
 

1  

    2013لسنة ، )1( العدد ،)26( المجلد -مجلة التربیة والعلم    

  

 S األحمرالتقدیر الطیفي لالرجنین والالیسین باستخدام كاشف االلیزارین 
  في المحلول المائي

  
  ثابت سعید الغبشة               أمل محمد سعید

  كلیة التربیة/ قسم الكیمیاء 
  جامعة الموصل

  
 القبول  االستالم

17 / 03 / 2011  26 / 06 / 2011 

 
Abstract 

  A simple, rapid and selective spectrophotometric method for the 
determination  of arginine and lysine was developed. The method is based 
on the proton transfer reaction of arginine and lysine with alizarin red 
sulphonate  in aqueous solution to form a violet coloured product which has 
maximum absorption at 530 nm. Beer’s law obeyed over the range (1-10),  
(1-11) g.ml-1 for arginine and lysine respectively with a molar absorptivity 
7830 l.mol-1.cm-1 for arginine and 5990 l.mol-1.cm-1 for lysine and accuracy 
(average recovery) 100.63% and precision (RSD) is less than 2.5%. The 
method has been applied for the determination of arginine in urine. 

  
  الخالصة

تعتمـد الطریقـة . تم تطویر طریقة طیفیة بسیطة وسـریعة وانتقائیـة لتقـدیر االرجنـین والالیـسین
 لتكـوین نـاتج Sعلى تفاعل انتقال البروتون بین االرجنین والالیـسین مـع كاشـف االلیـزارین االحمـر 

میتر وكــان قـانون بیـر ینطبــق فـي مــدى  نـانو530ذي لـون بنفـسجي یعطــي اقـصى امتـصاص عنــد 
 وبلغـت . علـى التـواليلالیـسیناجنـین و لكـل مـن االر1-مللتـر.مـایكروغرام) 11 -1(، )10-1(تركیز 

 لالیـــسین 1-ســم.1-مـــول. لتــر5990 لالرجنــین و 1-ســـم.1-مــول. لتـــر7830االمتــصاصیة الموالریــة 
 اذ ان االنحـــراف القیاســـي وتوافـــق جیـــد%) 100.63اذ بلـــغ معـــدل نـــسبة االســـترجاع (بدقـــة جیـــدة 

  .وطبقت الطریقة لتقدیر االرجنین في االدرار% 2.5النسبي اقل من 
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  المقدمة
ینتمـــي االرجنــــین والالیـــسین الــــى مجموعـــة االحمــــاض االمینیـــة القاعدیــــة ولهمـــا الــــصیغتان 

  :)1(التركیبیتان االتیتان
  
 
  
  
  
  
  
  

  
 بانـه یوجـد فـي 1895منـذ عـام ) كوانیدینو حـامض البنتانویـك-5-امینو-2(عرف االرجنین 

اوكــسید النتریــك وتجدیــد -ارجنیــز-Lبــروتین البطــین ولــه وظــائف متعــددة تتــضمن دوره فــي مــسار 
یقـوم فـي الـتخلص مـن مخلفـات البــروتین كمـا . )2(الخالیـا ووظـائف المناعـة وصـناعة وهـدم البـروتین

ــــات ــــة وصــــناع بعــــد انتهــــاء العملی ــــاء العــــضالت وتنظــــیم االوعی ــــة وبن  وتنظــــیم عمــــل RNAة الحیاتی
  .)3(الهرمونات داخل الجسم

امـــا الالیـــسین فـــیمكن بوســـاطته الـــسیطرة علـــى نوعیـــة الحلیـــب الجـــاف اثنـــاء ظـــروف الخـــزن 
. )6(كمـــا امكـــن اســـتخدامه فـــي مستحـــضرات التجمیـــل. )5( وكـــذلك التقیـــیم الـــسریع للغـــذاء)4(والحـــرارة

، )9 ، 8( المستحــضرات الـــصیدالنیةوكــذلك اســتخدم الالیــسین فــي. )7(ًاســتخدم ایــضا كمحلــول مــنظم
  .)10(كما امكن استخدامه في االطعمة التجاریة

ــــین والالیــــسین تــــضمنت اســــتخدام تقنیــــة  ــــة متعــــددة لتقــــدیر االرجن اســــتخدمت طرائــــق تحلیلی
ــــین -كروماتوغرافیــــا الــــسائل ــــة فــــي التقــــدیر اآلنــــي لالرجن  الطــــور المعــــاكس ومكــــشاف طیــــف الكتل

ــــــ )12 ،13( HPLC والــــــ )11(ونواتجـــــه االیـــــضیة فـــــي االدرار  كمـــــا )RP- HPLC )14 ،15 ،16 وال
 لتقـــــدیر الالیـــــسین وبعــــــض GC-MS مطیـــــاف الكتلــــــة -اســـــتخدمت تقنیـــــة كروماتوغرافیــــــا الغـــــاز

تــم تقـــدیر االرجنــین بقیـــاس الجهــد الكهربـــائي باســتخدام قطـــب . )17(االحمــاض االمینیــة فـــي االدرار
 مـــع urase وانـــزیم arginase یتـــألف مـــن انــزیم االرجنــین الـــذي یعتمـــد علــى نظـــام انزیمـــي مــزدوج

تـــم تقــــدیر . )18(مـــي لالرجنـــینیوجـــود محـــسس لغـــاز االمونیـــا المتحـــرر نتیجــــة لعملیـــة التحلـــل االنز
ـــــة الـــــشعریةالالیـــــسین و ـــــدیر . )20، 19(االرجنـــــین بتقنیـــــة الهجـــــرة الكهربائی وصـــــفت طریقـــــة طیفیـــــة لتق

امتـصاص لــه وین نـاتج اصــفر یقـاس اقــصى االرجنـین النــاتج مـن تحلــل البـروتین اعتمــدت علـى تكــ
 نـــانومیتر باســـتخدام كاشـــف الثـــایمول بوجـــود هایبوبرومیـــت الـــصودیوم فـــي 440طـــول مـــوجي عنــد 

  .)21(وسط قاعدي
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M.Wt. = 146 g/mole 
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استخدمت طریقة طیفیة بسیطة وانتقائیة لتقدیر كمیات مایكروغرامیـة مـن االرجنـین اعتمـدت 
 بوجــــود CATف زیـــادة معلومـــة مـــن اذ تـــضا) T) CAT -الطریقـــة علـــى التفاعـــل مـــع كلـــورامین

 الغیر متفاعل بقیـاس النقـصان فـي امتـصاص CAT موالري حامض الهیدروكلوریك وتقدیر 0.25
ًكمـــا امكـــن تقـــدیر الالیـــسین طیفیـــا . )22( نـــانومیتر540عنـــد ) gallocyanine(صـــبغة كالوســـیانین 

ســـتخدمت تفـــاعالت تكـــوین ا. )furfuraldehyde()23(ًوانتقائیـــا باســـتخدام الكاشـــف فورفورالدیهایـــد 
معقــدات الــشحنة المنتقلــة فــي تقــدیر االرجنــین والالیــسین بوصــفهما مــانحین لاللكترونــات باســتخدام 

 )TCNQ()24( ربــــاعي ســــیانوكوینون ثنــــائي المیثــــان -8́, 8 ، 77́,مــــستقبالت لاللكترونــــات مثــــل 
، 27(تقـدیر االرجنـین والالیـسین  كما استخدمت تقنیة الحقـن الجریـاني ل)26( والفلورانیل)25(والبرومانیل

28 ،29 ،30(.  
لتقــــدیر االرجنــــین والالیــــسین وانتقائیــــة اســــتخدمت فــــي هــــذا البحــــث طریقــــة طیفیــــة بــــسیطة 

باستخدام الكاشـف الیـزارین احمـر الـسلفونات عـن طریـق تفاعـل انتقـال البروتـون لتكـوین نـاتج ملـون 
ائي وطبقــت الطریقــة بنجــاح فــي  نــانومیتر فــي المحلــول المــ530یقــاس اقــصى امتــصاص لــه عنــد 

  .تقدیر االرجنین في االدرار
  

  :الجزء العملي
  :األجهزة المستخدمة

  تمت جمیع القیاسات الطیفیة باستخدام جهاز 
Shimadzu UV-210 Double Beam Spectrophotometer 

 عملیـــات الـــوزن باســـتخدام میـــزان أجریـــت.  ســـم1واســـتخدام خالیـــا مـــن الـــسلیكا ذات عـــرض 
وقیـست الدالـة الحامـضیة للمحالیـل باسـتخدام . sartorius management systemع حـساس نـو

 CE10-12 مـرتبط بقطـب نـوع Philips PW 9420 نـوع (pH meter)جهاز الدالة الحامـضیة 
pH .عملیات التسخین باستخدام حمام مائي نوع وأجریت Forst Instruments, LTD .  

  
  :مةالمواد والمحالیل الكیمیائیة المستخد

 إنتـاججمیع الكواشف والمواد الكیمیائیة المستخدمة كانت على درجـة عالیـة مـن النقـاوة ومـن 
   .BDH و Flukaشركتي 

  
  : موالريS (ARS). 1 × 10-3 األحمرمحلول االلیزارین 

ــــــول باذابــــــة  ــــــانول مطلــــــق 250 فــــــي ARS غــــــرام مــــــن 0.0856یحــــــضر المحل ــــــر ایث    مللت
  .األقلیبقى مستقرا لمدة شهر في ثم یوضع في قنینة معتمة و% 99-100
  

   :pH7المحالیل المنظمة 
  :محلول البورات المنظم
 موالري من محلول بورات الصودیوم الرباعیـة وتـضاف لـه كمیـات مـن 0.05یحضر بتركیز 

  .حامض البوریك مع قیاس الدالة الحامضیة باستخدام جهاز الدالة الحامضیة% 10
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  :محلول الكاربونات المنظم
 وذلـك 7الـى )  مـوالري0.05(بط الدالة الحامـضیة لمحلـول كاربونـات الـصودیوم یحضر بض

مـــع قیـــاس الدالـــة الحامـــضیة )  مـــوالري0.1(باضـــافة كمیـــات مـــن محلـــول حـــامض الهیـــدروكلوریك 
  .باستخدام جهاز الدالة الحامضیة

  
  :محلول الفوسفات المنظم

  یدروجینیـــــــــــة یحـــــــــــضر بـــــــــــضبط الدالـــــــــــة الحامـــــــــــضیة لمحلـــــــــــول فوســـــــــــفات البوتاســـــــــــیوم اله
(KH2PO4, potassium dihydrogen phosphate) 0.2 وذلــك باضــافة 7 مــوالري الــى 

  . باستخدام جهاز الدالة الحامضیةK2HPO4 موالري 0.2حجم معین من محلول 
  

  :محلول الخالت المنظم
 وذلـك باضــافة 7 مـوالري الـى 2یحـضر بـضبط الدالـة الحامـضیة لمحلـول خــالت الـصودیوم 

  . موالري حامض الخلیك باستخدام جهاز الدالة الحامضیة2محلول حجم معین من 
  

  :المحالیل القیاسیة لالرجنین والالیسین
 وذلـــك 1-مللتـــر. مـــایكروغرام100تــم تحـــضیر محالیـــل كـــل مـــن االرجنــین والالیـــسین بتركیـــز 

  مللتــر بالمـــاء100 غــرام لكـــل مــن االرجنــین والالیـــسین علــى انفــراد وتخفیفهـــا الــى 0.0100بــوزن 
  .المقطر ومنه حضرت تراكیز اقل بالتخفیف عند الحاجة

  
  :طریقة العمل

مـن ) مللتـرات( مللتر تمت اضافة حجوم متزایـدة 10الى مجموعة من القناني الحجمیة سعة 
و ) 10-1( مــن كــل مــن االرجنــین والالیــسین لتغطیــة منحنیــات التركیــز 1-مللتــر. مــایكروغرام100

 واكمــل الحجــم لجمیــع ARS مللتــر مــن محلــول 2مــت اضــافة  ثــم ت1-مللتــر. مــایكروغرم) 1-11(
 دقـــائق بدرجـــة حـــرارة المختبـــر 5تركـــت المحالیـــل مـــدة . المحالیـــل الـــى حـــد العالمـــة بالمـــاء المقطـــر

ْ م بالنسبة لالیـسین ثـم تـم قیـاس االمتـصاصات مقابـل المحلـول الـصوري 40بالنسبة لالرجنین وفي 
  . نانومیتر530عند 

  
  :)31(ارتحضیر محالیل االدر

 مللتـر مـن 5، 3، 1من االرجنین الـى ) 1-مللتر. مایكروغرام10-1(اضیفت كمیات مختلفة 
 3 وبعــد ذلــك اضـــیف (pH6) مللتـــر مــن خــالت الـــصودیوم 3االدرار فــي قمــع فـــصل ثــم اضــیف 

بعـدها یـتم رج المحلـول لمـدة .  مللتـر مـن الكلوروفـورم5 و (acetonitrile)مللتر من االسـیتونتریل 
 في قمع الفـصل، وبعـد فـصل الطبقـة العـضویة عـن الطبقـة المائیـة، اخـذت الطبقـة المائیـة  دقائق5
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 دقـائق ایـضا وبعـد الفـصل الـى 5 مللتر اخـرى مـن الكلوروفـورم ورج المحلـول لمـدة 5واضیف الیها 
تؤخــذ الطبقــات العــضویة . طبقتــین تؤخــذ الطبقــة العــضویة وتــضاف الــى الطبقــة العــضویة الــسابقة

ویــــرج %) 0.05( مللتـــر مــــن هیدروكـــسید االمونیـــوم 2قمـــع الفــــصل ویـــضاف الیهـــا المجمعـــة فـــي 
 5 دقــائق وبعــد الفــصل، تؤخـــذ الطبقــة العــضویة ویــضاف الیهـــا 5المحلــول فــي قمــع الفــصل لمـــدة 

مللتــر مـــن المــاء المقطـــر للغـــسل ویــرج المحلـــول وبعـــد الفــصل تؤخـــذ الطبقـــة المائیــة وتـــضاف الـــى 
 مللتــر 10 الطبقـات المائیــة المجمعـة وتوضــع فـي قنینـة حجمیــة سـعة تؤخـذ. الطبقـة المائیـة الــسابقة

 نــــانومیتر مقابــــل المحلــــول 530وتــــم القیــــاس عنــــد  . ARS مللتــــر مــــن كاشــــف 2ویــــضاف الیهــــا 
  . الصوري عند الكمیة التي اخضعت للظروف المثالیة لالرجنین

  
  :النتائج والمناقشة
  :الدراسة التمهیدیة

 مـــن 1-مللتـــر. مـــایكروغرام100 مللتـــر مـــن محلـــول 0.5ســـتخدام فـــي الدراســـة التمهیدیـــة تـــم ا
واكمـــل )  مـــوالريS) 1 × 10-3 مللتـــر مـــن محلـــول االلیـــزارین االحمـــر 2االرجنـــین واضـــیف الیـــه 

 مللتـــر بالمـــاء المقطـــر، لـــوحظ ظهـــور لـــون بنفـــسجي بعـــد اضـــافة الكاشـــف مباشـــرة 10الحجـــم الـــى 
ى المحلـول الـصوري اعلـى امتـصاص عنـد  نـانومیتر، بینمـا اعطـ530یعطي اعلى امتصاص عند 

  ).1( نانومیتر كما مبین في الشكل 430
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

   مقابل المحلول الصوري1- مللتر10. مایكروغرام50 بتركیز ARS-طیف امتصاص ناتج ارجنین. A): 1(الشكل 
B .المحلول الصوري مقابل الماء المقطر  
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  : تركیز الكاشفتأثیر
وقــد تمــت مفاعلـــة ) 1( كمــا هـــو مبــین فــي الجــدول ARSاشــف حــضرت تراكیــز مختلفــة لك

 مــوالري عنــد 3-10 × 1مــن هــذه التراكیــز مــع االرجنــین، وقــد لــوحظ ان )  مللتــر2(حجــوم متماثلــة 
  .تفاعله مع االرجنین یعطي اعلى امتصاص لذلك تم استخدام هذا التركیز في الدراسات الالحقة

  
  یر االرجنین تركیز الكاشف في تقدتأثیر): 1(الجدول 

Conc. Of ARS  
(M) Absorbance 

2.5  10-4 0.132 
5.0  10-4 0.149 
1.0  10-3 0.199 
2.0  10-3 Turbid 

  
  : كمیة الكاشفتأثیردراسة 

 موالري، تمت اضافة حجـوم متزایـدة مـن 3-10 × 1الختیار الكمیة المثلى لمحلول الكاشف 
الـى تراكیـز متـساویة مـن االرجنـین فـي قنـاني حجمیـة )  مللتـرS) 0.5-3كاشف االلیزارین االحمـر 

 مللتــر وبعــد اكمــال الحجــم بالمــاء المقطــر الــى حــد العالمــة تــم قیــاس االمتــصاص مقابــل 10ســعة 
 دقــائق فـي درجــة حــرارة 10 نـانومیتر بعــد تـرك المحالیــل 530المحلـول الــصوري عنـد طــول مــوجي 

   بتركیــــــــــــــز ARS كاشــــــــــــــف  مللتــــــــــــــر مــــــــــــــن محلــــــــــــــول2ان ) 2(ویبــــــــــــــین الجــــــــــــــدول . المختبــــــــــــــر
  . امتصاص لذلك تم اعتماده في التجارب الالحقةأعلى أعطت موالري 10-3 × 1

  
   كمیة الكاشف على امتصاص الناتج الملونتأثیر): 2(الجدول 

ARS (1  10-3 M) 
(ml) 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 

Absorbance 0.156 0.168 0.185 0.200 0.179 0.176 

  
   تحضیر الكاشفتأثیر المذیبات في

، وقـــد تمـــت )3( كمـــا هـــو مبـــین فـــي الجـــدول ARSلقـــد اســـتخدمت عـــدة مـــذیبات للكاشـــف 
 ارجنـــین 1-مللتـــر. مـــایكروغرام100 مللتـــر مـــن 0.5 مللتـــر لكـــل محلـــول علـــى انفـــراد الـــى 2اضـــافة 

 مللتـر وقـیس االمتـصاص 10واكمل الحجم الى حد العالمة بالماء المقطر فـي قنینـة حجمیـة سـعة 
  .نانومیتر 530عند 

   المذیبتأثیر): 3(الجدول 
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ARS 
1.0  10-3 M in Absorbance 

Ethanol 0.199 
Methanol 0.142 
Propanol 0.127 
DMSO 0.185 
Acetone 0.137 

  

من خـالل مالحظـة النتـائج المدونـة فـي هـذا الجـدول یتـضح ان اذابـة الكاشـف فـي االیثـانول 
  .شف في االیثانول المطلق في التجارب الالحقةیعطي اعلى امتصاص، لذا تم تحضیر الكا

  
  : الدالة الحامضیةتأثیر

 وبعــد 8.2تــم قیــاس الدالــة الحامــضیة لمحلــول االرجنــین القیاســي وكانــت الدالــة الحامــضیة 
، لـذلك تـم تحـضیر محالیـل 7 اصبحت الدالة الحامـضیة ARS مللتر من محلول كاشف 2اضافة 

سـة تاثیرهـا علـى تكـوین النـاتج الملـون وكمـا هـو موضـح فـي  وتمـت درا7منظمة لها دالـة حامـضیة 
  ).4(الجدول 

  
  )ARS-ارجنین(دراسة تاثیر المحالیل المنظمة على امتصاص الناتج الملون ): 4(الجدول 

Absorbance Buffer solutions (pH7) 
S vs. B B vs. D.W 

Borate 0.021 0.230 
Carbonate 0.011 0.236 

Acetate 0.043 0.221 
Phosphate 0.051 0.219 

without 0.200 0.017 
  

مــن خــالل مالحظــة النتــائج یتــضح ان المحالیــل المنظمــة تــؤثر ســلبا علــى امتــصاص النــاتج 
  .الملون، لذلك تم استبعادها في التجارب الالحقة

  
  :(Arginine-ARS) الزمن ودرجة الحرارة على تكوین الناتج تأثیردراسة 

 فـي ARS-رة المثلى لتكوین الناتج فقد تمت دراسـة تكـوین نـاتج االرجنـین درجة الحراإلیجاد
 النتـائج اعلـى أظهـرتوقـد . م 50درجات حراریة مختلفة تراوحت مـا بـین درجـة الـصفر المئـوي و 

، اذ تـم الحـصول علـى اعلـى امتـصاص بعـد )ْ م25(حساسیة للناتج الملون عند درجة حـرارة الغرفـة
  .النتائج التي تم الحصول علیها) 5( دقیقة، ویوضح الجدول 55 دقائق وبزمن استقرار 5

  تاثیر درجة الحرارة على زمن تكوین الناتج واستقراره): 5(الجدول 
Temp. Absorbance 
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Time (min) Time (hour) (C) 
0 5 10 15 20 25 30 40 50 1 1.5 2 

0 0.19 0.19 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.19 0.19 0.19 0.18 0.18 
Room 
temp. 0.19 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.19 0.19 

40 0.19 0.19 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.17 0.17 0.17 
50 0.19 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.17 0.17 0.17 

Overnight 0.19 
Room temp. = 25 C 

  
  :ً الفعالة سطحیا الموادتأثیر

 متعــددة مــن المــواد الفعالــة ســطحیا الموجبــة والــسالبة والمتعادلــة أصــناف تــأثیرتمــت دراســة 
  ).6( النتائج في الجدول وأدرجتعلى شدة امتصاص الناتج 

  
   المواد الفعالة سطحیاتأثیر): 6(الجدول 

Absorbance / ml Surfactant 
0.1% Order Without 0.5 1 2 3 4 

I 0.192 0.196 0.197 0.191 0.193 Tween* 80 II 0.194 0.192 0.194 0.187 0.189 
I 0.191 0.196 0.191 0.197 0.195 CPC II 0.195 0.196 0.197 0.193 0.190 
I 0.193 0.190 0.187 0.189 0.179 SDS II 

0.199 

0.185 0.179 0.188 0.183 0.174 
*     1% 
I     Arginine + ARS + surfactant 
II    Arginine + surfactant + ARS 

  

یتــضح مــن الجــدول اعــاله ان المــواد الفعالــة ســطحیا لــیس لهــا تــاثیر علــى امتــصاص النــاتج 
  . لذا تم استبعادهاARS-الملون ارجنین

تــم اتبــاع نفــس الدراســات المــذكورة انفــا مــن اجــل الحــصول علــى الظــروف المثلــى فــي تقــدیر 
  . تم التوصل الیهاالذي یوضح خالصة الظروف المثلى التي) 7(وفیما یاتي الجدول . الالیسین

  
  ملخص الظروف المثلى لتقدیر االرجنین والالیسین): 7(الجدول 

Compound max 
(nm)

Temp. 
(C) 

Development 
time (min) 

Stability 
period (min) 

ARS 1  10-3 
M (ml) 

Arginine 530 R.T 5 55 2 
Lysine 530 40 5 45 2 

  :المنحني القیاسي
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حنیـــــین القیاســـــیین اللـــــذین یتبعـــــان قـــــانون بیـــــر ضـــــمن المنحیــــــات المن) 2(یوضـــــح الـــــشكل 
لالرجنـــین والالیـــسین، وان هنـــاك انحرافـــا ســـلبیا عـــن قـــانون بیـــر بعـــد ) 10(الموضــحة فـــي الجـــدول 

  .)32(وتم حساب حدود الكشف لالرجنین والالیسین  بتطبیق المعادلة االتیة. الحدود التقدیریة العلیا

S
3σ

LOD B  
 

ــــول الــــصوري لعــــشرة تقــــدیرات،  = B ان اذ میــــل المنحنــــي  = Sاالنحــــراف القیاســــي للمحل
  القیاسي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المنحنیین القیاسیین لتقدیر االرجنین والالیسین): 2(الشكل 
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ر المدى التقدیري وحدود الكشف واالمتصاصیة الموالریة والمیل والمقطع ومعامل االرتباط لتقدی): 8(الجدول 
  االرجنین والالیسین

Compound 
Linearity 

range 
(g.ml-1)

LOD 
(g.ml-1) 

Molar 
absorptivity 

(L.mol-1.cm-1) 
Slope Intercep

t 
Correlation 
coefficient 

Arginine 1-10 0.058 7830 0.045 - 0.0318 0.9993 
Lysine 1-11 0.063 5990 0.041 - 0.0031 0.9995 

  
امكانیــة تقــدیر كمیــات متناهیــة الــصغر، اذ تــم تقــدیر كمیــات تراوحــت ) 8(یوضــح الجــدول 

كمــا .  لكــل مــن االرجنــین والالیـسین علــى التــوالي1-مللتـر.مــایكروغرام) 11-1(و ) 10-1(مـا بــین 
یالحــــظ مــــن الجــــدول ان قیمــــة االمتــــصاصیة الموالریــــة لالرجنــــین اعلــــى مــــن قیمــــة االمتــــصاصیة 

وكانـت قـیم . ي ذلك الى وجـود مجموعـة الكوانـدین فـي االرجنـینالموالریة للالیسین، ویعود السبب ف
 ممـــا یـــدل احـــصائیا علـــى ان المنحنیـــات 0.999معامـــل االرتبـــاط لالرجنـــین والالیـــسین اكبـــر مـــن 

   .القیاسیة تمتلك مواصفات خطیة ممتازة
  

  :دقة الطریقة وتوافقها
 (RSD)اســي النــسبي لفحــص دقــة الطریقــة وتوافقهــا تــم حــساب االســترجاعیة واالنحــراف القی

النتـائج التــي تـم الحــصول ) 9(یــضم الجـدول . باسـتخدام ثالثـة تراكیــز لكـل مـن االرجنــین والالیـسین
وذات % 100.63علیها والتي تشیر الى ان الطریقة ذات دقة جیـدة اذ ان معـدل نـسبة االسـترجاع 

  %.2.5 اقل من (RSD)توافق جید، اذ ان 
  

  ادقة الطریقة وتوافقه): 9(الجدول 

Compound Amount added 
(g.ml-1)

Recovery*  
(%) 

Average 
recovery (%) 

RSD*  
(%) 

4 102.68 1.53 
6 101.08 0.71 Arginine 
8 100.93 

101.56 
0.92 

4 101.24 2.16 
6 98.79 1.32 Lysine 
8 99.07 

99.70 
1.49 

* for six determinations. 

  
  : المتداخالتتأثیردراسة 

ــــة الطریقــــة فقــــد درس  ــــأثیرمــــن اجــــل فحــــص انتقائی ــــات ت  وجــــود كمیــــات مــــن بعــــض المركب
العـــضویة النتروجینیـــة وغیـــر النتروجینیـــة واالمـــالح المتواجـــد قـــسم منهـــا فـــي العینـــات الحیویـــة مـــع 
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لقــد تمــت اضــافة كمیــات مــن هــذه . االحمــاض االمینیــة فــي تقــدیر االرجنــین تحــت الظــروف المثلــى
 2 مــایكروغرام مــن االرجنــین و 50 مللتــر تحتــوي علــى 10 قنــاني حجمیــة ســعة المــواد انفرادیــا الــى

تــم .  مــوالري ثــم اكمــل الحجــم الــى حــد العالمــة بالمــاء المقطــر3-10× 1 بتركیــز ARSمللتــر مــن 
 نــانومیتر تحــت الظــروف المثلــى للمنحنــي 530قیــاس االمتــصاص مقابــل المحلــول الــصوري عنــد 

اص محلـول یحتـوي علـى نفـس الكمیـة مـن االرجنـین ولكـن بـدون القیاسي وقورنت النتائج مع امتص
  .النتائج التي تم الحصول علیها) 10(یضم الجدول . وجود المتداخالت

  
   المتداخالت في تقدیر االرجنینتأثیر): 10(الجدول 

Foreign compound Fold excess added Relative error (%) 
5 + 1.76 
10 + 4.87 
20 + 5.10 Oleic acid 

50 + 5.62 
5 + 0.38 
10 + 0.59 Creatine 
50 + 7.98 
5 - 0.48 
10 - 1.67 Creatinine 
20 - 14.24 
14 - 2.10 
28 - 3.90 Isoleucine 
42 - 9.40 
5 + 1.12 
10 + 0.27 
20 + 0.19 Acetone 

40 - 0.32 
5 0.00 
10 - 9.21 Citric acid 
20 - 41.35 
5 + 0.10 
10 + 0.24 
20 + 0.31 Glucose 

50 + 0.54 
5 + 0.37 
10 + 0.56 
20 + 1.12 
50 + 1.70 

Glycerol 

100 + 5.31 
5 + 20.37 Di-sodium hydrogen 

phosphate 10 + 57.69 
1 + 17.36 
5 + 84.88 Sodium chloride 
10 + 97.11 
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5 + 3.22 
10 + 5.10 Thiourea 
20 + 8.06 
5 0.00 
10 + 4.35 Urea 
20 + 19.13 
5 - 0.41 
10 - 0.86 
20 - 2.81 Xylose 

50 - 5.20 
5 + 46.87 Sodium bicarbonate 10 + 88.72 
5 - 0.57 
10 - 0.98 
20 - 4.02 Ammonium sulphate 

30 - 5.14 
10 + 1.56 
20 + 3.90 Glycine 
50 + 6.80 
10 + 2.70 
20 + 5.33 Alanine 
40 + 12.60 
10 0.00 
20 + 2.20 Proline 
60 + 6.10 
10 + 2.60 
20 + 4.40 4-Hydroxyproline 
30 + 8.30 
10 - 1.8 
20 - 3.5 Tryptophan 
50 - 7.3 
10 - 2.10 
20 - 4.50 Methionine 
50 - 9.00 
10 + 2.40 
20 + 3.50 Serine 
50 + 8.00 
10 0.00 
20 + 1.10 Threonine 
50 + 6.30 

  
یمكــن االســتنتاج بعــدم حــدوث تــداخل ) 10(مــن مالحظــة النتــائج المستحــصلة فــي الجــدول 

ملحــوظ بــسبب وجــود االحمــاض االمینیــة المتعادلــة واالحمــاض االمینیــة الحامــضیة ممــا یــدل علــى 
ن وجــــد ان بعـــض مكونــــات الـــسوائل الحیویــــة ولكـــ. ان الطریقـــة انتقائیـــة لالرجنــــین والالیـــسین فقــــط

یمكـــن تطبیـــق الطریقـــة المقترحـــة علـــى الـــسوائل  كـــاالمالح تحـــدث تـــداخال ایجابیـــا واضـــحا لـــذلك ال
  .الحیویة اال بعد استخالص االرجنین ثم تقدیره
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  تقدیر االرجنین في االدرار
) االدرار(یــة لقــد طبقــت الطریقــة المقترحــة بنجــاح علــى تقــدیر االرجنــین فــي الــسوائل الحیو

  ).11(بعد االستخالص بالمذیب العضوي جدول 
  

  تطبیق الطریقة على تقدیر االرجنین في االدرار): 11(الجدول 
Recovery % of arginine per ml of urine used Arginine added 

(g)/10 ml 1 3 5 
40 97.90 95.63 101.72 
50 96.14 97.86 96.79 
60 95.28 96.47 96.14 
80 94.11 98.91 95.98 

  
  : مع االرجنین والالیسینSطبیعة ناتج االلیزارین االحمر 

 ARSتم دراسة النسبة التركیبیة للنواتج الملونة المتكونة من تفاعل االرجنـین والالیـسین مـع 
  ) 3(، كما مبین بالشكل )33()1: 1(باستخدام طریقة التغیر المستمر وكانت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ARS-الیسین. ARS ، B-ارجنین. A: رسم التغیر المستمر لناتج): 3(الشكل 
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  : مع االرجنین والالیسینARSالتفاعل الكیمیائي المقترح وثابت استقرار ناتج 
.  فــي الوســط القاعــدي مــن االصــفر الــى البنفــسجيSیتغیــر لــون كاشــف االلیــزارین االحمــر 

سین یحــصل نفــس التغیــر فــي اللــون لوجــود وعنــد تفاعــل الكاشــف ذاتــه مــع كــل مــن االرجنــین والالیــ
مجموعة االمینو الطرفیة وهـذه المجموعـة هـي المـسؤولة عـن الـصفة القاعدیـة لـذلك یحـصل تفاعـل 

 كمــا هــو موضــح فــي المیكانیكیــة المقترحـــة ARS 1:  حــامض امینــي 1انتقــال البروتــون وبنــسبة 
  :)34(االتیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اذ ) ARS: حــامض امینــي  (1:1 االرجنــین والالیــسین بنــسبة كمــا تــم حــساب ثابــت اســتقرار
 لالرجنــین ممــا 1-مــول.لتــر 105 × 2.21 للالیــسین و 1-مــول. لتــر105 × 1.78تراوحــت مــا بــین 

  .)35(یشیر الى استقراریتهما العالیة
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  :االستنتاج
فــي تــم تطــویر طریقــة طیفیــة بــسیطة وســریعة وحــساسة وانتقائیــة لتقــدیر االرجنــین والالیــسین 

المحلــول المــائي، حیــث اعتمــدت الطریقــة علــى مفاعلــة كــل مــن االرجنــین والالیــسین مــع الكاشــف 
ARS 530 فـــي المحلـــول المـــائي لیعطـــي ناتجـــا ذا لـــون بنفـــسجي یقـــاس اقـــصى امتـــصاصه عنـــد 

وكانـت الطریقــة تعـاني مــن بعـض التـداخالت، لــذلك اجریـت عملیــة اسـتخالص االرجنــین . نـانومیتر
  . ة على االدرارقبل تطبیق الطریق
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