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 جامعة الشام الخاصة                                               الكيمياء الحيوية السريرية

 كلية الصيدلة                                                            السنة الرابعة

............................................................................................ 

 معايرة حمض البول
 :Uric acidحمض البول 

 
إلى  ) األدينين والغوانين ( البوريناتحيث تتحول , ينتج عن عملية تقويض الحموض النووية 

 حمض البول في الكبد.

, بعض األكوالت البقوليات ,من الطعام كاللحومهو إما خارجي )ن مصدر حمض البول إ
 .حمض نووي يتقوض (و ( أو داخلي )من أية خلية تتخرب البحرية

يعد حمض البول ضعيف االنحالل بالماء أما ملحه )يورات الصوديوم( فهو أكثر ذوبانا , يطرح 
امل ثم يعاد امتصاص كحيث يرتشح عبر المرشحة الكبيبية  بشكل أساسي عن طريق الكلية ,

  واليعاد إفراز إال جزء ضئيل منه.                           الكمية المرتشحة تقريبا,

( فإنه يترسب في األنسجة وهو ما يسمى بمرض  mg/dL 6.8< عند ارتفاع تركيزه بالدم ) 
ما, وقد وآالحيث تتراكم بلورات يورات الصوديوم في المفاصل مسببة التهابا ,  Goutالنقرس 

 تتطور األذية في الحاالت الشديدة إلى حدوث تشوهات مفصلية.

 

                                                                                           :Normal Range :         Uric acid in plasma طبيعيال المجال

Male:       3.5 – 7.2 mg/dL 

Female:    2.6 - 6  mg/dL 
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 :أسباب ارتفاع تركيز حمض البول في الدم 
 حمية غنية باألسس البورينية كاللحوم والبقوليات  -1

 األمراض الكلوية  -2

 زيادة تقويض الخاليا ) المعالجة الكيماوية للسرطان( -3

 Lysch Nyhanبعض األمراض الوراثية الستقالب حمض البول مثل متالزمة  -4

 Hypoxanthine-guanine عن عوز أنزيمحيث تنتج هذه المتالزمة 

phosphoribosyl transferase (HPRT) عملية استرداد البورينات  الذي يحفز
عادةو   .تصنيع نوكليوتيدات بورينية جديدة استخدامها في ا 
 
 :أسباب انخفاض تركيز حمض البول في الدم 
 أمراض الكبد -1

 خلل بعودة االمتصاص النبيبي ) متالزمة فانكوني ( -2

 (mercaptopurine -6المعالجة الكيماوية بالمركبات المثبطة الصطناع البورين )  -3

 .( يتواسط تحويل البورينات إلى حمض البول)  Xanthine oxidaseعوز أنزيم  -4

 طرق معايرة حمض البول :

حيث يقوم حمض البول بإرجاع معايرة تعتمد على القدرة اإلرجاعية لحمض البول :  -1
 ن.التنغستي أزرق اللون هو يك في وسط قلوي معطيا مركبكاشف الفوسفوتنغست

من مساوئ هذه الطريقة أنها غير نوعية لوجود مركبات عديدة في البالزما قادرة على إرجاع 
كاشف الفوسفوتنغستيك ) الغلوكوز, حمض األسكوربيك , ....( , باإلضافة إلى عدم ثبات اللون 

 الناتج.

,  Uricaseتعتمد على تدرك حمض البول بواسطة أنزيم الطريقة األنزيمية اللونية :  -2
قوم بأكسدة مادة مولدة للون فينتج معقد بلون زهري هو يفينتج الماء األكسجيني الذي 

Quinoneimine  520الذي تقاس امتصاصيته عند طول موجة n.m . 
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 : Sampleالعينة 

  مصل أو بالزما مجموعة على الهيبارين أوEDTA  

 بول 

 Reagentالكاشف 

 وقاء فوسفاتي

DCPS: dichlorophenol sulfonate 

4- aminophenazone : 4-AP 

uricase 

peroxidase 

 
Standard  :8 mg/dL 

 طريقة العمل :

Standard Sample Blank  

- 20 µl - Sample 

20 µl - - Standard 

1 ml 1 ml 1 ml reagent 

 .دقائق بدرجة حرارة الغرفة  ثم تقاس االمتصاصية لكل من العينة والعياري 10مزج وحضن لمدة 

Concentration of uric acid = A sample/ A standard X 8 

 

 

 

 د.عبير رجب                                                

 


