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  ملخص الوصف الفنى

The invention provides a novel organic complex of platinum, 

namely cis- isocitrato ( 1.2-diaminocyclohexane) platinum (II), 

which has been found to have both an anti-tumour activity and a 

water-solubility greater than other known organic platinum 

complexes, and which therefore should be of great therapeutic 

value in the treatment of malignant trumours in a human subject, 

the platinum complex can be prepared by reading cis-dichloro 

(1.2- diaminocyclohexane) platinum (II) with silver nitrate and 

then reacting the resulting reaction liquid, after removal of the 

silver chloride formed in the reaction, with trisodium isocitrate 

to form the required platinum complex. for the treatment of 

malignant tumours the platinum complex can be administered, in 

the form of a pharmaceutical composition, either by the oral, 

intramuscular or intravenous route.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 – يامينو -7، 1)يتعلق االختراع بمركب بالتيني عضوي تحديدا سي ايزوسيتراتو 

ى الذي اكتشف ان له فعالية مضادة للورم وقدرة عل (II )بالتين( سيكلوهكسان

في الماء تفوق المركبات المعروفة للبالتين وبالتالي فان له قيمة عالجية  االنحالل

يمكن تحضير مركب البالتين بتفاعل . معالجة االورام الخبيثة لدى االنسان فائقة في

مع نيترات الفضة ومن ثم  (II ) بالتين( ديامينوسيكلوهكسان -2، 1) ديكلورور -سي

وذلك بعد التخلص من ) يزوسترات ثالثي الصوديوم التفاعل مع ا بتفاعل سائل

، لمعالجة االورام الخبيثة. فيتشكل مركب البالتين المطلوب (كلورو الفضة الحاصل

بشكل مركب صيدلي سواء كان استعماله بطريقة الفم او  يمكن اعطاء مركب البالتين
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