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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 تقديــرالشكــر وال

احلمد هلل الذي هدانا هلذا ومـا كنـا    ،األول قبل كل شيء واألخر بعد فناء كل شيءاحلمد هلل    

(. صـل  اهلل عليـا وسـلم   )  والسالم علـ  رسـولا الكـريم  مـد     لنهتدي لوال أن هدانا اهلل والصالة

الجنـا  هـذا    هـذه الدراسـة ووفقـ     إهنـاء واني أمحد اهلل تعاىل علـ  عظـيم فهـلا الـذي مكـن  مـن       

 .يكون علماً نافعاً خالصاً لوجها تعاىل اناهلل  يااجلهد العلمي داع

اهنــي رســاله هــذه بفهــل اهلل تعــاىل اال ان اتقــدم بفــا ا الشــكر وج يــل االمتنــان اىل    اال يســع  وانــ

عل  ما  " مد اقبال سلمان"والدكتورة  "امحد مهدي سعيد"الفاضل الدكتور  األستاذ املساعد

يل صــعوبا  البحــ    يل خــع عــون لــا ذلّــال  فكــانو  يل مــن مســاعدة ومتابعــة وتوجيهــا  ســديدة قــدموه

 .فج اهم اهلل ع  خع اجل اء  عليّ مهمة اكمالا  وسهال

قسـم   وعرفانا باجلميل اقدم شكري وتقـديري اىل عمـادة كليـة الةبيـة للعلـوم الصـرفة ور اسـة       

مـن مسـاعدة ودعـم      قسـم الكيميـاء ملـا ابـدوه     منتسـ  و كافة الكيمياء واساتذتي االفاضل 

 .لتسهيل مهمة البح 

 مسـوول  واىل"  انسـام جنـاد  " السـت   و" ضياء حسـني  " االستاد  خمترب التحليلية مالك بالغ الشكر إىل  

 .لتعاوهنم و حسن معاملتهم "مصطف  خالد " املخ ن 

اركـان ، علـي صـرب ،    )  واخص بالـذكر شكري و تقديري إىل  مال ي يف الدراسا  العليا  

 .(علي  مد ،  مد ، عالوي ، علي حامت ،صفا ، انوار ، افراح 

من أصدقا ي و مال ي وإخوتي أينمـا  قل  وفكري  اقلمي ومل ينس وشكرا وعذرا لكل من نَسِاُ 

 ...كانوا
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ةصالخلا  

       مكونات نماذج من الحصى  تضمنت هذه الدراسة استخدام اربع طرائق لتقدير

بعض العناصر الثقيلة , السيستين,  حامض اليوريك) مثل ( الكلى والمرارة ) 

 .الدم وفي شكلهما ألنقي صلفي م (والفلزية

بتقنية  بشكل منفرد السيستينيك والتقدير المباشر لحامض اليور: الطريقة األولى

: الماء)مزج  من مكونتم اذابة المواد بمذيب . االمتصاص االشعة فوق البنفسجية 

فتم اذابته  السيستينبالنسبة الى حامض اليوريك اما  (M2.0 د الصوديوم يهيدروكس

. (9:  59) بنسب حجمية ( دروكلوريك حامض الهي: الماء ) بمذيب مكون من مزج 

 بالنسبة الى( نانومتر 089  )االطوال الموجية ألعظم امتصاص وكانت قيست 

        ضمن مدى تراكيز السيستينبالنسبة الى , (نانومتر 092 ), حامض اليوريك

لحامض ( مل/مكغم 2.29 و 2.0 ) الكشف حد,لكال المادتين (مل/ مكغم 1-25)

( 020.79 , 57.79)ت بين ونسبة االسترجاعية تراوح .التوالي في السيستيناليوريك و

R (0.9996 , 0.9999) ,و قيد الدراسة المستعملةللمواد القياسية 
2

للمواد قيد 

 . طبقت الطريقة بنجاح في تقدير المواد في مصل الدم.الدراسة

التقدير بطريقة كرموتوغرافيا السائل عالي األداء حيث تم تحضير : الطريقة الثانية

خالت الصوديوم )رك من طور متح استخدامتم  .تينالسيسمحاليل حامض اليوريك و

(  nm 254)عند الطول الموجي (. pH 4)بدالة حامضية (  %5نترايلمع االسيتو

( min 10)وزمن قياس ( دقيقة/ مل  0.0(وبمعدل سرعة جريان للطور المتحرك 

حيث كان زمن . C18 (µm / cm 25 × 0.46 5 )  عمود فصل بابعاد  بأستعمال

حد ( دقيقة 0.772)عند  السيستينو( دقيقة  2.028)امض اليوريك عند احتجاز ح

ونسبة . التوالي في السيستينلحامض اليوريك و( مل/مكغم 2.29,  2.0)الكشف 

وكانت .قيد الدراسة المستعملةللمواد القياسية ( 021.11, 52.22)االسترجاعية تراوحت بين 

R (0.9998 , 0.9999) قيمة
2

طبقت هذه  .التوالي فييوريك للسستين وحامض ال

 .الطريقة لتقدير المواد قيد الدراسة في الحصى ومصل الدم

مكونات الحصى  الكلى العناصر في هي طريقة تقدير بعض : الطريقة الثالثة  

تم تحضير محاليل الحصى حيث . والمرارة  بجهاز مطيافية االمتصاص الذري

 0.4هيدروكسيد الصوديوم  :الماء) مذيب حضر محلول حصى الكلى عن طريق

M) مزيج من الميثانول مع حامض الهيدروكلوريك حصى المرارة فتم تحضيره  اما

 – 2.09),للزنك% (  2.22 – 2.02 )وجد ان مدى تراكيز لحصى الكلى. المركز
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 ,للنيكل %( 2.20 – 2.28)للحديد , %(  2.220 – 2.21),للرصاص( % 2.20

ما ا .اصر النحاس , الكروم, المغنسيوم و المنغنيزولم يكن هنالك تحسس للجهاز لعن

%(  2.01 – 2.09)للزنك ,   (%2.22– 2.21)حصى المرارة فكان مدى تركيز

ولم يكن هنالك تحسس للجهاز لعناصر .للنيكل %(  2.29 – 2.10)للرصاص , 

 .النحاس , الكروم, المغنسيوم, المنغنيز والحديد

الكلى ) الصوديوم والبوتاسيوم في الحصى هي طريقة تقدير  :الطريقة الرابعة

تم تحضير محاليل الحصى حيث حضر . بجهاز مطيافية االنبعاث الذري( والمرارة 

الماء المحمض بحامض الهيدروكلوريك اما حصى  بأستعمالمحلول حصى الكلى 

الميثانول وبعض قطرات من حامض  بأستعمالالمرارة فتم تحضيره 

% (  2.227 – 2.19) ى تراكيز لحصى الكلى وجد ان مد .الهيدروكلوريك

, اما حصى المرارة فوجد ان مدى للبوتاسيوم%(  2.222 – 2.21)  ,للصوديوم

ولم يكن هنالك تحسس للجهاز لعنصر  .للصوديوم%(  2.21 – 2.09)تركيز 

 .البوتاسيوم
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 الرموز واملختصرات                                   

 المختصر العبارة الكاملة
Atomic Absorption Spectroscopy                             AAS 

Acetonitrile ACN 

Centimeter cm 

Cystine CYS 

Deciliter dL 

Flame Atomic Absorption Spectrophtometry FAAS 

Gallstones GS 
High performance liquid chromatography HPLC 

limits of detection L.O.D 

limits of quantitation L.O.Q 

Magnesium  Mg 

Mile litter   ml 

Mill mole  mmol 

Nanometer nm 

power of hydrogen pH 
 parts per million                          ppm 

Correlation coefficient r 

Determination coefficient  R
2 

Relative standard deviation R.S.D 
Reverse Phase High Performance Liquid 

Chromatography 

RP-

HPLC 

standard deviation S.D 

standard error S.E 
 Retention Time tR 

Uric acid UA 

Micrograms μg 
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 Introduction                                                               المقدمة  .1

  مطيافية االشعة فوق البنفسجية:1.1

Ultraviolet radiation spectroscopy   

تعتمد . (Vis-UV)ويرمز لها أنواع الدراسات الطيفية  ىاإللكترونية من أحد المطيافية تَُعد          

اذ سميت بهذا االسم ألن امتصاص األشعة في األشعة فوق البنفسجية أو المرئية،على امتصاص 

 .(1)هاتين المنطقتين يؤدي إلى إثارة بعض اإللكترونات في الجزيء الذي يمتص في تلك األشعة 

 التحليل الطيفي في مجال األشعة المرئية وفوق البنفسجية : 1.1.1

Analysis device in the visible and ultraviolet radiation field  

هما ينتج عند يمظاهر اذ أن كلالفسجي في كثير من يسلك الضوء المرئي سلوك الضوء فوق البن     

في طرق  عملكما أن أغلب األجهزة التي تست(. 2)ات العينة يئامتصاصه تفاعل الفوتونات مع جز

التحليل الطيفي في مجال األشعة المرئية هي نفسها التي تستخدم في طرق التحليل الطيفي في مجال 

ن ل مالمجاويغطي هذان الطيفان . لذا فقد جرت العادة على دراستهما معا  . األشعة فوق البنفسجية

 .حدود منطقتي المرئية وفوق البنفسجيةح الشكل يوض (3)نانوميتر  022إلى  222

 

 قسم من الطيف الكهرومغناطيسي ومن ضمنه حدود منطقتي المرئية وفوق البنفسجية (  1-1) الشكل 
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 Electronic excitement                    اإللكترونية اإلثارة:1.1.1

كل منها يتألف من نواة ومن إلكترونات  كما هو معروف تتكون الجزيئات من ذرات     

فإذا امتصت الجزيئات طاقة معينة انتقلت . تدور حولها في مستويات طاقية محددة

وهذا ما يدعى باإلثارة  إلى مستوى طاقة أعلى اإللكترونات من مستوى الطاقة األدنى

لكي يسبب شعاع ضوئي إثارة إلكترونية ينبغي أن يكون هذا الشعاع في (. 4)اإللكترونية 

(. 5) مجال األشعة المرئية أو فوق البنفسجية ويمتلك الطاقة الالزمة الثارة االلكترونات

 .  E =hυ ويرتبط تردد الشعاع الممتص بطاقة االشعاع بالعالقة

 :الث أنواع من اإللكتروناتئات العضوية ثيوجد في الجزي

لهيدروجين والكاربون، إلكترونات مشتركة في رابطة مشبعة كالرابطة بين ا:األولالنوع  -

وكمية  ؛σ بالكاربون في المركبات المشبعة وتسمى هذه الرابطة برابطةوالكاربون 

ن طاقة األشعة فوق أكبر بكثير م σ ابطةتبطة بررمالطاقة الالزمة إلثارة اإللكترونات ال

مذيبات كفي هذا المجال لذا تستعمل عادة  فإن المركبات المشبعة ال تمتص ؛البنفسجية لذا

 (. 6) جيدة

تلك التي تشترك في رابطة غير مشبعة، وهذه المركبات  :الثاني من اإللكتروناتالنوع  -

توي على وكمثال على هذه المركبات تلك التي تح π ورابطة σ تحتوي عادة على رابطة

 (. 7)مثل البنزين  ثالث روابط متناوبة

النوع الثالث من اإللكترونات هي التي ال تشترك بروابط بين الذرات وهذه تدعى  -

ألن كل  ؛n  وي إلكتروناتتالحرة، والمركبات العضوية المشبعة ال تح n كتروناتلبإال

تشترك في الروابط  اإللكترونات في المستويات الخارجية للكربون والهيدروجين

وي النيتروجين واألكسجين والكبريت تالمركبات العضوية التي تحاما .الكيميائية

ويمكنها أن تمتص  n فإنها تحتوي على إلكترونات في صيغتها التركيبية والهالوجينات

وتسمى األشعة المرئية أو فوق البنفسجية ألن هذه األشعة يمكنها إثارة اإللكترونات الحرة 

اذ ( 2-1)الشكل  كما فيموعة التي تحوي ذلك بالمجموعة الماصة او الكروموفورالمج

 (. 0) يمثل مخطط انتقاالت االلكترونات
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 .مخطط االنتقاالت االلكترونية (1-1)شكل 

 

 Absorbance law                                     قانون االمتصاص: 1.1.1 

يعتمد امتصاص اإلشعاع الكهرومغناطيسي من قبل محلول يحتوي على صنف ماص         

العالقة بين االمتصاص  Bougerاكتشف  1721على سمك المحلول وتركيزه ففي سنة 

بطريقة أكثر  1762في عام  Lambertثم صاغ هذه العالقة الباحث  ،وسمك الوسط الماص

امتصاص اإلشعاع وتركيز جزء المحلول بوضع عالقة بين  1052في عام  beerدقة، وقام 

 (.1((Bouger – Lambert –Beer)الممتص للضوء بصيغة قانون رياضي يدعى 

إن العالقة اآلتية تستخدم لقياس صنف واحد ممتص باستخدام شعاع أحادي اللون     

(Monochromatic light.) 

(1-1)     

  :إذ إن  

A = االمتصاصAbsorbance  

P0 = شدة اإلشعاع الساقط                P =شدة اإلشعاع النافذ . 

a  =االمتصاصية النوعية                b  = (.سم)طول ممر االشعاع خالل المحلول بالسنتيمتر 

C  =تركيز الصنف الممتص. 

 

 

abc
P

p
A o  log
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 UV-Visible Applications   المرئية -البنفسجية فوق األشعة تطبيقات: 1.1.1

على ة المرئي  -  البنفسجية فوق لألشعة الطيفية للدراسات الواسعة التطبيقات شتملت أ         

فوق لألشعة المرئية او  ماصة كيمياوية حياتية وانواع ،العضوية و غير العضوية المركبات تقدير

 التحول بعد أجراء للضوء الماصة المواد من للعديد الكميكما يمكن انجاز التقدير  البنفسجية،

المختبرات  في المحضرة المحاليل من  %90 قدرت وقد ماصة لمشتقات المنتج  الكيميائي

 اشتملت لقد (.12)المرئي الطيف - البنفسجية فوق المطيافية على أساسا ترتكز والتي السريرية

 العطرية المركبات تحديد :علىألشعة الفوق البنفسجية ا امتصاص النمطية لمطيافية التطبيقات

 واالدوية، مايكروغرامواحد  من أقل بمستويات و السترويدات المبيدات رواسب مثل النواة متعددة

 الطيفي الضوئي القياس طرائقلوقد تم تطوير التطبيقات المختلفة  والفيتامينات، ،واالصباغ

 وكذلك الملونة المعقدة الفلزيةك المركبات المختلفة  تحليل امتصاصية على وانصبت ،المرئي

الملونةاالخرى  المركبات
 
 (11). 

  األداءكروموتوغرافيا السائل عالي : 1.1

High Performance Liquid Chromatography 

حامال معه مكونات العينه او المزيج المعني  التقنية يكون الطور المتحرك سائال  في هذه          

بالفصل خالل طور ساكن مؤلف من عمود كرموتوغرافي معبأ بدقائق صلبة صغيرة جدا 

رة بصو تأمين الفصلالتي تستطيع و ،او اقل من ذلك مايكرومتر (5) يكون حجمها الحبيبي

تجري عملية احتجاز المكونات للمزيج على العمود  .جيدة للمواد في الطور السائل

قوى فاندرفال  والطورين ومنها ،الكرموتوغرافي بسبب القوى الفيزياكيميائية بين المكونات

(VanderWaals) ،ان . تأثيرات الكتروستاتيكية  واواصر هيدروجينية، تاثيرات قطبية

دم في هذه التقنية اعمدة صغيرة يستخ(. 12)محصلة هذه القوى هي التي تحدد نوعية الفصل 

وتعمل هذه االعمدة تحت ضغوط عالية لغرض تسهيل  مايكرومتر( 5-1)ذات اقطار بحدود

إن عمود الكروموتوغراف هو قلب النظام . والسيطرة على سرعته ،حركة الطور المتحرك

    وبطولمليميتر (   (4.6أكثر األعمدة المستعملة لها قطر داخلي . حيث يجري فيه الفصل

ومرصوصة بشكل  مايكروميتر ((5-1 محشوة بأطوار ثابتة لها حجم دقائق سم (   (5-25

المركبات المطلوب فصلها تعتمد طبيعة الطور الثابت المستخدم على طبيعة (. 14)جيد

في العلوم الحياتية تعتمد على  HPLCوان معظم عمليات الفصل والتحليل بتقنية  وتحليلها
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يتم الكشف عن المواد المفصولة باستخدام تقنيات مختلفة للكشف . (15)المعكوسأعمدة الطور 

 :منها

  UV Detector االشعة  فوق البنفسجيةكاشف  .1

 Fluorescence Detectorالتفلور شف اك .2

  Refractive Index Detector  معامل االنكسار شف اك .3

 Conductivity Detector ف التوصيليةشاك .4

  Scanning photo-detectorف المسح الضوئيشاك .5

  Electrochemical Detectorاشف الكهروكيميائية ك .6

  Detector  ass spectrometerM  مطياف الكتلة  .7

 

وطريقة عمله بشكل عام  ،الكواشف أهمية لألغراض التحليليةيعد كاشف االمتصاص أوسع       

وفق مبدأ الحزمة إن الفيض الخارج من العمود يمر في خلية االمتصاص   :كما يلي

بدون عينة خالل خلية المرجع ، ويقاس ( المذيب)حيث يمر الطور المتحرك ،المزدوجة

وذلك بالمقارنة بخلية المرجع وهذه ( الفيض الخارج من العمود)االمتصاص في خلية النموذج 

 ان درجة استجابة الكاشف ال صل إلى حدود النانوغرامالطريقة حساسة جدا  للكشف عن كميات ت

تمر المادة المحلله من العمود حيث  (.13)تتأثر بتغيرات بسيطة بدرجة الحرارة أو معدل التدفق

تكون المكونات قد فصلت اآلن ،خالل الكاشف الطيفي حيث تتولد استجابة متناسبة مع مقدار 

في جميع أنواع الفصل  كما تستعمل هذه الكواشف .المادة المارة خالله بتسجيل االمتصاصية

 HPLCتجري عملية الفصل والتحليل في  .بالعمود باستخدام كرموتوغرافيا السائل عالي األداء

بحقن العينة المذابة في مذيب مناسب في أعلى العمود من خالل صمام الحقن، تحقن العينة ابتداء  

لصمام وبهذه الطريقة يتم في لولب حامل يتم ربطه فيما بعد إلى مجرى الطور المتحرك بتدوير ا

إال إن ذلك البد إدخال عينة من دون إعاقة الطــور المتحرك ، وقد يحصل بعض التخفيف للعينة 

تقنية كروموتوغرافيا السائل ذات االداء  انواعومن اهم ا ..مة هذه الصماماتئمنه لسهولة ومال

 :هي HPLCالعالي 

 ذات الطور العادي  كروموتوغرافيا السائل عالي االداء -

 AL2O3او االلومينا   SiO2يستخدم في هذه التقنية اطوارا ساكنة قطبية من مادة السليكا 

يقتصر استعمال (. 16)لالعمدة التحليلة( مايكروميتر 5.0-3.0)وبحجم دقائق يتراوح بين 
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االحماض  ،والمحاليل المنظمة مثل الدهون ،هذه التقنية للمركبات قليلة الذوبان في الماء

الشحمية وان هذه التقنية قليلة االستعمال لفصل  الهيدروكربونات االروماتية متعددة الحلقات 

الثابتة وطول  قلة انتقائية هذا النوع من االطوار :أهمهاولها مساوئ عند التطبيق العملي ومن 

يتطلب ان يكون مذيبا عالي النقاوة جدا (  السائل)زمن استقرارها كما ان الطور المتحرك 

لكونها مثبطة لنشاط مجموعة الهيدروكسيل في  ؛تخدام المحاليل المائية والمنظمةواليمكن اس

 (. 17)مادة السيليكا 

 كروموتوغرافيا السائل عالي االداء ذات الطور العكوس -

التقنية من التقنيات الحديثة والمهمة واالكثر استخداما في التحليل والفصل من بقية هذه  

من عمليات  %20كانت حوالي 1973في عام (. 10)التقنيات الكرموتوغرافية المعروفة 

من  %80الفصل تستخدم تقنية الطور العكوس اال انه في السنوات االخيرة اصبحت اكثر من 

-Reversed PHase (RPتستخدم تقنية الطور العكوس  HPLCعمليات فصل  تقنية 

HPLC) (11) ، في هذه التقنية يتكون الطور الثابت من جسيمات دقيقة غير قطبيةNon 

polar micro particles    محلول عضوي قطبي مثل  –ماء )والطور المتحرك يكون قطبيا

غير وان فكرة استخدام الجسيمات الدقيقة (. االيزوبروبانول او االسيتونايترايل، الميثانول

وطورا  متحركا  قطبيا  وضعت للتطبيق اول مرة من قبل العالم  ،القطبية بوصفها طورا  ثابتا  

Boscott   (. 22)والذي استعمل السليلوز طورا  ثابتا 

 كرموتوغرافيا السائل عالي األداء  زجها مكونات:1.1.1   

  خزان المذيب -1

لتر تستخدم لخزن الطور المتحرك مع مرشح  (1)دوارق مخروطية سعة كل واحد منها  

 PTFE) ) Poly Terta Fluoroيثبت في نهاية انابيب( مايكرميتر 0.5-0.2)مسامي بقطر

Ethylene وذلك لمنع مرور الجزئيات غير  ؛ور المتحرك من الخزان الى المضخةلحمل الط

 (.22) وجودها في الطور المتحرك الذائبة  والشوائب  التي يحتمل

 المضخات -1

اكثر من مضخة واحدة تحتوي كل واحدة منهما على مكبس يقوم بدفع الطور  يتضمنقد 

/ مل   (10.0-0.01 المتحرك الى العمود الكرموتوغرافي بسرعة جريان ثابتة تتراوح بين 

 (.23) (باسكال 6000 -600)وضغط ثابت  (دقيقة
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 (11)كرموتوغرافيا السائل عالي األداء جهازمخطط ( 1-1)شكل 

     انابيب توصيل -1

مصنوعة من الفوالذ  غير القابل  ( Injector)االنابيب الموصلة من المضخة الى المحقنة 

وبين العمود ، التي تربط بين المحقنة والعمود( 1.6mm× 0.8mmI.D)للصدأ بأبعاد 

 ؛ن تكون أضيق ما يمكنويفضل ا (1.6mm× 0.3 mmI.D)وخلية التوصيل بأبعاد 

 (.24) وذلك لتقليل أنتشار الحزمة والحجم الميت

  خالط المذيبات -1

عبارة عن وعاء فوالذي تخلط بداخله المذيبات وترتبط به انابيب توصيل موصولة بالجهاز  

 . لحقن المذيبات بعد أن تخلط وتمزج بشكل متجانس

 نظام حقن النماذج  -5

خاصة بجهاز ( Injector)تٌحقن المحاليل القياسية والنماذج الى العمود باستخدام محقنة 

HPLC  وقد  النماذج الى العمود من خالل حاقننهاية غير مدببة و تٌنقل المحاليل القياسية و ذي

 .الييكون الحقن بأستخدام الحق المايكروي او اليدوي خالل منظومة الحقن او باستخدام حاقن 
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 العمود   -6

ا من الفوالذ غير قابل . يعتبر قلب الجهاز، حيث تحدث عنده عملية الفصل يكون مصنوع 

وهي النوع :النوع االول األعمدة التحليلية :ينقسم إلى نوعين(. 25)للصدأ ومضاد للتآكل 

 3) وبقطر داخلي من( سم 25إلى  5)األساسي وتوجد في جميع األجهزة ويترواح طولها من

قد يكون العمود من النوع االعمدة التحضيرية حيث يستخدم لغرض اجراء .( مليمتر 5إلى 

عمليات فصل وتنقية وتحضير مواد نقية وخصوصا في االستخدامات الصيدالنية والدوائية 

العمود : هو األول:ألولية، وتنقسم إلى نوعيناألعمدة ا النوع الثاني .وفصل المواد النادرة

سين جودة طقة حقن العينة ووعاء الوسط المتحرك ويقوم بتحنويقع بين م  تالنابش للفضال

ويقع بين العمود التحليلي ومنطقة حقن العينة   العمود الحارس :هو الوسط المتحرك، والثاني

 (.26) ويقوم بإزالة الشوائب من المذيب

 كرموتوغرافيا السائل عالي األداء باستخداماألساس النظري لحسابات الفصل : 1.1.1

The theoretical basis of separation calculations for High 

Performance Liquid Chromatography 

أو خليط من المكونات في مزيج  ل والتحليل الكروموتوغرافي لمكونإن األساس في الفص      

في احد الطورين  لكل مكون وزمنه  االحتجاز ق في حجم يعتمد على الفر ،بين الطورينالذي يتم 

والذي يمثل حجم الطور المتحرك الذي يترك العمود في اللحظة التي تكون كمية المكونة الخارجة 

وان الزمن الالزم للحصول على أعظم حجم احتجاز يمثل . من العمود قد وصلت  قمة الذروة

 :زمن االحتجاز وحجم االحتجاز والمعادلة ادناه تمثل العالقة بين tRزمن االحتجاز 

VR= tR * F           (2-1) 

ويعتمد  ،خالل العمود( لمذيبل معدل تدفق الطور المتحرك Fـ يمثل حجم االحتجاز( VR)حيث)

ضغط المضخة عند مدخل عمود  على حجم وشكل وتعبئة الجسيمات في العمود وعلى مقدار

 .(27)الفصل

يمثل منحنى العالقة بين زمن االحتجاز أو حجم االحتجاز على المحور  مإن الكروموتوغرا

ويعد زمن (. 20) ( 4-1)كما في الشكل  السيني واستجابة الكاشف على المحور الصادي

تحت نفس ظروف التحليل لعمود  مقدارا  ثابتا  لكل مكون VRأو حجم االحتجاز  tRاالحتجاز 

  .(21) التحليل النوعي كأساسالفصل ولذلك فهي تعتمد 
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 مكرموتوغراهيئة ال يوضح( 1-1 )شكل 

 األداء أنواع كرموتوغرافيا السائل عالي : 1.1.1

       High Performance Liquid Chromatography of Types  

 (Partition Chromatography)الكرموتوغرافيا التجزيئية  .1

ا حيث يكون الوسط الثابت غير قابل للذوبان في سائل الوسط  تعتبر من أكثر األنواع استخدام 

 :هذا النوع إلى فرعينيتفرع  .المتحرك

 (solid partition-        (صلب –سائل )كروماتوغرافيا التجزئة : النوع األول 

chromatography) ، مادة عضوية بوليمرية )حيث يكون الطور الثابت عبارة عن مادة سائلة

بواسطة الترابط الكيميائي وتكون ميكانيكية الفصل هي ( صلبة دقيقة  محملة على جسمات

التجزئة بين طورين ال يمتزجان احدهما الطور المتحرك والثاني الطور الثابت المترابط مع 

 liquid-liquid partition) (سائل –سائل )كروماتوغرافيا التجزئة : النوع الثاني. الصلب

chromatography)  مادة عضوية بوليمرية محملة ) حيث يكون الطور الثابت عبارة عن سائل

بواسطة االمتزاز وتكون ميكانيكية الفصل التجزئة بين الطورين  ( على جسيمات صلبة دقيقة 

السائائلين وتعتمد على مقدار قابلية المادة المحلله على الذوبان في طورين سائلين ال يمتزجان هما 

 (.32)متز على الصلب والطور المتحرك  الطور الثابت الم

 (Adsorption Chromatography)كرموتوغرافيا االمتزاز  .1

لكرموتوغرافيا السائلة، حيث يتضمن الكثير من التقنيات ا االقدم في النوع هو النوع يعتبر هذا 

الذي و الثابتعلى سطح الطور على االمتزاز  الفصل يعتمد .النوعهذا  دئ التي تُطبق علىوالمبا

 (.31)من السيليكا أو األلومينا فقط  يكون عادة اما
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 (Ion- exchange Chromatography )  التبادل االيونيكرموتوغرافيا . 1

هذا النوع بأن الوسط الثابت عبارة عن راتنج ُمباِدل لأليونات، سواء األنيونات أو يتميز

 بشكل كبير األنواع المشحونة، وتتم عملية الكشفيوجد في العمود ويُستخدم لفصل . الكاتيونات

 (.32) عبر القياسات التوصيلية

 (Size-exclusion Chromatography)الحجمي  ستبعاداكرموتوغرافيا  .1

، راألنواع ذات الحجم الجزيئي الكبيتنطبق على  ،كرموتوغرافيا األحجام أو كرموتوغرافيا الجل

ومواد الحشو تحتوي على جزيئات صغيرة من السيلكا أو البوليمر التي تحتوي على شبكة من 

 (.33)خاللها  الثقوب حيث تستطيع جزيئات الُمذيب والُمذاب اإلنتشار

 (Affinity Chromatography)كرموتوغرافيا االنجذاب  . 5

كل تساهمي بُدعامة ويكون مرتبط ا بش ،يسمى ربيطة االنجذاب طور ثابت يُستخَدم في هذا النوع 

هي أجسام أو مثبطات إنزيمات تستطيع االرتباط بشكل انتقائي بالجزيئات الُمراد  الربيطة. صلبة

تحليلها من العينة حين مرورها، حيث تستطيع هذه الجزيئات االنجذاب أو االرتباط بربيطات 

 .(34) االنجذاب ويتم احتجازها في العمود

 (Chiral Chromatography)كرموتوغرافيا عديمة التناظر . 6

انه  ، حيثالسائلة في تقنية الكرموتوغرافيا الحديثة والمهمة التطورات يعتبر هذا النوع من

عامل الفصل قد يكون مادة . فصل المواد حسب التناظر المرآتي تيح امكانيةيهذه التقنية  باستخدام 

يبقى الشرط المهم أن يكون له . عامل نفسه وهو الوسط الثابتمضافة إلى الوسط المتحرك أو ال

 .(35)كي تحصل عملية الفصل للمواد المفصولة الخصائص التناظرية إلحدى األشكال لنفس 

 .(16) إيجابيات جهاز كرموتوغرافيا السائل عالي األداء: 1.1.1

High Performance Liquid Chromatography    Advantages of 

تمتاز هذه التقنية عن التقنيات االخرى بامكانية تحليل عينات عدة انيا وباقل كلفة فضال عن  -1

  .سرعة الفصل ودقته

اعتمدت هذه  التقنية في الوقت الحاضر بشكل واسع وكبير للفصل  والتشخيص النوعي   -2

 .تفسير نتائجهاوسهولة ودقة ،وذلك لبساطة التقنية  ،والكمي لمخاليط المركبات المعقدة

 .أهم تقنيات الفصل الكيميائي بين المواد، وأكثرها شيوعا تعتبر من -3

 .تستخدم لتحديد هوية المركبات والسوائل ذات درجات الغليان المرتفعة -4

 .يمكن حقن العينات عند درجة حرارة الغرفة -5
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في سائل ذات درجات المواد التي تستخدم تكون عبارة عن سوائل أو مواد صلبة محلولة  -6 

 .تبخر مرتفعة نسبيا  

بحساسية عالية  والبروتينات األحماض االمينية و النووية والكربوهيدراتتراكيز  يمكن قياس - 7

  .وانتقائية

إن المركبات العضوية التي يصلح فصلها وتحليلها باستخدام كروموتوغرافيا السائل يجب أن  -0

  .واطىء ضغط بخاري يكون لها

 كرموتوغرافيا السائل عالي األداء تطبيقات : 5.1.1

High Performance Liquid Chromatography     Applications  

ينية   وكذلك لفصل الحوامض االم ،لتحليل عدد من ملوثات الماء HPLCتستخدم تقنية         

والسكريات وتحليل المبيدات والحوامض النووية  األغذية أنواعوتحليل  ،والبروتينات والفيتامينات

إلى وسيلة  HPLCلقد تطورت وتحولت تقنية  .(37) الصيدالنية الدوائية و المتعددة والمركبات

حيث أصبحت تستعمل بشكل روتيني لعمليات الفصل  قيمة واسعة االنتشار في التحليل العضوي،

كما يستخدم في المجاالت (. 30)والتحليل لعينات من المستحضرات الصيدالنية والبيولوجية 

ويستعمل  كما( مثل صناعة االدوية والمشتقات النفطية والصناعات العضوية) البيئية والصناعية 

وبشكل خاص الجزيئات العضوية ذات  ،لفصل وتقدير كل الجزيئات العضوية HPLCبشكل عام 

التي تؤدي إلى زيادة في السرعة  HPLCوذلك بسبب ظروف  ؛الضغط البخاري الواطئ جدا  

األفضل  وبالتالي الحصول على مزايا التفريغ( سرعة عبور العينة خالل العمود)الخطية 

االعتيادي  والحساسية األعلى بالمقارنة مع كروموتوغرافيا السائل،واألسرع والكفاءة األحسن

  .(كروماتوغرافيا العمود)

 Atomic absorption spectrometryمطيافية االمتصاص الذري : 1.1

لزات في تشكيله الف وأشباهبأنها طريقه تحليليه لتعيين الفلزات  :تعرف مطيافية االمتصاص الذري

الشحنة المتصاص شعاع رنين  المتعادلة الطليقةوتعتمد على قابليه الذرات  ،من العينات واسعة

 (. 31)في بخاره الذري  إمرارهذلك العنصر عند 

لكن فكرة التحليل ، (42)1802سنة  Wollastonامتصاص ذري تمت مالحظته من قبل  أولان 

من قبل الفيزياوي  1952وضعت موضع التنفيذ عام ، مي بتقنيه االمتصاص الذري اللهبيالك

Walshاالسترالي 
 

 1959وفي عام . 1955بحث له سنه  أولوذاع صيتها عند ظهور ، (41)
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L'vov (42)حقق الفيزياوي الروسي 
 

طفرة كبيرة بوصفه اسس االمتصاص الذري غير اللهبي 

 (.43)من خالل صنعه خلية الفرن الكرافيتي

 : تصنف طرائق االمتصاص الذري طبقا الى نوع التذرية للعناصر الى

                     Flame atomic absorptionاالمتصاص الذري اللهبي : أوالا 

كمحيط حراري لتذرية العناصر في محاليل العينات السائلة يستخدم اللهب الكيميائي       

(44)والصلبة
 .

تسليط حزمة  معحيث يتم تحويل العناصر الى الحالة الذرية عن طريق اللهب 

خالل اللهب الى موحد الموجات  ،وعة من نفس العنصر المراد تقديرهمصن ضوئية من لمبة كاثود

يعتمد االمتصاص على وجود ذرات . كشاف لقياس كمية الضوء الممتص بواسطة اللهب ثم الى

ويتم تقدير العناصر بهذه الطريقة في حدود تركيزات من  حرة في حالتها المستقرة في اللهب،

 ppm(45.) العنصر بالجزء في المليون 

ة انتاج الذرات ءاالمتصاص الذري على كفا بمطيافيةيعتمد مدى نجاح التحليل الكيميائي      

عند ترذيذ محلول العينة في لهب ذي درجة حرارة عالية يتبخر ، الحرة الطليقة متعادلة الشحنة

ة مكون أعلىبعضها في درجة حرارة المذيب أوال  مكونا  جسيمات صلبة تنصهر ثم تتبخر ويتفكك 

بسبب  يةمتأنهذه الذرات متهيجة او صبح حرة ت ا  مركبات او جزيئات ثم ذرات طليقة او جذور

 (.46 (تصادم هذه الذرات مع بعضها البعض او مع مكونات اللهب شبه المحترقة

    Non-flame atomic absorption       االمتصاص الذري غير اللهبي: ثانياا 

 :تبعا لطريقة التذرية أنواعويشتمل على  

 Electrothermal atomization                       التذرية الكهروحرارية -

تماثل آلية االمتصاص الذري الكهروحراري أساسا  آلية االمتصاص الذري اللهبي فيما عدا      

وكذلك احتياجها إلى الكترونيات ومجهزات إشارة أسرع مما في ، خلية التذرية وإدخال العينات

يسخن كهربائيا  لتذرية ( بشكل أنبوب)يت إذ يستخدم قدر من الكراف، االمتصاص الذري اللهبي 

إن هذه الطريقة أكثر حساسية واقل دقة من الطريقة اللهبية ، عناصر العينات الصلبة  أو  السائلة 

 (. 47) وال تتطلب عينات كبيرة نسبيا

   Cold atomization                                              التذرية الباردة -

إذ ، يةئية و الكيميائميز بخلوها من التداخالت الفيزياوتت، هذه الطريقة خاصة لفلز الزئبق
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وفي ، يتحرر بخار الفلز بدرجة الحرارة االعتيادية من محلول العينة دون غيره من العناصر

 (.40) التقنيات األخرى تتحرر ذرات فلزات العناصر من المحاليل المائية

 Generating of Hydride                                          توليد الهيدريد  -

تستند هذه الطريقة  على تكوين هيدريد الفلز وأشباه الفلزات المراد تحليلها وبعض هذه     

ومن  أهم  العناصر ، الهيدريدات لها القابلية على التطاير دون الحاجة إلى زيادة درجة الحرارة

 (.41)قة السيلينيوم و الزئبق و البزموث و التليريوم المحللة بهذه الطري

 مطيافية االمتصاص الذري  مكونات: 1.1.1

وهي   Hollow Cathode Lampيكون المصدر عبارة عن لمبة الكاثود اذ :  مصدر الضوء -

ويشع مصدر الضوء الطيفي الذري للعنصر المراد  nm 112  - 022تعطي طيفا في مدى 

 .تقديره باسم العنصر نفسه 

 4-3هي عملية سحب محلول العنصر المطلوب تقدير وتحويله الى رذاذ دقيق بحدود :  المرذاذ -

 . دقيقة مما يجعل االستجابة سريعة/ مل 

ولهذا يتم اشعال الغاز مع عامل  او اكثر k 2000 يشترط ان تكون حرارة الشعلة :  اللهب -

مؤكسد مثل الهواء ، أوكسيد النيتروز او االوكسجين مخلوطا مع النتروجين او االرجون او 

يعتبر مخلوط الهواء مع االستلين من افضل أنواع المخاليط حيث يعطي درجة حرارة . االستلين 

 .عنصر  31مناسبة لتقدير حوالي 

في مرور اإلشارة حيث يسمح بمرور االشعة الناتجة من مصدر يقوم بالتحكم :  قاطع الضوء -

ي ، مما يؤدي الى تكبير االشعة في فترة السماح الى اللهب بسرعة ثابتة على التوال الضوء

 .بمرور هذه االشعة 

المنبعثة من مصدر  يستخدم المحزز كموحد للموجات لتميز االطوال الموجية:  موحد الموجات -

 .الضوء والمارة باللهب وذلك للسماح فقط بمرور االطوال الموجية المطلوبة 

للكشف عن شدة الشعاع   Photomultiplier tubeيستخدم انابيب تكبير الضوء :  الكاشف -

الساقط عليها وذلك بتحويلها الى تيار كهربائي يعتمد في شدته على شدة الضوء الساقط على 

 قياسات  ج من الخلية الضوئية ويحولها الى يقوم بتكبير التيار الكهربائي النات اذ. الضوئية  الخلية

 

 



   واستعراض المراجع  المقدمة                                            الفصل األول          

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  14  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

                         Flame emission spectroscopyأللهبي االنبعاث جهاز :1.1

ومن األقطاب ،محول كهربائي للحصول على الجهد المطلوب  من أللهبي االنبعاثجهاز  يتألف

ومن موحد طول الموجة وهو عبارة عن منشور والكشاف وهو  ،تستخدم في إثارة العينةالتي 

 أو عدد من العينةيسجل عليها أطياف كل العناصر الموجودة في  عبارة عن لوحة فوتوغرافية

تعتمد شدة الشعاع الصادر على عدة متغيرات، من بينها درجة (.52) الخاليا الضوئية المضاعفة

ارة والحجم والشكل والمادة التي تصنع منها اقطاب المصدر ولتجاوز هذه حرارة قوس االث

يعتبر خذا الجهاز من .التاثيرات وضعت قياسات ثابتة، وطريقة عمل متعارف يجب اتباعها 

ان درجة   .التحليل في الوقت الحاضر من الطرق المعتمدة في التحليالت الوصفية والكمية 

نسبة الخلط بين  من العوامل المؤثرة على اللهب. K2222 – 3222 حرارة اللهب تصل حوالي 

 .K 3000الوقود والهواء وكذلك درجة حرارة اللهب اذ ال يمكن رفع درجة حرارته الى اكثر من 

  Sample Stimulate                                           إثارة العينة :1.1.1

العينة وقطب  بين قطبين من العينة ذاتها أو بين قطب من  كهربائي قوي يحدث عادة تفرغ     

 استعماالوأكثر طرق التفريغ الكهربائي . اليحوي العناصر المراد تعيينها كالجرافيت أخر

والذي يعتبر اكثر  القوس الكهربائي ذو التيار المستمر وحساسية في التحاليل الكيفية للفلزات هو

الت الوصفية للمعادن وتتراوح الفولتية الالزمة للحصول على استعماال في التحلي واألعمحساسية 

اذ تعتمد نوعية واشكال األقطاب على نوعية .فولت  322الى ما يقارب  52القوس المستمر بين 

 اثارة  كمصدروالذي يستخدم او الليزر  ك حالتها الفيزيائية والكيميائيةالعينة المراد فحصها وكذل

مسببة تبخرا  موضعيا   هذه األشعة على مساحة صغيرة جدا  من العينةحيث تسلط العالية للطاقة 

تتميز هذه الطريقة بانها تستعمل في اثارة المواد غير  مقاومة للحرارةالحتى ألكثر المواد 

 .(51) الموصوبة كهربائيا والتي يصعب اثارتها بالطرق االخرى

 Crystals                                                                   البلورات : 5.1

، وهي ذات أهمية كبيرة لتمرير اإلدرارتطرح في  مجهريههي عبارة عن جسيمات بلورية         

وفي الحاالت  ،التشبع الفائق بالمعادن أو مواد البول الموجودة في الظروف الطبيعية الفسيولوجية

ملمتر ، فإنها تمر  5>ان كان حجم البلورة (. 52)تعتمد البلورات على تركيز األمالح . المرضية

 ا  ملمتر قد تكون راسب (5)<  من خالل المسالك البولية بحرية ، لكن البلورات  التي لها حجم

اال في بعض .يسبق تكوين الحصى دائما وجود بلورات . ويتجمع وتمنع مرور البول في مجراه

 حيث تبين ان المرضى المصابين بالحصى لديهم تتكون الحصى دون تشكيل بلورات الحاالت قد



   واستعراض المراجع  المقدمة                                            الفصل األول          

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  15  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أي كانت لديهم عندهم الحصى المتجمعة الكبيرة اكثر من ، إصابات سابقة ومتكررة بالبلورات

ة أن وجود البلورات يعكس ميل لتشكيل الحصى ويمكن اعتباره عالم(. 53) األصحاءغيرهم من 

 : هنالك عدة أنواع من البلورات البولية واألكثر شيوعا هي. على مرض الحصى

معظم حصوات الكلى من نوع حصوات الكالسيوم وغالبا : بلورات أوكزاالت الكالسيوم -

هي مادة تتكون بصورة طبيعية في  ما تكون في شكل اوكزاالت الكالسيوم واالوكزوالت

ان  .كما يفرز الكبد هذه المادة ( الفاكهة والخضراوات والمكسرات والشوكوالته ) الغذاء 

عملية تشكيل هذه البلورات تكون معقدة تنطوي على سلسلة من العوامل الكيميائية والفيزيائية 

 :، هنالك سببان لتشكيل بلورات اوكزاالت الكالسيوم(54)

والسبب . السبب األول هو وجود كمية كبيرة من األمالح في البول مما يسبب تكون الحصى 

.  الثاني هو ان البلورات  تتشكل بشكل رواسب حبيبية قد تكون طبيعية أو مرتبطة بأمراض الكبد

، وتكون عديمة اللون تحت (55) ةمتعادل ألحامضيبلورات أوكزاالت الكالسيوم تكون دالتها 

 (.  56)ولها شكل مغلف المجهر 

ينتج حامض اليوريك عن تحطم مركبات البيورين في الجسم  :بلورات حامض اليوريك  -

والبيورين موجود في المنتجات الحيوانية والنباتية وخاصة في اللحوم الحمراء ، الكبدة والكالوي 

ا ألمعينيهذا النوع من البلورات لها الشكل .  يمكن العثور على . وهذا الشكل يكون األكثر شيوع 

بنية سداسية ذات فراء اللون هذه البلورات في األشخاص الذين لديهم حصى بشكل كبير وتكون ص

يكون شكلها شكل قد ،  وندما تكون الدالة الحامضية عاليةيمكن أن تتكون في البول ع الشكل

 (. 57)أي عديم اللون " غطاء التابوت"

وتكون عديم اللون  ،ورات تكون الدالة الحامضية قليلةهذا النوع من البل: السيستينبلورات  -

المقطعية والموجات فوق  ةواألشعغالبا ما تكون غير مرئية في معظم األشعة السينية  (.50)

غالب ا ما تكون حاالت المرض بسبب  تمتاز البلورات برائحة كرائحة البيض الفاسد الصوتية

 (. 51)العامل الوراثي الناتج عن زواج األقارب

ا في تحديد مدى انتشار  ا مهم  تلعب العوامل االجتماعية والجغرافية واالقتصادية والوراثية دور 

 . وتكوين األحجار البولية في أجزاء مختلفة من العالم
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 Types of stones                                                 أنواع الحصى: 1.5.1

 Kidney stones                                                الكلى ىحص: 1.1.5.1

هي جسم صلب يتشكل في الكليتين أو إحداهما، ويتفاوت حجم هذا الجسم والمعروف        

يبا  سم تقر( 7 – 4)بحصاة الكلى من حجم صغير ال يرى بالعين المجردة إلى حجم كبير يتراوح 

لكالسيوم ولها عادة وتتكون معظم أنواع حصى الكلى من أمالح ا ،،وتكثر بشكل عام عند الرجال

تختلف الحصى في الحجم والعدد والشكل فقد تكون واحدة أو عدة حصيات . (62) إشكال مختلفة

، أو نجميه الشكل، أو ذات أسطح قد تكون هذه الحصى دائرية، أو ملساءوامها، متباينة في إحج

 :حصى الكلى أنواع أهمومن  .الحصى إشكاليبين بعض  (5-1)الشكل (. 61)متعرجة خشنة 

 

 حصى الكلىل اإلشكالبعض  (5-1)الشكل 

 

 Calcium stones                                         حصى الكالسيوم: 1.1.1.5.1

من أنواع الحصى المعروفة وهذا النوع %  02وهي أكثر أنواع الحصى شيوعا  وتمثل حوالي 

،  CaC2O4.H2O، والصيغة التركيبية لها (62)يشمل أوكزاالت الكالسيوم أو فوسفات الكالسيوم 

CaPO4.2H2O (63 .) سم   3> تمتاز بكونها صغيرة الحجم أي
3
وتكون ذات لون غامق وغير  

وحامض  ،لكن تذوب في حامض النتريك المخففوهي ال تذوب في حامض الخليك . منتظمة

 اوكزاالتحصى الهيئة التي تتخذها  يوضح  (6-1)شكل ال (.64)الهيدركلوريك المخفف 

  .الكالسيوم من الداخل والخارج
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 (65) حصى الكالسيوم من الداخل والخارجاشكال  ( 6-1)الشكل 

 Uric acid stones                      حصى حامض اليوريك: 1.1.1.5.1

حصى الكلى وهي من  أنواعمن كل %(  12-5)تشكل حصى حامض اليوريك حوالي        

  لها التركيبية الصيغة .أيض البيورينات في الجسمنتيجة  تتكونالتي أنواع الحصى 

C5H4N4O3(66) .حصى حامض اليوريك من  التي تتخذها اإلشكال (7-1)الشكل وضحوي

  .الداخل والخارج

  

 (66)حامض اليوريك من الداخل والخارج حصى (7-1)الشكل 

لذلك باالمكان تفادي او ، ك عندما يكون البول قلويا  تذوب الحصى المتكونة من حامض اليوري

 (. 60)من السوائل ذات الطبيعة القلويةتناول كمية  عن طريقحامض اليوريك حصى  تكون تقليل

 Struvite stone                                         ستروفيتيةحصى ال: 1.1.1.5.1

نتيجة حدوث عدوى مثل عدوى المسالك البولية ويمكن ان  تتشكل الحصوات الستروفيتية       

 (8-1)كما موضح بالشكل  (.61) تنمو هذه الحصوات بسرعة وتصبح كبيرة جدا
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 (60) ستروفيتية ال حصى (8-1)الشكل                            

 

 Cystine stones                                         السيستينحصى : 1.1.1.5.1

. (71)من مجموع الحصى الكلي %  1وهي اقل أنواع الحصى حدوثا  وتشكل حوالي      

في  السيستين، وتتكون بسبب زيادة (9-1)الشكل كما في C6H12N2O4S2 الصيغة التركيبية 

، يتداخل مع كل من القناة الهضمية والذي (72) السيستينالبول الناتجة عن خطأ وراثي في ايض 

    .(73) اقل األحماض االمينية ذوبانا السيستين، إذ يعد لكلية الناقلة لألحماض االمينيةوأنابيب ا

 

 (61) السيستينحصى  (9-1)الشكل 
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 Rare stone                                               الحصاة النادرة: 5.1.1.5.1

  :(75)منها  وهي نادرة الحدوث فتتكون في حاالت خاصة وتشمل أنواع عدة

 .حصى الزانثين  -1

 .الحصيات الهيكلية -2

 .حصى السليكا -3

 .حصى ثاني هيدروكسيد االدنين -4

 . الحصى المستحثة باالدوية -5

 stones                                               Ureter حصى الحالب: 1.1.5.1

الحالب عادة عند زيادة المواد الكيميائي ة في البول، فتتجمع على شكل بل ورات،  تشك ل حصوة       

من  .من حصى الحالب% 02ويعتبر الكالسيوم أبرز هذه المواد، تشك ل حصى الكالسيوم ما نسبته 

ع مواد مثل الميوكوبروتين، أو زانثين ن حصى الحالب من تجم  عادة  ما يتم تقسيم . النادر أن تتكو 

نة لهاحصى  تعتبر نسب اإلصابة بحصوة الحالب مرتفعة  ،الحالب إلى أنواع وفقا  للمادة المكو 

من اإلناث بها لمرة واحدة على األقل خالل % 7من الذكور و% 12نسبي ا ، إذ يصاب حوالي 

 .(76)عاما   62و 32حياتهم، وتتراوح أعمار معظم المصابين بها ما بين 

 Bladder stones                                                حصى المثانة: 1.1.5.1

تحدث حصوات المثانة . تعتبر حصوات المثانة نتوءات معدنية صلبة موجودة في المثانة       

 المثانةعلى تفريغ  ةقدرالوغالب ا ما يحدث هذا في حال عدم . عند تبلور المعادن في تركيز البول

المثانة الصغيرة الخروج دون عالج، ولكن تحتاج بعض الحصوات  يمكن لحصوات .بشكل كامل

 الى انسداد المجاري البوليةقد تؤدي حصوات المثانة التي تُركت . إلى أدوية أو جراحة

 .(77) ومضاعفات أخرى

 formation of kidney stones                          تكون حصى الكلى: 1.5.1

تتكون الحصى نتيجة لحاالت كثيرة تكون فيها السوائل البايولوجية في حالة تشبع أو فوق       

  :التشبع تعرف هذه الحالة بمنطقة ما بعد الثبات إذ يحصل الترسيب نتيجة لتوافر شرطين

 .تراكم المعادن الذائبة في البطانة الداخلية من الكلى :أولهـما
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نقص المادة في الجسم وعليه تقل كمية المياه الالزمة لتخفيف حامض اليوريك والذي يعد  :ثانيهما

مكونا من مكونات البول مما يجعل البول اكثر حامضيه وبذلك تعد فرط حموضة البول بيئة 

 (.    70) مناسبة لتشكيل حصى الكلى

 stones                                                 Gallstones حصى المرارة : 6.1

المرارة هي عبارة عن كيس عضلي يقع تحت الكيد في المنطقة العليا اليمني من البطن         

وهي تربط الكبد باألمعاء الدقيقة اذ تفرز خاليا الكبد وبشكل مستمر العصارة الصفراوية والتي 

ل بين الكبد واألمعاء لألمعاء ليقوم بهضم وامتصاص المواد الدهنية تنتقل عبر األنبوب الواص

تشير الدراسات الكيميائية الحياتية الى ان حصى المرارة    (.71)اثناء وصول الدم الى األمعاء 

التي يمكن ان تحدث في كيس  ومادة البيليروبينسبات تكون عادة من الكولسترول عبارة عن تر

كما في   .(02)صفراوية لذلك يمكن ان يطلق عليها بالحصى الصفراوية الصفراء او القنوات ال

ذات تراكيب بلورية وغير  أشكال وأحجام مختلفة حيث تكون الحصى ذات (12-1)الشكل 

والبد من اإلشارة الى ان احتمالية اإلصابة بحصى المرارة بين االناث تكون مرتفعة  .بلورية

خضعن للعالج باالستروجين بجرعات عالية او تناولن االدوية  وخاصة الالتي انجبن اطفاالَ او

  .التي تمنع الحمل

 

 حصى المرارة( 10-1)الشكل 

 Types of gallstones                                    أنواع حصى المرارة: 1.6.1

  (النقية و الخليطية والمركبة)و تشمل   :حصى الكولسترول  -1

 .(01) (البنية ،  السوداء  ، السوداء والبنية)و تشمل   :حصى الصبغة  -2
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 Causes of gallstones                          أسباب تكون حصى المرارة:1.6.1

  .تميل بعض النساء أكثر من الرجال الى االصابة بهذا المرض العامل الجنسي اذ  -1

 .دة هرمون اإلستروجين نتيجة الحملزيا -2

 يشيوع حاالت اإلصابة بحصى المرارة في بعض األسر مما يؤشر الى وجود عامل جين -3

 .عن هذا األمر في العامل الوراثي مسؤول

 .وزن تضاعف خطر تكوين حصى المرارةزيادة ال -4

تناول اقل من )الخضوع لبرنامج غذائي صارم وقاس بهدف االنقاص السريع للوزن  -5

 .%22األصابة بحصوات المرارة بنسبة يزيد قابلية  (وحدة حرارية يوميا  522

 .د من مخاطر اإلصابة بحصى المرارةأن كثرة األنجاب وزيادة مرات الحمل تزي -6

  .وجدا أن النسبة تزداد بدرجة كبيرة مع تقدم السن  -7

وجود بعض العوامل التي تؤدي لإلصابة بحصى المرارة والتي تشمل مرض السكري  -0

 . (02)دم ومرض اإليدزامراض القلب ، فقر ال

 Uric acid                                                         حامض اليوريك: 6.1 

 Biosynthesis of Uric Acid     التكوين الحياتي لحامض اليوريك :1.6.1

 حيث يطرح مع يض البيورينات في جسم اإلنسان اليوريك الناتج النهائي ال حامض يعد      

 .الصيغة التركيبية لحامض اليوريك (11-1)ويوضح الشكل . (03)اإلدرار

 

 

 

 الصيغة التركيبية لحامض اليوريك :(11-1)الشكل 

بيعي ة التي تكوُن ُمتواجدة  في جسم اإلنسان يعتبر حامُض اليوريك هو واحٌد من األحماض الطَ 

ُن من عناصر الكربون  كسجين والنيتروجين وواألوالكائنات الحي ة األخرى، وهو يتكو 

ينتقل هذا الحامض من الكبد إلى الكلى عبر الدَّم لتتم  تصفيته هناك، ويتم إخراجه . والهيدروجين

قد  كون الجسم ال يَستفيد منه، وبالتالي يعمُل الجسم على تصريفه تلقائيا ، ولكن   ؛مع نواتج البول

مض اليوريك عند اصُل المعدل الطبيعي لحي. طبيعية ترتفع نِسبته بحيث يصبح ذلك صعبا  بطريقة
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ديسيلتر، وقد /رامغي مل 7.2-3.4ديسيلتر، والذكور حوالي / رامغي مل 6.2-2.4اإلناث إلى 

 .يختلُف قليال  من شخصٍ لآلخر

 منشأ حامض اليوريك : 1.6.1

 Endogeneous Pathway                                      المنشأ الداخلي. اوال

ينشأ حامض اليوريك من عملية االيض للبيورينات الموجودة في تركيب الحوامض النووية 

 .(04) النووية في الجسم حماضالمكونة في جزيئات اال

 Exogenous Pathway                                       المنشأ الخارجي. ثانيا

خاصة اللحوم الغنية بهذه )عن طريق الغذاء  ينشأ حامض اليوريك من البيورينات الماخوذة

 .(05)( المادة

 األهمية السريرية لحامض اليوريك   : 3.7.1

Clinical Significance of Uric Acid 

    ان تركيز حامض اليوريك في مصل دم اإلنسان يعتمد على موازنة ناحيتين هما       

 .هي بين االمتصاصية واإلنتاج :الناحية االولى

 .هي بين الهدم واإلفراز: الناحية الثانية

  نقص حامض اليوريك في مصل الدم :4.7.1

Uric acid in the serum of Hypouricemia 

وان بعضا من انواع .(mg/dl 2.5)هو نقص مستوى حامض اليوريك في مصل الدم عن        

ينتج بذلك زيادة  النقص هذا يكون بسبب زيادة طرح حامض اليوريك عن طريق الكلى اذ

يصاحبها احيانا حصى حامض اليوريك في الكلية قد.لحامض اليوريك في اإلدرار 
 
ويمكن  (.06)

 :ان يحدث انخفاض نسبة حامض اليوريك في الجسم بسبب

 .مرض وراثي بسبب تراكم النحاس في الجسم : داء ويسلون  -1

 .داء يصيب الكلية : متالزمة فانكوني  -2
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 اليوريك في مصل الدمزيادة حامض : 5.7.1

 Uric acid in the serum of Hyperuricemia 

 في النساء وعن  (mg/dl 6) الى اكثر مناليوريك في مصل الدم  زيادة مدى حامض هي        

(7 mg/dl)  لالشخاص الذين تتجاوز اعمارهم اكثر من اربعين %( 12 -5)في الرجال ويمثل

زيادة فعالية  :في مصل الدم لها عالقة مع بعض االمراض مثل وان زيادة حامض اليوريك. سنة

لة طرحه وفي حالة زيادة انتاج حامض اليوريك بالكلى وق (Hyperthyroidism)الغدة الدرقية 

 .من قبل الكلى في اإلدرار

 :ويعزى ارتفاع نسبة حامض اليوريك الى 

 . ارتفاع نسبة البيورين في الجسم -1

 .الت البحرية التي تحتوي على تركيز عالي من الفسفوراالفراط في تناول المأكو -2

اإلصابة ببعض االمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وامراض الكلى  -3

 (.07)واضطرابات الغدة الدرقية

 اعراض ارتفاع مستوى حامض اليوريك في مصل الدم: 6.6.1

Symptoms of high uric acid level in the serum 

من المرضى تكون %( 25)ان زيادة مستوى حامض اليوريك في مصل الدم لدى 

 :مصحوبة باعراض مثل

 الم المفاصل. 

 داء النقرس. 

  حصى الكلى. 

 سرطان الدم واورام الغدة اللمفية.  

%(75)وتنتج زيادة حامض اليوريك في مصل الدم من دون اعراض لدى 
 
من األشخاص الذين  

 على الكحول والمصابين بالسمنة وان استخدام ا لديهم حاالت االدمان

الدوية بشكل مزمن يؤدي الى تثبيط افراز حامض اليوريك مثل مضادات االلتهابات واالسبرين 

والمدررات
  
كما تعد زيادة حامض اليوريك في الدم عامل خطورة المراض ضغط الدم (. 00)

 (.01) والسكري والذبحة الصدرية
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العوامل التي يجب مراعاتها عند المرضى المصابين بزيادة حامض اليوريك :6.6.1

 في مصل الدم

 Factors to be considered in patients with uric acid increase 

in serum                                                                                  

 .وبصورة عامة الكبد والقلب والكلى الحمراءنات مثل اللحوم الغذاء الغني بالبيوري .1

 .الغذاء البحري واالسماك الصغيرة .2

بعض الحبوب النباتية مثل الفاصوليا بأنواعها واللوبيا والعدس والحبوب الغنية  .3

 .(12)بالبيورينات فالبد من تجنبها

  Cystine                                                                      السيستين: 1.1

(. 11) سيستئين  األمين حامضالهو مركب ثنائي الكبريتيد يتكون جراء أكسدة جزيئين من        

فيكون يتواجد بكثرة في خاليا نظام المناعة والشعر والجلد .   2S4O2N12H6Cصيغته الجزيئية 

من السيستين وهو الحامض االميني الرئيسي المكون لبروتين %  42 – 12الشعر والجلد من 

 الصيغة التركيبية(12-1)يوضح الشكل .الكيراتين المكون الرئيسي للشعر واالظافر والجلد

 .للسستين

 

 الصيغة التركيبية للسستين( 11-1)الشكل 
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. بصورة عامة في الماء، ولكنها ال تذوب او قليلة الذوبان في الكحول تذوب االحماض االمينية

 مثل وروفورم مع وجود بعض االستثناءاتوال تذوب في المذيبات غير القطبية مثل اإليثر والكل

 .(13) .غير أساسي  ا  أميني ا  حامض السيستيند يع(.21)وبة ولكن بصع الماءيذوب  الذي السيستين

من  ا  أساسي ا  جزء السيستينيعتبر  .تحسين صحة القلب والدورة الدموية :السيستينأهمية 

 ، وهو مركب مضاد لألكسدة يحافظ على مرونة البشرةالجلوتاثيون

 (.14) (الفلفل األحمر  –البصل  –الثوم  –البيض –القمح –الطيور) السيستيندر مص -

 Review of references                                  استعراض المراجع : 1.1

بأستخدام كرموتوغرافيا السائل  في البول البشريحامض اليوريك بقياس واخرون  (Jen) قام   

محلول منظم من وباستعمال طور متحرك  C18 (250 mm × 4.6 mm)ذو عمود  المعكوس

عند الطول ( دقيقة / مل  1) وسرعة جريان (  7.4)بدالة حامضية  من فوسفات االمونيوم

ان مدى (دقيقة  3.57) ظهور قمة حامض اليوريك عند اظهرت النتائج (.نانومتر  205)الموجي 

R (2.1111) ان و(  0.13)وحد الكشف (  25 – 2.25)التراكيز الخطية 
2

 R.S.D ( 0.57)و  

(95). 

في بالزما الدم  واحدٍ  حامض اليوريك والكرياتين في انٍ  واخرون (Azzedln Zhlrl) قدر     

عالي األداء السائل بوجود بعض العقارات التي تتداخل معهم بواسطة جهاز كرموتوغرافيا 

كطور متحرك ( 7)دالته الحامضية  (ملي مول من الميثانول 156 مع خالت االمونيوم)باستخدام 

 C18 (250 mm × 4.6حيث استخدام عمود الطور المعكوس  (دقيقة/ مل  1)وسرعة جريان 

mm)   أظهرت النتائج ان  (نانومتر 335)عند الطول الموجي المقاس لحامض اليوريك

R( 2.111) و ( لتر / نانو مول  1.5) وحد الكشف % ( 14.4) االسترجاعية كانت 
2
  (96.) 

في الخاليا  السيستينطريقة حساسة وسريعة لتقدير  اخرونو( Jamalpoor)طور الباحث 

باستخدام كرموتوغرافيا السائل عالي األداء المزدوجة مع مطيافية الكتلة اظهر  الطالئية االنبوبية

 – 17.3) واسترجاعية  لتر مع دقة جيدة وضبط/ مايكرومول  22الفحص خطية التركيز اقل من 

122.1 %) (97.) 

طريقة حديثة باستخدام كرموتوغرافيا السائل عالي األداء المعكوس  اخرونو( Zuo)طور        

لتقدير الكرياتين وحامض اليوريك بصورة انية في نماذج من االدرار البشري باستخدام طور 

من االسيتونتريل ومحلول منظم لفوسفات  (مل 2.23)متحرك متدرج بكميات صغيرة بأقل من 

 (مل/ مايكروغرام  2.262و  2.245 ) للطريقة كان pH(4.75) . LODالصوديوم عند 
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 – 17.3)للكرياتين و % (122.2 – 07.73)للكرياتين واليوريك على التوالي واالسترجاعية 

 (.98)ك ييورلحامض ال%  (120

والسستائين في االدرار باستخدام طريقة  السيستين( Hesse, A)و ( Birwe, H) )قدر       

الى  السيستينهذه الطريقة تضمنت اختزال و عالي األداء المعكوسةفيا السائل كرموتوغرا

للسستين حجبت بواسطة   sulfhylrylومجموعه  (dithiothreitol )السستائين بواسطة 

 12.5)) من محلول منظم للفوسفات حامض اليوديك استخدم في هذه الطريقة طور متحرك 

mmol / H3PO4  (7.2)عند دالة حامضية (2.35)مع هيدروكسيد الصوديوم LOD  للطريقة

R (0.9981) و  SD( 2.1%)و (مل/مايكروغرام  2.232)كان
2

 (19 .) 

واخرون بتقدير حامض اليوريك في البالزما البشري باستخدام جهاز ( Ferin)قام         

واالزاحة   C18 (250 mm × 4.6 mm) تم استخدام عمود .كرموتوغرافيا السائل عالي األداء 

وسرعة  (pH 2.4) عند(KH2PO4  )من محلول منظم  باستخدام طور متحرك  isocraticنوع 

 القمة عند النتائج ظهور ظهرت . نانوميتر( 245) عند الطول الموجي  (دقيقة/ مل  2.52)جريان 

R (0.9991)وان  (دقيقة 0.463) زمن احتجاز
2

 -  (% 100.6واالسترجاعية تراوحت بين 

 LOQ (122.)(   1.42)و  LOD( 0.426)و  (102.69%

واخرون الكالسيوم والحديد والنحاس والزنك في حصى الكلى في جهاز ( Durak) قدر       

حيث وجد ان تراكيز العناصر في النواة تكون اعلى من تراكيز . االمتصاص الذري اللهبي

  (.101)العناصر في القشرة 

 مصاب حيث كانت 25تم دراسة  البالزما حيث في رةزواخرون العناصر الن(Hofbauer) قاس

خفضة التركيزات البولية للنيكل والمنغنيز ، وتركيزات النيكل والمنغنيز والكادميوم في الدم من

 (.102) قارنة  بأولئك األصحاءم المصابينإحصائي ا بشكل ملحوظ بالنسبة للمرضى 

واخرون الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور في األحجار البشرية عن طريق ( Wandt) حدد       

حيث كان .الهيدركلوريك حامضالتحليل الطيفي لالنبعاثات الذرية للبالزما بعد الهضم بمخاليط 

و  2.12و  2.17) و على التوالي% (1.2،  2.5،  1.6()االنحراف المعياري النسبيمعدل )

2.14) SD   (.103)على التوالي 

في جهاز االمتصاص  رة في حصى الكلى زواخرون بتقدير العناصر الن( Giannossi)قام        

 اظهرت نتائج الذري اللهبي 

https://www.auajournals.org/doi/abs/10.1016/S0022-5347%2817%2938256-3
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ومحتوى  Mgو  Cuو  Kكان لمعظم األحجار البولية تركيزات عالية من العناصر مثل  -

 .بالمقارنة مع نتائج الدراسات السابقة Feمنخفض من 

، ( أكساالت الكالسيوم والفوسفات)تم العثور على كميات كبيرة في المراحل غير العضوية  -

اليوريك  حامض)وية في حين أن محتوى الزنك فقط كان عالي ا في المراحل العض

 (.السيستينو

من بين األحجار القائمة على الكالسيوم ، كانت تلك التي تحتوي على فوسفات الكالسيوم  -

  (.104) تحتوي على كميات أكبر من العناصر النزرة

 Peroxidase  -Uricaseحامض اليوريك عن طريق واخرون ( Gochman) حلل    

System  حيث كانت . اليوريك البول حامضالقياس اللوني اآللي لتحديد المصل و  حيث استخدم

 LOD (105.)( 2.212)و  S.D  (.2 3)٪ (122.5-15.2) اليوريك حامضد استردا

اليوريك في الحليب أظهر  حامضالتحليل الكمي الكهروكيميائي لب واخرون (Jawad) امق       

فولت  2.0دة عند حوالي موجة أكس الدوري باستخداملجهد تحليل حليب األبقار بواسطة قياس ا

اليوريك دون عالج أولي  حامضكان الفحص الكهروكيميائي ل. مشبعالكالوميل القطب  على

)         حيث كان. ودقيقة أثبتت الطريقة دقة عالية وسريعة . (6.0)عند دالة حامضية  للحليب

0.998 )R
2
  (106).  

ارتفاع حامض اليوريك في مصل الدم وعالقته بالمرضى  واخرون (Gaur) درس         

 scatterplot smoothing techniqueالمصابين بالحروق في اعمار مختلفة عن طريق جهاز 

وانتشار من (مل في الرجال/ ملغ  7.5< كان ) اليوريك في الدم حامضكان معدل انتشار 

 (.127)(النساءمل في / ملغ  6.2< كان ) اليوريك في الدم حامضمستوى 

 األشعة فوق/ طريقة بسيطة عالية األداء اللوني السائل واخرون  (Wijemanne) طور        

تم استخدام . (مم 4.6× مم  100) C-18 اليوريك البولي باستخدام عمود حامض ديرالبنفسجية لتق

عند  (دقيقة/ مل  2.42)بمعدل تدفق ( 7.25ودرجة الحموضة ) فوسفات البوتاسيومطور متحرك 

تراوحت . (دقيقة 5.2) مادة حامض اليوريك في قمة ظهور كان .(نانومتر 254)طول موجي

  (.120)(2.222)وحد كشف . (٪122إلى  10) نسبة االسترداد بين

في عينة البالزما  السيستينطريقة سهلة وانتقائية لحساب مادة واخرون ( Bahrani) طور        

أظهر الرسم . (نانومتر 230)البوليمر العضوي للزنك عند الطول الموجي البشرية القائمة على 

 1222-4.2) في حدود l-Cysالبياني للمعايرة استجابات خطية معقولة تجاه تركيزات 
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 ≥ RSD (لتر/ ميكروغرام  2.76) LODمع ( 0.999) بمعدل ارتباط( لتر/ مايكروغرام 

2.18)( )121). 

عن طريق الفصل الكهربائي الشعري مقترنا  السيستين واخرون (Ivanov ) قاس        

تم إجراء الفصل الكهربي . رم في بالزما الدم البشري والبولباستخالص أسيتونيتريل الكلوروفو

، كان وقت (2) ودرجة الحموضة ميثانوليثينمن  (ملي 32)فوسفات مع ن م( 2.1) باستخدام

 LOD (0.5) (112) كانو (٪ 10) وكانت الدقة (دقائق 1)التحليل الكلي أقل من 

في عينات بالزما الدم والبول البشرية  السيستينبتقدير واخرون  (Kalaiyarasan) تمكن      

 2.4)أظهرت النتائج  ان الحد األقصى للكشف هو. بواسطة كمية الكربون المنشطة بالنيتروجين

 (.111( )٪ 125-13)ومعدل االسترجاعية . (نانومتر

في حصى الكلى عن طريق األجهزة  السيستينواخرون بدراسة ( Friedlander)قام         

أكبر بكثير بالنسبة للبول الطبيعي مقارنة بالبول الحجري    السيستينجد ان نسبة والسريرية حيث 

(mg / l SD 48 ± 107 ، 30±  163مقابل ((p <0.001 )(٪ 0.2) أعطت الطريقة حساسية 

 (.112) (٪ 12.1) عندو الخصوصية 

 .MS / MS-LCفي دقيق القمح باستخدام طريقة  السيستينبالكشف عن واخرون ( Cebi) قام

R (0.99 13) ةجيد ةخطيذات مطورة الاظهرت النتائج ان الطريقة 
2 

 LOQو  LODمع قيم  

  (.113)على التوالي ( 0.2و  3.2)

. الليفيةفي الكريات البيض واألورام  السيستينجديدة لتحديد  طريقة (Hess-de Graaf) طور

-61)واالسترجاعية (  2.3) حد الكشف (  25 -1)أظهرت النتائج ان معدل منحنى التراكيز من 

06  ٪) SD ( 0.076 ) (114.) 

بجهاز كرموتوغرافيا السائل عالي األداء  في  السيستين واخرون (Archakam ) قدر      

واالزاحة   C18 Phenomenex (250 mm × 4.6 mm i.d) تم استخدام عمود. مصل الدم

 األسيتونيتريل بنسبةو باستخدام طور متحرك فوسفات هيدروجين البوتاسيوم  isocraticنوع 

 (نانومتر 213 ) عند الطول الموجي (دقيقة/ مل  1 )وسرعة جريان(  (pH 3عند (95:5)

R (0.9999 ) وان (دقيقة 4.225 ) اظهرت الدراسة ان زمن االحتجاز للسستين عند.
2

 

 (.115) (%101.69 -  % 101.6) واالسترجاعية تراوحت بين

ا البشرية عن طريق تحليل في البالزم السيستينبتقدير  واخرون (Chwatko) تمكن       

 تم استخدام عموداألشعة فوق البنفسجية  بأستخدامسائل عالي األداء والكشف  ارافيغكروماتو

(125×4 mm i.d. C8)  وطور متحرك عبارة عن بفرtrichloroacetic acid   مع
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وطول  (دقيقة /  مل 1 )سرعة جريان ،(2)وبدالة حامضية  (9.6:0.4)االسيتونتريل بنسبة 

R( 2.1113)وان  (دقيقة 2.7)النتائج ظهور القمة عند أظهرت.(نانومتر 312 ) موجي
2

 

 .(116)( 100.7  - % 98.6) واالسترجاعية تراوحت  R.S.D( %2.5)و

 رة الموجودة بالكلى بمطيافية االمتصاصزالعناصر الن واخررون (Höbarth) درس       

واخرى محفزة على تبلور  رة لها تأثيرات مثبطة ذعناصر الناثبتت الدراسة أن بعض ال .الذري 

تم اكتشاف تركيزات مرتفعة بشكل ملحوظ من العناصر الثقيلة مثل اليوروبيوم  .الحصوات البولية

 (.P<2.225()117) وكزاالتوالتيربيوم واللوتيتيوم في أحجار الفوسفات مقارنة بحجارة اال

حامض اليوريك في البالزما البشرية والمصل بواسطة  قياسبواخرون  (Pleskacova)قام       

HPLC-UV.  عمودتم استخدام C18 (250 mm × 4.6 mm)   نوع واالزاحةisocratic  

 (pH 3) عند(95:5) باستخدام طور متحرك فوسفات هيدروجين البوتاسيوم األسيتونيتريل بنسبة

 )وان  (دقيقة 6.5) ظهرت القمة عند عند زمن احتجاز . (دقيقة/ مل  1)وسرعة جريان 

0.9998) R
2

 .LOD (110)( 2.221)و(%102.69 -(% 100.6واالسترجاعية تراوحت بين 

تحديد الكهروكيميائي لحامض اليوريك باستخدام قطب بالواخرون  (Mohammadi) قام      

عجينة الكربون المعدلة بواسطة جزيئات نانوية مغناطيسية مشتقة من الفيروسين وجسيم نانوي 

 (ميكرومتر 62–2.21) النتائج ان ذروة األكسدة الخطية الحالية اظهرت. مغلف في الوسط المائي

و 
2

R (2.1117) . (ميكرومتر 2.222)وLOD  (111) . 

حامض اليوريك في اللعاب بطريقة تلقائية للتألق الكيميائي تعتمد  واخرون )Vakh( ) حدد       

مدى اليوريك كانت  حامضستجابة كاشف ااظهرت الدراسة .على نظام التدفق متعدد المضخات 

)التراكيز الخطية 
6-

الى  10*6
3-

) و (10*1
6-

2*10 )LOD  (0.985)و 
2

R (3% ) R.S.D  

 .(122) (٪ 112-05 )واالسترجاعية 

ذو  حامض اليوريك بواسطة القطب الكهربائي  واخرون ( Ardakani-Mazloum) قدر

نشاطا كهربائيا عاليا تجاه  اظهرتالتي  عجينة الكربون المعدلة من  األنابيب النانوية الجديدة

-02) و (02.2إلى  1.2 ) تم الحصول على منحنيات المعايرة على المدى من. اليوريك حامض

 . (121)(ميكرومتر 2.3) LODكان ال. ، على التوالي (ميكرومتر 4222.2

مستشعر جديد يعتمد على قطب كهربائي زجاجي  تطويربواخرون ( Afrasiabi) تمكن      

اظهرت النتائج الطريقة ذات حساسية  .معد ل بمركب متناهي الصغر لتحديد حامض اليوريك

   LOD (122.) (2.21)و ( 123.5)االسترجاعية  R.S.D (2.5)وانتقائية عالية حيث ان 
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وعالي كهروكيميائي بسيط للغاية مستشعر بأستخدام واخرون  ( Shahamirifard)قام       

عجينة )لحساسية من أجل تحديد حامض اليوريك في البول البشري وعصائر الفاكهة على أساس ا

أظهر المستشعر استجابة  . (كلوريد الذهب النانوية -الكربون المعدلة بجزيئات كلوريد الزركونيا 

 .LOD (123) (نانومتر 15) و ، (ميكرومتر 55– 2.12)خطية في النطاقات من 

تم تسجيل أطياف  .السيستينطريقة للكشف االنتقائي وتقدير بتثبيت واخرون  ( Das) تمكن      

درجة  عند(لمللي مو 12)تحت اإلثارة في  السيستينفي وجود  R (2.0 × 10−5 M )االنبعاث

 (.124) متوسطة( 7.4)الحموضة 

. السيستينلتقدير  HPLC-RPتحليلية والتحقق من طريقة طريقة   واخرون (Dabir) طور      

فوسفات هيدروجين البوتاسيوم  من ذو طور متحرك mm ) ×4.6) C18 150 باستخدام عمود 

عند (دقيقة/ مل  1)بسرعة جريان. (12:12)واألسيتونيتريل في نسبة( 2.7درجة الحموضة )

 ةخطيطريقة الحيث أظهرت .(دقيقة (2.7 كان وقت االحتجاز عند  (.نانومتر 222)طول موجي

 (. 125. )(٪121.16 -121.16) واالسترجاعية (مل/ ميكروغرام  12-12) من

عن طريق أجهزة االستشعار النانوية تم تصميم نموذج أولي من  السيستينواخرون  (Guan) قدر

الفلورسنت ومسبار ( UCNPs)مستشعرات النانو مع جسيمات نانوية مغنطيسية عالية التحلل 

ل في المسام للكشف عن  تم تحويل مسبار (. Cys) السيستينالقائم على الفلورسنت المحم 

والتي  (نانومتر 510)كربوكسي فلوريسسين مع عصابة انبعاث مركزية عند( 6)الفلورسنت إلى  

،  + NaYF4: Yb3من  (نانومتر 475)كانت متحمسة بشكل ثانوي بواسطة الضوء في حوالي

Tm3 + UCNPs نمت نسبة الشدة بين . ليزربأشعة تحت الحمراء  (نانومتر 102)مدفوعة بـ

على  Cysأضعافا مضاعفة مع زيادة تركيزات ( I518 / I475)األخضر واألزرق  التألأل

 . (126)(ميكرولتر 222-22)مدى

 السيستينكروموتوغرافيا السائل عالي األداء لقياس جهاز باستخدام واخرون  (Deáková) قام

طور متحرك من محلول  معC18 (250–4.6 mm )تم استخدام عمود  .في مصل اإلنسان 

( 2.7)عند دالة حامضية  (3 :3 : 94)فوسفات مع االسيتونتريل مع الميثانول بنسبة  منظم من

 LODوان قيم  (دقيقة 11.5) عند السيستينأظهرت النتائج ظهور قمة . (2.4)وبسرعة تدفق 

R (0.9986) مل و /ميكروغرام LOQ 2.17وقيم ( مل/ ميكروغرام 2.25)للطريقة 
2

(127.) 

والفلوريسينت المستند  بريق الفلورةمن خالل قياس  السيستينواخرون بالكشف عن  (Liu) تمكن

كان  .والتصوير الحيوي في الخلية الحية السيستينللكشف االنتقائي عن  Hemicyanineإلى 



   واستعراض المراجع  المقدمة                                            الفصل األول          

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  31  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

LOD (LOD ) هذا . (نانومتر 522نانومتر إلى  5.2)ومدى خطي من  (نانومتر 2.2)يبلغ

 . (120) انتقائية عالية على األحماض األمينية األخرى ذا كان السيستينالكشف عن 

في البالزما البشرية بواسطة تحليل كرموتوغرافيا سائل  السيستينواخرون ( Araki) حدد   

-chloro-1عالي األداء والكشف عن األشعة فوق البنفسجية بعد اشتقاق ما قبل العمود باستخدام  

methylpyridinium iodide-2  .البورات تم استخدام طور متحرك من محلول منظم (M 

المدى  (1.5) الحامضيةعند دالة mM Na-EDTA and 0.2 ml of SBD-F 4)مع 2.5

R (0.9998). (مل/نانومول  322إلى  22) الخطي للتراكيز
2

 – 14.3)واالسترجاعية تراوحت  

 (.121) (S.D 2.06)و ( 124.2

سائلة الرافيا غوتورمباستخدام ك ،في نواة الذرة السيستين قياسواخرون  (Potesil) تمكن      

 mm × 2.1 mm, 5m 150.0)  عمود  عمالتم است .الكهروكيميائيالكاشف األداء مع  عالي

particle size)  بطور متحرك من  الماء معTFA  مع االسيتونتريل % (  15:2.25)بنسبة

( 680)عند طول موجي ( دقيقة / مل  2.2)وسرعة جريان  (7.2 )بدالة حامضية  %(0)بنسبة 

 LOD( 0.533)و  R2 (0.9982)و (2.88)عند  السيستينأظهرت النتائج ظهور قمة 

  (.132)% (   11 – 17) واالسترجاعية 

في البالزما البشرية بواسطة تحليل  السيستينقياس  واخرون (Nolin) تمكن        

  C18 (4.6 × 150 mm; 3.5mm )تم استخدام عمود : كروموتوغرافيا سائل عالي األداء

عند دالة حامضية (97:3)الميثانول بنسبة اسيتيت مع  محلول منظمبطور متحرك من 

(. P < 982.11)أظهرت النتائج ان  معامالت االرتباط  .(دقيقة/ مل  1)وسرعة جريان (4.5)

 (.SD( )131±  2.3)و  (دقيقة 5.0)بزمن احتجاز( 2.21)كانت الدقة 

، بما في ذلك  التحديد المتزامن للعديد من األحماض األمينيةبواخرون  (Tcherkas) قام

عكوسة الطور مع مسائلة عالية األداء و كرموتوغرافيافي البالزما البشرية بواسطة  ، السيستين

 Spherisorb ODS-2على عمود  (دقيقة 32) فصل مركبات خالل .كشف قياس الفلور

 methanol in 0.03 M NaH2 PO4 , 0.01 M Na2 %17 ))طور متحرك باستخدام 

HPO4 , 0.002 M EDTA ( 7.2درجة الحموضة)  كاشفو ، (2.7)وسرعة جريان 

fluorimetrically  عندظهور القمة للسستين أظهرت النتائج  (.نانومتر 452)بطول موجي 

R (0.998) (4.3 R.S.D)  (S.D 1.5)و  (دقيقة 11.2)
2

(132.) 

جهاز كرموتوغرافيا السائل عالي  بأستخدام السيستينقياس من  واخرون (Zhang) تمكن        

عند  C18 (250 mm × 4.6 mm  . ., part c e s ze 5 μm)استخدام عمود  األداء ، تم
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 (دقيقة/ مل  1)وسرعة جريان  (بطور متحرك من االسيتونتريل مع الماء 232)الطول الموجي 

R (0.9994)دقيقة وان ( 7.5)عند  السيستينأظهرت النتائج ظهور مادة  (.0)بدالة حامضية 
2

 و

(RSD  2.80 ) (0.04)و  ( %91.6  - %82.5)واالسترجاعية كانت LOD(133).  

 أكسدة األحماض حيث تم. الطيفي للسيستين في المستحضرات الصيدالنيةواخرون  ( Eid) قدر

حيث يتم تشكيل مركب بلون بنفسجي  األمينية بواسطة أيونات الحديديك في وجود الفيروزين

 .(134)(نانومتر 562) عنديمتص 

تم استخدام عمود .  MS-LCبواسطة جهاز  السيستينلكشف عن اب واخرون (Zobel) تمكن

(C18.) انتقائية عالية حيث ان  الطريقة ذات أظهرت النتائج ان LOD (2.24  ميكروغرام /

R (2.117 ) (٪ 122.0إلى  10.4)واالسترجاعية  (لتر
2

(135). 

أظهرت . أنابيب الكربون النانوية  باستخدام تقدير حامض اليوريكبواخرون  (,Yang)قام       

 242.4إلى  2.1)   وان مدى الخطية . نتقائية ممتازة ، واالستقرار جيدا النتائج ان الطريقة ذات 

 .R2  (136)(  0.997) و ( 41.21)وحساسية LOD ( ميكرومتر  2.23)و( ميكرون

تم . بجهاز كرموتوغرافيا السائل عالي األداء  السيستين بقياس واخرون (Kam ńska) تمكن    

 mol/L TCA 0.1)وطور متحرك  C-18 (150 x 4.6 mm, 5 μm)استخدام عمود 

adjusted by 1 mol/L NaOH )  وسرعة ( 335 )وطول موجي (  1.6)ودالة حامضية

R(  0.9997)دقيقة و ( 7.232 )عند السيستينأظهرت النتائج ظهور قمة ( دقيقة/ مل 1)جريان
2

  

 LOD  (137) ( 0.2) و R.S.D(  0.049)  و 

بقياس حامض اليوريك بجهاز كرموتوغرافيا السائل عالي األداء في واخرون (  Zhao)قام       

ملي  22)    متحركبطور  C-18 (150 x 4.6 mm, 5 μm)حيث تم استخدام عمود . البالزما 

لتر / مل  32و  لتر حامض الخليك/ ملي مول  30لتر من خالت الصوديوم و / مول 

(CH3OH.  اظهرت النتائج (.دقيقة/ مل  1) بسرعة جريان (234)عند الطول الموجي 

(0.999)R2   ( 4 ± 275)و  ( 0.05)وحد الكشف (  121.3 -94.9 )واالسترجاعيةS.D 

(130). 
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                 Aim of the study                                     الدراسة من الهدف:  10.1

 مكونات بعض لتقدير التطبيق ودقيقة واقتصادية سريعة طرائق استحداث -1 

 .المختلفة الحصى

 .المستقبلي التطبيق لغرض الطرائق لهذه التطبيقية المثلى الظروف اختبار -2

 وفي القياسية الحالة في والسستين اليوريك حامض لتقدير الطرائق هذه تطبيق -3

 . مزيج بشكل او مفرد بشكل الحصى

 المستحدثة الطرق ىاحد وهي االداء عالي السائل كرموتوغرافيا طريقة تطبيق -4

 . المختلفة الحصى وفي القياسية الحالة في والسستين اليوريك حامض لتقدير

تطبيق الطرائق المستعملة في الظروف المثلى على نماذج في بالزما الدم  -5

 .لألشخاص المصابين واالصحاء

 .البعض بعضها مع مزيج في للمواد الطيفي التأثير دراسة -6

 ومقارنة مختلفة كيميائية بأجهزة المختلفة الحصى انواع مكونات بعض تقدير -7

 .النتائج

 

 



 

 
 
 

 الفصل الثاني
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 Chemicals                                     الكيميائية المواد:2.1

والمعلومات الخاصة  أدناه الجدوللقد تم استخدام المواد الكيميائية المبينة في       

 .ذات نقاوة عالية عملةوالنقاوة حيث كانت جميع المواد المست المصنعة اتالشركب

 الكيميائية المستخدمة في هذه الدراسة المواد( 2-1)جدول 

لشركة المجهزة لها ا الصيغة الكيميائية  النقاوة المركبات كيميائية

 والمنشأ

  الوزن الجزيئي 

g/mol  

Acetonitrile HPLC grade 

(ACN) 

99.99 

% 

C2H3N France Biosolve 41.05 

Methanol HPLC grade 

(MeOH) 

99.99 

% 

CH3OH France Biosolve 32.04 

Uric Acid %99 3O4N4H5C BDH- U.K 168.11 

Cystine %99 2S4O2N12H6C BDH- U.K 240.3 

Hydrochloric acid 37% %99 HCl BDH- U.K 36.46 

Sodium Hydroxide %99 NaOH BDH- U.K 39.99 

Acetic acid 37% %99.9 2O4H2C BDH- U.K 60.05 

Sodium citrate  %99 2NaO3H2C BDH- U.K 82.04 

Sodium borate %99 3NaBO BDH- U.K 81.8 

Nitric acid %99.9 3HNO BDH- U.K 63.012 

phosphoric acid %99 ₄PO₃H BDH- U.K 98 

Sodium chloride 99 % NaCl  China - GMS  99.55 

chloridePotassium   99 % KCl MSG - China 95.99 

phosphateSodium  99 % 4POH2Na MSG- China 65..99 

 

 

https://arabic.alibaba.com/product-detail/china-chuanye-factory-msg-coated-salt-62066205711.html?spm=a2700.8699010.29.10.19b23367aBHERW&s=p
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  Instruments  and Equipments المستخدمة دواتواأل األجهزة:2.2 

    بالجدول رقم تفاصيلها ت واألجهزة المختبرية المبينة اتم استخدام المعد    

  .انجاز التجارب والدراسات البحثية لغرض  (2-2)

 األجهزة والمعدات المستخدمة ( 1-1)جدول رقم 

 الجهة المصنعة اسم الجهاز

High Performance Liquid 

Chromatography 

Shimadzu ,LC-20AD, Japan 

Atomic absorption   Shimadzu U, AA-6200, Japan  

UV- VIS Spectrophotometer  Shimadzu, 1700, Japan  

oven Italy 

Ultrasonic water bath sensitive APEL ,PD-303 UV, Japan  

Flame photometer  F-205, APEL, Japan  

Centrifuge  Hettich EDA20, Japan  

Water bath  Clifton , England  

pH meter  Mettle  Toledo, Japan  

Volumetric Flask   (germany) 

Electric balance( .....6  gm) Italy 

Hot plate ISO –LAB , Tecam 

Refrigerator Ishtar 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/High-performance_liquid_chromatography
https://en.wikipedia.org/wiki/High-performance_liquid_chromatography
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 Preparation of standard solutions تحضير المحاليل القياسية : 2.1

 ( M 1)محلول هيدروكسيد الصوديوم :2.2.1

Sodium hydroxide solution (1 M)                                         

 الماءكمية من في من المادة القياسية ( g5  ) بإذابةهذا المحلول  لقد تم تحضير       

  .اإلذابةمال تالعالمة بعد اك إلىالحجم  أكملحيث (..ml6  ) سعة حجميهفي قنينة  ألأليوني

 (M 0.1)محلول خالت الصوديوم  :1.2.1  

Sodium Acetate Solution (0.1 M)                                        

في  ألأليونيالماء  كمية من فيمن المادة ( g9.2 )هذا المحلول باذابه  لقد تم تحضير       

الحجم  إكمالالكاملة حيث تم  اإلذابةولحين حصول عملية  ( ...ml6  )سعة  حجميهقنينة 

 .ألأليونيالماء  باستعمالالعالمة  إلى

 (M 0.1)محلول بورات الصوديوم :2.2.1

Sodium Borate Solution (0.1 M)                                        

في  األيونيالماء  كمية من في من المادة (g9..9  )هذا المحلول باذابه  لقد تم تحضير       

 باستعمالالعالمة  إلىالحجم  إكمالتم  بةااإلذوبعد إتمام عملية  (..ml9 )سعة  حجميهقنينة 

 .ألأليونيالماء 

 (M1.2 )محلول فوسفات الصوديوم : 4.2.1

Sodium Phosphate Solution (0.1M)                                       

في  ألأليونيالماء  كمية من  فيمن المادة ( g9..9  )هذا المحلول باذابه  لقد تم تحضير     

العالمة تم اكمال الحجم الى  االذابةوبعد إتمام عملية   (ml 500  )سعة  حجميهقنينة 

 .ألأليونيالماء  باستعمال
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 (  pH 4) محلول خالت الصوديوم:5.2.1

Sodium Acetate Solution (pH 4)                                        

      في قنينة حجمية سعة (M ..6)من محلول خالت الصوديوم  ( ..ml9  ) تم اخذ      

(   ml6...  )  لحين  مع التحريك المستمر المركزحامض الخليك تدريجيا واضيف اليها

جهاز  باستعمالتم قياس الدالة الحامضية  هعلما ان.ول الى الدالة الحامضية المطلوبةالوص

 .قياس الدالة الحامضية

 (  pH 4) محلول بورات الصوديوم: 6.2.1

Sodium borate solution (pH 4)                                          

      في قنينة حجمية سعة (M ..6)من محلول بورات الصوديوم  (..ml9  )تم اخذ        

(  ml6...)  مع التحريك المستمر لحين الوصول حامض البوريك كمية من واضيف اليها

 .الى الدالة الحامضية المطلوبة 

 (  pH 4) محلول  فوسفات الصوديوم:7.2.1

Sodium Phosphate Solution (pH 4)                                       

 في قنينة حجمية سعة (M ..6)من محلول فوسفات الصوديوم  (..ml9  ) تم اخذ         

(  ml6...) مع التحريك المستمر لحين   اضيف اليها حامض الفسفوريك المركزو

 .الوصول الى الدالة الحامضية المطلوبة 

 المحاليل القياسية لجهاز االمتصاص الذري: 8.3.2

                            Standard solutions for atomic absorption 

جهاز االمتصاص الذري والمعتمدة لقياسات  الخاصة القياسيةاستخدمت المحاليل       

  النيكل،  الكروم،  الكادميوم، النحاس) وهيولجميع العناصر التي تم تقديرها  اللهبي

 .(و الحديد المنغيز، المغنسيوم ،  الزنك،  الرصاص،
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 المحاليل القياسية لجهاز االنبعاث اللهبي:9.2.1

                     Standard solutions for flame emitting device 

من  ( g 2.54 ) وذلك بأذابة( ppm 1000) بتركيز تم تحضير محلول الصوديوم        

وبعد  (...ml6 ) في قنينة حجمية سعة الأليونيمن الماء  كميةملح كلوريد الصوديوم في 

          بتركيز  البوتاسيوم محلولاما .  الأليونيبالماء اتمام االذابة  اكمل الحجم الى حد العالمة 

 (1000 ppm )  كلوريد البوتاسيوم وذلك بأذابة ملحفتم تحضيره من ( g 6.999) في 

 وبعد إتمام عملية االذابة اكمل (...ml6  )في قنينة حجمية سعة  الأليونيالماء  كمية من

 .الأليونيالحجم الى حد العالمة بالماء 

 (وحامض اليوريك السيستين)المحاليل القياسية للمواد قيد الدراسة :21.2.1

Standard solutions for the substances under study (cystine 

and uric acid) 

  للسيستين المذيب المناسب يارتاخ:.21.2.11

Select the appropriate solvent for cystine                                

       في قنينة حجمية سعة المادة القياسيةمن ( ml ...6)وذلك بأخذ  هذه الدراسة نجزتأ       

( ml 6...) قيد  المادةقابلية ذوبان  معرفةوذلك لغرض   تم استخدام أنواع مختلفة من المذيبات

           ولمدة الغرفةبدرجة حرارة  ليل في جهاز األمواج فوق الصوتيةوضعت المحا .الدراسة

( min69) المذيب باستعمالوبعد االذابة اكمل الحجم الى حد العالمة  مع التحريك المستمر 

 .(6-.)رقم مبينة في جدول  المستحصلة والنتائج
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 (ppm 100)  للسيستينتحضير محلول قياسي :.21.2.12  

Preparation of standard solution for cystine (100 ppm)        

 الأليونيالماء كمية من من المادة القياسية  في  ( g...6)لقد تم تحضير هذا المحلول باذابه       

وضع . (..ml6 ) في قنينة حجمية سعة (ml 2 )والمحمض بحامض الهيدروكلوريك المركز 

مع التحريك  (min69  )المحلول في جهاز األمواج فوق الصوتية  بدرجة حرارة الغرفة ولمدة 

ث استخدم هذا حي بالماء الأليوني االذابة اكمل الحجم الى حد العالمة اكتمال وبعدالمستمر 

  .المحلول كمحلول خزن

 المذيب المناسب لحامض اليوريك اختيار:.21.2.13

Choose the appropriate solvent for uric acid                           

 ة        مادة القياسية في قنينة حجمية سعمن ال( g...6  )أنجزت هذه الدراسة وذلك بأخذ        

(  ml6..) .وذلك لغرض معرفة قابلية ذوبان المادة قيد تخدام أنواع مختلفة من المذيبات تم اس

            ولمدة الغرفةبدرجة حرارة األمواج فوق الصوتية وضعت المحاليل في جهاز . الدراسة

(min69)  المذيب باستعمالمع التحريك المستمر وبعد االذابة اكمل الحجم الى حد العالمة 

 .(6-.)والنتائج المستحصلة مبينة في جدول رقم 

 ( ppm 100) تحضير محلول قياسي لحامض اليوريك :.21.2.14

Prepare a standard solution for uric acid (100 ppm)                                                                      

هيدروكسيد  كمية من من المادة القياسية  في (g...6  )لقد تم تحضير هذا المحلول باذابه 

وضع المحلول في جهاز األمواج  ( ..ml6  ) في قنينة حجمية سعة ( موالري 2..)الصوديوم 

االذابة اكتمال  وبعد مع التحريك المستمر (min69 )فوق الصوتية  بدرجة حرارة الغرفة ولمدة 

 .استخدم هذا المحلول كمحلول خزن حيث المذيب باستعمالاكمل الحجم الى حد العالمة 
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 محاليل الحصى نماذج و تهيئة: 4.1

                               Formation of stone models and solutions 

 Collection of stones models                   جمع نماذج الحصى : 2.4.1

 (.2)عينة لحصى الكلى و  (.2)عينة وبواقع  (.5)تم جمع عينات من الحصى عددها           

مستشفى  ،مستشفى مدينة الطب )اخذت العينات من عدة مستشفيات منها . عينة لحصى المرارة 

تم غسل عينات الحصى  .(مستشفى بلدروز العام ومستشفى بعقوبة العام  ،الكندي التعليمي 

لهاون ا باستعمالتم طحن الحصى  وبعدها ،الحارلعدة مرات ثم تجفيفها بالهواء  الأليوني بالماء

ضع المسحوق في قناني و .حصول على دقائق مسحوقة ناعمة جدابشكل جيد لل اليدوي الخزفي

 .من البالستك

 Initialize the kidney stones solution تهيئة محلول حصى الكلى: 1.4.1

 Test the solvent type                              اختبار نوع المذيب : 2.1.4.1

من  ( ..ml6  ) من الحصى واذابتها  في( g...6  )أنجزت هذه الدراسة وذلك بأخذ         

وهي  تم استخدام  أنواع مختلفة من المذيبات  (...ml6 ) محلول االذابة في بيكر زجاجي  سعة

حامض   1Nوحامض النتريك   1Nهيدروكسيد الصوديوم ، M ..2 ، الأليونيالماء )

مئوية  مع  (درجة .9)بدرجة حرارة   (min69  )مع تسخين  المحلول لمدة  (الهيدروكلوريك

جهاز األمواج فوق الصوتية حيث يعمل على تفتيت الدقائق الصلبة  باستعمالالتحريك المستمر 

ويساعد في عملية االذابة وبعد اكتمال عملية االذابة  يرشح المحلول ويوزن المتبقي غير الذائب 

 .(2-.)لمعرفة نسبة االذابة والنتائج مجدولة في جدول رقم 
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 اختبار تأثير تركيز هيدروكسيد الصوديوم على االذابة  :1.1.4.1

Test the effect of sodium hydroxide concentration on 

solubility 

كمية من تم اضافة  (...ml6  )ة قناني حجمية سع من الحصى في (g...6  )تم وزن        

وضعت ،  (5.. و ...،   M..2  ) هيدروكسيد الصوديوم بتراكيز مختلفة وهي محلول 

 (min69 )مئوية ولمدة  (درجة  .9) المحاليل في جهاز األمواج فوق الصوتية  بدرجة حرارة

والنتائج  المذيب باستعمالاالذابة اكمل الحجم الى حد العالمة  اكتمال مع التحريك المستمر وبعد

 (..-.)مجدولة في جدول رقم 

 تحضير محلول حصى الكلى: 2.1.4.1 

                                    Preparation of kidney stones solution 

محلول  كمية من  حصى في( .2)من نماذج حصى الكلى و البالغ عددهن  (g...6  )تم وزن   

يوضع المحلول (...ml2 )بيكر زجاجي سعة  في (موالري 5..)هيدروكسيد الصوديوم بتركيز 

ثم نقل . (min69 ) مئوية وبزمن (درجة .9)في جهاز االمواج  فوق الصوتية بدرجة حرارة 

 .المذيب باستعمالواكمل الحجم الى حد العالمة  (..ml6) المحلول الى قنينة حجمية سعة

 تهيئة محلول حصى المرارة: 2.4.1

  Preparation of gallbladder stones solution                             

 Test the solvent type                  اختبار نوع المذيب  :2.2.4.1    

من  ( ..ml6  )في  من الحصى واذابتها (g...6  )أنجزت هذه الدراسة وذلك بأخذ      

 مختلفة من المذيبات  أنواع تم استخدام  .(..ml6  ) سعة بيكر زجاجي محلول االذابة في 

حامض   1N،حامض النتريك   1N،هيدروكسيد الصوديوم  M ..2، الأليونيالماء ) وهي

 مع تسخين ( 6:5بنسبة حامض الهيدروكلوريك  و  ميثانولال ومزيج من الهيدروكلوريك 

 باستعمالمع التحريك المستمر مئوية  (درجة .9)بدرجة حرارة  و (min69)المحلول لمدة 

حيث يعمل على تفتيت الدقائق الصلبة ويساعد في عملية جهاز األمواج فوق الصوتية 
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يرشح المحلول ويوزن المتبقي غير الذائب لمعرفة نسبة عملية االذابة   اكتمال وبعداالذابة 

 .(5-. )والنتائج مجدولة في جدول رقم االذابة 

 تحضير محلول حصى المرارة :1.2.4.1

                    Preparation of gallbladder stones solution 

كمية  في اذيبت. حصى( .2)من نماذج حصى المرارة و البالغ عددهن  (g...6  )تم وزن      

                 بيكر زجاجي سعة مزيج من الميثانول مع حامض الهيدروكلوريك المركز فيمن 

( ml2...)مئوية  (درجة .9)بدرجة حرارة  فوق الصوتية ج ااالمو جهاز وضع المحلول في

واكمل الحجم الى حد  (..ml6  ) ثم نقل المحلول الى قنينة حجمية سعة .(دقيقة  69)وبزمن 

 .المذيب باستعمال العالمة

 المستخدمة للتقديرة يتحليلطرق الال: 5.1 

                                Analytical methods used for estimation 

 Ultraviolet spectroscopyمطيافية االشعة فوق البنفسجية :2.5.1

  تحديد الطول الموجي األعظم واالمتصاصية العظمى:2.2.5.1

Determination of maximum wavelength and maximum absorption 

في خلية مطياف االشعة فوق البنفسجية  باستعمالالطول الموجي العظم امتصاص  تحديدتم     

وبسرعة مسح متوسطة  ومعدل التغير بالطول الموجي  (سم6)مصنوعة من الكوارتز ذات سمك 

طيف االمتصاص والطول الموجي  حيث سجلللمواد ( 9..) وعرض الحزمة (2..)مقداره 

 .(3-2)و (3-1) االشكالوالنتائج موضحة في  مقابل المحلول الصورياألعظم لكل مادة 
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   وحامض اليوريك  للسيستينالسالسل القياسية :1.2.5.1

Standard chains for cystine and uric acid                                 

 لكل مادة من محلول الخزن( ppm6 25-)تراوح تركيزها من المحاليل ي سلتم تحضير سال     

مدى التركيز الخاضع لقانون  لبيان ،التخفيف التدريجي  عن طريق( ppm 100)ذو التركيز 

لكل مادة عند الطول الموجي األعظم المحدد  تركيز كللمتصاصية الاتم قياس  .بير –المبر 

 (.9-.)والجدول رقم  (5-.)و (.-.) االشكالالنتائج موضحة في  .مقابل المحور الصوري

 دقة الطريقة وضبطها اختبار:2.2.5.1

                                           Test method accuracy and tuning 

ك ياليورحامض )من المواد   مادةالدراسة باختيار ثالث تراكيز مختلفة لكل  انجزت         

وقياس االمتصاصية بمعدل ثالث ( ppm 9 و 9، .)ضمن حدود المنحنى وهي  (السيستينو

 RSD)مئوية لالنحراف القياسي النسبي النسبة ال عن طريق اختبار الضبطتم  .لكل مادةقراءات 

مجدولة في والنتائج  (%Er)ودقة الطريقة من خالل حساب النسبة المئوية للخطأ النسبي ( % 

 .(9-.) الجدول

 حد الكشف للموادتحديد  :4.2.5.1

                             Determine the detection limit for materials 

 (ppm6) ضمن منحنى المعايرة بالتخفيف التدريجي القل تركيز انجاز هذه الدراسةتم      

والنتائج ثبوت القراءة او يكون الفرق بين القراءات قليل او مهمل  ولعدد من المرات حتى 

 .(9-.) رقم الجدولجدولة في م

 Test method iterative                      تكرارية الطريقة اختبار :5.2.5.1 

 ppm)بتركيز  السيستينو (ppm 10 )بتركيز  محلول قياسي من حامض اليوريك ُحِضر    

عند قراءات  ةتم قياس امتصاصية كل محلول بمقدار عشر. ضمن مدى منحنى المعايرة  (69
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تم  (للسيستين  nm295  و  حامض اليوريكل  nm299 )لكل مادة الطول الموجي األعظم 

 .(9-.)الجدول مجدولة في والنتائج  نسبة االنحراف القياسي النسبي حساب

   مزج المواد قيد الدراسة على االمتصاصية والدقة والضبط اختبار : 6.2.5.1

Test the mixing of the materials under study on absorption, 

accuracy and control 

      مع  (  ppm 9  و 69،   29 )كيزابتر السيستينمن  (ml6 )  مزجتم في هذه الدراسة       

(  ml6) من حامض اليوريك بتركيز(9و 69  ، 29  ppm ) في بيكر سعة  معا( ml9.)  تم

تسجيل القراءات  و بالتناوب (299،  295)قياس االمتصاصية عند االطوال الموجية 

 .(9-.) رقم في الجدول مجدولةالنتائج  .لالمتصاصية عند كل طول موجي

  بطريقة اإلضافة القياسية السيستينتقدير حامض اليوريك و :7.2.5.1

Determination of uric acid and cystine by standard addition method  

      حيث أضيف. النجاز هذه الدراسة  ثالث نماذج من الدم الشخاص مختلفينتم استخدام        

(ml  6 ) بتركيز حامض اليوريك من (30 ppm )و (1 ml ) 15)بتركيز  السيستينمن 

ppm) في بيكر سعة الى نماذج الدم ( ml9.)  تم قياس االمتصاصية عند الطول الموجي

الجدول مجدولة في والنتائج  مقابل نموذج الدم قبل اإلضافة كمحلول صوري األعظم لكل مادة 

 .(.6-.)رقم 

 األداءغرافيا السائل عالي وتوطريقة كروم: 1.5.1

 High Performance Chromatography Method                        

 Select the mobile phase type    نوع الطور المتحرك اختيار: 2.1.5.1 

او  فردنم المحاليل كأطوار متحركة بشكل من أنواع مختلفة باستعمالدراسة ال هذه  انجزت      

م مقشكل وفصل للغرض الحصول على افضل  ( .-2)كما في الجدول رقم على شكل مزيج 

مايكروليتر  من محلول المواد قيد ( .6) حيث تم حقن.(السيستين –ك ياليورحامض )موادال
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الحقن اليدوي خالل منظومة  باستعمال( ppm 50)الدراسة المذابة في المذيب المناسب بتركيز 

      عند الطول الموجي كاشف مطيافية االشعة فوق البنفسجية باستعمالتم القياس   .الحقن

(254 nm)  و  السيستينبالنسبة الى(nm 299)  وبمعدل سرعة  بالنسبة الى حامض اليوريك

 فصل عمود باستعمال (min 10) وزمن قياس (..ml/ min  6)   للطور المتحرك جريان

( 62-.ـــــ  9-.)والنتائج موضحة باالشكال  .C18 (µm / cm 25 × 0.46 5 )  بابعاد

 .(61-.)والجدول رقم 

 ر متحركةاالمستخدمة كاطو نوع المحاليلا ( 2-1)جدول رقم 

 Test type of structured solution  نوع المحلول المنظم اختبار:1.1.5.1

تم استخدام شكل وفصل لقمم المواد حيث لغرض الحصول على افضل  هذه الدراسة أنجزت     

بورات  و فوسفات الصوديوم ،خالت الصوديوم)عدة أنواع من المحاليل المنظمة وهي 

مايكروليتر  من محلول المواد قيد ( .6)  حيث تم حقن. (pH 4) بدالة حامضية (الصوديوم

الحقن اليدوي خالل منظومة  باستعمال( ppm 50)الدراسة المذابة في المذيب المناسب بتركيز 

 الرقم المستخدمة المحاليل

0.1M Sodium acetate 

 buffer  pH 4 
CN₃CH CH3OH H2O 

. . 6.. . 6 

. 6.. . . 2 

. . 6. 9. . 

. . 9. 9. 5 

. 6. . 9. 9 

. 9. . 9. 9 

6.. . . . 9 
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 254)كاشف مطيافية االشعة فوق البنفسجية عند الطول الموجي  باستعمالتم القياس  .الحقن

nm)  و  السيستينبالنسبة الى(nm 299)  بالنسبة الى حامض اليوريك  وبمعدل سرعة جريان

        فصل بابعادعمود  باستعمال (min 10) وزمن قياس ( ..ml/ min 6) للطور المتحرك

( 5 µm / cm 25 × 0.46) C18.  والجدول ( 69-. ـــــ .6-.) النتائج موضحة في االشكال

 .(62-.)رقم 

 اختبار الدالة الحامضية للمحلول المنظم:2.1.5.1

                   Test the acidic function of the regulated solution 

خالت )ل منظم من على عملية الفصل وتم استخدام محلو pHانجزت دراسة تاثير       

مايكروليتر  من ( .6)  حيث تم حقن. (9و  5،  .)ل حامضية مختلفة هي بدوا(  الصوديوم

الحقن  باستعمال(  ppm 50)محلول المواد قيد الدراسة المذابة في المذيب المناسب بتركيز 

كاشف مطيافية االشعة فوق البنفسجية عند  باستعمالتم القياس  .اليدوي خالل منظومة الحقن

بالنسبة الى حامض اليوريك   (nm 299)و  السيستينبالنسبة الى  (nm 254)الطول الموجي 

 باستعمال (min 10)وزمن قياس  (..ml/ min 6)وبمعدل سرعة جريان للطور المتحرك 

 69-.)والنتائج موضحة في االشكال   .C18 (µm / cm 25 × 0.46 5 )  عمود فصل بابعاد

 .(.6-.)والجدول رقم ( 26-.ـــــــ

 المحلول المنظم  مع تريلاالسيتو ن اختبار نسبة:4.1.5.1

Test the ratio of acetonitrile with the regulated solution       

زمن  لقمم المواد واقلفصل وشكل افضل لغرض الحصول على هذه الدراسة أنجزت      

من خالت  تم إضافة نسب مختلفة من االسيتو نتريل الى المحلول المنظم احتجاز مقبول حيث

مايكروليتر  من محلول المواد قيد الدراسة المذابة ( .6)  حيث تم حقن .(pH 4) دعن الصوديوم

كانت  .الحقن اليدوي خالل منظومة الحقن باستعمال( ppm 50)في المذيب المناسب بتركيز 

كاشف مطيافية االشعة فوق  باستعمالتم القياس  .(%.6 و% 9، % 2)هي المضافة النسب 

بالنسبة الى  (nm 299)و  السيستينبالنسبة الى  (nm 254)البنفسجية عند الطول الموجي 

 10) وزمن قياس (..ml/ min 6) حامض اليوريك  وبمعدل سرعة جريان للطور المتحرك
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min) عمود فصل بابعاد  باستعمال( 5 µm / cm 25 × 0.46) C18. النتائج موضحة في

 .(65-.) والجدول رقم ( 25-.ـــــــ  22-.) شكالاال

 الطور المتحركجريان سرعة  اختبار:5.1.5.1

                               Test the flow velocity of the mobile phase 

 ى عملية الفصل حيث استخدم محلولهذه الدراسة لمعرفة تأثير سرعة الجريان عل انجزت      

 كطور متحرك (pH 4)دالته الحامضية( %5االسيتو نترايل  معخالت الصوديوم )منظم من 

( .6)  حيث تم حقن .(6.9 و 6..  ،6.2)( ml/ min) هيمختلفة جريان سرع معدل وب

( ppm 50)مايكروليتر  من محلول المواد قيد الدراسة المذابة في المذيب المناسب بتركيز 

كاشف مطيافية االشعة فوق  باستعمالتم القياس  .الحقن اليدوي خالل منظومة الحقن باستعمال

بالنسبة الى  (nm 299)و  السيستينبالنسبة الى  (nm 254)البنفسجية عند الطول الموجي 

 (µm / cm 25 × 0.46 5 )عمود فصل بابعاد  باستعمال (min 10) حامض وزمن قياس

C18. (69-.)والجدول رقم  (29-.ــــ ــ 29-.) النتائج موضحة في الشكل. 

 المناسب الطول الموجي  اختبار:6.1.5.1

                                              Test the appropriate wavelength 

 nm, 235 nm 254)وهيللقياس   االطوال الموجيةعدد من  باستعمالدراسة ال هذه أنجزت    

 270 nm285و nm) االسيتو مع خالت الصوديوم )محلول منظم  طور متحرك من  باستعمال

من محلول المواد قيد مايكروليتر ( .6)  حيث تم حقن .(pH 4) حامضيةبدالة ( %5نترايل 

الحقن اليدوي خالل منظومة  باستعمال( ppm 50)الدراسة المذابة في المذيب المناسب بتركيز 

كاشف مطيافية االشعة فوق البنفسجية  وبمعدل سرعة جريان للطور  باستعمالتم القياس  .الحقن

                  عمود فصل بابعاد  باستعمال (min 10) وزمن قياس (ml/ min 6.2)المتحرك

( 5 µm / cm 25 × 0.46) C18. (..-.ــــ ــ 29-.) االشكالوالنتائج موضحة في 

 .(69-.)والجدول رقم 
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 Test method iterative                        الطريقةتكرارية  اختبار:7.1.5.1

 10)بتركيز  السيستينو ( ppm 4)محلول قياسي من حامض اليوريك بتركيز  ُحِضر      

ppm)  المساحة تحت القمة للمواد لعشرة حقنات لكل س اقيتم  ،أي ضمن مدى منحنى المعايرة

 بدالة حامضية ( %5االسيتو نترايل معخالت الصوديوم )من  طور متحرك باستعمال مادة

(pH 4) .مايكروليتر  من محلول المواد قيد الدراسة المذابة في المذيب ( .6)  حيث تم حقن

كاشف مطيافية  باستعمالتم القياس . الحقن اليدوي خالل منظومة الحقن باستعمالالمناسب 

 وبمعدل سرعة جريان للطور المتحرك  (nm 254)االشعة فوق البنفسجية عند الطول الموجي 

) ml/ min 6.2) وزمن قياس (10 min) 5 )  عمود فصل بابعاد  باستعمال µm / cm 25 

× 0.46) C18.(69-.) جدولوالنتائج موضحة في ال. 

 المثلى الظروف المواد بتطبيق مزيج اختبار فصل :2.1.5.1

Test the separation of material mix by applying optimal 

conditions 

بنسب )أنجزت هذه الدراسة لغرض اختبار تطبيق الظروف المثلى لفصل مزيج من المواد      

محلول منظم ) المثلى وهي  حيث طبقت الظروف ( 5-2)رقم  وكما في الجدول (مزج مختلفة

مايكروليتر  من ( .6)  حيث تم حقن .(pH 4)عند  ( %5لخالت الصوديوم مع االسيتو نترايل 

مختلفة كما موضوحة بالجدول محلول المواد قيد الدراسة المذابة في المذيب المناسب بتركيز 

كاشف مطيافية  باستعمالتم القياس  .الحقن اليدوي خالل منظومة الحقن باستعمال ( 2-5)

  وبمعدل سرعة جريان للطور المتحرك (nm 254)االشعة فوق البنفسجية عند الطول الموجي 

( 1.2 ml/ min) وزمن قياس (10 min) 5 )عمود فصل بابعاد  باستعمال µm / cm 25 × 

0.46) C18. (69-.)والجدول رقم  (9.-.ــ ـــ 5.-.) شكالموضحة باالالنتائج. 
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  السيستينيمثل قيم تراكيز مزيج حامض اليوريك و  (4-1)جدول رقم 

 الرقم ppmزيج في الم تركيز المادة

CYS UA  

29 29 6 

69 69 2 

9 9 . 

..9 ..9 5 

29 9 9 

9 29 9 

9 ..9 9 

..9 9 9 

   السيستينلحامض اليوريك ومنحنى المعايرة :9.1.5.1

Calibration curve for uric acid and cystine                              

  (السيستين – حامض اليوريك) محاليل قياسيةتحضير سلسلة ب أنجزت هذه الدراسة وذلك      

مايكروليتر  من محلول المواد ( .6)  حيث تم حقن .كل على حدا (ppm 29 -6 )ضمن مدى من

تم القياس  .الحقن اليدوي خالل منظومة الحقن باستعمالقيد الدراسة المذابة في المذيب المناسب 

محلول منظم لخالت الصوديوم مع االسيتو )البنفسجية عند كاشف مطيافية االشعة فوق باستعمال

وبمعدل سرعة جريان للطور  (nm 254) الطول الموجي و (pH 4)عند  ( %5نترايل 

 µm / cm 5 )عمود فصل بابعاد  باستعمال (min 10) وزمن قياس (ml/ min 6.2)المتحرك

25 × 0.46) C18.(69-.)رقم  جدولال و (9.-.) و (9.-.)  كما موضحة باالشكال. 
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  السيستينحامض اليوريك ولكل من الدقة والضبط  اختبار:21.1.5.1

Test accuracy and control of uric acid and cystine                  

              ضمن حدود منحنى المعايرة وهي ختلفةالدراسة باختيار ثالث تراكيز م انجزت     

(ppm .، 9 ،9)  ثالث مرات تكرار القياسوك على التوالي ياليورحامض و السيستينلكل من. 

من محلول المواد قيد الدراسة المذابة في المذيب المناسب مايكروليتر ( .6)  حيث تم حقن

كاشف مطيافية االشعة فوق  باستعمالتم القياس  .الحقن اليدوي خالل منظومة الحقن باستعمال

الطول و(pH 4)عند  ( %5محلول منظم لخالت الصوديوم مع االسيتو نترايل )البنفسجية عند 

 وزمن قياس (ml/ min 6.2) وبمعدل سرعة جريان للطور المتحرك  (nm 254)الموجي 

(10 min) عمود فصل بابعاد  باستعمال   ( 5 µm / cm 25 × 0.46) C18.  تم بيان توافق

ودقة الطريقة وذلك من  (RSD%)الطريقة من خالل النسبة المئوية لالنحراف القياسي النسبي 

 .(.2-.) جدولوالنتائج موضحة في ال ( %Rr)  خالل حساب النسبة المئوية للخطأ النسبي

 اختبار الدقة والضبط للمواد بشكل مزيج :22.1.5.1

Test the accuracy and adjustment of materials in a mixture 

تضمنت هذه الدراسة عملية قياس المواد قيد الدراسة بطريقة تحضير امزجة لهذه المواد       

وقياس التراكيز للمزيج بدون اجراء عمليات فصل للمواد عن بعضها والحصول على افضل 

ثالث أنواع  تم في هذه الطريقة تحضير. لمزيج في الوقت نفسه ولمره واحدةللمواد في ا فصل

من  ppm 7.5 مع  ppm  2.5حامض اليوريك ) قيد الدراسة وهي االمزجة للموادمن 

 ( السيستينمن  ppm 4.5مع   ppm  1.5حامض اليوريك )والمزيج الثاني  (السيستين

( .6)  حيث تم حقن. (السيستينمن  ppm 1.5 مع ppm  0.5حامض اليوريك )والثالث ,

الحقن اليدوي  باستعمالمايكروليتر  من محلول المواد قيد الدراسة المذابة في المذيب المناسب 

محلول )عند كاشف مطيافية االشعة فوق البنفسجية  باستعمالتم القياس  .خالل منظومة الحقن

 254)الطول الموجي  عندو (pH 4)عند  ( %5منظم لخالت الصوديوم مع االسيتو نترايل 

nm)  وبمعدل سرعة جريان للطور المتحرك (ml/ min 6.2)  وزمن قياسي(10 min) 

بالشكل  والنتائج موضحة .C18 (µm / cm 25 × 0.46 5 )  عمود فصل بابعاد باستعمال

 .(26-.)رقم  الجدول و  (9.-.)
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 حد الكشف للمواد تحديد:21.1.5.1

                            Determine the detection limit for material 

لمحلول المادة القياسية بالتخفيف  المساحة تحت القمةأنجزت هذه الدراسة وذلك بقياس      

ثبوت ولعدد من المرات حتى أي ضمن منحنى المعايرة   (ppm 6)التدريجي القل تركيز 

 (.5-.)كما موضحة باالشكال وتم تسجيلها  او مهمالا  القراءة او يكون الفرق بين القراءات قليالا 

 .(22-.)والجدول رقم  (56-.)و

 HPLC باستعمال (مصل الدم) تقدير المواد في نماذج من الدم  اختبار:22.1.5.1 

Evaluation of substances in blood samples (serum) using HPLC 

غير  عينات لمصابين بحصى الكلى وثالثأنجزت هذه الدراسة وذلك بأخذ ثالث عينات      

مصل من  (.m  6) وتم حقن (m  ..59) مرشح قياس باستعمالتم ترشيح المصل . مصابين 

شخاص المصابين والغير مصابين بجهاز كرموتوغرافيا السائل عالي األداء عند الدم لال

      الجدول والمجدولة في (.5-.)و (52-.) االشكالفي والنتائج موضحة الظروف المثلى 

(.-2.). 

 HPLC باستعمالوحامض اليوريك في حصى الكلى  السيستينتقدير :24.1.5.1

Estimation of cystine and uric acid in kidney stones using 

HPLC 

تم .(5.6.5.2)في الفقرة  ُحِضر  من المحلول الم  (.mL6 )بحقن  زت هذه الدراسة انج     

محلول منظم لخالت الصوديوم مع )كاشف مطيافية االشعة فوق البنفسجية عند باستعمالالقياس 

وبمعدل سرعة جريان   (nm 254)الطول الموجي  و (pH 4)عند  ( %5االسيتو نترايل 

        عمود فصل بابعاد  باستعمال (min 10) وزمن قياس( ml/ min 6.2)للطور المتحرك 

( 5 µm / cm 25 × 0.46) C18.  (59-. ـــــ  55-.)  باالشكال والنتائج موضحة 

 .(25-.) الجدول رقمو
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 HPLC باستعمالوحامض اليوريك في حصى المرارة  السيستين رتقدي:25.1.5.1

Estimate of cystine and uric acid in gallstones using HPLC 

تم (.2.2.5.2)في الفقرة  ُحِضر  من المحلول الم  (.mL6 )انجزت هذه الدراسة  بحقن        

  (nm 254)فوق البنفسجية عند الطول الموجي  األشعةكاشف مطيافية  باستعمالالقياس 

 باستعمال (min 10) وزمن قياس ( ml/ min 6.2)وبمعدل سرعة جريان للطور المتحرك 

 (59-.) باإلشكالوالنتائج موضحة  .C18 (µm / cm 25 × 0.46 5 ) بإبعادعمود فصل 

 .(29-.) والجدول رقم  (59-.)و

 تقنية االمتصاص الذري واللهبي:2.5.1

                             Atomic and gaseous absorption technology 

   في حصى الكلى العناصر الثقيلةتقدير :2.2.5.1

Determination of heavy elements in kidney stones                  

، Niالنيكل  ، Feالحديد ، pb الرصاص) الثقيلة العناصر تراكيزقياس هذه الدراسة ل انجازتم        

في محاليل  (Mn والمنغنيز Cr الكروم ،  Zn الزنك،Co  الكوبلت، Mgالمغنيسيوم ، Cuالنحاس 

الموجية للعناصر  األطوالوكانت استخدم لهب غاز االستلين مع الهواء في تقدير العناصر  إذالحصى 

(Zn 213   ،Fe 372  ،Cu 324  ،Mg 285  ،Na 589  ،Ni 232  ،K 766  ،Pb 283   )

  .(29-.)والنتائج مجدولة في الجدول رقم ( 8.3.2)والتي تم تحضيرها في الفقرة 

 المرارةفي حصى  تقدير العناصر الثقيلة:1.2.5.1

Determination of heavy elements in gallbladder stones          

النيكل  ، Feالحديد ، pbالرصاص )الثقيلة  العناصر تراكيزتم انجاز هذه الدراسة لقياس      

Ni ، النحاسCu ، المغنيسيومMg ،  الكوبلت Co،  الكرومCr  والمنغنيزMn)  في محاليل

  .(29-.)والنتائج مجدولة في الجدول رقم ( 2...9)الحصى والتي تم تحضيرها في الفقرة 
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 Atomic Emission Technology               تقنية االنبعاث الذري:4.5.1

 تقدير الصوديوم والبوتاسيوم في حصى الكلى : 2.4.5.1

Determination of sodium and potassium in kidney stones     

محلول كمية من حصى في ( .2)من نماذج الحصى و البالغ عددهن (  g...6 )تم وزن        

يوضع المحلول في (...ml2  )في بيكر زجاجي سعة  (1N)حامض الهيدروكلوريك بتركيز 

ثم نقل .  ( min 69)درجة مئوية وبزمن  (.9)فوق الصوتية بدرجة حرارة   األمواججهاز 

 حد العالمة وتم قياس العناصر إلىالحجم  وأكمل (..ml6  ) سعة حجميهقنينة  إلىالمحلول 

 (.29-.) والنتائج مجدولة في الجدول رقم

  تقدير الصوديوم والبوتاسيوم في حصى المرارة: 1.2.5.1

Determination of sodium and potassium in gallbladder stones     

حسب طريقة التحضير في فقرة  ةُحِضر  والم حصى المرارة محلول تقدير العناصر فيتم             

 .(29-.)والنتائج مجدولة في الجدول رقم  (5.2...2)

 

 



 

 
 
 

 الفصل الثالث
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     Results and discussions النتائج والمناقشة.  3

 (حصى الكلى و حصى المرارة) تم تقدير بعض المكونات لنماذج مختلفة لنوعين من الحصى      

فوق البنفسجية ،  كرموتوغرافيا السائل عالي األداء ،   األشعةمطيافية ) ة مختلفة يطرق تحليل بأستعمال

 . (أللهبيالنبعاث الذري و ا أللهبياالمتصاص الذري 

  السيستينك وياختيار المذيب المناسب لحامض اليور:1.3

Selection of the appropriate solvent for uric acid and cystine 

تم استخدام  إذ( .13....2( ).11....2)تم انجاز هذه الدراسة حسب طرق العمل المذكورة في الفقرة      

هو مزيج  السيستينمذيب بالنسبة لمادة  أفضلان  اإلذابةأظهرت نتائج  .لإلذابةل أنواع مختلفة من المحالي

تامة  إذابةاعطى هذا المزيج  إذ (%1:% 89) وحامض الهيدروكلوريك المركز بنسبة  الاليونيمن الماء 

جينية يحتوي على مجاميع فعالة لها القدرة على تكوين روابط هيدرو السيستينوذلك لكون ؛السيستينلمادة 

 (M..1  )     محلول بأستعمالاما بالنسبة الى اذابة حامض اليوريك فكانت افضل اذابة . (2.8) مع الماء

بروتون الحامض مما وذلك لسهولة التفاعل مع ؛ كانت االذابة تامة للحامض إذمن هيدروكسيد الصوديوم 

  .(3-1)م موضحة في الجدول رق المستحصلة النتائج(. .24) يسهل عملية االذابة

 السيستينك وينتائج اختيار المذيب المناسب لحامض اليور( 1-3)جدول رقم      

  السيستين حامض اليوريك  نوع المذيب  رقم 

2 H2O غير ذائب غير ذائب 

1 CH3OH غير ذائب  غير ذائب 

. H2O + 2%HCl89% ذائب غير ذائب 

4 NaOH  (..2M ) جزئي الذوبان جزئي الذوبان 

5 NaOH  (..1M )  جزئي الذوبان  ذائب 
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 المذيب المناسب لحصى الكلىاختيار :3.3

 Choose the appropriate solvent for kidney stones 

تم استخدام أنواع مختلفة من  إذ (4.1...2)تم انجاز هذه الدراسة حسب طرق العمل المذكورة في       

اعطى هذا  إذ  M 0.2مذيب هو محلول هيدروكسيد الصوديوم  أفضلان  اإلذابةأظهرت نتائج . المحاليل 

للحصى وهذا قد يكون عائد الى ان مكونات الحصى قابلة للذوبان في المحيط القاعدي  إذابة أفضلالمحلول 

 المستحصلة النتائج. الحتوائها على نسبة عالية من حامض اليوريك ؛بشكل اكبر من المحيط الحامضي

 (.1-.)موضحة بالجدول 

 نتائج اختيار المذيب المناسب لحصى الكلى( 3-3)جدول رقم 

 %نسبة االذابة  المحلول

 .1 الاليونيالماء 

 .M ..1 8هيدروكسيد الصوديوم  

 .N 0 1حامض النتريك  

 .N 0 1حامض الهيدروكلوريك 

 

 اختبار تأثير تركيز هيدروكسيد الصوديوم على االذابة  :3.3

Effect of sodium hydroxide concentration on solubility 

ام محلول ستخدتم ا إذ  (1.1.4.1)تم انجاز هذه الدراسة حسب طريقة العمل المذكورة في        

أظهرت نتائج االذابة ان افضل مذيب هو محلول هيدروكسيد . اكيز مختلفةبترهيدروكسيد الصوديوم و

كلما زاد تركيز المحلول  إذللحصى وذلك  مةاعطى هذا المحلول اذابة تا إذ موالري 0.4الصوديوم 

 المستحصلة النتائج. التي تذوب في المحيط القاعدي عدي كلما زادت عملية ذوبان مكونات الحصىالقا

 .(.-.)  موضحة بالجدول

 الحصى  إذابةتركيز هيدروكسيد الصوديوم على  تاثيرنتائج اختيار( 3-3)جدول رقم 

 % إلذابةانسبة  (موالري) المحلولتركيز 

 ..1 8. 

... 85 

 89اكبر من  4..
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 ار المذيب المناسب لحصى المرارةياخت:3.3

Choose the appropriate solvent for the gallbladder stones 

ستخدام أنواع مختلفة من تم ا ( 4.1...2)تم انجاز هذه الدراسة حسب طريقة العمل المذكورة في       

 المركز االذابة ان افضل مذيب هو مزيج من الميثانول مع حامض الهيدروكلوريك  أظهرت نتائج. المحاليل

وذلك الن الحصى عبارة عن دهون وهذه الدهون تكون  ؛اعطى هذا المحلول افضل اذابة للحصى إذ 2:4

 (.4-.)موضحة بالجدول   المستحصلة النتائج(. 242) غير قطبية تذوب في المركبات العضوية

 نتائج اختيار المذيب المناسب لحصى المرارة( 3-3)جدول رقم 

 

 

 

 

 ق التحليلية المستخدمة في القياسائالطر:5.3

  (مطيافية االشعة فوق البنفسجية) الطريقة الطيفية المباشرة :3.5.1

Direct spectral method (UV – Vis Spectroscopy) 

وتحديد الطول الموجي  السيستينتسجيل اطياف االمتصاص لحامض اليوريك و:3.5.1.1

 األعظم

Record the absorption spectra of uric acid and cysteine and 

determine the maximum wavelength 

حسب الظروف ( السيستين -حامض اليوريك )تم تسجيل طيف االمتصاص للمواد قيد التحليل       

من ( ..ppm2 )حضرت محاليل بتركيز  إذ(. 2.2.5.1)التشغيلية وطريقة العمل المذكورة في الفقرة 

 طيفي تم اجراء مسح. ناسب لكل مادةالمذيب الم بأستعمال السيستينالمواد القياسية لحامض اليوريك و 

 %نسبة االذابة  المحلول

 .1 الاليونيالماء 

 .M ..1 5هيدروكسيد الصوديوم  

 .N 0 1حامض النتريك  

 .N 0 1حامض الهيدروكلوريك 

 89اكبر من  حامض الهيدروكلوريك+ ميثانول 
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 -..nm 1)مطيافية االشعة فوق البنفسجية ضمن مدى طول موجي يتراوح بين  بأستعماللهذه المحاليل 

( nm 285 )عند الطول الموجي (421..)اعطى محلول حامض اليوريك امتصاصية عالية بمقدار .(..4

اعلى  السيستينوأعطى محلول ( 025..)ية بالمذيب اعطى امتصاص 5:2وبعد تخفيف المحلول بمقدار 

بالمذيب  5:2وبعد تخفيف المحلول بمقدار ( nm 154)عند الطول الموجي  (4.0.5)بمقدار امتصاصية 

ل اعتمدت االطوال الموجية المسجلة كطول موجي اعظم لك(. nm ..842)اعطى امتصاصية بمقدار 

توضح االطياف التي تم الحصول عليها للمواد  (3-2) و (3-1) االشكال . مادة بالقياسات الالحقة للمواد

 .علما انه قد تم تسجيل االطياف مقابل المحلول الصوري لكل مادة، القياسية

 

 .مطيافية االشعة فوق البنفسجية بأستعمالطيف االمتصاص لحامض اليوريك  (1-3)شكل 

 

 .البنفسجية مطيافية االشعة فوق بأستعمال للسيستينطيف االمتصاص  (3-3)شكل 
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 وحامض اليوريك   للسيستين  منحنى قياسي:3.5.1.3

 Standard curve for cystine and uric acid 

لغرض إعداد منحنيات المعايرة ( 1.2.5.1)هذه الدراسة وفق طريقة العمل في الفقرة  إجراءتم     

تم . لكل مادة( ppm 25-1)  حضرت محاليل تراوحت تراكيزها بين .القياسية لتقدير المواد قيد الدراسة

قيس محلول حامض اليوريك عند  إذ، قياس االمتصاصية لكل تركيز عند الطول الموجي األعظم لكل  مادة

تم القياس مقابل المحلول ، (nm154 )عند الطول  السيستينومحلول ، (nm195 )الطول الموجي األعظم 

خالل رسم قيم االمتصاصية على المحور الصادي للمواد تم الحصول عليه من  يالمنحنى القياس. الصوري

(y ) ور السيني المحمقابل التركيز على(x .) يبين منحني المعايرة لحامض اليوريك والشكل ( .-.)شكل

يخضع لقانون ( ppm 25-1 )  ان مدى التراكيز بين لوحظ إذ. للسيستينيمثل منحنى المعايرة  (4-.)

Rكانت قيم . الخط المستقيم عند تجاوز هذا التركيز اف عنمبرت ، كذلك لوحظ حصول انحرال -بير
2 

وهذا يبين ان هنالك ترابط قوي  للسيستين(  0.9996)لحامض اليوريك و  0.9999) )المستحصلة هي  

نتائج االحصائية اليوضح  (3-5)الجدول رقم . بين االمتصاصية والتركيز للمواد ضمن مدى المنحنى

 . منحنيات القياسيةالتحليلية المستخلصة من ال

 

y = 0.0338x + 0.0377 
R² = 0.9999 
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  ppmالتركيز 

منحنى المعايرة القياسي لحامض اليوريك بأستخدام مطيافية (  3-3)شكل 

 .االشعة فوق البنفسجية
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    .من منحنيات المعايرة االحصائيات التحليلية المستحصلة( 3-5)جدول رقم 

 المعلومات اإلحصائية  القيمة

 السيستين حامض اليوريك

y = 0.0338x + 0.0377 y = 0.0416x + 0.1072 Linear equation 

0.0338 0.0416 Slope 

0.0377 0.1072 Intercept 

0.9999 0.9996 Determination coefficient 

“R
2
” 

0.9999 0.9997 Correlation coefficient (r)                      

88.88 88.80 Percentage linearity (R
2
%) 

....20 ....55 Intercept standard error 

....4 ...288 Intercept standard deviation 

.... 0.01 R.S.D 

...5 ..2 LOD  ppm 

..205   ....    LOQ  ppm 

1-25 1-25 Linearity range  ppm  
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   ppmالتركيز 

منحنى المعايرة القياسي للسيستين بأستخدام مطيافية االشعة ( 4-3)شكل 
 فوق البنفسجية 
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         Method  accuracy and precisionاختبار دقة الطريقة وضبطها  :3.1.5.3

لغرض معرفة الدقة والضبط للطريقة ( 2.5.1..)انجزت هذه الدراسة حسب طريقة العمل المذكورة في 

تم تلخيص . كل مادة قياسية واقعة ضمن منحنى المعايرةتراكيز مختلفة من  ةتم اختيار ثالث إذ المقترحة

والتي تبين  بوضوح أن الطريقة المقترحة ذات ضبط ودقة ( 6-.)بالجدول  عليها التي تم الحصول النتائج

الذي كانت قيمه  " % R.S. D النسبة المئوية لالنحراف القياسي النسبي̋" يعبر عن الضبط  بداللة.  عالية

والتي تراوحت ما " النسبي  بالنسبة المئوية للخطأ" وكذلك بالنسبة للدقة التي عبر عنها،  اقل من الواحد

للمواد القياسية المستخدمة ( 2.2.05 - 80.05)ونسبة االسترجاعية تراوحت بين ( 2.05 – 00..) بين 

مع قيمة  للسيستين%( 101.39)كان معدل االسترجاع لثالث تراكيز قياسية لكل مادة هي . قيد الدراسة

النحراف القياسي النسبي ليوريك مع قيمة الحامض ا%( 98.91)و( 0.54)االنحراف القياسي النسبي 

(1.03.)% 

  دقة الطريقة وضبطها للمواد القياسية بشكل منفرد( 6-3)جدول رقم 

 

R.S.D 

n = 3  

 

 ppm  السيستينتركيز  %االسترجاعية  %نسبة الخطأ 

 االصلي المقاس 

.00.0 2.05 Mean=101.39 

R.S.D% = 0.54 

101.75 ..9 4 

.0..0 2.00 101.66 5.9 0 

.0..0 ..00 100.77 8..0 8 

R.S.D 

n = 3  

 

 تركيز حامض اليوريك  %االسترجاعية  % نسبة الخطأ

ppm 

 االصلي المقاس

.00.0   2.25 - Mean= 98.91 

R.S.D% = 1.03 

80.05 ..82 4 

.00.0 ...4 -  88.00 5.89 0 

.00.. ..00  - 88... 9.84 8 



 النتائج والمناقشة                                                                                لثالثاالفصل  

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  56  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 

 السيستيناليوريك و حد الكشف لحامض:3.1.5.3

 for uric acid and cysteine Detection limit 

بطريقة التخفيف التدريجي القل ( 4.2.5.1)انجزت هذه الدراسة حسب طريقة العمل المذكورة في      

تم تلخيص  ،تركيز في منحنى المعايرة وقياس االمتصاصية لغرض حساب حد الكشف للطريقة المقترحة

(  2..) السيستينوالتي تبين  بوضوح ان حد الكشف لمادة ( 7-.)الحصول عليها بالجدول النتائج التي تم 

 (.9....)وبقيمة امتصاصية  (5...)وحامض اليوريك  ( 1...)  وبقيمة امتصاصية

   السيستيننتائج حد الكشف لمادتي حامض اليوريك و (7-3) جدول رقم 

 ppmالتركيز   قيمة االمتصاصية     

  السيستين وريك حامض الي

...0 ..21 2 

...4 ...0 0.5 

...2 ...1 ..2 

....9  ...5 

 

 Method repeatability                                        تكرارية الطريقة   :5.1.5.3

( ppm25 )بقياس محلول تركيزه ( 5.2.5.1)تم اجراء هذه الدراسة وفق طريقة العمل المذكورة في      

لغرض اختبار ضبط تكرارية قياسات الطريقة ومدى دقة  لحامض اليوريك ( .ppm2 )و  سيستينلل

والتي تبين ان الطريقة ذات تكرارية ( 8-.)المستحصلة مجدولة في الجدول رقم  النتائج. تعملالجهاز المس

 . (8..2)ك وريوحامض الي (2.81) للسيستينوجد ان قيمة االنحراف النسبي  إذعالية لقياس المواد  

 .   السيستينالطريقة لحامض اليوريك و قيم تراكيز تكرارية( 8-3)جدول رقم 

 الرقم االمتصاصية %االنحراف القياسي 

حامض  السيستين حامض اليورك

 اليورك

 السيستين

 

 

 

 

 

 

 

 

0.30 ..0. 2 

0.30 ..0. 1 

0.30 ..0. . 

0.30 ..01 4 
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2..8 

 

2.81 

 

0.30 ..01 5 

0.30 ..0. 0 

0.31 ..0. 0 

0.30 ..0. 9 

0.30 ..01 8 

0.31 ..0. 2. 

 

   والدقة والضبط تاثير مزج المواد قيد الدراسة على االمتصاصية :3.1.5.3

Effect of materials mixing on absorbance, accuracy and control 

اليل على شكل بقياس مح( 0.2.5.1)ل في الفقرة تم اجراء الدراسة حسب ما مذكور بطريقة العم      

 لحامض اليوريك( ppm 8  +8)و  (ppm25+25 )و ( ppm15+15 ) مختلفة كيزاترب مزيج للمواد

تم تلخيص النتائج التي تم  ،لمواد على بعضها في حالة المزيجبيان مدى تأثير ا لغرض السيستينو

 على االمتصاصية والدقة والضبطعدم وجود تأثير ح والتي تبين  بوضو(  9-.)الحصول عليها بالجدول 

  .في حالة مزج المواد للطريقة 

   مواد في حالة المزيجلل االسترجاعيةقيم ( 9-3)جدول رقم     

R.S.D   

n = 3  

نسبة الخطأ 

% 

   في المزيج السيستينتركيز  %االسترجاعية 

ppm 

 االصلي المقاس 

.01.0  ..1 - Mean=100.19 

R.S.D% = 0.43 

88.9 14.85 15 

.0110  ..2. 2...2. 25..1 25 

.01.0  ..00 100.66 8..0 8 

R.S.D 

n = 3  

نسبة الخطأ 

% 

في  تركيز حامض اليوريك % االسترجاعية 

 ppm  المزيج  

 االصلي المقاس

.010  0.04 Mean= 99.74 

R.S.D% =0.36  

2....4 15..2 15 

.011  ..24 -  88.90 24.89 25 

.0.0  ..00  - 88... 9.84 8 
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 Application on blood serum                      التطبيق على مصل الدم :3.1.5.3

، لغرض  تقدير المواد قيد (0.2.5.1)تم اجراء الدراسة حسب ما مذكور بطريقة العمل في الفقرة        

ذج مختلفة كما في الجدول انم ةريقة على ثالثطبقت الط. البحث في مصل الدم بتطبيق الظروف المثلى

ات من حامض اليوريك تبين وجود كمي (10-.)النتائج المستحصلة والمجدولة في الجدول رقم (. .-5)

س النماذج مقابل تم قيا. المرضى واالصحاء وبتراكيز مختلفةلبعض األشخاص  مصل الدمفي  السيستينو

 . مسبقا معلوم التركيز الدم مصلمحلول صوري من 

 وحامض اليوريك في مصل الدم  السيستينتقدير ( 10-3)جدول رقم 

 األداءطريقة كرموتوغرافيا السائل عالي  :35.3.

 High  performance  liquid chromatography   

  Selection type of mobile phase           اختيار نوع الطور المتحرك :1.3.5.3

من  (µL 10) تم حقن إذ (2.1.5.1)لفقرة أنجزت هذه الدراسة حسب الظروف المذكورة في ا       

محاليل مختلفة كما موضحة بالجدول  بأستعمال، تم الفصل (ppm 50)محاليل المواد على انفراد بتركيز 

( خالت الصوديوممحلول منظم من ) طور متحرك هولائج ان افضل محلول أظهرت النت(. 21-.)   رقم 

 تغير الطور المتحركتقل التاثيرات ب إذ قطبيةوال ا الكيميائيالدراسة في تركيبه المواد قيد هوذلك لتشاب

والتفكك للمجاميع الحامضية  حالة االذابة فيتغير  دي الىاما استخدام محلول المنظم فانه يؤالعضوي 

 االحتجازي وكما موضح في االشكاليغير من السلوك  نتيجةوبال والقاعدية ضمن التركيب الكيميائي للمواد

تم اعتماد شكل القمة والمساحة وزمن . والتي تمثل شكل قمم المواد قيد الدراسة( 21-. ـــــ 5-.)

 .االحتجاز لتقيم افضلية الطور

 اشخاص اصحاء اشخاص مرضى النماذج

حامض اليوريك  ppm السيستين

ppm    

حامض اليوريك  ppm السيستين

ppm     

 .2..4 اقل من حد الكشف 0..00 .1... 2

 8.12. اقل من حد الكشف .9..0 اقل من حد الكشف 1

 1..42 اقل من حد الكشف 81..9 من حد الكشف قل .
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  اختيار نوع الطور المتحرك لفصل المواد( 11-3)جدول رقم   

 

 

   عند الطول الموجيالميثانول بأستعمال الطور المتحرك  كرموتغرام حامض اليوريك ( 5- 3)شكل 

(285 nm ) وبمعدل سرعة جريان(ml/ min  1.1)  عندpH4 

زمن االحتجاز  المساحة  شكل القمة

min 

نوع الطور  المادة

 المتحرك

 CH3OH نالسيستي 1.992 .400.0 قمة حادة

 حامض اليورك 1.819 0098.59 قمة حادة

 ACN السيستين 120.. 184.002 قمة حادة

 حامض اليورك 028.. 0920005 قمة حادة

 + CH3OH 10% السيستين 85..1 2.12.29 قمة حادة

H2O 90% حامض اليورك 1.995 1195005 قمة حادة 

 + CH3OH 50% السيستين 1.018 .100.0 قمة حادة

H2O 50% حامض اليورك 1.841 15...40 قمة حادة 

 + ACN 10% السيستين 1.019 .0800.0 انفصام القمة

H2O 90% حامض اليورك 5.... 890542. قمة حادة 

 + ACN 50% السيستين 1.019 1098091 قمة حادة

H2O 50% حامض اليورك 42... 1.50450 قمة حادة 

 Buffer  pH 4 السيستين 2.776 1272960 قمة حادة

 حامض اليورك 0.855 8.12292 قمة حادة
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( nm 254)عند الطول الموجي ل اسيتونترايبأستعمال الطور المتحرك  السيستينكرموتغرام ( 3- 3)شكل 

 pH4عند  (ml/ min  1.1)بمعدل سرعة جريان و

 

 

 91:11 ماء وبنسبة:  الميثانولبأستعمال الطور المتحرك  كرموتغرام حامض اليوريك ( 3- 3)شكل 

 pH4عند  (ml/ min  1.1)وبمعدل سرعة جريان ( nm 285)عند الطول الموجي 
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عند  51:51ماء وبنسبة :الميثانول بأستعمال الطور المتحرك  يوريك كرموتغرام حامض ال( 8- 3)شكل 

 pH4عند  (ml/ min  1.1)وبمعدل سرعة جريان ( nm 285)   الطول الموجي

 

   عند الطول الموجياسيتونترايل بأستعمال الطور المتحرك  كرموتغرام حامض اليوريك  (9 -3) شكل 

(285 nm ) وبمعدل سرعة جريان(ml/ min  1.1)  عندpH4 



 النتائج والمناقشة                                                                                لثالثاالفصل  

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  55  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 

 

ماء وبنسبة :اسيتونترايل بأستعمال الطور المتحرك  كرموتغرام حامض اليوريك  (11 -3) شكل 

 pH4عند  (ml/ min  1.1)وبمعدل سرعة جريان ( nm 285) عند الطول الموجي 51:51

 

 

عند وم محلول منظم خالت الصوديبأستعمال الطور المتحرك  كرموتغرام حامض اليوريك ( 11- 3)شكل 

 pH4عند  (ml/ min  1.1)وبمعدل سرعة جريان ( nm 285)   الطول الموجي
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عند محلول منظم خالت الصوديوم بأستعمال الطور المتحرك  كرموتغرام السيستين ( 13- 3) شكل 

 pH4عند  (ml/ min  1.1)وبمعدل سرعة جريان ( nm 245)   الطول الموجي

 Type  of buffer solution study             م دراسة نوع المحلول المنظ :3.3.5.3

من محاليل ( µL 10)تم حقن  إذ( 1.1.5.1)أنجزت هذه الدراسة حسب الظروف المذكورة في الفقرة      

محاليل منظمة مختلفة كأطوار متحركة كما  بأستعمال، تم الفصل (ppm 50)المواد على انفراد بتركيز 

خالت محلول  )هرت النتائج ان افضل محلول منظم كطور متحرك هو أظ(. 21-.)موضحة بالجدول رقم 

هو افضل قيمة ( 4.75)ان ثابت التفكك لحامض الخليك  إذماد على ثابت التفكك وذلك باالعت (الصوديوم

 مقاربة لثوابت التفكك للمواد المقاسة مما يؤمن حالة تأين للمركبات تسمح بوجود فرق زمن مناسب

التي تمثل شكل قمم المواد ( 29-. ـــــ .2-.) كما موضح في االشكال  دة غير مشوهةوقمة واح الحتجازل

 .اعتمد شكل القمة والمساحة وزمن االحتجاز لتقيم افضلية الطور. قيد الدراسة

 نتائج دراسة نوع المحلول المنظم( 13-3)جدول رقم   

 منظم نوع المحلول ال المادة  minزمن االحتجاز  المساحة  شكل القمة

 خالت الصوديوم السيستين 1.000 219.820 قمة حادة

حامض  0.855 8250100 قمة حادة

 اليورك

 فوسفات الصوديوم السيستين 1.995 .00804 قمة حادة 

حامض  200..2 .492502 انفصام بالقمة

 اليورك

 بورات الصوديوم  السيستين 1.920 2904249 انفصام القمة

حامض  1...0 1.11259 انفصام بالقمة
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 اليورك

 

 

عند محلول منظم خالت الصوديوم بأستعمال الطور المتحرك  كرموتغرام حامض اليوريك ( 13- 3)شكل 

 pH4عند  (ml/ min  1.1)وبمعدل سرعة جريان ( nm 285)   الطول الموجي

 

 

عند وديوم محلول منظم خالت الصبأستعمال الطور المتحرك  كرموتغرام السيستين ( 13- 3) شكل 

 pH4عند  (ml/ min  1.1)وبمعدل سرعة جريان ( nm 245)   الطول الموجي
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محلول منظم فوسفات الصوديوم بأستعمال الطور المتحرك  كرموتغرام حامض اليوريك ( 15 -3) شكل 

 pH4عند  (ml/ min  1.1)وبمعدل سرعة جريان ( nm 285)   عند الطول الموجي

 

 

 

عند محلول منظم فوسفات الصوديوم بأستعمال الطور المتحرك  رام السيستين كرموتغ( 13- 3)شكل 

 pH4عند  (ml/ min  1.1)وبمعدل سرعة جريان ( nm 245)   الطول الموجي
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محلول منظم بورات الصوديوم بأستعمال الطور المتحرك  كرموتغرام حامض اليوريك ( 13- 3) شكل 

 pH4عند  (ml/ min  1.1)سرعة جريان  وبمعدل( nm 285)   الموجي عند الطول 

 

 

عند محلول منظم بورات الصوديوم بأستعمال الطور المتحرك  كرموتغرام حامض اليوريك  (18-3)شكل 

 pH4عند  (ml/ min  1.1)وبمعدل سرعة جريان ( nm 285)   الطول الموجي
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 دراسة الدالة الحامضية للطور المتحرك :3.3.5.3

 Study of the acidic function of the mobile phase 

من محاليل ( µL 10) تم حقن إذ (1.5.1..)أنجزت هذه الدراسة حسب الظروف المذكورة في الفقرة      

( خالت الصوديوم)محلول منظم هو  بأستعمال، تم الفصل ( ppm 50)المواد على انفراد بتركيز تركيزه 

أظهرت النتائج ان افضل دالة حامضية (. .2-.) عند دوال حامضية مختلفة كما موضحة بالجدول رقم

تقل الصيغة االيونية  اذ، لدالة الحامضية زاد زمن االحتجازكلما زادت ا هوذلك الن( (pH 4هي محلول 

 .القوي بالطور الساكن نتيجة لتألفها معه ن المركب ، مما يؤدي الى ارتباطهتأي نتيجة انخفاض درجة

اعتمد شكل  اذ. التي تمثل شكل قمم المواد قيد الدراسة( 12-.ـــــــ 28-.)االشكال  في ةموضح النتائج

  .القمة والمساحة وزمن االحتجاز لتقيم افضلية الطور

 الدالة الحامضية للمحلول المنظم  نتائج دراسة( 13-3)جدول رقم   

 مقدار الدالة الحامضية  المادة  minاالحتجاز  زمن المساحة  شكل القمة 

 3 السيستين 1.8.5 .204229 القمةانفصام ب

 حامض اليورك 4.000 5455408 قمة حادة

 4 السيستين 1.821 .219525 قمة حادة

 حامض اليورك 0.000 8.29.14 قمة حادة 

 5 السيستين 1.889 105.41. انفصام بالقمة

 حامض اليورك 9.504 1410001 قمة حادة

 

 

عند محلول منظم خالت الصوديوم أستعمال الطور المتحرك ب كرموتغرام السيستين ( 19-3)  شكل 

 pH 3  عند (ml/ min  1.1)وبمعدل سرعة جريان ( nm 245) الطول الموجي
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عند محلول منظم خالت الصوديوم بأستعمال الطور المتحرك  كرموتغرام حامض اليوريك ( 31-3) شكل 

 pH 3عند  (ml/ min  1.1)وبمعدل سرعة جريان ( nm 285)   الطول الموجي

 

عند محلول منظم خالت الصوديوم  بأستعمال الطور المتحرك   السيستينكرموتغرام  ( 31-3)  شكل 

 pH 5عند  (ml/ min  1.1)وبمعدل سرعة جريان ( nm 254)   الطول الموجي
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 اختيار نسبة مزج المحلول المنظم مع االسيتو نيتريل : 3.3.5.3

Selection of solution mix ratio with aceto nitrile 

من محاليل ( µL 10)تم حقن إذ( 4.1.5.1)أنجزت هذه الدراسة حسب الظروف المذكورة في الفقرة     

محلول ) طور متحرك مكون من مزيج  بأستعمال، تم الفصل ( ppm 50)المواد على انفراد بتركيز 

-.)مختلفة كما موضحة بالجدول رقم بنسب ( pH4  حامضية وبدالة االسيتو نتريل+ خالت الصوديوم 

اعطى زمن  إذ( 5%االسيتو نتريل + ديوم خالت الصو)أظهرت النتائج ان افضل محلول منظم هو (. 24

اما النسب االخرى لالضافة . احتجاز للمواد مناسب يرافقه عدم تشوه القمم واعلى قيمة مساحة تحت القمة

إضافة  االسيتونايترايل  الى المحلول  اختيار تملقد  . لقمةفقد اعطت اقل قيم للمساحة وكذلك تشوه شكل ا

زمن  بتأثير بسيط على مما يسببوقطبية من الميثانول  المنظم في هذه الدراسة لكونه اقل لزوجة 

اعتمد  إذ. والتي تمثل شكل قمم المواد قيد الدراسة( 14-. ـــــــ 11-.)كما موضح في االشكال . حتجازالا

  .مساحة وزمن االحتجاز لتقيم افضلية الطورشكل القمة وال

 

 نسبة مزج المحلول المنظم مع االسيتونتريل دراسة نتائج ( 13-3)جدول رقم   

 نسبة المزج  المادة  minزمن االحتجاز  المساحة  شكل القمة 

 1  % السيستين 1.910 2.99959 قمة حادة

 حامض اليورك ....0 5152918 قمة حادة

 5  % السيستين 1.020 .2444.8 قمة حادة

 حامض اليورك 0...0 8294254 قمة حادة

 1912221 انفصام بالقمة

0058.2 

1.025 

1.90. 

 .2  % السيستين

 حامض اليورك 85..5 25.4.11 قمة حادة 
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 اسيتونترايل :محلول منظم خالت الصوديومبأستعمال الطور المتحرك   السيستينكرموتغرام ( 33-3)شكل 

 pH 3عند  (ml/ min  1.1)وبمعدل سرعة جريان ( nm 254)   عند الطول الموجي 3: 98

 

 اسيتونترايل :منظم خالت الصوديوم  محلولبأستعمال الطور المتحرك   السيستينكرموتغرام ( 33-3)شكل 

 pH 3عند  (ml/ min  1.1)وبمعدل سرعة جريان ( nm 254)   عند الطول الموجي 5:95
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 اسيتونترايل: منظم خالت الصوديوم محلولبأستعمال الطور المتحرك   السيستينكرموتغرام  (33-3) شكل 

 pH 3عند  (ml/ min  1.1)وبمعدل سرعة جريان ( nm 254)   عند الطول الموجي 11:91

 دراسة سرعة جريان الطور المتحرك: 5.3.5.3

 Study of the mobile phase flow rate   

من محاليل ( µL 10)تم حقن  إذ( 5.1.5.1)راسة حسب الظروف المذكورة في الفقرة أنجزت هذه الد      

+ الت الصوديوم خ)محلول منظم هو  بأستعمال، تم الفصل ( ppm 50)المواد على انفراد بتركيز 

معدل سرع جريان مختلفة كما موضحة  بأستعمال( pH 4)عند دالة حامضية ( 5%االسيتو نتريل 

وذلك الن كلما زاد  (ml/ min 2.1)أظهرت النتائج ان افضل سرعة جريان هي (. 25-.)بالجدول رقم 

والتي تمثل  ( 19- .ـــــــــــ 15-.)في االشكال  وكما موضح .جازقل زمن االحت الجريانمعدل سرعة 

 .اعتمد شكل القمة والمساحة وزمن االحتجاز لتقيم افضلية الطور. شكل القمم للمواد قيد الدراسة
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 لطور المتحركسرع جريان ا تغيير نتائج دراسة( 15-3)دول رقم ج

سرعة الجريان    المادة  minزمن االحتجاز  المساحة  شكل القمة

ml/min 

 2 السيستين 1.8.1 1..298 قمة حادة

 حامض اليورك 0.000 9548.19 قمة حادة

 1.2 السيستين 1.000 .24.144 قمة حادة

 اليورك حامض .0.19 8298042 قمة حادة

 49.041 انفصام بالقمة 

..82.1 

1.501 

1.45. 

 1.5 السيستين

 حامض اليورك .48.. 0.141.1 قمة حادة 

         

 

 

 : منظم خالت الصوديوم محلولبأستعمال الطور المتحرك  كرموتغرام حامض اليوريك ( 35-3)شكل 

عند  (ml/ min  1.1)ل سرعة جريان وبمعد( nm 285)  عند الطول الموجي  5:95 بنسبة اسيتونترايل

3 pH 
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اسيتونترايل  :منظم خالت الصوديوم محلولبأستعمال الطور المتحرك  كرموتغرام حامض اليوريك ( 33-3)شكل 

 pH 3عند  (ml/ min  1.3)وبمعدل سرعة جريان ( nm 285)   عند الطول الموجي 5:95بنسبة 

 

اسيتونترايل  :منظم خالت الصوديوم  محلولال الطور المتحرك بأستعم  السيستينكرموتغرام  (33-3)شكل 

 pH 3عند ( ml/ min  1.3)وبمعدل سرعة جريان ( nm 254)   عند الطول الموجي 5:95بنسبة 
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اسيتونترايل  :منظم خالت الصوديوم محلولبأستعمال الطور المتحرك   السيستينكرموتغرام ( 38-3) شكل

 pH 3عند ( ml/ min  1.5)وبمعدل سرعة جريان ( nm 254)   وجيعند الطول الم 5:95بنسبة 

 Study of wavelength change                  دراسة تغير الطول الموجي :3.3.5.3

من محاليل ( µL 10)تم حقن  إذ( 0.1.5.1)أنجزت هذه الدراسة حسب الظروف المذكورة في الفقرة     

+ خالت الصوديوم )محلول منظم هو  بأستعمال، تم الفصل ( ppm 50)المواد على انفراد بتركيز 

عند اطوال موجية  (ml/min 2.1) وسرعة جريان  ( pH 4)عند دالة حامضية (5%االسيتو نتريل 

ظهر لنا  إذ للسيستين( nm 154)أظهرت النتائج ان افضل طول موجي للمواد بشكل مفردة هي . مختلفة

بلغ مساحة القمة  قد( nm 195)عند  حامض اليوريك كانل في حين، ( 331270)مساحة قدرها 

هو ( nm 154)النتائج المستحصلة نستطيع ان نستنتج ان الطول موجي  وعن طريق( . 9091595)

( 20-.)و الجدول ( ..-.ــــــــــ 18-.)كما موضحة باالشكال عند مزج المادتين افضل طول موجي 

 . يمثل معدل ثالث قراءات للمواد قيد الدراسة
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 .نتائج المستحصلة من دراسة الطول الموجي( 13-3)جدول رقم   

 مقدار الطول الموجي المادة  min زمن االحتجاز  معدل ثالث قراءات 

 

 1.5 السيستين 1.080 417222

 حامض اليورك 20..0 4080517

 154 السيستين ..1.0 2314270

 

 حامض اليورك 0...0 8768318

 

 .10 السيستين 1.550 1009411

 حامض اليورك .0.11 5527867

 

 195 السيستين .1.04 1118120

 حامض اليورك 0.114 9091595

 

اسيتونترايل :منظم خالت الصوديوم محلولبأستعمال الطور المتحرك  كرموتغرام حامض اليوريك ( 39-3) شكل 

 pH 3عند  (ml/ min  1.3)وبمعدل سرعة جريان ( nm 235)  لموجيعند الطول ا  5:95بنسبة 
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 اسيتونترايل:منظم خالت الصوديوم محلولبأستعمال الطور المتحرك  كرموتغرام حامض اليوريك ( 31- 3) شكل 

 pH 3عند  (ml/ min  1.3)وبمعدل سرعة جريان ( nm 254)   عند الطول الموجي  5:95بنسبة 

 

 

اسيتونترايل  :محلول منظم خالت الصوديومبأستعمال الطور المتحرك  رموتغرام السيستين ك( 31- 3) شكل 

 pH 3عند  (ml/ min  1.3)وبمعدل سرعة جريان ( nm 254)   عند الطول الموجي 5:95بنسبة 
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 ايلاسيتونتر:محلول منظم خالت الصوديومبأستعمال الطور المتحرك  كرموتغرام حامض اليوريك ( 66-3) شكل 

 pH 3عند  (ml/ min  1.3)وبمعدل سرعة جريان ( nm 270)   عند الطول الموجي  5:95بنسبة 

 

 

اسيتونترايل   :محلول منظم خالت الصوديومبأستعمال الطور المتحرك  حامض اليوريك كرموتغرام ( 33-3) شكل 

 pH 3عند  (ml/ min  1.3)وبمعدل سرعة جريان ( nm 285)   عند الطول الموجي 5:95بنسبة 
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                         Method repeatability study   دراسة تكرارية الطريقة : 3.3.5.3

( ppm4 )بقياس محلول تركيزه ( 0.1.5.1)انجزت هذه الدراسة وفق طريقة العمل المذكورة في       

لغرض  ،لى انفرادمن محاليل المواد ع( µL 10)تم حقن  إذ لحامض اليوريك (ppm 10)و  للسيستين

والتي تبين ان ( 20-.)النتائج المستحصلة مجدولة في الجدول رقم . اختبار تكرارية قياسات الطريقة

 للسيستينياسي لعشر تكرارات وجد ان قيمة االنحراف الق إذالطريقة ذات تكرارية عالية لقياس المواد 

 (. ...2)ولحامض اليوريك ( .0..)

 السيستينتكرارية الطريقة لحامض اليوريك و اسةنتائج در (13-3)جدول رقم  

 رقم المساحة                %االنحراف القياسي 

حامض 

 اليورك

 السيستين حامض اليورك السيستين

 

 

 

 

 

2... 

 

 

 

 

 

 

 

..0. 

 

 

 

 

2.990. 2.010. 
2 

2.8080 2.095. 
1 

2.8.12 2.0..5 
. 

2.828. 2.9581 
4 

2.9020 2.4500 
5 

2.0298 2.0549 
0 

2.0424 2.08.0 
0 

2.80.. 2.0198 
9 

2.8.80 2.002. 
8 

2.994. 2.010. 
2. 
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  المثلى الظروفتطبيق المزيج ب في المواد دراسة فصل: 8.3.5.3

Study the separation of the mixture materials by applying 

optimum conditions 

اليل على شكل مزيج بقياس مح( 9.1.5.1)مل المذكورة في انجزت هذه الدراسة وفق طريقة الع        

لمواد على بعضها في حالة بيان مدى تأثير ا لغرض السيستينو لحامض اليوريك مختلفة كيزاترب للمواد 

محلول منظم خالت )بأستعمال الطور المتحرك  في المزيج من محاليل المواد( µL 10)تم حقن  إذ المزيج

 pH 4عند  (ml/ min  2.1)وبمعدل سرعة جريان ( nm 254)   عند الطول الموجي(ايل اسيتونتر % 5+الصوديوم

أظهرت الدراسة ان . فصل المواد قيد الدراسة وبيان مدى تأثير المواد على بعضها في حالة المزيجلغرض 

و  ( 0.-.ـــــــــ 4.-.)ليس هنالك تأثير في مساحة القمة و الشكل وزمن االحتجاز كما موضح باالشكال 

 (.29-.)ج المجدولة في جدول رقم النتائ

 

 في المزيج السيستينحامض اليوريك و نتائج دراسة تقدير (18-3)جدول رقم 

 

 

 

 

 

 الرقم ppmالتركيز في المزيج     ppmالتركيز المقاس                

 السيستين كيحامض اليور السيستين كيحامض اليور

24.93 14.9. 25 25 2 

14.91 14.95 25 25 1 

5.018 5.008 5 5 . 

0.502 0.501 0.5 0.5 4 

24.94 5.01 25 5 5 

5.01 24.93 5 25 0 

5.07 0.49 5 0.5 0 

0.49 4.93 0.5 5 9 
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بأستعمال  من حامض اليوريك ppm 35مع  السيستينمن  ppm 35 مزج كرموتوغرام ( 33- 3) شكل 

( nm 254) عند الطول الموجي 5:95بة بنساسيتونترايل  :محلول منظم خالت الصوديومالطور المتحرك 

 pH 3عند  (ml/ min  1.3)وبمعدل سرعة جريان 

 

 

بأستعمال  من حامض اليوريك ppm 35مع  السيستينمن  ppm 5  مزجكرموتوغرام ( 35- 3) شكل 

 254) عند الطول الموجي 5:95بنسبة اسيتونترايل  :محلول منظم خالت الصوديومالطور المتحرك 

nm )سرعة جريان  وبمعدل(ml/ min  1.3)  3عند pH 
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بأستعمال  من حامض اليوريك ppm 5مع  السيستينمن  ppm 5  مزج مكرموتوغرا( 33- 3) شكل 

 254)   عند الطول الموجي 5:95بنسبة اسيتونترايل   :محلول منظم خالت الصوديومالطور المتحرك 

nm ) وبمعدل سرعة جريان(ml/ min  1.3)  3عند pH 

 وحامض اليوريك  للسيستين نى معايرةحمن:9.3.5.3 

    Standard curve for cystine tine and uric acid 

لغرض إعداد منحنيات المعايرة القياسية ( 8.1.5.1)انجزت هذه الدراسة وفق طريقة العمل في الفقرة     

تم حقن  إذ ،لكل مادة( ppm 25-1)حضرت محاليل تراوحت تراكيزها بين ، لتقدير المواد قيد الدراسة

(10 µL )قيس  إذ، تم قياس المساحة لكل تركيز عند الطول الموجي األعظم لكل مادة. من محاليل المواد

المنحنى القياسي للمواد تم الحصول ، (nm 145) عند الطول الموجي السيستينومحلول حامض اليوريك 

-.)شكل . (x)على المحور  لتركيز المعلوممقابل ا (y)على المحور  رسم قيم المساحة عن طريقعليه 

ت بين إذ.يمثل منحنى المعايرة لحامض اليوريك( 9.-.)والشكل  للسيستينيبين منحني المعايرة ( 0.

الخط  نمبرت ، كذلك لوحظ حصول انحراف عال -ان مدى التراكيز اعاله يخضع لقانون بير المنحنيات

Rكانت قيم . المستقيم عند تجاوز هذا التركيز
2 

( 0.9998)لحامض اليوريك ( 0.9999)المستحصلة هي 

وان  .وهذا يبين ان هنالك ترابط قوي بين المساحة والتركيز المقاس للمواد ضمن مدى المنحنى للسيستين
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الجدول  .عاقببالت( 205..و  5...)اليوريك  لحامضو( ....و  2..)  للسيستين  LOQو   LODقيمة 

 .ائية التحليلية المستخلصة من المنحنيات القياسيةيوضح نتائج االحص( 28-.)رقم 

 

 

 

y = 29331x + 21056 
R² = 0.9999 
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  .االحصائية التحليلية المستخلصة من المنحنى القياسية باتالحسا( 19-3)الجدول 

 المعلومات االحصائية القيمة

 السيستين حامض اليورك

y = 8214.4x + 34392 y = 29331x + 21056 Linear equation 

8214.4 29331 Slope 

34392 21056 Intercept 

0.9998 0.9999 Determination 

coefficient “R2” 

88.89 99.99 Percentage 

linearity (R2%) 

..8889 ..8888 Correlation 

coefficient (r) 

541.91 

 

137.39 

 

Intercept standard 

error 

2.100 

 

1.721 

 

Intercept standard 

deviation 

.....5 ....5 R.S.D% 

...5 ..2 LOD  ppm 

..205 .... LOQ  ppm 

1-25 1-25 Linearity range ppm 

 دراسة الدقة والضبط للمواد بشكل منفرد:11.3.5.3

Studying the accuracy and control of materials individlly 

والضبط لغرض معرفة الدقة  (1.5.1..2)انجزت هذه الدراسة حسب طريقة العمل المذكورة في      

        تم اختيار ثالث تراكيز مختلفة من كل مادة قياسية واقعة ضمن منحنى المعايرة إذ للطريقة المقترحة

( ppm. 0و5و )تم حقن  إذ(10 µL )تم تلخيص النتائج التي تم الحصول عليها . من محاليل المواد

يعبر عن الضبط . ة عاليةوالتي تبين بوضوح أن الطريقة المقترحة ذات ضبط ودق( 20-.)بالجدول 

وكذلك ، الذي كانت قيمه اقل من الواحد" %R.S.Dالنسبة المئوية لالنحراف القياسي النسبي " بداللة

 - 80.00)بالنسبة المئوية للخطأ النسبي واالسترجاعية المئوية تراوحت من " بالنسبة للدقة التي عبر عنها

كان معدل االسترجاع لثالث تراكيز قياسية لكل مادة . ةللمواد القياسية المستخدمة قيد الدراس( .....2
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( 11...)لحامض اليوريك و قيمة االنحراف القياسي النسبي %( 98.41)و للسيستين (%96 .100)هي 

  .(20...)، وقيمة االنحراف القياسي النسبي لحامض اليوريك  للسيستين

 السيستينقيم الضبط ودقة الطريقة لحامض اليوريك و (31-3)جدول رقم 

R.S.D 

n = 3  

 ppm  السيستينتركيز  %االسترجاعية  %نسبأ الخطأ 

 االصلي المقاس 

6166 .... Mean= 100.96 

R.S.D% = 0.022 

 

2..... 
3.08 

. 

6166 ..88 100.99 
4.95 

5 

6166 2.4.  - 98.57 
6.93 

0 

R.S.D 

n = 3  

 تركيز حامض اليوريك  %االسترجاعية  %نسبأ الخطأ 

ppm 

 االصلي المقاس

6165 3.34 -  Mean= 98.41 

R.S.D%= 0.017 

 

80.00 
2.9 

. 

6166 0.02 100.02 
5.1 

5 

31.0   - 1.43  98.57 6.9 0 

 للمواد بشكل مزيج الدقة والضبطدراسة :11.3.5.3

 Study the control and accuracy of the materials in a mixture 

اليل على شكل مزيج بقياس مح( 22.1.5.1)ة حسب طريقة العمل المذكورة في انجزت هذه الدراس    

 لحامض اليوريك (ppm 1.5  +0.5)و  (ppm2.5+4.5 )و ( ppm..5 +2.5 ) مختلفة كيزاترب للمواد 

لمواد على بعضها في حالة بيان مدى تأثير ا لغرض. من محاليل المواد( µL 10)تم حقن  إذ السيستينو

تم تلخيص النتائج التي تم الحصول . معرفة الدقة والضبط للمزيج بالطريقة المقترحةلغرض  المزيج

يعبر عن . يبين بوضوح أن الطريقة المقترحة ذات ضبط ودقة عالية للمزيج إذ (12-.)لجدول رقم با

، الذي كانت قيمه اقل من الواحد" %R.S.Dالنسبة المئوية لالنحراف القياسي النسبي " الضبط بداللة

  واالسترجاعية المئوية تراوحت من " بالنسبة المئوية للخطأ النسبي " وكذلك بالنسبة للدقة التي عبر عنها

كان معدل االسترجاعية لثالث تراكيز . للمواد القياسية المستخدمة قيد الدراسة( 2.1.11 – ...88) 



 النتائج والمناقشة                                                                                لثالثاالفصل  

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  56  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 

قيمة االنحراف القياسي  وكانت للسيستين( 2.2.04)و حامض اليوريكل( 4....2)قياسية لكل مادة هي 

 (8.-.) لشكل ا .(2...) لحامض اليوريك ، وقيمة االنحراف القياسي النسبي (49..) للسيستينالنسبي 

 .المزيج يبين كروماتوغرام المستحصل لفصل

 السيستينقيم الضبط ودقة للمزيج لحامض اليوريك و( 31-3)جدول رقم 

R.S.D 

n = 3  

نسبة 

الخطأ 

% 

   ليوريك عندا %االسترجاعية 

 ppmالمزج  

R.S.D 

n = 3  

نسبة 

الخطأ 

% 

عند  السيستين %االسترجاعية 

 ppmالمزج 

 االصلي المقاس  االصلي المقاس 

...5 ...4 Mean= 

100.04 

R.S.D% 

...2= 

2....4 ..5 ..5 ...8 2..5 Mean= 

101.64 

R.S.D% 

=0.48  

2.2..5 2.49 2.5 

...9  ..00  - 88... 2.52 2.5 ...0 1.11 2.1.11 4.0 4.5 

...22 ..9 2...9 1.48 1.5 ...0 2..5 2.2..5 0.4 0.5 

 
 

 

 

بأستعمال من حامض اليوريك  ppm 1.5مع  السيستينمن  ppm 4.5مزج  كرموتغرام( 39-3) شكل 

 254) جيعند الطول المو 5:95بنسبة اسيتونترايل  :محلول منظم خالت الصوديومالطور المتحرك 

nm ) وبمعدل سرعة جريان(ml/ min  1.3)  3عند pH 
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 Study the detection limit of materials     دراسة حد الكشف للمواد:13.3.5.3

بطريقة التخفيف التدريجي القل ( 21.1.5.1)انجزت هذه الدراسة حسب طريقة العمل المذكورة في       

 10)تم حقن  إذ لغرض حساب حد الكشف للطريقة المقترحة حةالمسا تركيز في منحنى المعايرة وقياس

µL )والمجدولة بالجدول  (42-.)و (.4-.)تم تلخيص النتائج والموضحة باالشكال . من محاليل المواد

وحامض   (21853)وبقيمة مساحة  (2..) السيستينوالتي تبين بوضوح ان حد الكشف لمادة ( 11-.)رقم 

  .والجدول يمثل قيم تراكيز حد الكشف. (.1201)احة وبقيمة مس (5...)اليوريك 

 السيستينقيم حد الكشف لحامض اليوريك و (33-3)جدول رقم 

 ppmالتركيز   السيستين حامض اليوريك 

31396 48952 2 

1050. 34348 0.5 

24028 21853 ..2 

1201.  ...5 

 

 

محلول منظم ستعمال الطور المتحرك بأ للسيستينلحد الكشف  مستحصلال كرموتغرام( 31- 3) شكل 

وبمعدل سرعة جريان ( nm 254)   عند الطول الموجي 5:95بنسبة اسيتونترايل   :خالت الصوديوم

(ml/ min  1.3)  3عند pH 
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محلول بأستعمال الطور المتحرك  لحد الكشف لحامض اليوريك مستحصل كرموتوغرام( 31- 3) شكل 

وبمعدل سرعة ( nm 254)   عند الطول الموجي 5:95بنسبة ايل اسيتونتر  :منظم خالت الصوديوم

 pH 3عند  (ml/ min  1.3)جريان 

 دراسة تقدير المواد في نماذج من مصل الدم :13.3.5.3 

Study of Materials Assessment in Samples of  Serum 

، لغرض تقدير المواد قيد  (1.5.1..2)تم اجراء الدراسة حسب ما مذكور بطريقة العمل في الفقرة       

 10)تم حقن  إذ ذج مختلفةانم ةطبقت الطريقة على ثالث. لمثلىالبحث في مصل الدم بتطبيق الظروف ا

µL )والمجدولة في الجدول رقم ( .4-.) و (41-.)اظهرت النتائج المستحصلة باالشكال .صل الدم من م

لمرضى لبعض األشخاص ا الدممصل في  السيستينليوريك ووجود كميات من حامض ا( .1-.)

  .واالصحاء وبتراكيز مختلفة

 وحامض اليوريك في مصل الدم السيستين قيم (33-3)جدول رقم 

 اشخاص مرضى اشخاص اصحاء النماذج

 ppmحامض اليوريك  ppm السيستين ppmحامض اليوريك  ppm السيستين

 00.01 0.031 39.095 اقل من حد الكشف 2

 ...01 اقل من حد الكشف 40.349 اقل من حد الكشف 1

 .08.4 اقل من حد الكشف 41.915 اقل من حد الكشف .



 النتائج والمناقشة                                                                                لثالثاالفصل  

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  56  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 

 

بأستعمال الطور المتحرك  لعينة من الدم لشخص مصاب المستحصلالكرموتوغرام  (33- 3)شكل 

وبمعدل ( nm 254)   عند الطول الموجي 5:95بنسبة اسيتونترايل   :محلول منظم خالت الصوديوم

 pH 3عند  (ml/ min  1.3)ن سرعة جريا

 

 

بأستعمال الطور المتحرك  لعينة من الدم لشخص غير مصاب المستحصلكرموتوغرام (33- 3) شكل 

وبمعدل ( nm 254)   عند الطول الموجي 5:95بنسبة اسيتونترايل   :محلول منظم خالت الصوديوم

 pH 3عند  (ml/ min  1.3)سرعة جريان 
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 حصىالوحامض اليوريك في  السيستينتقدير :13.3.5.3

Estimation of cystine and uric acid in stone  

، لغرض تقدير  (4.1...1)و  (1.4.1.. )تم اجراء الدراسة حسب ما مذكور بطريقة العمل في الفقرة      

طبقت . حصىمن محاليل ال( µL 10)تم حقن  إذ حصى بتطبيق الظروف المثلىالالمواد قيد البحث في 

اظهرت النتائج المستحصلة والمجدولة في الجدول رقم . ذج من الحصى لمرضى مختلفيناة على نمالطريق

في حصى الكلى وحصى المرارة لبعض  السيستينوجود كميات من حامض اليوريك و( 25-.)و  ( 24-.)

 .ماذجتتبين شكل القمم المستحصلة للن (49-.ــــ  44-.)واالشكال . األشخاص المرضى وبتراكيز مختلفة

                             وحامض اليوريك في حصى الكلى في السيستينتقدير ( 33-3)جدول رقم 

 كروموتوغرافيا السائل عالي األداء

  % حامض اليوريك % السيستين النموذج

 15.1 اقل من حد الكشف 2

 1.3 اقل من حد الكشف 1

 11.5 اقل من حد الكشف .

 1.0 اقل من حد الكشف 4

 7.6 اقل من حد الكشف 5

0 1.2 35.2 

 1.1 اقل من حد الكشف 0

 24.8 اقل من حد الكشف 9

 1 اقل من حد الكشف 8

 26.1 اقل من حد الكشف .2

 27.1 اقل من حد الكشف 22

 27.6 اقل من حد الكشف 21

 4 اقل من حد الكشف .2

 7 اقل من حد الكشف 24

25 ..80 23 

 17.2 اقل من حد الكشف 20

 19.2 اقل من حد الكشف 20

 18.8 اقل من حد الكشف 29

 32 اقل من حد الكشف 28

 21.3 اقل من حد الكشف .1
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وحامض اليوريك في حصى المرارة في                            السيستينتقدير ( 35-3)جدول رقم 

 كروموتوغرافيا السائل عالي األداء

رقم 

 النموذج

رقم   % وريكحامض الي % السيستين

 النموذج

  % حامض اليوريك % السيستين

 اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف 22 اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف 2

 2.25 اقل من حد الكشف 21 اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف 1

 اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف .2 85.. اقل من حد الكشف .

ل من حد الكشفاق اقل من حد الكشف 4  اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف 24 

 اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف 25 اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف 5

 2.2 اقل من حد الكشف 20 اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف 0

 اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف 20 اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف 0

حد الكشف اقل من 9  اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف 29 اقل من حد الكشف 

 اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف 28 90.. اقل من حد الكشف 8

 اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف .1 اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف .2

 

 

 السيستينحامض اليوريك و المستحصل لعينة من حصى الكلى تحتوي علىكرموتوغرام ( 33-3)شكل 

   عند الطول الموجي 5:95بنسبة اسيتونترايل   :محلول منظم خالت الصوديومبأستعمال الطور المتحرك 

(254 nm ) وبمعدل سرعة جريان(ml/ min  1.3)  3عند pH 

Cystine   
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 لعينة اخرى من حصى الكلى تحتوي على حامض اليوريك المستحصل كرموتوغرام (35 -3)شكل 

   عند الطول الموجي 5:95بنسبة اسيتونترايل   :محلول منظم خالت الصوديومالطور المتحرك  بأستعمال

(254 nm ) وبمعدل سرعة جريان(ml/ min  1.3)  3عند pH 

 

لعينة أخرى من حصى الكلى تحتوي على حامض اليوريك  المستحصلكرموتوغرام ( 33-3)شكل 

   عند الطول الموجي 5:95بنسبة اسيتونترايل   :صوديوممحلول منظم خالت البأستعمال الطور المتحرك 

(254 nm ) وبمعدل سرعة جريان(ml/ min  1.3)  3عند pH 
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بأستعمال حصى المرارة تحتوي على حامض اليوريك لعينة من  المستحصل كرموتوغرام( 33-3)شكل 

 254)   الطول الموجي عند 5:95بنسبة اسيتونترايل   :محلول منظم خالت الصوديومالطور المتحرك 

nm ) وبمعدل سرعة جريان(ml/ min  1.3)  3عند pH 

 

محلول بأستعمال الطور المتحرك  حصى المرارةلعينة اخرى من  المستحصل كرموتوغرام( 38-3)شكل 

وبمعدل سرعة ( nm 254)   عند الطول الموجي 5:95بنسبة اسيتونترايل   :منظم خالت الصوديوم

 pH 3عند  (ml/ min  1.3)جريان 
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 والمرارة تقدير العناصر الثقيلة في حصى الكلى:15.3.5.3

Estimate heavy elements in kidney stones and gallbladder stones 

، لغرض ( 1.4.1..)و  (4.1...1)تم اجراء الدراسة حسب ما مذكور بطريقة العمل في الفقرة         

. طبقت الطريقة على نموذج من الحصى لمرضى مختلفين .ي حصى الكلىتقدير المواد قيد البحث ف

كل من الحديد  وجود (10-.)ول رقم امجدولة في الجدوال في حصى الكلى  اظهرت النتائج المستحصلة

ل الرصاص %  15..الى  % 2...جميع العينات و في  .% 9...الى % 2...والنيكل بتراكيز ضمن  

 لعناصر األخرى مثل النحاس والكروم والمغنسيوم والمنغنيز بينما عدم وجود تراكيز محسوسة. والزنك

كل من الزنك بتراكيز ضمن   وجود ( 10- .)اما حصى المرارة حيث أظهرت النتائج المجدولة رقم .

بينما %.  1...الى % 5...والنيكل من %  15..الى %  .2..والرصاص من %.  .4..الى % 4...

 . خرى مثل النحاس والكروم والمغنسيوم والمنغنيز والحديد عدم وجود تراكيز محسوسة لعناصر األ
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 تقدير العناصر الثقيلة في حصى الكلى في جهاز مطيافية االمتصاص الذري( 33-3)جدول رقم 
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حدالكشف اقل من 2 قل من حدالكشفا   0.08 0.031 اقل من حدالكشف اقل من حدالكشف 0.25 0.19 

1 
 0.08 0.022 اقل من حدالكشف اقل من حدالكشف 0.15 0.07 اقل من حدالكشف اقل من حدالكشف

 0.07 0.013 اقل من حدالكشف اقل من حدالكشف 0.13 0.06 اقل من حدالكشف اقل من حدالكشف .

ن حدالكشفاقل م اقل من حدالكشف 4  0.06 0.01 اقل من حدالكشف اقل من حدالكشف 0.13 0.09 

5 
 0.07 0.021 اقل من حدالكشف اقل من حدالكشف 0.13 0.07 اقل من حدالكشف اقل من حدالكشف

 0.04 0.034 اقل من حدالكشف اقل من حدالكشف 0.13 0.14 اقل من حدالكشف اقل من حدالكشف 0

لكشفاقل من حدا اقل من حدالكشف 0  0.04 0.035 اقل من حدالكشف اقل من حدالكشف 0.13 0.18 

9 
 0.05 0.032 اقل من حدالكشف اقل من حدالكشف 0.13 0.19 اقل من حدالكشف اقل من حدالكشف

 0.08 0.030 اقل من حدالكشف اقل من حدالكشف 0.13 0.2 اقل من حدالكشف اقل من حدالكشف 8

 0.07 0.030 اقل من حدالكشف اقل من حدالكشف 0.13 0.17 اقل من حدالكشف اقل من حدالكشف .2

 0.05 0.032 اقل من حدالكشف اقل من حدالكشف 0.14 0.09 اقل من حدالكشف اقل من حدالكشف 22

21 
 0.05 0.030 اقل من حدالكشف اقل من حدالكشف 0.14 0.18 اقل من حدالكشف اقل من حدالكشف

 0.05 0.029 اقل من حدالكشف اقل من حدالكشف 0.14 0.19 اقل من حدالكشف اقل من حدالكشف .2

 0.05 0.029 اقل من حدالكشف اقل من حدالكشف 0.14 0.18 اقل من حدالكشف اقل من حدالكش 24

25 
 0.05 0.029 اقل من حدالكشف اقل من حدالكشف 0.25 0.19 اقل من حدالكشف اقل من حدالكشف

 0.03 0.032 اقل من حدالكشف اقل من حدالكشف 0.15 0.15 اقل من حدالكشف اقل من حدالكشف 20

 0.04 0.032 اقل من حدالكشف اقل من حدالكشف 0.13 0.16 اقل من حدالكشف اقل من حدالكشف 20

29 
 0.04 0.030 اقل من حدالكشف اقل من حدالكشف 0.13 0.18 اقل من حدالكشف اقل من حدالكشف

 0.02 0.030 اقل من حدالكشف اقل من حدالكشف 0.13 0.15 اقل من حدالكشف اقل من حدالكشف 28

1. 
 19 .0 اقل من حدالكشف اقل من حدالكشف

...2 
 0.02 0.002 اقل من حدالكشف اقل من حدالكشف
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 تقدير العناصر الثقيلة في حصى المرارة في جهاز مطيافية االمتصاص الذري( 33-3)جدول رقم 
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 اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف 2
0. 09 0.25 

 اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف
.. 19 

 اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف 1

0.08 0.15 

 اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف

0.11 

 اقل من حد الكشف من حد الكشفاقل  .
0.04 0.14 

 اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف
0. 12 

 اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف 4

0.04 0.13 

 اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف

0.09 

 اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف 5
0.09 0.14 

 اقل من حد الكشف ن حد الكشفاقل م اقل من حد الكشف
0.05 

 اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف 0
0.08 0.13 

 اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف
0.08 

 اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف 0
0. 11 0.14 

 اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف
0. 09 

 حد الكشفاقل من  اقل من حد الكشف 9
0. 12 0.14 

 اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف
0.08 

 اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف 8

0. 13 0.14 

 اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف

0.09 

 اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف .2
0. 07 0.14 

 ن حد الكشفاقل م اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف
0.10 

 اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف 22

0. 43 0.14 

 اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف

0.11 

 اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف 21
0. 13 0.13 

 اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف
0.11 

 اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف .2
0. 11 0.13 

 اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف
0.32 

 اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف 24
0. 08 0.14 

 اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف
0.17 

 اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف 25
0. 25 0.14 

 اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف
0.08 

 اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف 20

0. 16 0.14 

 اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف

0.10 

 اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف 20
0. 08 0.14 

 اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف
0.09 

 اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف 29

0.06 0.14 

 اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف حد الكشف اقل من

0.11 

 1... اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف 28
0.15 

 اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف
0.09 

 .2.. اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف .1
0.14 

 اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف اقل من حد الكشف

0.09 
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 تقدير عناصر الصوديوم والبوتاسيوم في الحصى : 13.3.5.3

Determination of sodium and potassium elements in stones 

، لغرض تقدير (1.4.1..)و  (4.1...1) اتتم اجراء الدراسة حسب ما مذكور بطريقة العمل في الفقر  

اظهرت النتائج . مختلفينطبقت الطريقة على نموذج من الحصى لمرضى . حصىالي المواد قيد البحث ف

الى %  0.... دىجود عنصر الصوديوم في حصى الكلى ضمن مو (19-.)المستحصلة في الجدول رقم 

وهذا يعود الى وجود نسبة الصوديوم داخل الجسم % ....الى %  2....و عنصر البوتاسيوم من  2..1

اما حصى . ( 2..)سبة قليلة بحدود اما عنصر البوتاسيوم داخل الجسم فيكون بن( 4..)تكون عالية بحدود 

 .وال يوجد تحسس لعنصر البوتاسيوم %  15..الى %  .... دىالمرارة فكان عنصر الصوديوم ضمن م

 تقدير الصوديوم والبوتاسيوم في حصى الكلى والمرارة بجهاز مطيافية االنبعاث الذري( 82-3)جدول رقم 

 حصى المرارة حصى الكلى النموذج

 %البوتاسيوم  %الصوديوم  %لبوتاسيوم ا %الصوديوم 

 اقل من حدالكشف 0.17 0.01 0.01 2

 اقل من حدالكشف 0.131 0.02 0.2 1

 اقل من حدالكشف 0.12 0.01 0.05 .

 اقل من حدالكشف 0.16 0.03 0.06 4

 اقل من حدالكشف 0.25 0.01 0.10 5

 اقل من حدالكشف 0.09 0.02 0.35 0

من حدالكشف اقل 0.075 0.02 0.02 0  

 اقل من حدالكشف 0.08 0.03 0.04 9

 اقل من حدالكشف 0.08 0.002 0.01 8

 اقل من حدالكشف 0.12 0.02 0.16 .2

 اقل من حدالكشف 0.05 0.01 0.05 22

 اقل من حدالكشف 0.06 0.02 2.01 21

 اقل من حدالكشف 0.09 0.01 0.065 .2

 اقل من حدالكشف 0.05 0.03 0.01 24

 اقل من حدالكشف 0.09 0.01 0.02 25

 اقل من حدالكشف 0.05 0.02 0.008 20

 اقل من حدالكشف 0.09 0.005 0.007 20

 اقل من حدالكشف 0.04 0.004 1... 29

 اقل من حدالكشف 0.04 0.01 0... 28

 اقل من حدالكشف 0.03 1... 24.. .1
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                                                   Recommendations تالتوصيا: 6.3

      

اوجبش ثحىس مسزمجهُخ أخسي ندزاسخ أسجبة وجىد ثعض انعىبصس ثزساكُص عبنُخ  -1

  .واطئخ وخصىصب انعىبصس انمىجىدح أصال فٍ انجسم وثعضهب ركىن ثزساكُص

وثزساكُص مهحىظخ فٍ  كُمُبئُخاوجبش ثحىس مسزمجهُخ ندزاسخ وجىد عىبصس  -2

 ب ثبنجُئخ انزٍ َعُش فُهب انمصبة.مكىوبد انحصً وعاللزه

من ذلك في  االفادةاستعمال طرائق أخرى لتقدير حامض اليوريك والسستين و -3

 اقتراح طرائق تحليلية جديدة.

تطبيقها بتقنيات تحليلية مختلفة لتقدير  عن طريقمن النتائج المستحصلة  فادةاال  -4

 بعض مكونات الحصى.

 اجاز بحوث اخرى في مجال استحداث الطرق التحليلية لمكونات الحصى.   -5

 .مطياف الكتلة -تقنية كروماتوغرافيا الغاز عمالباست المتقدمة  طريقةال تطبيق  -6

 ومصل الحصى في( والدهون الثالثية الكوليسترول،) لـ الكمي التقدير دراسة  -7

 .باستخدام طرائق تحليلة مختلفة المريض
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                                                                        Conclusionاالستنتاجات : 7.3

    

عمبل حبمض انُىزَك وانسسزُه ثبسزاجسَذ نزمدَس أظهسد اندزاسخ انزٍ  -1

ان انطسَمخ ذاد دلخ عبنُخ ثحبنزهب  األداءطسَمخ كسمىرىغسافُب انسبئم عبنٍ 

 .انىمُخ وفٍ مكىوبد انحصً

ممبزوخ انىزبئج نطسَمخ كسمىرىغسافُب انسبئم عبنٍ االداء وامزصبص االشعخ  -2

 انمسزحصهخ نهطسَمزُه.ثُه انىزبئج  ب  عبنُ ب  فىق انجىفسجُخ اظهسد رىافم

انىزبئج انزحهُهُخ نزمدَس ثعض مكىوبد انحصً ثطسَمخ االمزصبص  أظهسد -3

 . انرزٌ ان انطسَمخ ذاد دلخ عبنُخ

انمسزحدثخ فٍ هري اندزاسخ ثُىذ  ممبزوخ انىزبئج انمسزحصهخ نجمُع انطسائك -4

 .مزطبثمخ وضمه انىست اندسزىزَخ انعبنمُخ أوهب

 رحهُهُخانطسائك انممزسحخ  مع طسائك ثزطجُك انمسزحصهخ  انممبزوخ نىزبئجا اظهسد -5

 .%55رمسَجب مزطبثمخ ضمه حدود انثمخ اكثس مه  أوهب ؛اخسي مىجىدح فٍ انمساجع

 مذيبات استعمال أو الحرارة درجات على السيطرة إلىال تحتاج هذه الطرائق  -6

 .الثمن ةظباه عضوية
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Abstract: 

This study included the use of four methods for estimating the 

components of stones (kidneys and gallbladder) such as (uric acid, 

cystine, some heavy and metallic elements) in the serum and in their pure 

form. 

Method 1: Direct estimation of uric acid and cystine alone. The material 

was dissolved with a solvent composed of a mixture (water: sodium 

hydroxide 0.2 M) for uric acid. The cysteine was dissolved with a solvent 

composed of mixing (water: hydrochloric acid) in volume (95: 5). The 

wavelengths of the maximum absorption were measured and was found at 

(285 nm) for uric acid and (254 nm) for cystine within concentrations 

rang of  (1-25 μg / ml), detection limit (0.1, 0.05 mg / ml) for uric acid 

and cystine respectively.and the % recovery of (97.75 to 101.75 ) for 

cystine and uric acid receptively. R
2
 (0.9999 ) for uric acid and cystine. 

The method was successfully applied in the substances assessment in 

serum.  

Method 2: Estimation using  a high-performance liquid chromatography 

technique where uric acid and cystine solutions were prepared. A mobile 

phase (sodium acetate with 5% acetonitrile) was used at pH ( 4), with 

wavelength of (254 nm) and the flow rate of the mobile phase of (1.2 ml / 

min), the time of measurement was (10 min) using a separation column 

C18 (25 x 0.46 cm, 5 μm). The retention time of uric acid was (6.268 

min) and for cystine was (2.776 min). The detection limit (0.1, 0.05 mg / 

ml) for uric acid and cystine, respectively. R
2
 (0.9998 – 0.9999 ) for uric 

acid and cystine This method was applied to estimate the material under 

study in gravel and serum. 

Method 3: The method of estimation (zinc, lead, iron, nickel, chromium, 

magnesium, manganese and copper) of gravel (kidneys and gallbladder) 

with atomic absorption spectrometer. The gravel solution was prepared 

and the solution of the kidney stones was obtained by (water and sodium 

hydroxide 0.4 M). The gallstones were prepared with a mixture of 

methanol and concentrated hydrochloric acid. The concentration of 

kidney stones (0.20 - 0.06%) for zinc, (0.25 - 0.01%) for lead, (0.03 - 

0.002%) for iron, (0.08 - 0.02%) for nickel and gallstones was 0.43 - 

0.04% for zinc, (0.25-0.13%) for lead, (0.32 - 0.05%) for nickel. 

Method 4: The method for the  estimating sodium and potassium in the 

gravel (kidney and gallbladder) by atomic emission spectroscopy. The 



gravel solution was prepared and the solution of kidney stones was 

prepared using hydrochloric acid and water. The gallstones solution were 

prepared using methanol and some drops of hydrochloric acid. The 

concentrations of kidney stones were found to be (0.35-0.007%) for 

sodium and (0.03-0.004%) were found for potassium, while gallstones 

were found to have a concentration of (0.25-0.03%) for sodium, while 

potassium was not detectable. 
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