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الخالصة
ھدفت الدراسة تحضير دواء مصاحب جديد ھو الميتفورمين حيث تم ربطه بدواء االسبرين بوساطة اصره امايدية وتم
التأكد من صحة التركيب الكيمياوي باستعمال الطرائق التحليلية والطيفية المتاحة ) FTIR , 1H-NMR , 13C-NMR
 (,CHNOوقد دلت النتائج المستحصلة على صحة التركيب المقترح وتم تنقية المركب المحضر بوساطة تقنية
كروموتوغرافيا العمود.
تم اخذ  ٤٠ارنبا ً ذات اوزان متقاربة وقسمت الى اربع مجاميع)  ١٠ارانب لكل مجموعة( وكانت كاآلتي:
المجموعة األولى )) :(G1مجموعة السيطرة السليمة( أعطيت ماء الشرب االعتيادي ولم تعط أية مادة .المجموعة الثانية
)) :(G2مجموعة السيطرة المصابة( أعطيت بيروكسيد الھيدروجين بتركيز  % 0.5حتى أصيبت بداء السكري ولم تعط
أية مادة .المجموعة الثالثة ) :(G3أعطيت بيروكسيد الھيدروجين كما في) (G2ثم جرعت المركبين كال على حدا بجرعة
أسبرين بتركيز ) ( ٢٥٠ mg/kgوبجرعة الميتفورمين بتركيز ) (٣٤٨٫٨ mg/kgالمجموعة الرابعة ) :(G4أعطيت
بيروكسيد الھيدروجين كما في) (G2ثم جرعت ) ( ٥٩٦٫٣ mg/kgمن الدواء المصاحب المقترح وبعد مرور ثالث
ساعات من تجريعھا تم سحب عينة الدم من كل ارنب وفصل المصل منھا واجريت عليھا دراسة للمتغيرات الكيموحيوية
واالنزيمية.
وقد أظھرت نتائج التحليل اإلحصائي انخفاضا معنويا في فعالية كل من انزيم الكتيت ديھيدروجنيز ،كرياتين كاينيز ،
وجود انخفاض معنوي بتركيز الكلوكوز و ارتفاع معنوي بتركيز كل من االلبومين ،البروتين الكلي ،الكلوبيولين بتأثير
المركب المحضر ] [Aبالمقارنة مع السيطرة المصابة  .وقد أظھرت النتائج انخفاضا معنويا في فعالية االنزيم الكتيت
ديھيدروجنيز و ارتفاع معنوي في فعالية االنزيم كرياتين كاينيز  ،واظھرت الدراسة وجود ارتفاعا معنويا بتركيز كل من
الكلوكوز ،االلبومين ،البروتين الكلي ،الكلوبيولين بتأثير المركب المحضر ] [Aوبالمقارنة مع السيطرة السليمة.
الكلمات المفتاحية :داء السكري  ،االسبرين  ،الميتفورمين
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المقدمة
داء السكري
يمكن تعريفه بانه حالة مرضية مزمنة ناتجة عن ازدياد مستوى السكر في الدم وذلك يعود الى عوامل وراثية وبيئية
كثيرة كما يعود الى النقص المطلق او الجزئي لالنسولين ) ( insulinالمفرز من البنكرياس وانخفاض حساسية األنسجة
لألنسولين او كالھما ] .[1وھناك أنواع من داء الســكري وھي:
 -١النمط األول السكر المعتمد على األنسولين :وھــومرض يصيب األطفال والمراھقين و يمكن أن تحدث
إصابته في أي عمر ويشكل حوالـي )(%١٠ – ٥من كل الحاالت المشخصة  ،و يتسبب عن استمرار تحطيم المناعة الذاتية
لخاليا بيتا البنكرياسية في جزر النكرھانز ] . [2ويعالج بصورة أساسية حتى أثناء المراحل األولى بحقن األنسولين مع
المراقبة المستمرة لمستويات الكـلوكوز بالدم ،ويمكن أن يصاب المريض الذي ال يتعاطى األنسولين بالحامض الكيتوني
) (Acido ketosisالذي يؤدي إلى الغيبوبة أو الوفاة ].[3
 -٢النمط الثاني غير المعتمد على األنسولين :إن ھذا النمط ھو الشائع ويشكل حوالي ) (% 90من مجموع حاالت
][2
اإلصابة ،وغالباً ما يكون متصاحبا ً مع البدانة المركزية وكذلك مع مخاطر األوعية القلبية مثل :ارتفاع ضغط الدم
 -٣سكري الحمل :يظھر على النساء الحوامل أثناء مدة الحمل ويتراوح المرض من ) (%١٤-١لكل حامل و ھناك
نوعان من سكر الحمل :
ً
 -Aسكر الحمل :ويظھر ھذا النوع اثناء الحمل فقط في النساء اللواتي لم يصبن بالمرض نفسه سابقا ويعود سكر
الكلوكوز الى معدالته الطبيعية بعد الوالدة وھو من األنواع األقل انتشاراً ]. [4
 -Bمرض السكر مع الحمل :في ھذا النوع يحدث الحمل لمريضة مصابة بداء السكري أو ان تكتشف اإلصابة به أثناء
الحمل وال ينتھي مع نھاية الحمل  ،ويعود الفائض من السكر في دم االم الى الطفل وبعد الوالدة يؤدي الى خطر اإلصابة
بارتفاع السكر في دمه  .يعالج سكر الحمل سواء كانت الحامل مصابة بالنمط االول او الثاني باالنسولين ].[4

تشخيص مرض السكري
وجود أعراض مرض السكر مثل )التبول  ،فرط العطش ،شرب الماء( عندما يكون مستوى السكر في الدم وبأي
وقت أكثرمن أو يعادل  ٢٠٠ملغم /ديسليتر أو  11.1ملي مول /لتر من الدم.او ان يكون مستوى السكر في دم المريض
الصائم  ٨ساعات على األقل بدون طعام أعلى من أو يعادل  ١٢٦ملغم /ديسليتر أو  ٧ملي مول /لتر من الدم .او يكون
مستوى السكر بعد ساعتين من اختبار تحمل الكلوكوز أكثر من أو يعادل  ٢٠٠ملغم /ديسليتر أو  11.1ملي مول /لتر من
الدم ].[5
عالج داء السكري :تعد السيطرة على مستوى السكر في الدم ھو امر في غاية االھمية للحفاظ على الصحة العامة و يتم
العالج عن طريق:
][6
 - ١العالج بھرمون االنسولين .
 - ٢العالج باألدوية الفموية الخافضة للسكر وتوجد خمسة اصناف من االدوية الفموية التي من الممكن ان تستعمل بمفردھا
او مع االدوية الفموية االخرى  ،يمكن ان تستعمل مع عقار االنسولين مثل ) مركبات البايكونايد( ]. [6

الميتفورميــن
ھو الميتفورمين ھيدروكلورايد ) (glucophageالتركيب الكيميائي له (1,1- dimethyl biguanide
) hydrochlorideوالصيغة الجزيئيــة له )  [7] ( C4H11N5 . HClو يكون على شكل بلورات بيضاء وقابل للذوبان في
الماء بسھولة وغير قابل للذوبان عمليا في االسيتون  ،األيثر  ،والكلوروفورم و  pHلمحلوله المائي ھو .[8] ٦٫٦٨
ويخفض الميتفورمين من مستوى السكر في الدم من خالل تقليل امتصاص الكلوكوز من جھاز الھضم الى الدم  ،تخفيض
انتاج الكلوكوز من خاليا الكبد و تعزيز حساسية الخاليا لالنسولين  (Metformin)،اصبح متوفرا ايضا ً في عالج تكيس
المبايــض ويمنع سرطـــــان البنكريــــــاس] . [9وتوصل ) [10](Al-Mossaweمن خالل دراسته بان ) (%٧٦٫٧٥فعالية
دوائية لعقار ) (Metforminفيما اذا استعمل في عالج المبايض المتكيسة  .واكــد ) [11] (Al-Jabouriبان عقار
الميتفورمين كان اكثرھا فائدة من ناحية التقليل من مخاطر التصلب الشرياني عند مقارنته مع )الروزكميتازون و
االكربوز( عندما تم دراسة العقارات الثالثة بتاثيرھم على مستويات الدھون في الدم .
واثبت ) [12](Ibraheemبان عقار المتفورمين يؤدي الى ارتفاع مستوى كل من  T3و  T4بعد تناوله ويخفض TSH
بشكل واضح ومعنوي وعلية يمكن االستفادة من استعمال متفورمين في عالج اورام الغدة الدرقية )(thyroid cancer
وكذلك في عالج انخفاض مستوى ھرمون الدرقية دون السريري .
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األسـبـريـــــن
][13

اطلق الصيادلة االلمان على حامض Acetylsalicylic acid
االسبرين ھو ][2-(acetyloxy) benzoic acid
اسم االسبرين الول مرة في عام  [14]١٨٩٩يعد األسبرين من مضادات االلتھابات  -غير الستيرويدية المضادة لاللتھاب
ويرمز لھا ) ، (NSAIDsوقد أستعمل ھذا المصطلح لتميزھا عن األدوية الستيرويدية األخرى كونھا خافضة لأللم
ومضادة للحمى وااللتھاب ] [15كما يعد األسبرين أحد اشھر األدوية في العالم وأكثرھا شعبية عندما انقذ ماليين البشر من
الحمى وأنسداد الشرايين والنوبات القلبية والدماغية واالالم الروماتيزية ومازال حتى االن يعد عالجا ً متميزاً على بدائله مثل
الوارفرين المانع لتجلط الدم في المفعول] [16وتأثيره ضد السرطان ]. [17وذكر )الجميلي(] [18ان تناول قرص أسبرين قبل
النوم يفيد مرضى داء السكر ألنه ينشط البنكرياس إلفراز األنسولين الذي يحول السكر لطاقة ويقلل مقاومة الخاليا و زيادة
حساسيتھا لألنسولين.

الجزء العملي
الجزء العمــلي العضـــوي
 -١تحضير كلوريد )-٢اسيتوكسي( بنزويل  :أضيف الى مسحوق الحامض الكاربوكسيلي )االسبرين( )( 4.00gm
الجاف في دورق دائري ) (5.00 mLمن كلوريد الثايونيل ) (Thionyl chlorideيتم التصعيد لمدة ساعة واحدة
بوساطة حمام مائي ،يزال بعدھا المكثف ثم يعرض الى درجة حرارة مقدارھا  60C0لمدة  3دقائق مع التحريك
للتخلص من كلوريد الثايونيل الزائد للحصول على الناتج وبمقدار)  (6.18 gmوبنسبة مئوية مقدارھا ).(71.37%
 -٢تحضير المركب ][A
][2- ((N-(1-imino-2-methylpropyl)carbamimidoyl)carbamoyl)phenyl acetat
يذاب ) (4.01 gmمن المركب الميتفورمين في البيريدين عند درجة حرارة ) (-12 C0ثم يتم إضافة )( ٦٫١٨ gm
على شكل قطرات من كلوريد )-٢اسيتوكسي( بنزويل تدريجيا  ،يترك التفاعل مع التحريك لمدة  ٢٤ساعة ،وبعدھا
يستخلص المزيج ثالث مرات بوساطة الكلوروفورم استخالص متعدد ) (3×100 mLتؤخذ الطبقة العضوية ويغسل
المزيج ثالث مرات بوساطة الماء المقطر ) ،(3×100 mLويجفف المحلول بوساطة  MgSO4الالمائي ثم يرشح المحلول
ويبخر المذيب للحصول على الناتج النھائي .
تمت تنقية المركب بوساطة كروموتوغرافيا العمود باستخدام المذيبين )كلوروفورم  +ھكسان  (n-وبنسبة ) (٥:٥وكانت
) Rf(0.888للحصول على الناتج النھائي النقي  .تم تشخيص التركيب المقترح االمايد الدوائي المصاحب لالسبرين
باستخدام الطرق التحليلية والطيفية المتاحة ) .( FTIR , 1H-NMR , 13C-NMR ,CHNO

الجـزء العملـي الحياتــي
استعمل محلول بيروكسيد الھيدروجين الستحداث داء السكري بتركيز  %0.5ولمدة شھرين  .الحيوانات المستخدمة
اخذ في الدراسة األرانب المنزلية متقاربة في العمر )الوزن ≤  ( ٢Kgحيث تركت لمدة أسبوع في األقفاص لتس تقر ،وطب ق
عليھا النظام الغذائي نفسه خالل ھ ذه الم دة .قس مت حيوان ات التجرب ة إل ى ) (4مج اميع تض م ك ل مجموع ة ) (10حيوان ات
رتبت كاآلتي  :المجموع ة األول ى)) :(G1مجموع ة الس يطرة الس ليمة( أعطي ت م اء الش رب االعتي ادي ول م تع ط أي ة م ادة.
المجموعة الثانية)) :(G2مجموعة الس يطرة المص ابة( أعطي ت بيروكس يد الھي دروجين بتركي ز  %0.5حت ى أص يبت ب داء
السكري ولم تعط أية مادة.المجموعة الثالثة) :(G3أعطيت بيروكسيد الھيدروجين بتركيز  %0.5كما في) (G2ث م جرع ت
المركبين ك ال عل ى ح دا بجرع ة أس برين بتركي ز ٢٥٠ mg/kgوبجرع ة الميتف ورمين بتركي ز  ٣٤٨٫٨ mg/kgبع د اذابتھ ا
بمذيب ثنائي مثيل سلفوكســايد .المجموعة الرابعة ) :(G4أعطيت بيروكسيد الھيدروجين بتركيز  %0.5كم ا ف ي) (G2ث م
جرعت المشتق المحضر بتركيز  ٥٩٦٫٣ mg/kgمذاب بم ذيب ثن ائي مثي ل سلفوكســ ـايد وبع د م رور ث الث س اعات م ن
تجريعھا تم سحب عينة الدم من كل ارنب وفصل المص ل منھ ا واجري ت عليھ ا دراس ة للمتغي رات الكيموحيوي ة واالنزيمي ة
وكما يأتي:
تقدير مستوى الكلوكوز في مصل الدم
-١
ت م اس تعمال ع دة  kitم ن ش ركة  Plasmatecويح دد الكلوك وز الموج ود ف ي النم وذج عل ى أس اس تفاع ل GOD-POD
) (Trinderحسب المعادالت االتية :
β- D-Glucose +O2+H2O
Gluconicacid + H2O2
Quinone + H2O
H2O2+ phenol+ amino phenazone
تعد طريقة تقدير الكلوكوز طريقة أنزيمية لونية يتم بوساطتھا تحديد الكلوكوز بع د أكس دته بوج ود كلوك وز أوكس يديز  ،وان
تركيز الكلوكوز يتناسب مع شدة اللون الوردي وتقاس عند طول موجي  505nmوفق المعادالت السابقة ].[19
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 -2تقدير مستوى فعالية انزيم الكتيت ديھيدروجنيز
تم تقدير انزيم الكتيت ديھيدروجنيز باستخدام عدة  kitمن شركة  Biolaboوبطريقة ) (Heneryوحسب التفاعل االتي:
O

O
+ NAD+

O-

LDH

O+ NADH + H+
O
pyruvate

OH
lactate

+

ان النقصان الناتج في االمتصاصية يكون بسبب تحول  NADHالى  NADوتقاس الفعالية النسبية المباشرة لـ  LDHفي
المصل عند .[20] 340 nm
 -٣تقدير مستوى فعالية انزيم كرياتين كاينيز
تم تقدير انزيم الكرياتين كاينيز باستعمال عدة  kitمن شركة  Humanباستعمال كاشف معدل يحتوي على Polyclonal
 antibodyخاص للمونمر  CK-Mلذلك ي تم التثب يط الت ام لفعالي ة  CK-MMونص ف م ن فعالي ة  ،CK-MBفق ط تق اس
فعالية الوحدات الثانوية للمونمر  Bغير المثبط التي تمثل النص ف .وھ ذه الطريق ة تفت رض ان فعالي ة  CK-BBف ي المص ل
تساوي صفرا  ،ومخطط التفاعالت توضح ذلك.
Creatine+ ATP

B monomer subunit
of CK-MB

6-Phosphogluconate + NADPH +H

1) Creatine phosphate+ Mg-ADP

3)G-6-Phosphate + NADP G6-PDH
][20

يسبب تحول  NADP+الى  NADPHالى زيادة في االمتصاصية التي تقاس عند 340 nm
 -٤تقدير مستوى تركيز األلبومين
تم استعمال عدة  kitمن شركة  Biolaboتتضمن ھذه الطريقة تفاعل برومو كريسول األخضر في المحلول المنظم عند
) (pH=4.2مع األلبومين لتكوين معقد ملون  ،الذي تتناسب شدة لونه مع تركيز األلبومين وباالعتماد على قياس مقدار
امتصاص اللون عند طول موجي ).(630 nm
 -٥تقدير مستوى تركيز البروتين الكلي
تم استعمال عدة  kitمن شركة  Biolaboتعتمد ھذه الطريقة على مفاعلة عينة مصل الدم الحاوية على البروتين م ع محل ول
ترت رات البوتاس يوم  .النحاس يك القاعدي ة )ايون ات  cu2+ف ي مح يط قاع دي ( ال ذي يع رف بكش ف بايوري ت ) Biuret
 (Reagentليعطي معقدا ذي لون بنفسجي شدة امتصاصه تعتمد على عدد أواص ر الببتي د الموج ود ف ي الب روتين  ،إذ تق اس
شدة االمتصاص عند طول موجي ).( 550 nm
 -٦تقدير مستوى الكلوبيولين في مصل الدم
تم تقدير مستوى الكلوبيولين في مصل الدم تبعا ً للمعادلة االتية ].[21
Con.Globulin = Con.Total protein- Con.Albumin
.

النتائج والمناقشة
الجزء العضوي تضمن ھذا الجزء خطوتين وھما:
 -١تحضير كلوريد االسبرين
تم تحضيره بوساطة مفاعلة الحامض الدوائي )األسبرين( مع كلوريد الثايونيل ) (SOCl2مع التصعيد المعتدل في حمام
مائي وبدرجة حرارة ) ( ٩٠ 0Cولمدة ساعة واحدة .حيث استبدلت مجموعة الھيدروكسيل في الحوامض الكاربوكسيلية
)لألدوية( بالكلور ليعطي الناتج المطلوب واثنين من النواتج العرضية وھي ) SO2و (HClذوات الخاصية الطيارة التي
تزال بسھولة ،ان الميكانيكية المقترحة لتكوين كلوريد )-٢اسيتوكسي( بنزويل تتبع التفاعل التالي ]. [22
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 تحضير الدواء المصاحب االمايد لألسبرينتم تحضيره من تفاعل المركب الميتفورمين مع كلوريد االسبرين ،بوجود البيريدين عند درجة حرارة ) (-١٢م مع
التحريك المستمر لمدة  ٢٤ساعة ليعطي المركب ] [Aالناتج على شكل ) (Semisolidوبنسبة ) (71.37%وحسب
التفاعل اآلتي :
ه

O
NH

+ HCl

O

NH
N
H

NH

C

NH
O

Pyridine

N
H

OC

O

-12

H 3C

NH 2

N
H

N

+

O
C
Cl

O

تم تشخيص التركيـــــب المقترح االمايد الدوائي المصاحـــب لالسبرين باستعمال الطرائق التحليلـــية والطيفـــــية
المتاحة ).(FTIR , 1H-NMR , 13C-NMR ,CHNO , TLC
TLC ,Rf(0.888)(n- Hexan : chloroform) (5:5); IR(Film) ( cm-1),1485 (C=C)aromatic,
1606(C=N) azo methene, 1656(C=O) amide,1693(C=O) ester, 2925(C- H)aliphatic, 30453080(C-H) aromatic, 1HNMR ,(1.04)ppm (d ,6H ,2CH3) ,(1.67)ppm (d,1H,CH), (2.0)ppm (s,
2H,NH), (2.39)ppm (s ,3H,CH3), (7.34-8.06)ppm (d ,4H ,aromatic) ,(9.62)ppm(s,1H,C=N) ,
13
C-NMR, (20.3-20.5)ppm (3CH3) aliphatic, (33.4)ppm (1 C- H)aliphatic,(123-148)ppm
(C)aromatic ,(156.7)ppm (C=N) ,(169.2)ppm(C=O).
الشكل ) (1يبيــــن طيف  FTIRوالشكل ) (2يبين التحـــليل الدقيـــــق للعناصر CHNOوالشكل ) (3يبين
طيـف  1H-NMRوالشكل ) (4يبين طيف  13C-NMRللمركب ].[A

الجزء الحياتي
 -1مقارنة المتغيرات الكيموحيوية ) (GLU
تم قياس تأثير المركب المحضر ]  [ Aعلى مستوى تركيز الكلوكوز )  ( GLUوالجدول )  ( 1يوضح مستوى
تركيز) (GLUبين المجاميع االربعة وكذلك يبين المعدل واالنحراف القياسي.
بعد استعراض االرقام للمتغير كلوكوز في الجدول ) (١لوحظ وجود اختالف معنوي بين  G1, G2, G3, G4حيث كانت
مستويات المجاميع 90.35 , ( 230.80 ± 8.24 )mg/dl , ( 110.08 ± 4.08 )mg/dl , (102.35 ± 2.30 )mg/dl
 ( ± 2.27 )mg/dlعلى التوالي .لوحظ في الجدول )  ( 1ان مستوى الكلوكوز في ) (G4كانت افضل بخفض مستوى
الكلوكوز من ) (G3وھذا دليل على نجاح الھدف المنشود من تحضير الدواء المصاحب المقترح  .وتبين من نتائج الدراسة
أن الميتفورمين قد أدى إلى خفض مستوى كلوكوز الدم وھذا يتطابق مع نتائج دراسات ) [23]( Nicole et alونتائج )
 [24]( Subhabrata et alونتائج ) [25](Shathaونتائج ) [26] (Sazan et alوقد يعزى بعض الباحثين تأثير المتفورمين
المخفض لكلوكوز الدم إلى إمكانية المتفورمين على تقليل المواد األولية الداخلة في تخليق الكلوكوز من قبل الخاليا الكبدية
وتحفيز الخمائر المسؤولة عن أكسدة الكلوكوز] . [27فضالً عن زيادة حساسية مستقبالت اإلنسولين لإلنسولين في خاليا
الجسم مما يزيد من دخول الكلوكوز إلى ھذه الخاليا]. [28
 -2مقارنة مستوى فعالية كل من االنزيمات ) (CK , LDH
تم قياس تأثيرالمركب المحضر ]  [ Aعلى فعالية كل من انزيم كرياتنيين كاينيز ) (CKو انزيم الالكتيت
ديھيدروجنيز ) (LDHحيث أن الجدول ) (2يوضح مستوى فعالية)  (CK , LDHبين المجاميع االربعة وكذلك يبين
المعدل واالنحراف القياسي.
و بعد استعراض االرقام لفعالية انزيم ) (LDHفي الجدول ) (٢لوحظ وجود اختالف معنوي بين G1, G2, G3, G4
حيث كانت المستويـات المجاميع ,( 399.70 ± 62.66 ) U/L , (228.70 ± 35.68)U/L , (215.20 ± 24.43)U/L
 ( 233.33 ± 25.66 ) U/Lعلى التوالي .لوحظ ان المجموعة  G4لھا القدرة على التثبيط االنزيم ) (LDHاعلى من
المجموعة  G3التي تمثل األدوية األصلية منفصلة.
وقد يعود سبب انخفاض أنزيم الالكتيت ديھايدروجينيز)  ( LDHللدور األساسي لألنزيم في عملية أكسدة الكلوكوز الذي
يعد المصدر الرئيسي للدماغ ]. [29
اما فعالية انزيم ) (CKفي الجدول ) (٢لوحظ وجود اختالف معنوي بين  G1, G2, G3, G4حيث كانت
المستويــــــــــات المجاميع , (62.775±3.580)U/L , (38.807±3.103)U/L , (42.725±4.544)U/L
 (35.367 ± 2.759) U/Lعلى التوالي .ان سبب انخفاض المسار االيضي في الكبد ھو تثبيط الكتيت ديھايدروجنيز
المايتوكوندريا والنتيجة فأنه يسبب أنخفاضا في الطاقة  ،ATPوللكرياتين كاينيز دور مھم في تجھيز الطاقة الحيوية الى
العضلة القلبية وقد درس بشكل مكثف خالل العقود السابقة وان طاقة الخاليا القلبية تعتمد على االكسدة الھوائية لألحماض
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الدھنية والكربوھيدرات كمواد أساس والذي ينتج  ATPفي المايتوكندريا بوساطة الفسفرة التاكسدية
يفسر ارتفاع فعالية انزيم الكرياتين كاينيز.

][30

وبذلك يمكن ان

 -3مقارنة مستوى تركيز كل من )(Glo, Alb, TP
تم قياس تأثير المركب المحضر ]  [ Aفي تركيز كل من البروتين الكــلي ) (TPوااللبوميـــــن )(Alb
والكلوبيولــين ) (Gloحيث أن الجدول ) (3يوضح مستوى تركيز كل من)  ( Glo , Alb ,TPبين المجاميع االربعة
وكذلك يبين المعدل واالنحراف القياسي.
عند قياس تركيز البروتين الكلي في الجدول ) (٣لوحظ وجود اختالف معنوي بين  G1, G2, G3, G4حيث
كانت المستويــــــــــــــــــــــات المجاميــــــــــــــــع , ( 53.168 ± 2.719 )mg/dl , ( 62.164 ± 2.675 )mg/dl
 ( 51.194 ± 4.396 )mg/dl , ( 40.336 ± 2.779 )mg/dlعلى التوالي .لوحظ ان المجموعة  G4لھا القدرة على
رفع مستوى البروتين الكلي اعلى من المجموعة  G3التي تمثل األدوية األصلية منفصلة وقد يعزى سبب ارتفاع مستوى
البروتين الكلي إلى إعادة العمليات األيضية إلى مسارھا الطبيعي البنائي في تحفيز عملية بناء مصادر الطاقة في الجسم من
البروتينات والدھون.
وبعد استعراض االرقام للمتغير االلبومين في الجدول ) (٣لوحظ وجود اختالف معنوي بين  G1, G2, G3, G4حيث
31.757 ±
كانت المستويات المجاميع )mg/dl ,(37.666 ± 2.175)mg/dl, (43.068 ± 2.208)mg/dl
 (39.693 ± 3.144 )mg/dl , (3.104على التوالي .لوحظ ان المجموعة  G4لھا القدرة على رفع مستوى االلبومين
اعلى من المجموعة  G3التي تمثل األدوية األصلية منفصلة .وتتفق ھذه النتيجة مع ) [31] (Maha and Odaوقد يعزى
سبب التغير في تركيز األلبومين إلى انخفاض تركيز الكلوكوز في مصل الدم ،
وبما أن األلبومين يعد من مضادات األكسدة فإنه يعمل على تقليل انتاج الجذور الحرة التي تسبب االنخفاض في األكسدة
الفوقية للدھن أي انخفاض في تركيز المالوندايلديھايد نتيجة لذلك تزداد البروتينات التي تحتوي على الثايول كاأللبومين في
مصل الدم ]. [32
و بعد استعــــــراض االرقام للمتغير الكلوبيولين في الجدول ) (٣لوحظ وجود اختالف معنوي بين G2, G3,
 G1, G4حيث كانت المستويــــــــــــــــــات المجاميـــــــــــــع 15.502 ± )mg/dl , (19.096 ± 2.454)mg/dl
 (11.501 ± 5.963 )mg/dl , (8.579 ± 2.176 )mg/dl , ( 2.686على التوالي .لوحظ ان المجموعة  G4لھا القدرة
على ارتفاع مستوى الكلوبيولين اعلى من المجموعة  G3التي تمثل األدوية األصلية منفصلة .ان الكلوبيولين يعد من
االجسام المضادة ويقوم بوظائف دفاعية ]. [33
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( ومجموعة السيطرة المصابةG1) ( لمجموعة السيطرة السليمةGLU) يوضح مستوى تركيز: ( 1 ) .الجدول رقم
( والمجموعة التي جرعت الدواء المصاحبG3) (وللمجموعة التي جرعت دواء الميتفورمين واالسبرين منفصلةG2)
.(G4) المقترح
Parameters
Group
N
Mean ± SD
G1
١٠
90.35 ± 2.27 d
G2
١٠
230.80 ± 8.24 a
Glucose
mg\dL
G3
١٠
110.08 ± 4.08
b
G4
١٠
102.35 ± 2.30
c
p ≤ 0.05  األحرف المختلفة تعني وجود فرق معنوي عند مستوى احتمالية
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الجدول رقم:(2) .يوضح مستوى فعالية )  (CK , LDHللمجموعة السيطرة السليمة ) (G1والمجموعة السيطرة
المصابة ) (G2وللمجموعة التي جرعت دواء الميتفورمين و االسبرين منفصلة ) (G3والمجموعة التي جرعت الدواء
المصاحب المقترح ).(G4
Parameters
Group
N
Mean ± SD
G1
١٠
233.33 ± 25.66 b
G2
١٠
399.70 ± 62.66 a
Lactate
dehydrogenase
G3
١٠
228.70 ± 35.68 b
U/L
G4
١٠
215.20 ± 24.43 b
G1
١٠
35.367 ± 2.759 d
G2
١٠
62.775 ± 3.580 a
Creatinkinase
G3
١٠
38.807 ± 3.103 c
U/L
G4
١٠
42.725 ± 4.544 b
 األحرف المختلفة تعني وجود فرق معنوي عند مستوى احتمالية p ≤ 0.05

الجدول رقم ( 3 ).يوضح مستوى تركيز )  ( Glo, Alb, TPلمجموعة السيطرة السليمة ) (G1ومجموعة السيطرة
المصابة ) (G2وللمجموعة التي جرعت دواء الميتفورمين و االسبرين منفصلة ) (G3والمجموعة التي جرعت الدواء
المصاحب المقترح ).(G4
Parameters
Group
N
Mean ± SD
G1
١٠
51.194 ± 4.396 b
G2
١٠
40.336 ± 2.779 c
Total protein
g\dL
G3
١٠
53.168 ± 2.719 b
G4
١٠
62.164 ± 2.675 a
G1
١٠
39.693 ± 3.144 b
G2
١٠
31.757 ± 3.104 c
Albumin
g\dL
G3
١٠
37.666 ± 2.175 b
G4
١٠
43.068 ± 2.208 a
G1
١٠
11.501 ± 5.963 c
G2
١٠
8.579 ± 2.176 c
Globulin
g\dL
G3
١٠
15.502 ± 2.686 b
G4
١٠
19.096 ± 2.454 a
 األحرف المختلفة تعني وجود فرق معنوي عند مستوى احتمالية p ≤ 0.05
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Abstract
This study aimed to synthesize a novel amide prodrug of metformin with aspirin by
amide bond. The structure was characterized by (FTIR, 1H-NMR, 13C-NMR and CHNO)
,Purification of the prepared compound was using column chromatography.
Using of 40 rabbit having the same weight and devided into 4 groups (4x10) the first
group (G1): (the control healthy group) was given drink water and didn’t give any material,
second group(G2):( the control infected group) was given hydrogen peroxide concentration
% 0.5 until infecting diabetes mellitus, third group(G3): was given hydrogen peroxide
concentration as in (G2) and ( 250 mg/kg) of aspirin and (348.8 mg/kg) of metformin, fourth
group(G4): was given hydrogen peroxide concentration as in (G2) and (596.3 mg/kg) of the
proposed prodrug.
After 3 hours, blood was taken from all groups, the serum was separated, and prepared to
study it with biochemical and enzymatic study.
Statistical data analysis revealed significant decrease in the levels of (lactate
dehydrogenase, creatinkinase) , and significant decrease in the concentration of (Glucose) ,
and significant increase in the concentration of (total protein, albumin, globulin) affected by
the prepared Compound [A] as compared with the control infected group.
Statistical analysis revealed significant decrease in the levels of (Lactate dehydrogenase)
and significant increase in the levels of (creatinkinase) , and significant increase in the
concentration of (Glucose, albumin, total protein and globulin) affected by prepared
compound [A] as compared with the control healthy group.
Keywords: Diabetes Mellitus , Metformin , Aspirin
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