايممممم  و-3-مي وكسممممم -4 نممممماي  م يممممم  بنلال ييايممممم
IR, H) ومممف صممي  طيممالتممما التمموال   (بنلال ييايمم 

1
-NMR)  تممم اقتممراح ال مميرة التركيبيممة لممركبممات

ممممف ام ممما   م  LDHامممما  ممم  ال راسمممة اةنليميمممة  قممم  تمممم    ممم  وتنقيمممة متنممما رات انمممليم  الميرمممرق 
(وتقنيممة Sephadex G–200اةشممصاو اة ممياء باسممتص ام تقنيممة الترشمميا الييممم  باسممتص ام ىمميم)

،  -cellulose A –50 (DEAEكروموتوغرا مممممممممممميا التمممممممممبا   اةيونمممممممممممممم  باسمتص ام المبمممممممما   اةيمون  )
 باسمممتص ام تراكيمممل مصتمممممممية ممممف المممممممممما ق اةسممما  LDH راسمممة يركيمممة لمتنممما رات انمممليم  وكممم لم تممممت

تمممت  راسممة  التممل ير الت بيطمم  لممركممو و ،  Km)بايرو ممات ال ممو يوم( واسممتصراج  ابممت ميكممايم  منممتف 
    انو يسبو ت بيطا ةتنا سيا تبيف ييث LDH2و  LDH1( تما المتنا ريف 3مركو رقم الميرر )

 المقدمة 

 و يييممة مجموتممة تممما تيتممو  ميمممة ترمموية مركبممات شممال قواتمم  تعمم 
 ماتسمممممم والكمممممماربوف النتممممممروجيف بمممممميف  ناييممممممة رابطممممممة تممممممف تبممممممارق تكمممممموف

(azomethine group)]1 [  م  ممف المركبمات الوسمطية الميممة وىم 
كمرممما ات واسمممتعممت  ]2[ليعالمممة بايولوجيمممااالمركبمممات تيرمممير بعممم  

يممممة البايولوجيممممة لوتعمممملف اليعا ]5[والسممممرطاف ]4[واليطريممممات ]3[لمبكتريمممما
ليمة الموجمو ق ملي ه المركبات الا تكويف كميتمات مسمتقرق مما اةيونمات الي

الصميمممة واف وجمممو  مجموتمممة افلومي ممميف  ممم  ىممم ه الجلييمممات يكممموف   ممم 
 [6]ةاةيونممات اليمليمم عقمم ات مسممتقرق مممامتممامي  عمماة ومييممما لتكممويف 

لممم لم تمممم تيرمممير تممم   كبيمممر ممممف قواتممم  شمممال وجمممرف  راسمممة  عاليتيممما 
  ]7[البيولوجية 

 يعمممممممممممرال اةسمممممممممممم الشمممممممممممايا لينمممممممممممليم الم كسممممممممممم  ليمممممممممممام  اليكتيمممممممممممم
E.C.1.1.1.27) ) بممممممملنليم نممممممملك ىيممممممم روجيف اليكتيمممممممت وينتمممممممم  الممممممما

يعم     مسارات تيمم  الكموكمول و كس ق واةصتلا  مجموتة أنليمات اة
الع يمممم  مممممف يوجمممم   مممم  و  ]8[و مممم  مسممممارات تصميممممق الكموكمممموليمممة اليىواي

امممما  ممم  اةنسممماف  مممييي   ]9[ الكاينمممات الييمممة النباتيمممة منيممما والييوانيمممة

، تيتممو  اسنسممجة تممما صممم   جسمممصييمما وانسممجة النشمماطو  مم  جميمما 
،  يممم  العرممممة القمبيمممة وكريمممات الممم م اليممممراء  LDHمتنممما رات سنمممليم 

 ممم   ، LDH2، بينمممما  ممم  كريمممات الممم م البيرممماء يكممموف LDH1يكممموف
 م   LDH4 وي ير المتنما ر LDH3تما المتنا ر ييف تيتو  الرية
المم   يكمموف بطمم   LDH5والمشمميمة، وأممما المتنمما ر  البنكريمما  والكميممة

  اف التركيمل النسمب  ]11[اليركة  يتواج   م  العرميت الييكميمة والكبم 
  LDH5  يترتممو ترتيبمما تنالليمما مممفلممتنمما رات  مم  م مم  المم م الطبيعمم

ىنمممممام طرايمممممق ت يممممم ق لي ممممم  المتنممممما رات م ممممم  الترييممممم   LDH1الممممما
لقممم  وجممم  اف التراكيمممل وكروموتوغرا يممما التبممما   اةيمممون   ]11[الكيربممماي 

اليكتيممت( تسمبو ت بيطمما  مم   –العاليمة مممف المموا  اةسمما  ) البايرو يمت 
يمة المرما ق لميمرارق واة و ف اة ويمة الصا رمة نشاط اةنمليم كمما لموي  ا

  ] 12[ليلتياو ت  ر ايرا تما  عالية اةنليم
 العمل طرائق

( ممو  1011 صم  )ي :تحضير قواعد شف المشتقة من االدوية االمينيةة
اةسمممممممممممممبارتام  ،C16H19N3O4S )اةمبسمممممممممممممميف أيممممممممممممم  اة ويمممممممممممممةممممممممممممممف 
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C16H17N3O4S، السييالكسمممممميفC14H18N2O5( مممممممما )ممممممممو  1011 )
 نممماي  م يممم  بنلال ييايممم ، - N،N-4) ةاةروماتيممم اتاةل ييايممم أيممم  ممممف 

يايمممممممممم  نايتروبنلل ي -3 ،ىي روكسمممممممممم  بنلال ييايمممممممممم  -3-مي وكسمممممممممم  -4
مممم   25ف  ممم   ورق  ايمممر  ويرممماال الييممما اوبنلال ييايممم ( تورممما الما تممم

 وقطرات مف يام  الصميم ال مج  كعامم  مييمل مف اةي انو  المطمق
ييممممث  ت بعمممم ىا يوقممممال الت ممممعي  ويبممممر سمممماتا 3 ي ممممع  الممممملي  لممممم ق 

كممما مورمما    ]13[يتكموف راسممو يرشما وتعمما  بموتمو باةي ممانو  المطممق
  ( ال   يبيف ال يات الييلياوية لممركبات الميررق 1   الج و  )

 

 (42-4) ( االسم والصيغة التركيبية والخواص الفيزيائية لممركبات المحضرة1جدول )
yield M.P ,C° Colour Compound name Structure Formula no. 

33 176-178 

Decomp 
 α-phenylglycyl Benzyledine) -6-(6) ا ير

amino ) Penciillanic acid 
NH

O

H

N N

H H S

H
COOH

Me

Me

O

C H

 

1 

65 178-180 

Decomp 
ا ير 
 باىت

(6)-6- (α-Phenylglycyl -4-hydroxy-3-

methoxy Benzyledine amino ) 

Penciillanic acid NH

O

H

N N

H H S

H
COOH

Me

Me

O

C H

OCH3

OH

 

2 

43 165-170 

Decomp 
ا ير 
 غامق

(6)-6- (α-Phenylglycyl -4-N,N-dimethyl 

Benzyledine amino  ) Penciillanic acid 
NH

O

H

N N

H H S

H
COOH

Me

Me

O

C H

N CH3H3C

 

3 

54 110-115 

Decomp 
ا ير 
 ليمون 

(6)-6- (α-Phenylglycyl-4-nitro 

benzyledine amino ) Penciillanic acid 
NH

O

H

N N

H H S

H
COOH

Me

Me

O

C H

NO2

 

4 

76 138-140 

Decomp 
ا ير 
  اتا

(3Ѕ)-3- benzyledine Amino-˄-[(α-б)-(α-

ethoxy carbonyl Phenethy)] Succinamic 

acid HOOC H N

O

H

N

H COOMe

C H

 

5 

75 160-165 

Decomp 
ا ير 
  اتا

(3Ѕ)-3-(-4-N,N-dimethyl Benzyledine  

Amino -    - [ (α- б)-(α-methoxy carbonyl 

Phenethy)] Succinamic acid 
HOOC H N

O

H

N

H COOMe

C H

N CH3H3C

 

6 

67 158-160 

Decomp 
ا ير 
  اتا

(3Ѕ)-3- -4-hydroxy-3-methoxy 

Benzyledine  Amino)-˄-[(α-б)-(α-

methoxy carbonyl Phenethy)]Succinamic 

acid 
HOOC H N

O

H

N

H COOMe

C H

OCH3

OH

 

7 

74 116-118 

Decomp 
 - ˄- 3- (-4-nitro benzyledine Amino)-(3Ѕ) ا ير

[ (α- б)-( α-methoxy carbonyl Phenethy)] 

Succinamic acid HOOC H N

O

H

N

H COOMe

C H

NO2

 

8 

32 162-165 

Decomp 
ا ير 
 غامق

3-Methyl-7-(α-D-Phenylglycyl (-4-N,N-

dimethyl Benzyledine  amino )-3-

Cephem-4-Carboxylic acid 

N

H H

O

S

Me

COOH

N

H

O

H N

C H

N CH3H3C 

9 

ا ير  102-105 24
  اكف

3- Methyl-7-(α-D- Phenylglycyl-4-

hydroxy-3-methoxy Benzyledine  amino 

)-3- Cephem-4-Carboxylic acid 

N

H H

O

S

Me

COOH

N

H

O

H N

C H

OCH3

OH 

10 

 Methyl-7-( α-D- Phenylglycyl -3 ا ير 90-93 31

benzyledine amino )-3- Cephem-4-

Carboxylic acid 

N

H H

O

S

Me

COOH

N

H

O

H N

C H

 

11 

ا ير  89-91 35
 ليمون 

3- Methyl-7-( α-D- Phenylglycyl   -4-

nitro benzyledine amino )-3- Cephem-4-

Carboxylic acid 

N

H H

O

S

Me

COOH

N

H

O

H N

C H

NO2 

12 
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 :في أمصال الدم لألشخاص األصحاء  LDHقياس نشاط انزيم 
اة مياء ممف منتسمب  الشمركة العاممة  لألشصاو( تينة  15م جما ) ت

ل ناتة اة وية    سامراء وطمبة كمية التربية  م  سمامراء والتم  تتمراوح 
اتبعممممت الطريقممممة ،( سمممنة مممممف المممم كور واةنممماث  45-21اتممممارىم بمممميف) 

الت  تعتم  تما قيما  كميمة  LDHاةسكن نا ية     قيا  نشاط انليم 
NADH (  نمممممممما 341المسممممممممتيمكة  مممممممم  طممممممممو  ممممممممموج )  نوميتر ، وا
 :(، الميالي  المستعممة ى  37( وب رجة يرارق ) 7.4  ) ىي روجين

 مم   Tris( غممرام مممف ممما ق  6.8الميمممو  المم ارح  ييرممر با ابممة )  -1
جممة اة  الييمم روجين  ب رجممة مممف الممماء المقطممر  ممم ت بممت  ر  3سممم 811

( ممو    لتمر ممف يمام  1مما ) Tris( و لمم بمعا لمة ميممو  المم 7.4)
 3( سمممم1111( مممما مراتممماق اكمممما  اليجمممم الممما )HCLاليي روكموريممممم )
 بالماء المقطر 

( ممرممممممممرام مممممممممف  6.5ييرممممممممر با ابممممممممة )  Tris-NADHميمممممممممو   -2
NADH   مممف الميمممو  المم ارح  3سممم 45 ممTris ( 1.156بتركممممممممممميل )

( 4( ساتة  م   رجمة يمرارق )72مو   لتر  يبقا الميمو  مستقرا لم ق )
 م 
 ( مممممم  مممممو    لتممممر 13.5) ميمممممو  بايرو ممممات ال ممممو يوم لمتياتمممم  -3

 ( ممرمممممممرام ممممممممف مممممممما ق بايرو مممممممات ال مممممممو يوم14805ييرمممممممر با ابمممممممة )
(C3H3NaO3(  مممم  )سممممم111 )مممممف الممممماء المقطممممر  يبقمممما الميمممممو   3

 ( م 4( يوما وب رجة يرارق ) 21مستقرا لمممممم ق ) 
الييممم روجين    اة  (  Tris bufferممممف ميممممو  ) 3( سمممم1يمممملج )

 مم  انبوبممة قيمما   ات يجممم  NADHمممف ميمممو   3( سممم1( ممما )7.4)
، ويمملج  مم يورما ايكروليتر ممف م م  الم ممم (111يراال ) 3( سم3)

 ( م 37(  قايق وب رجة يرارق )11   اليمام الماي  لم ق )

ف ميممممممو  البايرو مممممات ( ممممممايكروليتر مممممم 211يبممممم أ التياتممممم  بارممممما ة ) 
ممممممممو    لتمممممممر وتمممممممملج سمممممممريعا وممممممممف  مممممممم تقمممممممرأ ممممممممم   (13.5بتركيمممممممل )

( نممانوميتر تنمم  كمم   قيقمممة 341(  مم  طممو  ممموج  ) Aاةمت ا ممية )
وييسممو نشمماط  ، و لممم بلسممتعما  جيممال المطيمماال ، (  قممايق6ولممم ق )

 -اةنليم باستعما  المعا لة اةتية:
 

 
يمتم قيما   : قيما  تركيمل البمروتيف  م  أم ما   م اسشمصاو اس مياء

التمم  تعتممم  تممما  لمطريقممة المونيممةتركيممل البممروتيف  مم  م مم  المم م طبقمما 
بنيسمممج  و لمممم ممممف صمممي  تياتممم  البمممروتيف مممما  -تكمممويف مركمممو ألرق

 البوميممممممف م ممم  الممممممممممممم م كبمروتيف وباسمتعما ايونات النيما  القاتمممممممم ية 
يتكموف   A (Reagent A)ميممو   :المياليم  المسمتعممة ىم   ،قياسم 
 Copper و Potassium iodide و  Sodium hydroxide ممف 

II sulfate و Sodium potassium tartarate الميممو  القياسم  و
(Standard ) 
( ممايكروليتر 21اةولما تيتمو  تمما )  ي مة انابيمو اصتبمار يتم تيرير

(blank) ( مممممايكروليتر مممممف م مممم  المممم م، 21،وال انيممممة تيتممممو  تممممما )
( ممممممممممايكروليتر ممممممممممف الميممممممممممو  القياسممممممممم  21ال ال مممممممممة تيتمممممممممو  تمممممممممما )

(Standard)  .(  ممميمتممر مممف الميمممو 1يلصمم )(Reagent A) A  
(  قممايق  مم   رجممة 11ويتممرم لمم ق ) ويمملج ممما كمم  ممف اةنابيممو ال ي ممة

( 551تنمم  الطممو  الممموج  )يممرارق الرر ممة وبعمم ىا تقمما  اةمت ا ممية 
 نانومتر  

 
                :باسخدام الترشيح الهالمي  LDHفصل انزيم 

( 4بإ ابممة ) : ييرممر( sephadex G–200الميمممو  العممالق لميمميم )
 ((Trisمف الميمو  ال ارح  3( سم 121غرام مف مسيوق الييم    )

( ويتممممرم  لممممم 7.4( مممممو    لتممممر وبممممل  ىيمممم روجين  )1.15وبتركيمممممممل )
( م ويبممم   الميممممو  4( سممماتة وب رجمممة يمممرارق )48-24الميممممو  لمممم ق )

 ال ارح ت ق مرات صي  ى ه اليترق   
(  6.15ييرمر با ابمة ): ( ممو    لتمر1.15)  ((Trisالميممو  الم ارح 

( 811 مم  ) hydroxyl methl amino ethan) )Trisغممرام مممف 
( بواسمطة 7.4مف الماء المقطر، ويربط اة  اليي روجين  تنم  ) 3سم
مممما مراتممماق اكمممما   HCL( ممممو   لتمممر ممممف يمممام  الييممم روكموريم 1)

   3( سم1111اليجم الا )
( سممم ويورمما  مم  51( سممم وطممو  )1.5يسممتعم  تمممو  لجمماج  بقطممر )

للجمماج  لمنمما تسممرو يبيبممات اليمميم نيايممة العمممو  قميمم  مممف ال مموال ا
 – sephadex Gصممارج العمممو  ، يسممكو الميمممو  العممالق لميمميم )

(  م  العمممو  ب مورق بطييممة ومتجانسمة لمنمما تسمرو  قاتممات ىواييممة 200

( Trisيرس  بع   لم تمو  الييم بكميات كا يمة ممف الميممو  الم ارح )
 Flow) ق ( يتا يتم الي و  تما سمرتة تم 7.4وبا  ىي روجين  )

rale) ( سممممم   سمممماتة 21بمقمممم ار )( سممممم2يرمممماال )مممممف م مممم  المممم م  3
بمممبطء  ممموق سمممطا اليممميم ويتمممرم م ممم  الممم م  ممم   اصممم  العممممو  لممم قايق 

ة الي ممم  بارممما ة تبممم أ تمميممم،ممممة الممما اف يتشمممرو  ممم  تممممو  اليممميم قمي
( ييممممث يممممتم جممممما 7.4) ( وبمممما  ىيمم روجينممممم Trisالميمممممو  المممم ارح )
لكمم  انبوبممة اصتبممار  تقمما  اليعاليممة  3( سممم2وبيجممم )اةجمملاء النارممية 
  جلء مف اةجلاء النارية وكمية البروتيف لك 

االيةةةوني باسةةةتخدام كروموتوغرافيةةةا التبةةةادل  LDHتنقيةةةة متنةةةاظرات  
 :()تدرج االس الهيدروجيني

تسمممتص م مياليممم   اريمممة مت رجمممة اة  الييممم روجين  التممم  تتمممراوح بيمممممف  
ييمممث ترممماال اةجممملاء  ( لرمممر    ممم  متنممما رات اةنمممليم 7.1-8.9)

النارمممية التمممم  جمعممممت مممممف الترشمممميا الييممممم   ات اليعاليممممة اةنليميممممة 
لي مممم  متنمممما رات  العاليممممة المممما تمممممو  كروموتوغرا يمممما التبمممما   اةيممممون 

 ، الميالي  المستعممة ى :اةنليم
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يورممما  :( (DEAE-cellulose A-50ميممممو  المممراتن  العمممالق  -1
( Trisممف ميممو  ) 3( سمم251( غرام مف مسيوق الراتن   م  )2.75)

( يتممممممرم لممممممم ق 8.1، وا  ىيمممممم روجين  )( مممممممو    لتممممممر1.15وبتركيممممممل )
ويبمم   صيليمما الميمممو  المم ارح ° (م4( سمماتة وب رجممة يممرارق )24-48)

 لع ق مرات صي  ى ه اليترق 
ة ييرمممممر با ابممممم: ( ممممممو    لتمممممرTris ( )1.15الميممممممو  الممممم ارح )  -2
 مم   hydroxyl methl amino ethan) )Tris( غممرام مممف 6.15)

 ويكم  اليجم الا لتر   يجم معيف مف الماء المقطر
ات اةسم  اليي روجينيمة المصتميمة ال اريمة  (Tris-HCL) مياليم   -3
  ميممممو ىممم ا ال( ممممو    لتمممر ممممف 1.15ركيمممل)تيرمممر تممم ق مياليممم  بت :

مممف  ةأتمميه ممما ايجممام مصتميمم( 2ميمممو  )مممف ال 3( سممم51و لممم بممملج )
لتر ممممف يمممام  الييممم روكموريم   مممم يكمممم  اليجمممم الممما ( ممممو  1.15)
 اريمممة  باسمممتص ام المممماء المقطمممر لمي مممو  تمممما مياليممم  3( سمممم2111)

 (2ويسو الج و )مصتمية اة  اليي روجين  
 

مختمفة االس   (Tris-HCL)( احجام المحاليل الدارئة 2جدول )
 الهيدروجيني

(X) ml pH 
40.3 7.0 

38.7 7.2 

32.0 7.5 

24.0 7.8 

16.5 8.1 

6.9 8.5 

1.9 8.9 
 

يسمممكو   مممم( سمممم 21( سمممم وطمممو  )2.2يسمممتعم  تممممو  لجممماج  بقطمممر )
(  ممم  العممممو   (DEAE-cellulose A-50الميممممو  العمممالق لممممراتن  

( سممم ، يرسمم  بعمم  18ب ممورق بطييممة ومتجانسممة المما اف ي مم  ارتيمماك )
( وبمممل   Tris لمممم تممممو  المممراتن  بكميمممة كا يمممة ممممف الميممممو  الممم ارح ) 

بمقم ار ( يتا يمتم الي مو  تمما معم   سمرتة تم  ق  8.1ىي روجين  )
مف اةجلاء النارية التم  جمعمت  م   3سم (2يراال )   قيقة ( سم2)

تبم أ تمميمة الي م  باسمتص ام  تقنية الترشيا الييم   وق سطا المراتن  
ىي روجينيمممممة مصتميمممممة تتمممممراوح ممممممف  وبلسممممم ( Trisلممممم ارح ) االميممممممو  

تقمممما  اليعاليممممة بعمممم ىا  (3)يسممممو الجمممم و  ( وتممممتم العمميممممة 7.1-8.9)
  وكمية البروتيف لك  اةجلاء النارية

 مختمفة االس الهيدروجيني (Tris( أحجام المحاليل الدارئة )3جدول )
 يجم الميمو 
 (3ال ارح)سم

pH يجم اةجلاء ت   اةنابيو 
 (3النارية )سم

16 8.9 8 2 

12 8.5 9-14 2 

10 8.1 15-19 2 

10 7.8 21-24 2 

14 7.5 25-31 2 

10 7.8 32-36 2 

22 7.0 37-45 2 
 

مةةن أمصةةال دم  المفصةةولة LDHالدراسةةات الحركيةةة لمتنةةاظرات انةةزيم 
 :  االشخاص االصحاء

تمممت  راسممة تممل ير : (بايرو ممات ال ممو يوم) تممل ير تركيممل الممما ق اةسمما 
 متنما راتالسمرتة تياتم  المصتمية ممف بايرو مات ال مو يوم  م   التراكيل
تركيل اةم م  ليساو ال (مم  مو  لتر1105040201.7)التراكيلو  الصمسة

    لممتنا رات
 (Km)لتعيممميف قممميم ال ابمممت :  (Km)تعيممميف قممميم  ابمممت ميكمممايم  منمممتف 

 (Km)يممممتم الي ممممو  تممممما قمممميم ت ال ممممو يوم لمممممما ق اةسمممما  بايرو مممما
 :   بيرم –باستعما  طريقة لينو ر 

 

  
 

  

    
 

 

   
 

 

    
  

   اة ممممممممممر المممممممممم   اي  ممممممممممو المركممممممممممو ر :  LDH2و LDH1ت بمممممممممميط 
ييممث  LDH2و  LDH1 مم  نشمماط كمم  مممف المتنمما ريف  (3)الميرممر

 مممامممف المركمو لتر (مممم  ممو   61051035025011اسمتعممت التراكيمل)
 ا قي ،مو  لتر ( مم , ,50.0تراكيل مصتمية مف بايرو ات ال و يوم)

  لممتنا ريف  اةنليم  النشاط

 النتائةةج والمناقشةةة  
تممممم  :مممممف اة ويممممة اةمينيممممةقواتمممم  شممممال المشممممتقة  تيرممممير وتشممممصيو 

امبسممممميف ) لأل ويممممةمممممف صممممي  تياتمممم  التكمممما ال  قواتمممم  شممممالتيرممممير 
وباسمممتص ام اةي مممانو   ( مممما ال ييايممم ات اروماتيمممة ، سييالكسممميفاسمممبارتام،

 مجمممم  كعاممممم  المطممممق كممممم يو وبرمممما قطممممرات ممممف يممممام  الصميممممم ال
 عا لة العامة التالية تبيف  لم:والم ييلم
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تب أ الميكانيكية المقترية ببرتنة اوكسجيف مجموتة الكاربونيم  اةل ييايم  
الكترو يميمة ( ممما يسمي  اليجموم مما يجع   رق الكاربوف اك ر موجبية ) 

النيوكمممو يم  لممممل وج اةلكترونمم  تممما  رق النتممروجيف لمجموتممة اةممميف 
( مميفالمرتبطة بال واء مكونة المركو الوسط  غير المستقر )كماربينو  ا

تممم تشممصيو ، قمم اف جلييممة الممماء ليعطمم  قواتمم  شممالالمم   يعممان  مممف  
ييمث تمم  و الييلياييمةصموامف صمي  قيما  بعم  الالميررق المركبات 

وكانممت تاليممة نسممبيا مممما يمم   تممما كمموف ىمم ه  يمما   رجممات اةن مميارق
بمميف الجلييممات كبيممرق نسممبيا  المركبممات  ات نقمماوق تاليممة وتمتمممم قمموف ممما

 نماي  القطمو والم    –اليي روجينية( تجا و  نماي  القطمو )اة رق م  

ت كبممماييسمممر  رجمممات اةن ممميار العاليمممة وكممم لم تمممم تشمممصيو ىممم ه المر 
مطيا يممة ييممث شص ممت المركبممات بالمتايممة  ق الطيييممةايممباسممتص ام الطر 

العايممم ق  متطاطيمممةييمممث لممموي  اصتيممماء اليممملم اة اةشمممعة تيمممت اليممممراء
cm 1700لمجموتة الكاربونيم  تنم  المنطقمة )

(وكم لم اصتيماء اليملم  1-
والعايممممم ق لمممممم واء  NH2–المتما ممممممة وغيمممممر المتما ممممممة العايممممم ق لمجموتمممممة 

1611cmوكممممم لم ا يمممممرت اةطيممممماال يممممملم قويمممممة تنممممم  المنطقمممممة )
-1  )

ليممم وث  وىمم ا يعطمم   لمميي (C=N)والعايمم ق المما مجموتممة اةلومي مميف 
 I.Rتمميممة التكممما ال بممميف اةل ييايممم  والمم واء   اةشمممكا  تورممما أطيممماال 

    رقلممركبات الميرلبع  
 

 
 (3لممركب المحضر رقم )  IR( طيف 4شكل )

 

 
 (7لممركب المحضر رقم )  IR( طيف 2شكل )
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 (41لممركب المحضر رقم )  IR( طيف 3شكل )

 

H)تن   راسة طيال الرنيف النوو  المرناطيسم  اما 
1
-NMR)  لممركمو

كمممممممممممممممممممممممم يو وتترام يممممممممممممممممممممممم  سمممممممممممممممممممممممييف  DMSO وباسمممممممممممممممممممممممتص ام( 2)
[TMS](CH3)4Si )تشمممميركمرجمممما قياسمممم  )يعطمممما لممممو تممممر    ممممير ، 

-الما بروتونمات مجموتمة الكاربوكسمي  (9.8PPm)تن   مير قاليلمة ال

COOH،   يشمممممممير الممممممما وجمممممممو   7.1اف موقممممممما اليلممممممممة الميمممممممر ق تنممممممم
بروتونات اروماتية ييث ي   وجو  يلمة ميمر ق لصمم  بروتونمات تمما 

-7.2) ك لم يشمير موقما القممة تنم  وجو  يمقة بنليف ايا ية التعوي 
 عمو تع  ية    ى ه اليلممة يالا وجو  بروتونات اروماتية ولع  ال (7.8

تمما يمقمة  OH   ،OCH3   ،N=CHالا وجو  المجاميا المعورة 

شممممير مواقممممما كممممما وت (Vanaline)البنممممليف العايمممم ق لمشممممق اةل ييايمممم   
-OH,HC)التاليمممممة  المجممممماميا الو يييمممممة الممممما وجمممممو  3.6اليلممممممة  ممممم  

COOH,CH-N)  (  3.8ك لم لوي  وجو  يلمة منيمر ق ويما ق تنم )
العايممممم ق لمجموتمممممة المي وكسممممم    CH3تعمممممو  الممممما بروتونمممممات مجموتمممممة 

OCH3  والمرتبطممة بالشممق اةل ييايمم   اممما اليلمممة الواقعممة  مم  المنطقممة
والموجمممو ق تمممما شمممك  يممملم مل وجمممة  ناييمممة  يممم  تعمممو  الممما  1.3-1.7

-CH3امممما البروتونمممات السمممتة العايممم ق لمجموتمممة  HC-CHبروتونمممات  

C-CH3    ( يورمما طيممال 4المممرقم )  الشممك  1.2قمم   يممرت تنممH
1
-

NMR ( 2لممركو الميرر رقم )   
 

 
H)طيف  (4شكل )

1
-NMR)  (2)المحضر رقم لممركب 

 

 تممممم :LDHاصتبممممار التممممل ير الت بيطمممم  لممركبممممات الميرممممرق تجمممماه انممممليم 
لتر (مممم  مممو  61( وبتركيممل)12-1( المركبممات الميرممرق  راسممة تممل ير
وباسممممتص ام الممممما ق اةسمممما  بايرو ممممات ال ممممو يوم   LDHتجمممماه انممممليم  

 :(4)، وكما مورا    الج و  لتر( مم  مو   13.5بتركيل )
 

 
 
 
 
 

 (42-4التأثير التثبيطي لممركبات المحضرة )( يوضح 4جدول )
 نسبة الت بيط  عالية اةنليم رقم المركو التسمس 

 - 14.4 ب وف م بط 1

2 [1] 7.2 50% 

3 [2] 7.2 50% 

4 [3] 10.8 25% 

5 [4] 8.2 43% 

6 [5] 5.4 63% 

7 [6] 7.2 50% 

8 [7] 3.6 75% 

9 [8] 3.6 75% 

11 [9] 3.6 75% 

11 [10] 7.2 50% 

12 [11] 8.2 43% 

13 [12] 7.2 50% 
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( ل راسة تمل ير التراكيمل 3وتما روء النتاي  اتيه تم اصتيار المركو ) 
اة ممياء مممف م مم   م اةشممصاو  LDHالمصتميممة تممما  عاليممة أنممليم 

   (5) وكما مورا بالج و 
 

( عمى فعالية انزيم  3تأثير التراكيز المختمفة لممثبط ) مركب رقم  (5) جدول
LDH بالدم 

 تركيل الم بط
 (3) مركو رقم 

 نسبة الت بيط  عالية اةنليم

 - 14.4 ب وف م بط

10 mM/L 10.8 25% 

25 mM/L 8.2 43% 

35 mM/L 7.2 51% 

50 mM/L 5.4 63% 

60 mM/L 3.6 75% 
 

ممف ام ما   LDHتنقيمة انمليم  تمم :و    متنا راتو LDHتنقية انليم 
قممممممة كروموتوغرا يمممممما الترشمممممميا  م اةشممممممصاو اة ممممممياء باسممممممتعما  طري

بقممممة  LDH ممم  نشممماط    ( الممما 5بالشمممك  ) وكمممما شممميرا  ي  الييمممم
نشمممماط  رت ىمممم ها يمممم والتمممم (  5-4مت اةجمممملاء النارممممية ) وايمممم ق شممممم

اف الجمممملء اةكبممممر مممممف   ا يمممم ق  وليممممة   لتممممر ( و 82.8انليممممم  بيمممم و  )
LDH أمكممف   مم  متنمما رات ، وكمم لم صممي  تمممو  الي مم  تممم   مممو
LDH   بواسمممممطة كروموتوغرا يممممما المبممممما   اةيمممممون  وباسمممممتعما  مياليممممم

تجممة مت رجممة اة  الييمم روجين  ييممث تنمم  ورمما اةجمملاء النارممية النا
 م  تممو   ة الت  تم   اتما  عالية لينليم(القممف الترشيا الييمممممممم  )

 LDHالتبمما   اةيممون  كمماف نممات  الي مم  صمسممة قمممم تم مم  متنمما رات 
تم ممم   ،(6)اةشمممصاو اة مممياء كمممما مورممما بالشمممك  ممم  ام ممما   م 

و لمممم ةنمممو موجمممو الشمممينة ة يمممرتبط  5LDHالقممممة اةولممما المتنممما ر 
وانمممما ينمممل   ممم  ب ايمممة تمميمممة  مجممماميا الموجمممو ق تمممما سمممطا اليممميمبال

(، اممما 8.9تنمم  اة  الييمم روجين  ) Trisالي مم  بممالميمو  المم ارح الممم 
يا ومممف  ممم تتمم رج  مم  المتنمما رات اةصممرف  يمم  تتمم رج  مم  ال يمما  سممالبيت

القممة ال ال مة  ،4LDHييمث تم م  القممة ال انيمة المتنما ر تممية   مميا 
القمممة الصامسممة  أممما LDH2 لمممالقمممة الرابعممة ،  LDH3رتم مم  المتنمما 

صمممممي  العمميمممممة  وتني ممممم  ىممممم ه المتنممممما رات LDH1المتنممممما ر  تم ممممم  

 ،(7.5) ،(7.8(، )8.1بمممما  ىيمممم روجين  ) Trisبممممالميمو  المممم ارح الممممم 
    تما التوال ( 7.1)

        

 
 LDH انزيم  ( فصل5شكل )

 

 
 LDH انزيم ( فصل متناظرات6شكل )

 

تممت  راسمة تما ير  :بايرو مات ال مو يوم (تل ير تركيل المما ق اةسما  ) 
لتر ( ممممممممم  ممممممممو  11 -1.7مصتميمممممممة لبايرو مممممممات ال مممممممو يوم )تراكيمممممممل 

سما  الم   يعطم  لممتنا رات الصمسة وتعيميف التركيمل اةم م  لممما ق اة
اةتيمممة ارتيممماك  ممم  سمممرتة  يترممما ممممف اةشمممكا اق ممما سمممرتة تياتممم  ،

يوم الما يم  الو مو  تيات  المتنا رات بارتيماك تركيمل بايرو مات ال مو 
( ممم  ممو  لتر لجميما المتنما رات 5الا السرتة الق وف تن  التركيل )

ومممممف  ممممم تبمممم ا سممممرتة التياتمممم  باةنصيمممما  تنمممم  التراكيممممل العاليممممة مممممف 
 بايرو ات ال و يوم نتيجة لي وث الت بيط  
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 الخمسةتركيز المادة االساس في سرعة التفاعل لممتناظرات  تأثير  A  ،B،C  ،D  ،E( 7شكل )

 

 الخمسة لممتناظرات التفاعل سرعة في االساس المادة تركيز تأثير  A ، B،C  ،D  ،E( 6) جدول
V(U/L) LDH5 V(U/L) LDH4 V(U/L) LDH3 V(U/L) LDH2 V(U/L) LDH1 [S]mM/L 

3.8 4 3.5 8 8 0.7 
9 14.5 7 15 15 2 

13.3 20 11.9 20 20 4 

14.9 22 14.1 22 22 5 

12.8 19 10.6 18 18 10 
 

تممممم : لبايرو ممممات ال ممممو يوم (Km)يسمممماو قمممميم  ابممممت ميكممممايم  منممممتف 
 ات باستعما  لمما ق اةسا  ولجميا المتنا ر  Kmيساو قيم ال ابت 

  (8وكما مورا بالشك  ) بيرم-رسم لينو ر
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\ 

 

 
 الخمسة بيرك لحساب ثابت ميكاليس منتن لممتناظرات-رسم لينوفر  A  ،B،C  ،D  ،E( 8شكل )

 قيم معكوس تركيز المادة مع معكوس السرعة e,d,c,b,a( 7جدول )
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 بيرك –عادلة لينوفر باستعمال م (Km)( قيم ثابت ميكايمس منتن 8جدول )
 ابت ميكايم  منتف  المتنا ر

(Km) 

LDH1 2.18 

LDH2 2.63 

LDH3 3.45 

LDH4 12.5 

LDH5 5.1 

تمممممم  :باسممممتعما  قواتمممم  شممممال LDH2و LDH1ت بمممميط المتنمممما ريف 
 لمممموي  تممممل يرهو  (3ركممممو الميرممممر رقممممم )ما  تمممم ق تراكيممممل مممممف الماسممممتع

وبنسمو مصتميمة   LDH2و LDH 1الت بيطم  تمما  عاليمة المتنما ريف 
وكمممما مورممما  ممم  الجممم و   لميرممممممممرقتتلايممم  مممما ال يممما  تركيمممممممل المممما ق ا

(9)    

 

 LDH(  يوضح تأثير التراكيز المختمفة لممثبط عمى فعالية متناظرات أنزيم 9جدول )
 نسبة الت بيط LDH 2 عالية نسبة الت بيط LDH 1 عالية mM/Lتركيل الم بط 

 - 33.3 - 28.6 ب وف م بط

10 mM/L 18 37% 21.6 35% 

25 mM/L 11.1 61% 18.0 46% 

35 mM/L 10.8 62% 10.8 68% 

50 mM/L 7.2 75% 7.2 75% 
 

( وجممم  انمممو 3) الميرمممر لممركمممووتنممم   راسمممة تمممل ير التراكيمممل المصتميمممة 
-nonت بيطمممممممممممما ة تنا سمممممممممممميا  LDH2و LDH1ي ممممممممممممبط المتنمممممممممممما ريف 

Competitiv يسمممممو طريقمممممة اةشمممممكا  البيانيمممممة  (9) ، يورممممما الشمممممك
Dixon-plot   1ال   يورا العيقة بيف/V   ر[I]  

    

 
 ( 3) مركب رقم من باستخدام عدة تراكيةةز ينالتثبيطي لممتناظر ( رسم ديكسون والذي يبين االثر 9شكل )

 

 Ki( قيم ثابت التثبيط 10جدول )
 Ki ابت الت بيط  المتنا ر

LDH 1 18 

LDH 2 12 
 

يمكمممممف اف نسمممممتنت  ممممممف صمممممي  نتممممماي  الت بممممميط اليتنا سممممم  لممركمممممو اف 
اليعالية الت بيطية تعو  الا مجموتة الكاربوكسمي  الموجمو ق  م  المركمو 

 Arg109 ,Arg171ييث تكوف اوا ر ايونية ما اةيمما  اةمينيمة 

  واليمقمممة غيمممر المتجانسمممة  LDHالموجمممو ق  ممم  الموقممما النشمممط سنمممليم 
  متمموال  ممما يمقممة النيكمموتيف أمايمم   مم  المرا ممق لممركممو ت ممطال بشممك

NADاةنليممممم  
وكمممم لم  مممماف المممممل وج اةلكترونمممم  الموجممممو   مممم   رق  +

النتمممروجيف يليممم  ممممف نيوكميو يميمممة اليمقمممة غيمممر المتجانسمممة وبالتمممال  يقممموم 
بمالموقا  Ser 245بمياجمة بروتوف مجموتة اليي روكسي  مف السيريف 

     ] 14 [ت بيط تم  اةنليم    النشط لينليم، وى ا ما يسبو
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Abstract 
The work include synthesis of Schiff bases (1-12) compounds were prepared in good yield via condensation 

reaction of bioactive drug contain amino group namely Ampicillin, Cefalexin , Aspartame, with four aromatic 

aldehydes: 4,N,N- dimethyl benzaldehyde,4-methoxy-3-hydroxy benzaldehyde, benzaldehyde and 3- 

nitrobenzaldehyde respectivelly , the structure  of the  synthesized  compounds is suggested using (IR, H
1
-NMR) 

spectroscopy. LDH isoenzymes were isolated and partially  Purified from healthy blood serum , by using gel 

filtration (Sephadex G – 200 ( and ion – exchange chromatography(DEAE-cellulose A – 50 ). Kinetic Studies of 

(LDH)isoenzyme were carried out, which included the effect of different concentrations of substrates(Sodium 

pyruvate) and determination the Km Values for that isoenzymes .The study also included the effect of the 

prepared Compound (3) on the activity of LDH isoenzymes in which non - Competitive Inhibition was shown by 

the Compounds . 

  

 

 

 

        


