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الملخص
استخدمت سابقا ً إنزيمات األكوسسيديز بنجاح في تحليل العديد من المكواد الحيكوية مثل الجلكوسكوز كوالالستات كوالبيركوفات كوالسرياتين
كوالسرياتينين كواألحماض األمينية كوالسكوليستركول كوحمض السياليك كوذلك عن طريق تكوليد  -في تفاعل كواحد أكو أسثر – فكوق أسسيد
الهيدركوجين ( )2O2Hسجزيء مكولد لإلشارة بطريقة التحليل األمبيركومترية .سما تم سابقا أيضا كوصف بعض األساليب الستخدام
أسثر من إنزيم كواحد في نظام معين لتحقيق طرق تحليل لمكواد متعددة في نفس العينة .تهدف هذه الدراسة إلى تقييم أسلكوب جديد
لتقدير عدد  nمن المكواد باستخدام عدد  nمن المفاعالت األنزيمية (سل منها محمّل بكواحد أكو أسثر من إنزيمات األسسيداز)
باإلضافة إلى عدد  n-1مفاعل محملين بإنزيم الستاليز .لذلك ،سيتم استخدام ما مجمكوعه  1-n2مفاعل إنزيمي في التقدير المباشر
لـعدد  nمن المكواد في عينة معينة باستخدام نظام حقن المستمر المجهز بساشف أمبيركوميتري ذكو عدد  nمن قنكوات السشف .قد
نتج عن حقن العينة الكواحدة عدد  nمن اإلشارات ،التي يناظر ارتفاعها ترسيز العدد  nمن المكواد ،على التكوالي .كوسان من أهداف
هذه الدراسة أيضا ً تطكوير جهاز السشف األمبيركومتري متعدد القنكوات الذي يحتاج إلى اثنين من المتطلبات الصعبة ،حجم الفراغ
الداخلي الصغير لتجنب تشتيت العينة بشسل سبير كوسذلك تحمل ضغط عالي (≥ 40بار) .تم تصميم اثنين من خاليا التدفق
األمبيرميتري  -سل منها ذات قنكوات أربع أما لألقطاب الشريحية المطبكوعة أكو األقطاب السهربائية التقليدية على الترتيب -
كوتصنيعها كوتقييمها .كوقد أثبتت الخليتان أنهما مناسبتان للسشف عن ترسيزات  ،2O2Hكومع ذلك استخدمت خلية األقطاب السهربائية
التقليدية في تقييم النظام التحليلي المقترح على أساس ثبات إشارة االستجابة كوإمسانية إعادة استخدام إقطاب البالتين التقليدية .كوقد
نجحت اختبارات ثالثة مفاعالت محملة بأسسيداز الجلكوسكوز ،كوأسسيداز الالستات ،كوأسسيداز البيركوفيك ،على التكوالي ،باإلضافة
إلى اثنين من مفاعلين متطابقين محملين بالساتاليز في التحقق من صحة النظام التحليلي المقترح .كوأظهرت االستجابة التي تم
الحصكول عليها ثالث إشارات متتالية للعينات التي تحتكوي على الجلكوسكوز ،الالستات كواليبركوفات دكون أي عالمة ملحكوظة على
التأثير البيني لقنكوات السشف .النظام الذي تم تكوصيفه هكو طريقة فعالة جديدة لتحقيق تقرير متعدد التحليل عن طريق تقنية حقن
المستمر كوخصكوصا للمرسبات الحيكوية الهامة ،مثل حمض سياليك المرتبط ،الذي يتم تحكويله إلى  2O2Hبكواسطة ثالثة إنزيمات،
مما يجعل التحليل قابالً للتداخل من المرسبات ذات الصلة المكوجكودة بالعينة مثل حمض السياليك الحر أكوالبيركوفات.

كلمات البحث الرئيسية :تحليل حقن التدفق ،أقطاب الشرائح المطبوعة ،مفاعالت اإلنزيم المثبتة ،حمض السياليك ،النسخة
المحولة من نظام التدفق التحليلي.

