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کدامیک از موارد زیر موجب خطای افزایش کاذب -1

قرائت قند با نوار ادراری می شود؟

کاهش وزن مخصوص ادرار( الف

نگهدارنده سدیم فلوراید(ب

افزایش اجسام کتونی(ج

ریتمواد اکسید کننده مانند هیدروژن پراکسیدوهیپوکل(د

الف و د(ه



ه همه قندهای زير با محلول بنديکت سنجيد-2
:می شوند به جز

ساکاروز(الف

مالتوز(ب

الکتوز(ج

پنتوز(د

گلوکز(ه



کدامیک از موارد زیر ممکن است موجب -3

ردد؟مثبت شدن کاذب تست احیای سولفات مس گ

کراتینین باال(الف

هموژنتیسیک اسید(ب

مقادیر باالی اسکوربیک اسید(ج

سفالوسپورینها(د

نالی دیکسیک اسید(ه

همه موارد(و



ه روش روتین کشف اجسام کتونی در ادرار ب-4

کدامیک از اجسام زیر حساستر است؟

بتا هیدروکسی بوتیرات(الف•

اسید استو استیک(ب•

استون(ج•

.همه موارد به یک میزان حساسند(د•



کدامیک از موارد زیر در رابطه با باند خون-5

نوار ادراری اشتباه است؟

رمز نوار ادراری قادر به واکنش با هموگلوبین آزاد و گلبول ق(الف

.سالم است

دهندآسکوربیک اسید و فرمالین ممکن است واکنش منفی کاذب(ب.

ون باند مربوط به خون از واکنش شبه پراکسیداز  مو جود در خ(ج

.استفاده می کند

افزایش وزن مخصوص ادرار و پروتئین موجب کاهش واکنش (د

.رنگی می شود

ه نمایش وجود نیتریت موجب تسریع تغییر رنگ در باند مربوط ب(ه

.خون می شود



همه موارد زیر درکشف پروتئین ادراری توسط نوار-6

:دخالت دارند جز

ماده حاجب عکس برداری(الف

ب)pHفوق العاده قلیایی

افزایش وزن مخصوص ادرار(ج

ترکیبات آمیدوآمین و کلرهگزدین(د

خیس خوردن زیاد نوار ادرار(ه



همه موارد زير ممکن است خطای کاذب مثبت -7

يد در کشف پروتئين ادرار به روش رسوب با اس
:سولفو ساليسيليک بدهند به جز

رارمقادیر زیاد پنی سیلین و متابلیتهای آن در اد(الف

ب)pHفوق العاده قلیایی ادرار

سولفونامیدها(ج

ماده حاجب عکسبرداری(د



مقادیر زیاد اسید اسکوربیک موجب منفی-8

کاذب یا کاهش مقدار کدامیک از پارامترهای 

ادراری می شود؟

گلوکز(الف

خون(ب

گلبول سفید به روش لکوسیت استراز(ج

نیتریت و بیلی روبین(د

همه موارد( ه



9- غلظتتتتتت بتتتتتاالی گلتتتتتوکز وپتتتتتروتئین ومتتتتتاده ی حاجتتتتتب

عکسبرداری روی کدام روش اندازه گیری وزن مخصتوص

چندان اثری ندارد؟

رفراکتومتر( الف

یورینومتر ( ب

نوارادراری( ج

 الف و ب (د



10- ادرار زرد نارنجی در همه ی موارد زیتر مشتاهده متی

:شود بجز

(کاروتنوئیدها)مصرف هویج( الف

ادرارغلیظ شده ویرقان انسدادی( ب

افزایش اوروبیلی نوژن( ج

داروی نیترو فورانتویین( د

داروی سولفوساالزین( ه



نوارهای ادراری

 نوارهتتتتای ادراری قطعتتتتات
ه کوچکی از کاغتذ آغشتته بت

انتتتواع معتتترف انتتتد کتتته بتتته 
یک رشتته بتتاریکی از پ ستتت

نتد چستبانده شتده ا( استریپ)
و هرکتتتدام جداگانتتته وجتتتود 
متتتتتتتتتتتتتتتتتتاده ای را در ادرار 

.مشخص می کنند



نکات قابل توجه در کاربرد نوارهای ادراری

1-لقبوباشندتازهبایدادرارهاینمونه
اختیکنوومخلوطخوبیبهسانتریفوژاز
.گیرندقرارآزمایشوموردشده

2-نورتابشمعرضدرنبایدنوارها
.دگیرنقرارمحیطرطوبتنیزووحرارت

3-نهاماخنکنسبتامحلدربایدنوارها
.گردندنگهدارییخچالدر

4-دادهرنگتغییرنوارهایمصرفاز
.گرددداریخودباید

5-تدسبانبایداستریپهارویمعرفهای
.گردندلمس

6-ربرااستفادهبرایالزمنوارهایتعداد
بایدهموارهنشدهمصرفنوارهایوداشته
ودربکنیمنگهداریخوداصلیظرفدر

.داریمنگهبستهبایدهموارهراقوطی



ینکات قابل توجه در کاربرد نوارهای ادرار
نمونههههه هههههای ادرار بايههههد پههههيش از -7•

.آزمايش به دمای اتاق برسند

در حضور اسيدهای فرار يا بخارات-8•
قليههههايی از نوارهههههای ماههههرف اسههههتفاده 

.نشود

ادرار اضههافی رابهها حرکههت دادن لبههه -9•
نهههوار در طهههول لبهههه لولهههه آزمهههايش بهههر 

.داشت می نماييم

نبايههدنوار ماههرف را مسههتیيم روی-10•
.ميز کار قرار دهيم

نوار را زير روشنايی مناسب  می-11•
.خوانيم

محههل کههار و  ههروف نمونههه  يههری -12•
بايد عاری از هر  ونه مهواد شهوينده و 

.آلوده کننده باشند

بههرای اسههتفاده از هههر نههوار جديههد -13•
بايههد توهههيه هههای کارخانههه سههازنده در 

.ن ر  رفته شود



خصوصیات شیمیایی
PH
پروتئین
قند
اجسام کتونی
خون
نیتریت
لکوسیت استراز
بیلیروبین
اوروبیلینوژن
ویتامین ث



pH

د یک شخص بالغ به طور متوسط با تغذیه طبیعی حدو

ستتاعت 24میلتتی اکتتی واالن یتتون هیتتدروژن در 100-50

ادرار انجتام  pHدفع می کند کته غلظتت آن بتا انتدازه گیتری 

تفستتتتیر .متتتی باشتتتد4/5-8متتتی گرددکتتته حتتتدود طبیعتتتتی آن 

pH ادرار بتتتتدون در نظتتتتر گتتتترفتن نتتتتوع رژیتتتتم غتتتتذایی اثر

عفونت ادراری و میزان غلظتت یتون هیتدروژن در بتدن بتی 

.حاصل است



ادرارpHافزايش و کاهش 

افزایش غذای گیاهی
نارسائی مزمن 

کلیوی 

عفونت 
ادراری 

ماندن ادرار  پرنوشی

بیماری تنفسی
همراه 
ونهیپرونتی سی

کاهش دیابت  گرسنگی 
دهیدراتا  

سیون 
غذای گوشتی  vitCمصرف 

بیماری تنفسی
همراه احتباس 

CO2



pHروشهای اندازه گیری 

 :نوار ادراری -1

 تغییر رنگ از )نشانگرهای متیل رد برای محدوده اسیدی

تغییر )و برم تیمول برای محدوده قلیایی( نارنجی تا زرد

در باند مربوطه در نوار ادرار وجود  ( رنگ از سبز تا آبی

(5-9طیف قابل اندازه گیری .)دارد



:نکات قابل توجه 

 اگر نوار بیش از حد به ادرار آغشته گردد به علت -1

.کمتر گزارش گردد pH  نفوذ بیش از حد ممکن است

آلودگی به فرمالدئیدوجریان ادرار از روی معرف -2

.گرددpHپروتئین نوار می تواند باعث کاهش 

ر افزایش کاذب در ادرار کهنه و وجود باکتری در ادرا-3

.دیده می شود



pHروشهای اندازه گیری 

:pHالکترود -2•

نیتاز در بیماران با اخت الت تعادل اسید و بتاز کته•
دارند ایتن روش بته کتار متی pHبه تعیین دقیقتر 

.رود

ز از آنجتتا کتته دستتتگاه تمایتتل بتته انحتتراف  ا: نکتتته •
اده بتتا حالتتت کتتالیبره دارد متتی بایستتتی قبتتل از استتتف

.استانداردهای مشخص کالیبره گردد



pHروشهای اندازه گیری 

•3-Titrable Acidity:

•pHادرار تا انتدازه زیتادی بته مقتدار فستفات منتو
ابتتتل استتتیدیته ق.بازیتتتک ودی بازیتتتک بستتتتگی دارد

ستتتتتنجش بتتتتتا اهتتتتتافه کتتتتتردن هیدروکستتتتتید ستتتتتدیم 
جمتع )ستاعته 24نرمال بته مقتداری از ادرار 0/1

با در نظتر گترفتن( آوری شده در ظرف درون یخ
pH7/4ی به عنوان نقطه انتهتایی انتدازه گیتری مت
.گردد



پروتئین

 میلتی گتترم پتتروتئین 150بته طتتور طبیعتتی روزانته حتتد اکثتتر

.در ادرار دفع می شود

 ما نوع پروتئین ادراری مشتتق از پ ست200تاکنون بیش از

و مجاری ادراری معرفی شده اندکه حتدود یتک ستوم متوارد 

بولینهتای را آلبومین وبقیه پتروتئین هتای پ ستمایی شتامل گلو

.***کوچک آلفا بتا و گاما می باشند



علل پروتئینوری  

سرریزی –پره رنال 

میوگلوبینوری •

هموگلوبینوری •

گلومرال 

گلومرولونفریت •

سندرم نفروتیک   •

مشکل عروقی •

توبوالر 

بعدازدفع پیوند•

سندرم فانکونی •

پیلونفریت •

ویلسون •



روشهای اندازه گیری پروتئین در ادرار

1- نوار ادراری:

اساس  روش تغییرpHه از آنجتا کت.شاخصها به وسیله پروتئین است

د فیزیولوژیتتک دارای شتتارژ الکتریکتتی متتی باشتتنpHپروتئینهتتا در 

نتوار ادراری بتا تتترا بترم . خواهد شد pH حهور آنها باعث تغییر 

الئین آغشته اسیدی ویا تترا کلروفنل تترا برموسولفوفت pHفنل بلوبا 

تتا 30در غیاب پتروتئین نتوار ادراری زرد رنتگ استت و  .می شود

ن ستایه ثانیه پس از تماس با ادرار بسته به نتوع وغلظتت پتروتئی60

میلتی گترم در 5-20اکثتر روشتها .های سبز رنگ ایجتاد خواهتد شتد

.صد آلبومین را نشان می دهند



نکات قابل توجه در کار با نوار ادراری

:در تشخیص پروتئین 

1-حساستتتیت نوارهتتتای ادراری بتتته آلبتتتومین بیشتتتتر از
ین هتتا متتی گلوبولینهتتا پروتئین بتتنس جتتونزو ستتایر پتتروتئ

.باشد

2-الم نتایج مثبتت هتعیف در نمونته هتای غلتیظ افتراد ست
.ممکن است مشاهده شود

3-مقادیر باالی نمک نتایج را کاهش می دهد.

4-یج ممکتتن استتت ادرار قلیتتایی در غیتتاب پتتروتئین نتتتا
س از مصترف داروی قلیتایی یتا پت.)مثبت کاذب ایجاد کند

(آلودگی باکتلایر



نکات قابل توجه در کار با نوار ادراری

:در تشخیص پروتئین 

5-آمونیتوم نتایج مثبت کاذب بتا ترکیبتات چهتار ظرفیتتی
 آمیتتتتد وآمینهتتتتای موجتتتتود در نتتتترم کننتتتتده پارچتتتته وکلتتتتر 

.هگزیدین دیده می شود

6-اگر نوار بیش از حتد بته ادرار آغشتته گتردد پتس از
شستتته شتتدن بتتافر استتیدی موجتتود در نتتوار ممکتتن استتت 

.جواب مثبت کاذب ایجاد گردد

7-کدورت ادرار ماده حاجب رادیو گرافی و اکثتر دارو
.تندها  ومتابولیتهایشان در این روش تاثیر گذار نیس

8-لتتتی زنجیتتتره هتتتای کوتتتتاه گلوبولینهتتتا  پیرولیتتتدون و پ
.ودوینیل ادرار رنگی باعث نتیجه منفی کاذب می ش



روشهای اندازه گیری پروتئین در ادرار

( :کیفی)روش اسید سولفو سالیسیلیک -2

وب اساس روش شناسایی پروتئین بر مبنای تشکیل رس

.است

***روش کار



(کیفی)تست اسید سولفو سالیسیلیک

ارزش کمی ارزش کیفی نتیجه آزمایش
mg/1005> _ بدون کدورت

mg/10020 Trace کدورت جزئی
mg/10050 + کدورت بدون گرانوالسیون

mg/100200 ++ کدورت و گرانوالسیون

mg/100500 +++ کدورت و گرانوالسیون و فلوکوالسیون

mg/1001000 ++++ رسوب تکه تکه

- T + + 2+ 2+ 3+ 3+ 4+



نکات

1-ئینهتتای بتتنس آلبومینهتتا  گلوبولینهتتا گلیکو پروتئینهتتاو پروت

.جونز به این روش قابل تشخیصند

2-هدمقادیر باالی دترژنتها ممکن است نتایج را کاهش د.

3- در صتتورت وجتتود رنتتگ رادیتتو گرافتتی  بتتا مانتتدن نمونتته

روز ممکتن استت 3ایتن اثترات تتا .)رسوب افزایش می یابتد

.(***ادامه یابد



(   SSA-نوار)مقایسه جوابهای کاذب پروتئین

SSA نوار

_ + ادرار شدیدا قلیایی 

+ بی اثر دارو

+ بی اثر مواد رادیوگرافی 

+ بی اثر کدورت



ایید کنندهتستهای کمی تعیین پروتئین و روشهای ت

وشتهای اندازه گیریهای کمی پروتئین ادرار به وسیله یکتی از ر

نهتتا رستتوبی یتتا رنتتگ ستتنجی انجتتام متتی گتتردد کتته شتتایعترین آ

ستتید متتی روش استتید سولفوسالیستتیلیک وتتتری کلتترو استتتیک ا

.باشد

لین کتتدورت حاصتتل از آلبتتومین بیشتتترازگلوبوSSAدر روش 

وتئینهتتای استتت ودر هتتمن پلتتی پپتیتتدها  گلیگتتو پروتئینهاوپر

.  بنس جونز نیز در این روش رسوب می کنند

ومین کتتدورت حاصتتل از گلوبتتولین بیشتتتر از آلبتتTCAدر روش 

.است



سایر روشها

مخلتتوطی ()Exton)استتتفاده از معتترف  اکستتتون -1•
(رم فنل بلواز اسید سولفوسالیسیلیک  سولفات سدیم ب

: TCA-روش کمی بیوره-2•

ت بتترای ارزیتتابی مقتتادیر کمتتتر پتتروتئین استتت و دقتت•
در هیدروکستتید TCAکتته در آن رستتوب . ختتوبی دارد

جیده ستدیم حتل شتده و بتا استتفاده از واکتنش بیتوره ستتن
.می شود

Coomassie)کومتتازی بلتتو-3• blue    ) رنتتگ
سنجی



سایر روشها

Ponceau)اس-پانسو-4• S  )رنگ سنجی

Benzethonium)بنزاتونیم کلراید-5• hloride ) کتدورت
سنجی

Pyrogallol)مولیبتتتدات –پیروگتتتالول رد -6• red -
molybdate)



پروتئین بنس جونز

1-الکتروفورز پروتئین

2-ایمونو فیکسیشن الکتروفورز(IFE)

3-حرارت

4-م رسوب در سرما به وسیله ام ح سولفات آمونی

5-استفاده ازاسیدها



( :نکات )پروتئین بنس جونز

1- در حهتتتتورپروتئین اوری شتتتتدید بتتتتنس جتتتتونزدر
.بیشتر روشها نتایج مثبتی را نشان می دهند

2- در حهتتتتتور مقتتتتتدار کتتتتتم پتتتتتروتئین یتتتتتا حهتتتتتور
.د داردگلوبولینهای دیگر احتمال نتایج مشکوک وجو

3-شتتتد چنانچتتته پتتتروتئین بتتتنس جتتتونز خیلتتتی غلتتتیظ با
ورستتوب حاصتتل در دمتتای جتتوش حتتل نشتتود ممکتتن 

.است یک واکنش منفی کاذب داشته باشیم



ميکرو آلبومينوری

( بتولینگتاهی بتتا دو میکروگلو)عبارتست از حهور آلبتومین

در ادراربتتتیش از مقتتتدار طبیعتتتی امتتتا کمتتتتر از مقتتتدار قابتتتل 

شناستتتتتایی توستتتتتط نوارهتتتتتای ادرار کتتتتته توستتتتتط روشتتتتتهای 
انتتتدازه گیتتتری متتتی RIAایمونولوژیتتتک  نفلومتریتتتک ویتتتا 

.گردند

 *یتین ایتن اکسی تترا سایکلین در روشتهای ایمونولوژیتک تع

.پروتئین ممکن است باعث افزایش کاذب گردد



قند

تحتتت شتتترایط مختلتتتف قنتتتد هتتتای پاتولوژیتتتک و

فیزیولوژیتتتتتتتتتک گونتتتتتتتتتاگونی در ادرار قابتتتتتتتتتل 

گلتتتتتتوکز   فروکتتتتتتتوز   : تشخیصتتتتتتند ازجملتتتتتته

روز کته گاالکتوز  الکتوز  مالتوز پنتوز و سوک

.شایعترین آنها گلوکز می باشد



گلوکز                               گلیکوزاوری



روشهای کشف قند در ادرار

1- نوارادراری:

 مبنتتتتای روش یتتتتک شتتتتیوه اختصاصتتتتی گلتتتتوکز اکستتتتیداز و

والی پراکسیداز می باشد که یتک واکتنش دو گانته آنزیمتی متت

استتتت و نوارهتتتای مختلتتتف فقتتتط در نتتتوع کرومتتتوژن تفتتتاوت 

کتتوز این روش برای گلوکز اختصاصی است  و با ال. دارند

نتتده واکتتنش  گاالکتوز فروکتوزیتتا متابلیتهتتای دارویتتی احیتتا کن

. نمی دهد



اساس واکنش 

H2O

گلوکز 

ادرار

O2

اسید 

کگلوکورونی

ید فرم اکس

کروموژن

فرم احیای

کروموژن

دازگلوکز اکسی

پراکسیداز

22OH



نکات

1-پتاک کننتده نتایج مثبت کاذب می تواند به وسیله ترکیبتات
اکستتتیدان قتتتوی  پراکستتتید هیتتتدروژن  واستتتید کلریتتتد ریتتتک

.موجود در ظرف ادرار ایجاد شود

2-و وزن مخصوص پتایین ممکتن استت نتیجته مثبتت کتاذب
.وزن مخصوص باال می تواند جواب منفی کاذب دهد

3- ذب متی توانتد جتواب منفتی کتا(  نگهدارنتده)فلورید ستدیم
.دهد

4-یها  ستط  آنزیمهای گلیکو لیتیک از منشا سلولها و باکتر
.گلوکز ادرار را کاهش می دهند

5- میلتتتی گتتترم 50بتتتیش از )غلظتتتت بتتتاالی متتتواد کتتتتونی
.ممکن است باعث کاهش رنگ گلوکز گردد( درصد



نکات

6-اهی گت( بتیش از یتک گترم درصتد)غلظتهای باالی گلتوکز
.رنگ معرف را چنانکه باید مشخص نمی کند 

7-رنگ معرف ممکن است در اثر حرارت تغییر کند.

8- مقتتدیر بتتاالی استتید استتکوربیک ویتتتامینC ممکتتن استتت
.تغییر رنگ را به تاخیر بیندازد

9-دوپا ممکن است منفی کاذب ایجاد کند-ال.

10-اهش سالیسی ت به مقدار زیاد ممکتن استت نتیجته را کت
.دهد



روشهای کشف قند در ادرار

تستهای احیاء مس –2

 ایتتتتتن روش هتتتتتر نتتتتتوع متتتتتاده احیاکننتتتتتده در ادرار مثتتتتتل :
.درا شناسایی می کن... الکتوز گاالکتوز فروکتوز و

*لتوکز هرگاه روش مس مثبت و گلوکز اکسیداز منفی شتود گ
اوری رد متتی شتتوداما قبتتل از جستتتجو بتترای قنتتدهای دیگتتر 
د بایستتتتی یافتتتته هتتتای بتتتالینی و تاریخچتتته دارویتتتی را متتتور

ندها کتم البته موارد مثبت شده برای سایر ق.ارزیابی قرار داد
. است

* روزاول ممکتن استت ادراری 10-14نوزادان طبیعی بتین
بتتتتتتتتتتتتتتتتتتا واکتتتتتتتتتتتتتتتتتتنش مثبتتتتتتتتتتتتتتتتتتت نستتتتتتتتتتتتتتتتتتبت بتتتتتتتتتتتتتتتتتته 

.گلوکز الکتوز گاالکتوز فروکتوزتولید کنند

* زنتتتتتان در زمتتتتتان بتتتتتارداری و پتتتتتس از آن ممکتتتتتن استتتتتت
.واکنشهای مثبتی از نظر الکتوز داشته باشند



روشهای کشف قند در ادرار

تستهای احیاء مس –2

 ازمهمتتتتتتترین روشتتتتتتهای احیتتتتتتاء متتتتتتس روش کیفتتتتتتی
و روش قتتتترص احیتتتتاء متتتتس (Benedict)بنتتتتدیکت

(Clinitest ) متتتتی باشتتتتد کتتتته بنتتتتدیکت از حساستتتتیت
.بیشتری نسبت به روش دیگر برخورداراست



آزمايش بند يکت:

0/5 5سی سی ادرار را به

سی سی محلول بندیکت 

اهافه می کنیم و کام  

لوله را به .مخلوط می کنیم

دقیقه در آب جوش 5مدت 

قرار می دهیم و سپس آن را 

سرد می کنیم و نتیجه را 

.گزارش می کنیم 

.Negآبی

سبز مایل به آبی

بدون رسوب

Trace

سبز با رسوب 

زرد رنگ

1+

زرد متمایل به 

سبز با رسوب 

زرد

2+

نارنجی کدر همراه 

با رسوب زرد 

رنگ

3+

رسوب نارنجی 

مایل به قرمز با 

محلول فوقانی 

شفاف

4+





Clinitest

روش دو قطره ای-1•

روش پنج قطره ای-2•



:نکات قابل توجه 

 مواردمثبتتتتتتت کتتتتتتتاذب در حهتتتتتتورکراتینین بتتتتتتتاال  استتتتتتتید

 نتتتتالی دیکستتتتیک استتتتید(آلکتتتتاپتون اوری )هموژانتیزیتتتتک 

ژی دیتده  سفالوسپورینها و اسید اسکوربیک و رنگ رادیولو

.می شود

شته در حهور پراکسید هیدروژن ممکن است منفی کاذب دا

.باشیم



(کت روش نواروبندی) مقایسه جوابهای کاذب گلوکز

بندیکت نوار ماده
+ + گلوکز
+ بی اثر کزقندهایی بجز گلو

مثبت ناچیز تأخیر در واکنش ویتامین ث
بی اثر منفی کاذب ال دو پا

منفی کاذب کاذبمثبت نپروکسید هیدروژ
بی اثر منفی کاذب سدیمفلورید



کتونهای ادرار

ود هتتر گتتاه نقصتتی در متابلیستتم یتتا جتتذب کربتتو هیتتدراتها وجتت
وجتود داشته باشدو یا کربو هیدرات ناکافی در رژیم غذایی م

در باشتتد اجستتام کتتتونی کتته محصتتوالت نتتاقص چربتتی هستتتند
.خون ظاهر شده و به دنبال آن در ادرار دفع می شوند

ه در کتون اوری سته جستم کتتونی در ادرار دیتده متی شتوندک
 استتتتتتن (درصتتتتتد20)استتتتتید استتتتتتو استتتتتتیک : عبارتنتتتتتد از

(درصد78)هیدروکسی بوتیرات-3و(درصد2)

بستتتته بتتته روش متتتورد استتتتفاده مقتتتدارتام اجستتتام کتتتتونی در
.میلی گرم درصد قرار می گیرند42تا 17محدوده 



روشها

از آنجا هر سه جسم کتتونی یتاد شتده در متوارد کتتون
ور اوری یافت می شوند روشهایی که داللت بتر حهت

هر کتدام از ایتن اجستام دارنتد عمومتا جهتت تشتخیص 
.مفیدند



روشها

1- نوار معرف:

تتامپونی در محتیط( نیتترو فتری ستیانید ستدیم)نیترو پروستاید
گتتی مناستتب روی استتید استتتو استتتیک اثتتر کتترده و واکتتنش رن

(Legalتست .)می دهد

 قتادیر واکنشهای مثبت کتاذب درحهتور فتتالئین هتا  م:نکات
هیدروکستتتتی کینولتتتتون و -8بتتتتاالی فنیتتتتل کتونهتتتتا پرزرواتیو 

.دوپا قابل مشاهده اند–متابلیتهای ال 

ز نتتایج داروهای هد فشار خون  متیل دو پا و کاپتو پریل نی
.مثبت کاذب می دهند

 در صورت عدم نگهداری مناسب نوار ونمونته جتواب منفتی
.کاذب داریم



آزمون قرص نيترو پروسايد-2

 در صتتتورتی کتتته ادرار دارای یتتتک

رنتتتتگ مداخلتتتتته کننتتتتتده باشتتتتتد روش 

.آزمایش با قرص سودمند است

 قتتتتتترصAcetest حتتتتتتاوی نیتتتتتتترو

انید نیتتترو فتتری ستتی)پروستتاید ستتدیم 

لیتایی و گ یسین و یتک بتافر ق( سدیم

قتترص متتی توانتتد بتترای .قتتوی استتت

ا ارزیابی خون کامتل  پ سما سترم یت

.ادرار به کار روند

*یتاد دوپا مقتادیر ز-نتایج مثبتت بتا ال

ی فنیتتتل کتتتتون و فتتتتالئین هتتتا دیتتتده متتت

.شود



(Gerhardt)آزمایش کلرید فریک-3

ن و روش خیلتتی اختصاصتتی نمتتی باشتتد و حساستتیت آن پتتایی

.میلی گرم در صد می باشد20-25حدود 

اذب دوپتتا نتتتایج مثبتتت کتت-در ایتتن روش بتتا سالیستتی ت و ال

.داریم



4-روش لولتتتتتتتتتتتتته ای نیتتتتتتتتتتتتتترو پروستتتتتتتتتتتتتاید(Rothera)

 میلی گترم در دستی لیتتر 1-5به اسید استو استیک در حدود

میلتتتی گتتترم در دستتتی لیتتتتر 10-25و بتتته استتتتون در حتتتدود

.حساس است



ر خون هموگلوبین هموسیدرین و میوگلوبین د

ادرار



روش ها

1- هموگلتتتوبین و میتتتو )نتتتوار معتتترف  بتتترای ترکیبتتتات هتتتم

( :گلوبین

ر استتاس روش بتتر مبنتتای آزادستتازی اکستتیژن از پتتر اکستتید د

نتتتوار معتتترف بتتته وستتتیله فعالیتتتت شتتتبه پراکستتتیدازی هتتتم در

ین متتی هموگلتتوبین آزاد اریتروستتیتهای لیتتز شتتده یتتا میتتو گلتتوب

اریتروستتتتیتهای ستتتتالم بتتتتر روی نتتتتوار لیتتتتز شتتتتده و .)باشتتتتد

.(هموگلوبین حاصل از آن واکنش می دهد



نکات

در نمونتتتتته هتتتتتای ادرار بتتتتتا وزن مخصتتتتتوص بتتتتتاال -1•
.حساسیت روش کاهش یابد

در ستتتتطوح بتتتتاالی پتتتتروتئین و استتتتید استتتتکوربیک و-2•
یجته داروی هد فشار خون مرکاپتو پریتل ممکتن استت نت

.منفی کاذب داشته باشیم

ده در صورت استتفاده از فرمتالین بته عنتوان نگهدارنت-3•
.ممکن است جواب منفی کاذب داشته باشیم



نکات

خیر حهور نیتریتت در مقتادیر زیتاد واکتنش را بته تتا-4•
.می اندازد

فید ستت)آلتتوده کننتتده هتتای اکستتیدان ماننتتد هیپتتو کلریتهتتا -5•
کتاذب استید کلریتد ریتک ممکتن استت نتتایج مثبتت( کننده
.دهند

اری پراکستتیداز میکروبتتی در ارتبتتاط بتتا عفونتتت مجتت-6•
.ادراری قابلیت ایجاد نتیجه مثبت کاذب را دارد



 *برای جدا سازی میوگلوبین می تتوان از روشتهای رستوب

استتفاده Blondheimنمک یتا الکتروفتورز استتات از جملته 

روشتتتتهای نفلومتریتتتتک و :ستتتتایر روشتتتتهاعبارتند از. )کتتتترد

(الکتروفورز مویینگی

*ی برای کشف هموسیدرین در ادرار می تتوان از واکتنش آبت

م پروس استفاده کرد که به دو روش خشتک و مرطتوب انجتا

.می گردد



نوریافتراق هماتوری، هموگلوبینوری و میوگلوبی

Mb Hb RBC وضعیت

+ + + نوار

یا کم- یا کم- + در ادرارRBCحضور 

قرمز قهوه ای شفاف قرمز شفاف قرمز کدر ظاهر ادرار
طبیعی قرمز صورتی طبیعی ظاهر پالسما

ایشتا چهل برابر افز ایشتا ده برابر افز طبیعی CPK

افزایش افزایش طبیعی  LDH

طبیعی افزایش طبیعی LD1 / LD2

افزایش طبیعی طبیعی LD4 / LD5



بیلی روبین

از بیلتتی روبتتین محصتتول تجزیتته هموگلتتوبین استتت کتته پتتس

روبتتین بیلتتی)کونژوگتته شتتدن بتتا استتید گلوکورونیتتک در کبتتد

به صورت محلول در آب در آمتده و قتادر بته عبتور( مستقیم

بتته طتتتور .)از گلومرولهتتای کلیتته بتتته داختتل ادرار متتی باشتتتد

(میلی گرم درصد0/02طبیعی در شخص بالغ حدود 



روشها

:نوار معرف •

.استاساس روش ترکیب بیلی روبین با یک نمک دیازونیم در محیط اسیدی•

:نکات •

ه ادرار بایتتد تتتازه باشتتد زیتترا بیلتتی روبتتین گلوکورونیتتد موجتتود در ادرار بتت-1•
.سرعت به بیلی روبین آزاد با واکنش دهی کمتر هیدرولیز می گردد

اندبته اکسیداسیون بیلتی روبتین در نمونته هتایی کته متدت طتوالنی بتاقی مانتده-2•
.دخصوص اگر در معرض نور بوده باشند موجب نتیجه منفی کاذب می گرد

.دهندمقادیر زیاد اسید اسکوربیک و نیتریت نیز نتیجه منفی کاذب می-3•

پتایین نوار بتا ایجتاد pHدر (پیریدیوم)متابلیتهای دارویی نظیر فنازو پیریدین -4•
.رنگ قرمز نتیجه را مثبت می کنند

.ذب دهندریفامپین و مقادیر زیاد کلر پرومازین ممکن است نتیجه مثبت کا-5•

.سایر پیگمانهای صفراوی ممکن است در تشخیص رنگ دخالت کنند-6•



آزمایشات تاییدی بیلی روبین

(Ictotest)روش قرص دیازو

(Wash-through tablet method)روش قرص شستشو

(Gemlin)روش گملن



اوروبیلینوژن

 میلتی 2/5تتا0/5میزان طبیعتی دفتع اوروبیلینتوژن در ادرار
.ساعت می باشد24گرم در 

 دفتتتع ایتتتن متتتاده در ادرار قلیتتتایی افتتتزایش ودر ادرار استتتیدی
.کاهش نشان می دهد

 روشها:

 نوار معرف :

استتاس واکتتنش  برمبنتتای واکتتنش آلدئیتتد ارلتتیخ(Ehrlich 
aldhyde reaction ) یتا تشتکیل یتک رنتگ آزوی قرمتز

.از یک ترکیب دیازونیوم استوار است



نکات

1- نمونه ادرار بایتد در استرع وقتت متورد آزمتایش قترار گیترد
قابتل زیرا اوروبیلینوژن کام  ناپایدار بتوده ودر ادرار استیدی م

.نور به اوروبیلین غیر واکنش دهنده تبدیل می شود

3-در صتتورت استتتفاده از فرمالدئیتتد ممکتتن استتت جتتواب منفتتی
.کاذب داشته باشیم

2-ات دیگتری متابلیتهای داروهتایی نظیتر فنازوپیریتدین وترکیبت
.می توانند در واکنش اثر بگذارندAzo-Gantrisinمانند 

3-سولفونامیدها می توانند جواب مثبت کاذب ایجاد کنند.



(ارلیخ)تست تاییدی اوروبیلینوژن 

سی سی ادرار10

یک سی سی معرف ارلیخ

به آرامی مخلوط میکنیم

نتیجه مثبت =رنگ قرمز 



نیتریت

 در بسیاری از عفونتهای بدون ع مت مهتم مجتاری ادرار و

.اردنیز تشخیص عفونت قبل از کشت این تست اهمیت د

روش:

نیتترات بسیاری از باکتریهای پاتوژن ادراری توانایی احیای

آرستتتانیلیک نتتتوار بتتتا نیتریتتتت Pمتتتاده .بتتته نیتریتتتت را دارنتتتد

حاصتتله واکتتنش داده ونمتتک دیتتازونیم حاصتتله پتتس از جفتتت

.شدن با بنزوکینولون واکنش رنگی می دهد



نکات

ر باکتریایی نتایج مثبت کاذب به طور شایع با آلوده کننده هاوتکثی-1•
پس از جمع آوری یا نگهداری هعیف نمونه ها و نیتز بتا داروهتایی
کته ادرار قرمتز رنتتگ تولیتد متتی کننتد یتتا در محتیط استتیدی بته رنتتگ

.دیده می شود( مثل فنازوپیریدین)قرمز در می آیند

نتتتتتتتتتایج منفتتتتتتتتی کتتتتتتتتاذب متتتتتتتتی توانتتتتتتتتد بتتتتتتتته علتتتتتتتتت استتتتتتتتید -2•
و نیتتز مصتترف آنتتتی 6کمتتتر از pHاستتکوربیک اوروبیلینوژن یتتا 

. بیوتیکها دیده شود

یتریتت بته از آنجا که باکتریهای عفونتزا برای تبتدیل نیتترات بته ن-3•
نیازدارنتد نمونته ادرار اول ( ساعت4حد اقل )انکوباسیون مثانه ای 

.صب  بهترین نمونه می باشد



نمونه های اتفاقی جمع آوری شده طی روز و ادراربیمتارانی کته-4•
اکتریوری کتاتتر تخلیته ای دارنتدارتباط ختوبی بتین تستت نیتریتت و بتت

.نشان نمی دهند

متی نیتز( رژیتم فاقتد متواد گیتاهی)فقدان نیترات در رژیم غتذایی -5•
.تواند نتایج منفی کاذب بدهد

عبارتند ارگانیزمهای شایعی که تست نیتریت ادراری مثبت دارند-6•
یلوکوک و اشرشتتتتتتتتیا کولی کلبسی  انتروباکتر پروتئوس استتتتتتتتتاف:از 

.سودوموناس

.انتروکوک قادر به احیای نیترات به نیتریت نیست-7•

اء کننتده برخی نتایج منفی کاذب به علت بعهی ارگانیزمهای احی-8•
نیتریتتک آمونیاک اکستتید:نیتتترات بتته ترکیبتتات غیتتر از نیتریتتت مثتتل 

. ایجاد می گردد...و



لکوسیت استراز

 انی نوتروفیلهتتای انستت( اولیتته)عصتتاره گرانولهتتای آزوروفیلیتتک
الیت استرازی پروتئینهایی با توانایی استرولیتیک دارندکه این فع

ی به طور شایع به عنتوان شاخصتی بترای ایتن ستلولها بته کتار مت
دارنتد از آنجا که نوتروفیلها وسلولهای دیگر در ادرار نتا پای.رود

کته بته طتور  فعالیت استراز لکوسیتی می تواند بقایای سلولهایی
.میکروسکوپی قابل مشاهده نیستند نشان دهد

 اساس روش:

وده و استتترازهای نتتو تروفیلتتی  هیتتدرولیز استتترها را کاتتتالیز نمتت
ک اسیدها و الکلهای مربوطه را تولید می کنندکته ایتن متواد بتا یت
.نمک دیازونیوم برای تولید رنگ ارغوانی واکنش می دهد



نکات

1–ستتتلولهای دستتتتگاه ادراری و اریتروستتتیتها در میتتتزان استتتتراز
.شرکت نمی کنند

2–تتایج افزایش وزن مخصوص ادرار  پروتئین و قند می تواننتد ن
.را کاهش دهند

3–سفالکستین و اسید بوریک و آنتی بیوتیکهتایی ماننتد تتراسایکلین 
.سفالوتین نتیجه را کاهش می دهد

4–ا مقتتادیر بستتیار زیتتاد استتید استتکوربیک ممکتتن استتت واکتتنش ر
.مهار کند

5–آلودگی ادرار با مایع واژینال ممکن است نتایج مثبت بدهد.

6–تریکوموناس می تواند نتیجه مثبت کاذب بدهد.

7–هندعوامل اکسیدان و فرمالین می توانند نتیجه مثبت کاذب د.



اسيد اسکوربيک

 مقتتادیر زیتتاد استتید استتکوربیک در ادرار اشخاصتتی کتته دوزهتتای درمتتانی
ویتتتامین ث یتتا دیگتتر فتتراورده هتتای حتتاوی استتید استتکوربیک را فتتراوان 

اکتنش مصرف می کنند به علت خاصیت احیتاء کننتدگی متی توانتد چنتدین و
را (وستیتیگلوکز خون بیلی روبین نیتریت و استراز لک:مثل )نوار معرف 
.مهار نماید

کاربرد؟؟؟؟

 دنیوم تبتتتدیل فستتتفو مولیبتتتدات در محتتتیط استتتیدی بتتته مولیبتتت: استتتاس واکتتتنش
(Molybdenum )آبی

 *بیلی روبین باال وpH در واکنش تداخل می کند7/5باالی.

 *اسید ژانتیزیک وال دو پا جواب مثبت کاذب ایجاد می کند.



Urine control

(طرز تهیه)

کنترل منفیکنترل باالکنترل پایین

گرم5گرم10گرم5کلرورسدیم

گرم5گرم10گرم5اوره

-گرم5/0گرم5/0کراتینین

-گرم15گرم3گلوکز

-سی سی35سی سی5آلبومین گاوی

--میکرولیتر100خون کامل

-سی سی2-استون

-سی سی5سی سی5کلروفرم

سی سی1000سی سی1000سی سی1000آب مقطر



Urine control

(نتايج مورد انت ار(

pHوزن خون کتونگلوکزنپروتئی

مخصو

ص

کنترل 

پایین

5+3+2-+21.009

کنترل 

باال

هعیف 6+4+3

2+تا 

-1.026

کنترل 

منفی

5----1.006



طرز نگهداری

 متتاه در ظتترف قهتتوه ای رنتتگ 6محلتتول تهیتته شتتده بتته متتدت

.قابل نگهداری است




