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التقدير الفولتامتري لليوريا باستخدام خلية جريان تحوي قطب الكرافيت المفطر بعجينة الباقالء وتطبيقه
في تقدير اليوريا في بالزما الدم
يسرى مجيد شهاب الشاكر

كلية البيئة  ،جامعة الموصل  ،الموصل  ،العراق

( تاريخ االستالم ---- 5202 / 4 / 52 :تاريخ القبول) 5202 / 05 / 01 :

الملخص

تممف مما اممحا البيممك تاممضير كميممار اممئيلة لليوريمما باحممت ضاف قرياممة التيليممل بممالياو الجريممابا النولتمما متممرط وبواحممقة ق م
الييوط .تعتمض احه القرياة لى تيليل اليوريا بواحقة أبزيف اليوريز الموجوض ما البما

القازجممة

جيبممة البمما

القازجمة المى أيوبمار البيكاربوبمار وامموبيموف بوجموض ميلمول

النوحممنار المممبنف بممض  pH=7و بممض ج ممض ا ت مزال  .(-0.65) Vيممضوض الك ممر تت مراو بمميو  (10-100)µg/mlومربممم معامممل امرتبمماق 0.995
وامبيرار الاياحا البحبا ) .(0.59 - 4.16وقبار القرياة ببجا لتاضير اليوريا ا ب زما الضف.
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مب مما النوحممنار والكالحمميوف ومجمو ممة مممو النيتاميبممار م ممل مجمو ممة

تممف مما اممحا المبيممك تقمموير قرياممة جضيممضم لتاممضير اليوريمما بوحمماقة اممحا

) (Bالمعاممضم مممم كميممار ليلممة مممو يتمماميو( . ]2,1[ )Cويوجممض الممضاو

المتيحا الييوط النولتامترط البحيق الح ل التياير والمحط يعتممض ما

ببحممبة ليلممة تبلممي يموالا ( . )% 1.5وللباوليمار تممي يرار وااممية لممى

القازجة ،اح تمف تيليمل اليوريما بوحماقة ابمزيف

األبحمماو واليي مواو بحممب

ايتوائ مما لممى م مواض عالممة ت م ر لممى البنمماف

الييوط ومو امحه الممواض النعالمة م بقمار التربحميو والصمابوبيو والعواممل
المحببة للغازار وأبزيف اليوريز والليبوكحجيبيز[.]3
تف تاضير اليوريا ا يلي

تركيبز لى جيبة البا

اليوريز الموجموض ما العجيبمة مكوبماى اموبيما و بمائا اوكحميض الكماربوو كمما
ا المعاضلة األتية:

2NH3 +CO2

البار والغمبف بوحماقة تيليمل اليامو الجريمابا

الجزء العملي

urease

NH2CONH2 + H2O

اح يممتف تاممضير ميتممور اليوريمما بوحمماقة تنا ممل بير لممور بعممض تيللممز ابزيميمما

المواد الكيميائية والمحاليل:

البمات مممو تنا مل ايوبممار امموبيموف مممم ال مايبوكلورار والحالحمميلير بممض

ياممر ( )222مايكروغراف/مممل مممو ميلممول اليوريمما بيحابممة ( )2022غممف

ممو قريممق اب مزيف اليمموريز ،ييممك يممتف يمماا امتصمما

اللمموو ام اممر

( )660بابوميتر[.]4
تف تاضير قرياة يحاحة لليامو الجريمابا القينما لتامضير امموبيما تعتممض
ل م م ممى تنا م م ممل امب م م ممضو يبول امزرق الب م م ممات م م م ممو تنا م م ممل الحالح م م مميلير
وال ايبوكلو اريممر بوجمموض ايمموو المبغبيممز ( )IIكعامممل محمما ض .وكمماو مممضر
الك ممر مي مموو امموبي مموف ( )0.005ملغف/لت ممر .وك مماو مبيب مما المعي ممار
قي م ماى لم م ممضر مم ممو التركي م ممز يتم م مراو بم مميو ( )1000-5جز /بلي م مموو ج م ممز

وامبيرار البحبا يتراو بيو (.]2[ )22% - 6.4

مضرر اليوريمما بوحماقة متيحمما ييموط مج مماضط وامو بممارم مو قم
لايمماا اما ال يممضروجيبا ييتمموط لممى -n

مما ضوضحمميل أممميو مبتامما

اي م مموو ال ي م ممضروجيبا ،اح ت م ممف تي م ممور الاقم م م

ابزيمي م مما بوح م مماقة الت ص م ممر

التحممااما لجزيئممار اليمموريز مبا ممرم لممى حممقغ الغ مما المج مماضط ،اممحا
البناف منيمضاى ما تامضير المحتيامرار القبيمة والصميضمبية الياويمة لمى
اليوريا ا امضرار[.]6
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لاض احت ضمر مواض كيمياوية حار بااوم الية.
مو اليوريا ا الما الماقر ا بيبة يجميمة حمعة (022ممل) مف أكممل
اليجممف بالممما الماقممر الممى يممض الع مممة .و ممض تممف تياممير بايممة التراكيممز
مممو اممحا الميلممول بممالت نير الممى ( )022مممل بالممما الماقممر لليصممول
لى التراكيز الب ائية بالمايكروغراف/ممل .او مياليمل اليوريما امحه محمتارم
لمضم م تال و يوف وايض.
محلول الفوسفات المنظم ( 1010موالري:)pH=7 ،
يا ممر باحاب ممة ( )606غ ممف م ممو  KH2PO4مما الم مما الماق ممر ممف ممضل
الم مغ pHال ممى ( )7بميل ممول ( )2020م ممومرط  NaOHممف اكم ممل اليج ممف
الى الع مة ا بية يجمية حعة ( 0222مل) بالمما الماقمر ا م ار
اب مزيف اليمموريز مصممبعة مممو بممل ممركة (( )BDHييلممل الاممر
 022ملغف مو اليوريا ا

ك حا ار بض º 17ف ).

تحضير عجينة انزيم اليوريز مع المواد الكيمياوية

.

الوايممض
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القازجمة المحميو ة جيمضاى ممم ()2022

غف مو محيوق الك ار ير البا ف وواع ا ما النجموم الموجموضم ما أمماف
حقغ ق

الك ار ير باقر ()2ملف.

حمقغ الاقم
الاقم

كممما تيتمموط ال ليممة لممى تيممة ا ممرر ل ممروج الميلممول باقممر()0

مل م ممف كم م مما وا م ممم وا م ممر ( )O-ringب م مميو جزئ م مما ال لي م ممة لمب م ممم تح م ممر

األجهزة المستخدمة:

الميل ممول ،ويح مممغ ا ممحا التص ممميف بن ممتغ ال لي ممة وتبنين مما وا مماضم عالي ممة

احت ضمر األج زم واألضوار ا ال كل()0

ام قمما

 .Aنظااااام الاااادفع :تم ممف احم ممت ضاف بنم مماميو لم ممض م الميلم ممول اليامم ممل ،أمم مما

لولبية.

باحم م م م م م م م م ممت ضاف ما م م م م م م م م م م ة موضيم م م م م م م م م ممل Varioperpea®-IIpumpex
 LKP2120لحي

العامممل حلممن للتيكممض مممو الباممل النعممال للبممموحج الممى حممقغ

الميلول اليامل مو الابيبمة الياويمة لمى الميلمول

اليام ممل ال ممى ميا ممو البم مموحج بوح مماقة أبابيم م

قرا مما ( )0مل ممف وقول مما

( )22حف أو بنعل الجاحبية امراية.
 .Bوحاااااادة حقاااااان النمااااااو

العامل ممة .كممما ت ممف ربممق جزئ مما ال ليممة بوح مماقة م ك مح ممامير

 .Dاساتخدام مببات الفولتياة ناو (High power potentiosetate

 (Scanningموضي ممل

) ،HP72كم مما اح ممت ضف ج مماز ماح ممغ للج ممض

) (Wenking model SMP-72كمصمضر للنولتيمة )(Voltage-de
المقلوبممة م ل التجربممة مممم ج مماز ا مموميتر بممو

 :م ممف يا م ممو البم م مموحج بوح م مماقة المياب م ممة

الب حتيكية ( )Syringe loaded in jectionحو يجف ( )2مل.

(Multimeter

) digital DR830 Dلاياا النولتية.
 .Eمساااااااجلة خطاااااااوط بيانياااااااة ناااااااو

(Recorder

X–t

 .Cنظام الكشف :يتكوو بناف الك مر ممو جمزأيو ،الجمز األول ييتموط

) :Potentiometer linearوتتمراو اليحاحممية يممز بمميو ( 202ملمما

الناممة  /كلوريممض الناممة الم ممبم بكلوريممض

ولر –  022ولر) كما احت ضف ميمزاو يحماا بمو (Sartorius bl

البوتاحمميوف  ،Ag / AgCl sat. KCIأممما الجممز ام ممر ييتمموط لممى

) 210Sوج از لاياا اما ال يضروجيبا بمو (Philips PW 9420

الاق

العامل وامو قم

الك ار يمر باقمر ( )2ملمف مغقمى بعجيبمة ممو

) Ph-meterوج م م م م م م م م م م م م مماز المقي م م م م م م م م م م م م ممار الام م م م م م م م م م م م مموئا موضي م م م م م م م م م م م م ممل

البا

القازجة والاق

المحما ض وامو حملن ممو الب تميو باقمر ()002

لممى قم

المرجممم واممو قم

ملممف .وتممف تصممميف ال ليممة

لممى احمماا الجريمماو المتممض ق ( )wall-jetاح

) (Spectrophotometer UV-920مج مز ممو مركة (Biotech
)Cyprus

Co.KTD

.Engineering

Management

او الميلممول اليامممل للبممموحج يممض ل مممو تيممة ض ممول البممموحج وياممر

A

D
E

B
C
الشكل ( )6منظومة الحقن الجرياني تتكون من ) (Aوحدة المحلول الحامل ) (Bوحدة حقن النمو

) (Cنظام الكشف ) (Dمببت الفولتية

) (Eمسجل الخطوط البيانية

دراسة الظروف المبلى للتفاعل:

اختيار الجهد المسلط:

تمممر ض ارحممة تممي ير الج ممض المحمملق وحلممن باحممت ضاف ( )1مممل مممو ()100
مممايكروغراف /مممل مممو اليوريمما مممم ام مرار ميلممول النوحممنار اليامممل بممض

اا ايممضروجيبا ( )7لممى ق م

الك ار يممر ،اح تممف تغييممر الج ممض تممضريجياى

م م ممو ( )0.05-ول م ممر ب م ممزومى ال م ممى ( )0.70-ول م ممر ،وت م ممف ي م مماا تي م ممار

ام ت مزال بضملممة ارتنمما الامممة بممض كممل ج ممض كممما مواممغ مما الجممضول
( .)0و ض تف ا تيار( )2062-ولر كج ض ا تمزال وحلمن ط قائمز أ لمى
مة ا تزال ،و بتر احه النولتية ا التجار ال ياة.
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الجدول ( :)6تأبير الجهد المسلط على إرتفا القمة

)(volt

 معضل

2052-

Peak height
E applied
*)(cm
202

2012-

202

2012-

702

اليابحممة مممو ضرجممة ي م اررم ورقوبممة  ...ال م

اب م مزيف اليم مموريز ل م ممحا ام ممض تم ممف تنام مميل احم ممت ضاف ق م م

الايممة الم لممى لليصمول لمى ممرق ملمما مما ارتنما الامممة ،وتممف ت بيممر
احا المضر ا التجار ال ياة كما الجضول (.)1
الجدول ( :)3تابير نوعية الباقالء على موجة االختزال

2042-

0102

2042-

0202

2022-

0.02

Δ
)(cm

2022-

5702

2062-

4202

00602

Peak
height
*)(cm
502

00602

2062-

2102

00.02

002

00702

102

2072-

2102

52202

202

00602

006

20222

52202

202

52202

202

20272

* معضل

ك ار ار و بض يحاحية ( )5ملا ولر.

تم ممر ض ارح ممة ت مما ير كمي ممار م ممو مح مميوق الب مما

اليابح ممة ل ممى ارتن مما

موج م ممة ام ت م م مرال بع م ممض مم م ممزج كم م ممل كميم م مة مم م ممم ( )002غ م ممف مم م ممو النيم م ممف
مار يو [ ، ]7ممف توا ممم ا ممحه
( )Charcoalو( )20.غ ممف م ممو زي ممر الب م ا
الك ار ي ممر ،وت ممف يا ممو ( )0م ممل م ممو ( )022م ممايكرو

غراف/م ممل م ممو اليوري مما مما ا ممحه التجرب ممة والتج ممار ال يا ممة ام احا حك ممر
غيممر حلممن وام مرار ميلممول النوحممنار المممبنف اليامممل مما ويممضم ال لي مة.
ولمموين او ارتنمما يزمممة ام تمزال ياممل بازضيمماض محمميوق البمما

اليابحممة

واحا ما يوايز الجضول (.)5

وحل ممن تم ممر مياول ممة اح ممت ضاف مح مميوق الب مما
قم

القازج ممة مما تيا ممير

العجيبمة ومااربمة كمل كميمة مبمز ممم بنيرت ما ممو محميوق البما

اليابحممة وم ينممز تمما ير كممل بممو

لممى ارتنمما موجممة ام ت م ازل كممما مما

التجربة ال ياة.

الجدول( :)1تابير كمية الباقالء اليابسة على ارتفا حزمة االختزال

* معضل

** ارتنا

Δ1
)(cm

 Δ1يح مماوط الن ممرق مما ارتن مما

تأبير تركيب قطب الباقالء:

ا تركيبة الاق

القازجة.

 Δيحاوط النرق ا ارتنا
** ارتنا

Peak
height
*)(cm
502

Amount of
dry
)bean (gm
20222
20252

مت مما ا تم مزال قب مما الك ار ي ممر و جيب ممة الب مما
متا ا تزال قبا و جيبة البا

مة ا ترال اليوريا لى ق

اليابحة.

الك ار ير ويحاوط ( )052حف.

اب ناا ماى

وكممما مبمميو مما الجممضول ( )1او وجمموض زيممر البمما ار يو يحممب

يمماضاى مما ارتنمما يزمممة ا ت مزال اليوريمما مممما يحممتض ا احممتبعاض احممت ضاف
الزير ا التجار ال ياة.

دراسة تأبير نوعية الكاربون المستخدم:

تم ممف م م مزج ( )002غم ممف مم ممو الكم مماربوو أو الك ار يم ممر ك م م ى لم ممى يم ممضم مم ممم
القازجم ممة ،ويام ممو ( )0مم ممل مم ممو

( )20252غم ممف مم ممو محم مميوق البم مما

( )222ماكروغراف/مممل مممو اليوريمما مما اممحه التجربممة والتجممار ال ياممة.
حممجل ارتنمما

مممة يزمتمما ام ت مزال لممى ق م

الك ار يممر والعجيبممة كممما

مواممغ مما الجممضول ( .)4ولمموين او مممة ا ت مزال ق م
الببمماتا أ ممل ارتنا ماى مممما امما مما يالممة ق م

جيبممة النيممف

جيبممة الك ار يممر والحممب

يعوض الى زياضم يمة توصيلية الك ار ير مما اا ليز ما النيمف الببماتا،

Δ
*)(CM
2.0

Peak height
*)(CM
00602

Amount of dry bean
)(gm
202

ا ى و او محيوق الك ار ير البا ف يعممل لمى تماحمن العجيبمة باموم

1.0

00.

20252

0.8

00.05

20222

الجدول( :)4تأبير نوعية الكاربون المستخدم

أكبر بك ير مبز ا يالة النيف البباتا.

ك ار ار و بض يحاحية ( )5ملا ولر.
مة اليوريا لى الاق

الك ار ير بض العجيبة ويحاوط ()052حف.

 Δيحاوط النرق بيو ارتنا يزمتا لاق

جيبة البا

اليابحة والك ار ير.

* معضل

Δ1
)(cm
02602

Peak heigh
*)(cm
202

..02

702

ام تزال ،وحلن بمزج اوزاو م تلنمة ممو كم البمو يو كمل لمى يمضه ممم

تأبير كمية مسحوق الكرافيت:

ض ارح ممة ت ممي ير بو ي ممة الب مما

( )20.غممف مممو زيممر البمما ار يو و()002غممف مممو النيممف الببمماتا واحممت ضاف
الن ممرور الم ل ممى الح مماباة و ب ممض ج ممض ( )2062-ولم مر .ول مموين اب ممز م
يوجممض ا ممت ر تجربتمما يممحكر بمميو كممل وزو مممو اوزاو محمميوق البمما
القازجة وبنيره مو البا

اليابحة .وبنم اىر مو نمرور ت مزيو البما

Charcoal paste

ك ار ار بض يحاحية ( )5ملا ولر.

وبنم م اىر للبت ممائ الت مما ت ممف التوص ممل الي مما مما التج ممار الح مماباة ا ممض تم ممر
(اليابح ممة والقازج ممة) ل ممى ارتن مما موجم ممة

Type of electrode

Graphite paste

** ارتنا اليزمة لى ق

641

جيبم ممة البم مما

القازجم ممة وبكميم ممة تت م مراو بم مميو (  )20222 -20252غم ممف كوب م مما تم م ممل

ك ار ار بض يحاحية ( )5ملا ولر.

العجيب ممة مما قم م

ممض ت م ضط الممى ت بمميق عاليممة

الك ار ير وتحاوط ( )02702حف.

 Δ1يحاوط النرق بيو ارتنا يزمة قبا الك ار ير والعجيبة.

ض ارحممة تممي ير كميممة محمميوق الك ار يممر لممى تركي م

قم

العجيبممة بي ممح

اوزاو م تلنم ممة مبم ممز ومزج م مما مم ممم ( )20222–20252غم ممف مم ممو البم مما
القازجة المحميو ة جيمضاى ووامع ا ما جموم قم

الك ار يمر بحممن ()2

ملممف مممم ياممو ( )0مممل مممو  222مايكروغراف/مممل ،ولمموين كممما مواممغ
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م مما الج م ممضول ( )2او م ممضف وجم مموض الك ار ي م ممر م مما العجيبم ممة يم م م ضط ال م ممى

4.0
6.0
7.0
9.0
8.2

اا مممي ل يم ممة تي ممار ام تم مزال وحل ممن مبع ممضاف التوص مميل ب مميو الميل ممول
وحممقغ الاق م  .و ليممز تممف ا تيممار( )2022 –20252غممف مممو محمميوق
الك ار ير كوبز يم ل الايمة الم لمى ليصمول أكبمر مرق ملما ما ارتنما
الامممة ،وتممف احممت ضاف ( )20222غممف مممو محمميوق الك ار يممر مما التجممار
ال ياة.

الجدول ( :)0تأبير كمية الكرافيت على ارتفا قمة االختزال

Δ1
)(cm
02702

Peak height
*)(cm
202

Amount of graghite
)powder (gm
20222

02206

605

20252

..02

602

20222

.402

0102

20272

* معضل

ك ار ار بض يحاحية ( )5ملا ولر.

** ارتنا يزمة ا تزال اليوريا لى ق

الك ار ير وتحاوط ( )02702حف.

 Δ1يحاوط النرق ا ارتنا يزمتا ا تزال اليوريا لى ق
القازجة.

جيبة البا

الك ار ير و قم

تأبير األس الهيدروجيني على جهود االختزال:

تمممر ض ارحمة تممي ير األا ال يممضروجيبا لميلممول النوحممنار المممبنف ابتممضا اى
مو اما ال يضروجيبا ( )6-6وتمي يره لمى ممة ا تمزال اليوريما وتيلل ما
القازجة بض ( )2062-ولر ممم يامو

بوجوض ابزيف اليوريز ا البا

( )0مل ممو  222مايكروغراف/ممل .ولموين او ميف مرق الج مض م تمرال
اليوري م مما لم م مى ح م ممقغ قم م م

الك ار ي م ممر والعجيب م ممة م تعتم م ممض ل م ممى اما

ال ضروجيبا للميلول كما مبيو ا الجضول (.)6
الجدول ( )1تأبير األس الهيدروجيني على قمة حزمة االختزال

*معضل

** ΔP
*)(cm
025

602

021

602

020

702

02506

702

02502

602

PH

ك ار ار يحاحة ( )5ملا ولر.

** ارتنمما يزمممة اليوريمما لممى ق م
()02702حف.

الك ار يممر بممض ( )2062-ولممر وتحمماوط

تأبير سارعة الجرياان:
تمم ممر ض ارحم ممة تم مما ير حم ممر ة الجريم مماو لم ممى مم ممة ا ت م مزال اليوريم مما وحلم ممن
باحممت ضاف حممر جريمماو م تلنممة ( )102-002مل/ض ياممة وحلممن بياممو ()0
ممل ممو ( )222ممايكروغراف /ممل مممو اليوريما وجمض او ا لمى ممة كابممر
بض حر ة جرياو ( )102مل/ض ياة .
الجدول ( :)7تأبير سرعة الجريان
Peak height
*)(cm
1.5

Flow rate
)(ml/min
1.0

* معضل

1.5
2.0
2.5
3.0
3.5

ك ار ار بض يحاحية ( )5ملا ولر.

تأبير التركيز والمنحني القياسي
تممف رحممف المبيبمما الاياحمما لليوريمما وحلممن بتياممير حلحمملة مممو التراكيممز
الم تلنم ممة ( )222-02ماكروغراف/مم ممل مم ممو اليوريم مما ،وتم ممف يم مماا يزمم ممة
ام تزال تير النرور الم لى المبيبة ا الجضول (. )6

الجدول ( )8الظروف المبلى المستخدمة لرسم المنحني القياسي لليوريا

Optimum value
(0.025- 0.050) gm of fresh
bean tissue
+ (0.050) gm graphite powder
7.0
- 0.65 volt
1.0 ml
3.0 ml/min

pH
E applied
Injected volume
Flow rate

تممف قممر ارتنمما يزمممة ام ت مزال لممى ق م

العجيب مة مممو ارتنمما يزمممة

ام تم مزال ل ممى ح ممقغ قم م

Varible
Type of paste
electrode

الك ار ي ممر لك ممل التراكي ممز لتك ممويو ميص مملة

القر يمة ارتنا يزمة ام تمزال التما تتباحم

قرضيما ممم تركيمز كميمة

اليوريا ،واحا ما يوايز الجمضول ( . ).و بمض رحمف الع مة بميو التراكيمز
وارتنمما

م ممة ام تم مزال (ال ممكليو  )5،1بيص ممل ل ممى مبيب مميو ياح ممييو

امول يم ممل التراكي ممز الواقئ ممة م ممو ميل ممول اليوري مما لم ممضر يتم مراو (-02
 )022ماكروغراف/م ممل بمرب ممم معامم ممل ارتب مماق ( .)20.25ام مما المبيبم مما
ال م م م م ممابا كم م م م مماو بم م م م ممض التراكيم م م م ممز العاليم م م م ممة ،اح يت م م م م مراو ()222-522
مايكروغراف/مل ،بمربم معامل ارتباق (. )20.25
الجدول( )9تأبير التركيز على ارتفا قمة االختزال عند استخدام
قطب عجينة الباقالء الطازجة.

Δ1
*)(cm

7.5
16.3
26.2
30.0
3.4
37.0
38.0
45.1
46.8
77.5
85.3
91.0
99.4
* معضل

Peak height
of
graphite
electrode
*)(cm

Concentration
)(µg/ml

Peak
height of
fresh
bean
paste
*)(cm
10.0
2.5
19.3
3.0
29.0
3.2
34.3
4.3
39.5
5.4
42.8
5.8
44.0
5.8
51.2
6.0
53.0
6.2
85.0
7.5
93.1
7.8
99.0
8.0
107.6
5.8
ك ار ار بض يحاحية ( )5ملا ولر.

10
20
30
40
50
60
80
90
100
200
300
400
500
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يمة يزمتا ام تمزال لمى قم

الك ار يمر

وق

جيبة البا

القازجة.

الشكل ( )1المنحني القياسي لليوريا عند التراكيز الواطئة

الشكل ( )3المنحني القياسي لليوريا عند التراكيز العالية

توافق المنحني القياسي ودقته:
يح

تطبيق الطريقة:

توا ق المبيبا الاياحا المتم مل بمامبيرار الاياحما البحمبا وض مة

تممف تقبيممق القرياممة لممى تا ممضير اليوريمما مما ب زما(مصممل) ل مضف م مريية

ال ق م ممي البح م ممبا وحل م ممن باي م مماا اربع م ممة

م تلنما األ ممار ،ولليصمول لمى مصمل

المبيب م مما م ممو قري م ممق يح م مما

تراكيز( ).2 ،62 ،42 ،52مايكروغراف /مل وبيح

القرياة المعتممضم

يصلبا لى البتائ المبيبة ا الجضول (.)02

الجدول ( :)61توافق المنحني القياسي ودقته
Concentration
Peak height
R.S.D.
Relative
)(µg/ml
*)(cm
)(%
error
)(%
52
1026
4006
+ 5022
+ 001.

0072

4054

42

+ 2022

2062

2062

62

+ 2067

202.

20.2

.2

* معضل ما ار ار بض يحاحية ( )5ملا ولر.

651

وائية مو مما أ م ا

الضف يتف بال الضف المحيو مو الميابة الى اببوبة ا تبار مف يتمرن المضف
لمممضم تتمراو مممو()52-02ض ياممة مما ضرجممة يم اررم الغر ممة ،ويجم

تيريممن

األببوبة مبعا لتيلل الضف،وبعض وصول يبة المضف المى الت مر التماف تيمرن
العيب ممة بع مموض

ممبية بلق ممر ي ممول الج ممز العل مموط م ممو الم مماضم المت م مرم

ال صاة لى جضراو األببوبة مو الضا ل ويج

تجبم

التيريمن الحمريم

مبعا لتيلل الضف ف بعض حلن توام يبة الضف ما ج ماز القمرض المركمزط
تترحم م م

ال م م مرم وتك م مموو القبا م ممة العلي م مما ا م مما الح م مميرف ولوب م ممز القبيع م مما

أصممنر.وتف تياممير مصممل الممضف و ممق القرياممة الماتريممة مما البيممك  ،ممف
وربممر البتممائ مممم القريامة الاياحممية المعتمممضم (اح يحممت ضف كا ممر بممائا
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الحط يعتمض وكمية اليوريا اص

احتيل اياضط اموكزيف لتكويو لوو اصنر غمامق بمض تنا لمز ممم اليوريما

ا الميلول [. ]8,9

الجدول ( :)66تقدير اليوريا في بالزما الدم بالطريقة الحالية والطريقة الطيفية القياسية
*Sample solution taken
Sample solution
Sample solution
by standard method
of urea by present method of urea in normal bloods
)(µg/ml
)(µg/ml
)(mg/dL
400
403.5
40.0
20
204.0
20.0
240
235.0
24.0
250
250.0
25.0
150
146.5
15.0

* معضل ما ار ار
مقارنة الطريقة:
تمر مااربة القرياة اليالية لتاضير اليوريا ما ب زمما المضف األصميا ممم

ي ممالتا الماارب ممة ،اح ب ي ممن او يم ممة ) (tالميح مموبة ا ممل م ممو يم ممة )(t

القرياة الاياحية القينية لتاضير اليوريا ل محة بماحج و قريمق يحما

الجضوليممة ولضرج ممة يري ممة وايممضم ( )050726و ب ممض مح ممتور ا ممة ()%.2

معم ممضل التراكيم ممز ل محم ممة بمم مماحج مم ممو ب زمم مما الم ممضف للق م مرياتيو الماتريم ممة

وام ممحه البتم ممائ تبم مميو او القريام ممة ض يام ممة وحار ص م م يية تقبيايم ممة جيم ممضم

والاياحية ،ف يحا

لتاضير ا ب زما الضف.

يف ( )tالتجريبية واحمت ضمر الع مة اآلتيمة طيجماض

يمممة ) (tالتجريبيممة[ .]10والجممضول ( )05يواممغ مميف ) (tالميحمموبة مما
الجدول ( :) 61مقارنة الطريقة المقترحة لتقدير اليوريا في بالزما الدم القياسية المعتمدة
t exp.
+ 1.699
+2.000
- 2.500
0.000
-3.130

Sample solution of urea
by present method
)(µg/ml
403.5
204.0
235.0
250.0
146.5

رسم المنحني القياسي باستخدام قرص انزيم اليوريز:

حا ار) ا رحف المبيبا الاياحا لتامضير اليوريما وتيمر بنما النمرور

تممف ا تبممار ابمريف اليممويز المج ممز مممو ممركة ( BDHاحا تممف تيليممل 022

ملغممف مممو اليوري ما تاريبمما بواحممقة ممر

Sample solution of urea
by standard method
)(µg/ml
400
200
240
250
150

الم ل ممى المقبا ممة ح مماباا وكاب ممر البت ممائ كم مما مبيب ممة مما الج ممضول (.)01

وايممض بممض º 17ف ولمممضم م ك

الجدول ( :) 63تابير التركيز على ارتفا قمة االخترال عند استخدام قطب اليوريز ومقارنته مع نظيره عند استخدام قطب عجينة الباقالء الطازجة
Δ1

* معضل

7.5
16.3
26.2
30.0
34.1
37.0
38.0
45.1
46.8
77.5
85.3
91.0
99.4
ك ار ار بض اليحاحية

Δ2
7.0
15.8
25.1
29.3
33.7
36.8
37.2
45.0
46.8
77.4
85.3
91.1
98.7
()5ملا

Peak height of
*)urease tablet (cm
3.0
3.5
3.9
5.0
5.8
6.0
6.8
6.2
7.2
7.6
7.8
7.9
8.9
ولر.

الار

Peak height of
*)graphite electrode (cm
10.0
19.3
29.0
34.0
39.5
42.8
44.0
51.2
53.0
85.0
93.1
99.0
107.6

 Δ1يحاوط النرق ا ارتنا

مة يزمتا ام تزال لاق

الك ار ير و ق

 Δ2يحاوط النرق ا ارتنا

مة يزمتا ام تزال لاق

الك ار ير و قا جيبة البا

وي ي ممن م ممو الج ممضول ( )01ممضف وج مموض ممرق ميح مموا ب مميو القريا ممة
المحممت ضمة لعجيبممة البمما

القازجممة وبمميو اممحه القرياممة و ليممز يبصممغ

باحت ضاف القرياة امولى وحلن لتو ير الماضم ميليا وبحعر زايض.

Concentration
)(µg/ml
10
20
30
40
50
60
80
90
100
200
300
400
500

اليوريز.
القازجة.

اإلستنتاجات

تعتبر القرياة اليالية أك ر يحاحية ممو القريامة المعتممضم ما م تبمرار
الكيميا الحريرية وحلمن ألو ممضر التامضير امو  (10-100)µg/mlبيبمما
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.معتمض للقرياة األبزيمية القينية

(14- القريام ممة األبزيميم ممة القينيم ممة المعتمم ممضم يكم مموو مم ممضر التام ممضير ام ممو
 واممحا يحم م ل ل ول ممى مما أ ممح بم مماحج أ ممل يجم مما مم مما ا ممو45)mg/dl
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Abstract
This work is a detailed investigation of the voltammetric flow injection analysis by using fresh bean paste
biosensor for the determination of trace amounts of urea. This method depends on the hydrolysis of urea by
urease enzyme which exists in the fresh bean, to bicarbonate ion and ammonium ion using phosphate buffer
solution (pH=7) and reduction potential of (-0.65) V. The determination limits are (10-100)µg/ml with r2=0.995,
a relative standard deviation of (0.59 to4.16).The method has been applied successfully to determination of urea
in human plasma.
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