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 مقدمه
زنده ترکیبی از ماکرومولکول های پیچیده در کنار عناصر و مواد پرانرژی هستند که دائما تحت تاثیر عوامل موجودات 

مختلف شیمیایی و بیولوژیکی درون سلولی و برون سلولی هستند وحاصل این تغییرات واکنشهای بیوشیمیایی بهم پیوسته 
.برای درک بهتر چگونگی انجام این واکنش ها باید در ابتدا ای است که فعالیت های حیاتی موجودزنده را تضمین می کند 

مواد شرکت کننده در این واکنش ها را شناخت . یکی از مهمترین راه های شناخت این مواد انجام آزمایشات بیوشیمیایی در 
 محیط آزمایشگاه است.

ع بیوشیمی عملی را پدید می آورد.در این این مطالعات که تشخیص و تعیین مقدار مواد بیوشیمیایی را میسر می کند، موضو
مجموعه آزمایشات کیفی مواد بیوشیمیایی )قند ، پروتئین ، اسیدآمینه ، چربی و...( مورد مظالعه قرار می گیرند.دربخش دیگر 

 آزمایشات کمی وتعیین مقدار ترکیبات بیوشیمیایی که برای تشخیص بیماری های شایع متابولیکی )دیابت ، بیماری های
قلبی و...( الزم است ذکر گردیده است .امید است با مطالعه و انجام تست های بیوشیمی ، ذهن دانش پژوهان نسبت به علم 

 بیوشیمی روشن گردد.
 
 
 
 
 
 

 دکتر مینا همتی 
 دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی 

 دانشیار گروه بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 
mhemmati@zums.ac.ir 
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 مقدمه 
تدوین و تالیف درسنامه بیو شیمی پزشکی را به سرانجام  خداوند یکتا را شاکر و سپاسگزارم که فرصتی را به ما عنایت کرد تا

 برسانیم .امید است که در انجام این وظیفه علمی و خطیر ، رضایت خداوند منان ، حاصل شده باشد.
داریم کتابی به دانشجویان عرضه کنیم که در آن مجموعه کاملی از مطالب و افتخار همانگونه که از نام کتاب پیداست ، 

نکات مورد نیاز برای کار در آزمایشگاه بیوشیمی بالینی باشد.بدون شک آزمایشگاه در تشخیص بسیاری از بیماری ها نقش 
توان گفت که تمام پزشکان  می . توسط تست های آزمایشگاهی تشخیص داده می شوند کلیدی داردوامروزه اکثر بیماری ها

بنابراین جواب های غیر صحیح ویاعدم مهارت و آشنایی با اصول  . برای تشخیص بیماری ها از آزمایشگاه کمک می گیرند
لذا در این مجموعه سعی شده است عالوه بر شرح تست ها، مختصری  . و روش های آنها می تواند کامال گمراه کننده باشد

 و آنها پرداخته شود.تاحدامکان سعی شده است که مطالب عالوه بر شیوایی ورسابودن ، کامل وجامع باشدنیز به کنترل کیفی 
سعی شده است با توجه به تست های موجود در در تهیه این مجموعه  فرد را از مراجعه به منابع دیگر بی نیاز سازد.

ال ممکن است خالی از اشکال نباشد ، لذا از تمامی صاحب ، مجموعه ای کامل و غنی تهیه گردد. اما با این ح آزمایشگاه ها
ترونیکی ما بفرستد تا در اسرع وقت لحاظ گردد.کنظران عزیز درخواست می شود، ایرادات آن را به آدرس ال  

 
 
 
 

 
 احسان نوری )کارشناس گروه(
ehnoori1361@gmail.com 
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گاه کات ایمنی رد آزمایش  ن
 مهمی را باید رعایت کنیم؟در آزمایشگاه چه نکات 

اما  ،برای امنیت در آزمایشگاه نکات بسیاری باید رعایت شود هر چند رعایت این نکات به تنهایی سالمت آزمایش کننده را تضمین نمی کند
ممکن در آزمایش ها در هنگام ورود به آزمایشگاه، باید از خطرات مواد شیمیایی و خطرهای احتمال بروز خطرات را به حداقل کاهش می دهد. 

بدانند چه خطرهایی در آزمایشگاه وجود دارد، چگونه از آن ها دوری جویند و در صورت  جویاناطالعات کافی داشته باشید. اهمیت این که دانش

خطرات ممکن در آشنایی با  بهترین راه برای جلوگیری از حوادث،.خارج شدن آزمایش از کنترل چگونه عمل کنند، بر هیچ کس پوشیده نیست
مام آزمایشگاه است. هر آزمایشی، بدون توجه به این که چند بار در گذشته انجام شده است، می تواند خطرات زیادی را به همراه داشته باشد. ت

 .این مطالب برای آن گفته شد که شما اهمیت شناسایی خطرات هر آزمایش را پیش از انجام آن درک کنید

د به آن توجه داشته باشید آن است که شما باید تمام مواد شیمیایی در آزمایشگاه را بسیار خطرناک و سمی قلمداد کنید نکته ای که همواره بای
مگر آن که از بی خطر بودن ماده اطمینان کامل داشته باشید و این نکته بدان معنی است که رعایت نکات ایمنی در مواجه با مواد شیمیایی 

 . الزامی است

هرگز بدون روپوش، دستکش، ماسک، عینک و سایر وسایل ایمنی مناسب آزمایش نکنیم. باید بدانیم که برای کار با برخی مواد خاص  -1
استفاده از تجهیزات ایمنی ویژه و اختصاصی الزمست. یعنی باید از دستکش و ماسک و سایر وسایل مخصوص برای کار با آن مواد استفاده 

 منی معمولی کارآیی الزم را ندارند. کنیم و تجهیزات ای
 شیلنگ های آب و گاز را هرگز بدون بست استفاده نکنیم.  -2
 هرگز از وسایل معیوب و شکسته استفاده نکنیم. استفاده از این وسایل می تواند منجر به بروز خطرات جدی شود.  -3
نیاز اجباری به ترک محل یا در مورد آزمایشهای نیازمند به زمان هرگز آزمایش در حال اجرا را بدون مراقبت رها نکنیم. در صورت  -4

طوالنی، حتما توضیحاتی شامل نام آزمایش، نام آزمایشگر، تلفن تماس، مواد در حال واکنش و احتیاطات الزم را در محل آزمایش در دسترس 
 قرار دهیم. 

نکنیم تا ضمن جلوگیری از آلودگی هوای آزمایشگاه، از آلودگی هرگز ظروف حاوی مواد ومحلول ها را بدون درپوش محکم نگهداری  -5
 نمونه ها با مواد خارجی جلوگیری شود. 

 مواد مورد استفاده را فقط به میزان مصرف در روی میزها نگهداری و بقیه را در محل مناسب انبار نماییم.  -6
 مقابله با آنها را بیاموزیم. خطرات موجود در آزمایشگاه را شناسایی نماییم و روشهای مناسب  -7
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 محل کپسول های آتش نشانی را شناسایی و روش استفاده از آنها را بیاموزیم.  -8
 قبل از کار با مواد شیمیایی، ابتدا با خواص آنها آشنا شده، خطرات آنها را شناسایی نموده و روش مقابله با این خطرات را فراگیریم.  -9

 یمنی آشنا شویم. با عالئم و هشدارهای ا -10
 مسیرهای تردد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگهداریم.  -11
 روی میزها را خالی از تجهیزات و مواد غیر الزم نگهداریم.  -12
 وسایل روی میزها را بطور مناسب و بی خطر قرار دهیم.  -13
 صاق نماییم. حتما به هرگونه ظرف حاوی مواد و محلولها برچسب مناسب را ال -14
 از هرگونه خوردن و آشامیدن در محیط آزمایشگاه پرهیز کنید. محیط آزمایشگاه آلوده به مواد سمی و خطرناک است.  -15
هنگام شستشوی ظروف و وسایل شیشه ای، ابتدا شیر آب را باز نموده و منتظر یکنواخت شدن جریان آب و ثابت شدن فشار آن شوید و  -16

شستشو را در مسیر جریان آب قرار دهید تا از رها شدن وسایل از دست )در اثر فشار ناگهانی آب( و شکستن آنها جلوگیری سپس وسایل مورد 
 شود. 

 حتی االمکان در ساعات خلوت روز آزمایش نکنیم تا بتوانیم درصورت نیاز از کمک سایر افراد استفاده نماییم.  -17
 انجام آزمایش، بجای انجام آن تا ساعتهای انتهایی روز بهتر است آزمایشها را زودتر شروع نماییم. در صورت نیاز به زمان طوالنی جهت  -18
مواد و محلولهای خطرناک و آالینده محیط زیست را در فاضالب یا سطل زباله خالی نکنیم. این مواد و محلول ها باید جمع آوری و  -19

 بطریق مقتضی دفع گردند. 

  شیمیایی: شناخت صحیح محلولهاي

، نحوه یکی از مهمترین نکاتی که یک آزمایشگر و یا هر فردیکه بنحوی در آزمایشگاه با مواد شیمیایی کار می کند باید به آنها توجه داشته باشد
الزم از  باید روی محلولها و مواد شیمیایی برچسب خوانا و صحیح که حاوی اطالعات تشخیص محلولهای شیمیایی است. در آزمایشگاه حتماً

  محلول است باید نصب شود.

 از جمله مشخصات روی برچسب باید موارد زیر باشد: 

 اسم محلول یا ماده شیمیایی  -1

 درجه خلوص  -2

 تاریخ تهیه آن  -3

  نام تهیه کنننده آن در صورت لزوم -4

 رعایت ایمنی در کار با مواد شیمیایی  

درجه سمّی بودن آن ها متفاوت است . بنابراین نباید بدون آگاهی از میزان سمّی بودن از آنها استفاده اکثر مواد شیمیایی سمّی هستند؛ اما نوع و 
است.  کرد. جهت رعایت احتیاط به هنگام کار با مواد شیمیایی، مضر بودن آنها بوسیله عالئم ویژه بین المللی برروی برچسب آنها نشان داده شده

 باید از تماس آنها با پوست بدن، چشم و زخمها جلوگیری کرد. بعضی از مواد سرطان زا هستند و 
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 هاي اولیه هنگام حادثهپیشامدها و کمك

شود تا خطرات احتمالی به کمترین حد ممکن کاهش یابند؛ اما با این رعایت اصول و موارد ایمنی به هنگام فعالیت در آزمایشگاه شیمی سبب می
و لوازم مختلف با خطر همراه است و باید حداکثر احتیاط الزم را به عمل آورد. هرچند این نکات ممکن حال سر وکار داشتن با مواد شیمیایی 

قسمت اول همپوشانی داشته باشد ولی صرفا برای کامل بودن در این پست جمع آوری -شیمیبیواست با نکات اطالعات جامع ایمنی آزمایشگاه 
 شده است. 

 هاآسیب به چشم -1

ها در آزمایشگاه از مهمترین مسایل ایمنی در آزمایشگاه است. چشم عضو بسیار حساسی است، بنابراین به محافظت از چشم:  اصول ایمنی
 ایمنی استفاده کرد، در غیر این صورت ممکن است موارد زیر به چشم آسیب برسانند:  محض ورود به آزمایشگاه باید از عینک

 در چشم، مثل ذرات پرتاب شده از انفجار شیشه  افتادن و یا فرو رفتن اجسام خارجی -الف

در صورت امکان به آرامی جسم واردشده در قسمت سفیدی چشم را خارج کنید و اگر جسم فرو رفته باشد به آن دست نزنید وباید حداقل  : امداد
و به  بسته مصرف روی چشم آسیب دیدهحرکت به جسم خارجی فرو رفته در چشم داده شود . پس هر دو چشم را با گذاشتن یک لیوان یکبار 

 بیمارستان تخصصی چشم پزشکی برسانید. 

ها که از مواد پروتئینی ساخته شده اند صدمه تماس هر نوع ماده شیمیایی از طریق دست یا پرتاب بخار یا محلول آنها به بافت لطیف چشم-ب
 می زند. 

 20تا  5ها هنگام شستشو باز بوده و از باالی بینی به خارج عمل شستشو )و داد. چشمها را کامالً با آب شستش: در این صورت باید چشم امداد
 دقیقه ( انجام گیرد و سپس برای مشورت به پزشک مراجعه شود. 

 هابریدگی -2

یا دماسنج را وارد ای شوند. زمانی که دانشجو سعی کند یک همزن، لوله شیشهترین حوادث در آزمایشگاه شیمی محسوب میها از شایعبریدگی
 گردد. سوراخ یک درپوش الستیکی کند، در این صورت شیشه شکسته شده و موجب بریده شدن دست وی می

ای، همزان یا دماسنج را با آب یا پارافین مرطوب نموده و برای محافظت انگشتان از پارچه : در این مواقع بهتر است بدنه لوله شیشه اصول ایمنی
کنار زده و یکی دوقطره  کرد. همچنین برای بیرون آوردن این گونه اشیا از سوراخ الستیک، بهتر است ابتدا کمی الستیک را یا دستکش استفاده

ای، آرام آرام آن را بیرون بکشید. باید توجه داشت که در صورت نیاز به نیروی آب یا پارافین در کنار آن بچکانید و با پیچ و تاب دادن لوله شیشه
 هتر است الستیک را با یک کاتر برید و یا آن را به انبار لوازم اسقاطی تحویل دهید. بیشتر، ب

 و ایجاد بریدگی ايانفجار و یا شکستن لوازم شیشه -3

ای از جنس پیرکس بوده و نسبت به تغییرات دما استحکام بیشتری دارند؛ اما باید توجه داشت که در صورت زیاد بودن هر چند وسایل شیشه
ای، حوادثی چون شکستن و یا انفجار رخ خواهد داد و با توجه به باال بودن نه تغییرات دمایی، و یا تحت فشار قرار دادن این ظروف شیشهدام

 های معمولی است. های شکسته شده بیشتر از شیشههای معمولی، قدرت برندگی بخشها در مقایسه با شیشهمیزان سختی این نوع شیشه
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 :  اصول ایمنی

 شود. ای داغ را زیر شیر آب سرد نگیرید، زیرا شیشه به سرعت منقض شده و شکسته میهای شیشهظرف -الف

 ای شکسته شده و یا ترک خورده استفاده نکنید. هیچگاه از وسایل شیشه-ب

 ای شکسته شود. از محلولی که در حال جوشیدن است غافل نشوید، زیرا ممکن است تمام محلول بخارشده و ظرف شیشه-ج

 ای سر بسته حرارت ندهید. های شیشهمواد شیمیایی را در ظرف -د

 کنید. بشر و ارلن را به طور مستقیم حرارت ندهید. برای این کار از شعله پخش کن یا توری سیمی استفاده -ه

 شود. اند و در اثر حرارت شکسته میو ظروف توزین را حرارت ندهید، زیرا برای این منظور ساخته نشده استوانه مدرج، بالن حجمی-و

خونریزی  گونه کرم یا پودر و امثال آنها استفاده نکنید. در صورتهای شستشو، زخم را شسته و پانسمان نمایید. از هیچ: با استفاده از محلول امداد
 در محل بریدگی، به آن دست نزده و مصدوم را به بیمارستان منتقل کنید.  شدید و یا وجود اشیاء خارجی) مثل ذرات کوچک شیشه(

 بلعیدن مواد شیمیایی -4

در موارد  است شود و ممکنبلعیدن مواد شیمیایی باعث سوختگی داخلی ناشی از مواد شیمیایی، مسمومیت، سرگیجه، حساسیت و حالت تهوع می
 زیر اتفاق بیافتد:. 

 پر کردن پیپت از طریق مکیدن محلول  -الف

 : برای پرکردن پیپت حتماً از پوآر استفاده کنید و از مکیدن پیپت با دهان حتی برای پرکردن آب خوداری کنید.  اصول ایمنی

 استفاده مواد خوراکی در آزمایشگاه  -ب

با برچسب زدن روی  اگر در انجام آزمایشی به مواد غذایی و تنقالت احتیاج داشتید، ر آزمایشگاه پرهیز شود.: از خوردن و نوشیدن د اصول ایمنی
 آن مشخص کنید که این مواد خوراکی نیستند. 

کردن آنها  های پژشکی تماس بگیرید. دهان را با آب شستشو دهید. در صورت خوردن اسید یا باز، با رقیق: با یک مرکز کنترل مسمومیت امداد
 توان به کاهش سوختگی ناشی از این مواد دردستگاه گوارش کمک کرد. به وسیله آب می

کرد، زیرا محتویات  های آلی و مشتقات آن را بلعیده باشد، نباید اقدام به رقیق کردن نمود و یا فرد را وادار به استفراغحالل در صورتی که فرد
بلعیده شده را به  دهد. فرد مصدوم را به پزشک برسانید و قبل از درمان، نوع ماده شیمیاییافزایش میبازگشته و خطر خفگی را  معده به حلق

 پزشک اطالع دهید. 

 تماس با مواد شیمیایی -5
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و ماده توانند در کل بدن نیز منتشر شده های حساسیتی میکند. این واکنشهای شدید حساسیتی ایجاد میتماس مواد شیمیایی با پوست واکنش
 شیمیایی را وارد خون کنند. 

 : استفاده از دست کش به هنگام برداشتن مواد شیمیایی  اصول ایمنی

دقیقه شستشو داده و سپس با آب و صابون شستشو دهید. در صورت شدید بودن  20: محل تماس را با مقادیر زیاد آب، حداقل به مدت  امداد
 قال دهید. ، فرد را به مرکز درمانی انتواکنش پوستی

 استنشاق گازهاي سمّی -6

وارد ریه شده و جذب بدن شود. برخی از بخارها و گازهای رایج  بخارات و گازهای حاصل از یک واکنش ممکن است از طریق مجاری تنفسی
دروژن دی سولفید، اتر، نیتروژن از: بخار هیدروکلریک اسید، آمونیاک، هی گیرند عبارتنددر آزمایشگاه که به میزان زیادی مورد استفاده قرار می

 …اکسیدها، کلروفرم و

دهید در یک واکنش درب ظرف حاوی ماده شیمیایی دارای بخار را در زیر هود یا فضای آزاد باز کنید. درمواقعی که احتمال می : اصول ایمنی
 نید. گازی آزاد می شود، واکنش را زیر هود انجام داده و از ماسک مخصوص استفاده ک فراورده

 : خیلی فوری مصدوم را از منطقه سمّی خارج نمایید و او را در هوای آزاد قرار دهید. کمربند و یقه مصدوم را شل کنید و مسیر تفس او را امداد
 باز نگه دارید. وضعیت او را ارزیابی کرده و در صورت لزوم به بیمارستان منتقل نمایید. 

 هاسوختگی -7

درجه سانتی  43شود. در دمای کمتر از ه پوست و اندام های سطحی بدن با حرارت مستقیم یا غیر مستقیم ایجاد میسوختگی به هنگام مواجه
ای به بافت پوست درجه سانتی گراد آسیب قابل مالحظه 55تا  44های بین شود. درجه حرارتهای پوستی خاصی ایجاد نمیگراد معموالً آسیب

های موجود در بافت سطحی و داخلی پوست بدن را منعقد کرده و درجه سانتی گراد، پروتئین 56های باالتر از سازند. درجه حرارتبدن وارد می
 افتد. ها در آزمایشگاه درموارد زیر اتفاق میکنند. سوختگیساختار پوست را در زمان کوتاهی تخریب می

 آید. می ها در آزمایشگاه در اثر تماس با ظروف داغ پیشبیشترسوختگی -الف

ها اطالعی ندارید، در هنگام کار با ها، در هنگام برداشتن ظروف گرم دقت کنید و اگر از گرم بودن آن: برای پیشگیری از سوختگی اصول ایمنی
 ها از انبر و دستکش عایق حرارتی استفاده کنید. این ظرف

قابل اشتعال را باز نگذارید و آنها را دور از شعله نگهداری کرده و همچنین در نزدیکی شعله از  های مواد آلی: هرگز درب شیشه اصول ایمنی
 آنها استفاده نکنید. 

ور کنید. این کار درد را تسکین بخشیده و درجه سوختگی را دقیقه در آب سرد و ترجیحاً استریل غوطه 10: محل سوختگی را حداقل  امداد
دهد. روش سرد کردن بخش سوخته به این صورت است که جریان آب سرد را از باالی محل به سمت سوختگی هدایت کنید. این کاهش می

دهد. بعد با باند استریل آنرا بپوشانید. ( مناسب نیست، زیرا احتمال پیدایش عفونت را افزایش می%20تر ) بیش از های وسیعروش برای سوختگی
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های حاصل از سوختگی را سوراخ نکنید، زیرا بهترین پانسمان طبیعی هیچگاه بر روی محل سوختگی خمیردندان، روغن یا پودر قرار ندهید. تاول
 سوختگی با درجه باال به پزشک مراجعه نمایید.  باشند. درصورتدر محل می

 سوختگی با اسید یا باز قوی صورت گیرد.  ممکن است در مواردی هم 

ها، آسیب وارد سوختگی دقیقه (شستشو دهید. در این نوع 5های اسیدی یا قلیایی، بخش آلوده را با مقادیر زیاد آب ) بمدت در تمام سوختگی
شود، بنابراین شستن بخش آلوده شده در اولین دقایق بعد از تماس با دقیقه بعد از تماس مصدوم با ماده ایجاد می 3شده به پوست عمدتاً ظرف 

های آلوده به اسید یا باز، امکان تماس پوست با مواد شیمیایی جذب نشده را کاهش دهد. خارج کردن لباساسید یا باز، آسیب را کاهش می
های مصدوم هستید انجام دهید و آب را بدون هر گونه فشاری به کار ببرید، زیرا فشار ی که در حال شستن سوختگیدهد. این کار را در زمانمی

برای خنثی کردن مواد شیمیایی با  دهد.شود و وسعت سوختگی را افزایش میها میتر بافتهای داخلیآب باعث نفوذ مواد شیمیایی به بخش
برای مثال از بازها برای خنثی کردن اسیدها( تالش نکنید، زیرا ممکن است سبب انجام واکنش شیمیایی گرماده استفاده از مواد شیمیایی دیگر )

 شده و در نتیجه آسیب بیشتری به مصدوم وارد گردد. در صورت شدید بود سوختگی، مصدوم را به مرکز سوختگی و سوانح برسانید. 

 رقیق کردن اسیدها:

 کارهای روزانه توجه به نکات زیر اهمیت دارد. در رقیق کردن اسیدها برای 

 ظروف فلزی را نباید برای رقیق کردن مورد استفاده قرار داد.  –1

در عمل بایستی همیشه اسید را در آب ریخته ، نه آب را در اسید زیرا اگر آب روی اسید ریخته شود تولید حرارت نموده که با ایجاد حباب  -2
 به اطراف پخش می کند.  دیداًهای هوا ذرات اسید را ش

 پس از رقیق کردن باید مدتی بگذرد تا اسید بتدریج سرد شود سپس از آن استفاده نمود.  -3

در موقع اضافه نمودن اسید غلیظ به آب سعی شود اسید را با پیپت برداشت و در موقع تخلیه در آب  -4
  ای آنرا مخلوط کرد.ی کرد و سپس با به هم زدن شیشه لبه جداره داخلی ظرف خا

 کار با اسیدها: تذکرهاي ایمنی 

اگاهی دارند باید با آنها کارکنند. مراقبتهای زیر را در  کامالً کار با اسیدها بسیار خطرناک است و فقط افرادیکه از خطرات ناشی از کار با اسیدها
 راد احتمال خطر هست باید رعایت گردد. آزمایشگاههایی که اسیدهای قوی و سایر مایعات سوزان موجود است و برای اف

 شستشو داده شود.  فوراً به اینگونه مایعات آلوده شد  وسایل مناسب وکافی برای شستشو موجود باشد تا چناچه اگر بدن یا لباس افراد -1

 با برچسب مشخص موجود باشد.  مقدار کافی داروی شستشو چشم باید همیشه در محل مناسب و -2

پخش شدن و ترشحات اسید در میان باشد باید لباسهای عایق اسید، عینک ، کاله عایق اسید ، پوتین ، دستکش الستیکی فراهم اگر خطر  -3
 باشد. 
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ظروف محتوی اسیدها بخصوص اسید سولفوریک نبایستی در معرض تابش نور آفتاب قرار گیرد. آنها را در شیشه های کدر و دور ازآفتاب  -4
 قرار دهید. 

گام نقل و انتقال ظروف اسید قبل از حمل اینگونه ظروف بایستی سرپوش ظرف را کمی شل کرد و پس از تخلیه فشار آن درب آنرا هن -5
 محکم بست. 

 لباس کار آزمایشگاه

 .در هر شرایطی الزامی است. خطر پاشیدن مایعات و مواد شیمیایی به چشم همواره وجود دارد عینک ایمنی استفاده از  -1

 .در آزمایشگاه مجاز نیست لنزهای چشمی استفاده از  -2

عینک های ایمنی از پاشیده شدن مایعات به چشم جلوگیری می کنند، اما چشمان را از بخارات محافظت نمی کنند. بخار بعضی مواد شیمیایی 

 .هید شدباعث جذب رطوبت موجود در چشم می شود، در نتیجه برای برداشتن لنزها مجبور به عمل جراحی خوا

 .در محیط آزمایشگاه الزامی است روپوش آزمایشگاهی پوشیدن  -3

صندل یا دمپایی( و پوشیدن کفش پاشنه بلند در محیط آزمایشگاه غیر مجاز است زیرا در صورت ریختن  )همانند کفش های جلوباز پوشیدن  -4

 .مواد شیمیایی روی پا، پوست پا صدمه خواهد دید

های باالتر از زانو در محیط آزمایشگاه غیر مجاز است، زیرا مواد شیمیایی در صورت ریختن بر روی پوست برهنه،  منشلوارک و دا پوشیدن -5

 .باعث جراحت و یا سوختگی می شوند

در محیط آزمایشگاه خودداری شود، زیرا ممکن است با جذب بخارات  ساعت، جواهرات و انگشتر در صورت امکان از به دست کردن  -6

 .شیمیایی، موجب بروز خارش و التهاب پوست زیر خود گردند

)مانند لباس های آستین گشاد( هستند در آزمایشگاه به تن نکنید، زیرا ممکن است هنگامی که  آویزان و گشاد هرگز لباس هایی را که   -7

 .شما در حال کار با چراغ بونزن هستید آتش گرفته و باعث سوختگی گردند

همانند لباس های گشاد و آویزان در محیط آزمایشگاه غیر مجاز است زیرا ممکن است در اثر تماس ناخواسته با  خیلی بلند موی داشتن  -8

 .شعله آتش بگیرند و یا به مواد شیمیایی آغشته گردند

وجب غفلت فرد آزمایش کننده در محیط آزمایشگاه غیر مجاز است، زیرا گوش دادن به آن ها م رادیو و دستگاه های صوتی گوش دادن به  -9

 .از اطراف خود می گردد و او را از شنیدن توضیحات مسؤول آزمایشگاه باز می دارد

 

 

 نکات ایمنی ذکر شده همگی براي سالمت شما بوده و امیدواریم
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 .براي امنیت خود و دیگران آن ها را به دقت رعایت کنید

  

 

 آزمایشگاهیآشنایی با برخی عالئم مربوط به مواد 
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گاه  آشنایی با وسایل رپکارربد رد آزمایش
 

نباید در هنگام گرم کردن جابجاکردن و مخلوط کردن آنها. لوله ای است برای نگهداری و گرم کردن محلول ها و مایعات و  لوله آزمایش :

 ازشیشه معمولی یا پیرکس ساخته می شود. گرمای مستقیم آتش، نشکند.ظرفیت آن را پر کرد. آن را ته گرد می سازند تا در برابر  3/1بیش از 

 

 

 

لیوان آزمایشگاهی که دارای دو نوع شیشه ای و پالستیکی می باشد. از بشر برای برداشتن حجم معینی از  :(بشر  )لیوان آزمایشگاهی 

مایعات و گرم کردن محلول ها، حل کردن مواد و انتقال محلول ها استفاده می گردد. بشر به اندازه های حجمی متفاوت موجود است. آن را 
برای تبخیر، گرم کردن، صاف کردن و غیره کاربرد دارد. با توجه به حجم آن مشخص می شود )مانند: روی سه پایه و توری نسوز قرار می دهند. 

 سی سی و ... ( 1000سی سی،  250سی سی،  600

 

 

 

 

ظرفی مخروطی شکل است که برای گرم کردن محلول ها و مایعات و یا نگهداری از آنها و همچنین برای همزدن مخلوط ها  ارلن مایر :

. ازنوع مدرج آن برای برداشتن حجم معینی از مایع یا تعیین تقریبی  سی سی و ... ( 1000سی سی،  250سی سی،  600د دارد. ) مانند کاربر
حجم مایع استفاده می شود.نوع ساده آن برای استفاده از کارهای گوناگون مانند گرم کردن ، مخلوط کردن نگهداری ویا بعنوان جمع کننده 

 در عمل استخراج استفاده می شود.محصول تقطیر 
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وسیله ای شیشه ای، پالستیکی و ... برای انتقال مایع از ظرفی به ظرف دیگر و همچنین در صاف کردن و ... به کار  :(funnelساده )قیف 

از این وسیله برای جداکردن مایع از جامد نیز استفاده می شود.این کار در شیمی تجزیه وزنی برای صاف کردن رسوب ها اهمیت دارد.اگر می رود.
سانتی متر از لبه قیف پایینتر باشدو زمانی متناسب با ذرات رسوب است که آب زیر  5/1تا  5/0کاغذ صافی روی قیف قرارداده می شود باید 

 . زالل باشد صافی کامال

 

پیپتی است که در انتهای آن شیری وجود دارد وابتدای آن قدری گشادتر است و مایع را بجای این که از انتها بداخل بکشند ، از باال  بورت :

آن در  100 و آن در باال قسمت تقسیم می شود . صفر 10وارد آن می کنند . معموال برحسب میلی لیتردرجه بندی شده و هرمیلی لیتر نیز به 
 پایین قرار دارد.

 

 

 

 

 

سی  250سی سی،  600از این وسیله برای جوشاندن و تقطیر مایعات، تهیه و تعیین چگالی گازها و ... استفاده می گردد. )مانند:  بالن ته گرد :

نمی توان آن را روی میز قرار دادوباید برای مهار آن از گیره و پایه فلزی استفاده کرد.شکل کروی آن باعث می شود  سی سی و ...( 1000سی، 
که محلول درون آن یکنواخت حرارت ببیند.پس کاربرد اصلی آن حرارت دادن و جوشاندن مایعات است.جنس آن نیز از بوروسیلیکات و پیرکس 

 ی باشد.است که نسبت به حرارت مقاوم م
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سی سی و  1000سی سی،  250سی سی،  600بیشتر برای نگهداری مواد به کار می رود. کاربرد آن مانند ارلن است. )مانند:  بالن ته صاف :

)... 

 

از این بالن برای رقیق کردن محلولها و یا تهیه ی محلول های استاندارد استفاده می شود. بر روی گردن  بالن حجم سنجی )بالن ژوژه( :

 از آن برای به حجم رساندن مواد نیز استفاده می شود. . باریک آن خط نشانه ی حلقوی وجود دارد که گنجایش حجمی را مشخص می کنند

 

 

 

 

 

و ساده. برای پر کردن آن بهتر  مدرجبرای برداشتن حجم معینی از مایعات به کار می رود، صفر آن در باالست. دارای دو نوع است:  پی پت :

 است از پووار استفاده کرد.
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پووار باید از سالم بودن آن از پووار برای مکش استفاده می شود اما در صورتیکه مواد سمی باشند قبل از استفاده از  پی پت پمپ )پووار( :

برای مکش مواد  Sبرای خالی کردن هوای داخل پووار است. دکمه  Aاطمینان حاصل کنیم و آن را با آب امتحان کنیم. طرز استفاده: دکمه 

 برای خالی کردن مواد مکش شده است. Eسمی است. دکمه 

 

 

 

 

 

 

استوانه ای است که پایه دارد و بر خالف بورت و پی پت درجه بندی آن از پایین آغاز می شود. از آن برای اندازه گیری  استوانه ي مدرج :

 حجم معینی از محلول ها استفاده می شود. برای تعیین حجم اجسام جامد بی شکل نیز کاربرد دارد.
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 روش درست خواندن سطح مایع در پیپیت، استوانه مدرج، لوله آزمایش و ... : نکته :

 

 

 

 

 

 

برای برداشتن مقدار دقیق و کمی از مایعات و محلول ها مثل شناساگرها و همچنین برای برداشتن محلول هایی که بخار های  قطره چکان :

 دست یا لباس بریزد استفاده می شود. رویسمی تولید می کنند و یا محلول هایی که هنگام ریختن ممکن است 

 

 

دستگاهی است که از آن برای چرخاندن مواد با سرعت باال استفاده می شود. دانشمندان معموال دستگاه سانتریفوژ را برای جدا : وژ یسانتریف

افزایش نیروی گرانشی بطور موثری باعث جمع کردن ذرات جامد از یک مایع یا تقسیم مخلوط مایعات به اجزای مختلف آن به کار می گیرند. 
( گویند. سرعت Supernatantمی شودومایع نمونه باالی لوله باقی می ماند که آن را سوپرناتانت )(Sedimentشدن نمونه در ته لوله )

 ها باتوجه به مقدار نیروی گریزاز مرکزکه به نمونه وارد شده اندازه گیری می شودومعموال با واحد دور در دقیقه سانتریفوژ

(RPM=revolution per minute ( ویا )RCF=relative centrifugal force.سنجیده می شود ) 

 انواع :

 سی سی طراحی شده اند. 2تا  2/0های  کیلوگرم وزن دارند و برای کار در حجم 3سانتریفوژ : حداکثر  میکرو (1

 بالینی یا کلینیکی : برای کار روی نمونه های خون است و سرعت کمتری دارند. (2

 برای کار با لوله های بزرگ و دارای تنوع زیاد چندمنظوره رومیزی :  (3

4) Stand alone مانند اولتراسانتریفیوژها : 

عبارتند  سانتریفوژها سیستم خنک کننده دارند واین بخاطر دور باالی چرخش آنهاست.برخی شرکت های معروف سازنده سانتریفوژبرخی 
 از : 

Beckmann-coulter , Hettich , Thermo-sorvall , Eppendorf , sigma 
بیان  gاحدآن نیز بر اساس ضریبی از بستگی به شعاع و سرعت دوران دارد وطبق فرمول زیر محاسبه شده وو RCFیا  سانتریفوژنیروی 

 می شود:

g = gravity 
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RCF= 1.118 × 10−5  × 𝑟 × (𝑟𝑝𝑚)2 
                                                                                                                                                                                    قراردادی

 

 

 

 لوله آزمایش کاربرد دارد. وسیله ای چوبی، پالستیکی یا فلزی که برای نگهداری جا لوله آزمایش :

 

 

 

پیپت مدرج شامل پیپت سرولوژیک و پیپت مور است که در اولی قسمت انتها جزء درجه بندی است ولی در دومی قسمت انتها  پیپت مدرج :

جزء درجه بندی نیست. برای برداشتن اندازه دقیقی از مایع در آزمایشگاه از آن استفاده می شود. برای کشیدن مایع درجه بندی آن به سمت 
 .)خط مینیسک(ز صفر بکشید بعد تا صفر به آرامی سطح آب را تنظیم کنید  به طوری که تقعر آب روی خط نشانه باشدخودتان باشد تا باالتر ا

 

 

 

میکرولیتر ساخته شده اند. پیپت های پالستیکی یک بار مصرف که دارای  1000تا  1برای حجم های کم مایعات و در محدوده  سمپلر :

عالمتی برای حجم خاصی هستند نیز وجود دارند. این پیپت ها با خاصیت مویینگی پر گشته و خالی شدن آنها به کمک یک قطره چکان 
 پالستیکی صورت می گیرد.

ین نوع میکروپیت ها نوع نیمه خودکار آنها می باشد که از خاصیت جابجایی هوا برای پیپت کردن استفاده می کنند. این نوع میکروپیت رایج تر

 ( پالستیکی یک بار مصرف هستند.tipها تحت عنوان سمپلرها دارای یک سر سمپلر)

 ون دخالت دست را دارند.نکته: اکثر سمپلر ها توانایی دور انداختن سر سمپلر استفاده شده بد

نوکی که برای سمپلر استفاده می شود بر حسب حجمی که روی سمپلر حک شده است به سه قسمت تقسیم می شود: نوک کریستالی یا سفید 
نوک آبی برای  میکرولیتر و  200تا  20میکرولیتر، نوک زرد برای حجم  10برای حجم 
استفاده به دور  بار مصرف است و بعد از میکرولیتر. این نوک ها یک  1000تا  250حجم 
مرحله یک  می اندازیم.در مورد نحوه استفاده برای برداشتن فقط دکمه سمپلر را تا 

فشار می دهیم و برای تخلیه اول مرحله یک و بعد کامل دکمه را فشار می  دهیم.
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مخلوط نمودن مقادیر کم نمونه در آزمیشگاه از ویژگی های اصلی این دستگاه است.این دستگاه به گونه ای طراحی شده است  شیکر لوله :

 که با فشار دادن لوله در قسمت فوقانی دستگاه شیکر شروع به کار می کند. 

 

 

 

 

که کاربرد گسترده ای در آزمایشگاه های مختلف  ستا یا حمام آب وسیله ای)کلمه ای فرانسوی(بن ماری  بن ماري )حمام آب گرم( :

شامل آزمایشگاه های موجود در مراکز تحقیقاتی،کلینیکی، آموزشی، صنایع غذایی و فاضالب دارد. این وسیله به منظور انجام تست های 
مورد استفاده قرار می گیرد. از بن  سرولوژیک، آگلوتیناسیون، بیوشیمی، تست های دارویی و حتی به منظور انجام مراحل انکوباسیون صنعتی،

       ماری ها به منظور گرم کردن معرف ها و ذوب کردن نمونه ها نیز استفاده مشود.

 

 

 

دراین نوع دستگاه صفحه روی روتاتور طوری تعبیه شده که حرکت دورانی دارد. مواد و محلول داخل لوله شیشه ای یا ظروف وتاتور : ر

گاه واقع می شود )زمان محدود( تا از راکد بودن یا از ته نشین شدن آن جلوگیری شود. عموما برای روتاتورها مخصوص روی این صفحه دست
 دکمه تعیین سرعت تعبیه شده تا برای سرعت های مختلف انجام پذیر باشد.
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 مگنت( و گرم کردن محلول استفاده می شود.دستگاهی است که برای مخلوط کردن موادی که داخل بشر است )با استفاده از هیتر برقی :    

 

دستگاهی که در آن می توان با انتخاب طول موج خاصی از نور)مرئی ، رابنفش یا مادون قرمز (  اسپکتروفتومتر : 

المبرت میزان  –طبق قانون بیر واندازه گیري میزان جذب نورتابشی به محلول ، غلظت ماده خاصی را بدست آورد.

جذب نور متناسب با غلظت ماده حل شده در محلول است .اسپکتروفتومترهاي مرئی و فرابنفش رایجترین نوع در 

اسپکتروفتومترها براساس تعداد پرتوهاي نوري که به آشکارسازدستگاه میرسد به دو نوع تك  انواع آن می باشد.

وي یك جایگاه براي محلول و بالنك وجود دارد ودرنوع دوپرتوي پرتویی و دو پرتوي تقسیم می شوند.در نوع تك پرت

دوجایگاه منظور شده است پرتو تابش شده بطور خودکار مجزاشده واز محلول بالنك و نمونه همزمان عبور می کند 

 که بسیار حساس هستند.قسمت هاي مختلف یك اسپکتروفتومترشامل :

نانومتر تولید  990تا  300اي تنگستنی که طول موج هاي بین معموال از المپ ه:  (light sourceمنبع نور) (1

می کند استفاده می شود.براي تولید پرتوهاي فرابنفش از المپ هاي هیدروژنی یا دوتریومی با طول موج 

 نانومتر استفاده می شود.این المپ ها پایدارند و طول عمر بیشتري دارند. 450تا  200

این قسمت نور مرکب را به پرتوهاي تك رنگ تجزیه می کند .  : (monochromator تك رنگ ساز ) (2

 این عمل توسط منشور یا سیستم گریتینگ انجام می شود.

است که : ترکیبی از عدسی ها و آئینه هاي کوچك ( focusing deviceشکاف عبور یا متمرکزکننده نور ) (3

کیفیت فقط به طیف رنگی با طول موج مورد نظر اجازه عبور می دهد .هرچه عرض شکاف نور کمتر باشد 

یا  SBWپرتوها بهتر خواهد بود . میزان مونوکروماتور بودن نورتابیده شده بهه کووت بسیار مهم است که با 

Spectral Band Width د.هرچه یا پهناي باند طیف برحسب نانومتر مشخص می شوSBW  کوچکتر

نانومتر و براي  8براي اسپکتروفتومترهاي آزمایشگاهی  SBWباشد کیفیت دستگاه بهترخواهد بود.بهترین 

 نانومتر است.  4تا  8/1دستگاه هاي تحقیقاتی 

:محفظه هاي شفافی هستند که محلول در آنها ریخته شده ودرجایگاه خاص خود  (Cuvetteکووت یا سل ) (4

تکرنگ تعبیه شده است قرار می گیرند.با توجه به نوع مصرف جنس ، شکل و حجم متفاوتی که درمسیر نور

دارند.براي محلول هاي اسیدي وقلیایی از کووت هاي مخصوص شیشه اي وبراي محدوده فرابنفش )زیر 

 نانومتر( از کوارتز استفاده می شود. 320

یکی تبدیل و آن را تقویت می کند.سه نوع است : : انوژي نورانی را به انرژي الکتر (detectorآشکارساز ) (5

 فتوالکتریکی )رایج( ، فتوشیمیایی و حرارتی 
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از آشکارساز توسط یك دستگاه بازخوانی  : داده هاي بدست آمده (display deviceصفحه نمایش ) (6

، دیجیتالی و .انواع مختلفی دارد که شامل عقربه اي مانند یك گالوانومتر یا اسیلوسکوپ نشان داده می شود

  کامپیوتري است.

 

 

PH متر : با استفاده از این دستگاه میتوان غلظت یون هیدروژن را در نمونه بدست آورد وPH  ان را محاسبه کرد .با

محلول هاي خاص مانند بافر ها یا محیط هاي کشت را تنظیم نمود. در این روش می توان از  PHاین روش می توان 

 با الکترود کالومل استفاده کرد.ي دیجیتال یا دستگاه ها PHکاغذ 

دستگاهی که کل ذرات جامد موجود در محلول را با محاسبه ضریب شکست نور تابیده شده به محلول رفراکتومتر : 

با این دستگاه ضریب شکست مواد می سنجد.درجه انحراف نور از مسیر مستقیم با دانسیته محلول متناسب است.

از این دستگاه استفاده می وزن مخصوص ، پروتئین توتال و ضریب شکست  اندازه گیري براي . سنجیده می شود

این دستگاه صفحه اي حساس به نور محیط دارد )در انواعی که منبع نوري ندارد ( که حاوي سه نوع تقسیم  شود.

نمونه در محل خود و دستگاه نسبت به نور روي صفر تنظیم می شود وبا قرار دادن براي شروع به کار بندي است .

 شکست نورعبوري از آن میزان وزن مخصوص یا ضریب شکست یا توتال پروتئین آن سنجیده می شود.

 

 

پارافیلم : نوارهایی از جنس پارافین جامد هستندکه براي بستن درب ظروف آزمایشگاهی مثل لوله آزمایش بکار می 

 روند.

 رقم اعشار )ترازوي تجزیه اي(.  4وزن هاي پایین حتی تا  ترازو : وسیله اي براي توزین مواد جامد در

 نکات :
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براي برداشتن ظرف از انبر استفاده کنید .زیرا ممکن است اثر انگشت شما وزن را بطور محسوسی افزایش  (1

 دهد.

 در حال توزین به میز تکیه ندهید. (2

 اگر به وزن ظرف نیاز دارید آن را یادداشت کنید. (3

 وجه نباید هوا جریان داشته باشد. در محل توزین به هیچ (4

 درب محفظه دستگاه باید درحال توزین بسته باشد . (5

 حتی االمکان از ماسك در وزن هاي بسیار پایین استفاده کنید. (6

 

هود : مکنده موضعی در قسمت ابتدایی سیستم تهویه بوده ودر اشکال مختلف با توجه به نیازهاي مختلف به 

راصلی هود تامین گستره اي از مکش هوا به منظور دریافت موثر آالینده و انتقال آن تهویه بکاربرده می شود.کا

 به درون هود می باشد.

 نکات :

 فقط مواد مورد نیاز زیر هود قرار گیرد. (1

 هنگام کار ، شیشه محافظ جلویی در پایین ترین حد خود قرار گیرد. (2

 داشته باشد.سانتی متر از دریچه ورودي فاصله  20تا  15ظروف مواد  (3

 در زیر هود کار نکنید.(HCLO4حتی االمکان با اسید پرکلریك ) (4

 

فلیم فتومتر : براي اندازه گیري یون هایی مثل سدیم ، پتاسیم و لیتیم در مایعات بیولوژیك استفاده می 

 شود.دراین روش از شعله به عنوان منبع نور وهمچنین جهت اتمیزه کردن فلز مورد مطالعه استفاده می

شود.فلیم فتومتر نیز مانند اسپکتروفتومتر نیاز به مونوکروماتور دارد که از فیلترها یا بفیه انواع 

مونوکروماتورها استفاده می شود.با توجه به اینکه هر عنصر فلزي طیف نشري مخصوص به خود را دارد ، در 

ز شناسایی کرد.درجه حرارت نتیجه با توجه به طول موج نورهاي نشر شده می توان نوع یون فلزي را نی

شعله در این روش بسیار مهم است وباید درحدي باشد که انرژي کافی براي اتمیزه کردن یون ها ، تولید 

 نماید و همچنین این درجه حرارت پایدار و ثابت باشد.

 اساس کار فلیم فتومتر :

ز می شودوسبب می شود تا وقتی نمك هاي فلزي در شعله گداخته می شوند، انرژي گرمایی جذب اتم فل

یك یا تعدادبیشتري الکترون از اربیتال هاي خود خارج شوند.زمانی که این الکترون ها به سطح الکترونی 

خود برمی گردند، نوري از خود ساطع می کنندکه مختص طول موج آن فلز است )طیف نشري هرفلزي 

 فلزي مورد سنجش می باشد. منحصربفرد است(.درواقع میزان نشر نور متناسب با غلظت یون
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نمونه رقیق شده از طریق هواي فشرده از انتهاي لوله موئینه بصورت پودري وارد شعله شده وگداخته می 

که  درجه ( 3000تا  2000) شود.انرژي مورد نیاز براي برانگیخته کردن توسط دماي شعله تامین می شود

با سوزاندن استیلن یا گازهاي طبیعی درحضور هوا یا اکسیژن تامین می شود.با استفاده از گرماي شعله و 

به اتم تجزیه می شوند.نور حاصل پس از عبور از فیلتر  نمونه و یون هايتاثیر سوخت ، مولکول ها 

ریافت کرده وولتاژي مخصوص خودبه صورت یك تك رنگ از عدسی عبور کرده و به سلول فتوتیوب نورراد

ولتاژ پس از تقویت ، بوسیله گالوانومتر قابل اندازه گیري است متناسب با شدت آن ایجاد می کندکه این 

.اساس اندازه گیري مقایسه اي بوده و عدد خوانده شده مقایسه اي است بین نمونه بالنك که مشخص 

 کننده صفر است با یك نمونه استاندارد با غلظت معین.

 اجزاي دستگاه فتومتر شعله اي :

 منبع نور و نبوالیزر ، شامل بخش مکنده است که نمونه مورد آزمایش بوسیله آن وارد شعله می شود. (1

 فیلترها و عدسی ها  (2

 دتکتور ) فتوسل( (3

 نمایشگرو چاپگر  (4

 کمپرسور هوا (5

 منبع گاز (6

 

روزبروز تجهیزات تازه تر وارد  تجهیزاتی که از گذشته در آزمایشگاه ها باقی مانده است قدیمی شده و

این سیستم ها می شود.لذا ضروري است در هربرهه اي از زمان نسبت به آشنایی و شناخت این 

دستگاه ها اقدام کنیم تا بتوانیم همگام با سایر پیشرفت هاي علمی پیش رویم .دستگاه هایی همچون 

ام ، سیستم هاي لومینسانس و.... ،اسپرموگرترمال سایکلر و تمامی متعلقات تست هاي مولکولی 

ازجمله ابزارآالتی هستندکه باید خود را با آنها وفق دهیم .برخود الزم می دانیم بطور خالصه به شرح 

 برخی از آنها که کاربرد بیشتري دارند بپردازیم.

 

 ؟ ستیچ زریاتوآناال 

 

آن ها اغلب متفاوت بوده و در  تیهستند که ماه یمواد مخصوص يموجود در بدن دارا عاتیو ما خون

 ونیها،  یها، چرب نیمواد شامل: قندها، پروتئ نیاند. ا يضرور اتیادامه ح يبرا یمشخص يغلظت ها

 طهیدر ح مواد نیو عمل ا يریمقدار و اندازه گ ت،یماه بررسی و هستند …ها و هورمون ها و  میها، آنز
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 ایو  شیاست که افزا یمقدار و رنج مشخص يمواد در بدن دارا نیاز ا كیاست. هر  یمیوشیعلم ب

گرم  یلیکم تا حد چند صدم م اریمواد به مقدار بس نیاز ا یشود. بعض یم یکاهش آن موجب اختالالت

چند گرم در هر  زانیبه م یمواد حت نیاز ا گرید یشود و مقدار بعض یم افتیاز سرم  یس یدر هر س

 رسد. یم تریل یلیم

 

شود که در برخورد با مواد فوق الذکر  یانجام م يمواد قیها از طر میو آنز ،یقند، چرب يریگ اندازه

 هیته یمعدن ای یمواد آل شوندازیمواد که به عنوان معرف نام برده م نیدهد. ا یم لیتشک یکمپلکس رنگ

 ایاز معرف  ینیرا با مقدار مع ماریاز سرم ب یصورت است که حجم مشخص نیشوند. روش کار بد یم

در  يریکنند. ماده مورد اندازه گ یتا چند معرف متفاوت( مجاور م كیمعرف ها )بسته به نوع تست از 

به مقدار ماده مورد نظر در  یکند که شدت و ضعف رنگ بستگ یم جادیا یمجاورت معرف، کمپلکس رنگ

انجام واکنش  يبرا ینیمع يدمابه زمان و  اجیواکنش ها احت نیاز ا یاز سرم دارد. برخ نیآن حجم مع

به نام رنگ سنج از  ییشده در دستگاه ها جادیو به دست آمدن رنگ دلخواه دارد. سپس مقدار رنگ ا

را داراست اندازه گرفته  يکه رنگ مزبور در آن طول موج حداکثر جذب نور یطول موج مشخص قیطر

شود و  ینور جذب م نیاز ا يقدارشود که م یکه نور به کمپلکس تابانده م بیترت نیشود. بد یم

حساس به نور  يدستگاه توسط سلول ها گریکند. سپس نور عبور کرده در طرف د یعبور م يمقدار

شده و با انجام  يریمقدار جذب نور توسط کمپلکس اندازه گ قیطر نیشود و بد یم يریاندازه گ

 شرفتی. با پدیآ یبه دست م ونمتر مکعب خ یلیدر هر م يریمقدار ماده مورد اندازه گ ،یمحاسبات

 يزیو برنامه ر كیاعمال فوق را به طور اتومات یو ساخته شده که تمام یطراح ییدستگاه ها يتکنولوژ

 دهد. یانجام م ییباال اریو در حجم بس يشده در مدت زمان کمتر

 

 زریاتوآناال

 

داروها را در نمونه  ایها و  نیها، پروتئ تیها، الکترول تیاز متابول یخون مانند برخ ییایمیش يهابیترک 

نمودار،  يبدن اندازه گرفته و رو كیولوژیزیف عاتیما ریسا اینخاع و  عیسرم، پالسما، ادرار، ما يها

کامالً خودکار  یرنگ سنج يریمخلوط کردن، واکنش معرف و اندازه گ لهیکار به وس نی. ادهدیم شینما

غلظت مواد انجام  نییاستاندارد، جهت تع يبه حضور اپراتور و با استفاده از روش ها ازیو بدون ن

 يکه پس از جداساز بیترت نیاست بد يدستگاه اسپکتروفتومتر نیا يها. اساس سنجششودیم

سنجش شود بطور مثال قند خون(به  دیکه با یبیسنجش هر ترک يسرم خون، معرف مورد نظر )برا

 یبرجذب انتخاب یمبن رییبا توجه به قانون ب دیا یبه رنگ خاص درم یینها بیو ترک شودیسرم اضافه م

جذب نور را  زانیرا از آن عبور داده و م یینها بیبا رنگ مکمل رنگ ترک ينور توسط مواد مختلف، نور

مورد  بیو به نسبت آن مقدار ترک سهیمقا نداردجذب نور استا زانیسپس آن را با م کندیم يریاندازه گ

 کند. ینظر را با عدد اعالم م

 



25 
 

 دستگاه يهاقسمت

 است : ریرا که در تمام دستگاه مشترک است به قرار ز ستمیس نیمختلف ا يهاقسمت

 

منتقل  زر،یاتوآناال ستمیشسته شده را به س يهاها، استانداردها و محلولبخش، نمونه نی: اری( نمونه گ1

 .کندیم

 

را به  عاتیما نی. همچنکندیها، مخلوط مها را با معرفلوله چند راهه: نمونهپمپ متناسب کننده و  (2

 .کندیپمپ م گرید يهابه ماژول قیدق يهانسبت

 

 .آوردیمواد را فراهم م ،یتراوا است که امکان عبور انتخاب مهیغشاء ن كیکننده :  زیالی( د3

 

 .داردیرنگ، نگه م شرفتیرا به صورت مداوم در درجه حرارت مورد نظر جهت پ عاتی( حمام داغ : ما4

 

. کندیم توریمان شودیم يلوله جار كیرا که در  یعیما انیجر ينور یدر چگال راتیی( رنگ سنج : تغ5

 .شودیم لیتبد یکیاست، به ولتاژ الکتر( که متناسب با غلظت مادهينور یرنگ )چگال يهاشدت

 

چارت  كی يرو یکیگراف شگرینما كیرنگ سنج به  كیاز  ينور یچگال ،یکیالکتر گنالیسثبات :  (7

  .کندیم لیمتحرک تبد

 

 نسانسیلوم یروش الکتروکم یمعرف

 

 نسانسیلوم یروش الکتروکم اساس

. دیآ یبه شمار م یقاتیتحق يشاخه ها نیاز مهمتر یکی یستیسنجش مولکول ها در علوم ز يروشها

به نقطه عطف  دنیگردد و تا رس یمطرح م يدیو روش جد دیآ یم دیپد انیم نیدر ا یگاه نقاط عطف

 راست که ه یهی. بدابدی یادامه م یدر جهت اصالح و بهبود روش قبل قاتیتازه، تحق یو روش گرید

 یمحدود م ایو  افتهیها، گسترش  یژگیو نیخاص خود را داشته و با توجه به ا بیروش محاسن و معا

 تیبلکه به موازات آنها از محدود ستند،ین یقبل يروش ها نیگزیالزاماً جا دیجد يروشها یشود. گاه

 کاهند. یموجود م يها

 

از نقاط عطف  یکیها  يباد یآنت یعنیهمورال  یمنیا ستمیمحصول س ستم،یدوم قرن ب مهین يابتدا در

شده اند،  هیکه بر ضد آن ته یبه مولکول یها با اتصال اختصاص يباد یمورد بحث را به وجود آوردند. آنت

که از  یی. روش هادمحققان قرار گرفتن اریدر اخت عیو سر یاختصاص يسنجش ها يبرا يبه عنوان ابزار
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نام  (Immunoassay) یمنیسنجش ا يروش ها رند،یگ یها به عنوان شناساگر بهره م يباد یآنت

 دارند.

 

بر اساس نوع ماده نشاندار بنا شده است. به عنوان مثال  یمنیا يسنجش ها ياز انواع طبقه بند یکی 

Radioimmunoassay ،Enzyme immunoassay ،Immunofluorescence  و

 یروش ها م رینسبت به سا يشتریقدمت ب يدارا ویواکتیراد یمنیروش سنجش ا انیم نی... که در ا

 باشد.

 

 ویواکتیتوان با ماده راد یرا م يباد یآنت ایژن  یهرکدام از جزء آنت ویواکتیراد یمنیروش سنجش ا در

از جمله خطر تشعشع و  یبیمعا جادیبه عنوان نشانگر باعث ا ویواکتینشاندار ساخت. استفاده از ماده راد

 ها شده است. تیعمر کوتاه ک مهین

 

 یمیآنز یمنیا يروش سنجش ها دهیابداع گرد ویواکتیکه بعد از روش راد یمنیسنجش ا روش

(ELA) تفاوت  نیباشد، با ا یم يباد آنتی –ژن  یاست که مانند روش قبل اساس آنها بر واکنش آنت

 شود. یاستفاده م یمیو واکنش آنز میاز آنز ویواکتیعناصر راد يواکنش مذکور به جا یابیکه جهت رد

 

 (L) نسانسیلوم ای (CL) نسانسیلوم یشده است به نام کم یطراح ریاخ يکه در سال ها يتکنولوژ

به تابش نور از  نسانسیلوم یباشد. کم یقابل سنجش آن نور م ییمعروف است که محصول نها

شود. مثال  یگردد، اطالق م یبر م هیکه به سطح پا یزمان ،ییایمیواکنش ش كیشده  جییمحصول ته

 كی یگوگرد در ط ندیفرآ نیباشد. در ا یم تیچوب کبر كیواکنش آتش گرفتن  نیا يساده برا اریبس

واکش  كیو  نسانسیلوم یواکنش کم كی قیکند. با تلف ینور م دیشده و تول دیاکس ،ییایمیواکنش ش

 کرد. نییغلظت مولکول ها را تع افته،یمقدار نور تابش  يریتوان با اندازه گ یم كیمونولوژیا
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 باشد    یم نسانسیلوم یواکنش کم كیکننده  انیکه ب تی( : شعله چوب کبر1) شکل

 نسانسیلوم یکم فیو تعر هیپا اصول

خود را به  يرسد و انرژ یم يتر انرژ نییباالتر به سطح پا ایشده  جییالکترون از سطح ته كی یوقت

 دهیاز پد ي. انواع متعددمیشناس یم نسانسیکند، واکنش را به نام لوم یصورت نور متصاعد م

 دهیباشند. پد یم نسانسیلوم یشناخته شده اند که شامل فلورسانس، فسفرسانس، و کم نسانسیلوم

 ای ییایمیمتفاوت است و در آن  واکنش ش نسانسیلوم يها دهیپد ریاز سا نسانسیلوم یکم

مشابه  جییته نیحاصل ا یشود ول ینم جیی( باعث تهنسانسیفوتولوم دهی)و نه پد ییایمیالکتروش

 شود. ینور منتشر م ،يانرژ هیبازگشت الکترون به سطح پا نیفلورسنس بوده و در ح

 

انجامد با  ینور م دیکه به تول یاست که در آن واکنش نسانسیلوم یاز کم ینوع نسانسیلوم یکم الکترو

حل الکترود روش تنها در م نیشده در ا دیو نور تول ابدی یآغاز و با قطع آن خاتمه م یکیالکتر انیجر

از حد نور  شیب خل. کنترل زمان تابش نور، مشکل تدادیآ یبه وجود م یکیالکتر انیجر جادکنندهیا

کنترل محل تابش نور )تنها در سطح الکترود(  نیکند و همچن یمجاور را رفع م يتابش شده از نمونه ها

به دستگاه دتکتور  كینزد اریبس یشده از نمونه را در محل دینور تول یشود تا بتوان تمام یباعث م

با  نی( دقت را باال برده و همچننهی)نور زم زیبه نو گنالینسبت س شیموضوع، با افزا نیمتمرکز کرد. ا

 ریدهد. در حال حاضر، سا یم شیافزا يادیز اریرا تا حد بس تیتمرکز نور بر سطح دتکتور، حساس

توان نور  یبا کنترل محل تابش نور م نیباشند. همچن یم یتیحساس نیفاقد چن یمونواسیا يروشها

مختلف قابل  ينمونه را همزمان در محل ها كیدر  كیمونولوژیواکنش ا كیاز  شیاز ب افتهیتابش 

کرد. از  نییتوان غلظت چند ماده را در نمونه به صورت همزمان تع یم بیترت نیکرد و بد يریاندازه گ

 کوتاه است.  اریبس یزماندر  شیروش امکان انجام آزما نیا گرید يایمزا

 (ECL) نسانسیلوم یروش الکتروکم اصول

، 1میروتن باتیاز جمله ترک يمتعدد ياست که با واسطه مولکول  ها يندیفرآ نسانسیلوم یالکتروکم

 دیباعث تول نسانسیلوم یالکتروکم ندیدهد. فرا یعناصر شناخته شده رخ م گرید ایو  3می، رن2میاسم

 .تنور اس دیواکنش تول نیا ییشود که محصول نها یدر سطح الکترود م داریپا  يسازها شیپ

 

 لیدیریپ يبا سیتر ومیبه نام روتن یبیشود ترک یداده م حیمقاله توض نیکه در ا یمثال در

«Ru(bpy)3 12 »+نیالمیپروپیبه همراه ماده تر (TPA) يشود. در روش ها یاستفاده م 

شود؛ چرا که راحت  یاستفاده م ومیروتن (NHS) دیمینیسوکس یدروکسهی –از استر آن  ،یشگاهیآزما

 یها را در بر م تیاز آنال یعیوس فیشود )ط یو هاپتن ها متصل م كینوکلئ يدهایها،  اس نیتر به پروتئ

 (.ردیگ

 

باشد که  یم (TPA) نیالمیپروپیو تر 4 سیتر ومیدر استفاده از کمپلکس روتن ECLو اساس  هیپا

بوده که در  یکیالکتر انیاست. آغاز واکنش توسط  جر يریبه صورت نور قابل اندازه گ ییمحصول نها
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به  یکیالکتر يمرحله ولتاژ نیخواهد شد. در ا سیتر ومینور از کمپلکس روتن دیمنجر به تول انیپا

شده  دهیپوش نیدیکمپلکس به استرپتوآو نیشود که ا یاعمال م سیتر ومیروتن كیمنولوژیکمپلکس ا

باشد  یروش م نیا يایاز مزا یکیها متصل شده است. استفاده از واکنش الکتر کلیکروپارتیدر سطح م

 کل واکنش را تحت کنترل قرار داد. قاًیتوان دق یکه م

 

 ECLاستفاده از  يایمزا

 یصیتشخ يها كینسبت به تکن يایمزا ياست که دارا يدیجد يتکنولوژ نسانسیلوم یکم الکترو

 را ذکر نمود. لیتوان موارد ذ یم ایمزا نیباشد. از جمله ا یم گرید

 

 (close ستمی)س یکیتکن يخطا زانیکاهش م جهیدخالت اپراتور در روند انجام تست ها و درنت عدم

 و با کاربرد آسان  داریپا اریبس یزوتوپیا ریمعرف غ يدارا

 در مدت زمان کوتاه نیکم و همچن اریبس ریها با  مقاد تیآنال يریباال جهت اندازه گ تیحساس

 باال تیفیبا ک سنجش

 گریسنجش د يو آماده شدن برا عیسر برگشت

نوع فاز جامد )عدم استفاده از چاهك  كیو در  كیتکن نیها با استفاده از ا تیهمه آنال صیتشخ تیقابل

 هر تست( يبرا یمخصوص

ها و کاهش  نهیکاهش هز جهیباال و کاهش مصرف معرف ها و در نت اریبس يریقدرت تکرار پذ يدارا

 زمان

 ECLاستفاده از  يها تیمحدود

باشد که  یم زین ییها تیو محدود بیمعا يدارا ایعالوه بر مزا یکه قبالً اشاره شد هر روش همانطور

 ها شامل : تیمحدود نیا

 

سر سمپلر  نیها و محلول ها و همچن تیحتماً از دستگاه و ک یستیروش با نی) در ا ستمیبودن س بسته

 باشد( یشرکت مشخص م كی اریو در اخت ياستفاده شود که کامالً انحصار یمخصوص يو چاهك ها

 آن يها و محلول ها تیقابل توجه دستگاه، ک نهیهز

 ECLانجام تست در  روش

 :وجود دارد  نسانسیلوم یالکتروکم ستمیروش در س چهار

 

 کوچك يها تیآنال يریجهت اندازه گ یرقابت روش

 بزرگ يها تیآنال يری( جهت اندازه گيو دو مرحله ا يمرحله ا كی) چیساندو روش

 ها يباد یآنت صیتشخ يبرا (Bridgingپل زدن ) روش

  دیاس كینوکلوئ يسنجش پروب ها روش
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 یچیساندو روش

 
 

 رود. یبکار م TSHمانند هورمون  ینیها پروتئ تیآنال يریاندازه گ يبرا چیساندو روش

 

نشاندار  ومیکه با روتن TSH یاختصاص يباد یو آنت TSH نهیوتیب يباد یمرحله اول نمونه با آنت در

موجود در نمونه   TSHبا  یاختصاص يباد یاول آنت ونیگردد. در زمان انکوباس یشده است مخلوط م

 کند. یم دایاتصال پ

 يباد یدوم آنت ونیشود. در انکوباس یها اضافه م کلیکروپارتیمتصل به م نیدیمرحله دوم استرپتوآو در

 گردد. یشده متصل م دهیها پوش کلیکروپارتیکه در سطح م نیدیبه استرپتوآو نهیوتیب

 ECLدستگاه  يریبه سلول اندازه گ یمنیدوم مخلوط واکنش شامل کمپلکس ا ونیاز انکوباس پس

 یاضاف يقرار گرفته و نمونه ها و معرف ها یسیالکترود مغناط يبر رو یمنیشود. کمپلکس ا یمنتقل م

 ینور م جادیکه باعث ا نسانسیلوم یگردند. سپس واکنش الکتروکم یتوسط محلول شستشو خارج م

 .ردیپذ یانجام م یسیدر سطح الکترود مغناط ودش
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و   یابیدارد. ارز میموجود در نمونه رابطه مستق TSHشده با غلظت  دینور تول زانیمرحله م نیا در

به واسطه غلظت استانداردها رسم  زیکه آن ن ونیبراسیکال یمحاسبه غلظت مولکول با استفاده از منحن

                                                 گردد.                                                                                                                         یشده است توسط دستگاه به صورت خودکار انجام م

 (Bridgingپل زدن ) روش

 
شود.  ی( استفاده مومیو کنژوگه با روتن نیوتیژن کنژوگه شده )کنژوگه با ب یروش از دو نوع آنت نیا در

 یمورد سنجش م يباد یروش آنت نیتفاوت که در ا نیبوده با ا چیبه روش ساندو هیروش شب نیا

 (IgAو  IgG – IgMباشد )مانند 

 

 لیتشک یمنیژن نشاندار متصل شده و کمپلکس ا یمورد هدف در سرم به آنت يباد یگام، آنت نیاول در

 دهند. یم

 یها متصل م تیکروپلیشده در سطح م دهیپوش نیدیبه استرپتوآو یمنیکمپلکس ا نیمرحله دوم ا در

 شود.

 ECLدستگاه  يریبه سلول اندازه گ یمنیدوم مخلوط واکنش شامل کمپلکس ا ونیاز انکوباس پس

 یاضاف يمتصل شده و نمونه ها و معرف ها یسیالکترود مغناط يبر رو یمنیشود. کمپلکس ا یمنتقل  م

 ینور م جادیدر سطح الکترود که باعث ا ECLگردند. سپس واکنش  یتوسط محلول شستشو خارج م

 .ردیپذ یشود  صورت م

 ECLدارد. در روش میشده با مقدار مولکول موجود در نمونه رابطه مستق دینور تول زانیمرحله م نیا در

به واسطه  غلظت  زیانجام شده که آن ن ونیبراسیکال یمنحن قیو محاسبه غلظت مولکول از طر یابیارز

 استانداردها رسم شده است.   

 

 اسپرموگرام :

سیستمی است که می تواند اسپرم را براساس معیار هاي تعریف شده سیستمی آنالیز کند و میزان 

 هیتجز شیآزما دهند،یکه پزشکان سفارش م یشاتیآزما نیاز اول یکی کیفیت آن را براحتی بازگونماید.

 یبررس يمتداول است. برا اریاسپرم بس يهايناهنجار رایاسپرم( است، ز شی)آزما یمن عیما لیو تحل

 شود. يجمع آور یمن عینمونه ما كی دیاسپرم با
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 يکرد. در صورت جمع آور يجمع آور كینیکل ای شگاهیآزما یاتاق خصوص ایدر خانه  توانیرا م هانمونه

 نیو در ح دیده لیتحو شگاهیبه آزما يساعت پس از جمع آور كی یآن را ط دینمونه اسپرم در خانه، با

 شود. يبدن نگهدار يدما یکینمونه در نزد دیحمل با

 

به  ي. زمان بندشودیکمتر آماده م ایهفته  كی یاسپرم به طور معمول ط شیحاصل از آزما جینتا

  دارد. ینمونه است بستگ یکه در حال بررس یستیو اورولوژ شگاهیآزما

 

مطالب در مورد تکنیك هاي آزمایشگاهی بسیار زیاد و از چهار چوب بحث در این کتاب خارج است .لذا 

 به همین مطالب بسنده می کنیم و به ادامه بحث اصلی می پردازیم .

 

 نموهن گیری 
گاه بالینی   رد آزمایش
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 تشخیص طبی
 

 مدیریت نمونه در آزمایشگاه

ها و بدنبال آن استاندارد نمودن متغیرهاي گوناگونی است که شناسایی آنها تحت تاثیر نتایج آزمایش

هاي آزمایشگاهی ضروري است.  این هاي آزمایشگاهی جهت تفسیر و استفاده بهینه از دادهروش

هاي اخیر با توجه به تاکید بر باشند. در سالمتغیرها شامل مراحل قبل از، حین و پس از آزمایش می

 هاي آزمایشگاه در مرحله حین آزمایش و کنترل کیفی در کلیه بخش هاياجراي روش

هاي آموزشی در این خصوص، خطاهاي حین آزمایش به حداقل رسیده است دنبال آن  برگزاري دورهبه

 و لذا تاثیر متغیرهاي قبل و بعد از آزمایش بسیار پررنگ شده است.

اي از در ایـن فصـل سعـی شـده است مجموعـهبـا تـوجـه بـه اهمیت متغیرهـاي قبل از آزمـایش 

 هــاي کـاربردي در خصـوص مـدیـریت نـمـونه بیـان گردد که این موارد شامل: نحوه دستورالعمل

سازي نمونه، جابجایی و نقل هاي بالینی، شامل خون و سایر مایعات بدن، آمادهآوري انواع نمونهجمع

 باشد.رد رد نمونه  میداري و مواانتقال نمونه، شرایط نگه

تواند نتایج بدیهی است رعایت موارد ذکر شده در این مجموعه در به حداقل رساندن عواملی که می

 آزمایش را تحت تاثیر قرار دهد، کمك شایانی خواهد نمود.

 برداري  تجهیزات الزم جهت اتاق نمونه

مجهز به  بهتر است این اتاق گیري باید در یك محل مجزا، تمیز و ساکت صورت گیرد.نمونه  

 موجود باشد.  هاي تمیزکننده دستدر صورت عدم دسترسی به آب، باید محلول دستشویی بوده و
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ترین که بیمار بتواند در راحت طوريهبرداري: باید داراي دسته قابل تنظیم باشد بصندلی نمونه -1

باید داراي حفاظ ایمنی جهت جلوگیري صندلی چنین گیري روي صندلی بنشیند. همنمونهجهت وضعیت 

 از افتادن بیمار باشد.

 تخت معاینه  -2

 نمونه  هايظرف آوريسینی جمع -3

 دستکش  -4
 ها باید تعویض گردد.گیريدستکش در صورت آلودگی و یا در فواصل نمونه 

  (23G–19)سوزن  -5

 (evacuated tube)هاي خالء جهت استفاده از لوله (holder)دارنده مخصوص سرنگ یا نگه -6

 بار مصرف یك نیشتر -7

 هاي خالءدار یا لولهها و ظروف در پیچانواع لوله -8

  (tourniquet) بازوبند -9
 یخچال یا یخ باید در دسترس باشد  -10

 ها: ضدعفونی کننده -11

  70ایزوپروپیل الکل یا اتیل الکل% 

  محلولpovidone – iodine 10-1%  یا کلر هگزیدین گلوکونات جهت کشت خون 

. باند و گاز (رددگاستفاده از پنبه پیشنهاد نمی) cm 5/7×5/7یا  cm 5×5اي در ابعاد گاز پارچه -12

 دسترس باشد. در باید جهت پانسمان 

 (Puncture Resistant Disposal Container)هاي آلوده دفع سرسوزن ظروف مخصوص -13

 ها و درج مقدار خون الزم براي هر آزمایش و نوع لوله مورد استفاده فهرست انواع آزمایش -15
 هاي محتوي خونروتاتور جهت مخلوط نمودن لوله -16

 گیري وریدينمونه
 گیري مراحل نمونه

گیر کار خون، خون وریدي آوري نمونهم دارد. جهت جمعاو مهارت تو گیري صحیح نیاز به دانشخون

  :گیري نمایدآزموده باید مراحل زیر را پی

 انطباق مشخصات برگه درخواست آزمایش با مشخصات بیمار -1

 گیري رعایت رژیم غذایی پیش از نمونه اطمینان از -2

 انتخاب وسایل مورد نیاز  -3

 شود. می سرنگ و سرسوزن مناسب یا لوله خالء براساس نوع آزمایش انتخاب

هاي دلیل رعایت اصول ایمنی از سرنگ و سرسوزن استفاده نشود و لولههگردد بطور کلی توصیه میهب* 
 د. نخالء جایگزین آن گرد
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 استفاده از دستکش -4

 گیريوضعیت بیمار هنگام نمونه -5

و به  مشت کرده به منظور برجسته شدن وریدهادست خود را گیري نشسته و بیمار بر روي صندلی نمونه

قرار گیرند.  تا مچ دست در یك خط مستقیمدهد که بازو برداري قرار میوي روي دسته صندلی نمونهنح

باعث تغییر باز و بسته کردن مشت باید توجه داشت که بیمار نباید مشت خود را باز و بسته نماید زیرا 

 شود.بعضی مواد در خون می

 بستن تورنیکه -6

-هجهت تسهیل ورود خون ب و ون و برجسته شدن رگ مورد نظرشدن ورید از خ به منظور افزایش پر

دي نظیر رشود )قابل ذکر است در موااستفاده می (تورنیکهبند )رگهاي خالء از داخل سرنگ یا لوله

  گیري الکتات خون نباید تورنیکه بسته شود(.اندازه

گیري بسته شود و نباید بیش از یك دقیقه بر روي متر باالي ناحیه نمونهسانتی 5/7-10باید بندرگ
 .بازوي بیمار بسته بماند

 انتخاب ورید مناسب  -7

گیري از خونیرد. گصورت می Cephalicو  Median cubitalگیري از وریدهاي نمونه اغلب موارددر 

ی وریدهاي سطح داخلی مچ نباید مورد استفاده قرار ول ست،ا قبول قابل وریدهاي پشت دست نیز

 .گیرند

 گیريتمیزکردن محل نمونه -8

صورت حرکت دورانی از هب %70گیري به کمك گاز آغشته به ایزوپروپیل الکل یا اتیل الکلناحیه نمونه

 همولیز منظور جلوگیري ازبه ،هوا پس از خشك شدن موضع درگیري نمونهشود. داخل به خارج تمیز می

 گیرد.و کاهش سوزش ناشی از تماس نوک سوزن با الکل و پوست، صورت می

 گیرينمونه -9

یا کمتر وارد ورید  C30به سمت باال است، با زاویه  آندر حالی که قسمت مورب نوک باید سر سوزن 

 شود. 

 .شود باز )تورنیکه( بندرگبه محض ورود خون بداخل سرنگ یا لوله خالء باید * 
 در صورت استفاده از لوله خالء باید تمهیدات زیر صورت گیرد : 

 داشته شده و اولین لوله با فشار به سوزن مرتبط شوداالمکان سوزن در رگ ثابت نگهحتی.  

 شوند. پس از وقفه جریان خون اولین لوله از سوزن جدا پر ها باید تا خاتمه مکش از خونهـولـل 

 شوند. می متصل به سوزنهاي بعدي شده و لوله

 مرتبه  5-10)باخون باید بالفاصله پس از پرشدن مخلوط شوند  انعقاد و حاوي ماده ضد هايلوله

 ها به شدت مخلوط گردند. جهت جلوگیري از همولیز نباید لوله سروته نمودن(.

 د. کنباز  خود را مشتباید هاي خالء بیمار پس از جاري شدن روان خون به داخل سرنگ یا لوله
 سوزن دفع سر -10
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، دفع گردند. سپس نمونه در ظروف ایمنباید  بدون گذاشتن درپوش سرسوزنآلوده  هايسوزن سر

 .خون به آرامی در ظروف مربوطه تخلیه شود

 تخلیه خون -11

بار  10تا  5د باید بالفاصله و به آرامی نشوانعقاد ریخته می هاي حاوي ماده ضدهایی که در لولهنمونه

شود باید به آرامی در جدار انعقاد ریخته می که نمونه در لوله بدون ماده ضدمخلوط شوند. در صورتی

 داخلی لوله تخلیه گردد. 

 گیرياقدامات پس از نمونه -12

 .وجود آمدن هماتوم کنترل گرددهریزي و یا بگیري، باید موضع از نظر بندآمدن خونپس از خاتمه نمونه

 نمونه ظرف حاوي گذاريبرچسب -13

ها و ظروف حاوي بر روي لوله را اطالعات زیرداراي گیري باید برچسب بالفاصله پس از اتمام نمونه
 : نمودنمونه خون بیمار الصاق 

ردیابی هاي آزمایش )بخصوص در گیريزمان نمونه ،تاریخ ،شماره شناسایی ،نام، نام خانوادگی بیمار -
 گیرنام فرد خون ،(TDMدوز درمانی داروها 

 گیري از طریق سوراخ کردن پوستنمونه – مویرگیگیري خون

 (Skin Puncture) 
 ،بیماران با سوختگی وسیع و بزرگساالن در شرایط خاص نظیر اطفــالدان، در نوزا گیري مویرگیخون

 بیماران مسن یا سایر بیمارانی که وریدهاي سطحی و مستعد به ترومبوز ، بیمارانچاق بیماران بسیار

 است.اي برخوردار ، از اهمیت ویژهها قابل دسترسی نبوده یا بسیار شکننده استآن
 وري نمونه:آجمع نواحی مناسب جهت سوراخ کردن پوست و 
 ی انگشتان دستیبند انتها -

 سطح داخلی و خارجی پاشنه پا -

 گیردگیري از پاشنه پا انجام میمعموال خونسال در نوزادن کمتر از یك. 
 گیري ارم( خونـا چهـوم یـر انگشتان )انگشت سـآخ بند از سطـح داخـلی االن معموالـزرگسـدر اطفال و ب

 باشند.نمی سطح جانبی و نوک انگشتان مناسب گیرد.صورت می
 گیري صورت گیرد:خون نبایدنواحی زیر  از

 نرمه گوش (1

 ناحیه مرکزي پاشنه پا در نوزادان  (2
 سالو اطفال کمتر از یك انگشتان  )دست و پا( نوزادان (3
 دلیل تجمع مایع بافتی(اند)بهسوراخ شده گیريجهت نمونه ی که قبالطقنامنواحی متورم یا  (4
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 روش کار 

خشك  شده و پس ازعفونی  ( ضد%70)یا اتانول %70نظر توسط محلول ایزوپروپانول  موضع مورد

اولین باید  قابل ذکر است که .شودانجام میالنست استریل وسیله به گیريشدن در مجاورت هوا، خون

 استفاده نمود. قطرات بعدي از و کرده پاک وسیله گازبهرا  قطره خون

 سازي نمونه خونآماده

حداکثر زمان  .جدا گرددهاي خونی گیري از سلولدنبال نمونههترین زمان بسرم یا پالسما باید در کوتاه

که  قابل ذکر است گردد.می پیشنهادگیري پس از نمونهساعت  2 سرم یا پالسمامجاز جهت جداسازي 

-هاي کورتیکواستروئیدي، کورتیزول، کاتکوالمینپتاسیم، هورمون یباتی نظیرکگیري تردرخصوص اندازه

 ساعت باشد. 2ها، اسید الکتیك و هموسیستین این زمان باید کمتر از 

 گذارد.قابل ذکر است که درجه حرارت محیط نیز بر پایداري برخی مواد تاثیر می

گیرد: مرحله پیش از سانتریفیوژ، مرحله سانتریفیوژ، سازي نمونه در طی سه مرحله انجام میآماده

 مرحله پس از سانتریفیوژ

 مرحله پیش از سانتریفیوژ 

گیري گازهاي خون و آمونیاک، استفاده از جز اندازهد در خون بهگیري مواهاي اندازهبراي اکثر روش

 سرم یا پالسما ارجحیت دارد.

 آوري )در ظروف در بسته(، باید جهت جداسازي و سانتریفیوژ تهیه سرم: نمونه خون پس از جمع

گـیرد. طور خودبخود صورت مراحل لخته شدن را طی نماید که بهتر است این مرحله با طی زمان و به

گردد. در دقیقه کامل می 30-60( پس از C25-22طور طبیعی در دماي اتاق )عمـل لخته شدن به

تر بوده و اگر نمونه در صورتی که بیمار داروهاي ضد انعقاد مصرف نماید، زمان لخته شدن طوالنی

الزم جهت کامل  چنین اگر زمانافتد. هم( نیز این عمل به تاخیر میC8-2شرایط سرما قرار گیرد )

هاي ظریف فیبرین ممکن است سبب ایجاد خطا شدن مراحل تشکیل لخته کافی نباشد، تشکیل رشته

توان از هاي خودکار بیوشیمی گردد. جهت تسریع در عمل لخته شدن میدر نتایج بسیاري از دستگاه

-اشد استفاده نمود. بهکننده عمل لخته شدن بکننده یا تسریعآوري سرم که حاوي فعالهاي جمعلوله

 5دقیقه، ترومبین به  2-5هاي حاوي افزودنی نظیر سم مار، زمان تشکیل لخته را به طور مثال لوله

رسانند. )استفاده از اپلیکاتور چوبی یا دقیقه می15-30هاي شیشه به حدود سیلیکا و پارتیکل دقیقه،

 گردد(پالستیکی جهت جداسازي لخته از دیواره لوله پیشنهاد نمی

 جز سیترات سدیم باید پس از هـاي حاوي خون به همراه مواد افزودنی بهتهیه پالسما: لـولـه

جز موارد خاص کـه بار جهت مخلوط شدن سر و ته گردند )به 5-10گیري به آرامی براي حداقل نمونه

 3-4و خون باید هاي حاوي سیترات سدیم بایـد مطابق دستورالعمل سازنده لوله عمل گردد(. لوله

 مرتبه سر و ته گردند.



37 
 

 داري شوند. ها باید تا قبل از عمل سانتریفیوژ و جداسازي در سرما نگهسرد نمودن: بعضی نمونه

هاي خونی را مهار نموده و سبب پایداري اجزاي حساس به حرارت سرد کردن نمونه، متابولیسم سلول

در یخ خرد شده یا مخلوطی از آب و یخ قرار گیرد گردد. جهت سرد نمودن، نمونه باید سریعا می

باشد(. یخ باید کامال دلیل تماس ناکافی بین نمونه و یخ قابل قبول نمیهاي بزرگ یخ به)استفاده از تکه

 اطراف سطح خون درون لوله را احاطه کند. 

گردد. سرما ینکته: قرار دادن نمونه خون بیش از دو ساعت  در سرما سبب افزایش کاذب پتاسیم م
گردد و بدنبال آن سبب مهار گلیکولیز شده، لذا انرژي جهت پمپ پتاسیم به داخل سلول ایجاد نمی

ها نیز نباید تا قبل از گیري الکترولیتکند. نمونه جهت اندازهها به بیرون نشت میپتاسیم از سلول

 قرار گیرد.  C8-2سانتریفیوژ و انجام آزمایش در دماي 

ها، آمونیاک، اسید الکتیك، پیروات، گیري تـرکیباتـی نظیر کـاتکول آمینخـون جهت انـدازهنمونه 

آوري در سرما گاسترین، هورمون پاراتیروئید، فعالیت رنین پالسما و اسید فسفاتاز، باید پس از جمع

 داري شود.نگه

 ت مواد در نمونه ظیرات غلیند از تغنتواها میبعضی افزودنی هاي متابولیك:مهارکننده ها وهدارندنگه

-توانند گلوگز را در حضور سلولمی مواد آنتی گلیکولیتیك نظیر فلوراید د.نبا گذشت زمان جلوگیري نمای

( C8-2ساعت در دماي یخچال ) 48( و تا C24-22ساعت در دماي اتاق ) 24هاي خونی به مدت 

توان از مواد افزودنی آنتی گلوگز در نوزادان و اطفال میگیري دلیل حساسیت اندازهدارند. بهپایدار نگه

گیري الکتات باید از فلوراید سدیم یا اگزاالت پتاسیم چنین جهت اندازهگلیکولیتیك استفاده نمود. هم

 استفاده نمود.

 انتقال

شگاه جزء گیري به آزمایهاي بیولوژیك نظیر خون، ادرار و سایر مایعات بدن از محل نمونهانتقال نمونه

زمان چرخه کاري  3/1هاي خون روند انتقال باشد. در مورد نمونهکاري در آزمایشگاه میمهمی از چرخه

 شود.را شامل می

 آوري نمونه در محل آزمایشگاهجمع *

 ترین زمان ممکن به آزمایشگاه ارسال گردند. ها باید در ظروف در بسته مناسب در کوتاهزمان: نمونه

هایی که باید با حفظ زنجیره جز نمونهبایست در شرایط دماي اتاق صورت گیرد، بهها مینمونهانتقال 

گیري به آزمایشگاه در شرایطی که دماي داري و منتقل شوند. انتقال سریع نمونه از محل نمونهسرد نگه

 است از اهمیت زیادي برخوردار است. C22گیري باالتر از محل نمونه

 داري گردند. این امر دار و در وضعیت قائم نگههاي در پوشهاي خون باید در لولهنمونه ه:وضعیت لول

گردد و احتمال ایجاد چنین کاهش به هم خوردگی محتوي لوله میسبب تسریع فرایند انعقاد و هم

 دهد. همولیز را نیزکاهش می
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 دار قرار گیرند. عدم وجود ظروف درپوشداري در ها باید در طول مدت انتقال و نگهدرپوش: نمونه

نظیر  PHدلیل از دست دادن دي اکسید کربن و افزایش درپوش باعث خطا در نتایج بعضی متغیرها به

 گردد.یابند( میکلسیم یونیزه و اسید فسفاتاز )افزایش می

 دهد.چنین وجود درپوش خطر ایجاد آئروسل، تبخیر نمونه و آلودگی را نیز کاهش میهم

 هاي قرمز را به حداقل همولیز: حمل و نقل نمونه باید به آرامی صورت گیرد تا امکان آسیب به گلبول

شود که به روش نوري هایی میرساند. وجود همولیز در نمونه سبب تداخل با عملکرد برخی دستگاه

همولیز )با منشا خارجی(  کنند. ترکیبات زیادي در سرم و پالسما تحت تاثیرگیري میپارامترها را اندازه

 هایی از آن به شرح زیر است:گیرند که نمونهقرار می

o یابند شامل: هموگلوبین پالسما، آسپارژین پارامترهایی که شدیدا تحت تاثیر همولیز قرار گرفته و افزایش می

 باشند.(، پتاسیم، الکتات دهیدروژناز میASTامینو ترانسفراز )

o گیرند شامل: آهن، آالنین امینو ترانسفراز قابل توجهی تحت تاثیر همولیز قرار میطور پارامترهایی که به

 یابد( هستند.)کاهش می T4یابند( و )افزایش می

o دنبال همولیز وجود دارد شامل: ها بهپارامترهایی که کمتر تحت تاثیر همولیز قرار گرفته ولی امکان افزایش آن

 باشند.یزیم، کلسیم، و اسید فسفاتاز میفسفر، پروتئین توتال، آلبومین، من

لیتر هموگلوبین، به رنگ صورتی روشن و پالسماي گرم در دسیمیلی 20قابل ذکر است پالسماي حاوي 

روبین در پالسما ممکن لیتر هموگلوبین، به رنگ قرمز است. باال رفتن بیلیگرم در دسیمیلی 100حاوي 

لیتر هموگلوبین ممکن گرم در دسیمیلی 200طور مثال غلظت است وجود هموگلوبین را بپوشاند به

 لیتر قابل رویت نباشد.گرم در دسیمیلی 20روبین است با چشم غیر مسلح با وجود بیلی

گردد در مواردي وجود همولیز در نمونه خون کامل ممکن است با چشم قابل رویت نباشد لذا پیشنهاد می

باشد، نمونه مورد آزمایش از نظر وجود ي باالتر از محدوده مرجع آن میگیرکه نتایج متغیر مورد اندازه

 همولیز نیز بررسی گردد. )با سانتریفیوژ و بررسی پالسما(

  مجاورت با نور: نمونه نباید در مقابل نور خورشید قرار گیرد این امر بخصوص در مورد ترکیباتی که

و بتا کاروتن  B6و  Aروبین، ویتامین به نور خورشید یا اولترا ویوله بسیار حساس هستند نظیر بیلی

از کاغذ آلومنییوم ها جهت محافظت از نور باید در پوششی بسیار اهمیت دارد. ظرف حاوي این نمونه

 داري شوند.اي نگهاي قهوهپیچیده شده یا درظرف شیشه
 آوري نمونه خارج از محل آزمایشگاهجمع *

هاي خون باید حداکثر تا دو ساعت پس از نمونهگیري انجام گیرد، در صورتی که در مرکزي فقط نمونه

رعایت اصول  آزمایش و هاي موردگیري با رعایت تمهیدات الزم نظیر شرایط پایداري متغیرنمونه

ایمنی، در دماي اتاق )مگر در موارد خاص که نیاز به زنجیره سرد دارد( به آزمایشگاه منتقل شوند. در 

و پس از جداسازي سرم  باید صورتی که نتوان در محدوده زمانی فوق، نمونه خون را ارسال نمود

 .ردکبا رعایت پایداري نمونه به آزمایشگاه ارسال و داري نگه C8-2دردماي آن را ، پالسما

 * دریافت نمونه 
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گردد. در صورتی کـه نمونه خون پس از دریافت و کامل شدن مرحله لخته، جهت سانتریفیوژ آماده می

 دقیقه پس از  5-30آوري شـده بـاشد در طی مدت کننـده لختـه جمـعخـون در لـولـه فعـال

-انتریفیوژ گردد. نمونه در لوله حاوي ماده ضد انعقاد سریعا قابل سانتریفیوژ میتواند سگیري مینمونه

 باشد.

گیري بعضی متغیرها در خون نظیر سرب، سیکلوسپورین و هموگلوبین گلیکوزیله، خون جهت اندازه

 گیرد. ولی اگر نمونه اشتباها سانتریفیوژ شود مشکلی ایجاد نشده و کامل مورد استفاده قرار می

 توان آن را با همان شرایط به بخش مربوطه ارسال نمود.یم

( تا آماده شدن جهت سانتریفیوژ باید در C8-2داري شوند )هایی که باید در شرایط سرما نگهنمونه

 گردد.دار در این خصوص پیشنهاد میاین درجه حرارت باقی بمانند. سانتریفیوژ یخچال

 معیارهاي رد نمونه خون  *

  )مشخصات ناکافی از بیمار یا نوع آزمایش )نظیر عدم وجود برچسب یا برچسب با اطالعات ناقص 

        حجم ناکافی 

 نشت نمونه به خارج از ظرف 

 آوري نمونهاستفاده از لوله نامناسب جمع 
 کند( ل میآز تداخگیري اوره با روش اورهضد انعقاد نامناسب )مثال فلوراید سدیم در اندازه 

 هاي متعدد خالء گیري از لولهآوري نمونه در صورتی که در طی یك بار نمونهترتیب نادرست جمع

 استفاده شود.

  وجود همولیز یا لیپمی 

 داري و انتقال نمونه در دماي نامناسبنگه 

 آوري شده با ماده ضد انعقادهاي جمعوجود لخته در نمونه 

 درخواست آزمایش با نوع نمونه و مشخصات آن عدم تطابق برگه 

 مرحله سانتریفیوژ 

طور که ذکر شد استفاده از اپلیکاتور چوبی یا پالستیکی جهت جداسازي لخته از دیواره لوله همان

گردد. در صورت استفاده باید احتیاط الزم براي جلوگیري از ایجاد همولیز و تولید آئروسل پیشنهاد نمی

چنین باید در تمام مراحل جداسازي نمونه، رعایت اصول ایمنی و استفاده از وسایل همصورت گیرد. 

 ها در طی سانتریفیوژ حتما باید بسته باشد.حفاظت فردي صورت گیرد. قابل ذکر است که درب لوله

(، شعاع موثر و قطر داخلی Head، سر )Rotor)امروزه با تنوع سانتریفیوژها از نظر قسمت گردان )

 Relative)شود و نیروي نسبی سانتریفیوژ استفاده نمی  (Round Per Minute)گر از اصطالحدی

Centrifugal Force)  یاRCF جایگزین آن شده است. 

2)RPM×(r×5= 1.118×10 RCF 
r )شعاع گردان )سانتی متر :  
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 باشد.شعاع موثر بیشترین فاصله افقی از محور گردان تا انتهاي مایع موجود در لوله می

RPM )سرعت گردان )تعداد دور در دقیقه : 

بهره  3-1توان از نمودار مورد نیاز با توجه به شعاع و نیروي نسبی سانتریفیوژ می RPMبراي تعیین 

 گرفت .

 
 به کمك شعاع و نیروي نسبی سانتریفیوژ RPM: نموگرام تعیین 3-1نمودار 

سانتریفیوژ در کتاب مدیریت و کنترل کیفی تجهیزات در براي مطالعه بیشتر به دستورالعمل فنی 

 آزمایشگاه پزشکی از این مولف مراجعه شود.

کـه دماي قـابـل ذکـر است جهت برخی فاکتورها که به دما حساس هستند، باید از سانتریفیوژهایی

ه گرما ب cAMPو  ACTHطور مثال تـرکیباتی نظیر ها قـابل کنترل است استفاده نمـود. بـهآن

 صورت گیرد. C4ها نیز باید در دماي حساس هستند و انتقال و سانتریفیوز آن

گیري پتاسیم هم به همراه ترکیباتی که حساس به دما هستند درخواست شده که اندازهنکته: در صورتی

سبب  C15تر از باشد باید توجه نمود که نمونه مذکور سریعا از سانتریفیوژ خارج شود )دماي پایین

گیري پتاسیم نمونه گردد(. الزم به ذکر است جهت اندازهساعت می 2افزایش کاذب پتاسیم پس از 
 بار سانتریفیوژ گردد.نباید بیش از یك

 * زمان مورد نیاز جهت سانتریفیوژ نمونه

 دقیقه در 10-15دار باید بـه مـدت تهیه سرم و پالسما: نمونه در ظرف درپوشg1200-1000  سانتریفیوژ

ساعـت بعـد از جداسازي سرم انجام نگیرد، سرم یا پالسما باید در  4کـه آزمـایش تا شود. در صـورتـی

 داري گردد.نگه C6-4دماي 

 دقیقه در 15دار باید به مدت هاي انعقادي: نمونه در ظرف درپوشتهیه پالسما جهت آزمونg1500 

 سانتریفیوژ گردد.

 مرحله پس از سانتریفیوژ 
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 داري نمونهنگه 

که داري است. در صورتیساعت پس از جداسازي در دماي اتاق قابل نگه 8پالسما و سرم حداکثر تا 

 داري گردد.ساعت صورت نگیرد نمونه باید در یخچال نگه 8سنجش مورد نظر تا 

تر، داري طوالنیصورت نیاز به نگهساعت مقدور نباشد یا در  48که امکان انجام آزمایش تا درصورتی

 داري شود.نگه -C20سرم یا پالسما باید در دماي 

هاي فریز شده جدا پرهیز گردد، زیرا این امر سبب از بین نکته: باید از آب شدن و یخ زدن مکرر نمونه
داري نگهشود. استفاده از فریزرهاي بدون برفك نیز جهت رفتن بعضی ترکیبات در سرم یا پالسما می

 گردد.نمونه پیشنهاد نمی

و  C25ساعت در دماي  24در صورت استفاده از مواد آنتی گلیگولیتیك )نظیر فلوراید( گلوگز پالسما تا 

ها(  قابل ماند. )حتی در صورت عدم جداسازي پالسما از سلولپایدار می C8-2ساعت در دماي  48تا 

هاي سفید نمونه باالتر از حد طبیعی باشند، اثر کت و گلبولهاي قرمز، پالکه گلبولذکر است در صورتی

دلیل مشکل بودن مهار گلیکولیز در نوزادان، باید پالسما در یابد. بهگلیکولیتیك این مواد کاهش می

 ها جدا گردد.   اسرع وقت از سلول

 افزودنی یا فعال کننده لخته، باید آوري خالء داراي ژل جداکننده همراه با هاي جمعدر صورت استفاده از لوله

 مالحظات زیر صورت گیرد:

 ها آوري خون جهت سرعت بخشیدن، تکمیل عمل لخته شدن و روند ضد انعقاد، لولهبه محض جمع

 بار تکان داده شوند.  5-10باید

 نیروي نسبی سانتریفیوژ و زمان الزم جهت جداسازي سرم یا پالسما بسته به کارخانه سازنده 

 ممکن است متفاوت باشد.

 ساعت در دماي  48هاي محتوي ژل تا توان سرم را در لولهطور کلی میبهC4 داري نمود، ولی نگه

 طور چشمی نیز بررسی گردد.باید قوام ژل به

 تداخالت:
 گیري میزان پروژسترون، داروهاي سه آوري خون حاوي ژل جداکننده جهت اندازههاي جمعاز لوله

هاي ایمونوهماتولوژي )بانك خون( نباید گیري سطح دارویی و آزموناي ضدافسردگی، اندازهحلقه
 استفاده شود.

 

 ادرار

گیرد. شناسی مورد استفاده قرار میشناسی و میکروبهاي شیمیایی، سلولنمونه ادرار براي بررسی

 باشد.ه میآوري ادرار از عوامل مهم در کیفیت نمونگیري و ظروف جمعنحوه نمونه
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متر، با اندازه مناسب و غیر قابل سانتی10نمونه ادرار باید در ظرف تمیز دهان گشاد با قطر حداقل 

صورت عاري از بار مصرف بوده و درغیر اینآوري ادرار یكآوري گردد. بهتر است ظرف جمعنشت، جمع

 نباید به مدفوع آلوده باشد.هرگونه آلودگی با مواد شوینده باشد. قابل ذکر است که نمونه ادرار 

گیري از نوزادان و اطفال باید از جهت کشت ادرار ظرف نمونه باید حتما استریل باشد. براي نمونه

 هاي ادراري استفاده شود.کیسه

آوري )در هاي معمول و میکروبیولوژیك نمونه ادرار باید حداکثر تا دو ساعت پس از جمعجهت بررسی

ی قرار گیرد. پس از این مدت ترکیبات شیمیایی ادرار تغییر کرده و عناصر دماي اتاق( مورد بررس

هاي هاي سفید در نمونههاي قرمز و گلبولکنند. سیلندرها، گلبولتشکیل دهنده آن شروع به تخریب می

 قلیایی بسیار مستعد لیز هستند.  PHبا وزن مخصوص پایین و 

تر سازي ادرار هرچه سریعنظر است باید مراحل آمادههنگامی که ارزیابی سلولی سدیمان ادراري مد

 g400دقیقه در  5دار به مدت صورت گیرد. جهت تهیه رسوب ادرار باید نمونه در ظروف درپوش

 سانتریفیوژ گردد.

که نتوان نمونه را به سرعت به آزمایشگاه منتقل نمود و هاي میکروبیولوژیك در صورتیدر بررسی

 توان از داري کرده و یا مینگه C8-2ساعت در دماي  24وان آن را بـه مدت تـآزمـایش کـرد مـی

 هاي باکتریواستاتیك نیز استفاده نمود.دارندهنگه

گذاري شود، اطالعات مورد نیاز شامل: نام بیمار، زمان درستی برچسبظرف محتوي نمونه باید به

که چنین در صورتیباشد. همنمونه )کاتتر ......( میدارنده، در موارد خاص ذکر نوع گیري، نام نگهنمونه

 داري و زمان دریافت نیز ذکر گردد.نمونه از محل دیگري ارسال گردد باید نحوه نگه

لیتر است، میلی 12طور متوسط هاي معمول کمی و کیفی ادرار بهحداقل حجم مورد نیاز جهت بررسی

ر نیز مورد بررسی قرار گیرد، ولی باید حتما در برگه البته در اطفال و نوزادان ممکن است حجم کمت

 گزارش ذکر گردد. 

 آوري ادرار و موارد استفاده آنانواع مختلف جمع 

 ادرار اتفاقی جهت بررسی شیمیایی کیفی و نیمه کمی -1
 ساعته( جهت بررسی اجزاي سلولی، سیلندر و کست 8اولین ادرار صبحگاهی )ادرار  -2
 هاي کمیصبح( جهت بررسی10-7)دومین ادرار صبحگاهی  -3
 هاي کمیساعته جهت بررسی 24ادرار با زمان مشخص مثال ادرار  -4
 ادرار تمیز )ادرار میانی، کاتتر و سوپراپوبیك( -5

 * ادرار اتفاقی 

-گیرد و در هر موقع از روز قابل جمعاین نمونه جهت آزمون غربالگري روزمره مورد استفاده قرار می

آوري ادرار فرد گیري باید روي ظرف درج گردد. بهتر است قبل از جمعمان نمونهباشد، ولی زآوري می
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دلیل غلظت چند ساعت ادرار خود را تخلیه نکرده باشد. براي این منظور اولین ادرار صبحگاهی به

 تر است.پایین مناسب  PHومناسب 

 ساعته( 8گاهی )ادرار ادرار صبح *

 گردد.آوري میاز بیدار شدن فرد جمعاین نمونه معموال در اول صبح پس 

اوري اورتواستاتیك مناسب است. ابتدا شب قبل از خواب ادرار تخلیه این نمونه جهت بررسی پروتئین

گردد. در صورت تخلیه ادرار در طول شب، باید آوري میشده و نمونه صبح پس از بیدار شدن فرد جمع

 آوري نمونه ریخته شود.در ظرف جمع

 دار زمانادرار  *

گردد، مثال نمونه ناشتا، دو ساعت پس از این نمونه در یك زمان مشخص در طول شبانه روز تهیه می

 غذا یا بالفاصله پس از ماساژ پروستات 

 ساعته 24ادرار  *

 ساعته  24اي تـرشـح مـواد در ادرار، در بـعضـی مـواقع نیـاز است که ادرار دلیـل تغییرات دورهبـه

ها نام هیدروکسی استروئید و الکترولیت17ها، توان از کاتکول آمینعنوان نمونه میگردد. به آوريجمع

-ها در صبح و باالترین غلظت این ترکیبات در ظهر یا کمی پس از آن میترین غلظت آنبرد که پایین

 .باشد

  لیتر باشد. 3جمع آوري نمونه: ظرف نمونه باید پالستیکی و دهان گشاد به گنجایش تقریبی 

ساعت  24ساعته ابتدا اولین ادرار صبحگاهی دور ریخته شده و در طی  24آوري نمونه ادرار جهت جمع

اولین  آوري شده،طوري که آخرین نمونه جمعشود بهآوري میگیري جمعبعدي ادرار در ظرف نمونه

 قبل( باشد.نمونه صبحگاهی روز بعد )در همان ساعت اولین نمونه تخلیه شده روز 

بر روي برچسب روي ظرف محتوي نمونه عالوه بر نام و نام خانوادگی باید تاریخ، ساعت شروع و پایان 

 دارنده درج نام ماده نیز ضروري است.گیري نیز یاداشت گردد و در صورت استفاده از ماده نگهنمونه

 ري شود.داآوري، ظرف نمونه باید در یخچال یا درون یخ نگهدر طول مدت جمع

دارنده استفاده گردد که با توجه به خطر زیستی این مواد، ساعته از مواد نگه 24ممکن است جهت ادرار 

 باید هشدارهاي الزم به بیمار داده شود.

 ادرار تمیز *

 شود. شناسی از نمونه ادرار تمیز استفاده میهاي باکتريجهت بررسی 

  آوري نمونهنحوه جمع 

هاي خود را با آب و صابون شسته و سپس ناحیه تناسلی خود را با پنبه آغشته به آب و تبیمار ابتدا دس

نماید، بخش اول ادرار را دور ریخته و بخش میانی ادرار را با رعایت شرایط استریل در صابون تمیز می

 ریزد.ریزد و سپس بقیه ادرار را دور میآوري ادرار میدرون ظرف جمع

 هایی هستند که ادرار تهیه شــده تـوسـط کـاتـتـر و فـوق عـانـه )سوپرا پوبیك( نیز از روش

 شوند.آوري ادرار استریل در مواقع خاص و با در خواست پزشك تهیه میجهت جمع
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 که بیمار آوري ادرار استفاده نمود. در صورتیگیري از نوزادان و اطفال باید از کیسه جمعجهت نمونه

آل قبل از وصل کردن کیسه ادرار در خواست کشت ادرار نیز داشته باشد، باید نواحی شرمگاهی و پرینه

دقیقه کنترل شده و پس از  15بـا آب و صابـون شسته شود. قابل ذکر است که کیسه ادرار باید هر 

 داري شود.آوري، ادرار باید در ظرف دیگري نگهجمع
 دارنده ادرار مواد نگه 

ساعت، بررسی ترکیبات ناپایدار در ادرار و پایداري  2داري ادرار بیش از دارنده جهت نگهد نگهموا

 نمونه جهت مطالعات میکروبیولوژیك کاربرد دارد. 

باشند. این ترکیبات نرمال می 6هاي رایج اسید استیك، اسید بوریك و اسید کلریدریك دارندهنگه

دلیل امکان پاشیده شدن ادرار به هنگام چنین بهباشند. همتوکسیك بوده و داراي خطر زیستی می

آوري شده و سپس به ظرف اصلی حاوي تخلیه در ظرف، بهتر است ابتدا نمونه در ظرف دیگري جمع

 دارنده منتقل گردد. ماده نگه

 داري و انتقال نمونهنگه 

نمونه به خارج از ظرف و محیط جهت انتقال نمونه باید درب ظرف کامال محکم باشد تا امکان نشت 

توان ظرف نمونه را درون ظرفی دیگري اطراف به حداقل برسد )در صورت امکان جهت انتقال می

 قرارداد(.

ساعت در  2ترین زمان ممکن به آزمایشگاه منتقل شده و حداکثر در ظرف نمونه ادرار باید در سریع

داري شود آوري در یخچال نگهنه پس از جمعصورت باید نمودماي اتاق بررسی گردد. در غیر این

 (.C8-2)دماي 

که نتوان نمونه را به آزمایشگاه منتقل نمود و مورد بررسی هاي میکروبیولوژیك در صورتیدر بررسی

 قرارداد تمهیدات زیر باید صورت گیرد:

 ساعت در دماي  24توان به مدت نمونه را میC8-2 د.داري نموتا قبل از کشت نگه 

 هـاي بیوشیمیایی در ظـرف دیـگري که حـاوي تـوان قسمتی از نمونـه ادرار را جهت بررسیمـی

 داري نمود.دارنده باکتریو استاتیك است، نگهنگه

 Cerebro-Spinal Fluid (CSF)مایع مغزي نخاعی 

آوري مـــایــع مــغـزي نـخـاعی تــوســط پـزشـك و بـه روش پـونـکسیـون جـمـع

 گیرد.و به صورت کامال استریل انجام می (Lumber Puncture=LP)نـخـاعــی 

 لوله جمع آوري  4تا  3هاي شیمیایی، میکربیولوژیك و آنالیز سلولی در معموال مایع جهت آزمون

 شود.می

ها بر آوري گردد. لولهدار و استریل جمعشناسی نمونه باید در لوله درپوشهاي باکتريجهت آزمون

هاي بیوشیمیایی، لوله جهت آزمایش 1شوند )لوله شماره گذاري میآوري برچسباساس ترتیب جمع

 جهت بررسی سلولی(. 3شناسی، لوله شماره هاي میکروبجهت آزمایش 2شماره 
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شود، مگر باشد زیرا مایع مغزي نخاعی لخته نمیضد انعقاد نمی آوري نمونه نیازي به مادهجهت جمع

 گیري تروماتیك(.گیري همراه با صدمه باشد )نمونهآن که نمونه

 بیان شده است. 3-1الزامات مورد نیاز جهت تهیه نمونه مایع مغزي نخاعی در جدول 

 نخاعی –: الزامات مورد نیاز جهت تهیه نمونه مایع مغزي 3-1جدول 

 
ضد  نوع بررسی

 انعقاد

حجم 

مورد 

 نیاز

 مالحظات

  آزمون بیوشیمیایی )پروتئین، قند...(

- 

 

5-3 

 1لوله شماره 

در صورت نمونه 

گیري تروماتیك 

شمارش سلولی نیز 

از لوله شماره 

 گیرد.صورت می1

 2لوله شماره  3-5 - آمیزي گرمکشت و رنگ

 4یا 3شماره لوله  3-5 - شمارش سلولی و تشخیص افتراقی

 4لوله شماره  3-5 - ها )سیتولوژي(سایر بررسی

 

-نمونه بـاید در اسرع وقت به آزمایشگاه ارسال گردد. دژنراسیون سلولی در طی یك ساعت اتفاق می

ساعت به طول انجامد. نقل و انتقال نمونه در دماي  1افتد، لذا حداکتر زمان گردش کاري نباید بیش از 

داري شود. از قرار دادن هاي باکتریولوژیك نباید نمونه در یخچال نگهگیرد. جهت آزموناتاق صورت می

نمونه در معرض نور خورشید و گرما باید خودداري نمود. در صورت نیاز به حمل نمونه تا مسافت دور، 

 داريباشد. جهت نگهساعت پایدار می 3استفاده از یخدان ضروري است. در این صورت نمونه تا 

دار رویی در ظرف درپوشها، مایعطوالنی مدت، نمونه ابتدا سانتریفیوژ شده پس از جداسازي سلول

 داري است.( قابل نگه-C70پروپیلن در دماي )اي یا پلیشیشه

وسیله سانتریفیوژ آوري بهبـاید بالفاصله پس از جمع CSFجهـت مطالعـات سیتولـوژیـك رسـوب 

 ( تهیه و به آزمایشگاه ارسال شود.g180دقیقه در  20مخصوص )

 مایع سروز

گیري آوري و سپس در محل نمونهتوان در یك لوله جمعمایعات سروزي نظیر مایع جنب و صفاقی را می

هاي کمتر تقسیم نمود. قابل ذکر است که نمونه قبل از تقسیم هاي مختلف و با حجمیا آزمایشگاه به لوله

ضد انعقاد پیشنهادي در خصوص شمارش و افتراق   EDTA مخلوط گردد.و شمارش سلولی باید کامال 

 سلولی است.
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داري هستند. در قابل نگه C6-2ساعت در دماي  24ها تا جهت شمارش و افتراق سلولی، نمونه

 آوري گردد.هاي میکروبی نمونه باید در ظرف استریل جمعخصوص بررسی

 هـاي متفاوت بـه آزمـایشگـاه ارسال گردد ه در حجمسیتولوژي ممکـن است نمونــ جهت بــررسی

هاي استریل و ماده لیتر است و نیاز به استفاده از لولهمیلی 50لیتر( ولی حجم پیشنهادي میلی100-15)

 هم استفاده کرد. EDTAتوان از هپارین و باشد. البته میضد انعقاد نیز نمی

 بیان شده است. 3-2وي مایع سروز در جدول الزامات مورد نیاز جهت تهیه و آزمایش بر ر

 : الزامات مورد نیاز جهت تهیه و آزمایش بر روي مایع سروز3-2جدول 

 
 حجم مورد نیاز ضد انعقاد نوع بررسی

 )میلی لیتر(

گیـري انـدازه

پـروتـئین تـوتال، 

الکتات دهیدروژناز، 

 گلوکز و آمیالز

هپارین یا بدون ضد 

 انعقاد

8-5 

آمیزي کشت و رنگ

 گرم

سدیم پلی سولفانات 

(SPS)  یا بدون ضد

انعقاد یا ضدانعقاد 

بدون اثر باکتریوسیدي 

 و باکتریواستاتیکی

10-8 

شمارش سـلولـی 

)گلبول قـرمـز و 

سفید( و تشخیص 

 افتراقی

EDTA 

10-8 

کشت باکتري اسید 

 فست

SPS  یا بدون ضد

انعقاد یا ضد انعقاد 

بدون اثر باکتریوسیدي 

 و باکتریواستاتیکی

50-15 

 -PAPرنگ آمیزي 

 بلوک سلولی
بدون ضدانعقاد، 

 EDTA 50-15هپارین یا 

 مایعات سروزي باید در اسرع وقت و در دماي اتاق به آزمایشگاه منتقل شوند.

توان نمونه را در دماي صورت گیرند، و در صورت نیاز میتر هاي سیتولوژي نیز باید هر چه سریعبررسی

C4 داري نمود.و بدون ماده تثبیت کننده تا چند روز نگه 

 

 مایع سینوویال

هاي آزمایشگاهی بسته به اندازه مفصل و نوع مایع تجمع یافته در مفصل حجم نمونه جهت بررسی

در مفاصل کوچك ممکن است این مقدار نمونه ال است. لیتر ایدهمیلی 3-5متفاوت است. معموال حجم 

 قابل تهیه نباشد، لذا حجم کمتر نیز قابل قبول است. قابل ذکر است که نمونه قبل از 
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خوبی مخلوط گردد. در بعضی از مراجع ذکر شده که ضد انعقاد لیتیم هاي آزمایشگاهی باید بهبررسی

هاي پاتولوژیك، نباید مکان اشتباه با کریستالدلیل ایجاد کریستال در نمونه و ابه  EDTAوهپارین 

 مورد استفاده قرار گیرد. نقل و انتقال نمونه باید در دماي اتاق صورت گیرد.

 بیان شده است. 3-3الزامات مورد نیاز جهت تهیه نمونه مایع سینوویال در جدول 

 : الزامات مورد نیاز جهت تهیه نمونه مایع سینوویال3-3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي دستگاه تنفسینمونه

 باشد.م بیماري مییعالروز اول ایجاد  3هاي تنفسی در طول آوري نمونه در اکثر عفونتبهترین زمان جمع

حجم  ضد انعقاد نوع بررسی

موردنیاز 

-)میلی

 لیتر(

 مالحظات

شمارش 

سلولی و 

تشخیص 

افتــراقـــی، 

ها  کــریستال

 هاانکلوزیون

-هپارین 
EDTA 

بـر روي  5-3

حـجـم 

کمتر 

)چنـدیـن 

قطره( نیـز 

قابل انجام 

 است

 گلوکز

 پروتئین
فلوراید یا بدون 

 ضد انعقاد

 بدون ضد انعقاد

5-3 

5-3 

تـرجیحــا 

8 

ســاعت 

 ناشتایی

CH50 بدون ضد انعقاد 

5-3 

در صـورت 

عدم انجام 

سـریع 

آزمـایش 

نمونه 

منجمد 

 گردد.
C3,C4  بدون ضد انعقاد

 EDTAیا 
 

نـیـاز بـه 

لیتر میلی 1

نمونه 

 است.

، بدون SPS کشت

ضدانعقاد یا ضد 

انعقاد بدون 

اثرباکتریوسیدي 

و 

 باکتریواستاتیکی

5-3 

نیاز بـه 

لـولـه 

استریل 

 است.
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زاي . عوامل بیماريشوندمیآوري جمع تنفسیاز قسمت فوقانی و تحتانی دستگاه  ،ها بسته به محل عفونتنمونه

-عوامل بیماريو  گلو قسمت نازوفارنژیال گرفته شده از هايفوقانی )ویروسی و باکتریایی( در نمونهدستگاه تنفسی 

هایی نظیر لژیونال مشکل است لذا . کشت ارگانیسمقابل بررسی هستندزاي دستگاه تنفسی تحتانی در نمونه خلط 

  شناساییبهتر است که تشخیص بر اساس 

گیري از گلو یا فارنژیال نباید اپیگلوت، نمونهحاد التهاب  در صورت شك بهشد. هاي جدا شده از ادرار باژنآنتی

وسیله این شیوه ممکن است سبب انسداد شدید تنفسی شود. معموال التهاب اپیگلوت به زیرا استفاده ازصورت گیرد 

 کشت خون هم جدا گردند. ازممکن است آن کننده  ایجاداتیولوژیك  گردد ولی عوامل رادیوگرافی گردن تایید می

 دستگاه تنفسی فوقانی 

 هالوزه و گلوبرداري از نمونه  

، براي مشاهده نواحی را به پایین فشار داده وينگ زبان آبسال باتا دهان خود را باز نماید و شود میاز بیمار خواسته 

لژینات کلسیم را چندین بار بر روي نواحی داکرونی یا آسواپ استریل  شود.ملتهب و اگزودا از چراغ قوه استفاده می

کشیم. باید توجه شودکه سواپ با سطح داخلی حفره دهانی تماس پیدا نکند. چنانچه ملتهب و اگزوداي حلق می

دار حاوي محیط گیري مورد آزمایش قرار نگیرد در یك لوله استریل درپوشساعت پس از نمونه1-2سواب در طی 

شود )انتهاي سواپ که با دست در تماس بوده باید شکسته شود و درپوش روسی قرار داده میانتقالی باکتریایی یا وی

 در جاي خود قرار گیرد(.

 صورت گیري نمونهبا سواپ استریل دیگري به روش ذکر شده  مستقیم جهت تهیه گسترش

 گیرد. می

 نازوفارنکس انتهاي بینی و برداري ازنمونه  

سر بیمار باید کمی  .تهیه گردد وارد سوراخ بینی شده و از نازوفارنکس نمونه لاستری پذیرانعطافوسیله یك سواپ هب

متر وارد بینی کرده تا مطمئن شوید که سواپ وارد ناحیه سانتی 6-5در افراد بالغ سواپ را حدود  .دوه شبردبه عقب 

از هر سوراخ  .ته و سپس به آرامی بچرخانیدداشثانیه نگه سواب را چندخلفی فارنکس شده است، در همان وضعیت 

 گردد. یکی جهت گسترش مستقیم و دیگري جهت کشت استفاده می که شودمیگرفته دو سواپ بینی 

 آسپیراسیون نازوفارنکس 

 لیکون ترشحات را آسپیره نمایید.یس است. با کاتتر و کارآمدتر تراین روش در کودکان و نوزادان از سواپ راحت

 تنفسی تحتانی دستگاه 

 آوري خلط روش جمع 
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 )نمونه حاوي آب دهان،ست ها پس از سرفه عمیق احاوي مواد ترشحی حاصل از ریه مناسب ك نمونه خلطی

 باشد(.ترشحات حلق و بینی مناسب نمی

 گیريزمان نمونه 

یك نمونه خلط براي  آزمایش باشد،هاي مختلف متفاوت میکه تعداد باسیل سل دفع شده در زماندلیل اینهب

براي تهیه نمونه بیمار باید ناشتا باشد. در خصوص تعداد  ند و حتما باید سه نمونه تهیه گردد.کتشخیص کفایت نمی

وجـود کند ولـی درصـورت شـك بـهآوري شده جهت سایر عوامل باکتریایی ِیك نمونه کفایت مـینمونه جمع

 باشد.نمونه جداگانه  صبحگاهی مناسب می عـوامل قارچی و عفونت مایکوباکتریوم سه

 شود.گیري دوم نیز تحویل داده میگردد و ظرف جهت نمونهتهیه می در اولین مراجعه بیمار به واحد درمانی نمونه اول:

 نماید.صورت ناشتا در منزل تهیه میکه بیمار قبل از برخاستن از جاي خود و به خلط صبحگاهی نمونه دوم:

 از بیمار گرفته  همزمان با مراجعه بیمار براي تحویل نمونه دوم که خلط صبحگاهینمونه سوم: 

 شود.می

-جمع مترسانتی 5-7نمونه باید در ظرف دهان گشاد از جنس پالستیك قابل سوختن شفاف و محکم با قطر حدود 

 چنین هم و و کیفیت قابل رویت بوده آوري گردد )نمونه داخل آن از نظر مقدار

دار ظرف در پیچ باید از ،جهت جلوگیري از نشت خلط از داخل ظرف به بیرون. معدوم گردد( سوزانده و حتیراهب

اي دهان توان از ظروف شیشهالستیکی با مشخصات فوق میـرف پـ. در صورت عدم دسترسی به ظاستفاده نمود

 .)با رعایت اصول استریلیزاسیون( دار استفاده نمودگشاد در پیچ

  گیرينمونهنحوه  

)در حالی که  هاي عمیق خلط را درون ظرفبا سرفه و یك نفس عمیق کشیده بیمار صبح ناشتا در فضاي باز ابتدا 

. بهتر دهدمیآن را بسته و در کیسه نایلونی قرار  ب. سپس درکندتخلیه میهاي بیمار قرار دارد( ظرف نزدیك لب

 لیتر باشد.میلی 3-5است حجم خلط بین 

 د:شوباید به روش زیر عمل  نمونه خلط بدهد ،صورتی که بیمار نتواند با سرفه کردن براي انجام آزمایشدر 

سپس پس از  تر از سینه قرار گیرد.بیمار روي تخت معاینه طوري بخوابد که صورت او رو به پایین بوده و سر او پایین

نمونه کافی از خلط ادامه تهیه  این عمل باید تا .رج کندیك بازدم محکم خلط را خا داشته باخود را نگه دم عمیق نفس

 یابد.

 صورت در محل خنك )ترجیحا در تر به آزمایشگاه ارسال گردد. در غیر اینباید نمونه هر چه سریع: دارينگه

 .داري شودیخچال( نگه
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 د.نها منتقل گردویروس ها/باید در محیط کشت انتقالی مناسب باکتري هاي تنفسی به جز خلط،همه نمونه 

دماي انتقالی مناسب در ط محی ها درساعت در دماي محیط و ویروس 24هاي باکتریایی تا مدت نمونهC8-4 

 باشند.قابل انتقال می

 

 آوري نمونه چشمجمع

باکتریایی هاي معمول جهت تشخیص کونژکتیویت حاد ناشی از عوامل هاي قرنیه و ملتحمه نمونهها و گسترشسواپ

که از چشم چپ یا راست هاي گرفته شده از ترشحات قرنیه و ملتحمه باید از نظر اینباشند. تمام نمونهو ویروسی می

برداري ها باید شرایط استریل رعایت گردد. قبل از نمونهآوري این نمونهگذاري گردند. جهت جمعتهیه شده، برچسب

هاي قرنیه باید توسط پزشك برداري از تراشهکرده باشد. قابل ذکر است که نمونه اي استفادهبیمار نباید دارو یا قطره

 متخصص چشم صورت گیرد.

 هاي ملتحمهآوري سواپروش جمع

 هاي ملتحمه به شرح زیر است:آوري سوابمراحل جمع

 کننده مالیم تمیز کنید.پوست اطراف چشم را با یك ماده ضد عفونی -1

 طور دورانی بر روي ملتحمه بمالید. ات کلسیم یا نخی را در سرم استریل مرطوب کرده و بهسواپ استریل آلژین -2

 دار حاوي محیط انتقالی مناسب قرار دهید.سواپ را در لوله در پیچ -3

 آوري نمونه نیز ذکر گردد.بر روي لوله مذکور عالوه بر نام بیمار، نوع نمونه و زمان جمع -4

 گردد. این کار بهتر است در محل دو گسترش بر روي یك الم تهیه می از سواپ ملتحمه نیز -5

برداري و قبل از انتقال ها در محل نمونهبرداري صورت گیرد. جهت شناسایی کالمیدیا مهم است که گسترشنمونه

 داري شده یا منجمد گردند.گذاري شده و  نباید در دماي یخچال نگهها برچسبتهیه شود. گسترش

  نقل و انتقال نمونه 

 شوند.هاي پاتوژن در دماي محیط، در محیط انتقالی مناسب انتقال داده مینمونه جهت شناسایی باکتري

 شوند.در محیط انتقالی مناسب انتقال داده می C8-2هاي پاتوژن در دماي نمونه جهت شناسایی ویروس

 شوند.ر جعبه الم منتقل میهاي تهیه شده در هوا خشك شده و در دماي محیط دگسترش
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 تهیه نمونه جهت کشت خون

تمیز  %70 کلـگیري صورت گیرد. ابتدا موضع با الکردن محل نمونهضروري است دقت بیشتري جهت ضد عفونی

س از ـو پ دهـعفونی ش ضد (یا کلرهگزیدین گلوکونات) povidne–iodine 10-1%ده سپس با محلول ـش

لرهگزیدین گلوکونات جهت ک گردد.جهت حذف ید و کلرهگزیدین با الکل تمیز می مجددا عـوضـم شـدن كـخش

گیري دنبال خونهگردد. بچنین بزرگساالن داراي حساسیت نسبت به ید پیشنهاد میتر و همنوزادان دو ماهه و بزرگ

با الکل  از تلقیح قبل کشت خون نیز باید هايدرب شیشهدقیقه به محیط کشت تلقیح شود.  1باید خون در عرض 

 ضدعفونی گردد. )بتادین( povidne–iodine 10-1%و سپس با محلول  70%

قرار داده  C35محیط کشت تلقیح شده را چندین بار تکان داده، بالفاصله به آزمایشگاه منتقل شده و در انکوباتور 

 شود.

 حجم خون مورد نیاز 

  لیتر محیط کشت خون رقیق میلی 20باشد. این مقدار خون در مـیلیتر ختون کـافـی میلی 1-3کـودکـان: حجم

 گردد.می

 لیتر از محیط کشت خون میلی 50لیتر است که در میلی 5-10آوري شده به میزان بزرگساالن: حجم خون جمع

 گردد.رقیق می

 سازي عوامل ضد میکروبی در خونروش خنثی 

به محیط کشت  05/0%-025/0%( SPSنظیر سدیم پلی آنتول سولفانات ) هاي شیمیاییبا اضافه نمودن مهار کننده

گردد. قابل ذکر است که هاي احتمالی خنثی میهاي باکتریسیدال خون و آنتی بیوتیكسازي خون، ویژگیو رقیق

و اگر و ضد لیزوزمی دارد  هاي ضد فاگوسیتی، ضد کمپلمانی، ضد انعقاديفعالیت (SPS)سدیم پلی آنتول سولفانات 

 ها خواهد داشت.این ماده در مقادیر خیلی باال استفاده شود، اثر مهارکنندگی در رشد میکروب

 

 کشت مجدد 

ساعت )صرف نظر از وجود عالیم رشد( کشت مجدد داده و سپس تا هفت روز  6-24هاي کشت خون را ظرف شیشه

طور حتم باید است نشانگر رشد میکروبی باشد و بههاي قرمز ممکن هر روز بررسی کنید. هر نوع کدورت یا لیز گلبول

 بالفاصله کشت مجدد انجام شود.

رغم عدم وجود کدورت، رشد میکروبی وجود داشته باشد، لذا ضروري است در قابل ذکر است که ممکن است علی

 د.ساعت و نیز در روز هفتم نیز کشت مجدد صورت گیر 48ساعت اولیه بعد از تلقیح، راس  6-24فواصل
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 .قبل از انجام کشت مجدد شیشه کشت خون باید چند بار تکان داده شود 

  میلی 5/0جهت برداشت خون از محیط کشت، درپوش محیط کشت را با الکل و بتادین ضد عفونی کرده و حدود-

 لیتر از نمونه را به محیط آگار انتخاب شده منتقل کنید.

 

 مردانبرداري از مجاري ادراري تناسلی نمونه

ها جهت تهیه گسترش و دیگري جهت برداري کنید. یکی از سواپبا دو سواپ استریل از ترشحات چرکی نمونه

متر درون سانتی 2-3که ترشحی مشهود نباشد با سواپ نازک به اندازه گیرد. در صورتیکشت مورد استفاده قرار می

 د.مجرا وارد شده و قبل از بیرون آوردن در مجرا چرخانده شو

 داري شود. که آزمایش با تاخیر انجام گیرد، سواپ باید در محیط انتقالی نگهدر صورتی

 ترشحات واژن  -برداري از دهانه رحمنمونه

شود )بدون استفاده از گیري ابتدا سرویکس با کمك اسپیکولوم که با آب گرم مرطوب شده مشاهده میجهت نمونه

ي باید تمامی ترشحات از دهانه خارجی رحم پاک شود. با یك سواپ استریل تا گیر(. قبل از نمونهLubricantمواد 

متر درون دهانه رحم وارد شده و چند ثانیه در محل چرخانده شود تا ترشحات جذب سواپ گردد سانتی 2-3حدود 

اید فورا در دار استریل قرار گیرد. سواپ بسپس بدون تماس با سطح واژن سواپ باید خارج شده و در لوله درپوش

 محیط کشت مناسب کشت داده شود و یا به کمك محیط انتقالی به آزمایشگاه ارسال گردد. جهت تهیه گسترش

 گیرد.صورت میگیري نمونهبا سواپ استریل دیگري به روش ذکر شده  مستقیم

استریل از فـورنیکس ( و سواپ Lubricantتـرشحـات واژن بـا استفاده از اسپیکـولوم )بـدون استفـاده از مواد 

دار شود، یکی را جهت تهیه گسترش مرطوب در لوله درپوششود. نمونه با سه سوآپ گرفته میخـلفـی گـرفته می

محتوي سرم فیزیولوژي استریل قرار داده و دو تاي دیگر جهت کشت و تهیه گسترش مستقیم مورد استفاده قرار 

 گیرند.می

 مونه پس از تهیه سریعا در دماي اتاق به آزمایشگاه ارسال در صورت مشکوک بودن به نایسریا ن

 شود.می

اي مهار کننده نایسریا بوده، لذا بهتر است از سواپ داکرون یا هاي پنبههاي آلژینات کلسیم و بعضی سواپسواپ

 ریون استفاده شود.

 آوري نمونه جهت ضایعات پوستیجمع
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آوري ي بیماري بدون جمعساس مشاهده ظاهري و تاریخچهدر اکثر ضایعات پوستی تشخیص ممکن است بر ا

هاي تشخیصی صورت گیرد. در مشاهده ظاهري ضایعه، نکات مهمی از قبیل نوع ضایعه پوستی )اریتماتوس، نمونه

ماکوالر، پاپوالر، ماکولوپاپوالر، وزیکوالر، بولوس، پتشیال، پورپوریك و غیره( و نحوه پراکندگی آناتومیك ضایعه 

کزي، محیطی منتشر و غیره( باید در نظر گرفته شود. در مواردي با تشخیص نامعلوم، غیرمعمول و نادر ممکن )مر

ها جهت بررسی هاي وزیکوالر، نمونهها یا ضایعات پوستی نیاز باشد. در موارد راشآوري نمونه از راشجمع

خصوص سایر ضایعات اگزانتوماتو )ماکوالر یا گردد. در ها تهیه میمیکروسکوپی و کشت نمونه مستقیما از وزیکول

 ها، نظیر کشت خون و سرولوژي صورت گیرد.پاپوالر( ممکن است تشخیص بیشتر بر پایه سایر روش

چنین نمونه هاي پوستی و همها از زخمدر موارد مشکوک به آنتراکس پوستی یا ضایعات خیارکی ممکن است نمونه

 براي کشت خون تهیه شود.

 آوريروش جمع 

 هاي ویروسی(پوستوالر )جهت تشخیص عفونت -هاي وزیکولو * راش

 تمیز نمایید. %70زخم یا وزیکول تازه و رسیده را با اتانول 

را در حالی که سر سوزن آن به سمت باال قرار دارد، در پایه وزیکول وارد  26-27وزیکول: سرنگ توبرکولین با سوزن 

 کنید.

-لیتر محیط انتقال ویروسی تخلیه نمایید )یكمیلی 1-2موده و سریعا و با دقت به داخل ظرف حاوي مایع را آسپیره ن

 وشو دهید(.بار سرنگ را با محیط انتقالی شست

زخم: پوسته زخم را باال آورده و به کمك سواپ استریل داکرونی بر روي پایه زخم بمالید )سواپ آلژینات  کلسیم نباید 

 س سوآپ به سرعت در ظرف حاوي محیط انتقال قرار گیرد.استفاده شود(. سپ

تهیه گسترش: پایه زخم به کمك اسکالپل یا کورت تراشیده شده و سوسپانسیونی از ضایعات در دو تا سه قطره از 

محیط انتقالی تهیه نمایید. از سوسپانسیون فوق دو تا سه قطره بر روي الم بگذارید. پس از خشك شدن در هوا در 

 استون سرد فیکس نمایید.

 * نمونه کبره

 ها را از محل خودش جدا نمایید.بار مصرف، کبرهبه وسیله النست و فورسپس یك 

 10-5  دار قرار دهید.الیه کبره را برداشته و در ظرف پالستیکی در پیچ 
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 هاي اگر مشکوک به آنتراکس جلدي هستید، مایع وزیکولی زیر محل زخم نمونه تشخیصی بهتري نسبت به تکه

 باشد.زخم می

 ها* آسپیراسیون آبسه

 .آسییراسیون آبسه فقط باید توسط پزشك صورت گیرد 

  یله آسپیراسیون توسط وس ضد عفونی شده و مایع به %70پوست روي آبسه / خیارک بوسیله ایزو پروپیل الکل

 سرنگ استریل جمع آوري می گردد. 

 طریق آسپتیك به لوله استریل حاوي محیط انتقالی منتقل کنید.نمونه را به 

 

 

 انتقال نمونه 

هاي مشکوک به عوامل ویروسی در ها جهت بررسی باکتریولوژیك باید در محیط آستوارت یا آمیس و سواپنمونه

 منتقل گردد.محیط انتقالی ویروس 

ساعت در دماي  24مدت  به هاي باکتریایینمونهساعت بررسی نمود،  2ها را تا مدت در صورتی که نتوان نمونه

قابل  C8-4 دماي انتقالی مناسب درط محی دری ویروسها جهت جداسازي عوامل داري هستند. نمونهقابل نگه محیط

  آزمایشگاه منتقل گردد.داري بوده و در اسرع وقت باید به نگه

 

 ها، ضد انعقادها و مواد افزودنیدارندهنگه

 گردند. هاي خون، ادرار، مغز استخوان، مدفوع و مایعات بدن استفاده میدارنده جهت نمونهمواد نگه

 ضد انعقادهاي رایج جهت نمونه خون 

 باشند:ضد انعقادهاي رایج مورد استفاده جهت نمونه خون شامل موارد زیر می

  اتیلن دي آمین تترا استیك اسید(EDTA) سیترات سدیم، هپارین، سدیم پلی سولفانات ،(SPS) فلوراید ،

 باشد.می (ACD)سدیم و اسید سیترات دکستروز 
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هاي سدیم و پتاسیم و لیتیم موجود است. مورد که به اشکال نمك(EDTA) اتیلـن دي آمیـن تتـرا استیك اسید 

هاي خونی و تشخیص باشد. جهت شمارش سلولشناسی، بیوشیمی و بانك خون میهاي خونبخشاستفاده آن در 

 گردد.افتراقی نمك پتاسیك آن توصییه می

 هاي انعقادي و سرعت رسوب گلبولی کاربرد دارد.سیترات سدیم جهت آزمون 

 هاي ایمونولوژیك به هاي خون و بررسیگیري بسیاري از پارامترهاي لیتیم و سدیم در اندازههپارین به فرم نمك

 همراه آزمون مقاومت گلبولی کاربرد دارد.

 گیري گلوکز کاربرد دارد.فلوراید سدیم جهت اندازه 

 گردد.هاي کشت خون استفاده میعنوان ضد انعقاد جهت شیشهسدیم پلی سولفانات به 

 هاي خون در انتقال خون کاربرد دارد. هعنوان ماده ضد انعقاد در کیساسید سیترات دکستروز به 

 هاي ادرار و مدفوعها در خصوص نمونهدارندهنگه 

 باشد:هاي ادرار و مدفوع به شرح زیر میها در خصوص نمونهدارندهانواع نگه

 ساعت  24دارنده نمونه ادرار تا باشد. با استفاده از نگهجهت کشت ادرار و شمارش کلنی اسید بوریك مناسب می

 داري است.در دماي اتاق جهت بررسی باکتریولوژیك قابل نگه

  ساعت در  2نمونه مدفوع جهت کشت عوامل باکتریایی را در صورتی که نتوان سریعا به آزمایشگاه ارسال نمود تا

قالی نظیر دارنده و انتهاي نگهتوان در محیطها را میصورت نمونهداري است، در غیر اینقابل نگه C4دماي 

 بلر منتقل نمود. در بعضی مواقع استوارت، آمیس و کري

اي، که بازدارنده هاي پنبهتوان با اضافه نمودن زغال به محیط استوارت و آمیس اسیدهاي چرب موجود در سواپمی

 باشند را جذب نمود.هاي سخت رشد نظیر نایسریا گونوره و بوردتال پرتوسیس میارگانیسم

 ساعت  48آوري گردد و این نمونه تا دارنده جمعمدفوع از نظر توکسین کلستردیوم دیفیسیل باید بدون مواد نگه

 داري گردد.نگه -C70داري است. در صورت تاخیر بیشتر، نمونه باید در دماي قابل نگه C4در دماي 

 پولی وینیل الکل و سدیم استات %10لین دارنده مناسب جهت تخم انگل، تروفوزیت وکیست تك یاخته فرمانگه ،

 است. (Sodium Acetate Formalin = SAF)فرمالین 

 هاي میکروبیولوژيمواد ضد انعقاد در بررسی 
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شود. هاي خون، مغز استخوان و مایع سینوویال از مواد ضد انعقاد استفاده میجهت جلوگیري از ایجاد لخته در نمونه

سازد، لذا استفاده از ضد انعقاد ضروري است. ها را مشکل میها به لخته، شناسایی آنباند شدن میکروارگانیسم

 ها از اهمیت زیادي برخوردار است. دلیل اثر ضد میکروبی بعضی از آنانتخاب نوع و غلظت ضد انعقاد به

 ( سدیم پلی آنتول سولفات(SPS باشد. غلظت روبی میهاي میکترین ضد انعقاد مورد استفاده جهت نمونهمعمول

هوازي به  هاي بیهاي نایسریا و بعضی باکتري)وزنی/ حجمی( باشد. گونه 025/0مورد استفاده نباید بیشتر از 

حساس هستند. نسبت نمونه به ضد انعقاد سدیم پلی آنتول  SPS)هاي باالي سدیم پلی آنتول سولفات )غلظت

متفاوت از ضد انعقاد در لوله با سایز بزرگ )جهت نمونه بزرگسال(  هايسولفات بسیار مهم است، لذا الزم است حجم

هاي مغز استخوان و مایع سینوویال چنین جهت مقادیر کم ارگانیسم در نمونهو کوچك )جهت  نمونه اطفال( و هم

 موجود باشد.

 مایکوباکتریوم از باشد و اغلب جهت کشت ویروسی و جداسازي گونه هپارین دیگر ماده ضد انعقاد متداول می

 هاي گرم مثبت و قارچ هاست.گیرد. البته هپارین مهارکننده رشد باکتريخون مورد استفاده قرار می

 هاي میکروبیولوژیك نباید مورد استفاده قرار گیرد.جهت نمونه EDTAسیترات سدیم و 

 داري نمونه نگه

ها را در شرایط نمونه مورد بررسی قرار داد، باید آنها را در اسرع وقت پس از دریافت که نتوان نمونهدر صورتی

( و C37(، دماي بدن )C4(، دماي بخچال )C22داري کرد. دماهاي متفاوت مورد استفاده، دماي اتاق )مناسب نگه

باشند که بسته به نوع محیط انتقالی )درصورت استفاده( و عامل اتیولوژیك عفونت ( می-C20-  C70دماي فریزر )

 تفاوت است.م

هوازي(، غیر از عوامل بیها )بهها نظیر ادرار، مدفوع، نمونه جهت بررسی عوامل ویروسی، خلط، سواپبعضی نمونه

 داري نمود. نگه C4توان در دماي وسایل خارجی نظیر کاتتر را می

 هایی که ممکن است در نمونهداري شوند. این عوامل هایی که به سرما حساسند باید در دماي اتاق نگهپاتوژن

هاي ژنیتال، سواپ گوش و چشم نیز چنین در اکثر مایعات استریل بدن، نمونههوازي بوده و همهاي بیحاوي باکتري

 موجود باشند.

 هاي سرولوژیك تا یك هفته در دماي سرم جهت بررسیC20– داري است. قابل نگه 

 ها در دماي نمونهها یا داري طوالنی مدت بافتنگهC70- گیرد.صورت می 

 ساعت در دماي  6که سریعا مورد بررسی قرار نگیرد تا مایع مغزي نخاعی در صورتیC35 داري است. قابل نگه

 دهد. هاي مختلف را نشان میداري نمونهشرایط نگه 3-4جدول 



57 
 

 داري نمونه: شرایط نگه3-4جدول 

 

 (C26-22دماي اتاق ) C4دماي 

 ضایعه -زخم -آبسه (IVنوک کاتتر )

مایع مغزي نخاعی جهت شناسایی 

 ویروس

 مایعات بدن

مایع مغزي نخاعی جهت  گوش خارجی

 شناسایی باکتري

 گوش داخلی دارنده(مدفوع )بدون نگه

مدفوع جهت توکسین کلستردیوم 

 روز 3دیفیسیل تا 

 (-C70داري در روز نگه 3)بیشتر از 

 دارنده(ماده نگه مدفوع )با

 تناسلی خلط

 گلو –نازوفارنکس  -بینی دارنده(ادرار )بدون نگه

 بافت 

 دارنده(ادرار )با ماده نگه 

 

 موارد رد نمونه

 گردد:موارد رد نمونه به شرح زیر بیان می

 خوانی اطالعات برگه درخواست آزمایش و برچسب روي نمونهعدم هم 

 استفاده از محیط انتقالی نامناسب 

 آوري نمونه در ظرفی که داراي نشت استجمع 

 نمونه ناکافی 

  دارندههاي بدون مواد نگهساعت  در نمونه 2زمان انتقال بیش از 

 انتقال نمونه در دماي نامناسب 
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 خشك شدن نمونه 

 باشد(نه مدفوع مستثنی میدریافت نمونه در محلول فیکساتیو نظیر فرمالین )نمو 

 هوازي فلور طبیعی آنهاست. )مثل واژن، دهان(هاي بیهایی که باکتريهوازي بر روي نمونهدرخواست کشت بی 

 نمونه حاصل از کاتتر فولی 

 غیر از موارد کشت خون( بیش از یك نمونه با یك منشا از یك مریض در همان روز )به 

 هاي مختلفهاي متعدد براي ارگانیسمنمونه سواپ با درخواست 

 نمایی پایین  تلیال در بزرگسلول اپی 10سلول سفید و بیش از  25آمیزي گرم کمتر از نمونه خلط که در رنگ

 داشته باشد.

 بیان گردیده است.طور خالصه مباحث این فصل تحت عنوان مدیریت نمونه و راهنماي برخورد با آن به 3-5در جدول 

 اصطالحات پرکاربرد در آزمایشگاه :

 : نمونه اصلی براي آزمایش می باشد.  Specimenنمونه تام یا  (1

 : بخشی از نمونه اصلی بوده که آزمایش روي آن انجام می شود. Sampleنمونه جز یا  (2

 : ماده اي که قرار است اندازه گیري یا بررسی شود. Analyteآنالیت  یا  (3

 : نزدیك بودن نتیجه حاصله از انجام یك آزمایش با مقدار واقعی آن Accuracyصحت یا  (4

 : قابلیت تکرار یك آزمایش   Precisionدقت یا  (5

 : غلظت ، مقدار یا فعالیت یك ماده در استاندارد یا کنترل یا نمونه بیمار Valueارزش یا  (6

 اندازه گیري یك ماده مورد نظر : توانایی یك روش آزمایش در Specificityاختصاصیت یا  (7

مثبت و منفی تقسیم می کنند، دقت نتایج یك : وقتی داده ها را به دوگروه  Sensitivityحساسیت یا  (8

آزمایش که اطالعات را به این دودسته تقسیم می کنند با استفاده از شاخص هایی مانند حساسیت و ویژگی 

سبتی از موارد مثبت است که آزمایش آنها را بدرستی به قابل اندازه گیري و توصیف می باشد. حساسیت ن

 عنوان مثبت ارزیابی می کند)مثبت واقعی(.

 ویژگی : نسبتی از موارد منفی است که آزمایش آنها را بدرستی به عنوان منفی گزارش می کند)منفی واقعی(. (9

 

 بت کاذب است:وارد مثبت واقعی و مثحساسیت حاصل تقسیم موارد مثبت واقعی به حاصل جمع م

 

Sensitivity = 
𝒏𝒖𝒎𝒃𝒆𝒓 𝒐𝒇 𝒕𝒓𝒖𝒆 𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒊𝒗𝒆 

𝒏𝒖𝒎𝒃𝒆𝒓 𝒐𝒇 𝒕𝒓𝒖𝒆 𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒊𝒗𝒆 +𝒏𝒖𝒎𝒃𝒆𝒓 𝒐𝒇 𝒇𝒂𝒍𝒔𝒆 𝒏𝒆𝒈𝒂𝒕𝒊𝒗𝒆 
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 :منفی واقعی به حاصل جمع موارد منفی واقعی و مثبت کاذب است حاصل تقسیم موارد ، همچنین ویژگی 

 

Specificity = 
𝒏𝒖𝒎𝒃𝒆𝒓 𝒐𝒇 𝒕𝒓𝒖𝒆 𝒏𝒆𝒈𝒂𝒕𝒊𝒗𝒆 

𝒏𝒖𝒎𝒃𝒆𝒓 𝒐𝒇 𝒕𝒓𝒖𝒆 𝒏𝒆𝒈𝒂𝒕𝒊𝒗𝒆 +𝒏𝒖𝒎𝒃𝒆𝒓 𝒐𝒇 𝒇𝒂𝒍𝒔𝒆𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒊𝒗𝒆 
 

 

 ( : تعدادبیمارانی که تست مربوطه در آنها مثبت است .TPمثبت حقیقی )

 ولی تست آنها مثبت شده است.( : افرادیکه بیماري ندارند FPمثبت کاذب )

 ( : افرادیکه بیمار نیستند وتست مربوطه نیز در آنها منفی است.TNمنفی حقیقی )

 ( : افرادیکه بیمارند وتست آنها منفی است.FNمنفی کاذب )

 

 

 ( :Anti coagulantضدانعقادها )

 

EDTA (Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid )  : 

با اتصال به کلسیم آنرا ازمحیط عمل خارج می کند.کلسیم و دیگر یون هاي دوظرفیتی می  EDTAنمك هاي 

جهت تعیین مقدار  EDTAتوانند به عنوان کوفاکتورهاي بسیاري از آنزیم عمل کنند.بنابراین نمك هاي 

میلی  2تا  1رف مناسب نیستند.مقدار مصکلسیم ، آهن ، آلکالین فسفاتاز ، کراتین کینازولوسین آمینوپپتیداز 

 گرم بازاي هرمیلی لیتر خون است.

 :  EDTAانواع 

1) EDTA  بشکل اسید آزادبتنهایی بعنوان ضدانعقاد مصرف نمی شودوبیشتر از نمك هاي آن استفاده می

 وبصورت پودر سفید بدون بو می باشد. 2/292.اسید آزاد آن داراي وزن مولکولی شود

2) EDTA  بصورت پودر کریستال بدون بو  2/372دي سدیك به همراه دو مولکول آب داراي وزن مولکولی

 است.

3) EDTA  است.این نمك نسبت به نمك هاي  4/404دي پتاسیك با دو مولکول آب داراي وزن مولکولی

 دي سدیك از حاللیت بیشتري برخوردار است.

4) EDTA  عی شفاف و بدون بو است.بصورت مای 406تري پتاسیك داراي وزن مولکولی 

باعث شکسته و متورم شدن پالکت ها می شودکه باعث افزایش کاذب تعداد شمارش پالکت ها  EDTAمقدار زیاد 

استفاده  PTTو  PTدر آزمایشاتی که مربوط به تست هاي انعقادي است مثل  EDTAمی شود.توصیه می شود از 

 نشود.

 تري سدیم سیترات : 
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کلسیم از ترکیب پروترومبیناز واکنش تبدیل پروترومبین به ترومبین را متوقف می کندکه نهایتا  این ضدانعقاد با حذف

)دو آبه( 294تبدیل فیبرینوژن به فیبرین مهار می شود.رایجترین شکل مصرف آن نمك تري سدیك با وزن مولکولی 

 می باشد.

 

واحد بین المللی هپارین استفاده کرد که  15± 5/2هپارین : براي جلوگیري از انعقاد یك میلی لیتر خون می توان از 

 براي کاهش میزان تخریب سلول هاي خونی مناسب است.

 

  

 محلول سازی 
 تیتراسیون  
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 محلول و محلول سازي

 

کنند: محلولهاي محلولها ، مخلوطهایی همگن هستند. محلولها را معموال بر حسب حالت فیزیکی آنها طبقه بندي می

مایع معموال مایع ، حالل و جز دیگر ماده حل  -مایع یا جامد  -گازي ، محلولهاي مایع و محلولهاي جامد. درمحلول گاز 

خاب جز حالل و حل شونده دشوار است. مگر اینکه مقدار یکی بیشتر مایع انت -باشد. اما دریك مخلوط مایع شونده می

باشد. غلظت عبارت آید غلظت آنها میشود. اولین چیزي که به ذهن میاز دیگري باشد. وقتی در مورد محلولها بحث می

محلول رقیق  است از مقادیر نسبی اجزا موجود در یك محلول. مثال محلولی که شامل مقدار کمی ماده حل شده باشد،

شود. خواص محلولها به مقادیر نسبی ماده حل باشد یا اگر مقدار ماده حل شده بیشتر شود، محلول غلیظ نامیده میمی

شده در حالل بستگی دارد. براي همین است که درکارهاي کمی مربوط به محلولها ابتدا باید غلظتها را مشخص 

د و بیشترین کاربرد را در بررسیهاي شیمیایی دارند. هوا هم مثالی براي کرد.محلولهاي مایع متداولترین محلولها هستن

 باشد. محلولهاي گازي می

 ماهیت محلولها 

در یك محلول ، معموال جزئی که از لحاظ کمیت بیشترین مقدار را دارد، حالل و سایر اجزا را مواد حل شده )حل شونده( 

ز محلول را با آنکه مقدارش کم است، حالل بنامیم و گاهی اصوال اطالق گوییم. اما گاهی آسانتر آن است که جزئی امی

نام حالل و حل شونده به اجزاي یك محلول )مثال محلولهاي گازي( چندان اهمیتی ندارد. بعضی از مواد به هر نسبت در 

 شوند.یکدیگر حل می

جزاي محلولهاي مایع و جامد است. ولی امتزاج پذیري کامل از ویژگیهاي اجزاي تمام محلولهاي گازي و بعضی از ا

غالبا، مقدار ماده اي که در حالل معینی حل می شود، محدود است. انحالل پذیري یك ماده در یك حالل مخصوص و 
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در دماي معین، بیشترین مقداري از آن ماده است که در مقدار معینی از آن حالل حل می شود و یك سیستم پایدار به 

 وجود می آورد. 

 هاظت محلول غل

براي یك محلول معین ، مقدار ماده حل شده در واحد حجم حالل یا در واحد حجم محلول را غلظت ماده حل شده 

رود موالریته و نرمالیته است. موالریته عبارت است از تعداد کار میه گوییم. مهمترین نوع غلظتها که در آزمایشگاه بمی

مولهاي یك ماده که در یك لیتر محلول وجود دارد. به همین دلیل آن را مول بر لیتر یا 
L

mol گیرند. نرمالیته یك می

 Nود در یك لیتر محلول. نرمالیته را با ست از تعداد هم ارز گرمهاي )اکی واالن گرم هاي( ماده موجا محلول عبارت

 در مورد این مفاهیم در ادامه توضیح داده خواهد شد .دهند. نشان می

 

 انواع محلولها 

 محلول سیر شده 

نامیم. اگر مقدار ماده حل شده در یك محلول برابر با انحالل پذیري آن در حالل باشد، آن محلول را محلول سیر شده می

اگر به مقداري از یك حالل مایع ، مقدار زیادي ماده حل شونده )بیشتر از مقدار انحالل پذیري آن( بیفزاییم، بین ماده 

شود. ماده حل شونده باقیمانده ممکن است جامد ، مایع یا گاز باشد. رار میحل شده و حل شونده باقیمانده تعادل برق

در تعادل چنین سیستمی ، سرعت انحالل ماده حل شونده برابر با سرعت خارج شدن ماده حل شده از محلول است. 

 بنابراین در حالت تعادل ، غلظت ماده حل شده مقداري ثابت است. 

 محلول سیر نشده 

 شده در یك محلول سیر نشده کمتر از غلظت آن در یك محلول سیر شده است.  غلظت ماده حل

 محلول فراسیرشده 

توان از یك ماده حل شونده جامد ، محلول فراسیر شده تهیه کرد که در آن، غلظت ماده حل شده بیشتر از غلظت می

پایدار دارد و اگر مقدار بسیار کمی از ماده حل شونده خالص  هآن در محلول سیر شده است. این محلول ، حالتی نیم

بدان افزوده شود، مقداري از ماده حل شده که بیش از مقدار الزم براي سیرشدن محلول در آن وجود دارد، رسوب 

 کند. می

 خواص فیزیکی محلولها 

بستگی دارند. این مطلب براي بسیاري بعضی از خواص محلولها به دو عامل ، نوع ماده حل شده و غلظت آن در محلول 

رسد. براي مثال، محلول نمك طعام در آب بی رنگ خواص فیزیکی محلولها از جمله ، محلولهاي آبی درست به نظر می

دانیم که هر پرمنگنات پتاسیم در آب، بنفش صورتی است )در اینجا نوع ماده حل شده مطرح است(. افزون بر این ، می
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شود )اینجا غلظت محلول مطرح نگنات آب بریزیم و آن را رقیقتر کنیم، از شدت رنگ آن کاسته میچه بر محلول پرم

 است(.

یکی دیگر از خواص فیزیکی که به این دو عامل بستگی دارد، قابلیت هدایت الکتریکی محلول آبی مواد گوناگون است. 

ت ذرات حل شده بستگی ندارد، بلکه فقط به مجموع چهار خاصه فیزیکی دیگر از محلولها وجود دارد که به نوع و ماهی

این ذرات وابسته است. به عبارت دیگر ، تنها عامل موثر بر خواص محلول در اینجا ، غلظت است. چنین خواصی از 

نامند و عبارتند از ( میColligative properties)خواص کولیگاتیو  "خواص جمعی محلولها"محلول را معموال 

 ار ، صعود نقطه جوش ، نزول نقطه انجماد و فشار اسمزي.کاهش فشار بخ

 محلول سازي

 محلول سازي یکی از متداواترین و در عین حال دقیق ترین کارهایی است که در آزمایشگاه انجام می شود. 

 محلول سازي به معناي ساختن محلول مورد نظر و الزم از محلول هاي استاندارد می باشد.

شده و شده و محلول یا رابطه بین مقدار ماده حلکه درآن ، رابطه بین مقادیر ماده حل ولی استمحل محلوالستاندارد

شونده و مقدار حالل تشکیل دهنده محلول ، غلظت محلول نحوي معلوم باشد. با معلوم بودن مقدار ماده حله حالل ب

ها گونه واکنشهاي کمی براي ایناسبهشوند و محها در حالت محلول انجام میگردد. بسیاري از واکنشمشخص می

هاي گوناگونی وجود دارد و محلولهاي استاندارد را گیرد. براي بیان غلظت ، روشبر مبناي غلظت آنها صورت می

 کند.براساس غلظت بیان می

اي خنثی هاي استاندارد کاربردهاي زیادي دارند، از جمله در تجزیه هاي تیترسنجی )تیتراسیون( ، واکنشه محلول

 احیا و...-هاي اکسیداسیونشدن و واکنش

 .براي محلول سازي باید ابتدا با واحدها و روش هاي بیان غلظت یك محلول، آشنایی کامل داشت

 و واحدها در محلول سازي : متداولترین اصطالحات

 درصد جرمی 

 :گرم محلول  100شونده در مقداري ماده حل عبارت است از

 % Wرم ماده حل شونده (= درصد جرمی)جرم محلول/ج× 100

گرم ، گرم یا کیلوگرم بیان در صورت و مخرج باید از یك نوع یکاي جرم استفاده شود. یعنی هر دو باید برحسب میلی

شوند. درصد وزنی معموال براي بیان غلظت تجارتی محلولهاي آبی در واکنشگرها به کار می رود و به عنوان مثال 

 گرم اسیدنیتریك وجود دارد. 70گرم آن ،  100به فروش می رسد که در %70ت محلول اسیدنیتریك به صور

 درصد حجمی 
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 . 100عبارت است از لیترجسم حل شده برلیترمحلول ضربدر

 %Vدرصد حجمی = ( لیترمحلول/ لیتر جسم حل شده )  ×100

 

 حجمی  -جرمی درصد 

 حجمی-جرمی  =درصد(  ماده حل شده به گرم جرمحجم محلول به میلی لیتر/ )  ×100

از  %5این غلظت براي بیان ترکیب محلولهاي آبی رقیق و واکنشگرهاي جامد به کار می رود بنابراین یك محلول آبی 

میلی لیتر  100گرم نیترات نقره درمقدارکافی آب مقطر براي تولید  5محلولی می باشد که ازحل کردن ، نیترات نقره 

 فاده شده است. محلول است

 

 (  Cگرم در لیتر )غلظت معمولی

 شونده در یك لیتر محلول وجود دارد.ها ، مقداري ماده حلدر این محلول

 Cحجم محلول به لیتر/مقدار ماده حل شونده به گرم= 

این محلول ،  شده باشد، غلظت معمولیگرم پتاسیم کلرید حل 4لیتر از محلولی به اندازه میلی 200براي مثال ، اگر در 

 گرم در لیتر خواهد بود. 20

 ابتدا میلی لیتر به لیتر تبدیل شود:

L
ml

Lml 20
1000

1200
,

 

 گذاي در فرمول شود:ي و سپس جا

120
20
4  Lg

L

g
C .

/
 

 ( CM یته)موالرر موال غلظت

ترین روش براي بیان غلظت است و موالریته یك محلول عبارت است از مقدار مولهاي جسم حل غلظت موالر رایج

کنند و یکی از پر شده در یك لیتر از محلول. این غلظت را به صورت میلی مول حل شده در میلی لیتر هم بیان می

ر اساس حجم کل محلول استوار است. وقتی غلظت باشد. این تعریف بکاربردترین مفاهیم غلظت در شیمی تجزیه می

شود، محاسبه مقدار ماده حل شده موجود در یك نمونه معین از محلول آسان است. محلول بر حسب موالریته بیان می
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به وزن فرمولی آن )وزن مولکولی ، وزن اتمی ، گرم تعداد مولهاي جسم حل شده از تقسیم کردن وزن آن بر حسب 

 آید.ت میوزن یونی( بدس

 (Mحجم محلول )لیتر(/مقدار ماده حل شونده )مول(=غلظت موالر )

 ( mمواللیته  موالل ) غلظت

شود. از غلظت شده باشد، محلول موالل نامیده میحل شونده در یك کیلوگرم حالل محلولی که در آن یك مول ماده حل

 رود.کار میه ها بموالل در مطالعه خواص کولیگاتیو محلول

 (mوگرم حالل/مقدار ماده حل شونده )مول(= غلظت موالل )کیل

 

 

 ( Nنرمال ) غلظت

 واالن گرم در هراکیشونده در یك لیتر آن و یا یك میلیمحلول نرمال ، محلولی است که یك اکی واالن گرم ماده حل

 لیتر آن حل شده باشد. میلی

 آید: ف طبق رابطه زیر به دست می: مقدار وزن اکی واالن مواد مختل (E)مفهوم اکی واالن گرم

n

M
E  در آن کهM  جرم مولکولی وn ( براي مواد مختلف به قرار زیر بدست میظ )آید: رفیت 

ها برابر ظرفیت ، براي نمك OH-و براي بازها ، برابر تعداد Hهاي اسیدي براي اسیدها برابر تعداد هیدروژن nمقدار 

 کاهش برابر درجه کاهش یا اکسایش است. -هاي اکسایشدر تعداد فلز و براي واکنشفلز ضرب

 واالن را از رابطه زیر حساب کرد:توان تعداد اکی)وزن اکی واالن( می Eبا بدست آوردن مقدار 

وزن اکی واالن/جرم ماده برحسب گرم =
E

mتعداد اکی واالن= 

ی لیتر واالن در هر میلاکیها در یك لیتر محلول یا تعداد میلیواالندر نتیجه ، نرمالیته یك محلول بیانگر تعداد اکی

 محلول است و از رابطه زیر محاسبه می گردد :

E

Da
N



10           [ D  ، )دانسیته(a  ، )درصد جرمی(E ] )اکی واالن گرم( 

حال با توجه به روابط باال می توان از طریق رابطه زیر حجم و نرمالیته محلول هاي رقیق را با داشتن  حجم و نرمالیته 

 محلول هاي غلیظ محاسبه نمود و بالعکس : 
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 تیتراسیون

 

سازي راه خنثی از باز یا اسید یك غلظت ( به معنی تعیین میزانbase titration–Acid) باز -اسید تیتراسیون

آن با کمك یك باز یا اسید دیگر با غلظت معلوم است. این روش به بررسی کمّی غلظت 

مواد  باز در پیدا کردن درصد خلوص-کند.همچنین تیتراسیون اسیدناشناخته کمك می باز یا اسید محلول یك

 کاربرد دارد. شیمیایی

 

 ابزارهاي کلیدي در این فرایند عبارتند از:

 بورت 

 .صفحه زمینه سفید  که در آن تغییر رنگ محلول نمایان باشد 

 پیپت 

 شناساگر pH کند(هاي گوناگون تفاوت میلول )ماده شاخص بسته به محلولمح 

 یا یك ظرف مخروطی دیگر ارلن 

 به( انگلیسی ماده تیترکننده: Titrant  یاtitrator)یك محلول استاندارد با غلظت معلوم( ) 

 به( انگلیسی ماده تیتر شونده: titrand)محلولی با غلظت نامعلوم( ) 

 

2211 .. VNVN 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%B8%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%B8%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D9%BE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/PH
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
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 تیتراسیون اسید قوي با باز قوي

منحنی تیتراسیون اسید و باز قوي آن به شکل زیر می باشد ، نمك حاصل  در تیتراسیون اسید قوي با باز قوي که

را در نظر NaOH  و  HCl  خواهد بود. براي مثال، می توان واکنش بین 7خاتمه عمل  pH  هیدرولیز نخواهد شد و

با باز قوي به صورت  روش کار تیتراسیون تیتراسیون اسید قوي بر اساس گرفت. روابط به کار رفته براي رسم منحنی

شود. نمیاست. کلراید سدیم یك الکترولیت قوي است که هیدرولیز  نمك و آب   محصول واکنش شامل زیر است.

 دارد. محلول در لحظه خنثی شدن بستگی به یونیزاسیون آب pH  باشد و بنابراینالکترولیت ضعیف می O2H اما

 
 + OH 

 += H  O2H 
 

در می یابیم که،  رابطه زیر با یکدیگر برابرند، بنابراین، با توجه به OH– و H+ هايدر لحظه خنثی شدن، غلظت یون

pH   خواهد شد 7محلول در لحظه خنثی شدن برابر: 
 

  14- = 10 H2O] = K–][OH+[H 

 : روابط به کار رفته براي رسم منحنی تیتراسیون اسید قوي با باز قوي به صورت زیر است

http://www.abram-lab.ir/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86/
http://www.abram-lab.ir/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86/
http://www.abram-lab.ir/ph-%D9%88/
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 تیتراسیون اسید قوي با باز قوي محاسبات

 

 

 

 

 

 

 

 

است. با این حال در کار  7ارزي یا تعادل برابر نقطه هم  pHدرباره تیتراسیون اسید قوي با باز قوي یا برعکس، 

اعیار افزوده شده( به روش بر حسب حجم سود معلوم pH تجربی پس از رسم منحنی تیتراسیون )به صورت

قسمت قوس شروع جهش و نیز پایان آن آید. روش کار بدین ترتیب است که در ترسیمی نقطه تعادل به دست می

شود. )در شکل خطوط قرمز(، در ادامه دو خط به موازات هم و در نقاط دوخط مماس بر انحناء و موازي با هم رسم می

شود. حال قطرهاي شود. )خطوط سبز( بدین ترتیب یك مستطیل حاصل میتماس عمود بر نقطه مماس رسم می

 .ی قطرها نقطه تعادل استگردد. محل تالقمستطیل رسم می

 تیتراسیون اسید قوي با باز قوي

گیري نمود، چراکه حداکثر خطا و حداقل تغییر اندازه   را 0.00001Mتوان اسیدهاي قوي با غلظت حداقل در عمل می

کمترین خطاي تیتراسیون هنگامی است که  منحنی تیتراسیون دامنه شناساگر انتخاب شده است. در کل با توجه به

به ترتیب زیر عمل نماییم خواهیم  pH به محاسبهباشد. اگر در روابط مربوط  pH واحد 4جهش در منحنی به اندازه 

 :داشت

http://www.abram-lab.ir/%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%88%DB%8C/
http://www.abram-lab.ir/%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%88%DB%8C/
http://www.abram-lab.ir/wp-content/uploads/2017/10/%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%88%DB%8C.jpg
http://www.abram-lab.ir/wp-content/uploads/2017/10/%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%88%DB%8C-1.jpg
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 منحنی تیتراسیون اسید و باز قوي

 

 تیتراسیون اسیدهاي ضعیف

 

pH کند. این شدن با یك باز قوي است، در طول فرایند مرتب تغییر میکه در حال تیتر  اسید ضعیف یك محلول

 توان در چند گام دسته بندي کرد:تغییرها را می

1. pH نخستین 

2. pH پیش از نقطه تعادل 

3. pH در نقطه تعادل 

4. pH پس از نقطه تعادل 

1. pH  در یك اسید ضعیف محلول در آب را  نخستین

 توان با کمك رابطه زیر برآورد کرد:می

 

 
 غلظت اسید است. Fثابت جداسازي و  aKکه در آن 

2 .pH مانده و مقدار باز مزدوج ایجاد شده بستگی به مقدار اسید ضعیف باقی پیش از رسیدن به نقطه تعادل

 (:Henderson-Hasselbalch)نگاه کنید به معادله  توان به کمك رابطه زیر بدست آوردرا می pHدارد. 

 
 که در آن:

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81
http://www.abram-lab.ir/wp-content/uploads/2017/10/%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%88%DB%8C-3.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Titration_of_weak_acid_with_strong_base.PNG?uselang=fa
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 apK براي اسید ضعیف است. ثابت جداسازي اسیدي قرینه لگاریتم 

 added -OHn است.هاي باز قوي افزوده شدهتعداد مول 

 HA initialn هاي اسید ضعیف در آغاز است.تعداد مول 

رود و لگاریتم به صفر باشد، نسبت به سمت یك می    هرگاه

 برابر خواهند بود. pHو  apKشود در نتیجه نزدیك می

 pHشود. در این هنگام شود و به باز مزدوج ضعیف خود تبدیل میاسید ضعیف مصرف می . در نقطه تعادل3

 توان آن را بدست آورد:هاي زیر، میاي برگرفته از رابطهخواهد بود و به کمك معادله 7بیش از 

1. pH + pOH = 14 

2. KaKb = 10−14 

3. CaVa = CbVb در هنگام تعادل 

 با توجه به سه رابطه باال خواهیم داشت:

 
 که در آن:

 aC  غلظت اسید وbC .غلظت باز است 

 wK  ثابت جداسازي براي آب وaK .براي اسید است 

باشد یا  7ممکن است برابر با  pHکند، توجه داشته باشید که هنگامی که یك اسید، بازي را خنثی می

 به قدرت اسید و باز بستگی دارد. pH(. مقدار =7pHنباشد )

. پس از نقطه تعادل، محلول داراي دو باز خواهد بود؛ باز مزدوج اسید و باز قوي تیترکننده. چون باز 4

 محلول نیز خواهد بود.  pHکنندهاز باز مزدوج است، پس باز تیترکننده تعیین تیترکننده قوي تر

 (Buffer solution) محلول بافر

یك محلول است که از یك اسید ضعیف و نمك آن یا یك باز ضعیف و نمك آن ساخته می شود.محلول هاي بافر توانایی 

تامپون( محلول هایی هستند )محلول را حتی در صورت افزودن اندکی باز یا اسید را دارند .محلول هاي بافر  pH حفظ

ین محلول ا  pHیعنی اگر چند قطره اسید یا باز به آن اضافه شود،  .تا حدي مقاومت می کنند pH که در برابر تغییرات

 .ها تغییر محسوسی نمی کند

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA_%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA_%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DB%8C
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آن تغییر محسوسی نکند  pH که از یك اسید یا باز می توان به یك بافر اضافه کرد وظرفیت بافري: حداکثر مقداري 

 .ظرفیت بافر گفته می شود.،

 محلول هاي بافر نمکی

فیزیولوژیکی ساخته شده که به  pH محلول هاي بافر نمکی، محلول هایی هستند که با غلظت هاي مشخص نمکی و

ها براي شستشوي بافت ها و سلول ها به کار می روند. این محلول ها عمدتاً  صورت تنها و یا با مخلوطی از سایر معرف

شامل سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و کلراید هستند که براي سلولها محیط آبی به همراه یون هاي غیر آلی را فراهم 

 .یزیولوژیك و فشار اسمزي را حفظ می نمایندف  pHنموده و در عین حال

فیزیولوژیك و تعادل اسمزي در یك محیط و فراهم نمودن محیط آبی به  pH اصلی محلول نمکی، حفظبنابراین نقش 

 .همراه یون هاي غیر آلی براي سلول ها بوده که به عنوان یك فاکتور اصلی از یك قرن پیش تا کنون مورد توجه است

 :تهیه محلول بافر

 : عیف و نمك آن هستند مانندضا یك باز محلول هاي بافر متشکل از یك اسید ضعیف و نمك آن و ی

COONa3COOH, CH3CH 

HF, KF 

Cl4OH, NH4NH 

4HPO2, K4PO2KH 

 کاتیون نمك تاثیري در عملکرد بافر ندارد بنابراین بافرها را میتوان به صورت زیر نمایش دارد

-COO3COOH, CH3CH 

 : خود یك محلول بافري بسازندآنیون هایی که خاصیت آمفوتري دارند نیز میتوانندبا باز مزدوج 

-2
4, HPO -4PO2H 

-2
3, CO -3HCO 

می شود چنانچه  دیونیزهدر یك محلول بافر تفکیك اسید به حالت تعادل رسیده ونمك آن نیز به طور کامل : عملکرد بافر

دل طبق اصل حاصل از تفکیك اسید تعادل را دچار آشفتگی میکند تعا H+به این مخلوط تعادلی اسید اضافه کنیم یون

حرکت میکند در این بین نمك اسید ضعیف تامین کننده  HA تولیدده و به سمت لوشاتلیه در جهت مصرف این یون بو

  .به اسید است A-براي تبدیل یون A-منبع فراوان یون هاي
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وقتی باز  به شکل آب خارج می گردد یعنیH+حاصل از تفکیك باز با یون OH-وقتی به این بافر باز اضافه کنیم یون

هرچه بیشتر اسیدH+با خروج  شده و H+جذبباعث  وارد می شود واز طرف دیگر  OH–اضافه میکنیم از یك طرف یون

 کافی براي خنثی کردن تمامی باز فراهم کند H+تفکیك میشود تا

pH بافر : 

 میگویندهسل باخ  -بافر ها را می توان مطابق فرمول زیر تعیین کرد به این رابطه رابطه هندرسن 

pH = pKa + log(A-/HA) 

 pKa برابر PHبرابر باشد HA با غلظت اسید A-بر اساس این رابطه مشخص است که هرگاه غلظت نمك یایون

 .میشود

 : ظرفیت بافر

اگرچه بافر ها در مقابل افزایش اسید یا باز مقاومت میکنند ولی هر بافر ظرفیت معینی داشته و بیشتر از آن یاراي 

 را است بیشترین ظرفیت 1:1ندارد معموال بافر هایی که نسبت غلظت اسید ونمك در ان  PH در مقابل تغییرمقاومت 

 .دارند

 :روشهاي تهیه بافر

 :روش می توان محلول هاي بافري را تهیه کرد 6به 

 اختالط مستقیم یك اسید ضعیف و نمك آن -1

 اختالط مستقیم یك باز ضعیف و نمك آن -2

با یك باز قوي به طوریکه عده مولهاي اسید به کار رفته زیادتربوده واسید به طور  اختالط یك اسید ضعیف -3

 .ف بافر بسازدیاضافی باقی بماندو با محصول واکنش یعنی نمك اسید ضع

 ت حال اگر نسبت هایی ازاس COO3NaCH یکدیگر ترکیب کنیم محصول رابا NaOH و COOH3CH مثال اگر

 COOH3CHو NaOH بریم که را بکار NaOH به طور کامل مصرف شده و از COOH3CH  اضافی بماند مقدار

 .تولید شده مجموعا بافر تشکیل می دهند COO3NaCH و COOH3CHاضافی

طور و باز به  اختالط یك باز ضعیف با یك اسید قوي به طوریکه عده مولهاي باز به کار رفته زیاد تر بوده -4

 .یعنی نمك باز ضعیف بافر بسازد اضافی باقی بماندو با محصول واکنش

 از واکنش مقداري محصول می دهند اگر پس از پایان CL4NH که HCl با OH4NH به طور مثال در واکنش

 OH4NHاضافی بماند با CL4NH تولید شده مجموعا بافر میسازند. 
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درپایان واکنش و  ترکیب نمك یك اسید ضعیف با یك اسید قوي به طوریکه عده مولهاي نمك زیادتر بوده -5

 .عنی اسید ضعیف بافر بسازدی نمك اضافی بماندو با محصول واکنش

اضافی بماند مجموعا بافر NaF بدست میآید که در صورتی که ازHF مخلوط کنیم محصول HCl را با NaFمثال اگر

 .می سازند

رپایان واکنش دو ترکیب نمك یك باز ضعیف با یك باز قوي به طوریکه عده مولهاي نمك زیادتر بوده  -6

 NaOH با Cl4NH نمك اضافی با محصول واکنش یعنی بازضعیف یك بافر بسازند مثالدر نتیجه اختالط

 .اضافی بماند مجموعا بافر می سازند Cl4NH بدست می آید که در صورتی که از OH4NH محصول

 

 استفاده از محلولهاي بافر در صنعت و طبیعت

بسیاري فرآیندهاي صنعتی است. مثالهایی در این مورد ، آبکاري و تهیه چرم و مواد استفاده از بافرها بخش مهمی از 

الزم جهت رشد باکتریهاي مورد مطالعه ،  pH باکتري شناسی براي حفظ عکاسی و رنگها هستند. در پژوهشهاي

بکار  متر pH کردن کالیبرمحیطهاي کشت معموال بافري هستند. بافرها بطور وسیعی در شیمی تجزیه و همچنین براي 

دارند می تواند در بافري  که نقشرود. بدن انسان به وسیله بی کربنات ، فسفات و سیستمهاي پیچیده پروتئین می

 مقاومت کند.  pHبرابر تغییرات 

 خالصه فرمول هاي محلول سازي :

Molarity = 
گرم در لیتر

وزن مولکولی
 

Molarity = 
مول

لیتر
 

Mole =
گرم

وزن مولکولی
 

 

Milimole = 
میلی گرم

وزن مولکولی
 

 

Normality(N) = Molarity(M) × 𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒚(𝒏) 
 

N = 
𝟏𝟎 𝒂𝒅

𝑬
 

 
2V2= N 1V1N 



74 
 

2V2= M 1V1M 

یك جز سازنده محلول ، نسبت تعداد مول هاي آن جز به تعداد کل مول هاي تمام اجزا موجود کسر مولی : کسر مولی 

 در محلول می باشد.

  A= کسر مولی جسم  nA/ تعداد مول جسم  nC+nB +nAکل مول هاي اجزاي محلول ...+ 

 

 نمونه اي از مسائل محلول سازي :

 را حساب کنید. NaOHگرم در لیتر  120موالریته محلول  (1

 را حساب کنید. NaOHگرم درلیتر  120نرمالیته محلول  (2

 کنید. گرم درلیتر اسیدسولفوریك را حساب 196موالریته محلول  (3

 گرم درلیتر اسیدسولفوریك را حساب کنید. 196نرمالیته محلول  (4

 نرمالیته محلول غلیظ اسیدسولفوریك را حساب کنید. (5

a=98                       d=1.84 

 نرمال ، چند گرم سود الزم است ؟ 2سی سی سود  100براي تهیه  (6

 الزم است ؟نرمال  2سی سی سود یك نرمال ، چقدر سود  50براي تهیه  (7

 سی سی اسید سولفوریك یك موالر ، چند سی سی از محلول غلیظ مادر الزم است ؟ 100براي تهیه  (8

 نرمال الزم است ؟ 2/0موالر ، چقدر سود  1/0سی سی سود  50براي تهیه  (9

 نرمال الزم است ؟ 2موالر چقدر اسید سولفوریك  5/0اسید سولفوریك سی سی  200براي تهیه ( 10

میلی گرم درصد است.این مقدار را برحسب میلی اکی واالن در لیتر حساب  115دیم در سرمی (غلظت س11

 کنید.

 میلی گرم درصد یون سدیم معادل چند میلی اکی واالن در لیتر است؟230( 12

 میلی مول در لیتر است ؟میلی گرم در صد است.سدیم خون وي چند  23سدیم خون بیماري برابر با ( 13

 میلی گرم در لیتر است.سدیم خون وي چند میلی مول در لیتر است ؟ 23خون بیماري برابر با سدیم  ( 14

 چقدر است ؟ %95ودرجه خلوص  84/1موالریته و نرمالیته اسیدسولفوریك تجاري با وزن مخصوص  ( 15

 میلی گرم درصد یك ماده رقیق شده است .غلظت نهایی محلول چقدر است ؟ 500( محلول 16

رقیق می کنیم، غلظت نهایی  100به  1وسپس  10به  1میلی گرم درصدیك ماده را  1000ول ( محل17

 محلول چقدر است ؟

 نرمال چندگرم سود الزم است ؟ 2میلی لیتر سود  100( براي تهیه 18

 نرمال ، چندگرم سود الزم است ؟ 2/0میلی لیتر سود  1000( براي تهیه 19

 موالر ، چندگرم سود الزم است ؟ 1 میلی لیتر سود 100( براي تهیه 20

 موالر تهیه کنیم؟ 2سی سی محلول  500( چه حجمی از اسید سولفوریك غلیظ الزم است تا 21
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 شیآزما يتئور

دو ماده  نیب ییایمیتا واکنش ش شودیاضافه م گریبه محلول د یبا غلظت مشخص یکردن سلول تریروش ت در

کردن ،  تریکه غلظت آن مشخص باشد، محلول استاندارد است. در عمل ت یحل شده کامل گردد. محلول

عمل تا  نیو ا ندیافزایغلظت آن اندازه گرفته شود، م دیکه با یبورت به محلول كیمحلول استاندارد را از 

شونده کامل شود. پس با استفاده از حجم و غلظت  تریمحلول استاندار ت نیادامه دارد که واکنش ب یوقت

 .کنندیشونده را حساب م تریشونده ، غلظت محلول ت تریلول استاندارد و حجم محلول تمح

 

 الزم لیوسا

 تریل یلیم 50 بورت

 يتریل یلیم 50و  يتریل یلیم 100ژوژه  بالون

 يتریل یلیم 250 ریما ارلن

 يتریل یلیم 100 بشر

 قیدق يترازو

 

 الزم ییایمیمواد ش

 نرمال 0،1 دیاس كیدریکلر

 سود

 نیفتالئ فنل

 شیآزما روش

 سود مجهول تهینرمال نییاول : تع بخش

. میزنیرا با آب مقطر به حجم رسانده ، هم م يتریل یلیم 100در بالون ژوژه ( (NaOHمجهول سود ) نمونه

و  میدهیشده شستشو م هیرا ابتدا با آب مقطر سپس با محلول سود ته يتریل یلیم 25بورت  كیپس س

 .میکنیم میتنظ فرمحلول را در ص ، ختهی. داخل بورت ، محلول سود رمیکنیمتصل م هیبه پا رهیتوسط گ
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بورت را  ریش دیحباب هوا وجود داشته باشد. در صورت وجود داشتن هوا در نوک بورت با دینوک بورت نبا در

 پر شود. عیباز کرد تا نوک بورت از ما یکم

خوانده  عیسطح مقعر ما ریبوده و عدد مقابل خط ز عیدر امتداد سطح ما دیموقع خواندن بورت ، چشم با در

 شود.

 

 تریل یلیم 10 م،ینرمال شستشو داده ا 0،1 دیاس كیدریو با کلر يتریل یلیم 10 پتیکه پ ریارلن ما كی حال

بورت قرار داده ،  ری. ارلن را زمیکنیاضافه م نیقطره فنل فتالئ 2. سپس میزیر ینرمال م 0،1 دیاس كیدریکلر

اضافه شود و با دست راست  دیمحلول اس هتا قطره قطره محلول سود ب میکنیبا دست چپ بشر بورت را باز م

رنگ(  ی)صورت یعمل ، محلول داخل ارلن ، رنگ ارغوان نیا ی. طمیدهیم یحرکت دوران یآهستگ، ارلن را به

 یسود را متوقف کرده و حجم سود مصرف شیت. افزاشدن محلول داخل ارلن اس ينشانگر باز نیو ا شودیم

 )رنگ ارغوانی ایجاد شده باید پایدار باشد و با هم زدن از بین نرود.(.میخوانیبورت م يرا از رو

 

 :شودیمحاسبه م یراحتسود مجهول به تهینرمال ریفرمول ز از

 

 

 Nسود  ×   Vسود    = NدیاسV  ×     دیاس

 

 

 
 
 

 

 شیآزما جینتا

 را بدست آورد. دیاس تهینرمال توانیباز م تهی، حجم و نرمال دیاستفاده از رابطه فوق با داشتن حجم اس با

 باز را محاسبه کرد. تهینرمال توانیم یراحتبه دیو حجم اس تهیمعلوم بودن حجم باز و نرمال با
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 يدارا( زو با دیاس یعنیهر دو حجم )  نکهیاستفاده کرد، مشروط بر ا توانیم يحجم از هر واحد يرابطه فوق برا در

 واحد باشند. كی

)در حجم هاي مساوي یکدیگر .کنندیاثر م گریکدیبر  يمساو يهاباشند، با حجم کسانی تهینرمال يمحلول که دارا ود

 .(را خنثی می کنند
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روش هاي زیادي براي پی بردن یك ماده خاص در نمونه بیمار وجود دارد ، اما در کل در بحث تشخیص آزمایشگاهی 

می توان می توان گفت که یك ماده وجود دارد یا نه و اگر هست چه مقداري از آن در نمونه هست. بعبارت دیگر 

اثبات می . در روش هاي کیفی وجود ماده در نمونه  مقدار یك ماده را به دو روش کیفی یا کمی در نمونه مشخص نمود

شود یعنی فقط میتوان گفت که هست یا نه ولی مقدار دقیق آن را نمی توان گفت .اما در روش کمی مقدار ماده 

 بصورت عددي و کمی بیان می شود ودقیقا میتوان گفت که از هر ماده اي چه مقدار در نمونه وجود دارد.

 تست هاي کیفی پیش می بریم و در انتها با شرح تست هاي کمی به پایان می رسانیم. در ادامه بحث را با

 

همانطوري که گفته شد در روش کیفی می توانیم وجود ماده را درنمونه ثابت کنیم . اما نکته اینجاست که باید نمونه 

منسبی داشته باشیم تا بتوانیم به بهترین جواب برسیم . لذا مهم است که چه نمونه اي را تحویل می گیریم . در موارد 

مثل نمونه هاي خون لیز باید یا توسط بیمار ویا فرد نمونه گیر تکرار شوند  ، برخی نمونه ها قابل آنالیز نیستند و نادري

شده یا ایکتر)بیلی روبین باال( و...  . اما باید به این نکته اشاره کرد که نمونه یا توسط بیمار گرفته می شود )ادرار و 

 به تکرار نمونه گیري نباشد.مدفوع( ویا پرسنل آزمایشگاه که در هردو صورت فرد باید توجیه شود تا نیازي 

 

در بحث خون ،  . پرواضح است که باید دانست هر تستی چه نمونه اي نیاز دارد تا نمونه گیري نیز اشتباه انجام نشود

بسیاري از آزمایشات روي خون کامل انجام می شود مثل شمارش و تفکیك سلول هاي خونی ، تعیین کمی 

و... که این نمونه خون تام نیاز به ضدانعقاد هموگلوبین ها ، کروموزوم کاریوتایپینگ هموگلوبین گلیکوزیله ، الکتروفورز 

دارد تا لخته نشود. برخی تست ها روي مایع خون )سرم یا پالسما( انجام می شود، که از این بین اکثر تست ها روي 

نها تست هاي کمی روي پالسما سرم قابل انجام است مثل بیشتر تست هاي بیوشیمیایی )قند ، کلسترول و...( و ت

.ازطرفی بعضی تست ها نیز هم روي سرم انجام  و... ACTHمثل برخی هورمون ها نظیر رنین ، انجام می پذیرد 

 می شود و هم روي پالسما . 

در شرایطی هم که مثال به سرم دسترسی نداریم می توانیم تست را روي پالسما انجام دهیم ولی فقط با یك ضریب 

)که البته این کار نیاز به داشتن اطالعات کافی در مورد میزان می توان آن را به مقدار مشابه در سرم تبدیل کردتبدیل 

 . غلظت مواد در سرم و پالسما دارد( 

یا  VMAبدن از طریق ادرار دفع می شود مثل در مورد نمونه ادرار باید گفت که بسیاري از متابولیت هاي دفعی 

HVA پس باید بدانیم که براي هرتستی از چه نمونه  ن با داشتن ادرار بیمار براحتی آنها را آنالیز کرد.و... که میتوا

 اي استفاده کنیم و این اصل کار بعد از یك نمونه گیري خوب است. 
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در ادامه بحث به توضیح و تفسیر آزمایشات کیفی تشخیصی بیماري هاي مختلف می پردازیم تا به این ترتیب بتوانیم 

وجود یك ماده را در نمونه اثبات نماییم.عمده ترین بیماري هایی که میتوان بروش کیفی تشخیص داد بیماري هاي 

 یا زالی و... .متابولیك است .بیماري هایی که با متابولیسم ماکرومولکول ها در ارتباطند مانند دیابت 

 

 

 
 (Qualitative evaluation of sugarsتشخیص کیفی قندها )

از واکنش هایی که در آنها رنگ تولید می شود، براي مطالعات کیفی و اندازه گیري کمی مولکول هاي بیولوژیك نظیر 

کربوهیدرات ها ، اسیدهاي آمینه ، پروتئین ها ، چربی ها و اسیدهاي نوکلئیك استفاده می شود.همچنین از این واکنس 

ول ، درکروماتوگرافی کاغذي ویا نازک الیه استفاده می بیولوژیك خاص در محلها براي تعیین وجود ترکیبات 

شود.ازکاربردهاي دیگر می توان به اندازه گیري کمی ترکیبات بیولوژیك باروش اسپکتروفتومتري که در آنها از 

 واکنش هاي ایجاد رنگ استفاده می شود ، اشاره نمود.

 

 آزمایش کیفی کربوهیدرات ها 

ند در یك محلول استفاده می شود که عبارتند از : تشکیل فورفورال و خاصیت ازدوواکنش کلی براي شناسایی ق

 احیاکنندگی

 

 تشکیل فورفورال :

قندهادرحضور اسیدهاي غیراکسیدکننده ، آب ازدست داده وبه فورفورال یا مشتقات آن )هیدروکسی متیل فورفورال ( 

فنول ترکیب می شوند و ترکیب رنگی شدیدي ایجاد  تبدیل می شوند.ازآنجاییکه فورفورال با آمین هاي آروماتیك و

می کنند، ایجاد فورفورال به عنوان یك تست کیفی و کمی براي شناسایی کربوهیدرات ها استفاده می شود . درحضور 

اسیدسولفوریك غلیظ تمام قندها و پلیمر آنها به این واکنش پاسخ می دهند . زمانی که از آلفانفتول به عنوان معرف 

درواکنش بیال از اورسینول ودر واکنش سلیوانوف از رزورسینول استفاده نام دارد .  مولیشفاده می شود ، واکنش است

 می شود.

 

 روش مولیش ) واکنش عمومی براي کربوهیدرات ها ( :

 تمام قندها به معرف مولیش جواب میدهند.

 اساس روش :

تبدیل می  هیدروکسی متیل فورفورالو شش کربنه به  فورفورالدر واکنش مولیش قندهاي پنج کربنه به 

حاصل با آلفا نفتول واکنش میدهدویك کمپلکس ارغوانی رنگ ایجاد می کند. در مرز بین  فورفورالشوند.درمرحله بعد 

دوالیه کمپلکس رنگی بیانگر مثبت بودن تست است . پلی ساکاریدها و الیگوساکاریدها نیز به مولیش جواب مثبت می 

ند.جواب مثبت به این دلیل است که اسیدسولفوریك غلیظ سبب هیدرولیز پیوند گلیکوزیدي شده که در مرحله بعد ده
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ایجاد می    فورفورالهیدروکسی متیل  -5یا  فورفورالاسیدسولفوریك سبب دهیدراسیون مونوساکاریدها می شود و 

 نماید که با آلفا نفتول کمپلکس رنگی ایجاد می کند.

 

 فورفورال                      فورفورالروکسی متیل هید   

 رزورسینول  اورسینول                                    

 

 مواد مورد نیاز : 

  ( 5معرف مولیش% ) آلفا نفتول در اتانول 
  اسید سولفوریك غلیظ 
  قندهاي مختلف  %1محلول 

 

 روش کار :

 لوله آزمایش بریزید. یك سی سی از محلول قند را جداگانه در -1
 یك لوله را به عنوان کنترل انتخاب ودر آن یك سی سی آب مقطر بریزید. -2
 قطره محلول مولیش بریزید . 3تا  2به هرکدام از لوله ها  -3
 حدود یك سی سی اسیدسولفوریك را به آرامی به ته لوله بیفزایید )زیر هود( -4
 به آرامی به ته لوله ها ضربه )شوک( بزنید . -5
 حلقه بنفش رنگ را در حدفاصل دو فاز مشاهده کنید.وجود  -6
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 آزمایش سلیوانوف )شناسایی کتوزها( :

 اساس روش : 

کتوزها وقتی با هیدروکلریك اسید و رزورسینول حرارت داده شود ، ایجاد رنگ قرمز تیره می نمایند ، 

یی قندهاي آلدوز از کتوز استفاده کندترواکنش میدهند.درنتیجه از این تست براي شناسادرحالیکه آلدوزها 

می شود.کتوزهایی که توسط پیوند گلیکوزیدي به قند دیگري متصل هستند )فروکتوز موجود در ساکاروز ( 

 آزادشده وبه این تست جواب مثبت می دهد.

 

 مواد مورد نیاز :

 ( 3درصد رزورسینول در هیدروکلریك اسید  05/0معرف سلیوانوف ) موالر 
  قندهاي مختلف %1محلول 
 ( 100حمام آب جوش )درجه 

 

 روش کار :

قطره محلول قندي )ریبوز ، گلوکوز ، فروکتوز ، الکتوز ، ساکاروز ،  4به لوله هاي تست  -1

 گلیکوژن ، نشاسته ( بریزید. درون لوله شاهد چندقطره آب مقطر بریزید .
 . به تمام لوله ها یك سی سی معرف سلیوانوف اضافه و خوب مخلوط کنید -2
 لوله ها را در حمام آب جوش بجوشانید . -3
 دقیقه ادامه دهید. 5هر یك دقیقه رنگ لوله ها رایادداشت کنید و تا  -4
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 آزمایش بیال )شناسایی پنتوزها( :

 

 اساس روش :

زمانی که پنتوزها با هیدروکلریك اسید غلیظ حرارت داده شود ، فورفورال ایجاد می شودکه در حضور 

 سبز متمایل به آبی ایجاد می کند.اورسینول رنگ 

 

 روش کار :

قطره محلول قندي را در لوله ازمایش ریخته و به آن دو سی سی معرف بیال بیفزایید . سپس لوله را  4

. یك دقیقه در حمام آب جوش قرار دهید . وجود رنگ سبز متمایل به آبی نشان دهنده وجود پنتوز است 

هیدروکسی متیل فورفورال می نمایند -5اختصاصی است .هگزوزها ایجاد این تست براي پنتوزها نسبتا 

داکسی پنتوزها به آرامی دهیدراته می شود، درنتیجه تداخلی -2که با معرف بیال ایجاد رنگ زرد می نماید.

 با تست ایجاد نمی کند.

 

 آزمایش بندیکت ) شناسایی قندهاي احیاکننده( :

وغیراحیاکننده تقسیم کرد.قندهاي احیاکننده دسته قندهاي احیاکننده و کربوهیدرات ها را می توان به دو 

داراي گروه آلدهیدي آزاد یا بالقوه آلدهیدي )همی استال( ویا گروه کتونی آزاد یا بالقوه کتونی )همی کتال ( 

ون .این گروه ها در شرایط قلیایی توسط یهستند که در محیط قلیایی به گروه آلدهیدي تبدیل می شوند 

هاي فلزي خاص اکسید شده ویون هاي فلزي احیا می شود . احیا شدن یون فلزي بیانگر خاصیت احیا 

 ( است .Cuکنندگی قند است .یون فلزي که عموما استفاده می شود ، یون مس )

 اگر هیدروکسید مس در محیط قلیایی حرارت داده شود، اکسید مس قرمز رنگ ایجاد می شود.
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 چنانچه قند احیاکننده وجود داشته باشد رسوب اکسید مس قرمز آجري تشکیل می شود.    

 

 روش کار :

دقیقه در بن ماري جوش قرار  5قطره ازمعرف بندیکت را به یك سی سی محلول قندي اضافه نموده وبمدت  5حدود 

 د می شود.دهید ، چنانچه کربوهیدرات احیاکننده باشد رسوب قرمز آجري رنگ اکسید مس ایجا

 

 آزمایش بارفود )افتراق مونوساکارید از دي ساکارید( :

مونوساکاریدها از دي ساکاریدها بکار می رود که یك رسوب نارنجی رنگ حاصل می شود  این تست براي تشخیص 

که به علت تشکیل اکسید مس است .اگر آزمایش احیاي قندها در محیط اسید ضعیف صورت گیرد و مدت زمان 

 ، فقط مونوساکاریدها به علت قدرت احیاکنندگی قوي به این تست جواب مثبت می دهند. دادن کنترل شودحرارت 

 

 روش کار : 

اضافه کنید .لوله را در  %2سی سی محلول قندي  2یك سی سی از محلول بارفود رادرلوله آزمایش ریخته وبه آن 

تشکیل شد ، قند مورد نظر مونوساکارید است . دي حمام جوش قرار دهید.اگر رسوب نارنجی به فاصله دو دقیقه 

 ساکاریدها را باید مدت بیشتري جوشانید تا رسوب نارنجی ایجاد شود.
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 آزمایش ید )پلی ساکاریدها( :

پلی ساکاریدها باید رنگ خاصی به خود می گیرند . آمیلوز با ید رنگ آبی تیره ایجاد می کند. گلیکوژن با ید رنگ قهوه 

 . سلولوز با ید رنگ نمی گیرد. مونو ودي ساکاریدها هم با ید رنگ نمی دهند. قرمز ایجاد می کند اي

 

 روش کار :

)لوگول( اضافه کرده رنگ ایجاد شده را سی سی از محلول قند را در لوله اي ریخته و به آن یك قطره محلول ید  3

تا  5ید رقیق اضافه نموده و در بن ماري جوش به مدت هیدروکلریك اسقطره  5تا  3یادداشت کنید.حال به لوله ها 

 دقیقه حرارت دهید وسپس تغییر رنگ را بررسی کنید. 10

 

 روش تهیه معرف ها :
 معرف فوشین )شیف( :

سی سی آب مقطر را با  500سی سی آبمقطر حل نموده و صاف کنید.سپس 500نیم گرم فوشین خالص را در 

با محلول صاف شده فوق مخلوط کنید ویك شبانه روز به حال خود بگذارید . معرف  انیدرید سولفورو اشباع نموده و

 بیرنگ و حساس است .

 

 معرف تولنز)نیترات نقره آمونیاکی( :

اضافه کنید ودرحالیکه محلول را تکان می دهید چند  %10ویك قطره سود  %5در لوله اي ، یك سی سی نیترات نقره 

ه کنید تا فقط رسوب قهوه اي اکسید نقره حاصل شودو از مصرف آمونیاک اضافی اضاف %2قطره محلول آمونیاکی 

 خودداري شود) معرف را کمی قبل از مصرف تهیه کنید چون در اثر ماندن تجزیه می شود(.

 

 معرف فهلینگ :

 ند.از دو معرف الف و ب تشکیل شده که هنگام مصرف دو محلول را به نسبت مساوي مخلوط کرده و مصرف می کن

 سی سی آب مقطر  500گرم سولفات مس آبدار در  6/34معرف الف : 

 سی سی آب مقطر  500گرم سود در  70گرم تارتارات مضاعف سدیم وپتاسیم و  173معرف ب : 

 

 در یدور پتاسیم )یدوفرم( :معرف ید 

و پس از حل شدن حجم گرم ید به آن اضافه نمایید  10سی سی آب حل نموده و  100گرم یدید پتاسیم را در  200

 محلول را با آب مقطر به یك لیتر برسانید .

 

 معرف بیال :  



86 
 

اضافه  %10قطره کلرور فریك  10سی سی هیدروکلریك اسید غلیظ حل کنید و  200میلی گرم اورسینول را در  600

 کنید.

 

 معرف سلیوانوف :

 نرمال حل کنید. 6سی سی هیدروکلریك اسید  500میلی گرم رزورسینول را در  250

 

 معرف بارفود :

 سی سی اسید استیك گالسیال را در آب حل کنید و حجم محلول را به یك لیتر برسانید. 10گرم استات مس و  66

 

 معرف مولیش :

 میلی لیتر اتانول حل کنید . 202گرم آلفا نفتول را در  8

 معرف بندیکت ) شناساگرقندهاي احیا کننده( :

میلی لیتر آب حل کنید و در  800گرم کربنات سدیم بی آب را به کمك حرارت در  100م و گرم نیترات سدی 173

سی  100گرم سولفات مس را در  3/17میلی لیتر برسانید .  850صورت لزوم از صافی بگذرانید . سپس حجم را به 

یزید.وسپس حجم را به یك سی آب جداگانه حل کنید ، سپس آن را در حالیکه مرتبا هم می زنید ، در محلول اول بر

 لیتر برسانید .

 

 معرف فنل فتالئین )معرف بازها( :

 در محیط بازي قرمز ارغوانی می شود.

 گرم فنول فتالئین را می توان به نسبت یك به یك در آب و الکل حل کرد. 2

 

 معرف لوگول )یدیدوره ( :

سی سی آب حل کرده و بلورهاي ید را به آن اضافه  200گرم یدید پتاسیم . یدید پتاسیم را در  6گرم بلور ید و  3

ساعت قبل از مصرف تهیه شود ، چون ید به  24کنیدو سپس به کمك آب مقطر حجم را به یك لیتر برسانید . محلول 

 آرامی در آب حل می شود .
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 (Qualitative evaluation of Amino acidsتشخیص کیفی اسیدهاي آمینه )

اسیدهاي آمینه بصورت مون اسیدهاي آمینه فعالیت هاي زیستی بسیار متنوعی را در سلول هاي زنده به عهده دارند.

نوع اسید امینه با نسبت هاي  20مرهایی در ساختمان زنجیره هاي پلی پپتیدي پروتئین ها شرکت می نمایند . تنها 

نوع اسیدهاي آمینه اصلی  20عدادي از پروتئین ها عالوه بر مختلف در ساختمان اکثر پروتئین ها وجود دارند . اما ت

 شامل برخی از مشتقات آنها نیز می باشند . 

نوع اسید هاي آمینه ، نظم و ترتیب قرار گرفتن آنها در زنجیره هاي پلی پپتیدي و وضعیت فضایی قرار گرفتن آنها 

ی و متعاقبا فعالیت هاي زیستی متنوع پروتئین هاي فضای –از عوامل اصلی در ایجاد ساختمان سه بعدي نسبت به هم 

 ساده ومرکب مانند هموگلوبین ، گلیکوپروتئین ها ، لیپو پروتئین ها و نوکلئوپروتئین ها می باشند . 

اسیدهاي آمینه در شکل پروتئینی خود فعالیت هاي زیستی بی شماري را از نظر ساختمانی ، هورمونی و کاتالیزوري به 

که براي زندگی ضروري می باشند . از همین روست که بروز برخی ناهنجاري هاي ژنتیکی در متابولیسم  عهده دارند

اسیدهاي آمینه به اختالالت مهمی منجر می شوند .تعدادي از بیماري هاي ژنتیکی حاصل از بروز اختالل در متابولیسم 

فرا در صورتیکه بموقع درمان نشوند ، عقب افتادگی برخی اسیدهاي آمینه مانند فنیل کتونوري و بیماري ادرار شربت ا

برخی دیگر از ناهنجاري هاي ژنتیکی موجب بروز اختالالتی در انتقال فعال  ذهنی ومرگ زودرس را در پی دارند .

 ( .Aminoaciduriaبرخی اسیدهاي آمینه خاص به داخل سلول گردیده و نهایتا از طریق ادرار دفع می شوند)

 

 آمینه : خواص اسیدهاي

نوع از آنها مونومرهاي زنجیره هاي پلی  20نوع اسیدآمینه در طبیعت یافت می شود ، تنها  300اگرچه متجاوزاز 

اسید آمینه را بیان کند  20پپتیدي می باشند و با اینکه تنها یك کد ژنتیکی سه حرفی ساده قادر است سنتز متجاوز از 

اسیدآمینه محدود ساخته است و در نتیجه  20اسیدهاي آمینه را تنها به ، تنوع کلی کدهاي ژنتیك تعداد کدون هاي 

 نوع اسید آمینه با نسبت هاي متفاوت در ساختمان پروتئین ها شرکت می کنند. 20تنها 

 

 ونعیین مقدار اسیدهاي آمینه وجود دارد که عبارتند از :روش هاي مختلفی براي شناسایی 

 

 روش نین هیدرین :

نرال براي تعیین وجود آمینواسیدها در نمونه بالینی است. نین هیدرین با عامل آمین آزاد اسید آمینه روش عمومی و ج

واکنش اکسیداسیون و احیا انجام می دهد.و باعث دآمیناسیون اکسیداتیو آن شده و گروه کربونیل و آمونیاک ایجاد می 

بنفش متمایل به آبی ایجاد می کند . اما پرولین و  نماید . فرم احیاي نین هیدرین با آمونیاک و نین هیدرین رنگ

 هیدروکسی پرولین فقط رنگ زرد ایجاد می کنند)چرا؟(

 

 روش کار :
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یك تا دو سی سی از محلول اسید آمینه را با چند قطره از محلول نین هیدرین ترکیب کرده و پس از هم زدن در بن 

قطر نیز براي بالنك استفاده می کنیم .همه آمینواسیدها جواب دقیقه انکوبه می کنیم .از آب م 5ماري جوش به مدت 

 )پرولین و هیدروکسی پرولین رنگ زرد و آب مقطر بی رنگ ( مثبت می دهند

 

 معرف نین هیدرین :

 گرم  1پودر نین هیدرین  : 

 سی سی  50استون : 

 سی سی )ضروري نیست( 50بوتانول : 

نین هیدرین را اضافه نمایید . آن را در ظرف کامال در بسته و تیره و در دماي استون وبوتانول را مخلوط کرده و پودر 

 اتاق نگهداري نمایید .

    
 

 آزمایش گزانتوپروتئیك اسید :

واکنش هایی انجام هستند . این گروه هاي آروماتیك  حلقه آروماتیك مشتقات حلقه بنزنیبرخی اسیدهاي آمینه داراي 

بنزنی یا مشتقات آنهاست . یکی از این واکنش ها نیتراسیون حلقه بنزنی با اسید نیتریك می دهند که مختص حلقه 

است  . اسید آمینه تیروزین و تریپتوفان داراي حلقه بنزنی فعال هستند و به آسانی واکنش نیتراسیون روي آنها 

و واکنش نیتراسیون براحتی  صورت می گیرد . گرچه فنیل آالنین داراي حلقه بنزنی است ، ولی حلقه فعال نیست

صورت نمی گیرد . این واکنش نیتراسیون براي شناسایی حلقه بنزنی به آزمایش گزانتوپروتئیك اسید مشهور است ، 

 ( به معناي زرد است .Xanthosزیرا رنگ زرد ایجاد می شود و در زبان آلمانی گزانتوز )
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 روش کار : 

 2را در یك لوله ریخته و به آن یك سی سی اسید نیتریك اضافه نمایید .به مدت یك سی سی محلول اسید آمینه 

دقیقه در بن ماري جوش قرار دهید . ایجاد رنگ زرد بیانگر وجود اسیدهاي آمینه تیروزین و تریپتوفان است . چنانچه 

 ( شدت رنگ بیشتر می شود .%40محیط را قلیایی کنید )سود 

 

 

 

 آزمایش میلون :

تصاصی براي اسید آمینه تیروزین است . تیروزین تنها اسید آمینه اي است که داراي گروه فنولی است . تستی اخ

و نیتراسیون در آن اتفاق می افتد .سپس ترکیب حاصله با جیوه رنگ تیروزین ابتدا با اسید نیتریك واکنش داده 

 )زالی( استفاده می شود .از این تست براي غربالگري بیماري آلبینیسم  قرمزي ایجاد می کند .
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 روش کار :

سی سی از محلول اسید آمینه ، یك سی سی معرف میلون )اسید نیتریك غلیظ + نیترات جیوه  + اسید نیترو (  3به 

دقیقه در بن ماري جوش قرار دهید . ایجاد رنگ قرمز دال بر وجود تیروزین است . پروتئین هایی که  2اضافه کنید و 

تیروزین هستند نیز جواب می دهند . نکته اینکه تمامی ترکیبات داراي حلقه فنولی نیز با این تست مثبت می داراي 

 شوند پس باید مواظب ترکیبات فنولی غیر تیروزینی نیز باشیم .

 

 آزمایش ارلیش :

تواند در محیط اسیدي تست اختصاصی اسید آمینه تریپتوفان است .این اسید آمینه داراي حاقه اندولی است که می 

از این تست براي  در مجاورت ماده اي به نام پارا دي متیل آمینوبنز آلدهید کمپلکسی ارغوانی رنگ ایجاد کند .

 غربالگري بیماري هارت ناپ )فقدان تریپتوفان پیروالز( استفاده می شود.

 

 

 
 روش کار :
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ن یك سی سی معرف ارلیش )پارا دي متیل آمینوبنز یك سی سی محلول مجهول نمونه را ریخته و به آدر یك لوله 

دقیقه در دماي اتاق انکوبه می کنیم  15الی  10نرمال( اضافه می کنیم . به مدت  6آلدهید + هیدروکلریك اسید 

 رنگ ارغوانی ظاهرگردد.، تادرصورت مثبت بودن تست 

 

 کول : –آزمایش هاپکینز 

است . حلقه اندولی تریپتوفان با گلی اگزالیك اسید در حضور اسید قوي تست اختصاصی براي اسید آمینه تریپتوفان 

 واکنش داده و یك محصول حلقوي ارغوانی رنگ ایجاد می کند .

 

 روش کار:

کول اضافه و مخلوط کنید .  –یك سی سی از محلول مجهول را در یك لوله ریخته وبه آن چند قطره معرف هاپکینز 

غلیظ را از جداره لوله به آرامی اضافه نمایید .ایجاد حلقه بنفش ارغوانی ، جواب  سپس یك سی سی اسید سولفوریك

 مثبت می باشد .

 

 آزمایش ساکاگوچی :

به کمك این آزمایش وجود ریشه گوانیدین بررسی می شود . در اثر افزودن محلول الکلی آلفا نفتول و هیپوبرومیت 

شده ترکیب قرمز رنگی بوجود می آورد . با توجه به اینکه تنها  سدیم در حضور سود ، ریشه گوانیدین وارد واکنش

اسید آمینه اي که داراي گروه گوانیدین است ، آرژینین است ، بنابراین ،این تست فقط به آرژینین جواب مثبت می 

 دهد .

 

 آزمایش استات سرب و سود :

می شود . حال اگر به محلول فوق استات سرب اگر به اسید آمینه سیستئین سود اضافه شود ، سولفید هیدروژن آزاد 

اضافه کنیم رسوب سیاه رنگ سولفید سرب ایجاد می شود . با توجه به اینکه سیستئین تنها اسید آمینه تیول دار 

 است .بنابراین جواب تست در مورد آن مثبت خواهد بود .

ب مثبت نمی دهد و به سختی ممکن است گوگرد موجود در متیونین چون به صورت تیول نیست ، به این آزمایش جوا

 در اثر حرارت و محیط بازي به واکنش فوق جواب مثبت بدهد .

 

 روش کار :

نیم سی سی استات سرب اضافه  و   %10سی سی سود  5سی سی از نمونه مجهول را در یك لوله ریخته و به آن  2

دقیقه در بن ماري جوش قرار دهید . رسوب سیاه رنگ سولفید سرب دلیل  10و مخلوط کنید .سپس لوله آزمایش را 

سی سی هیدروکلریك اسید اضافه کنید ، ایجاد گاز بدبوي سولفید هیدروژن می  2بر وجود سیستئین است .اگر به آن 

 کند.

 (Qualitative evaluation of Fatty acids)تشخیص کیفی اسیدهاي چرب 
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لیپیدها شامل ترکیبات مختلف و نامتجانسی هستند که بیشتر از لحاظ خواص فیزیکی بویژه حاللیت با هم مشابهت 

دارند . خاصیت اصلی و مشترک لیپیدها غیرمحلولبودن آنها در آب و محلول بودن در حالل هاي غیر قطبی مثل اتر ، 

بنزن است .برمبنی چنین خواص مشترکی ، چربی ها ، روغن ها ، استروئیدها ، واکس ها و ...را میتوان در کلروفرم و 

 گروه لیپیدها جاي داد .

اسیدهاي کربوکسیلیك چرب بیشتر بصورت استري در چربی هاي طبیعی و روغن ها وجود دارند و به شکل غیر 

ل آنهاست ، در پالسماي خون یافت می شوند .اسیدهاي چرب استري یعنی اسیدهاي چرب آزاد که شکل قابل انتقا

که در ساختمان چربی هاي طبیعی وجود درند ، زنجیره هایی هستند خطی که از تعدادي زوج اتم کربن ساخته شده 

 اند ، زیرا معموال سنتز آنها از مبناي ریشه هاي دو کربن دار انجام می پذیرد . زنجیره هاي خطی اسید هاي چرب در

باشند ، صورتیکه فاقد اتصاالت دوگانه باشند ، اسیدهاي چرب اشباع و اگر داراي یك یا چند اتصاالت دوگانه 

 . اسیدهاي چرب غیر اشباع نامیده می شوند

 

مانند دیگر ماکرومولکول هاي مورد بحث در قسمت هاي قبل ، گاهی الزم است وجود چربی و اسید چرب در نمونه 

در مورد مسیر ناهنجاري هاي بالینی به درستی تصمیم گرفت. براي این کار تست هاي زیادي چه  اثبات شود تا بتوان

به صورت کمی و چه به صورت کیفی وجود دارد که در این رابطه رهگشاست .در مورد آنالیز کیفی اسیدهاي چرب و 

 ردازیم چربی ها از روش هاي شیمیایی استفاده می شود که در ادامه به توضیح آنها می پ

 

 آزمایشات کیفی لیپیدها :  

 حاللیت : لیپیدها در اتر ، کلروفرم ، بنزن ، الکل ، کربن دي سولفید و سایر حالل هاي غیر قطبی محلولند ._ 1
 روش کار : 

لوله آزمایش ریخته ودر هرکدام به  4الف ( مقدار جزیی پیه گوسفند )به اندازه یك دانه گندم ( را در هر یك از 

سی سی از حالل هاي آب ، اتر ، اتیل الکل و کلروفرم بیفزایید و حاللیت چربی را در اجسام مذکور  3ترتیب 

نتیجه را یادداشت نمایید . حاللیت روغن مانند  مشاهده کنید . سپس محتواي لوله چربی و اتیل الکل را گرم و

   روغن زیتون را در حالل هاي نامبرده آزمایش کنید . 

ب ( یك تا دو قطره از محلول اتري چربی را روي کاغذ صافی خشك گذاشته و پس از تبخیر اتر مشخصات لکه 

 روغنی را مشاهده و یادداشت کنید .

 

 امولسیونه شدن چربی ها :  _2

ها در روده قبل از جذب شدن بوسیله امالح صفراوي امولسیونه شده و به لنف منتقل می شوند . از این رو  چربی

دانستن بعضی از خواص امولسیون ها مفید به نظر می رسد . امولسیون عبارتست از یك سیستم ناهمگن که شامل 

( می باشد . بعضی Continous)( بصورت قطرات در یك مایع یکنواخت Dispersedیك بخش مایع پراکنده )

امولسیون ها سیستم ناپایداري هستند که می توان آنها بوسیله یك ماده سوم که بتواند کشش سطحی دوبخش غیر 

 (Emulsifying  agentقابل حل در هم را مساوي کند ، بصورت پایدار درآورد . این نوع مواد را امولسیونه کننده )

 می گویند .
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ولکول هاي آمفی پاتیك مانند صابون ها ، خاصیت پایدار کردن امولسیون چربی ها را در آب دارند . اصول آزمایش : م

این مولکول ها ذرات چربی را احاطه کرده و انتهاي غیر قطبی آنها در ذره چربی که غیر قطبی است حل شده و انتهاي 

ز به هم پیوستن ذرات چربی جلوگیري شده و قطبی آنها در آب که ماده اي است قطبی حل می شود .به این ترتیب ا

 ذرات در آب به علت هم بار بودن یکدیگر را دفع کرده و در نتیجه امولسیون پایدار خواهد بود .

 

 روش آزمایش :

سی سی آب اضافه کرده خوب  5/2قطره روغن زیتون ویك قطره اسید اولئیك ریخته و  3تا 2در یك لوله آزمایش 

سی سی سود اضافه نموده و خوب مخلوط کنید . شرایط امولسیون قبل و بعد از افزودن سود  تکان دهید . سپس یك

 را توجیه کنید .

 

 شناسایی چربی هاي غیر اشباع :

در شرایط مناسب اتصاالت دوگانه در اسیدهاي چرب غیر اشباع با هالوژن ها ترکیب می شوند . سرعت این واکنش 

ریکه میل ترکیبی با افزایش وزن اتمی هالوژن کاهش می یابد .فرمول این واکنش ها به نوع هالوژن بستگی دارد ، بطو

 مطابق زیر است :

                                                                                                                              Br      Br 

 

𝑹 − 𝑪𝑯 = 𝑪𝑯 − (𝑪𝑯𝟐)𝒏 –COOH    +    𝑩𝒓𝟐                    𝑹 − 𝑪𝑯 − 𝑪𝑯 − (𝑪𝑯𝟐)𝒏 -COOH 

 
 روش کار : 

چندقطره روغن زیتون را در اتانول گرم حل کنید . سپس قطره قطره آب برم به آن اضافه کنید و تغییر رنگ را 

 یادداشت کنید .

 

 یر رنگ بررسی می گردد.پتاسیم استفاده می شود  وتغ در حال حاضر بدلیل کارسینوژن بودن آب برم از پرمنگنات

 

 

 روش هاي شناسایی کلسترول :

کلسترول با اسیدهاي قوي واکنش رنگی می دهد . کلسترول در حضور ترکیبات آبگیري مانند اسید سولفوریك ویا 

ردد . حضور اسید باعث کلستادین می گ 5و  3انیدرید استیك ، یك مولکول آب از دست داده اکسید شده و تبدیل به 

کلستادین را می کند . این جسم در حضور  5و  3پیشرفت واکنش شده و دو مولکول از کلستادین تولید دیمر بیس 

میزان کم ویا زیاد اسید به ترتیب تولید اسید مونو سولفونیك ویا اسید دي سولفونیك را می نماید . رنگ اسید 

 .نارنجی تا قرمز می باشد  مونوسولفونیك سبز و اسید دي سولفونیك
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2 Cholesterol  

+HX  

                          H2O  

         3,5-cholestadiene 

+HX 

                       H 

         Bis-3,5-cholestadine  

Low sulphuric acid                                                                      high sulphuric acid 

H2O                                                                                         2H2O 

Bis-cholestadienyl                        Bis-cholestadienyl  

Monosulfonoc acid                              disulfonic acid  

(red      )                              (green)    

Liebermann burchard                      salkowski    

 

  

 براي اندازه گیري کیفی کلسترول معموال از دو روش سالکوفسکی و لیبرمن بوچارد استفاده می شود.

 

 معرف هاي الزم : 

 میلی گرم در صد( 50محلول کلسترول ) -1
 اسید سولفوریك غلیظ  -2
 انیدرید استیك  -3
 اتانول -4

 

 

 

 

 تست سالکوفسکی : 

سی سی اسید سولفوریك غلیظ اضافه کرده و رنگ دوفاز اسید و کلروفرم  3سی سی از محلول مجهول ،  3به 

را یادداشت نمایید .در این روش افزایش فلزاتی نظیر آهن یا کبالت به محیط عمل باعث افزایش سرعت 

 شود .واکنش می 
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 تست لیبرمن بوچارد :

قطره انیدرید استیك ویك تا سه قطره اسید سولفوریك غلیظ اضافه کنید  15سی سی از محلول مجهول  3به 

 وتغییرات رنگ را درآن یادداشت نمایید .

 در هر دو آزمایش ، لوله ها باید کامال خشك باشند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعیین نقطه ایزوالکتریك :

( می نامند .  net chargeجمع جبري بارهاي الکتریکی مثبت و منفی یك اسید آمینه را بار الکتریکی موثر )

و غلظت پروتونی محلول بوده و متناسبا تغییر می کند . به  PHبار الکتریکی موثر اسیدهاي آمینه تحت تاثیر 

موثر اسید هاي آمینه اثر گذاشت . از این محلول می توان بر روي بار الکتریکی PHبیانی دیگر باتغییر دادن 

خاصیت براي جداکردن اسیدهاي آمینه ، پپتیدها و پروتئین ها با روش هاي کروماتوگرافی و الکتروفورز 

 استفاده می شود .
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در یك اسید آمینه خطی مانند آالنین ، حالت ایزوالکتریك یا زویتریون زمانی است که مولکول با وجود دارا 

الکتریکی ، فاقد بار الکتریکی موثر بوده و در نتیجه در یك میدان الکتریکی عمال به سوي هیچ یك از بودن بار 

 دو قطب حرکت نکند.

 اغلب پروتئین ها در نقطه ایزوالکتریك خود انحالل پذیري ناچیزي داشته و رسوب می کنند.

 

 
ي است که در آن پروتئین حداقل انحالل را دارد )محلول پروتئینی با کاهش انحالل  PHاساس روش تعیین 

  کدر می شود (

 یخالص یسطح یکالکتری بار نظر مورد ذره ایکه در آن مولکول  شودیگفته مي  PHبه  يزوالکترینقطه ا

 نیزتا در ا لیپتانس هاونیسوسپانس. در روندیم نیاز ب یکینتیالکتروس يهاحالت پدپده نینداشته باشد. در ا

از دست دادن پروتون  ایو با گرفتن  کندیم رییتغ طیمح PH ریتحت تأث ولنقطه صفر است. بار خالص مولک

 یستیز يهامولکول ندیگویم كیها آمفوترگونه مولکول نی. به اشودیم یمنف ایبار مثبت  يدارا بیبه ترت

 هستند. كیهستند پس در واقع آمفوتر يو باز يدیهر دو گروه فعال اس يدارا هانیمانند پروتئ

در استخراج و  یژگیو نیست. اا یونیتبادل  یاستفاده در کروماتوگراف ك،یزوالکترینقطه ا ياز کاربردها یکی

 نی(. عملکرد بديخالص ساز يبرابر 10 شیسودمند است )افزا اریمورد نظر بس يهامیآنز يخالص ساز

واحد  كیو در  یبار منف يدارا نیپروتئ یسطح كیزوالکتریباالتر از نقطه ا pHواحد  كیصورت است که در 

به  تواندیم نیپروتئ جهی، در نتpHدر  ریی. با تغشودیبار مثبت م يدارا نیسطح پروتئ كیزوالکترینقطه ا ریز

 با بار مخالف خود بچسبد. ییهانیرز

 

 

 معر فهاي الزم :

 0.01و  0.1و  1اسید استیك با نرمالیته هاي 

 نرمال 0.1در استات سدیم  %0.5محلول پروتئینی 

 مطابق با جدول زیر محلول هاي اسیدي و آب مقطر و پروتئین را با هم ترکیب کرده و عمل می کنیم .

 

 
PH protein water Acetic acid tube 
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Final 
volume 

volume normality 

4.2 1 4.5 4.2 0.3 0.01 1 

3.6 1 4.5 3.9 0.6 0.01 2 

3.4 1 4.5 4.4 0.1 0.1 3 

3.2 1 4.5 4.25 0.25 0.1 4 

2.8 1 4.5 0.5 4 0.1 5 

2.6 1 4.5 0.7 0.8 1 6 

 

تمامی لوله ها را به مدت سی دقیقه در دماي اتاق انکوبه کرده و پس از آن رسوب درون لوله ها را بررسی می 

از دیگر ایزوالکتریك نزدیکتر است . PHآن به  PHنماییم . لوله اي که حاوي بیشترین رسوب باشد ، 

 کاربردهاي این تست می توان به موارد زیر اشاره کرد :

 جداسازي مولکول ها  -1
 تنظیم نوع واکنش  -2
 شناسایی نوع آنزیم  -3
 استخراج ایزوآنزیم ها  -4
 الکتروفورز  -5
 طبقه بندي ترکیبات آلی  -6
7- ... 

 

 

 

 

 

 اصول اسپکتروفتومتري

در قسمت هاي پیشین درسنامه به طور مختصر به تفسیر اجزاي اسپکتروفتومتر پرداخته شد . در این 

 کار با این دستگاه و قوانین حاکم بر آن می پردازیم . بخش به توضیحاتی در باره اصل

نانومتر پاسخ می دهد ، اما برخی  750تا  380چشم انسان به انرژي تابشی با طول موج هاي بین 

دستگاه ها قادر به اندازه گیري طول موج هاي کوتاه )فرابنفش( و بلندتر )مادون قرمز ( نیز هستند . نور 

داراي طیفی از انرژي نورانی با طول موج هاي مختلف است ، که چشم انسان  خورشید یا المپ تنگستن

وقتی یك محلول در برابر نور سفید ، سبز به نظر می رسد ، یعنی  آنها را به رنگ سفید تشخیص می دهد .
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نانومتر را از خود عبور داده ولی سایر طول موج هاي نور را جذب می کند  580تا  540طول موج هاي بین 

. تابش الکترومغناطیس بصورت جریانی از ذرات انرژي است که فوتون نامیده می شود و انرژي آن با 

 فرکانس تشعشع متناسب است .

روش اسپکتروفتومتري برجذب طول موج خاصی از نور تابیده شده توسط ساختمان مولکولی ویژه اي در 

ج ، از نظر کیفی و کمی ، ماده مورد نظر را محلول استوار است که می توان با بررسی جذب در آن طول مو

 بررسی کرد . 

 

 نور :

نور شکلی از انرژي تشعشعی است که متشکل از دو میدان الکتریکی و مغناطیسی است . یعنی از جنس 

الکترومغناطیس است . اشکال دیگر آن شامل اشعه گاما ، اشعه ماوراي بنفش ، مادون قرمز ، امواج کوتاه 

ویی و ... است . حرکت نور و تمام امواج الکترومغناطیس به صورت موج می باشد و نور ، امواج رادی

 بصورت بسته هاي انرژي )فوتون ( بوده و داراي انرژي است ولی فاقد جرم می باشد .

 

( و عموما برحسب نانومتر بیان می شود  𝛌طول موج : به فاصله بین قله هاي امواج متوالی گفته می شود ) 

 . 

فرکانس )تواتر ( : به تکرار سیکل موج در ثانیه گفته می شود . که با انرژي نورانی رابطه مستقیم و با طول 

 موج رابطه معکوس دارد . 

 

 ( :Spectrometryطیف سنجی )

به شاخه اي از علوم برمی گردد که در آن نور به طول موج هاي تشکیل دهنده خود جهت تولید طیف 

سنجی ابزاري قوي براي بررسی هاي کمی و کیفی است . محدوده طول موج مرئی  تجزیه می شود . طیف

 نانومتر است . 750تا  380بین 

 

 اصول رنگ سنجی  یا جذب سطحی :

اصول این روش بر مبناي ترکیب ماده مورد اندازه گیري بایك معرف خاص و ایجاد رنگ می باشد که 

لول استاندارد ، میزان ماده مورد نظر اندازه گیري می شود رنگ حاصل اندازه گیري شده و درمقایسه با مح

 .این اندازه گیري میزان جذب نور توسط دستگاه اسپکتروفتومتر صورت می پذیرد.

 

 جذب انرژي نورانی :

وارد یك محلول می شود ، سه حالت ممکن است وجود داشته  I0وقتی یك دسته اشعه نورانی با شدت 

 باشد :
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جذبی از محلول عبور می کند ، پس  شدت اشعه خروجی برابر اشعه ورودي خواهد  نور بدون هیچگونه -1

 ( . این محلول را محلول شفاف می نامند .I=I0بود )
( .چنین I=0نور بطور کامل توسط محلول جذب شده و شدت نور خروجی برابر با صفر خواهد بود ) -2

 محلولی را محلول کدر نامند . 
محلول جذب شده پس  شدت نور خروجی ازنور ورودي کمتر است فقط قسمتی از نور توسط  -3

(I0>I. چنین محلولی را نیمه شفاف گویند.) 
یك محلول نیمه شفاف مقداري از نور ورودي را جذب و مقداري را عبور می دهد . از نظر رنگ سنجی 

 یا جذب فقط این دسته از محلول ها اهمیت دارند . 

 

 تعیین مقدار یك ماده :

 تعیین مقدار یك ماده دو روش وجود دارد :براي 

تعیین مقدار با استفاده از مقدار نوري که جذب محلول رنگی می شود و به آن جذب می گویند  (1

(Absorbance( که اگر طول مسیر عبور نور برابر با یك سانتی متر باشد )L=1cm در این)

 گویند . Optical Densityصورت به آن 
استفاده از مقدار نوري که از محلول رنگی عبور می کند وبه آن تعیین مقدار ماده با  (2

Transmittance . گویند 
 

 قانون بیر و المبرت :

 ( : Beers    lowقانون بیر )

وقتی که نور تك رنگی از داخل محلول عبور نماید ، میزان نور جذب شده متناسب است با غلظت 

 فته و نور را جذب می کنند .مولکول هایی که در مسیر اشعه نورانی قرار گر

 

 ( : Lamberts    lowقانون المبرت )

تحت شرایط مساوي شدت نور خارج شده با افزایش طول مسیري که نور از محلول عبور می کند 

 کاهش می یابد . با استفاده از دو قانون مذکور می توان نوشت :
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OD = A = log I0 / I 

OD = A = log 100 / T 

OD = A = 2-log %T 
εdc-I / I0 = 10   

) εdc–Log I / I0 =log  (10  

Log I / I0 =-εdc 

Log   I0  / I  = εdc 

OD = A = εdc 

C  غلظت = 

 d طول قسمتی از محلول که در مسیر نور است = 

 ε  ضریب جذب یا خاموشی = 

وبراي یك ترکیب مشخص در طول موج معینی ثابت  A=εباشد آنگاه  c = 1 M   ،d= 1cmزمانی که 

است . عوامل موثر بر ضریب جذب یك ماده عبارتند از طول موج نور ، درجه حرارت ، نوع جسم ، نوع 

  PHحالل و 

نمایش داده می شود  Tمقدار عبور است که با  0I/Iشدت نوري که از محلول خارج می شود باشد ،  0Iاگر 

 در نتیجه :درصد جذب را نشان می دهد  I باشد ، 0I  =100.اگر 
log %T-/ I = log 100 / T =2 0A = log  I 

 

 نکات کالریمتري :

جداکردن عوامل مزاحم :براي تعیین مقدار یك مادهباید سعی کنیم حتی المقدور مواد مزاحم را از  (1

محیط عمل دور کنیم تا رنگ کاذب ایجاد نشود . بدین منظور در اغلب اندازه گیري ها به کمك 

ترکیبات مختلف ، پروتئین هاي خون و پالسما را رسوب داده و واکنش راروي محلول صاف شده 

 جام می دهند . ان

واکنش رنگی : اکثر ترکیبات موجود در مایعات بیولوژیك در اثر اضافه کردن معرف مناسب ایجاد رنگ  (2

 می نماید . براي انتخاب واکنش رنگی دو نکته را باید مدنظر داشت : 



102 
 

الف ( اختصاصیت واکنش :  واکنش یابد مختص ماده مورد نظر باشد وبا ترکیبات دیگر ایجاد رنگ 

 کند . پس معرف اضافه شده باید اختصاصا با ماده مورد نظر واکنش دهد .ن

حرارت و نور بر آنها  PHب( حساسیت واکنش : واکنش هایی را باید انتخاب نمود که عواملی مانند 

 بی اثر باشد و بتوان آنها رادر شرایط ساده اي انجام داد .

 

 ارتباط طول موج هاي مختلف با رنگ محلول رنگی :

طول موج هاي مختلف ، رنگ هاي مختلفی دارند ودر اسپکتروفتومتري انتخاب طول موج براساس 

رنگ محلول صورت می گیرد .یعنی باید طول موجی را انتخاب نمود که رنگ آن مکمل رنگ محلول 

 باشد . مثال اگر یك محلول رنگی داشته باشیم و نوري از آن عبور دهیم ، مقداري از این نور جذب می

شود که مکمل نمونه باشد . لذا در دستگاه توسط فیلتر یا منشور ، نور تکرنگ ایجاد می کنند تا بتوان 

غلظت یك محلول را اندازه گیري کرد . محلول رنگی در رنگ مکمل خود بیشترین جذب نور را داردو 

هند و شدن و برحسب همین خاصیت مواد را در طول موج هاي مربوط به خود مورد مطالعه قرار می د

 ضعف این رنگ بستگی به مقدار ماده موجود در محلول دارد .

 

 محلول هاي مورد استفاده در جذب سطحی :

 محلول استاندارد :

در جذب ابتدا باید واکنش رنگی را با محلول هاي داراي غلظت معین )استاندارد ( انجام داده و منحنی 

در صورتیکه منحنی تغییرات خطی باشد ، نمود .  تغییرات جذب را نسبت به غلظت هاي مختلف رسم

)تبعیت از قوانین جذب نوري( می توان از دو محلول استاندارد با غلظت هاي باال و پایین استفاده نمود 

 و مقدار ماده را از رابطه زیر بدست آورد :

 

× 𝑪𝒔  s/ OD  t= OD tC 
 

 محلول شاهد یا بالنك : 

بکار برده شده در آزمایش ، بجز ماده مورد اندازه گیري .در تعیین محلولی است محتوي تمام مواد 

عبوري تنظیم کرد .وسپس  100مقدار یك ماده ، باید ابتدا با بالنك ، دستگاه را روي صفر جذبی و یا 

محلول هاي بالنك انواع مختلفی دارند که مقدار جذب براي محلول هاي تست و استاندارد را خواند .

 عبارتند :
Sample blank       Water blank        Reagent blank         Air blank 

 که هرکدام در محل خود و با توجه به شرایط موجود آزمایش ، استفاده می شود . 

 

 محلول مجهول ) نمونه ( :
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عیین مقدار یك ماده در آن است . یعنی محتوي تمام مواد بکار برده شده تمحلولی است که هدف ما 

آزمایش است به اضافه مقداري از ماده مورد اندازه گیري که هدف ما تعیین مقدار آن می باشد . در 

میزان جذب این محلول با میزان جذب محلول استاندارد خود مقایسه می شود . سپس با استفاده از 

 غلظت یك ماده را در یك محلول دقیقا تعیین مقدار نمود. رابطه ذکر شده در باال می توان 

 
  

 شرایط ایده آل براي قانون بیر المبرت
 :قانون بیر المبرت منحصراً در شرایط ایده آل زیر اعتبار دارد

 . نور منتشر شده بر روي ماده مورد نظر تك رنگ )منوکروماتیك ( باشد  .1
تبعیت غلظت ماده حل شده باید در محدوده خطی باشد )محلولهاي خیلی غلیظ یا خیلی رقیق از قانون بیر   .2

یعنی موالریته جسم حل شده، نمی تواند به طور دلخواه، هر مقداري درمحلول داشته باشد.  Cنمی کنند . (

 .است صادق خوبی به موالر، 0٫01قانون بیر المبرت غالباً در مورد محلولهاي رقیق تر از 
ت که حاوي تمام مواد نمونه جذب حالل در مقایسه با ماده حل شده ناچیز باشد . )منظور از حالل ، محلولی اس .3

 .به استثناء ماده اندازه گیري باشد و معموال ً به آن بالنك یا شاهد می گویند (
 . واکنش شیمیایی دیگري بین ماده مورد نظر و سایر مواد موجود در محلول صورت نگیرد .4
 . محدوده اي از طول موج انتخاب گردد که در آن بیشترین جذب حاصل شود .5
شود که انحالل و حضور اجسام بی رنگ در محلول، اگرچه واکنشی شیمیایی هم با جسم جاذب نباید تصور  .6

 .ندهد، برمیزان جذب بی تأثیر است، گاهی اتفاق می افتد که این تأثیر شدید می باشد
المبرت در مورد محلولهاي کولوئیدي صادق نمی باشد، چون قسمتی ازامواج نورانی به علت برخورد -قانون بیر .7

 .پخش، از بین می رود و
 .و اشعه گاما صادق است X و همچنین امواج با انرژي خیلی باال مانند اشعه UV و IR قانون جذب، براي امواج .8
 .محیطی که نور را جذب می کند، باید یکنواخت باشد .9

 طرز تعیین غلظت یك ماده توسط طیف سنجی جذب اتمی .10
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است که اوالً ذرات  نیو آن ا دیآ یبه دست مبا فرض  BEER LAMBERT LAWالمبرت  ریقانون ب

ذره  كیممکن است  نی. همچندیبرهمکنش نداشته باشند و هر ذره به طور مستقل عمل نما گریکدیبا 

 نیا باواقع شده باشد.  گرید يذره  ي هیذره در سا كی یعنی رد،یقرار گ گرید يکامالً در امتداد ذره 

 کهیتوان غلظت محلول را بدست آورد ، تنها در صورت یو با آن م دیآ یدرست در م ریفرضها قانون ب

است که با هم برهمکنش  ادیز یذرات به قدر کاف يکه فاصله  میباشد و مطمئن باش قیرق اریمحلول بس

 قرار نگرفته باشند. زین گریکدی ي هینداشته اشند و در سا

 بیضر جهیو درنت ممیماکز يمتقابل ذرات، الندا راتیتاث شیافزا لیبدل ظ،یغل يدر محلولها نیهمچن

حذف  يشود. برا یخارج م یحالت نمودار جذب بر حسب غلظت از حالت خط نیکند، در ا یم رییجذب تغ

بافت کردن از  مه يکار کرد )برا کسانی يو در بافتها قیرق ياز محلولها دیبا یکیزیف ای یواقع تیمحدود

 توان استفاده نمود(. یاستاندارد م شیافزا ایاثر  یب تیالکترول

 

 ریقانون ب انحرافات

موارد احرافات مربوط به  نیرا در نظر گرفت. از جمله ا یمالحظات دیالمبرت با ریاستفاده از قانون ب در

 شوند: یم میبه سه دسته تقس ریاست. انحرافات از قانون ب ریقانون ب

 ییایمیش انحرافات

 یکیزیف انحرافات

 یدستگاه انحرافات

 

 ییایمیش انحرافات

توان از محلول بافر  یانحرافات معموالً م نیحذف ا ي. براردیگ یگونه ها صورت م كیتفک ایاثر تجمع  در

 استفاده نمود.

 عبارتند از: ییایمیش يانحرافها گرید

 

 ،يریمورد اندازه گ باتیترک یپوشمختلف، حالل يکمپلکسها لیشدن. تجمع، تشک يمریپل ك،یتفک

 …و طیمح PHرییتغ

 

 یکیزیف يانحرافها

 (ظیو غل قیرق يدر محلولها (Nشکست  بیغلظت، تفاوت ضر رییاز مواد متناسب با تغ یرنگ برخ رییتغ

 

 یدستگاه يانحرافها

 رییتغ ،یحاصل در دتکتور)فتوسل( با شدت نورتابش انینبودن جر یسلها، خط ینبودن تابش، آلودگ تکفام

 و درجه حرارت. تهیسیدر مقدار الکتر
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 هایریاندازه گ ممیماکز يدر الندا دیبا نیاست(. بنابرا یدر طول موج تکفام صادق است )خط ریب قانون

 از تکفام نبودن حذف شود. یانجام شود تا انحراف ناش

 در کار با اسپکتروفتومتر همواره آگاهی از وضعیت دستگاه و علم به کار با آن در اولویت است .لذا نکاتی در

 شروع کار وجود دارد که به آنها اشاره می کنیم :

در تولید نور تك رنگ و جلوگیري از ایجاد نوسان ، باید قبل از شروع خوانش ، دستگاه چند بدلیل ثبات  (1

 آن گرم شود .)المپ(دقیقه اي روشن بماند تا منبع تغذیه 
طول موج مورد نظر را انتخاب کرده و اگر دستگاه چندین المپ دارد ، المپ هاي اضافی آن را خاموش  (2

 نیمه عمر المپ ها کاهش نیابد . می کنیم تا 
دستگاه را روي منوي جذب قرار داده و با توجه به طول موج مورد استفاده ، از سل مخصوص براي  (3

 خوانش استفاده می کنیم .
ان انکوباسیون تست ، محتویات لوله بالنك را داخل سل ریخته و به درستی در کابین پس از پایان زم (4

خوانش و در مسیر عبور نور قرار می دهیم . درب محفظه کابین را نیز می بندیم .)تا نور محیط تداخل 

 خوانش پیدا نکند(
ظر در مقابل بالنك صفر ( تا دستگاه در طول موج مورد نset refدکمه مربوط به بالنکینگ را می زنیم ) (5

 شده و جذب هاي اضافی تداخلی ایجاد نکنند .
حال پس از صفر شدن دستگاه ، محتویات سل را با لوله تست یا استاندارد جایگزین نموده و فقط  (6

خوانش انجام می دهیم و هرکدام را جداگانه یادداشت می نماییم .و با استفاده از رابطه فوق 

 م می دهیم .محاسبات مربوطه را انجا
نکته اینکه در خوانش تازمانیکه طول موج تغییر پیدا نکرده است نیاز به بالنکینگ مجدد نیست ولی به  (7

 محض تغییر طول موج ، مجددا باید دستگاه را صفر نمود . 
 پس از پایان کار دستکاه را خاموش نموده و حتما از برق بکشید . (8

 

 به اثبات قوانین اسپکتروفتومتري می پردازیم .در ادامه مختصري به بحث تست هاي مربوط 

در قانون بیر به اثبات منحنی استاندارد با رقت هاي متفاوت از استاندارد و یك طول موج ثابت 

بخشی ازنورکه توسط محلولی جذب می شود،به سه عامل بستگی پرداخته می شود . طبق این قانون 

 دارد:
 طول مسیر عبور نور-1

 غلظت ماده  -2

 جنس ماده -3
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 .غلظت ماده نسبت معکوس با لگاریتم نورعبوري دارد

( در رقت هاي موجود در جدول زیر استفاده نموده و در یك BPBاز ماده اي به نام بروموفنول بلو )

خوانده و سپس براساس ، جذب هاي آنها را طول موجی که اثبات آن به عهده قانون المبرت است 

 استاندارد که بر مبناي طول موج و غلظت است می پردازیم . غلظت هاي موجود به رسم منحنی 

 

reagent 1 2 3 4 5 6 

BPB 0 0.5 1 1.5 2 2.5 

D.W 5 4.5 4 3.5 3 2.5 

Concentration 0 0.1 0.25 0.4 0.6 1 

A/OD A1 A2 A3 A4 A5 A6 

میلی لیتر می باشد . و به  5در این جدول اعداد قرمز رنگ برحسب میلی لیتر بوده و حجم نهایی لوله ها 

تناسب مقدار ماده رنگی در آب غلظت تقریبی براي هر لوله محاسبه می شود که در جدول آمده است .با 

رین جذب را دارد که نانومتر بیشت 590تا  580توجه به اینکه ماده رنگ آبی دارد در طول موج بین 

خوانش نیز در این محدوده انجام می شود .ماحصل کار رسم منحنی استاندارد است که اگر غلظت ها با 

 بصورت سیگموییدباشد متغیرو اگر ضریب افزایشی  بشکل خطییك ضریب ثابتی افزایش یافته باشند ، 

 خواهد بود . 

 

 
 اما در مورد قانون المبرت : 

 نسبت انرژي نورانی که توسط مولکول هاي جسم در الیه هاي مختلف جذب ، طبق این قانون 
می شود،ثابت بوده و به شدت نور اصلی بستگی ندارد.بعبارتی جذب نوري با طول مسیر نور رابطه 

براي  می شود.  مستقیم دارد.از این قانون براي بدست آوردن بیشترین جذب در یك محلول استفاده

لذا غلظتی استفاده می شود. طول موج هاي مختلفاثبات این قانون از محلولی رنگی با غلظت ثابت در 

ثابت از محلول مورد نظر را تهیه کرده و با توجه به رنگ آن بازه اي از طول موج ها را در نظر می گیریم و 

تغییر طول موج و بالنکینگ مجدد (  در هر طول موجی یك بار جذب محلول را اندازه می گیریم )با توجه به



107 
 

نمودار طیف جذبی جدولی با جذب هاي هر طول موجی است که آن را براي رسم حاصل کار بدست آوردن 

 استفاده می کنیم :

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λ(nm) A / OD 

520 A1 

540 A2 

560 A3 

580 A4 

600 A5 

610 A6 

630 A7 
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 آانلیز کمی و کیفی اردار 
 هب انضمام سنگ اهی ارداری 
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در تشخیص سالمتی که خواص فیزیکی و شیمیایی ادرار به عنوان عوامل شناساگر مهم مدت زمان زیادي است 

شناخته شده اند . واژه غربال کردن بدین معناست که نتیجه مثبت باید مجددا با بررسی هاي بیشتر مانند تست هاي 

.روش هاي کمی در چهار چوب این مجموعه خیلی مد نظر نیست .تجزیه ادرار روتین که غالبا به آن کمی تعقیب شود 

( اشاره می شود ، شامل بررسی هایی از جهت رنگ ، ظاهر ، وزن مخصوص R+Mبصورت روتین و میکروسکوپی )

،PH درار می باشد . آزمایشات ، پروتئین ، گلوکوز ، کتون ها ، خون مخفی بعالوه آزمایشات میکروسکوپی رسوب ا

R+M  براي یك کودک باید همچنین شامل یك تست غربالگر جهت تشخیص مواد احیاکننده باشد تا مارا در

 تشخیص زودرس اختالالت ارثی در متابولیسم کربوهیدرات کمك نماید . 

توانایی تکنسینی دارد که آن را علی رغم تمامی پیشرفت هاي تکنیکی در آزمایشگاه ، ارزش تجزیه ادرار بستگی به 

 انجام می دهد . در تفسیر صحیح و ارزیابی تست هاي مختلف باید دقت کافی مبذول شود .

 

 تشکیل ادرار :

ودر طرفین ستون فقرات قرار دارند .آنها مسوول کلیه ها یك جفت اندام هستند که که در بخش کوچکی از پشت 

بدن ، تعادل اسید و باز ، تعادل الکترولیت ها و ترشح مواد زائد می باشند .  هموستاز ازجمله تنظیم مایعاتبرقراري 

همچنین در رابطه با برقراري فشار خون و خون سازي اهمیت دارند . عمل کلیه ها متاثر از حجم خون ، فشار و 

 ترکیبات آن و غدد فوق کلیوي و هیپوفیز می باشد .

از جمله فیلتراسیون خون ، بازجذب مواد ضروري مثل آب و ترشح توبولی تشکیل ادرار شامل مجموعه مراحل مختلفی 

( شده و از آن ureterبرخی مواد می باشد . بعد از تشکیل ادرار در کلیه ، ادرار به سمت پایین رفته وارد میزناي )

( دفع گردد، می urethra( یعنی محل ذخیره ادرار بشکل موقت قبل از اینکه از پیشابراه )bladderطریق به مثانه )

 رسد .

 
نفرون واحد عملکردي کلیه است و تقریبا یك میلیون نفرون در هر کلیه وجود دارد .نفرون ها مشتمل بر یك شبکه 

 مویرگی هستند که گلومرول نامیده می شوند ویك لوله بلند که به سه قسمت تقسیم می شود :

.هرنفرون به داخل یك لوله جمع  (Distalلوله پیچیده دور )( وHenle( قوس هنله ) proximalلوله پیچیده نزدیك )

کننده ادرار تخلیه می شود که سایر نفرون ها نیز به آن می پیوندند . سپس ادرار در لگنچه جمع شده وبه میزناي 
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راه می  تخلیه می شود .گلومرول ها و لوله هاي پیچیده در قشر کلیه قرار دارند در صورتیکه قوس هنله به داخل مدوال

 یابد .

 

                     
 

درصد خونی که بطن چپ قلب را ترک می کند ، بوسیله شریان هاي کلیوي وارد کلیه ها می شود . در یك 25تا  20

میلی لیتر در دقیقه از یك کلیه می  600میلی لیتر در دقیقه از کلیه ها یا  1200فرد بالغ طبیعی خون با سرعتی در حد 

عداز اینکه شریان کلیوي وارد کلیه می شود به شاخه هاي کوچکتر تا هزاران شریانچه کوچك تقسیم می شود گذرد . ب

. این شریان چه ها ، شریانچه هاي آوران نامیده می شوند زیرا خون را به نفرون ها منتقل می کنند . هر شریانچه 

 آوران سپس تشکیل یك شبکه مویرگی گلومرول رامی دهد.

( احاطه شده اند و فضاي تشکیل شده بین Bowmans capsuleها توسط ساختاري به نام کپسول بومن )گلومرول 

دیواره گلومرول ها در نتیجه ساختمان خاصی که دارند بصورت یك کپسول و گلومرول را فضاي بومن گویند . 

مرولی ، آب و مواد محلول با وزن اولترافیلتر عمل می کنند که نسبت به آب بسیار نفوذپذیرند . فشار خون داخل گلو

 دالتون را ازمیان غشاي مویرگی نیمه تراوا بداخل فضاي بومن می راند . 50000مولکولی کمتر از 

باقیمانده خون ازجمله سلول هاي خونی ، پروتئین هاي پالسما و مولکول هاي بزرگ گلومرول ها را از طریق شریانچه 

رگی ثانویه می شوند که آنها را مویرگ هاي اطراف توبولی می نامند .تقریبا هاي وابران ترک کرده وارد شبکه موی

سی سی در دقیقه پالسماي کلیوي از طریق گلومرول ها فیلتره می شوند که تحت عنوان اولترا فیلترات نامیده  120

د پروتئین می باشد اولترا فیلترات از ترکیبی مشابه پالسماي خون برخوردار است اما بطور طبیعی فاق می شوند .

میلی گرم درصد پروتئین با وزن مولکولی کم است . برخی محصوالت فیلتره شده  10باستثناي اینکه حاوي حدود 

 شامل آب گلوکوز ، الکترولیت ها ، اسیدهاي آمینه ، اوره ، اسیداوریك ، کراتینین ، و آمونیاک می باشند .

هاي پروگزیمال می گذرد ، قسمت عمده آب ، کلرور سدیم ، بیکربنات ، زمانیکه مواد فیلتره شده گلومرولی از لوله 

پتاسیم ، کلسیم ، اسیدهاي آمینه ، فسفات ، پروتئین ، گلوکوز و...دوباره بازجذب شده وبداخل جریان خون بازگردانده 

ز کلرور سدیم می شوند . بنظر می رسد پروتئین ها و گلوکوز کامال بازجذب می شوند در حالی که فقط قسمتی ا

 بازجذب می شود و هیچ بازجذبی براي کراتینین وجود ندارد.

مواد فیلتره شده در لوله پروگزیمال بازجذب می شوند . ساختمان مخصوص لوله پروگزیمال این  %80بیش از 

بازجذب را ممکن می سازد . سلول هاي اپی تلیالی که این قسمت از لوله ها را فرش می کنند داراي سطح مسواکی از 
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این میکروویلی ها داراي آنزیم هاي مختلفی نظیر  میکروویلی ها هستند که عمل بازجذب و ترشح را به عهده دارند .

 کربنیك انیدراز هستند که به انجام این فرآیند کمك می کنند .

مواد آستانه اي موادي هستند که بطور کامل توسظ لوله هاي کلیوي در حالیکه غلظت پالسمایی آنها در محدوده 

پالسما افزایش یافت ، آن ماده بطور کامل بازجذب نمی  طبیعی باشد ، بازجذب می شوند .وقتی مقدار طبیعی ماده در

شود ، بنابراین در ادرار ظاهر می شود .گلوکوز از حد آستانه باالیی برخوردار است و به این دلیل در ادرار ظاهر نمی 

تانه اي میلی گرم درصد تجاوز نماید . از دیگر مواد آس 180تا  160شود ، مگر زمانی که غلظت پالسمایی آن از حد 

 کراتین و اسیدآسکوربیك اشاره کرد .مهم می توان به کلرید سدیم ، اسیدهاي آمینه ، پتاسیم ، 

میلی لیتري که در هر دقیقه از گلومرول ها فیلتره می شود ، فقط یك میلی لیتر در دقیقه آب بطور  120تقریبا از 

میلی  15یلی لیتر در دقیقه بهنگام دهیدراتاسیون تا م 3/0متوسط بشکل ادرار دفع می شود . این مقدار می تواند از 

 لیتر در دقیقه به هنگام هیدراتاسیون شدید تغییر نماید .

میلی لیتر است ، که البته ادرار  1500تا  1200ساعته درحد  24براي یك فرد بالغ ، میانگین حجم طبیعی ادرار 

 24سی سی در  2000تا  600کن است حجم طبیعی آن بیشتري در روز درمقایسه با شب تولید می شود . اگرچه مم

 ساعت باشد .

ثل موارد میلی لیتر( م 2500ساعته است )بیشتر از  24( یك افزایش غیر طبیعی در حجم ادرار polyuriaپلی اوري )

 دیابت بی مزه و ملیتوس ، نارسایی مزمن کلیه و ...  .

 

ست که در شوک و نفریت حاد ایجاد می شود و در یك فرد بالغ ساعته ا 24( کم شدن حجم ادرار Oliguriaالیگوري )

میلی لیتر برحسب مترمربع سطح بدن در  300میلی لیتر یا  500ساعته به کمتر از  24غالبا بشکل کاهش حجم ادرار 

ن تب ، سوختگی ، نارسایی قلبی و نارسایی مزممانند اسهال ، استفراغ ، تعریق شدید ، ساعت تعریف می شود . 24

 کلیه 

 

 100( برتوقف کامل تشکیل ادرار اشاره می کند ، اگر چه گاهی به حالت کاهش حجم ادرار به کمتر از Anuriaآنوري )

مانند : انسداد مجاري  روز متوالی علی رغم مصرف زیاد مایعات داللت دارد . 3تا  2ساعت طی  24میلی لیتر در 

 ادراري در اثر سنگ یا کانسر پروستات ، انسداد در اثر تنگی آن وانسدادکامل شریان وریدکلیوي 

 

 میلی لیتر را گویند که بیشتر علت روانی دارد  500( : افزایش ادرار شبانه به بیش از Nucturiaنوکتوري)

 

 ترکیبات اصلی ادرار عبارتند از : 

 آب ، اوره ، اسید اوریك ، کراتینین ، سدیم ، پتاسیم ، کلر ، کلسیم ، منیزیم ، فسفات ها ، سولفات ها و آمونیاک 

 

گرم مواد محلول که نیمی از آن اوره است بدرون ادرار ترشح می کند .برخی از 60ساعت ، بدن حدود  24در 

 ص آنها مورد استفاده قرار گیرد عبارتند از :اختالالت کلیوي که آزمایش تجزیه ادرار می تواند در تشخی

Cystitis  التهاب مثانه : 
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Nephritis  التهاب کلیه است و می تواند به علت عفونت هاي باکتریال باشد که در این حالت به آن :

Pyelonephritis   گویند و یا بدون عفونت باکتریال کهGlomerulonephritis   نامیده می شود و 

 Nephrosis . که تخریب بافت کلیه بدون التهاب می باشد : 

 

 روش هاي جمع آوري نمونه ادرار 

روشی که غالبا مورد استفاده قرار می گیرد ، جمع آوري کل نمونه اي است که تخلیه می شود . مشکل در این روش 

ر گیرد .همچنین در زنان این است که در این حالت ، نمونه نمی تواند جهت بررسی هاي باکتریال مورد استفاده قرا

نمونه با ترشحات واژن آلوده خواهد شد . در زنان بیمار جهت جلوگیري از آلودگی خصوصا در دوره عادت ماهانه می 

 توان از  روش سوند ادراري استفاده کرد .

در آن  ( استفاده کرد که suprapubic aspirationگاهی بجاي سوند می توان از آسپیراسیون فوق عانه مثانه )

.با این کار می توان از آلودگی نمونه در واژن و مجراي ادرار به قسمت متورم مثانه وارد می کنند سوزن را مستقیما

جلوگیري کرد که بیشتر در مورد بچه هاي کوچك و نوزادان کاربرد دارد . همچنین از آن در مطالعات سیتولوژي 

 استفاده می شود .

بدست آمده باشد روشی انتخابی است .نمونه  Clean voidedیا   Clean catchاز طریق استفاده از نمونه ادراري که 

حاصل از این روش در تجزیه روتین ادرار و بررسی هاي میکروسکوپیك بکار می رود . قبل از جمع آوري باید سراسر 

مت اول آن را دور ریخته ناحیه تناسلی خارجی بایك محلول ضد میکروب ، ضدعفونی شود . زمان جمع آوري ادرار قس

وقسمت میانی آنرا در یك ظرف استریل جمع می کنند . زنان باید زمان تخلیه ادرار لبهاي واژن را از هم جدا نگه 

 دارند و قسمت انتهایی ادرار نیز دور ریخته شود .

ولیه دستگاه تناسلی ( بدون نیاز به تمیز کردن اmidstreamبراي آزمایشات روتین غیر میکروبی قسمت وسط ادرار )

 و با استفاده از یك ظرف استریل گرفته می شود . 

استفاده می شوند . این کیسه ها  به ژنیتال متصل می شوند کهنده هاي ادرارنمونه گیري از شیرخواران ، جمع کنجهت 

گی به مدفوع انجام نشود باید دقت شود که آلودقابل انعطاف هستند و براي بیمار کمتر ایجاد ناراحتی می کنند . نرم و 

 پس نمونه گیري بخصوص در اطفال و از پوشك آنها ممنوع است .

 

 نگهداري ادرار 

ادرا باید بصورت تازه مورد آنالیز قرار بگیرد .اگر این امر مقدور نباشد باید آن را تا زمان آنالیز در یخچال قرار داد. اگر 

ري ها باعث متالشی شدن نمونه می شوند . باکتري هایی که اوره را نمونه در دماي اتاق بماند ، آلوده شده و باکت

 PHتجزیه می کنند تولید آمونیاک می نمایند که با یون هیدروژن ترکیب شده و آمونیوم می سازند و سبب افزایش 

 ادرار می شوند . سیلندرهاي ادراري نیز در ادرار قلیایی حل می شوند و نتیجه منفی کاذب می دهند . 

 مواد نگهدارنده اي که می توان از آنها براي نمونه هاي تصادفی استفاده کرد عبارتند از : 

سی سی ادرار . براي عناصر شیمیایی مناسب است اما در مقابل باکتري هاي  100دو میلی لیتر در تولوئن :  (1

 موجود در ادرار موثر نیست .از طرفی در سطح ادرار شناور می ماند.
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سی سی ادرار .نگهدارنده خوبی براي رسوب ادرار است ولی اگر در غلظت هاي  30قطره در فرمالین : یك  (2

 باال مصرف شود سبب رسوب پروتئین خواهد شد ، و ایجاد پاسخ مثبت کاذب مواد احیا کننده خواهد کرد . 

 تیمول : یك کریستال کوچك . با تست رسوب توسط اسید در آزمون کینگز بوري تداخل می کند . (3

 سی سی ادرار .با آزادکردن فرمالدهید عمل می کند . 30قرص هاي نگهدارنده :یك قرص در  (4

 کلروفرم : مانع رشد میکروب ها می شود و براي تست رسوب ادراري مناسب نیست . (5

 

 زمان بندي  نمونه گیري :

ی که غلیظ تر است معموال یك نمونه تصادفی براي تست هاي غربالی ادرار کفایت می کند اما نمونه صبح گاه

انتخابی خواهد بود .نمونه هایی که بصورت تصادفی در طی روز جمع آوري می شوند گاهی به علت مصرف زیاد 

 مایعات به خدي رقیق می شوند که نمایی نادرست از وضعیت سالمت بیمار به دست می دهند .

روز گرفته می شوند ، در این حالت جواب بعضی تست ها باید روي نمونه هایی انجام شوند که در ساعات خاصی از 

ساعت بعداز مصرف غذا تهیه شده اند ، به  3تا  2ایده آلی بدست می دهند  براي مثال گلیکوزوري در نمونه هایی که 

بهترین وجه مشخص می شوند ، در حالیکه اوروبیلینوژن در نمونه هایی که در ساعات اول بعدازظهر جمع آوري شده 

 بل ارزیابی می باشد .باشند بهتر قا

 

ساعته است . چون غلظت هاي دفعی متفاوت مواد مختلف را به خوبی  24بیشترین نمونه مورد استفاده ، نمونه ادرار 

صبح انجام  8نشان می دهد . در این روش بیمار مثانه را تخلیه کرده و ادرار را دور می ریزد .این کار معموال ساعت 

صبح روز بعد را هم  8جمع آوري می شود که ادرار ساعت ساعت  24می ادرار به مدت می شود . از این زمان تما

ساعته مصرف می شود باید طی دوره جمع آوري در یخچال نگهداري  24ظرفی که براي نمونه ادرار شامل می شود . 

ا نیازي به شود .براساس نوع تست مورد نظر از مواد نگهدارنده خاصی استفاده می شود ، اما برخی تست ه

 24نگهدارنده ندارند و دماي یخچالی کفایت می کند مثل کراتینین و پروتئین .در مواقعی که امکان جمع آوري نمونه 

 ساعته پرداخت . 2ساعته یا  12ساعته وجود ندارد می توان با نظر پزشك معالج به جمع آوري نمونه 

 

 آنالیز ادرار شامل موارد زیر می باشد :

 تعیین ویژگی هاي فیزیکی  (1

 مطالعه خصوصیات شیمیایی با استفاده از نوار ادراري یا معرف هاي شیمیایی  (2

 بررسی رسوب ادرار با میکروسکوپ  (3

 آزمایش سیتولوژیك اختصاصی روي رسوب ادراري  (4

 

 ارزیابی نمونه ادرار :

 قبل از آنالیز باید نمونه را از نظر موارد زیر ارزیابی کرد :

حیح ، نمونه مناسب جهت آزمایش درخواست شده ، ماده نگهدارنده مناسب ، عالئم آلودگی و برچسب ص

 تاخیر در انتقال نمونه
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 فیزیکی : آزمایشات 
( بوده اما می تواند از بی رنگ تا pale yellowبه رنگ زرد کم رنگ ) ادرار طبیعی ( :Colorرنگ ادرار ) (1

و حتی سیاه تغییر یابد .تغییر رنگ می تواند نشان دهنده بیماري  کهربایی ، نارنجی ، سبز ، آبی ، قهوه اي

خاص ، متابولیت هاي غیر طبیعی ، مصرف غذا یا داروي خاص ، فعالیت فیزیکی زیاد یا استرس ، تولیدات 

متابولیسم بدن ویا عفونت ادراري باشد . رنگ طبیعی زرد ادرار ناشی از وجود رنگدانه اوروکروم محصول 

م مواد داخلی بدن است .اوروکروم رنگدانه اي است محلول در چربی که در پالسما وجود دارد و متابولیس

 در هنگام تب ، تیروتوکسیکوز و گرسنگی باال می رود .

 

 رنگ قرمز :

شایعترین رنگ غیر طبیعی که در زنان بیشتر به علت آلودگی با خون قاعدگی می باشد . هماچوري و  

داروها می توانند باعث صورتی یا قرمز شدن رنگ ادرار شوند . مصرف زیاد چغندر هموگلوبینوري و بعضی 

  نیز در بعضی افراد که از لحاظ ژنتیکی مستعد باشند ممکن است ادرار را قرمز کند .

 

 قهوه اي : –قهوه اي ، سبز  –رنگ زرد 

عموما در ارتباط با رنگدانه هاي صفراوي بویژه بیلی روبین است . با تکان دادن نمونه کف زرد رنگ ایجاد  

می شود که این کار بیلی روبین را از ادرار طبیعی تمیز می دهد . اوروبیلینوژن ادرار بی رنگ است اما در 

PH ارنجی است . هموگلوبین در ادرار پایین به اوروبیلین تبدیل می شود که داراي رنگ زرد تیره یا ن

اسیدي با تبدیل شدن به مت هموگلوبین ادرار را تیره خواهد کرد . بیمارا ن مبتال به نارسایی مزمن کلیه به 

دلیل کاهش دفع ادراري و رسوب اوروکروم در چربی زیر پوست ، ممکن است پوست زرد رنگ داشته 

بت است ، شدت رنگ ادرار بیانگر غلظت ادرار و هیدراتاسیون باشند .از آنجا که تولید و دفع اوروکروم ثا

بدن است .اوروکروم در معرض نور سیاه می شود . اوروبیلین و اورواریترین نیز از ترکیبات طبیعی ادرار 

 . براي تعیین رنگ ادرار می توانید از اصطالحاتی مانند :هستند 

( gray( ، خاکستري )green( ، سبز )orangeرنجی )( ، ناpink( ، صورتی )white( ، سفید )yellowزرد)

( ، red( ، قرمز )Brown( ، قهوه اي )dark brown( ، قهوه اي تیره )dark yellow، زرد تیره )

 ( blackسیاه)

 استفاده نمایید . 

 

 ادرار بی رنگ :

ی مزه و پلی اوري ادرار بسیار رقیق در اثر مصرف مایعات زیاد ، افزایش حجم ادرار در دیابت شیرین و ب

 ایجاد می شود . 
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 سفید رنگ:

، رشته هاي موکوسی ،  در حالت پاتولوژیك به علت وجود شیل یا کیلوس ، چرک ، باکتري ، مخمر

 اسپرماتوزوآ ، ترشحات پروستاتی ، اورات ها و اسید اوریك می باشد . 

 

 

 شیري رنگ : 

می شود .در حالت لیپیدوري ، رنگ ادرار مایل به  در اثر پیوري )نوتروفیل زیاد ( یا وجود چربی ایجاد

 شیري است و در حالت کیلوري شیري رنگ است .

 

 زرد رنگ : 

در فعالیت هاي شدید بدنی یا نمونه اول صبح ، اتالف آب در اثر تب یا سوختگی ، موارد پاتولوژیك به 

می شود . در موارد غیر پاتولوژیك علت وجود بیلی روبین )کف زرد( و اوروبیلین)عدم وجود کف( نیز ایجاد 

در اثر مصرف داروهایی مثا سولفاساالزین ، اکریفالوین ، پیریدیوم ، سرتونین ، ویا مصرف سبزیجات مثل 

 هویج و ریواس ایجاد می شود .

 

 سبز : –زرد 

 دراثر اکسیداسیون بیلی روبین به بیلی وردین بویژه در یرقان انسدادي یا کلستاز دیده می شود . 

 

 نارنجی: 

 ، اوروبیلین و ریبوفالوین می باشد .در اثر وجود بیلی روبین 

 

 قهوه اي : –زرد 

 بیلی وردین می باشد . –دراثر وجود بیلی روبین 

 

 سبز : 

 به علت عفونت سودوموناس می باشد . 

 

 آبی مایل به سبز :

در عفونت هاي سودوموناس و در اثر وجود بیلی روبین دیده می شود . متعاقب مصرف داروهایی نظیر 

  آکریفالوین ، متیلن بلو ، ویتامین ب کمپلکس نیز دیده می شود . 

 

 قرمز قهوه اي :
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 PH، اوروپورفیرین ، تبدیل هموگلوبین به مت هموگلوبین ودر در اثر وجود پورفیرین ، پورفوبیلینوژن 

اسیدي اسید هموژانتسیك در آلکاپتنوریا ، بیلی روبین ، مالنین ، مت هموگلوبین ، میوگلوبین ، اسید 

پیرویك ، فنل ، پاراهیدروکسی فنیل ، دراثر وجود ایندکال در عفونت هاي روده کوچك ، در بیماران مصرف 

 وپاد –کننده ال 

 

 ظاهر :  (2

ادرار نرمال شفاف است ولی ممکن است به علت رسوب فسفات هاي آمورف در ادرار قلیایی ویا اورات 

در ادرار اسیدي کدر شود . فسفات هاي آمورف رسوب سفید رنگی هستند که وقتی به محیط هاي آمورف 

ت دادن نمونه حل می شوند . اسید اضافه کنیم حل خواهند شد .اورات آمورف رنگ صورتی دارند و با حرار

ادرار می تواند به دلیل وجود لکوسیت ها یا سلول هاي اپی تلیال کدر شود که این مسئله را می توان با 

تایید نمود . باکتري هم می تواند باعث کدورت شود )پیوري(خصوصا اگر نمونه در بررسی رسوب ادرار 

دماي اتاق نگهداري شود . موکوس می تواند به ادرار یك نماي مه آلود دهد و گلبول هاي قرمز می توانند 

 یك ادرار دودي و کدر ایجاد کنند . چربی و کیلوس رنگ ادرار را شیري می کنند . 

در این حالت ادرار به لنف آغشته شده است و به علت انسداد جریان لنفاوي و یا ( : Chyloriaشیلوریا )  

 پارگی عروق لنفاوي و تخلیه آن به لگنچه ، حالب ، مثانه ، یا پیشابراه می باشد .

 ( :تري گلیسریدها و کلسترول در ادرار ظاهر می شوند . این وضعیت در بیماران مبتالLipiduriaلیپیدوریا)

به سندروم نفروتیك و مبتال به شکستگی استخوان لگن دیده می شود .وجود شیلومیکرون ها و کلسترول 

در ادرار را می توان با اتر و کلروفرم مشخص نمود . شیلوري کاذب در ادرار زنانی که براي درمان کاندیدا 

 از پمادهاي موضعی واژینال استفاده می کنند ، دیده می شود .

 

 اي تعیین وضوح ادرار عالوه بر اصطالحات ذکر شده می توان عبارات زیر را بکار برد :نکته : بر

 ( Clear( ، شفاف )semi clear( ، نیمه شفاف )turbidکدر )

 

 بوي ادرار : (3

وداراي منشا موارد نادري هستند که در آنها بوي ادرا مهم است . ادرار طبیعی داراي بوي ضعیف آروماتیك 

 باشد . اما شرایط پاتولوژیك :ناشناخته می 

 بوي تند زننده و آمونیاکی : باکتریوریا

 بوي عرق پا : اسیدمی ایزووالریك )اسید بوتیریك یا اسید هگزانوئیك(

 (MSUDبوي شربت افرا )نبات سوخته ( : بیماري ادراري شربت افرا )

 بوي استون : دیابت و گرسنگی مفرط 

 هایپرمتیونینمیبوي کره ترشیده یا بوي ماهی : 

 بوي النه موش : سوجذب متیونین 

 بوي موز )کپك(: فنیل کتونوریا 
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 بوي ترشی : تیروزینمیا

پیشنهاد کرده اند که  Howellو   Thomas چون چند اختالل ارثی وجود دارند که با بوي خاصی همراهند ،

بیوشیمیایی کامل را ایجاب وجود طوالنی مدت هر بوي تند غیر معمول در ادرار  شیرخواران یك بررسی 

 می کند . 

 حجم ادرار : (4

 400ساعت تولید می کند ، که کمتر از  24میلی لیتر ادرار در  2000تا  600بطور متوسط یك فرد بالغ 

میلی لیتر آن مربوط به ادرار شبانه است . کودکان نسبت به وزن بدنشان در مقایسه با بزرگساالن بیشتر 

برابر بازاي هرکیلوگرم وزن بدن است .کاهش مصرف آب سبب کاهش  4تا  3ار ادرار می کنند .این مقد

 حجم ادرار می شود . 

 

 وزن مخصوص : (5

وزن مخصوص عبارتست از وزن یك حجم از ادرار به وزن همان حجم از آب مقطر در یك حرارت ثابت 

ه به وزن ذرات موجود در .که شاخصی از غلظت مواد محلول در ادرار است . این عامل نه تنها به تعداد ک

محلول هم بستگی دارد . وزن مخصوص براي سنجش قدرت تغلیظ و رقیق کردن کلیه به منظور حفظ و 

ابقاي هموستاز بدن بکار می رود . قدرت تغلیظ کلیه یکی از نخستین اعمالی است که در نتیجه آسیب 

 توبولی کلیه از بین می رود . 

است و در موارد هیدراتاسیون شدید ممکن است تا حد  1.035ا ت 1.003وزن مخصوص طبیعی ادرار 

است ( . معموال وقتی مصرف مایعات کم باشد ، وزن  1.000نیز کاهش یابد ) وزن مخصوص آب  1.001

مخصوص باال می رود و برعکس .چون وزن مخصوص در طول روز تغییر می کند ، خواندن آن روي یك 

مقدار طبیعی وزن  ساعته وجود دارد . 24ا امکان درخواست نمونه ادرار نمونه راندوم توصیه نمی شود .لذ

  است . 1.025تا  1.015ساعته  24مخصوص در ادرار 

وزن مخصوص در تمایز بین دیابت بی مزه و دیابت قندي مفید است .در هردو بیماري ادرار زیادي تولیر 

مطرح می باشد . در  ADHمی شود . اما در دیابت بی مزه وزم مخصوص بسیار پایین است ، چون کمبود 

ي عبور کرده و در دیابت قندي کمبود انسولین و افزایش گلوکوز خون وجود دارد که از حد آستانه کلیو

ادرار دیده می شود وچون مولکول سنگینی است وزن مخصوص را باال می برد . بنابراین چون وزن 

مخصوص تحت تاثیر مولکول هاي سنگینی مثل گلوکوز و پروتئین قرار دارد ، لذا باید تصحیحی در روند 

 0.004روتئین و کاهش بازاي هر یك گرم پ 0.003گزارش آن صورت گیرد .این تصحیح شامل کاهش 

 بازاي هر یم گرم قند از وزن مخصوص  خوانده شده )پس از تصحیح حرارت( می باشد .

 

( بکار می 1.007( : براي شرح ادراري با وزن مخصوص ثابت پایین )زیر Hyposthenuriaهایپوستنوریا)

در تغلیظ مطرح اشکال است .پس در هایپرستنوري  1.007رود.وزن مخصوص فیلتره گلومرولی حدود 

( خوانده می شود و Hypersthenuriaاست .دفع ادرار با وزن وخصوص باالي غیر معمول هایپرستنوریا)

 می تواند ناشی از محرومیت از آب باشد .
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دارد که موید بازجذب ضعبف لوله اي  1.010(: اشاره به وزن مخصوص ثابت Isosthenuriaایزوستنوریا)

 می باشد .

 زایش وزن مخصوص ادرار عبارتند از : برخی از علل اف

 کاهش مصرف مایعات 

 دهیدراتاسیون به علت وجود تب ، تعریق اسهال ، استفراغ 

 پروتئینوریا

 گلیکوزوریا)دیابت شیرین(

  ADHترشح نابجاي 

 اکالمپسی

 نفروزلیپمیك

 (1.035تزریق مواد کنتراست )تا 

باید به  1.035محدودیت دارد ، لذا در مورد وزن مخصوص باالي از آنجا که کلیه از نظر قدرت تغلیظ ادرار 

 محلول هاي غیر طبیعی یا رنگ ها کمان برد .

  

 وزن مخصوص ادرار عبارتند از :  کاهشبرخی از علل 

 بیماري کالژن 

 پیلونفریت 

 هایپرتانسیون

 سو تغذیه پروتئین 

 پرنوشی و دیابت بی مزه 

 قهوه و الکل (مصرف داروهاي مدر )وهمینطور 

 مصرف زیاد مایعات 

 کاهش توانایی کلیه در تغلیظ ادرار 

 

 روش هاي اندازه گیري وزن مخصوص ادرار :

 ( :Dip sticksنوار ادراري ) (1

روشی غیر مستقیم که در آن فقط مواد محلول یونی اندازه گیري می شود .پس به آن وزن مخصوص 

)بروموتیمول بلو( در یك  PHي نواد پلی الکترولیت و نشانگر یونی ادرار هم گفته می شود .در نوار ادرار

PH  قلیایی قرار گرفته اند . با کاهشPH  رنگ نوار از سبز آبی تیره به زرد سبز تغییر می کند وهرچه

بون هاي بیشتري در ادرار وجود داشته باشد، پروتون هاي بیشتري از پلی الکترولیت ها آزاد و سبب 

ییر رنگ می شود . در این روش غلظت واقعی مواد محلول اندازه گیري نمی شود نوار و تغ PHکاهش 

 زیرا مواد غیر یونی اندازه گیري نمی شود . 
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: ادرار داراي رنگ هاي رادیوگرافیك وزن مخصوص کمتري نشان می دهد زیرا ید موجود در 1نکته 

 رنگ ها یونیزه نشده و تاثیري بر وزن ندارد .

: ادرار قلیایی سبب افزایش وزن مخصوص خوانده شده توسط نوار می شود بنابراین توصیه  2نکته 

 اضافه شود . 5/6باالتر از  PHبه وزن مخصوص در  0.005شده است مقدار 

 

 رفراکتومتر :  (2

این دستگاه بطور غیر مستقیم وبر اساس اصل فیزیکی شکست نور ، وزن مخصوص را اندازه گیري 

. زمانیکه مورازهوا با زاویه مشخصی وارد محلول می شود ، شکسته شده و سرعت آن کم می می کند 

شود . ضریب شکست یك محلول تحت تاثیر سه عامل است : طول موج نور تابیده شده ، درجه 

 حرارت و غلظت محلول

 

 یورینومتر :  (3

زیکی شناوري استوار است وسیاه اي شیشه اي با دنباله اي مدرج بوده که کار آن براساس اصول فی

.وقتی آن را داخل آب خالص قرار دهیم ، به اندازه وزن هم حجم خود مایع را جابجا می کندو خط 

معادل وزن مخصوص آب خالص قرار می گیرد . وقتی آن را داخل  1.000انحناي آن بر روي عدد 

ابجا می شود .در نتیجه خط ادرار قرار می دهیم به دلیل سنگین تر بودن ادرار ، حجم کمتر مایع ج

 قرار می گیرد .  1.000انحنا پایین تر از 

 

 روش نزول قطره : (4

روش مستقیم اندازه گیري وزن مخصوص است . حجیم تر از رفراکتومتر و دقیق تر از یورینومتر می 

در این روش ، از یك ستون مخصوص پر از روغن غیر قابل امتزاج با آب استفاده می شود . باشد . 

یك قطره اندازه گیري شده ادرار را به داخل ستون می اندازیم . قطره زمان سقوط با دو پرتونور 

مواجه می شود .با گذر از پرتواول یك زمان سنج شروع به کار می کند و زمانیکه از پرتو دوم گذشت ، 

وص بیان می از کار می افتد . زمان سقوط بطور الکتریکی اندازه گیري شده و از روي آن وزن مخص

 شود . 

 

 وزن مخصوص و اسمواللیته :

اسمواللیته وابسته به تعداد ذرات در محلول است و حال آنکه وزن مخصوص به تعداد و وزن مواد  

موجود در محلول بستگی دارد . اسمواللیته چون تحت تاثیر وزن حجمی مواد قرار نمی گیرد معرف 

 کلیه هاست . بهتري براي تعیین قدرت تغلیظ و رقیق کردن
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میلی اسمول معادل  40بین اسمواللیته و وزن مخصوص رابطه خطی مستقیمی وجود دارد وتقریبا هر 

بطور تقریبی معادل  1.030و  1.020و 1.010یك واحد وزن مخصوص است .مقادیر وزن مخصوص 

 میلی اسمول در کیلوگرم آب است .  1200و  800و  400

میلی اسمول تولید  850تا  500یعی ادراري با اسمواللیته اي در حد بالغین نرمال با رژیم غذایی طب

ملیی اسمول در طول  80تا  40خواهند نمود . کلیه نرمال باید قادر به تولید ادراري به رقت 

میلی اسمول در طول دهیدراتاسیون باشد .در  1400تا  800هیدراتاسیون شدید و ادراري به غلظت 

میلی اسمول که همان غلظت اسمواللیته  285یته ادرار ممکن است درحد آسیب نهایی کلیه اسموالل

 پالسما و صاف شده گلومروالر است بماند و این نشانه آن است 

برابر سرم است .کلیه ها مواد  3تا  1یعنی  900تا  275و ادرار  300تا  275اسمواللیته طبیعی سرم 

براي بدن دفع کرده ، لذا اسمواللیتی ادرار بسته به زاید محلول را در حجم مشخصی از آب غیر الزم 

 رژیم غذایی ، وضع سالمت و فعالیت فیزیکی فرد است ، درحالیکه اسمواللیته سرم ثابت است .

 

حداکثر یك ساعت بعدازگرفتن نمونه آزمایش شود . افزایش زمان باعث نکته : الزم است نمونه ادرار

 تغییرات زیر می شود :

 اکتري ها و کاهش قند افزایش رشد ب (1

 کاهش کتون ها  (2

 کاهش بیلی روبین  (3

 کاهش اوروبیلی نوژن (4

 تغییرات در رنگ (5

 قلیایی شدن ادرار و تغییر گلبول ها و سیلندرها (6

 

 

 

 

 

 

 آزمایشات شیمیایی :

آزمایش رعایت نکات زیر ضروري  جهت اعتماد از نتایج . نوارهاي ادرار اولین مرحله درآزمایشات شیمیایی است 

 است :

 باید به میزان الزم نوارها را ازجعبه خارج کرده و بالفاصله استفاده کنید و درب جعبه را دوباره محکم ببندید . (1

 نمونه ادرار باید به خوبی مخلوط شده و قبل آزمایش به دماي محیط رسیده باشد . (2

 ر در مجاورت اسید یا باز نیز قرار نگیرند .نوارها نباید با دست تماس پیداکنند . همینطو (3



121 
 

ثانیه در ادرار بماند و الزم است میزان اضافه ادرار را با لبه ظرف گرفت و نوار را روي یك  2نوارنباید بیش از  (4

کاغذ طوري قرار دهید که رنگ یا محلول از یك باند به باند دیگر نشت نکند )مستقیم روي میز کار قرار ندهید 

.) 

 مصرف نوار را چك کنید .تاریخ  (5

 نوارهارا از رطوبت و گرماي زیاد محافظت کنید . (6

 نیازي به یخچال ندارند و لی باید در جاي خشك و خنك باشند . (7

 اگر باند آلبومین نواري مثبت شد ، باید با اسید سولفوسالیسیلیك)تست کینگز بوري( تایید شود . (8

 با لوگول غلیظ تایید گردد.اگر باند بیلی روبین نواري مثبت شد ، باید  (9

 اگر باند اوروبیلی نوژن نواري مثبت شد ، باید با معرف ارلیخ تایید گردد. (10

 اگر باند گلوکوز نواري مثبت شد ، باید با معرف بندیکت تایید گردد. (11

 

 کنترل کیفی نوارهاي ادراري :

 شرح زیر تهیه می کنند:براي نیل به این هدف نمونه ادرار با کنترل پایین ، باال و منفی را به 

 

 
 

ماه در ظروف قهوه اي پایدار هستند . با زدن نوار ادرار در کنترل ها گزارش باید بصورت  6کنترل ها 

 زیر باشد :
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 کنترل کیفی وزن مخصوص :

گرم پودر پتاسیم سولفیت را در آب مقطر حل کرده و حجم نهایی را به یك لیتر برسانید . این  29/20

 است. 009/1داراي وزن مخصوص محلول 

 

 نوارهاي ادراري موارد زیر را ارزیابی می کنند : 

، وزن مخصوص ، پروتئین ، اوروبیلی نوژن ، بیلی روبین ،  PHکتون ها ، بیلی روبین ، خون ، گلوکوز ، 

 لکوسیت ها و نیتریت 

 
PH  

( .زیرا تولید اسید در 6تا 5ادرار در افرادسالم تقریبا اسیدي است  ) PHمتغیر است .  8تا  5/4معموال بین 

اعث کاهش اسیدیته بدن غالب است . در حین غذا خوردن وپس از آن معده اسید ترشح می کند که ب

ترکیب این دو ادرارآن می شود . تمام نوارهاي ادراري داراي دو معرف بروموتیمول بلو و متیل رد هستند . 

تا  4/4از  PHمی شود . متیل رد در محدوده  PH=9به سبز  PH=5رنگ واضح نوار از نارنجی یر باعث تغی

از زرد  6/7تا  PH 6بروموتیمول بلو در محدوده فعال بوده و تغییر رنگ از قرمز تا زرد ایجاد می کند .  2/6

 تا آبی تغییر رنگ می دهد . 

در قسمت دیستال نفرون ها  PHدر بدن است . تنظیم  ثبات تعادل اسید وبازیکی از اعمال کلیه کمك به 

 یون هاي هیدروژن و آمونیوم به درون فیلتره و جذب مجدد بی کربنات انجام خواهد شد.با ترشح 

PH  نسبت عکس با غلظت یون هیدروژن دارد .زمانیکه غلظتH  افزایش می یابدPH  افت می کند و یا

ادرار بیش  PHبیشتر اسیدي می شود و برعکس . در اسیدوز توبوالر کلیوي علی رغم اسیدوز سیستمیك ، 

 به مقدار کافی نیستند .  Hخواهد ماند . چون توبول ها قادر به ترشح یون  6از 

دي است . این حالت به علت ترشح اسید به داخل معده ، پس از غذا ، ادرار معموال قلیایی یا کمی اسی

 PH خوانده می شود . در آلکالوز تنفسی و متابولیك همراه با استفراغ ، Alkaline tideعموما تحت عنوان 

با اشریشیا کلی باعث ادرار اسیدي و با باکتري هاي اوره آز مثبت مثل  UTIادرار قلیایی است .

 باال می رود .  9سودوموناس قلیایی شده و تا 

براي جلوگیري از تشکیل سنگ هاي کلیوي یا کمك به دفع یك ماده تنظیم شود  PHت که گاهی الزم اس

براي رسوب کردن . اسیدي کننده هایی مثل کلرور آمونیوم ، متیونین ، اسید مندلیك و اسید آسکوربیك 

عفونت هاي مزمن ادراري یا جلوگیري از تشکیل سنگ هاي قلیایی مثل فسفات کلسیم و کزبنات کلسیم 

استفاده می شوند . یك ادرار قلیایی می تواند بواسطه استازوالمید )مهارکننده کربنیك انهیدراز ( سیترات 

پتاسیم ، بیکربنات سدیم و ... ایجاد شود . ادرار قلیایی سرعت دفع سالیسیالت ها را افزایش می دهد . 

د ، اسید اوریك ، اگزاالت این عمل براي جلوگیري از کریستالیزه شدن وتولید سنگ هاي سولفونامی

 کلسیم و سیستین که می توانند در ادرار اسیدي رسوب کنند نیز استفاده می شود.
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تنها آزمایش مورد نیاز  PHمتر با الکترود شیشه اي است . اگر  PHاستفاده از  PHراه دیگر اندازه گیري 

براي انجام روي نمونه ادرار باشد ، کاغذ لیتموس یا نیترازین را می توان به منظور دستیابی به جواب هاي 

 تقریبی استفاده نمود . 

 

 پروتئین ادرار :

بخش کوچکی از  ساعت دفع می شود . 24میلی گرم پروتئین در  150همراه با ادرار طبیعی حداکثر 

دالتون به آسانی وارد ادرار می شود . پروتئینوري می تواند ناشی از بیماري  40.000اي کمتر از پروتئین ه

هاي رنوواسکوالر ، گلومروالر و سرریزي پروتئین غیر طبیعی سرم باشد . پروتئین ادرار تحت تاثیر 

د بود . در میلی گرم در دسی لیتر نخواه 20هیدریشن می باشد . ولی هیچگاه در این حالت بیش از 

میلی گرم هم برسد .  20پروتئینوري پاتولوژیك اگرمصرف مایعات خیلی زیاد باشد ، می تواند به زیر 

 ( است .%30 ( وآلبومین )%30( ، گلوبولین هاي سرم )%40پروتئین ادرار شامل تام هورسفال )

 پروتئینوریا می تواند دو علت داشته باشد :براساس مشاهدات 

 صدمه گلومرولی :  (1

دیواره هاي مویرگی نفوذپذیرتر شده و اجازه عبور مولکول هاي بزرگ مثل آلبومین را می دهند که در 

ادرار دفع می شوند . مانند : گلومرولونفریت ، لوپوس اریتماتوز سیستمیك، افزایش فشار خون ، 

 آمیلوئیدوز ، حاملگی ، دیابت ملیتوس ، نفروزلیپمیك 

  :مل بازجذب توبول ها اختالل در ع (2

در کاهش بازجذب گلومرولی پروتئین هاي با وزن مولکولی کم که بطور طبیعی درصاف شده وجود 

دارند کامال جذب نشده و به مقدار زیاد درادراروجود دارند .این حالت را پروتئینوري توبوالر می 

لسون ، نامند.که در بیماري هایی مثل اسیدوز توبوالر کلیوي ، پیلونفریت ، سیستینوز ، بیماري وی

 سندورم فانکونی ، و ... . 

تغییرات جریان خون گلومرولی بدون هیچگونه اختالل ساختمانی پروتئینوري ممکن است در نتیجه 

 500باشد که در احتقان قلب دیده می شود . اما مقدار پروتئینی که از دست می رود ، معموال بیش از 

 گرم در روز نیست . 1میلی گرم تا 

 د ، متوسط وخفیف همه در ارزیابی بیماري کلیوي از تفاوت هاي زیادي برخوردارند .پروتئینوري شدی

گرم در روز ( در بیماران مبتال به گلومرولونفریت ، بیماري آمیلوئید ،  5/3پروتئینوري شدید )بیش از 

  نفریت لوپوسی و انسداد شدید سیاهرگ کلیوي دیده می شود . 

گرم در روز ( در بیشتر بیماري هاي کلیوي دیده می شود . از جمله  5/3تا  5/0پروتئینوري متوسط )

 و ... . نفرواسکلروز ، پره اکالمپسی ، میلوم مالتیپل ، نفروپاتی دیابتی ، افزایش فشار خون بدخیم ، 

گرم در روز ( ممکن است در کلیه هاي پلی کیستیك ، پیلونفریت  5/0پروتئینوري خفیف )کمتر از 

 نوري ارتواستاتیك خوش خیم و برخی بیماري هاي توبولی کلیه دیده می شود . مزمن ، پروتئی
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در برخی بیماري هاي کلیه، پروتئینوري دیده نمی شود مانند انسداد در اثر سنگ هاي کلیوي ، تومورها 

، بدشکلی هاي ارثی کلیه ، پیلونفریت حاد و مزمن ، نفروپاتی حاصل از افزایش کلسیم و کاهش 

 ون .پتاسیم خ

  

 پروتئینوري ارتواستاتیك )وضعیتی ( :

این واژه در مواردي که پروتئین را در ادرار درحالیکه شخص در وضعیت عمودي و ایستاده )نه 

خوابیده( قرار دارد می بینیم ، بکار می رود . در این افراد ممکن است عروق خونی کلیه ترتیب آناتومی 

تی شخص در حالت ایستاده و عمودي قرار می گیرد ، احتماال غیر طبیعی داشته باشند و این عروق وق

 فشرده می شوند . 

تشخیص این مورد ممکن است بوسیله جمع آوري اولین نمونه ادرار صبح بیمار بعد از اینکه اودرتمام 

طول شب درحالت افقی بسر برده است و سپس جمع آوري نمونه دیگري بعداز اینکه بمدت دو 

تاده ویا قدم زدن باشد ، میسر می شود . پروتئینوري ارتواستاتیك در حالت در حالت ایسساعت 

خوابیده و غیر عمودي با پروتئینوري منفی و در حالت ایستاده و عمودي با پروتئینوري مثبت همراه 

 گرم در روز  1است . باید توجه داشت این وضعیت خوش خیم است و بندرت میزان پروتئین ادرار از 

 افراد بالغ ذجوان و سالم اتفاق بیفتد . %5کند . ممکن است در تجاوز می 

 

 انواع پروتئینوري:

 گذرا : ممکن است ناشی از تب ، ورزش یا استرس هاي روحب باشد .  (1

متناوب : عمدتا وابسته به وضعیت عمومی بدن است . با چك کردن ادرار صبح بالفاصله پس از  (2

بیدار شدن ، با ادراري که پس از چند ساعت تحرک گرفته می شود ، می توان آن را تشخیص داد 

خودبخود رفع می شود که شاید به علت  %50گرم در روز تجاوز می کند .   1. ندرتا میزان آن از 

 زایش فشار وریدهاي کلیوي در حالت ایستاده باشد . اف

ساعته بررسی  24مداوم یا ثابت : معموال به علت اختالالت گلومرولی است . و باید پروتئین ادرار  (3

و آلبومین وجود داشت ، پروتئینوري گلومرولی گرم در روز بود  2شود . اگر میزان آن بیش از 

و شایعترین بیماري عامل آن دیابت شیرین است .  تشخیص داده می شود که شایعترین است

تا  300علل دیگر آن آمیلوئیدوز و آرتریوالر نفرواسکلروز است . اگر میزان پروتئین ادرار بین 

باشد ، باید ایمونوالکتروفورز  LMWمیلی گرم در روز باشد و اکثرا از نوع پروتئین هاي  2000

. اگر پروتئین سرم نرمال بود پروتئینوري از نوع  سرم انجام شود تا نوع پذوتئین مشخص شود

 توبوالر است .و اگر غیر طبیعی بود ، پروتئینوري سرریز )مولتیپل میلوما( می باشد . 

 

 نحوه تعیین پروتئین :

در صورتیکه نوار ادرار نشان دهنده پروتئین در ادرار فرد باشد ، باید پس از سانتریفیوژ شدن ادرار 

  سالیسیلیك اسید )تست کینگز بوري(تایید شود . بوسیله سولفووجود پروتئین 
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سی سی از قسمت فوقانب نمونه برداشته و به همان حجم سولفوسالیسیلیك  3ادرا را سانتریفیوژ نموده و 

دقیقه آنرا بی حرکت بگذارید و پس  10اضافه کرده و آنرا وارونه نمایید تا مخلوط شود . سپس  %3اسید 

قه دو باره وارونه نموده وزیر نور طبیعی اتاق و نه المپ مشاهده نموده و شدت توربیدیتی یا دقی 10از طی 

 گرانوالسیون آن را طبق دستور زیر گزارش نمایید :

1) Negative   ( 5: هیچ کدورتی مشاهده نمی شود )میلی گرم یا کمتر 

2) Trace  میلی گرم ( 20: کدورت جزیی ) تقریبا 

 میلی گرم ( 50هیچ گونه گرانولیشن ) + : کدورت واضح بدون 1 (3

 میلی گرم (  200+ : کدورت همراه با گرانولیشن اما بدون فلوکوالسیون ) تقریبا 2 (4

 میلی گرم ( 500+ : کدورت همراه با گرانولیشن و فلوکوالسیون )تقریبا 3 (5

 گرم ( 1+ : کالمپ هایی از پروتئین رسوب شده یا یك توده رسوبی ) تقریبا 4 (6

 

 مایش حرارتی براي تعیین پروتئین بنس جونز : اساس آز

درجه محلول می شود وبا سرد  100درجه رسوب می کند و در  60تا  40پروتئین بنس جونز در دماي 

 درجه حل می شود . 40درجه رسوب کرده و دوباره در دماي زیر  60شدن مجدد در حدود 

 روش آزمایش :

میلی لیتر( در یك لوله ریخته و با استفاده از اسید  5ا ) چند میلی لیتر از ادرار سانتریفیوژشده ر (1

 برسانید . 5/5تا  5را به  PH %10استیك 

درجه قرار داده و اگر رسوبی تشکیل شد ، داللت بر وجود پروتئین  60دقیقه لوله را در آب  15 (2

 بنس جونز است . 

کاهش رسوب و حل شدن دقیقه قرار دهید ،  3درجه به مدت  100اگر رسوب تشکیل شده را در  (3

 آن دلیل بر وجود بنس جونز است ولی اگر رسوب افزایش یافت ، سایر پروتئین ها هستند . 

درجه رسوب بیشتر شد ، ادرار را صاف کنید تا افزایش ناشی از سایر پروتئین ها را  100اگر در  (4

 ده باقی می ماند .حذف نمایید .پروتئین بنس جونز در این دما محلول می باشد و در مایع صاف ش

درجه دوباره  60درجه به پایین ، این پروتئین در  100با سرد کردن مایع صاف شده از حرارت  (5

 درجه رسوب حل می شود .  40رسوب ودر حرارت زیر 

 

 ( :TSAتست تولوئن سولفونیك اسید )

میلی گرم در میلی 03/0این اسید پروتئین بنس جونز را رسوب می دهد و میتواند مقادیر در حد 

لیتر را شناسایی کند .این محلول آلبومین را رسوب نمی دهد ، اما اگر گلوبولین ها در غلظت هاي 

 میلی گرم درصد وجود داشته باشد ، نتیجه مثبت ایجاد می نماید .  500بیش از 

 سی سی اسید استیك گالسیال حل می کنند .  100را در  TSAگرم  12این معرف براي ساخت 

 

 قند ادرار :
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 حضور مقادیر مشخصی از گلوکوز در ادرار را گلوکوزوریا می نامند . که به سه عامل بستگی دارد : 

 میزان گلوکوز خون 

 میزان فیلتراسیون گلومرولی  

 درجه بازجذب توبولی 

میلی گرم درصد که آستانه نرمال کلیوي  براي گلوکوز  180تا  160ز خون از تا وقتی غلظت گلوکو

است فراتر نرفته باشد ، گلوکوز در ادرار ظاهر نمی شود .اگر میزان گلوکوز از آستانه کلیوي فراتر 

رود ، بازجذب توبولی مختل شده و فرد دچار گلوکوزوري می شود .مقدار کمی گلوکوز ممکن است 

میلی گرم  20تا  2، اما ادرار ناشتا در بزرگساالن تنها حاوي حدود راد نرمال ظاهر شوددر ادرار اف

 گلوکوز در صد میلی لیتر ادرار است . 

 منابع گلوکوز در بدن :

 هضم نشاسته و کربوهیدرات ها گلوکوز تولید می کند که از روده جذب می شود . (1

 تی به قند ، چربی و پروتئین است .گلوکونئوژنز که تبدیل پیش ساز هاي غیر کربوهیدرا (2

 گلیکوژنولیز : هیدرولیز گلیکوژن در کبد  (3

دلیل اصلی گلوکوزوري ، هایپرگالیسمی یا افزایش قند خون است وشایعترین بیماري دراین 

مورد ، دیابت ملیتوس است .این بیماري یا تیجه نقص در سنتز انسولین است و یا از مهار 

گیرد .لذا متابولیسم کربوهیدرات ها و به تبع آن چربی ها و پروتئین عمل انسولین نتیجه می 

ها نیز مختل می شود . قند در ادرار خاصیت دیورتیك دارد و آب زیادي را از بدن خارج می کند 

( به دلیل از دست دادن مایعات polydipsia، به همین دلیل افزایش میزان ادراري ، پرنوشی )

 گلوکوز( از عالئم دیابت ملیتوس هستند . ، پرخوري )بدلیل کمبود 

 اما هر گلوکوزوري ، نشانه دیابت نیست :

 گلیکوزوري غذایی :

اگر مقدار زیادي گلوکوز در یك زمان وارد دستگاه گوارش شود ، قند از دستگاه هاضمه بداخل 

ین اگر جریان خون سریعتر از آنکه کبد بتواند آنها را برداشت کند ، عبور خواهد کرد .همچن

 یك غذاي پر کالري پس از چند روز گرسنگی خورده شود این مورد می تواند مشاهده شود . 

اضطراب و استرس نیز می تواند سبب افزایش تولید هورمون هاي اپی نفرین و 

گلوکوکورتیکوئید کورتیزول شوند .اپی نفرین باعث خروج گلوکوز از ذخایر گلیکوژن در کبد 

وکونئوژنز را تحریك می کند . و توانایی بدن را براي مصرف گلوکوز می شود وکورتیزول گل

گلوکوکورتیکوئیدها دارد .  سندروم کوشینگ نیز نقش افزاینده در تولید کاهش می دهد . 

موارد دیگر عبارتند از : بیماري هاي پانکراس ، هایپرتیروئیدیسم ، عفونت ، احتقان ، 

 ها . GSDومورهاي مغزي ، خونریزي مغزي ، چاقی و گاسترکتومی ، انفارکتوس میوکارد ، ت

 

گلوکوز تنها قندي نیست که در ادرا ظاهر می شود ، قندهایی نظیر گاالکتوز ، الکتوز ، قروکتوز ، 

 مالتوز ، مانوز و پنتوز نیز ممکن است دیده شوند . 
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د و جواب تمامی مونوساکاریدها احیاکننده بوده و درتست احیاي مس تداخل ایجاد می کنن

مثبت می دهند . عالوه براین دکسترین ها ، اسید هموژنتسیك و گلوکورونات ها نیز احیاي 

 مس را مثبت می نمایند . 

دو روش براي غربال قند در نمونه ادرار وجود دارد ، یکی گلوکوز اکسیداز که کمی بوده و 

 دیگري تست احیاي مس که کیفی می باشد .

تفسیر یك آزمایش مثبت گلوکوز یابد بر پایه سایر تست هاي غربالی باشد از جمله وزن 

مخصوص ، کتون ها و آلبومین .گلیکوزوري باید بوسیله تست هایی مثل تحمل گلوکوز ، قند دو 

ساعت بعد از غذا و قند خون ناشتا کنترل شود . یك تست احیا کننده مثبت غیر از گلوکوز باید 

اتوگرافی کاغذي یا نازک الیه جهت تفکیك نوع قند احیا کننده تکمیل و تایید توسط کروم

 شود . 

 

  غربالگري براي مواد احیا کننده 

تست هاي احیاي مس ، بندیکت و کلینی براي گلوکوز مورد استفاده قرار می گیرند اما هر ماده 

 . احیاکننده دیگري را نیز که در ادرا ر باشد مشخص می کنند )کاذب(

تست مواد احیا کننده باید براي تمامی کودکان بیمار قرار داده شود . اگر بخواهیم بدانیم تست 

مثبت احیاي مس ناشی از گلوکوز است یا نه باید تست اختصاصی گلوکوز اکسیداز را نیز 

 انجام داد :

 

 

 
 گلوکوز اکسیداز احیای مس تفسیر

 + + گلوکوز
 - + گلوکوز)مگراینکه اسید آسکوربیک باشد(ماده احاکننده غیر از 

 + - مقادیر کم گلوکوز

 

روش کار تست احیاي مس و مکانیسم انجام آن در قسمت تشخیص کیفی قندها در همین 

 (81مجموعه ارائه شده است و لذا از توضیح مجدد آنها خودداري می کنیم )صفحه 

 

 کتون ادرار :

اجسام کتونی طی کاتابولیسم اسیدهاي چرب تشکیل می شوند . یکی از محصوالت حدواسط 

است . اگر تجزیه اسید چرب و کربوهیدرات  Aشکسته شدن اسیدهاي چرب ، استیل کوآنزیم 

وارد سیکل کربس )اسید سیتریك( می شود . اولین  Aبا هم در تعادل باشند ، استیل کوآنزیم 

با اگزالواستات براي سنتز سیترات است .  Aمرحله در سیکل کربس واکنش استیل کوآنزیم 



128 
 

وقتی کربوهیدرات در دسترس نباشد ، همه اگزالواستات براي سنتز گلوکوز استفاده می شود و 

نمی تواند وارد  Aچون استیل کوآنزیم  نخواهد بود . و Aچیزي براي ترکیب با استیل کوآنزیم 

 سیکل کربس شود در جهت ساخت اجسام کتونی منحرف می شود . 

استون  وبتا هیدروکسی بوتیرات  ،اسید استو استیك )دي استیك اسید ( اجسام کتونی شامل 

ساخته می شود و کتون  Aاولین کتونی است که از استیل کوآنزیم  اسید استو استیكهستند . 

 دیگر از اسید استواستیك ایجاد می شوند : هاي

 
استواستات و بتا هیدروکسی بوتیرات سوخت هاي نرمال تنفسی و منابع مهم انرژي هستند . عضله قلب و کورتکس 

کلیه بجاي گلوکوز از استواستات استفاده می کنند ، اما گلوکوز سوخت عمده مغز در افرادي است که تغذیه خوبی 

میلی گرم  3تا  5/0اکثر استون از راه ریه ها دفع می شود . مقدار کمی اجسام کتونی در خون وجود دارد )دارند . 

بتا هیدروکسی بوتیرات است . افزایش  %78استون ، و  %2استو استات ،  %20درصد( ومقادیر نسبی هرکدام در حد : 

ند . کتوزیس به افزایش کتون ها در خون و ادرار گفته می مقادیر کتون ها در خون را کتونمیا و در ادرا را کتونوریا گوی

 شود . 

نکته : وقتی ظرفیت بافت ها براي مصرف اجسام کتونی اشباع شود مازاد آن به داخل ادرار ترشح می شود و وقتی 

تونمی روي تمامی ظرفیت کلیه ها براي دفع کتون ها اشغال شود ، در خون تجمع می یابند .بنابراین کتونوري قبل از ک

 خواهد داد . 

کتوز در مواردي همچون کاهش مصرف کربوهیدرات ها )دیابت ملیتوس( ،کاهش دریافت کربوهیدرات ها )گرسنگی( ، 

 اختالالت گوارشی ، رژیم غذایی نامتعادل ، مسمومیت حاملگی ، استفراغ طوالنی مدت و اسهال مشاهده می شود . 

  می شوند.  CNSیل به تداخل با رشح اسید اوریك و ایجاد حالت افسردگی در اجسام کتونی بطور خفیف سمیوبوده تما
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استواستات و بتا هیدروکسی بوتیرات با بیکربنات سدیم ترکیب شده ، نمك هاي سدیم ، دي اکسید کربن و آب 

وز ایجاد راتولید می کنند . نمك هاي سدیم در ادرار ترشح می شوند و با کاهش سطح بیکربنات سدیم خون ، اسید

 می کنند که چون ناشی از اجسام کتونی است ، آن را کتواسیدوز گویند .

یکی از مهمترین اختالالتی که در آن کتواسیدوز اتفاق می افتد دیابت ملیتوس است . اگر اسیدوز شدید باشد ، بیمار 

 د . کسل و خواب آلود شده و وارد کماي دیابتی می شود و گاهی منجر به مرگ بیمار می شو

 

 نمونه هاي مربوط به کتون بادي ها باید در ظروف دربسته باشد !!!؟؟؟

 

 روش هاي تشخیصی :

معرف نوارهاي آزمایش : در برخی از نوارهاي ادراري معرف شامل نیتروپروسید و یك بافر قلیایی است که با  (1

استواستات واکنش داده و یك رنگ شاه بلوطی ایجاد می کند . در این صورت در حضور استون یا بتا 

یانید ، گالیسین و یك هیدروکسی بوتیرات واکنش نخواهیم داشت . معرف دیگر شامل سدیم نیترو و فري س

بافر قلیایی است که با استواستات و استون در یك محیط قلیایی واکنش داده و ایجاد یك رنگ بنفش می کند 

 . این معرف به استواستات حساسیت بیشتري دارد . 

: حاوي نیتروپروسید سدیم ، گالیسین ویك بافر قلیایی قوي )فسفات دي سدیك( و   Scetestقرص هاي  (2

وز است و میتوان آن را براي ادرار ، سرم ، پالسما یا خون تام استفاده کرد . استواستات و استون با الکت

نیتروپروسید سدیم وگالیسین در یك محیط قلیایی واکنش داده و رنگ ارغوانی ایجاد می کند . الکتوز موجود 

اس تر از استون است و با بتا برابر حس 10.این تست به استواستات در قرص به افزایش رنگ کمك می کند 

 هیدروکسی بوتیرات واکنش نمی دهد .

( :آزمایش حلقه نیتروپروسید است که به استواستات بسیار حساس است ولی به Rotheraآزمایش روترا ) (3

 استون حساسیت کمتري دارد . بتا هیدروکسی بوتیرات با این روش قابل شناسایی نیست . 

 معرف روترا :

 گرم سولفات آمونیوم ساییده و ترکیب کنید . 200گرم از نیتروپروسید سدیم را با  5/7الف (  

 ب ( هیدروکسید آمونیوم غلیظ 

سی سی ادرار اضافه کرده و ترکیب کنید . با یك سی سی هیدروکسید آمونیوم  5مقداري از پودر روترا را به 

ثانیه در نقطه تماس ایجاد شدنتیجه مثبت  90غلیظ سطح آن را بپوشانید . اگر یك حلقه قرمز ارغوانی طی 

 است . نحوه گزارش جواب :

 منفی : حلقه اي ایجاد نشده یا قهوه اي است .

Trace حلقه ارغوانی صورتی کمرنگ : 

 + : حلقه باریك ارغوانی تیره 2

 + :  حلقه پهن ارغوانی تیره3
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ستات است که رنگ شرابی یا قرمز براساس واکنش کلرید فریك با استوا ( :Gerhardtآزمایش گرهارد ) (4

تشکیل می شود . این روش استون یا بتا هیدروکسی بوتیرات را نشان نمی دهد . این تست خیلی حساس 

 نیست .

 معرف : 

 سی سی برسانید .  100گرم کلریدفریك را با آب مقطر به حجم  10:  %10کلریدفریك 

بیفزایید تا همه  %10ید. قطره قطره محلول کلریدفریك سی سی ادرار را در یك لوله بریز 5تا  3روش کار : 

فسفات ها رسوب کنند.سپس مجددا مقدار کمی کلریدفریك اضافه کنید . اگر استواستات وجود داشته باشد ، 

 رنگ ظاهر خواهد شد . 

 داروي فنوتیازین مثبت کاذب ایجاد می کند . 

این عمل استواستات را به  دقیقه بجوشانید . 15مدت  براي تایید وجود استواستات ، مقداري از ادرار را به

لستون تبدیل خواهد نمود . آزمایش را روي نمونه جوشانده دوباره تکرار کنید . اگر هنوز هم مثبت است پس 

استواستات وجود نداشته و رنگ از یك ماده مداخله کننده دیگري حاصل شده است . ولی اگر منفی شد ناشی 

ه است . این تست یك روش کیفی است . بدلیل حساسیت کم این روش یك نتیجه مثبت از استواستات بود

 نشان از مقادیر زیادي کتونوري دارد . 

روشی غیر مستقیم براي تشخیص بتا هیدروکسی بوتیرات در ادرار است . از ( : Hartآزمایش هارت ) (5

جوشاندن براي شکسته شدن استواستات به استون استفاده می کنیم . و استون با تبخیر از بین می رود . حال 

بتا هیدروکسی بوتیرات با پراکسید به استواستات و استون اکسید می شود )یون هاي فریك یا دي کرومات 

 هم استفاده می شوند .( حال می توان با روش هاي زیر استواستات و استون را تشخیص داد . 

 روش کار : 

سی سی آب مقطر و چند قطره اسید استیك اضافه کنید . تا  20سی سی ادرار را در یك بشر بریزید .  20

. و ترکیب را دو قسمت  سی سی برسانید 20سی سی ترکیب را بجوشانید . حجم را با آب مقطر به  10حجم 

 کنید . 

به یکی پراکسید هیدروژن اضافه نمایید . به آرامی گرم کرده و اجازه دهید تا خنك شود . این مرحله بتا 

 هیدروکسی بوتیرات را به استواستات که مقداري از آن نیز به استون تبدیل خواهد شد تغییر می دهد . 

لوله حاوي پراکسید دهید . اگر بتا هیدروکسی بوتیرات باشد  روي هردوقسمت تست نیتروپروسید را انجام

 یك واکنش مثبت نشان خواهد داد ، ولی لوله دیگر نه .

 

 

 ( :Occult Bloodخون مخفی )

 Occult  به معناي مخفی است و چون این روش ها قادر به ثبت مقادیر کم هستند ، بنابراین آزمایش تحت

 RBC. دلیل دیگر براي انتخاب این نام آن است که هموگلوبین آزاد شده از عنوان خون مخفی نامیده می شود 

 لیز شده را نمایان می کنند . 
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هاي سالم را با کمك لیز کردن آنها در  RBCاجازه تشخیص پیشرفت هاي اخیر در ساخت نوارهاي ادراري 

ها سالم  RBCهاي سالم قابل تشخیص نبودند ، به همین دلیل زمانیکه همه  RBCنوار می دهند . در گذشته 

بود ، یك جواب منفی براي خون  RBCنشانگر حضور می ماندند امکان داشن حتی اگر آزمایش میکروسکوپی 

 داشته باشیم . 

به طور طبیعی  این روش ها همچنین هموگلوبینوري و میوگلوبینوري را نشان خواهند داد . از آنجا که ادرار

عاري از همه این مواد است ، یك تست مثبت براي خون مخفی باید بوسیله تعیین علت اصلی و دقیق و منشا 

 این یافته غیر نرمال پیگیري شود . 

 

 ( : Hematuria  هماچوري )

وص وجود خون یا گلبول هاي قرمز سالم در ادرار است .ادراري که بشدت قلیایی است یا داراي وزن مخص

ها شود و هموگلوبین آنها به داخل ادرار آزاد شود .وقتی  RBC( است ، می تواندسبب لیز <1.007خیلی پایین )

لیز شدن اتفاق می افتد ، آزمایش میکروسکوپی ممکن است غشاهاي خالی گلبول هاي قرمز را نشان دهد که 

یر کمی از خون در ادرار وجود دارد و رنگ ( می گویند . در میکروهماچوریا مقاد Ghost cellاغلب به آن شبه )

نمونه عوض نمی شود ، و هماچوري فقط در تست هاي شیمیایی مثبت خواهد بود . تنها در هماچوري وسیع 

 است که رنگ نمونه تحت تاثیر قرار می گیرد . 

قرمز در هر میدان گلبول  2تا  1، اما بطور نرمال گلبول هاي قرمز در ادرار سانتریفیوژ شده یافت نمی شوند 

 ( نمی تواند دلیل یك حالت غیر نرمال باشد . HPFمیکروسکوپی )

 بیماري هاي همراه با هماچوري عبارتند از :

 هیپرتانسیون بدخیم  (1

 کلیه پلی کیستیك  (2

 نفریت لوپوسی (3

 انفارکتوس  (4

 نفرواسکلروز بدخیم (5

 عفونت حاد (6

 تومورهاي کلیوي (7

 گلومرولونفریت مزمن (8

 توبرکولوز کلیه (9

 سندروم نفروتیك (10

 هیدرونفروز (11

سنگ کلیه ممکن است سبب هماچوري تناوبی شود . تروماي کلیه معموال هماچوریا می دهد و می تواند از 

خفیف تا شدید دیده شود . هماچوري ممکن است به همراه تب و اندوکاردیت تحت حاد باکتریال بوجود 

ود که در نتیجه متابولیسم غیر طبیعی تریپتوفان آید . کشیدن سیگار سبب افزایش ارتوآمینوفنل ها می ش
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با هماچوریا در ارتباط ایجاد می شود . این متابولیت ها کارسینوژن شناخته شده اند . مصرف کوال نیز 

 است . 

 هماچوریا در یك زن ممکن است به علت عادت ماهانه وي باشد . 

 

 هموگلوبینوریا :

هموگلوبینوري بدون ادرار درنتیجه همولیز داخل عروقی است .  هموگلوبینوریا وجود هموگلوبین آزاد در

هماچوري در نتیجه هموگلوبینمی اتفاق می افتد و کلیه نقشی در بوجود آمدن آن ندارد . بطور نرمال کمتر 

 بیماري هاي همراه با ها در عروق رخ می دهد و بقیه در سلول هاي رتیکولواندوتلیال. RBCتخریب  %10از 

 نوریا عبارتند از :هموگلوبی

 آنمی همولیتیك ناشی از دارو ها (1

 مواد شیمیایی  (2

 تب پیشاب سیاه)ماالریا( (3

 ترانسفوزیون خون ناسازگار (4

 سوختگیهاي شدید (5

 تمرینات ورزشی شدید نظیر رژه نظامی  (6

 مسمومیت از سم مار (7

 گزش عنکبوت (8

 توکسین باکتریال (9

 تب زرد و مخملك (10

11) PNH  

 فاویسم (12

 دریچه مصنوعی قلب (13

 

هموگلوبینوریا همیشه باارزش است ، هرچند این هموگلوبینوري نیست که اهمیت دارد بلکه  تشخیص

 همولیز داخل عروقی است که مهم است .

 

 میوگلوبینوریا :

میوگلوبین پروتئین هم عضله مخطط است که در جهت فراهم آوردن اکسیژن و تسهیل حرکت آن در 

التون وزن مولکولی دارد و به آسانی از گلومرول ها فیلتره کیلود 17عضالت نقش مهمی دارد . میوگلوبین 

شده و وارد ادرار می شود . چون به سرعت از جریان خون پاک می شود بدون تغییر در رنگ پالسما آن را 

ترک می کند . در صورتیکه ممکن است ادرار قرمز تا قهوه اي یا سیاه باشد . که بستگی به درجه 

یوگلوبین براي توبول هاي کلیوي سمی است و نارسایی حاد کلیوي می دهد . و در میوگلوبینوري دارد . م

 حاالت زیر در ادرار دیده می شود :
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 له شدگی عضالت و شکستگی (1

 تمرینات شدید  (2

 گرمازدگی (3

 شوک الکتریکی (4

 تروما (5

 پلی میوزیت (6

 انفارکتوس میوکارد (7

 تشنج (8

 (Mc Ardleبیماري عضالنی مك آردل) (9

 مسمومیت ماهی (10

 دریایی گزش مار (11

 تریشینوزیس (12

 

 

 تست هاي غربالی خون مخفی :

این تست ها خون مخفی ، هموگلوبینوري و میوگلوبینوري را مشخص می کنند . افتراق هموگلوبینوري 

یك افتراق راهنماي زیر را براي   Bermanو میوگلوبینوري از هم با الکتروفورز امکانپذیر است . 

 ینوري پیشنهاد می کند :سریع میان هموگلوبینوري و میوگلوب

 پالسما و ادرار قرمز معادل هموگلوبین است . (1

 پالسماي شفاف با ادرار قرمز معادل میوگلوبین است . (2

 

از بنزیدین سال ها براي تشخیص خون مخفی استفاده می شد . ولی چون کارسینوژن بود کنار 

گذاشته شد . امروزه بر اساس فعالیت پراکسیدازي هموگلوبین و میوگلوبین آنها را تشخیص می 

 15تا  5دهند که اکسیداسیون یك اندیکاتور را کاتالیز می کند . نوارهاي ادراري توانایی ثبت 

RBC  . سالم را در هر میکرولیتراز هموگلوبین آزاد را دارند 

نوارها با ترکیبات هیپوکلریت واکنش مثبت نشان می دهند .از طرفی اسید آسکوربیك تست را 

منفی کاذب می کند .لذا قابل توجه است که در استفاده از نوارهاي ادراري ، نمونه باید هموژن 

 ی زیادي دارند .ها تمایل به ته نشین RBCباشد ، چون 

 تست پیرامیدون :

در این تست ازخاصیت پراکسیدازي هموگلوبین و میوگلوبین استفاده می شود .لذا روش کار به 

 این صورت است :

سی سی از ادرار مشکوک را در یك لوله آزمایش ریخته و به آن چند قطره ترکیب اسید 2حدود 

یات لوله را خوب مخلوط کرده و نیم سی سی استیك و پراکسید هیدروژن اضافه می کنیم . محتو



134 
 

وجود داشته باشد ، در مجاورت  RBCالکل پیرامیدون را به آن می افزاییم . در این واکنش اگر 

اسید استیك لیز شده و هموگلوبین آن در حضور پراکسید هیدروژن اکسید می شود . حال وجود 

ید شده یك کمپلکس آبی ایجاد می کند . که الکل پیرامیدون در کنار هموگلوبین یا میوگلوبین اکس

نشانه مثبت بودن تست است . این مشتق ناپایدار است و بزودي قهوه اي می شود و لی همان 

 رنگ آبی ابتدایی مالک مثبت بودت تست خواهد بود . 

 

 تست سولفات آمونیوم :

بعد ازیك تست مثبت خون مخفی که در  این تست به منظور افتراق هموگلوبینوري و میوگلوبینوري

ها اندک یا عدم حضور آنها را مالحظه می کنیم ، مورد استفاده قرار  RBCآزمایش میکروسکوپی 

 می گیرد .

 روش کار : 

گرم از  8/2اشباع شده سولفات آمونیوم در ادرا تهیه کنید .براي این کار  %80ابتدا یك محلول 

سی سی ادرار در یك لوله آزمایش اضافه می کنیم .و مخلوط می کنیم تا  5سولفات آمونیوم را به 

حل شود .سپس صاف کرده یا سانتریفیوژ می کنیم . این روش سبب رسوب هموگلوبین و خروج 

از ادرار می شود ، اما میوگلوبین در محلول باقی می ماند . اگر محلول رویی داراي رنگ نرمال آن 

 باشد . پس پیگمان رسوبی هموگلوبین است . ولی اگر رنگی باشد ، میوگلوبین است . 
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                                                                                                             آزمایشات میکروسکوپی 
 رسوب اردار
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این تست قسمت حیاتی تجزیه ادرار روتین و وسیله تشخیصی باارزشی براي تعیین و ارزیابی اختالالت 

کلیه و دستگاه ادراري و دیگر بیماري هاي سیستمیك است . ارزش تست میکروسکوپی ادرار به دو عامل 

 : یك نمونه مناسب  و دیگري علم و آگاهی شخص آزمایش کننده. اصلی بستگی دارد

. سیلندرها و گلبول هاي قرمز در نمونه هاي بهتري نمونه براي تجزیه ادرار روتین ، نمونه اول صبح است 

قلیایی تمایل به حل شدن یا لیز دارند. نمونه اول صبح معموال شرایط  PHبا وزن مخصوص پایین ویا 

 غلظت و محیط اسیدي الزم را براي نگهداري این ساختمان ها در اختیار می گذارد . 

 – Sternheimerرایجترین رنگ آمیزي مورد استفاده براي رسوب ادرار رنگ آمیزي حیاتی 

malbin . افرانین و کریستال ویوله است و می تواند به عنوان یك این رنگمتشکل از رنگ هاي ساست

رنگ آمیزي عمومی براي اکثر ساختارهاي ادراري استفاده می شود .برخی از دیگر تکنیك هاي رنگ 

،  IIIآمیزي که از آنها می توان براي افتراق ترکیبات ادراري بخصوصی استفاده نمود شامل : سودان 

د که براي رنگ آمیزي چربی استفاده می شوندو رنگ صورتی تا قرمز می باشن Oil red Oو  IVسودان 

 ایجاد می کنند.

 

 تهیه رسوب و استفاده از میکروسکوپ :

میکروسکوپیك باید روي یك نمونه سانتریفیوژ شده انجام شود ) اگر حجم نمونه کمتر از حدي  بررسی

است که بتوان سانتریفیوژ نمود ، نمونه را بطور مستقیم بررسی می کنیم اما در گزارش ذکر می شود که 

میلی لیتر  15الی  10با نتایج ، مربوط به ادرار سانتریفیوژ نشده می باشد .(. نمونه را مخلوط نمایید و تقری

سانتریفیوژ کنید .  دقیقه 5دور دردقیقه بمدت  2000از ادرار را در یك لوله سانتریفیوژ بریزید و در دور 

مایع رویی را دور بریزید و رسوب را در ادراري که از کناره هاي لوله به پایین سرازیر است دوباره به 

. تلنگري به ته لوله بزنید تا رسوب مخلوط شود و یك قطره از رسوب را روي یك حالت تعلیق درآورید 

 الم تمیز قرار دهید . با یك المل بپوشانید و سریعا مورد بررسی قرار دهید . 

اولین اصل براي آزمایش رسوب ادرار رنگ نشده این است که مور ناشی از آن باید براي فراهم آوردن 

. که با بستن قسمتی از دیافراگم و تنظیم کندانسور به سمت پایین تا بدست آمدن تباین الزم تنظیم شود 

تباین مناسب ، قابل انجام است . اگر نور زیاد باشد برخی ساختارها مانند کست هیالین که ژالتینی 

 هستند و ضریب انعکاس نوري پایینی دارند دیده نخواهند شد .

ادیر کم باید بطور مداوم به باال و پایین حرکت داده شود تا دومین اصل مهم ان است که تنظیم گر مق

بتوان عمق تصویر را به خوبی دیگر ساختارهایی که ممکن است روي کانون هاي هموار مختلفی قرار 

 مشاهده نماید . گرفته باشند ، 

میدان فقط تصویر زیر مثالی است از اینکه چرا فوکوس باید بطور مداوم تنظیم شود به نظر می رسد که 

( باشد اما وقتی که محور تغییرات کوچك به آرامی حرکت داده می شود PH=7.5شامل فسفات آمورف )

 تصویر دیگري را نشان میدهد که یك شبه کست هیالین است .
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 (400بزرگنمایی با قدرت باال ) ( بررسی شود . سپس آن را به100درابتدا رسوب باید با بزرگنمایی با قدرت کم )

 تغییر دهید . 

اول رسوب ادرار را تحت کست ها تمایل دارند که به لبه المل حرکت کنند .تعدادي از تکنولوژیست ها تمایل دارند که 

بزرگنمایی با قدرت کم وبدون المل بررسی کنند . سپس با یك المل ، رسوب ادرار براي ساختارهاي دیگر غربال می 

شود . در بررسی با بزرگنمایی کم می توان به سیلندرها ، کریستال ها و دیگر عناصر توجه نمود .کست ها یا سیلندرها 

( وجوددارند گزارش نمود . یعنی 100زمینه با بزرگنمایی کم ) 15الی  10حد واسط که در را می توان به صورت تعداد 

 1-3باشند ، گزارش آنها به صورت  3و1و3و2و2و1و1و2و3و1زمینه به تهداد  10اگر تعداد کست هاي هیالین در 

 خواهد بود . 

)کم(،  Few، )بندرت(Rareه صورت برخی کست ها ، سلول هاي اپی تلیال ، گلبول هاي سفید و قرمز و ...را ب

Moderate ،)متوسط(Many ، )زیاد(Numerous . گزارش می کنند )در مورد کریستال ها فقط کافیست )بیشمار

 مگر اینکه خیلی زیاد باشند . گزارش کنیم وجود دارند 

 

 :سلول ها 

اپی تلیال مربوط به قسمت هاي ، سلول هاي  ها WBCها ،  RBCسلول هایی را که می توان در ادرار دید شامل : 

 مختلف دستگاه ادراري 

RBC : ها 

ممکن است از هر قسمتی از دستگاه ادراري از گلومرول ها تا مجاري میزراه منشا گرفته باشند و در زنان ممکن است 

به علت عادت ماهانه باشد . این سلول ها به اشکال مختلفی بسته به محیط نگهداري ادرار دیده می شوند . وقتی 

 7زرفام هستند و صفحات صاف مقعرالطرفین با قطر تقریبی ها طبیعی ، رنگ پریده یا  RBCنمونه ادرار تازه است ، 

میکرون می باشند . هسته ندارند و وقتی از کنار نگاه می کنیم شبیه ساعت شنی بنظر می رسند . 2میکرون و ضخامت 

سلول . آنها در ادرار ظاهر می شود  Hbها متورم و لیز می شوند . بنابراین  RBCدر ادرارهاي رقیق یا هیپوتونیك ، 

هاي لیز شده که موسوم به سلول هاي شبه یا سایه هستند ، دوایر کم نور و بی زنگ می باشند که همان غشاهاي 

RBC  ها هستند . عمل لیز شدن در ادرار قلیایی نیز رخ می دهد . در ادرار هیپرتونیكRBC  . ها دندانه دار خواهند شد 
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اشتباه می شود .این زمانی صادق است که  WBCمتورم می شود با  RBCاشتباه می شوند .وقتی  RBCبرخی عناصر با 

یك نوع سلول در ادرار باشد و به همین دلیل مقایسه اي بین سلول ها انجام نگیرد . یك جواب خون مثبت براي خون 

است  %2ها افزودن چند قطره اسید استیك  RBCمخفی در تصمیم گیري مفید است . بهترین روش براي افتراق 

.RBC  ها در اسید رقیق لیز می شوند ولیWBC  ها نه . اسید رقیق باعث برجسته شده هستهWBC  ها می شود .قبل

نیز از بین می رود ویا  RBCاز افزودن این اسید باید بررسی هاي الزمه صورت گیرد چون ساختارهایی همچون کست 

 کریتال هاي تازه رسوب خواهند کرد . 

ها اشتباه می شوند . این سلول ها تخم مرغی بوده و اغلب جوانه دارند و در اسید استیك  RBCسلول هاي مخمري با 

 نیز حل نمی شوند و با ائوزین نیز رنگ نمی گیرند . 2%

RBC  عدد در هر شان میکروسکوپیك غیر طبیعی نیست .  2تا  1در ادرا طبیعی دیده نمی شود ، هرچند وجود 

( گویند . و در صورت وجود شدت در این امر ، تست پروتئین Hematuriaري )در ادرار را هماچو RBCافزایش 

 پالسما نیز مثبت خواهد بود . 

 

WBC : ها 

بزرگترند ولی از سلول هاي اپی تلیال کوچکترند . گرد بوده و  RBCداشته باشد.از  WBC 2یك ادرا نرمال می تواند تا 

( باشند Clumpingرسند . و ممکن است به صورت منفرد یا مجموعه)خاکستري کدر یا زرد متمایل به سبز به نظر می 

برجسته دیده می شود .  %2. اکثرا نوتروفیل بوده و هسته گرانوله یا لوبوله دارند .و هسته آنها در برابر استیك اسید 

 در ادرار هیپرتونیك چروکیده می شوند و در ادرار هیپوتونیك یا قلیایی لیز می شوند . 

در ادرار رقیق منبسط می شوند گرانول هاي آنها حرکت براونی نشان می دهد . این سلول ها سلول هاي  WBCوقتی 

نامیده می شوند . این سلول ها سابقا فقط به پیلونفریت نسبت داده می شدند . بعضی  glitter cellدرخشان یا 

دیس یا پانکراس دیده می شوند. همچنین در ( یا چرکین بودن ادرار یا التهاب در آپانPyuriaاوقات در پیوري )

غیر عفونی نظیر گلومرولونفریت حاد ، نفریت لوپوسی ، اسیدوز توبوالر کلیوي ، دهیدراتاسیون ، استرس وضعیت هاي 

در ادرار قویا عفونت هاي حاد مثل پیلونفریت ، التهاب مثانه یا  WBC، تب و ... در ادرار دیده می شوند . تجمع 

     . شاهدي بر منشا کلیوي هستند  WBCرا مطرح می کند . کست پیشابراه 
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 سلول اپی تلیال :

منشا آنها ممکن است از لوله پیچیده پروگزیمال تا پیشابراه یا واژن باشد . افتراق انواع مختلف آنها مشکل است و به 

، ترانزیشنال )انتقالی( و اسکواموس )  همین دلیل فقط وجود آنها گزارش می شود . سه دسته اند : توبوالر کلیوي

 پوششی یا سنگفرشی(

 

 توبوالر کلیوي : 

بزرگتر بوده و یك هسته کروي بزرگ در خود دارند و ممکن است پهن ، مکعبی یا استوانه اي باشند .  WBCکمی از 

، نکروزحاد توبوالر ،  افزایش آنها در ادرار بیانگر آسیب توبوالر است مانند التهاب کلیه و لگنچه )پیلونفریت(

 مسمومیت با سالیسیالت و رد پیوند .

ممکن است گرد ، گالبی شکل یا زائده اي دم مانند داشته باشند . گاهی حاوي دو هسته هستند و جدار مجاري 

 ادراري از لگنچه تا قسمت باالي پیشابراه را می پوشانند . 

 
 

 ترانزیشنال )انتقالی( :

 بزرگتر از توبوالر سلول هاي گالبی شکل و 
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 اسکواموس :

اندازه بزرگی دارند و پهن و نامنظم هستند هسته کوچك مرکزي و سیتوپالسم فراوانی دارند . لبه سلول روي خودش 

 تاخورده و شکل یك استوانه به خود می گیرد . در پیشابراه و واژن دیده می شوند و ارزش تشخیصی کمی دارند . 

 

 
 

 کریستال ها :

معموال در ادرار تازه یافت نمی شوند ولی بعد از اینکه ادرار مدتی در آزمایشگاه ماند ، مشاهده خواهند شد .کریستال 

وقتی که ادرار با یك ترکیب خاص قابل کریستال شدن اشباع شده باشد یا زمانیکه خواص حاللیت آن تغییر نموده 

در کلیه یا مجاري ادراري اتفاق می افتد که می تواند منجر به  باشد ، تشکیل می شوند .گاهی رسوب این کریستال ها

تشکیل سنگ هاي ادراري گردد.غالب کریستال هاي ادرار اهمیت بالینی خاصی ندارند بجز در موارد اختالالت 

مهمترین کریستال هاي ادراري عبارتند از : سیستین ،  دارو . متابولیك ،تشکیل سنگ هاي ادراري و تنظیم مصرف

 یروزین ، لوسین ، کلسترول و سولفونامیدها .ت

ادراري در  PHتشخیص نوع کریستال ها از روي شکل ظاهري آنها یا مشخصات حاللیت آنها صورت می گیرد . 

 تشکیل کریستال موثر است و در بررسی هاي میکروسکوپیك باید مورد توجه قرار بگیرد . 

 

 : ادرار اسیدي

اسیدي عبارتند از : اسید اوریك ، اگزاالت کلسیم و اورات هاي آمورف . کریستال هایی  کریستال هاي موجود در ادرار 

که کمتر یافت می شوند عبارتند از : سولفات کلسیم ، اورات سدیم ، اسید هیپوریك ، سیستین ، لوسین ، تیروزین ، 

 کلسترول و داروهاي سولفامیدي .

 

 کریستال هاي اسید اوریك :

آنها عبارتند از : لوزي یا منشورلوزي شکل و شکل گل که متشکل از کریستال اشکال مختلفی دارند اما مشخص ترین 

هاي فراوانی است که دور هم جمع شده اند . گاهی شش وجهی هستند و این حالت گاهی به اشتباه سیستین )بی 

نگ می گیرند و به همین دلیل زرد یا قرمز مایل رنگ( تشخیص داده می شوند . معموال توسط رنگدانه هاي ادراري ر

 به قهوه اي هستند . ضخامت رنگ آنها را پررنگ می کند وکریستال هاي نازک بی رنگ هستند . 
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 در سود حل می شوند و در الکل ، اسید کلریدریك و اسید استیك نامحلولند.

نشانگر یك موقعیت پاتولوژیك نیست . اما موارد حضور آنها در ادرار می تواند یك امر طبیعی باشد ووجود آنها 

پاتولوژیك وجود اسید اوریك در ادرار عبارتند از : نقرس ، افزایش متابولیسم پورین ها ، تب حاد ، نفریت مزمن و 

 سندرم لش نیهان .

 

 اگزاالت کلسیم :

مورب مشاهده می شوند  هشت وجهی بی رنگ یا پاکتی شکل هستند که به صورت مربع هاي کوچك با تقاطع خطوط

. گاهی از نماي جانبی مشابه دمبل هستند . غالبا در ادرار اسیدي و خنثی یافت می شوند و گاهی نیز در ادرار قلیایی 

این کریستال ها در ادرار طبیعی دیده می شوند  محلول هستند ولی در اسید استیك غیر محلول هستند . HCL.در 

از اگزاالت مثل گوجه فرنگی ، ریواس ، اسفناج ، سیر پزتقال و مارچوبه . دیده  مخصوصا پس از مصرف غذاهاي غنی

شدن آنها در ادرار تازه نشان از تشکیل سنگ ادراري را دارد.شرایط پاتولوژیك دیگر عبارتند از : مسمومیت با اتیلن 

اد ویتامین ث در ادرار دیده می گلیکول ، دیابت قندي ، بیماري کبدي و بیماري مزمن شدید کلیوي . گاهی بامصرف زی

 شوند . 

اسید اگزالیك یکی از محصوالت تجزیه ویتامین ث است و باعث رسوب کلسیم یونیزه می شود . این رسوب ممکن 

 است منجر به کاهش سطح کلسیم سرم شود . 
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 اورات آمورف :

نمك هاي اورات سدیم ، پتاسیم ، منیزیم و کلسیم در ادرار ، بی شکل و غیر بلوري دیده می شوند . اورات هاي آمورف 

درجه محلول هستند . اورات هاي آمورف داراي  60و در قلیا در حرارت زرد متمایل به قرمز دارند .یك ظاهر دانه دار 

 هیچگونه ارزش بالینی نسیتند . 

 
 : اسید هیپوریك

بی رنگند . گاهی نازک و سوزنی بوده و تجمعی دیده می شوند صفحات یا منشورهاي دراز زرد مایل به قهوه اي یا 

 .بیشتر از اسید اوریك در آب و اتر قابل حل هستند . بندرت دیده شده و اهمیت بالینی خاصی ندارند  . 

 
 اورات سدیم :

نظر برسند . کریستال هاي سوزنی بی رنگ یا زرد باریك که به شکل ممکن است بی شکل ویا همانندکریستال ها به 

 درجه قابل حلند و اهمیت بالینی خاصی ندارند . 60دسته یا خوشه دیده می شوند .در 

 
 سولفات کلسیم :

ادرار  PHسوزن ها یا منشورهاي بی رنگ باریك و درازي هستند که ظاهري مشابه کریستال فسفات کلسیم دارند . 

تمایز این دو کمك می کند . ، چون سولفات کلسیم در ادرار اسیدي دیده می شود و فسفات کلسیم معموال در ادرار در 

قلیایی وجود دارد . سولفات کلسیم بی نهایت در اسید استیك قابل حل است . بندرت دیده شده و اهمیت بالینی 

 خاصی هم ندارند . 
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 سیستین : 

و بی رنگ با زوایاي مساوي یا غیر مساوي هستند . در اسید استیك ، الکل ،  ، قابل انکسارصفحات شش گوش 

، قلیا و آمونیاک حل می شوند . وجود آنها در ادرار مهم است زیرا در  HCLاستون ، اتر و آب جوش غیر محلولند . و در 

 سیستینوز مادرزادي می توانند سنگ ادراري تشکیل دهند . 

 
 لوسین :

قدرت انکسار باال ، زرد یا قهوه اي با خطوط متحدالمرکز و منشعب هستند . این دوایر لوسین خالص  دوایر روغنی با

نیستند ، چون لوسین خالص بصورت صفحات ایجاد بلور می کند . لوسین در اسید استیك داغ ، الکل داغ قابل حل 

 Mapleرار بیمارانی با بیماري شربت افرا )حل نمی شوند . اهمیت بالینی زیادي دارند .آنها در اد HCLبوده ولی در 

syrup  بیماري ادراري ، )Oasthouse  و مراحل پایانی سیروز کبدي ، هپاتیت ویروسی شدید و آتروفی زرد حاد کبد

 و غالبا در ادرار بیمار کبدي به همراه تیروزین دیده می شود . دیده می شوند . 

 

 
 تیروزین :

به صورت سوزن هاي خیلی باریك با قدرت انکسار باال که به شکل دسته یا خوشه دیده می شوند . دسته هاي 

سوزنی اغلب سیاه دیده می شوند بخصوص در مرکز . اما در حضور بیلی روبین رنگ زرد به خود می گیرند . در 

وند . تیروزین در بیماري شدید کبدي ، محلول هستند ، اما در اسید استیك حل نمی ش HCLهیدروکسید آمونیوم و 

 دیده می شود .  Oasthouseتیروزینوز و بیماري ادرار 
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 کلسترول :

صفحات بزرگ ، پهن و شفاف با گوشه هاي بریده می باشد . در کلروفرم ، اتر و الکل داغ حل می شوند وگاهی بجاي 

جزیه بیش از حد بافتی است و در التهاب نفرون ها رسوب بصورت یك الیه در سطح ادرار یافت می شوند که نشانه ت

 و نفروتیك دیده می شود . 

 
 سولفامید و سایر کریستال هاي دارویی :

اکثر داروهاي سولفامیدي بصورت دستجات سوزنی شکل معموال با اتصاالت خارج از مرکز رسوب می کنند و ممکن 

زمصرف این داروها توسط بیمار اطمینان حاصل کرد : تماس با است شفاف یا قهوه اي باشند . در دو مرحله می توان ا

 . Ligninایستگاه پرستاري و سوال از مصرف دارو و دوم انجام تست 

)هر دو دیاتریزوت مگلومین با دیاتریزوت سدیم هستند  Renografinو  Hypaqueمواد حاجب رادیوگرافی ازجمله  

 (.050/1ادرار می شوند )بیش از  SGاد باعث افزایش ( در خارج بدن کریستالیزه می شوند . این مو
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 ادرار قلیایی :
کریستال هاي موجود در ادرار قلیایی عبارتند از : تریپل فسفات )فسفات آمونیوم منیزیوم ( ، فسفات آمورف ، کربنات 

 کلسیم ، فسفاتکلسیم و بیورات آمونیوم )اورات آمونیوم(

 

 تریپل فسفات :

خنثی و قلیایی وجود دارند .منشورهاي بی رنگ با سه تا شش وجه هستند و داراري انتهاهاي اریب می باشند در ادرار 

. گاهی به شکل پر یا سرخس رسوب می کند . و در اسید استیك نیز محلول است . اغلب در ادرار طبیعی یافت می 

مزمن لگنچه ، التهاب مزمن مثانه ، پروستاتیت و شوند ولی در بیماري هاي زیر نیز حالت پاتولوژیك دارند : التهاب 

 احتباس ادراري

 
 

 فسفات آمورف : 

ادرار و خواص  PHبدون شکل خاص و غیر بلوري دیده می شوند . از نظر ظاهر از اورات آمورف قابل تمیز نیست .

حاللیت آنهاوجه تمایز بین این دو است . فسفات آمورف در اسید استیك محلول است ولی اورات آمورف نه . فسفات 

 . هاي آمورف هیچ اهمیت بالینی خاصی ندارند 
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رگتر از کریستال کربنات کلسیم : کوچك و بی رنگ بوده وبه شکل دمبلی یا گرد ویا گرانوالر وسیع دیده می شوند . بز

هاي آمورف بوده و در تجمعات تیره دیده می شوند . توده کربنات کلسیم اگر با یك توده از فسفات آمورف در کنار هم 

حل می  CO2اهمیت بالینی ندارند و در اسید استیك با تولید گاز باشند ، در اطراف لبه ها به هم متصل خواهند شد . 

 شوند . 

 
 

 فسفات کلسیم :

به صورت منشورهاي دراز ، نازک ، بدون رنگ با یك گوشه نوک تیز هستند که به صورت گل رز یا ستاره )فسفات 

 ستاره اي( ترتیب یافته اند . 

 

 
 

 بیورات آمونیوم : 

گاهی در ادرار اسیدي نیز دیده می شوند . اجسام گرد زرد قهوه اي با خارهاي بلند و نامنظم هستند . غالبا به اسم 

آمونیاک خود راازدست می دهند و  NaOHدراثر حرارت حل می شوند. در مجاورت اتوره خاردار شناخته می شوند . ت

 در صورتیکه ادرار تازه باشد اهمیت دارند . 
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 ( :CASTسیلندرها )

در لوله هاي کلیوي ایجاد می شوند و شکل قالب لوله هاي ادراري را به خود می گیرند )علت نامگذاري(. سیلندر می 

هورسفال ، تجمع سلول ها یا مواد دیگر در یك ماتریکس  –تواند به علت رسوب یا ژل شدن موکوپروتئین تام 

ستند که منحصر به گرانول هاي درون سیلندر هستند پروتئینی ایجاد شوند . برخی سیلندر ها حاوي پروتئین سرمی ه

 . در سیلندر هاي مومی این پروتئین ها پراکندگی یکنواختی دارند . 

عوامل موثر در ایجاد سیلندر ها شامل : توقف ادرار ، افزایش اسیدیته ، غلظت باالي مواد حل شده و وجود محتویات 

 پروتئینی یا یونی غیر طبیعی .

معموال در مجاري جمع کننده و دیستال اتفاق می افتد که ادرار در آنها غلیظ می شود . سیلندر در ادرار تشکیل سیلندر 

 با پروتئینوري همراه است .  معموالحل می شوند . سیلندر  003/1قلیایی یا با وزن مخصوص کمتر از 

 سیلندر همیشه منشا کلیوي دارند ومعرف مهم بیماري درون کلیوي هستند 

 ع : انوا

 هیالین ، گلبول قرمز ، گلبول سفید ، سلول اپی تلیال ، گرانوالر ) خشن و ظریف( ، مومی و چربی می باشند . 

 

سیلندر استوانه است نظر براین است که تخریب سیلندر باعث تولید سیلندر گرانوالر و نهایتا سیلندر مومی می شود . 

 ( گزارش می شود . 100ه در هر میدان دیده می شوند )بزرگنمایی و لبه تیره ندارد . و برمبناي نوع و تعدادي ک

 

 سیلندر هیالین )شفاف ( : 

بیشترین سیلندرها در ادرار هستند . فقط پروتئینی هستند و انکسار نور پایینی دارند و باید زیر نور کم بررسی شوند 

مختص یك بیماري خاص نیستند و متعاقب ورزشهاي سنگین .بیرنگ ، هموژن و شفاف بوده و دو انتهاي گرد دارند . 

 و دهیدراسیون وارد ادرار می شوند . 

 
 

 سیلندر گلبول قرمز : 

به معناي هماچوري کلیوي است و همیشه پاتولوژیك هستند . مشخصه بیماري گلومروالر هستند و در گلومرولونفریت 

 CHFحاد ، نفریت لوپوسی ، سندروم گودپاسچر ، اندوکاردیت حاد تحت باکتریال ، انفارکتوس کلیه ، پیلونفریت حاد ، 

وه اي یا بی رنگ به نظر برسد .اگر گلبول هاي قرمز سالم ممکن است قه پري آرتریت نودوزا و ... یافت می شود .

بوده و غشاي آنها قابل تشخیص است پس آن سیلندر را سیلندر گلبول قرمز نامند . اگر سیلندر گرانوالر قرمز یا قهوه 

 اي بنظر برسد ، آن را سیلندر هموگلوبین یا خونی گویند . 
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 سیلندر گلبول سفید :

و التهابات غیر عفونی دیده می شود . پس در پیلونفریت حاد ، نفریت بینابینی و لوپوسی و  در عفونت هاي کلیوي

 بیماري گلومروالر حضور دارد . اکثر سلول هاي سفید سیلندرها از نوع نوتروفیل هستند .

 
 

 سیلندر گرانوالر :

هورسفال  –اي سرم در زمینه تام این سیلندر یا نتیجه دژنراسیون سیلندرهاي سلولی یا نشانگر تجمع پروتئین ه

 سیلندر گرانوالراست . در شروع گرانول هاي بزرگی دارند ولی اگر توقف ادرار زیاد باشد ریز و ظریف می شوند . 

اغلب همیشه نشانگر بیماري کلیوي مهمی است . اینکه سیلندر از نوع خشن یا ظریف است ، اهمیت بالینی خاصی 

 ریزتر و کمرنگ تري دارد ولی نوع خشن گرانول بزرگتر و تیره تر دارد .ندارد .نوع ظریف گرانول 
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 سیلندر سلول اپی تلیال :

در نتیجه گرفتگی و پوسته شدن سلول هاي اپی تلیال لوله هاي کلیه تشکیل می شوند .بندرت در ادرار دیده می 

رافت کلیه و ... در ادرار وجود دارند . اگر ( ، رد پیوند آلوگHBSیا  CMVشوند. در نفروتوکسیك ، بیماري ویروسی )

سلول ها در سیلندر منظم باشند تصور می شود که از یك نقطه و اگر نامنظم باشند از نقاط مختلف دستگاه ادراري جدا 

 شده اند . 

 
 سیلندر مومی : 

هاي شکسته ولبه هاي انکسار نور باالیی داشته وزرد ، خاکستري یا بی رنگ هستند و ظاهر هموژنی دارند . انت

 شکافدار یا دندانه اي دارند . 

 
 

اگر چربی ، کلسترول باشد ، قطرات سیلندر چربی : یا از قطرات آزاد چربی ویا اجسام بیضوي چربی تشکیل شده اند .

– Malteseآنیزوتروپیك )عدم پخش نور بشکل یکسان در همه جهات ( خواهد بود وزیر نور پالریزه یك پدیده 

cross  هستند ، پالریزه نخواهند شد .ولی با را پدید خواهند آورد . قطرات آنیزوتروپیك که متشکل از تري گلیسریدها

در سندروم نفروتیك دیده می شوند و ممکن است در گلومرولواسکلروز  رنگ خواهند گرفت. Oli red Oیا  IIIسودان 

 وپوس و مسمومیت سمی کلیه مالحظه شود . ویلسون ، ل –دیابتی ، نفروزلیپوئید ، سندرم کیمل استیل 

 

 

 ساختارهاي متفرقه : 

ساختارهاي دیگري که امکان دارد در ادرار دیده شوند عبارتند از : باکتري ، مخمر ، شبه سیلندرها ، اسپرماتوزوئید ، 

 موکوس و چربی .
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 باکتري ها : 

است در تماس با پیشابراه و یا واژن آلوده شود . اگر ادرار موجود در کلیه و مثانه عاري از باکتري است ، اما ممکن 

نمونه اي که با رعایت شرایط اصولی گرفته شده است خصوصا زمانی که با سلول هاي سفید خونی همراه باشد ، دال 

 بر یك عفونت ادراري است . باکتري را برحسب تعداد موجود گزارش می کنند )کم ، متوسط و غیره( .

 
 مخمر : 

اي صاف ، بیرنگ و بیضوي بادیواره دو جداره قابل انکسار هستند . در اندازه متفاوت بوده و اغلب جوانه دار سلول ه

با ائوزین رنگ  و محلولند هستند . گاهی با گلبول هاي قرمز اشتباه می شوند ولی مخمر ها در اسید و قلیا نا

نخواهندگرفت . گاهی در نمونه ادرار همراه با باکتري در بیماران دیابتی دیده می شود . شایعترین مخمر ادراري ، 

 کاندیدا آلبیکنس است . 

 
 

 

 شبه سیلندرها)سیلندروئیدها( :

شکیل آنها ناشناخته است شبیه سیلندر ها بوده ولی در انتها مانند رشته موکوس باریك می شوند .محل و مکانیسم ت

اعتقاد دارد که نیازي به طبقه  Schreinerولی چون همراه با سیلندرها دیده می شوند به همان اندازه اهمیت دارند . 

 سیلندروئیدها نیست ولی اغلب هیالن هستند و همراه با سایر مواد دیده می شوند .  بندي

 

 

 



151 
 

 اسپرماتوزوئیدها : 

بعد از تشنجات صرعی ، دفع منی در شب ، بیماري اندام هاي تناسلی و در خروج غیر  ممکن است در ادرار مردان

ارادي منی )اسپرماتوره آ(  دیده شوند . در ادرار هردو جنس بعداز مقاربت دیده می شود. داراي تنه بیضوي و دم هاي 

 دراز ، نازک و ظریف هستند . 

 
 رشته هاي موکوس :

دار با ساختار شبیه نوار هستند که ممکن است شیار طولی کمرنگی داشته باشند . در رشته هاي دراز ، نازک و موج

ولی در صورت وجود التهاب یا تحریك دستگاه ادراري بسیار دیده می شوند . ادرار طبیعی به تعداد کم وجود دارند 

 WBCسنگین تمایل دارند به رشته هاي پهن ممکن است با شبه سیلندرها یا سیلندر هیالن اشتباه شوند . رشته هاي 

 ها متصل شوند . 

 
 

 اجسام بیضی شکل چربی و قطرات آزاد چربی :

چربی ممکن است بصورت قطرات آزاد یا توده کروي کوچك در سلول هاي تخریب شده یا آمیخته با سیلندر دیده 

شود . اجسام کروي چربی معموال بصورت سلول هاي توبوالر کلیوي که حاوي قطرات چربی با قدرت انکسار باال 

از گلومرول ها هستند ویا اینکه سلول هاي هستند ، تعریف شده اند . که یا نتیجه آمیختگی با چربی فیلتره شده 

هایی باشند  PMNتوبوالر کلیوي هستند که متحمل دژنراسیون چربی می شوند . و گاهی ممکن است ماکروفاژها یا 

 که چربی ها را بلعیده اند . 

ار دیده می گاهی ممکن است قطرات آزادي باشند کروي با رنگ زرد قهوه اي . در لیپوریا گاهی شناور در سطح ادر

 شوند .
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می دهند اما با  Maltese – Crossedاگر جنس آنها از کلسترول باشد ، آنیزوتروپیك بوده و زیر نور پالریزه تشکیل 

رنگ هاي چربی رنگ نخواهند گرفت .ولی اگر از جنی چربی هاي خنثی یا تري گلیسرید باشند پوالریزه نخواهند 

سلول هاي چربی آنیزوتروپیك که صلیب افسران جزیره مالت را می شوند .  رنگ Oil red Oیا  IIIگشت و با سودان 

 تداعی می کند ، اجسام چربی با قدرت انکسار دوگانه نامیده می شوند . 

گاهی در سندروم نفروتیك ، دیابت ملیتوس ، اکالمپسی ، مسمومیت سمی کلیه ، آمبولیسم چربی و متعاقب جراحات 

ویا گی چربی زیر جلدي دیده می شود . در شکستگی استخوان هاي بلند اصلی یا لگن سطحی شدید همراه با له شد

 شکستگی هاي چند گانه دیده شود . 

 
 

 ساختارهاي غیر طبیعی ادرار )آرتی فکت ها(:

کریستال نشاسته : گرد یا بیضوي بوده و اندازه آنها متفاوت است . شایعترین آن نشاسته ذرت است که اغلب  (1

و حاوي یك دندانه )زائده( نامنظم مرکزي است .لیکوپودیوم از نظر شکل ظاهري شبیه شش ضلعی بوده 

 نشاسته ذرت است و به عنوان خاکه پودر استفاده می شود .

 
باس بیشترین نوع مصنوعاتی هستند که درادرار یافت می شوند . الیاف بلند به آسانی شناسایی الیاف : الیاف ل (2

می شوند ولی نوع کوتاه آنها با سیلندرها اشتباه می شوند . آنها معموال لبه اي تیره دارند ولی سیلندرها نه ، 

ه ها ضخیم تر از وسط هستند )کلید اکثر رشته ها پهن هستند ولی سیلندر ها استوانه اي هستند . الیاف در لب

 تشخیص( و معموال صافند)عالمت دیگر( 
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 قطرات چربی  (3

 مو (4

 خراش هاي الم میکروسکوپ (5

 حباب هوا (6

 
 

 ذرات گرد و پودر تالك (7

 
 

 آلودگی با مدفوع و وجود ترکیبات آن در ادرار  (8

 

انگل : این انگل ها یا مربوط به سیستم ادراري هستند ویا نتیجه آلودگی .تریکوموناس واژینالیس ارگانیسم  (9

است . در الم بدون رنگ تا تحرک آن دیده نشده است نباید گزارش  WBCدر حد یك تاژکداري است که 

می شود  WBCباعث حرکت  شود مگر اینکه الم رنگ شود. در نمونه هاي پیوري با باکتریوري حرکت باکتري

و سلول اپی تلیال همراه است . تخم انگل  WBCکه ممکن است با آن اشتباه در نظر گرفته شود . غالبا با 

کرم بالغ ماده در ادرار دیده می شود . گاهی اگر تخم کرم در  انتروبیوس ورمی کوالریس )اکسیور( و گاهی

 نمونه ادرار دید .نمونه زیاد باشد می توان کرم ماده را در ظرف 

شیستوزوما هماتوبیوم یك ترماتود خونی است که ساکن دیواره رگ هاي مثانه است . تخم ریزي می کند ، در 

می توان تخم ها را در اطراف تخم ها آبسه ایجاد می شود و گاهی به همراه سلول هاي سفید و قرمز خونی 

   ادرار دید . 
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 روش هاي غربالی اختصاصی در تجزیه ادرار 

 

 نتایج مثبت حاصل از این تست ها باید توسط روش هاي کمی واختصاصی پیگیري و مورد تائید قرار بگیرند .

 

 اسید آسکوربیك :

 

می  دریافت می کننددیده می شود که Cغلظت باالي اسید آسکوربیك در ادرار افرادي که روزانه دوز باالیی از ویتامین 

تواند در تست اصلی تشخیص گلوکوز ، خون مخفی ، بیلی روبین و نیتریت در ادرار تداخل کند . همچنین بر روش 

تشخیص لوکوسیت ها با نوارهاي تست نیز تاثیر می گذارد . دو گونه نوار تست ادرار جهت تشخیص اسید اسکوبیك 

زه استفاده کرد . اگر با این روش نتیجه مثبتی حاصل شد ، در ادرار بکار می رود .براي تشخیص بهتر باید از ادرار تا

 تکرار شود .  Cساعت بعد از مصرف آخرین دوز ویتامین  24تجزیه ادرار باید 

است . که در مجاورت اسید آسکوربیك ، مولیبدات در بافر اسیدي -12سدیم فسفومعرف این نوار داراي 

ثانیه خوانده  10نوار تست را پس از فرو بردن در ادرار در مدت فسفومولیبدات به رنگ آبی مولیبدنیوم احیا می شود . 

و شدت رنگ سبز تا آبی ایجاد شده را با نمودار رنگ در بروشور مقایسه می کنند . و آن را بترتیب غلظت در نمونه 

مصرف  L – Dopa یا   gentisic acidمیلی گرم درصد گزارش می کنند . اگر بیماران  40و  20،  10،  5،  0بشکل 

 کنند ، ممکن است نتیجه مثبت کاذب حاصل شود . اورات ، کراتینین و سالیسیالت ها با این واکنش تداخلی ندارند . 

 سبز متیلن یا نوترال رد باشد اسکرین می شوند . غلظت هاي باالي اسید آسکوربیك با نوارهاي دیگري که معرف آنها 

 

 تست روس براي هموسیدرین )واکنش آبی پروس( :

 

.که بصورت آزاد یا در سلول هاي اپی هموسیدرین رنگ دانه هاي زرد تا قهوه اي رنگ از مشتقات هموگلوبین هستند 

 تلیال و گاهی در کست هاي ادراري مشاهده می شود . 

 روش کار :

 سی ادرار را سانتریفیوژ کرده و مایع رویی را دور بریزید .سی  15 (1

 رسوب را به لحاظ رنگدانه هاي زرد یا قهوه اي بررسی کنید . (2

 سوسپانسیون کنید . HcL 1%میلی لیتر  5و  %2میلی لیتر پتاسیم فروسیانید  5رسوب باقی را در مخلوط  (3

 ب رنگدانه هاي هموسیدرین را بررسی نمایید . دقیقه انکوبه کرده و سپس سانتریفیوژ کرده و در رسو 10 (4

 دقیقه تست را منفی تلقی نمود . 30گاهی واکنش رنگی به تاخیر می افتد که نباید تا  (5

 

( نیز روش دیگري است که کاربرد دارد . در این تست یك قطره ادرار را روي یك الم Hamتست هام )

اضافه می کنیم . سپس با اپلیکاتور هم زده و رنگدانه هاي گذاشته و یك قطره محلول آمونیوم سولفات به آن 

 سیاه را بررسی می کنیم .
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 معرف نوار تست براي لکوسیت ها :

این نوارها داراي بافر اندوکسیل کربوکسیلیك اسید استر و نمك دیازونیوم هستند . گرانولوسیت ها داراي 

 را به اندوکسیل کاتالیز می کنند . اندوکسیلاستراز هستندکه تبدیل اندوکسیل کربوکسیلیك اسید استر 

دقیقه بوده و  2تا  1زمان خوانش تست با مخلوط نمك دیازونیوم واکنش داده و رنگ ارغوانی ایجاد می کند . 

تغییر رنگ از سفید تا قهوه اي روشن تا ارغوانی را بررسی می کنیم . وجود مقادیر زیاد اسید آسکوربیك و 

لی گرم آلبومین و داروهایی نظیر سفالکسین و جنتامایسین در نتیجه تست تداخل می می 300مقدار بیش از 

( سبب مداخله چشمی می شود که در این صورت نباید از فرمالدئید به C8H6N4O5کنند . نیتروفورانتوئین )

 عنوان نگهدارنده استفاده شود . 

بیشتر نیز خواهد بود . لذا اگر در لیل لیز لکوسیتی لکوسیت در ادرار لیز می شود ولی استراز هاي آنها بوده و بد

 دیده نشد و تست مثبت بود باید وجودلکوسیت در ادرار را لحاظ کرد . WBCبررسی میکروسکوپیك 

 

 تست لیگنین براي سولفونامیدها :

اساس تست واکنش عامل آریل آمین در جهت بررسی حضور کریستال هاي سولفات در ادرار بکار می رود . 

سولفونامید با سلولوز خام یا با فیبر چوب در کاغذ روزنامه یا دستمال کاغذي در حضور اسید قوي و ایجاد 

 ذراتی به رنگ زرد تا نارنجی است . 

 روش کار : 

 قطره ادرار را روي یك تکه روزنامه یا دستمال کاغذي قرار دهید . 2تا  1 (1

 به وسط نقطه تر شده اضافه کنید .  HcL 25%قطره 1 (2

 دقیقه نشان دهنده مثبت بودن تست است .  15ایجاد رنگ زرد تا نارنجی تا  (3

 

ادرار بیمارانی که فناستین مصرف کرده اند ممکن است صورتی شود .آنیلین و بنزیدین واکنش مثبت 

 ایجاد می کنند . 

 

 هموژنتسیك اسید :

 

هموژنتسیك اسید یا آلکاپتون در ادرار ظاهر می  آلکاپتون اوري از اختالالت ارثی نادري است که با دفع 

دي  5-2علت فقدان مادزادي هموژنتسیك اسید اکسیداز است .که سبب تجمع هموژنتسیك اسید )شود . 

 هیدروکسی فنیل استیك اسید ( در ادرار می شود . 

سبب التهاب در نوزادان عالئم آن ممکن است بصورت لکه هاي سیاه بودار در پوشك باشد . در بالغین 

مفصلی یا اکرونوز )رنگدانه قهوه اي تیره در مفاصل ناشی از تجمع هموژنتسیك اسید ( می گردد. این 

ساعت( . این رنگ تیره ناشی از پلی مریزاسیون  24تا  12ادرار در اثر ماندن تیره تر می شود )

 محصوالت هموژنتسیك اسید است که از سطح ادرار شروع می شود .

 شامل تست کلرید فریك ، تست قلیایی و تست فیلم است .فی که می توان استفاده نمود روش هاي کی



156 
 

 تست هاي مثبت باید توسط کروماتوگرافی کاغذي یا الیه نازک تائید گردد . 

 تست فریك کلراید :

این تست براي تشخیص مالنین است ولی جهت تشخیص هموژنتسیك اسید هم بکار می رود . رنگ آبی 

 حضور هموژنتسیك اسید ایجاد شده و بسرعت ناپدید می شود . تیره در 

 
  

 تست قلیایی :

در ادرار رنگ قهوه اي پس از یك الی دو  %10اگر در ادرار هموژنتسیك اسید وجود داشته باشد ، با اضافه کردن سود 

 دقیقه ظاهر می شود . 

 

 تست فیلم :

 1/0هموژنتسیك اسید روي فیلم عکاسی می باشد . در این روش ادرار را با سود این تست بر اساس اثرات ظهوري 

نرمال قلیایی می کنند و چند قطره از آن را روي فیلم حساس عکاسی می ریزند .اگر فیلم سیاه شود ، تست مثبت 

 است . 

 

مفصل است ، به اختصار به عناوین  در ادامه با توجه به اینکه مباحث آنالیز شیمیایی ادرار براي ترکیبات مختلف بسیار

 برخی تست هاي مهم اشاره می کنیم :
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 فنیل کتونوري  :

در نقص یا اختالل عملکرد فنیل آالنین هیدروکسیالز ظاهر می شود . فنیل کتون اوري که اغلب فنیل پیروویك 

فنیل پیروویك اسید در ادرار گرفته  اولیگوفرنیا نامیده می شود ، نام خود را از حضور مقادیر زیاد فنیل کتون ها بویژه

 است . 

 ، کلرید فریك مایع و برخی نوارهاي تست ادراري استفاده می شود .   Guthrieبراي تشخیص از تست 

 

 تست نین هیدرین :

 براي تشخیص مقادیر غیر طبیعی اسیدهاي آمینه در ادرار استفاده می شود . 

 

 تست نیتروز فنول :

 یر طبیعی تیروزین و متابولیت هاي دفعی آن مثبت است . براي تشخیص مقادیر غ 

 

 تست سیانید نیتروپروساید : 

براي تشخیص مقادیر غیر طبیعی اسیدهاي آمینه داراي گروه سولفیدریل یا داراي باند دي سولفیدي کاربرد دارد . 

 مانند : سیستین ، سیستئین ، هموسیستین و هموسیستئین .

 

 هیدرازین :تست دي نیتروفنیل 

 براي تشخیص مقادیر غیر طبیعی کتواسیدها مانند کتون بادي ها کاربرد دارد . 

 

 تست ستیل تري متیل آمونیوم بروماید :

براي تشخیص مقادیر غیر طبیعی موکوپلی ساکاریدها مانند اسید هیالورونیك ، کندرویتین سولفوریك اسیدهاي 

A,B,C   . کراتوسولفات ، هپارین و هپارین سولفات استفاده می شود 

 

 شوارتز : –تست واتسون 

 براي تشخیص مقادیر غیر طبیعی پروفوبیلی نوژن واوروبیلینوژن از معرف ارلیخ و ایجاد رنگ قرمز استفاده می شود . 

 

 

ز سیستر لورین گراف و ترجمه دکتر براي بررسی روش کار تست هاي فوق می توانید به کتاب بیوشیمی ادرار اثري ا

 عظیم اکبرزاده خیاوي و دکتر فریبا فتح ا... زاده آخر کتاب مراجعه نمایید .
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 آنالیز سنگ هاي ادراري

سنگ هاي کلیوي یا سنگ هاي دستگاه ادراري اجرام سفتی هستند که در تمام مسیر دستگاه ادراري )شامل کلیه،مجاري 

نه(می توانند تشکیل شوند.این سنگ ها از نظر اندازه متفاوت بوده واز اندازه هاي خیلی کوچك منتهی به مثانه وخود مثا

که با چشم غیر مسلح دیده نمی شود تا اندازه هاي بزرگ با قطر پنج اینچ یا بیشتر را شامل می شود و عمدتا بصورت 

نه باشند ظاهر بزرگ و گرد دارند اما سنگ شن یا ماسه و یا سنگ توصیف می شوند.معموال سنگ هایی که مربوط به مثا

 هاي مربوط به لگنچه کلیه بزرگ و گرد و شاخ دار هستند.

 فاکتور هاي زیر به عنوان عوامل مهم در تشکیل سنگهاي ادراري می باشند:

 افزایش ترشح یکسري مواد در ادرار مانند کلسیم،اوریك اسید و سیستین 

  کاهش حجم ادرار و یا کاهشPH  ادرار که این موارد باعث تشکیل سنگ هایی از جنس اوریك اسید،کلسیم

 اگزاالت و کلسیم فسفات می شود

  از دست رفتن یکسري ممانعت کننده هاي بیولوژیك که در شرایط نرمال از رسوب مواد غیر محلول جلوگیري

 می کنند مانند سیترات ها،پیروفسفات و منیزیم

 ثانویه به یکسري از حالت ها مانند انسداد کلیه و یا عفونت باشد. تشکیل سنگ هاي کلیه می تواند 

 سال به باال می باشد و مردان بیشتر از زنان دچار این عارضه هستند. 30متوسط سن شروع ابتال به سنگ هاي کلیه 

و آسیب  وجود سنگ در دستگاه ادراري معموال با عالئمی از جمله درد)به ویژه در ناحیه پشت(،خونریزي،عفونت

 هاي کلیوي همراه می باشد.

اسیدي و خنثی رسوب  phکلسیم اگزاالت شایعترین سنگی است که تا به حال گزارش شده.معموال این سنگ در 

 می کند و علل تشکیل آن یا به علت ادرار غلیظ و یا افزایش ترشح کلسیم ادراري  ویا اگزاالت در ادرار می باشد. 

 (شکل می گیرند .(6.5-6ادرار نرمال  phسنگ هاي کلسیم فسفات در 

 ( کریستالیزه و تشکیل سنگ می دهند.  (5.3پایین  PH سنگ هاي اوریك اسید در

را تشکیل می دهد که این سنگ در شرایط آلودگی یا   sturviteمنیزیم همراه با آمونیوم و فسفات ترکیبی به نام 

 .عفونت باکتریایی در دستگاه ادراري به وجود آمده 

می شوند احتماال در نتیجه جذب دي اکسید کربن توسط سنگ  detectکربنات ها که معموال در آنالیز شیمیایی 

 هاي کلسیم فسفات می باشد. 

 تست هایی که براي تحقیقات سنگ ها بکار می روند شامل:

 (آزمایشات ادراري :               1

 (:U/C( و کشت ادرار ) (U/Aالف( آنالیز ادرار 



159 
 

هماچوري را نشان می دهد؛ هماچوري یافته ثابتی است که وقتی سنگ وجود دارد دیده می  U/Aزمایش آ

 شود حتی اگر سنگ بدون عالمت باشد.

 ساعته  براي اندازه گیري سدیم،کلسیم،فسفات،اوریك اسید،اگزاالت و کلیرانس کراتینین. 24ب(ادرار 

  اندازه گیريPH تعیین نوع کریستال اهمیت دارد.ادرار تازه بسیار مهم است و در 

 (آزمایشات شیمی سرم شامل کلسیم،فسفر،اوریك اسید و الکترولیت ها.            2

Stone Analysis (3 تجزیه سنگ هاي ادراري و تعیین عناصر تشکیل دهنده آن ها و درصد این مواد در :

 ساختار سنگ به تشخیص در دلیل بوجود آمدن سنگ کمك می کند.

 آزمایشات رادیولوژیکی که سنگ هاي بدون عالمت را می توان پیدا کرد.( 4

 کلسیم اگزاالت:

سنگ هاي کلسیم اگزاالت که شایعترین سنگ هاي کلیوي هستند به علل مختلفی ممکن است ایجاد شوند. 

وریا درصد بیماران با سنگ کلسیم اگزاالت داراي هیپر کلسی 40هیپر کلسیوریا عامل مهمی است که حدود 

هستند، افزایش کلسیم در ادرار ممکن است در نتیجه افزایش جذب کلسیم از روده،فقدان بازجذب کلسیم 

 از کلیه ها،کنده شدن کلسیم از استخوان و یا ترکیبی از این ها باشد.

 علل هیپر اگزالیوریا:

غذایی که منبع آن  قیمت اعظم سنگ هاي کلسیم شامل اگزاالت هستند.مقداري از اگزاالت مربوط به رژیم

نوشیدنی هایی مانند چاي،قهوه،کاکائوو،نوشابه،سبزیجات)دانه هاي خوراکی،اسفناج وریواس( مرکبات و ... 

 می باشد.

 اگزاالت از آسکوربیك اسید مشتق می شود،بیماري هاي روده کوچك باعث

ود، کمبود پیریدوکسین هم افزایش بازجذب اگزاالت بخصوص در کولون شده که باعث ترشح آن در ادرار می ش 

 در ارتباط با سنگ هاي اگزاالت می باشد.

 علل هیپر اوریکوریا:

به صورت آزاد و غیر محلول است.افزایش ترشح اوریك  PH=5-5.5اوریك اسید یك اسید ضعیف است که در 

اسید وابسته به افزایش دریافت خوراکی پورین ها می باشد.تولید اندوژن اوریك اسید در مواردي مثل نقرس 

،سندرم لش نیهان،لوسمی هاي حاد میلوسیتی در بچه ها و تومور تحت درمان وابسته به نکروز سلولی دیده می 

 شود.

 ستین:سنگ هاي سی

این سنگ ها در بیماران با نقص ارثی که اشکال در انتقال اسیدهاي آمینه سیستئین،اورنیتین،لیزین و آرژنین 

دارند،دیده می شود.متعاقب این نقص ترشح مقادیر زیادي از این اسید هاي آمینه در ادرار فرد دیده می شود،اما 

 تنها سیستئین تولید کریستال و سنگ می کند.
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اهر فیزیکی سنگ ها به ندرت می توان نوع سنگ را تشخیص داد اما یك سري نکات ظاهري کمك کننده از روي ظ

هستند مثال سنگ هاي اوریك اسید و اورات داراي رنگ زرد تا قهوه ایی تیره و بطور متوسط سخت هستند گاهی 

گ ها را بسوزانیم زود به صورت کوچك وصاف وبعضی به صورت نامنظم و دهانه آتشفشانی هستند،اگر این سن

 سیاه می شوند و حلقه هاي روغنی قهوه ایی تشکیل می دهند در آخر به صورت پوسته باقی می مانند.

سنگ هاي اگزاالت کلسیم بسیار سخت هستند و به صورت دانه هاي کوچك شبیه شاه دانه تا فرم هاي بزرگ با 

تیره دارند و داراي سطح خشن می باشند،اگر این  سطح ناصاف یا شبیه توت فرنگی دیده می شوند،معموال رنگ

 آن باقی می ماند. 2/3سنگ ها را بسوزانیم 

سنگ ها کربنات کلسیم کوچك و گرد هستند و به رنگ سفید یا خاکستري دیده می شوند و اگر سوزانده شوند 

 مقدار کمی از آن باقی می ماند که سفید رنگ خواهد بود .

ننده هستند و به رنگ سفید،خاکستري و زرد می باشند.اگر سوزانده شوند بدون تغییر و شک like  chalkفسفات ها

 باقی می مانند.

سنگ ها سیستین براق و گرد و زرد تا قهوه اییصابونی بوده و ظاهر روغنی دارند و اگر سوزانده شوند بویی شبیه پر 

 یا مو دارند.

 متد هاي آنالیز سنگ هاي کلیوي:

 Optical crystallography 
 X-ray diffraction 

 Infra red spectroscopy 
 Electron beam analysis 

 Mass spectroscopy 

 

ابداع شد که یك متد کمی براي  1980در سال  farrintonساده ترین روش براي آنالیز سنگ هاي کلیوي به وسیله 

تشخیص پنج ماده از هشت ماده که غالبا در سنگ ها دیده می شود ودر آزمایشگاه شیمی قابل تشخیص است. این 

مواد عبارتند از کلسیم،فسفر،منیزیم،آمونیوم و اوریك اسید. سه ماده دیگر ابتدا به وسیله روش هاي کیفی تشخیص 

 سپس به وسیله روشهاي کمی دیگر مقادیر آن مشخص می شود.داده می شوند و 

 آنالیز کیفی سنگ هاي ادراري:

 ابتدا بایستی سنگ ها را شست تا از خون،موکوس ومحلول هاي نگهدارنده پاک شود. .1

 ابعاد سنگ یادداشت شود. .2

 ظاهر سنگ به طور خالصه توصیف شود)رنگ سنگ،بافت آن و ظاهر سطح آن( .3

 شکستن براي آزمایش کردن سطح داخلی آن. بریدن،اره کردن یا .4

 سنگ هاي کوچك به وسیله هاونگ بصورت پودر درامده شود. .5
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 در مورد سنگ هاي بسیار بزرگ بهتر است که درصورت امکان آنالیز بر روي الیه هاي مختلف صورت گیرد. .6

یري نیمه کمی مهمترین عناصر که در دسترس می باشد شامل کلیه معرف هاي الزم براي اندازه گ  stoneکیت آنالیز 

 تشکیل دهنده سنگهاي ادراري شامل کلسیم،اگزاالت،منیزیم،فسفات،آمونیوم،اوریك اسید و سیستئین می باشد.

براي شروع باید نمونه را آماده کنیم که در هاونگ سنگ را کامال کوبیده تا به صورت پودر هموژن در آید سپس با توجه 

 رف هاي مربوطه استفاده کنیم.به کیت مورد استفاده از مع
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اختالالت متابولیسم 
 کربوهیدرات اه

 
بیماري هاي متابولیك به علت اختالل در متابولیسم ایجاد می شوند . متابولیسم روندي است که طی آن بدن غذاي 

مصرف شده را تجزیه و تبدیل به انرژي می کند ، بنابراین افرادمبتال به بیماري هاي متابولیك ، زمان تجزیه غذاها و 

ژنی می توانند باعث تغییر ساختار اولیه پروتئین ها یا میزان  تبدیل آنها به انرژي دچار مشکل می شوند . جهش هاي

ساخت آنها شوند . بدنبال این جهش ها عملکرد یك پروتئین که می تواند ، آنزیم ، گیرنده ، حامل ، ناقل ویا عنصر 

تا بعلت فقدان غشایی یا ساختاري باشد بطور نسبی یا کامل تحت تاثیر قرار می گیرد . در واقع بیماري متابولیك عمد

 یا نقص یك آنزیم یا پروتئین ایجاد می شوند . 

بیماري هاي متابولیك مادرزادي با یك یا چند نشانه یا با مجموعه وسیع عالئم و نشانه ها ظاهر می شوند که می 

ش قند ، استفراغ مکرر ، اختالل در رشد و نمو ، اختالالت ماهیچه اي ، کاهتواند شامل افزایش مواد اسیدي خون 

 خون و ... باشد . 
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غربالگري بیماري هاي متابولیك که گاها در روزهاي اولیه زندگی انجام می شود عبارتست از جستجو در یك جمعیت 

 ، براي یافتن افرادي که واجد شرایط براي ابتال به یك بیماري در خود یا فرزندان خود هستند . 

 

 فوائد غربالگري : 

 پیداکردن زودرس بیماران قابل درمان و در معرض خطر  (1

 تعیین زوج هاي در معرض خطر  (2

 

 

 آشنایی با کربوهیدرات ها :

 1:2:1کربوهیدرات هاي خالص از اتم هاي کربن ، هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده و داراي نسبت مولکولی 

مل می کنند اما کاربرد هاي دیگري هستند . .در بدن به عنوان ذخیره انرژي ع CnH2nOnو فرمول عمومی 

نیز دارند .آنها واحدهاي سزنده برخی چربی ها و اسیدهاي نوکلئیك هستند . تولید و تخریب کربوهیدرات ها 

 انرژي الزم براي فرآیندهاي متابولیك را فراهم می کند . 

 نواع مهم آنها شامل :کربوهیدرات ها بصورت مونومر ، دایمر ، ترایمر ویا پلیمري از اینها هستند . ا

 سه مونوساکارید گلوکوز ، گاالکتوز و فروکتوز 

 دو دي ساکارید شامل : ساکاروز و الکتوز و

 یك پلی ساکارید گلیکوژن هستند . 

گلوکوز منبع اصلی انرژي در بدن بوده و غلظت آن در خون با مکانیسم هاي مختلفی کنترل می شود . دو منبع 

 ز مهم هستند .و ساکاروغذایی فروکتوز 

گاالکتوز از الکتوز )گاالکتوز و گلوکوز( مشتق می شود که در شیر و ...وجود دارد . منبع مهم انرژي در نوزادان 

 است ولی ابتدا باید به گلوکوزتجزیه شود . 

گلیکوژن یك پلیمر با شاخه هاي جانبی فراوان است که شکل ذخیره اي گلوکوز محسوب شده و از تجزیه آن 

 گلوکوز آزاد می شود . 
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 اختالالت کربوهیدرات ها :

اختالالت کربوهیدرات ها به علت نقص ویا عدم حضور آنزیم هایی است که قندرا تجزیه می کنند تا در بدن قابل 

قص در آنزیم هایی که کنترل تجزیه قند ها را به عهده دارند ، منجر به تجمع آنها در بدن شده و باعث جذب شوند .ن

 بروز عالئم مربوطه می شود . 

( گویند . اختالل در GSDاختالل در متابولیسم گلیکوژن باعث تجمع آن شده که آن را بیماري ذخیره اي گلیکوژن )

 .توز با تجمه گلیکوژن همراه نیستند متابولیسم قندهاي گاالکتوز و فروک

 

 بیماري هاي ذخیره اي گلیکوژن :

 

 
پس از مصرف غذا ، سطح گلوکوز بدن بسیار باالست .گلوکوز اضافی بشکل گلیکوژن ذخیره می شود . در زمان نیاز به 

 انرژي ، آنزیم هاي مخصوص ، گلیکوژن را تجزیه کرده و گلوکوز از کبد و عضالت برداشته می شود . 

 

 

 

 انواع بیماري هاي ذخیره اي گلیکوژن :

 

 کبدي:نقص گلیکوژن سنتتاز (1

 ( :GSD-0گلیکوژنوزیس نوع صفر ) اسامی مشابه :

 عالئم : هایپوگالیسمی  ، کتوز 

 علت : اختالل در عملکرد آنزیم گلیکوژن سنتتاز در کبد که براي ساخت گلیکوژن ضروري است . 

 ژنتیك : اتوزومال مغلوب 

زاد عالئم شروع می شود که در اواخر دوران کودکی رخ می دهد )دراوایل عالئمی ندارد ( با ازشیر گرفتن نو

 شامل :
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کوما ، استفراغ ، بی حالی ، سردرد ، اختالالت بینایی ، خواب آلودگی ، ضعف عضالنی ، تشنج ، تاخیر در رشد ، 

 تهوع ، حرکت ناهماهنگ چشم ها 

 عالئم دیگر : بی تفاوتی ، خستگی صبحگاهی ، اختالل در جهت یابی ، افزایش تعرق ، پوست رنگ پریده یا

 خاکستري ، تپش قلب ، اختالل تکلم ، روان پریشی و هپاتومگالی خفیف  

 

 
  DNAروش تشخیص : بیوپسی کبد ، آزمایشات بررسی آنزیمی و ژنتیك 

درمان : مشاوره با متخصص تغذیه براي طراحی یك رژیم غذایی مناسب )جلوگیري از هایپوگالیسمی با پرهیز از 

ناشتایی طوالنی مدت . رژیم پر پروتئین به رفع گرفتگی عضالت کمك می کند . نشاسته ذرت خام به علت آزادسازي 

 مالیم گلوکوز توصیه می شود . 

 به یك نسبت است . شیوع بیماري در زنان و مردان 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 : 1بیماري ذخیره اي گلیکوژن نوع  (2

 فسفاتاز – 6 –نقص گلوکوز یا کلیوي  –گلیکوژنوزیس کبدي یا   Von Gierkesاسامی مشابه : بیماري 

  ، افزایش فشار خون ، بزرگی کلیه ها عالئم : هپاتومگالی ، هایپوگالیسمیا

) نقص در  Ibفسفاتاز کبدي ، کلیه و دیگر اعضاي بدن (و  – 6 –)فقدان گلوکوز  Iaدو نوع بیماري وجود دارد : 

 فسفات ترانس لوکاز یا انتقال دهنده ( -6-آنزیم گلوکوز 

 

این افراد توانایی ذخیره گلیکوژن را دارند ولی توانایی آزادکردن آن را ندارند ودر نتیجه در کبد تجمع یافته و 

 کودکان مبتال داراي گونه هاي بزرگ ، قامت کوتاه و شکم برآمده هستند . باعث هپاتومگالی می شود . 
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  می شوند . گاهی پانکراتیت نیز دیده می شود لکوپنی رویت شده و افراد مبتال مکرر به عفونت مبتال Ibدر نوع 

 

  
 
 

 روش تشخیص :

تست هاي مختلف آزمایشگاهی ، بررسی روند رشد ، اندازه گیري سایز کبد و کلیه ، بیوپسی کبد ، آزمایشات 

DNA ... و 

 

مصرف نشاسته ، محدود کردن گاالکتوز و فروکتوز و میوه هاي حاوي آنها و درمان : تغذیه مکرر در طول روز 

 ذرت با آب یا شیر فاقد الکتوز و ساکاروز و فروکتوز )هضم آرام(

 این بیماران مستعد ابتال به آدنوم کبدي )خوش خیم( هستند که در حوالی سن بلوغ اتفاق می افتد . 

 پایین بروز می کند .  GFRاختالل کلیوي ناشی از این عارضه بصورت پروتئینوري ، فشار خون باال و 

 مشکالت تنفسی نیز حاکم است .

 

 

 

 : 2 ذخیره اي گلیکوژن نوعبیماري  (3

 گلوکوزیداز ( یا بیماري پومپه  4و1اسامی مشابه : نقص اسید مالتاز )آنزیم آلفا 

لیزوزوم محل تجمع مواد زاید است . در نقص آنزیم فوق ، گلیکوژن ارگان درگیر درون سلولی لیزوزوم است . 

می شود . و تجمع می یابد . ارگان هاي درگیر قلب و ماهیچه ها هستند . این بیماري به درون لیزوزوم تجزیه ن

 دو نوع کودکان و بالغین تقسیم می شود . 

 نوع کودکان : 

ماهگی بروز می کند . کودک قادر به بلند کردن سر خود نیست و خوب غلت نمی زنند . عضالت و  8تا  4در 

 قلب و ریه درگیر هستند .
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 بالغین :  نوع

بعد از یك یا دو سالگی بروز می کند . ماهیچه هاي تنفسی را درگیر می کند که مرگ با نارسایی تنفسی را به 

 همراه دارد.

 

 روش تشخیص :

یا سلول هاي کشت شده از بیوپسی پوست ، بررسی آمنیوسیت یا بررسی آنزیمی ، بیوپسی ماهیچه ها 

 پرزهاي کوریونی 

 

 : 3 گلیکوژن نوعذخیره اي بیماري  (4

یا دکسترینوزیس محدود ،  Cori، بیماري گلوکوزیداز  6و1نقص آنزیم شاخه شکن آمیلواسامی مشابه : 

  3گلیکوژنوزیس نوع 

 

 گلیکوژن در کبد و ماهیچه تجمع می کند و عملکرد آن را مختل می کند . بیماري دو نوع است :

IIIa   ) نقص آنزیمی در کبد و ماهیچه )گاهی ماهیچه قلب : 

IIIb  نقص آنزیمی فقط مربوط به کبد : 

در اوایل کودکی ، عالئم شبیه نوع یك است که شامل : هایپوگالیسمی ، هپاتومگالی ، ضعف عضالنی ، کوتاهی 

 قد 

چر بجا شدن نیاز به ویلسالگی براي جا 60تا  50بیمار با تورم شکم تشخیص داده می شود . در سنین 

 خواهند داشت . 

 

 روش تشخیص :

 بیوپسی از ماهیچه و کبد و تست هاي ژنتیکی و بررسی قند و چربی هاي خون 

 

 درمان موثري ندارد . محدودیت فروکتوز و گاالکتوز ندارند . و باید غذاي غنی از پروتئین مصرف نمایند . 

 :  4 ذخیره اي گلیکوژن نوعبیماري  (5

 ، بیماري اجسام پلی گلوکوزان   بیماري آندرسون، نقص شاخه ساز ،  آمیلوپکتینوزیساسامی مشابه : 

 

افزایش گلیکوژن بافتی مشاهده نمی شود . ایمنی درگیر شده و فاکتورهایی برعلیه بافت ذخیره کننده 

 گلیکوژن می سازد . 

مو است . هپاتومگالی و اسپلنومگالی شایع بوده بیمار هنگام تولد سالم است . اولین عالمت نقص در رشد و ن

 سالگی می میرد . 5و کودک وزن نمی گیرد و به علت جراحات زیاد تا سن 

 عالئم :

 و اعصاب محیطی  CNSضعف عضالنی ، تحلیل بافت عضله و اختالل ماهیچه اي و در بزرگسالی با درگیري  
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 روش تشخیص :

 هاWBCساز در کبد ، عضله ، سلول هاي پوستی یا مشخص کردن کمبود فعالیت آنزیم شاخه 

 

 

 :  5 ذخیره اي گلیکوژن نوعبیماري  (6

 ، نقص میو فسفریالز بیماري مك آردل اسامی مشابه : 

در غیاب فسفریالز ماهیچه اي گلیکوژن عضالت تجزیه نشده و انرژي تولید نمی شود . این افراد در ورزش 

 هاي بی هوازي مشکل دارند .

 عالئم در این افراد در شرایط زیر دیده می شود :بروز 

 فعالیت مختصر با شدت زیاد مثل دویدن سریع یا حمل بار سنگین  (1

 فعالیت با شدت کم ولی مداوم مثل کوهنوردي یا پیاده روي رو به باال  (2

 

تخریب ماهیچه و آزادشدن میوگلوبین دلیلی براي دفع ادرار قرمز تیره در این بیماران است . کبد بزرگ 

ندارند و قد طبیعی دارند . فسفریالز کبد و قند خون طبیعی بوده و بیوپسی ماهیچه و گلیکوژن زیاد در آن 

 کمك کننده است . 

 

 :  6 ذخیره اي گلیکوژن نوعبیماري  (7

 ، نقص فسفریالز کبدي  Hersبیماري اسامی مشابه : 

عالئم : هپاتومگالی و هایپوگالیسمی . عالئم شبیه نوع یك است ولی خفیف تر چون در این بیماري گلوکوز می 

 تواند از پروتئین ساخته شود . 

ذخیره سازي گلیکوژن به درستی انجام می شود ولی آزادسازي آن به درستی انجام نمی شود که باعث تورم 

 د می شود . کب

کاهش قند خون و افزایش غلظت کتون ها در خون و ادرار بعد از یك دوره گرسنگی ، نشانه هایی از این 

 اختالل هستند . 

 قلب و عضالت اسکلتی درگیر نمی شوند . 

 روي نمونه بزاق یا خون  DNAروش تشخیص : تست 

 

 :  7 ذخیره اي گلیکوژن نوعبیماري  (8

 نقص فسفوفروکتوکیناز ماهیچه اي  ، Taruiاسامی مشابه : بیماري 

 علت فقدان یا نقص عملکرد آنزیم فسفوفروکتوکیناز  ماهیچه اي است .

است . بیماران با ورزش دچار خستگی و درد  5عالئم  : درد وضعف و گرفتگی عضله اي . عالئم آن شبیه نوع 

 زودرس ماهیچه اي می شوند . 
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 : 9 ذخیره اي گلیکوژن نوعبیماري  (9

 اسامی مشابه : نقص فسفریالز کیناز 

 بدن قادر به تجزیه گلیکوژن نیست و در ارگان هایی مثل کبد ، ماهیچه و قلب ذخیره می شود . 

 این بیماري بزرگترین زیر گروه بیماري ذخیره اي گلیکوژن کبدي را تشکیل می دهد . 

 است . 6 ذخیره اي گلیکوژن نوععالئم بیماري شبیه بیماري 

 

 ( :FBSبیکل ) –سندروم فانکونی  (10

  XI ذخیره اي گلیکوژن نوع، بیماري فلوریزان  –اسامی مشابه : دیابت پسودو 

( است که گلوکوز را به داخل و خارج سلول حمل می کند . این GLUT-2علت بیماري نقص حامل گلوکوز )

 بیماري با اختالل در عملکرد کلیه ، تجزیه ناقص گلوکوز و گاالکتوز و تجمع گلیکوژن خود را نشان می دهد . 

عالئم : رشد کم و وزن گیري نامناسب ، بزرگی کبد و برآمدگی شکم ، بزرگی کلیه ها ، کاهش میزان کلسیم ، 

 یدوز ، گلوکوزوري شدید ، پروتئینوري و دفع فسفات و بیکربنات ، آمینواسیدوري و حضور کارنیتین در ادرار لیپ
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مایعات بیولوژیک 
 بدن
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دربحث مایعات بیولوژیك ، مایع ادرار نیز مطرح می شود .ولی چون در قسمت هاي قبلی بطور مفصلی راجع  

 در این قسمت به بحث در مورد دیگر مایعات بدن می پردازیم . به ادرار صحبت شد ، لذا

 

 

 (:luidFpinal Serebro Cنخاعی ) –مایع مغزي 

 

 
 

یك سیستم فیزیولوژیك براي تغذیه ، جمع آوري مواد زائد و محافظت دستگاه عصبی از تروما را بوجود می 

توسط شبکه مویرگی کوروئید پلکسوس سی سی در هر ساعت در بزرگساالن  20آورد .این مایع با سرعت 

(Choroid plexus وسلول هاي اپنداي مال )(Ependymal که سطح بطن های مغزی و کانال عصبی )

 طناب نخاعی را  فرش می کند ، تولید می شود .

 

 
 

این مایع با گردش در فضاي زیر عنکبوتیه جذب ویلوس هاي این ناحیه می شود . به طوري که در هر زمان 

سی سی در نوزادان وجود دارد . مغز و طناب عصبی  10-60در بزرگساالن و  CSFسی سی  90-150حدود 
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( تشکیل یافته piaو پیا)( Arachnoid( ، آراکنوئید)Dora( که از سه الیه دورا )Meningesتوسط پرده مننژ )

 پوشیده می شود . 

 

 
 

 

بستگی به حجم و فشار آن دارد . یك مانومتر درجه بندي شده متصل به سرنگ ، فشار  CSFجمع آوري نمونه 

CSF  سی  20الی  10را با ورود سرنگ به فضاي آراکنوئید اندازه می گیرد . اگر فشار نرمال باشد ، شاید بتوان

 سی سی جمع می شود . 2جمع آوري کرد . ولی اگر فشار باال باشد گاهی فقط  CSFسی 

در اطفال گرفته می شود .این مایع در سه لوله استریل  5و4در بزرگساالن یا  4و 3این مایع از بین مهره هاي 

 جمع می شود .  CSFبترتیب در زمان خروج  3و2و1

 
 

براي مطالعات میکروب شناسی و از  2رولوژي ، از لوله شماره براي تست هاي بیوشیمی و س 1از لوله شماره 

 براي شمارش سلولی استفاده می شود .  3لوله شماره 

را  2را فریز کرد .لوله شماره  1در صورت تاخیر در انجام تست ها روي این نمونه ها می توان لوله شماره 

باکتري هایی چون نایسریا و کشت داد چون نباید فریز کرد و باید سعی نمود تا در اسرع وقت نمونه را 



173 
 

را نیز فقط  3هموفیلوس نسبت به سرما حساسند و از بین می روند و جواب منفی کاذب می دهند .لوله شماره 

 درجه نگهداري کرد .  4می توان در یخچال 

لی باید در از گلبول هاي سفید لیز می شوند . پس شمارش سلو %68در دماي اتاق  CSFساعت نگهداري  2با 

 هم تهیه می شود که براي میکروب شناسی استفاده می شود .  4اسرع وقت انجام شود .گاهی لوله 

 : CSFرنگ 

عدد  200یا  RBCعدد 400در حالت طبیعی از نظر ویسکوزیته و شفافیت شبیه آب است . حضور بیش از 

WBC  نمونه هاي در هر سی سی آن را کدر می کند . پس شمارش سلولی وتست میکروب شناسی روي

 شفاف هم اجباري است . 

 

 
ممکن است شفاف ، ابري ، کدر ، شیري یا زانتوکرومیك باشد . زانتوکرومیا با رنگ الیه روئی بعد از  CSFرنگ 

 زرد باشد .  سانتریفیوژ گفته می شود که ممکن است صورتی ، نارنجی یا

بعلت کاهش پروتئین و چربی ناپایدار بوده و لیز می شوند و ایجاد  CSFگلبول هاي سفید و قرمز در 

 را تغییر دهد. CSFبیلی روبین باال و افزایش مالنین و کاروتن می تواند رنگ  زانتوکرومیا می کنند .

 

 :از خونریزي واقعی و پاتولوژیك دستگاه عصبی  CSFافتراق نمونه 

 پخش غیر یکنواخت خون در لوله نشانه خونی شدن زمان نمونه گیري است .  (1

لخته شدن نمونه خونی ناشی از تروما زامن نمونه گیري است . در حالیکه فعال شدن سیستم  (2

 در خونریزي واقعی جلوگیري می کند .  CSFفیبرینولیتیك از لخته شدن 

ساعت قبل است .درحالیکه الیه رویی  2حداقل از  RBCبراي زانتوکرومیا گویاي حضور  CSFمثبت شدن  (3

 خونی ناشی از تروما پس از سانتریفیوژ سریع ، بی رنگ است .  CSFنمونه 

به مفهوم تشکیل شبکه فیبرینی در محل پارگی و فعال شدن  CSFدر  D-dimerمثبت شدن تست  (4

 سیستم فیبرینولیتیك است و خونریزي مغزي را مطرح می کند .

 می شود .  LDHموجب افزایش  همولیز (5

 اریتروفاگوسیتوز و مشاهده گرانول هاي هموسیدرین در ماکروفاژ بیانگر خونریزي پاتولوژیك است . (6
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 ی زانتوکرومیا با رنگ هاي گوناگونعلت یاب

 
 

 

 
 

-Cobبا قرار دادن شب تا صبح در یخچال تولید شبکه هایی شبیه تار عنکبوت ) CSFنکته : اگر نمونه 

web( در سطح نماید ممکن است نشانه مننژیت سلی باشد .بهتر است از همین الیه )pellicle براي ) 

 رنگ آمیزي اسید فست و کشت براي میکروب سل استفاده شود . 
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 انجام تست:          هیاقدامات و مالحظات اول     

با حجم  ينمونه ها یتمام وژیفیقارچ، و انگل شامل سانتر ،ياز نظر باکتر CSF یبررس يبرا هی( اقدام اول1

که احتمال  ییاز نمونه ها ریباشد ) به غ یم x  g 1500با دور  قهیدق 15حداقل به مدت  تر،یل یلیم 1از  شتریب

 ها در آنها وجود دارد(. ومیکوباکتریو ما پتوکوکوسیحضور کر

 یرسوب باق ياز آن رو تریل یلیم 0.5 کهیشود در حال یم يجمع آور گرید لیلوله استر كیدر  ییرو عی( ما2

گردد. مخلوط  هیاز رسوب ته یکنواختیو کشت نمونه، مخلوط  میمستق یماند تا به کمك آن قبل از بررس یم

 پتیرسوب توسط پ دیشد ردنک یبار پر و خال نیاست. چند تیحائز اهم اریمرحله بس نیکردن رسوب در ا

مانده  یبه ته لوله متصل باق وژیفیکه پس از سانتر ییها سمیمناسب ارگان یو پراکندگبه جدا کردن  ل،یاستر

 .دینما یاند کمك م

 لیاستر پتیپ كیتوسط  ،ییرو عیما ریشده در ز لیاز رسوب تشک یکه به برداشت بخش ییها شگاهی(  آزما3

 دهند. یاز موارد مثبت را از دست م یشمار قابل توجه ند،ینما یاکتفا م

) مانند  ردیمورد استفاده قرار گ یمیوشیب یبررس ایژن  یحضور آنت نییتع يتواند برا یم ییرو عی(  ما4

آن  يرو يبه اقدامات فور ازیاگر ن یرا حت ییرو عیما شتر،یب اطیاحت يبرا .(CRPگلوکز، الکتات و  ن،یپروتئ

 .دیینما ينباشد، نگهدار

 

 

 

 تجزیه شیمیایی: 

 

میلی گرم در دسی لیتر و در شیر خوار  150گرم در دسی لیتر ولی در شیر خوار ترم تا  میلی 15-45پروتئین: 

 .میلی گرم در دسی لیتر است  170ترم تا  هپر

 

 دالیل باال رفتن پروتئین:

 ( افزایش نفوذ پذیري سد خونی مغزي1

 CSF( انسداد مکانیکی جریان 2 

 ( افزایش ساخت ایمنوگلوبولین اینتراتکال3 

 ( کاهش جذب در پرزهاي آراکنوئید4 

 

 دالیل کاهش پروتئین:

 CSF( گرفتن حجم هاي زیادي از 1

 به علت تروما یا پونکسیون کمري CSF( نشت 2 

 ( افزایش فشار داخل مغزي3 

 ( هیپر تیروئیدیسم4 
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 متدولوژي: 

و سولفات سدیم  (SSA)یا سولفور سالیسیلیك  (TCA)روش کدورت سنجی: برمبناي اسید تري کلرو استیك 

 دارند(.  ml 0.5-0.2براي رسوب پروتئین استوار هستند ) نیاز به حجم نمونه بزرگتر 

یا پانسو اس (  (CBB)روش رنگ سنجی: شامل روش لوري، روش هاي متصل به رنگ ) کوماسی بریلیانت بلو 

 و روش بیوره تعدیل یافته استفاده می شود. 

هاي میکرو هاي خودکار یا روشدهنده در روشبنزآلکونیوم به عنوان عوامل رسوبکلرید بنزاتونیوم یا کلرید 

 .گیرندمورد استفاده قرار می

، کروماتوگرافی (GLC)مایع – ، طیف سنجی جرمی، کروماتوگرافی گازELISA،  HPLC سایر روش ها از قبیل

آمپرومتري و روش هاي  تروفتومتري،، ایمونوفیکساسیون، کالریمتریك، اسپک RID نفلومتري،  تعویض آنیون،

 .آنزیماتیك

 

درصد گلوکز پالسما است. باید نتایج را با سطوح پالسمایی )  60یعنی  mg/dl 80-50گلوکز: به طور طبیعی 

، CSFساعت گرسنگی ( مقایسه کرد. به علت تاخیر در زمان به تعادل رسیدن گلوکز  4به طور مطلوب بعد از 

 با نوسانات مقادیر خونی تغییر می کند.  9/0تا  3/0به پالسما از  ،CSFنسبت طبیعی گلوکز 

، غیر طبیعی در نظر گرفته می شود. 3/0یا نسبت کمتر از  40mg/dlزیر  CSFنکته: مقادیر گلوکز 

هیپوگلیکوراشی یك یافته مشخص مننژیت باکتریایی، سلی و قارچ است.در مورد مننگوسفالیت ویروسی نیز 

نی نشان می دهند اما عموما کاهش آن به اندازه انچه که در مننژیت باکتریایی دیده می شود، سطح گلوکز پایی

 نیست.

 

تا اندازه زیادي از یکدیگر مستقل  CSFمقادیر الکتات خون و  26mg/dl-9الکتات: کودکان بزرگتر و بالغین 

در نتیجه هیپوکسی بافتی  CSFنشان دهنده متابولیسم بی هوازي داخل  CSFهستند.مقادیر باالي الکتات 

 است. 

 

نکته: سنجش الکتات به عنوان یك آزمون کمکی در افتراق بین مننژیت ویروسی و باکتریایی و قارچی کاربرد 

را نشان می رهد.  35mg/dlو تقریبا همیشه زیر  25mg/dlدارد. مقدار الکتات در مننژیت ویروسی کمتر از 

درصد  90تا  80به عنوان حد نهایی، حساسیت و ویژگی  36mg/dl-30در موارد مننژیت عفونی با تعیین 

 است. 

 

در نواحی گرفتار مغز افزایش می یابند. در کنار پروتئین تائو و  (AD): در بیماري آلزایمرF2ایزوپروستان هاي 

 ADمی تواند باعث افزایش صحت تشخیص آزمایشگاهی  F2آمیلوئید، اندازه گیري ایزوپروستان هاي -بتا

 شود. 
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، که در سل افزایش می یابند، Tدر لنفوسیت هاي  ADA: باتوجه به فراوانی بیشتر (ADA)آدنوزین دآمیناز

واحد در  15بیشتر از  ADAاندازه گیري آن در تشخیص سل جنب، صفاق و مننژ توصیه شده است. سطح 

در مننژیت هاي غیر سلی  ADAلیتر، به عنوان شاخص قدرتمند مننژیت سلی مطرح است بخاطر اینکه سطح 

 واحد در لیتر است.  15همیشه کمتر از 

افزایش می یابد. ایسکمی  CSFساعت بعد از حوادث ایسکمیك یا آنوکسیك در  6: حدود (CK)کراتین کیناز

در  CK-BBمنتشر مغزي به دنبال ایست تنفسی یا قلبی منجر به آزار منتشر مغزي می شود، طوري که سطح 

واحد بر لیتر )حد فوقانی طبیعی(  5کمتر از  CK-BBبه حداکثر می رسد. در این زمان، سطح ساعت  48عرض 

است؛ و سطح  CSNواحد در لیتر نشان دهنده آسیب خفیف تا متوسط  5-20نشان دهنده اسبی جزئی است؛ 

 واحد در لیتر به طور شایع با مرگ همراه است.  50تا  21بین 

لیتر در واحد است. نسبت ایزوآنزیم هاي  70واحد در لیتر و نوزادان تا  40ن تا بالغی :(LD)الکتات دهیدروژناز

LD1  وLD2  که در الکتروفورز حرکت سریع دارند، غالب است. مقادیرLD  به افتراق پونکسیون تروماتیك از

را چندان  LDهاي سالم سطح  RBCخونریزي داخل مغزي کمك می کند زیرا پونکسیون تروماتیك تازه با 

 افزایش نمی دهد. 

، مننژیت باکتریایی و خون CSFدر مبتالیان به لوسمی، لنفوم و کارسینوم متاستاتیك  CSFتام  LDنکته: سطح 

 ریزي سلب اراکنوئید نیز افزایش می یابد.

، نوتروفیل LDH براي تشخیص مننژیت باکتریایی مفید است. منشا LDH4 و  LDH5 بویژه  LDHتعیین مقدار

باال رود، احتمال عفونت   LDH ها می باشند که بر علیه باکتري هاي مهاجم مبارزه می کنند. هنگامی که سطح

می گردد.   CSF در  LDH به علت لوسمی، منجر به افزایش  WBC یا التهاب وجود دارد. افزایش شمارش

بنابراین بیماریهایی که مستقیماً مغز یا (، 2و  1است ) ایزوآنزیم هاي   LDH نیز سرشار از  CNS بافت عصبی

 .همراه می باشند  LDH نخاع را مبتال می سازند )مانند سکته مغزي( با سطوح باالي

 

  18mg/dl-8گلوتامین: مقدار نرمال 

 

CSF  را می توان از نظر وجود گلوتامین بررسی نمود. افزایش سطح گلوتامین به تشخیص و ارزیابی

اغماي کبدي کمك می نماید. گلوتامین در اثر افزایش سطح آمونیاک ، که معموالً مرتبط آنسفالوپاتی کبدي و 

با نارسایی کبدي یا نقصان در چرخه اوره است، افزایش می یابد. همچنین سطح گلوتامین در بیماران مبتال به 

آمونیاک ترکیب شده،  کتوگلوتارات در بافت مغز با -  α سندروم ري و برخی موارد اسیدوري افزایش می یابد.

کند. لذا سطح را از مسمومیت با آمونیاک محافظت می CNS آورد که این فرایندگلوتامین را به وجود می

همچنین در انسفالوپاتی ثانویه، هیپرکاپنی  CSF گلوتامین نشان دهندة آمونیاک مغزي است. افزایش گلوتامین

  .شودو سپسیس هم دیده می
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 : PLEURAL FLUID )) پلور  عیما

 

 
 

 Pleural fluid  نام اختصاري: 

 افیوژن پلور آنالیز مایع جنب، آنالیز مایع آمپیم، آسپیراسیون قفسه سینه یا مایع جنب، :سایر نام ها

 میکروب شناسی+ بیوشیمی+ پاتولوژي :بخش انجام دهنده

 مایع جنب )پلور( :نوع نمونه قابل اندازه گیري

 ml 2 حجم نمونه مورد نیاز: 

 

 شرایط نمونه گیري و مالحظات نمونه گیري:

 .براي انجام این آزمون رضایتنامه را از بیمار بگیرید  

 .به بیمار گوشزد نمایید که نیازي به ناشتایی یا مصرف آرام بخش نمی باشد  

  از آسیت سهوي ناشی از سوزن به ریه بیمار را آگاه سازید که حد االامکان سرفه نکند و حرکت ننماید تا مانع

  یا پلور در حین روش کار گردد.

 .چنانچه بیمار دچار سرفه می باشد، قبل از انجام این روش به وي داروي ضد سرفه بدهید  

  توجه نمایید که معموالً از اشعهX  یا اسکن اولتراسوند براي تعیین محل استفاده می کنند. از فلوئوروسکوپی

  استفاده نمود.نیز می توان 

  معموالً بیمار را در وضعیت عمودي قرار می گیرد، به طوري که دست ها و شانه ها باال و بر بالشی که روي یك

میز قرار گرفته، تکیه می کند. در این وضعیت دنده ها از یکدیگر باز و فضاي بین دنده اي براي ورود سوزن 

 وسیع تر می گردد. 

  بیماري که نمی تواند در وضعیت عمودي نشیند، باید به پهلوي سمت غیر مبتال بخوابد. طوري که محل

 آسپیراسیون حداالمکان باال قرار گیرد. 

  محل ورود سوزن توسط اشعه يX اسکن اولتراسوند یا فلوئوروسکوپی قفسه سینه مشخص می شود، و ،

 بی حس می گردد. سپس به روش آسپتیك تمیز شده و به طور موضعی 
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  یك سوند پلی اتیلنی کوتاه براي کشیدن مایع وارد فضاي جنب نموده تا احتمال خطر سوراخ شدن جنب

احشایی و بروز پنوموتوراکس کاهش یابد. همچنین می توان با متصل کردن سوند به سیستم تخلیه کننده با 

 نیروي جاذبه، حجم زیادي مایع جمع آوري کرد. 

  از نظر برادیکاردي رفلکسی بررسی نمایید و بیمار را از نظر تعریق و احساس غش کردن طی نبض بیمار را

  انجام کار مورد ارزیابی قرار دهید.

  پس از انجام کار پانسمان کوچکی روي محل سوزن ببندید. معموالً بیمار را به مدت یك ساعت روي پهلوي

 یابد.  غیر مبتال بر می گردانند تا محل سوراخ پلور بهبود

  روي نمونه، نام بیمار، تاریخ، منشأ مایع و تشخیص را برچسب بزنید. نمونه را بالفاصله به آزمایشگاه

بفرستید. کلیه آزمایش هاي مایع پلور باید باالفاصله انجام شود تا از نتایج کاذب ناشی از تخریب شیمیایی یا 

 سلولی اجتناب شود. 

  الزم است تا یك عکس اشعهX سینه براي کنترل پنوموتراکس برداشته شود. عالیم حیاتی بیمار را  از قفسه

  کنترل نمایید.

  بیمار را از نظر سرفه یا دفع ترشحات خونی )هموپتزي( تحت نظر بگیرید، زیرا ممکن است نشانه وارد آمدن

کششی، آمفیزم  تروما به ریه باشد. همچنین بیمار را از نظر نشانه ها و عالیم پنوموتوراکس، پنوموتوراکس

زیر جلدي و عفونت چرکی ) مانند تاکی پنه، تنگی نفس، کاهش صداهاي تنفسی، اضطراب، بیقراري و تب( 

 بررسی نمایید. 

  صداهاي ریه بیمار را از نظر کاهش صداهاي تنفسی مورد بررسی قرار دهید؛ زیرا می توانند نشانه

ی تواند فعالیت طبیعی خود را معموالً یك ساعت پس از پنوموتوراکس باشد. اگر بیمار دچار تنگی نفس نبود م

 پایان این روش از سر گیرد. 

 

 موارد عدم پذیرش نمونه: 

 نمونه اي که در محیط انتقالی نامناسبی انتقال یابد. -1             

 نمونه هاي با برچسب اشتباه یا بدون برچسب -2             

 حجم ناکافی نمونه -3             

 تاخیر در رساندن نمونه به آزمایشگاه پس از آسپیراسیون -4

 

نمونه را می توان تا  .پس از نمونه گیري، در کوتاه ترین زمان ممکن، نمونه باید آنالیز گردد  :شرایط نگهداري

  .پیش از آزمایش در دماي یخچال نگاه داشت

 

ك سرنگ محفظه سرد )نگهداري در یخچال ساعت باشد آن را باید در ی 2توجه: اگر زمان اتنقال بیشتر از 

 .درجه( نگهداري کرد 2-8
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 :کاربردهاي بالینی

التهاب پرده جنب بدلیل  آنالیز مایع پلور در بررسی علت التهاب پرده جنب و تجمع مایع در جنب، مفید است.

. مایع تجمع یافته عفونی و غیر عفونی می باشد که هر دو حالت موجب افزایش مایع جنب در فضاي جنبی می شود

می تواند خون، مایع لنفی و یا یك اگزوداي التهابی باشد. مایع پلور به دو نوع ترانسوداتیو و اگزوداتیو تقسیم بندي 

می شود. مایع پلور در حالت طبیعی استریل است و مهمترین عواملی که باعث عفونت مایع پلور می شود عبارتند از: 

یلوکوکوس اپیدرمیدیس، هموفیلوس آنفوالنزا، مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، استافیلوکوکوس ارئوس، استاف

استرپتوکوک پنومونیه، اشریشیا کلی، کلبسیال پنومونیه، گونه هاي آسینتوباکتر، نوکاردیا، برخی ویروس ها و قارچ ها. 

ماالریا، اوقات تجمع مایع جنب می تواند در نتیجه وجود عفونت هاي انگلی چون آمیبیازیس،  گاهی 

 استرنژیلوئیدیازیس و پاراگونیمازیس باشد.

 

آمپیم، پنومونی، افیوژن سلی، پانکراتیت، پارگی مري، تومورها، لنفوم، انفارکتوس ریوي،    :موارد اگزودا 

 .بیماري کالژن عروقی و ازدیاد حساسیت دارویی

 

 .هیپوپروتئینمی و تروماسیروز، نارسایی احتقانی قلب، سندروم نفروتیك،  :موارد ترانسودا

 

 مقادیر طبیعی: 

 وضع ظاهري: شفاف، سروزي، زرد روشن

RBCندارد : 

WBC:  300کمتر از/ ml  

  g/dl 4.1پروتئین: کمتر از 

  mg/dl 100 – 70گلوکز: 

  U/L 404 – 138آمیالز: 

 

 فسفاتاز قلیایی: 

  U/L 240 – 90مردان بزرگسال: 

  U/L 196 – 76سال:  45زنان کمتر از 

 U/L 250 – 87سال:  45زنان بیشتر از 

 

 سرم. LDH(: مشابه با LDHالکتات دهیدروژناز )

 سیتولوژي: فاقد سلول هاي بدخیم

 باکتري: ندارد

 قارچ: ندارد

 ng/ml 5.0(: کمتر از CEAآنتی ژن کارسینوامبریونیك )
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 :تفسیر

، گلوکز و سطح آمیالز، رنگ آمیزي گرم LDHمایع پلور معموالً از نظر وضع ظاهري، شمارش سلولی، پروتئین، 

و گاهی اوقات نیز سایر آزمون هاي   CEAو کشت باکتریولوژیك، مایکوباکتریوم توبرکولوز و قارچ، سیتولوژي، سطح 

 .اختصاصی ارزیابی می شود

عی ترانسودا است که معموالً شفاف، زرد کم رنگ، بدون لخته و بی بو مایع پلور طبی  :بررسی ماکروسکوپی

می باشد. ولی در اکثر موارد داراي کدورت بوده و اگر با ماده ضد انعقاد گرفته نشود لخته می شود. هنگامی که مایع 

. مایع ترانسوداي پلور به درون سرنگ کشیده شد، آن را از نظر رنگ، دانسیته نوري و ویسکوزیته بررسی می نمایند

پلور ممکن است شفاف، سروزي و زرد روشن باشد ) به ویژه در مبتالیان به سیروز کبدي(. وجود مایع شیري و 

مروارید رنگ مشخصه شیلوتوراکس ) وجود شیل در حفره پلور( است. وضعیت هایی که سبب انسداد لنفاوي می 

اوي قفسه سینه را مبتال ساخته است. مقدار تري گلیسرید در شوند عبارتند از: لنفوم، کارسینوم و سل که غدد لنف

  .می باشد mg/dl 110افیوژن حاوي شیل بیش از 

مایع کدر یا ابري ممکن است به سبب التهاب یا حاالت عفونی از قبیل آمپیم پدید آید. ویژگی آمپیم، وجود 

به علت آسپیراسیون تروماتیك ) به علت ورود  بوي متعفن و مایعی چرکی و غلیظ می باشد. مایع خون آلود می تواند

 .سوزن آسپیراسیون به درون یك رگ خونی(، خونریزي درون قفسه سینه، یا تومور پدید آید

 

 بررسی میکروسکوپی: 

عدد  1000عدد در هر میکرولیتر نشانه ترانسودا و بیشتر از  1000در شمارش سلولی تعداد لکوسیت کمتر از 

بودن مایع پلور است. غالب بودن لکوسیت هاي نوع پلی مورفونوکلئر معموالً نشانه یك وضعیت حاد نیز نشانه اگزودا 

درصد گلبول هاي  50التهابی ) مانند پنومونی، انفارکتوس ریوي، افیوژن سلی اولیه( می باشد. هنگامی که بیش از 

( RBCبه طور طبیعی گلبول هاي قرمز )سفید از نوع لنفوسیت باشند، معموالً عامل افیوژن، سل یا تومور است. 

در هر میکرولیتر(ممکن است نشانه نئوپالسم، سل یا  100000)بیشتر از  RBCنبایستی وجود داشته باشد. وجود 

   خونریزي داخل قفسه سینه باشد.
 

 شمارش افتراقی: 

در حالت التهابی سلول  پس از سانتریفیوژ از رسوب مایع پلور، رنگ آمیزي رایت یا گیمسا به عمل می آوریم.

هاي مزوتلیال افزایش ولی در پلورزي )پلوریت( سلی و روماتوئیدي سلول هاي مزوتلیال کاهش می یابند. از آنجایی 

که سلول هاي مزوتلیال شباهت زیادي با سلول هاي کارسینوما دارند جهت تفکیك آنها از هم می توان از رنگ آمیزي 

 سیتوشیمی استفاده نمود.

  

 ار پروتئین: مقد

نشانه اگزودا است، در حالی که مقدار پروتئین ترانسودا معموالً کمتر از  3g/dl  سطح پروتئین کل بیشتر از

3g/dl  است. امروزه تصور بر آن است که شیب آلبومین میان سرم و مایع پلور در مقایسه با مقدار پروتئین کل بهتر

می تواند ماهیت ترانسودایی یا اگزودایی مایع پلور را مشخص سازد. مقدار این شیب از تفریق مقدار آلبومین مایع از 
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، یا بیشتر از آن باشد نشانه ترانسودا است. مقادیر کمتر g/dl 1.1آلبومین سرم به دست می آید. چنان چه این مقدار 

نشانگر وجود اگزودا می باشد. اما نمی تواند علت احتمالی ایجاد آن را ) مثالً بدخیمی را از عفونت یا  g/dl 1.1از 

ارد، از این رو التهاب( افتراق دهد. همپوشانی زیادي میان دامنه مقادیر پروتئین حالت اگزودا با ترانسودا وجود د

نسبت پروتئین کل )مایع پلور به سرم( مالک دقیق تري به شمار می رود. چنانچه مقدار نسبت پروتئین کل مایع پلور 

 باشد، مایع را اگزودا در نظر می گیرند.  0.5به سرم بیش از 

 

 الکتات دهیدروژناز: 

یك اگزوداست. در صورتی که این نسبت  باشد، حاکی از 0.6مایع پلور به سرم بیشتر از  LDHچنانچه نسبت 

باشد، وجود اگزودا با  0.6مایع پلور به سرم بیش از  LDHبوده و نسبت   0.5پروتئین مایع پلور به سرم بیشتر از 

 دقت بسیار باالیی تشخیص داده خواهد شد. 

 

 گلوکز: 

دار پایین آن به علت معموالً سطح گلوکز پلورال در حدود سطح سرمی آن است. به نظر می رسد که مق

گلیکولیز ناشی از وجود سلول هاي اضافی در اگزودا به همراه اختالل انتشار گلوکز به سبب آسیب وارده بر پرده جنب 

نشانگر وجود  mg/dl 60کاهش گلوکز مایع پلور در پلوریت روماتوئید دیده می شود. همچنین مقادیر کمتر از   باشد.

 اگزودا است. 

 

 آمیالز:

ت آمیالز در افیوژن بدخیم اندکی افزایش می یابد. هنگامی که افیوژن به علت پانکراتیت یا پارگی مري غلظ 

همراه با نشت آمیالز به داخل حفره قفسه سینه باشد، سطح آمیالز باالتر از دامنه طبیعی در سرم یا دو برابر سطح 

 سرمی خواهد بود.

 

 تري گلیسرید: 

د نقش مهمی در تشخیص افیوژن حاوي شیل دارد. این افیوژن معموالً در اثر اندازه گیري سطح تري گلیسری

انسداد یا قطع مسیر سیستم لنفاوي به علت لنفوم، نئوپالسم، تروما یا به دنبال جراحی به وجود می آیند. مقدار تري 

 می باشد.  mg/dl 110گلیسرید در افیوژن حاوي شیل بیش از 

 

 ولوژیك: رنگ آمیزي گرم و کشت باکتری

کشت و رنگ آمیزي گرم هنگامی که علت احتمالی افیوژن، پنومونی باکتریایی یا آمپیم باشد به طور روتین 

انجام می شود. به کمك این آزمون ها می توان ارگانیسم عامل عفونت را شناسایی و اطالعات مفیدي در ارتباط با 

ن آزمایش باید پیش از آغاز درمان آنتی بیوتیکی انجام حساسیت آنتی بیوتیکی به دست آورد. در صورت امکان، ای

 پذیرند. 
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امروزه بیماري سل نسبت به گذشته کمتر عامل افیوژن جنب   کشت از نظر مایکوباکتریوم توبرکولوز و قارچ:

می باشد ) هر چند امروزه میزان شیوع آن به ویژه در مبتالیان به نقص سیستم ایمنی رو به افزایش است(. قارچ ها 

 نیز ممکن است عامل افیوژن ریوي در مبتالیان به نقص دفاع ایمونولوژیك بدن گردند. 

 

 سیتولوژي: 

درصد  60درصد تا  50ولوژي براي تشخیص تومورها انجام می شود. این آزمون در حدود بررسی سیت

مبتالیان به افیوژن هاي بدخیم مثبت است. شایع ترین تومورها عبارتند از: پستان، ریه و پس از آن لنفوم که در 

ر این زمینه دارد. تشخیص مرتبه سوم جاي دارد. تفسیر تغییرات سیتولوژي نیاز به یك پاتولوژیست بسیار مجرب د

بدخیمی از التهاب شدید سلولی مزوتلیال دشوار است. به طور کلی سلول هاي بدخیم تمایل چسبیدن به یکدیگر 

دارند، نسبت هسته به سیتوپالسم باالیی داشته، هستك هاي متعدد و واضحی دارند و داراي کروماتینی با پراکندگی 

ردن حجم زیادي از مایع پلور و بررسی رسوب آن، آزمایش سیتولوژي بهتر انجام نامنظم می باشند. با سانتریفیوژ ک

می پذیرد. بدین ترتیب مقدار زیادي سلول را می توان مشاهده و با یکدیگر مقایسه نمود. بررسی سیتولوژي به منظور 

 تشخیص سلول هاي توموري انجام می پذیرد.

 

 آنتی ژن کارسینوامبریونیك: 

 مایع پلور در بدخیمی هاي گوناگون )پستان، دستگاه گوارش( افزایش می یابد. CEAسطح 
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 ( :( PERITONEAL FLUID or ASCITES( تیسآ)ئن تو يپر عیما

 
 

 پاتولوژي ، شناسی میکروب بیوشیمی، ، هماتولوژي: دهنده انجام بخش

 آسیت مایع: گیري اندازه قابل نمونه نوع

 سی سی  10-5:  نیاز مورد نمونه حجم

 

 :گیري نمونه مالحظات  و شرایط

 .شود گرفته رضایتنامه آزمایش انجام براي .1

 

 براي یا شود داده بیمار به قوي هاي مسکن که زمانی مگر باشد، نمی ناشتایی به نیاز کنید گوشزد بیمار به .2

 .گیرد قرار جراحی عمل تحت بیمار مایع، آوري جمع

 

 سوراخ سهواً  پاراسنتز طی مثانه تا کند تخلیه را اش مثانه یا نماید ادرار آزمایش از قبل تا بخواهید بیمار از  .3

 .نشود

 

 به تخت سر آن در که وضعیتی. دهید قرار تخت روي (Fowler's position) فاولر وضعیت در را بیمار  .4

 .است تراز سطح از باالتر( سانتیمتر 8/50 تا 72/45) اینچ 20 تا 18 اندازه

 

 می ضروري وسایل تمام حاوي معموالً پاراسنتز سینی. شود می انجام استریل کامالً روشی با پاراسنتز .5

 .باشد

 

 یك اسکالپل توسط. گردد می حس بی موضعی طور به و شده تمیز آسپتیك روش به سوزن ورود محل .6

 .آورند می وجود به صفاقی حفره درون به ناف زیر اینچی 1-2 تقریبی فاصله در بریدگی
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. است متصل کانوال به پالستیکی لوله یك. نمایید می وارد برش درون به سوزن یا کانوال تروکار، یك .7

 .دارد قرار( فشار تحت خأل با ظرفی معموالً)  آوري جمع مخصوص ظرف در لوله دیگر انتهاي

 

 .بگذارید سوزن محل روي کوچکی پانسمان        .8

 

 .بنویسید نمونه برچسب روي را تشخیص و مایع منبع تاریخ، بیمار، نام .9

 

 .بفرستید آزمایشگاه به فوراً  را نمونه     .10

 

 .کنید معاینه التهاب عالیم یا ترشحات خروج تداوم خونریزي، نظر از را پونکسیون محل     .11

 

 بروز نظر از را حیاتی عالیم.نمایید مقایسه پایه مقادیر با و نموده گیري اندازه را بیمار وزن و شکم محیط    .12

 تغییرات نظر از باشد، شده برداشت مایع زیادي حجم چنانچه. کنید بررسی همودینامیك تغییرات

  کاهش  ویژه به همودینامیك

 

 .بگیرید نظر تحت خون فشار .13

 

 .بنویسید آزمایشگاه درخواست برگه روي را باشد شده انجام تازگی به که بیوتیکی آنتی درمان گونه هر    .14

 

 تجویز پاراسنتز از پس آلبومین انفوزیون است ممکن بنابراین است، زیادي پروتئین حاوي آسیت مایع      .15

 کنترل را( سدیم ویژه به) سرم الکترولیت و پروتئین سطح. بنماید را رفته دست از پروتئین جبران تا گردد

 .نمایید

 

 یك با صورت آن در. یابد می ادامه سوراخ محل از آسیت مایع نشت سوزن، نمودن خارج از پس گهگاه .16

 متصل پوست به باید آوري جمع کیسه یك موفقیت، عدم صورت در. گرفت را آن جلوي توان می بخیه

 .نمود گیري اندازه را خروجی مایع حجم بتوان تا شود

 

 :نمونه پذیرش عدم موارد

 

        یابد انتقال نامناسبی انتقالی محیط در که اي نمونه 

 

        برچسب بدون یا اشتباه برچسب با هاي نمونه 

 

       نمونه ناکافی حجم 
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        برداري نمونه از پس آزمایشگاه به نمونه رساندن در تآخیر 

 

 تجزیه از ناشی کاذب نتایج از تا پذیرند، انجام باالفاصله باید صفاقی مایع هاي آزمایش کلیه: نگهداري شرایط        

 .گردد اجتناب سلولی تخریب یا شیمیایی

 :نمونه سازي آماده و انتقال آوري، جمع

 هوازي بی انتقالی محیط یا استریل دار پیچ در لوله: آوري جمع ظرف

 

 .نمایید ضدعفونی گیري، نمونه از پیش را پوست: بیمار سازي آماده

 

 سوزنی آسپیره: ویژه هاي دستورالعمل

 

 اتاق دماي /سرعت به: آزمایشگاه به انتقال شرایط

 

 .شود داده کشت دریافت محض به: آزمایش انجام از پیش نگهداري شرایط

 

 هوازي بی کشت هاي محیط و کانکی مك آگار، شکالت آگار، بالد: کشت اصلی هاي محیط

 

 گرم آمیزي رنگ: میکروسکوپی آزمایش

 رنگ و کشت انجام براي رسوب از -باشد کردن فیلتر و سانتریفیوژ طریق از تغلیظ به نیاز است ممکن: توضیحات

 .شود می استفاده آمیزي

 نیز و لگنی-شکمی حفره دیواره که باشد می بزرگی و مرطوب یکپارچه، سروزي غشاي صفاق: تکمیلی اطالعات

 فضایی توسط شکم داخل در غشایی آستر دو این. نمایند می مفروش را محوطه این درون احشاي خارجی پوشش

 روده مجاري و معده طحال، لوزالمعده، کبد، چون هایی اندام و شوند می جدا یکدیگر از صفاقی ي حفره به موسوم

( صفاق پشت) پسین صفاقی فضاي در مکانی ها، کلیه. گیرند می جاي فضا این در ها تخمدان و فالوپ لوله مثانه، اي،

 مرطوب را صفاق سطح که بوده سروزي مایع اندکی مقادیر حاوي صفاقی ي حفره سالم، افراد در. کنند می اشغال را

 .دارد می نگاه

 

 :بالینی کاربردهاي

 فاقد و استریل طبیعی حالت در( صفاق) پریتوان. باشد عفونی و التهابی تواند می که پریتونیت عامل بررسی .1

 اشریشیاکلی،:  از عبارتند باکتریایی پریتونیت ایجادکننده عامل مهمترین. باشد می میکروارگانیسم

 بی هاي استرپتوکوک پنومونیه، استرپتوکوک اورئوس، استافیلوکوک اپیدرمیدیس، استافیلوکوک کلستریدیوم،

 توبرکلوز همچنین. باشد منفی گرم هاي باسیل سایر و باکتروئیدس پنومونیه، کلبسیال همولیتیك، آلفا و هوازي

 .باشد می پریتونیت رایج غیر عوامل از نیز
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 می انجام آن علت تعیین جهت مشخص، علت بدون آسیت به مبتال بیماران براي( صفاق مایع آنالیز) پاراسنتز .2

 تروماي وجود نمودن رد جهت متعدد تروماهاي به مبتال بیماران ارزیابی از مهمی بخش آزمایش این. شود

 .باشد می شکمی

 

 نیز مایع فراوان حجم حاوي هاي آسیت از ناشی شکمی داخل فشار تخفیف منظور به پاراسنتز همچنین .3

 .شود می استفاده

 

 :متدولوژي

 (ماکروسکوپی) آسیت نمونه ظاهري بررسی .1

 

 (میکروسکوپی) افتراقی و سلولی شمارش .2

 

 تري دهیدروژناز، الکتات قلیایی، فسفاتاز آمونیاک، آمیالز، گلوکز، پروتئین، نظر از بیوشیمیایی گیري اندازه .3

 pH و CEA مارکر تومور   گلیسرید،

 

 (کشت و آمیزي رنگ) میکروبیولوژي و سیتولوژي بررسی .4

 

 :طبیعی مقادیر

 (Straw-colored) کاهی زرد سروزي، شفاف،: ظاهري مشخصات

RBC ندارد 

WBC300 از کمتر/ml 

 mg/dl 100 – 70: گلوکز

 g/dl 4.1 از کمتر: پروتئین

 U/L 404 – 138: آمیالز

 µg/dl 50 از کمتر: آمونیاک

 :قلیایی فسفاتاز

 U/L 240-90: بزرگسال مردان

 U/L 196-76: سال 45 از کمتر زنان

 U/L 250-87: سال 45 از بیش زنان

 سرم LDH همانند :(LDH) دهیدروژناز الکتات

 بدخیم هاي سلول فاقد: سیتولوژي

 ندارد: قارچ و باکتري

 ng/ml 5.0 از کمتر :(CEA) کارسینوامبریونیك ژن آنتی
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 : تفسیر

 و مایع آوردن دست به منظور به تشخیصی پاراسنتز. کنند می آسپیره درمانی و تشخیصی اهداف براي را صفاق مایع

 شودف می بندي طبقه اگزودا و ترانسودا به صفاقی مایع. گیرد می انجام صفاقی افیوژن علت تعیین جهت آن تجزیه

 احتقانی نارسایی اثر در غالباً ترانسوداها. است اهمیت حائز و مفید بسیار آن علل افتراق و افیوژن علت تعیین در که

 .آیند می وجود به حاد گلومرولونفریت و پروتئینمی هیپو صفاقی، دیالیز میکسدم، نفروتیك، سندروم سیروز، قلب،

 عروقی، کالژن هاي بیماري وجود این با. آیند می پدید نئوپالستیك هاي وضعیت یا ها عفونت در غالباً ها اگزودا

 اگزودایی افیوژن موجب است ممکن نیز دارویی حساسیت ازدیاد و تروما گوارشی، هاي بیماري ریوي، انفارکتوس

 در ترتیب بدین. باشد می شکمی حفره از آسیت مایع زیاد مقادیر تخلیه منظور به روش این درمانی کاربرد. گردند

 به معموالً( زودرس سیري و اتساع نفس، تنگی مانند)  شکمی حفره درون مایع تجمع از ناشی عالیم بیماران این

 .یابد می تخفیف موقت طور

 الکتات قلیایی، فسفاتاز آمونیاک، آمیالز، گلوکز، پروتئین، ،RBC، WBC ظاهري، نماي نظر از معموالً صفاقی مایع

 احتمال چنانچه. شود می بررسی CEA سطح  قبیل از ها آزمون سایر و قارچ باکتري، سیتولوژي، ،(LDH) دهیدروژناز

 اندازه است ممکن نیز کراتینین و اوره باشد، مثانه شدگی سوراخ از حاصل ادرار است ممکن یافته تجمع مایع دهیم

 .شوند گیري

 
 

 :ظاهري نماي

          مبتال بیماران در ویژه به روشن، زرد رنگ به و سروزي شفاف، است ممکن ترانسودایی صفاقی مایع 

 .باشد کبدي سیروز به

          سینه یا شکمی، شده مسدود لنفاوي مجاري از شیل خروج از ناشی تواند می رنگ شیري صفاق مایع 

 مقدار. سل و کارسینوم لنفوم،: از عبارتند گردند لنفاوي انسداد سبب توانند می که هایی وضعیت. باشد یی

 .کند می تجاوز  mg/dl 110 از شیل حاوي افیوژن در گلیسرید تري

          پانکراتیت، پریتونیت، همانند التهابی یا عفونی هاي وضعیت علت به است ممکن ابري یا کدر مایع 

 .باشد WBC حضور و باکتریایی منشأ با آپاندیسیت

          (آسپیراسیون سوزن با رگ یك پارگی) تروماتیك پونکسیون از ناشی است ممکن خونی مایع ، 

 .باشد دهنده خونریزي پانکراتیت یا تومور شکمی، داخل خونریزي

          پدید روده شدگی سوراخ یا حاد، پانکراتیت صفرا، کیسه پارگی علت به است ممکن رنگ سبز مایع 

 .آید

 

 : سلولی شمارش

 صفاق مایع در نباید قرمزي گلبول گونه هیچ طبیعی طور به. آید می عمل به سفید و قرمز هاي گلبول سلولی شمارش

 شمارش افزایش. باشد شکمی داخل خونریزي یا سل نئوپالسم، نشانه است ممکن RBC وجود. باشد داشته وجود
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WBC موارد درصد 90 در باکتریایی پریتونیت به مبتال افراد در. گردد مشاهده سل و سیروز پریتونیت، در است ممکن 

 .دارد وجود آسیت مایع میکرولیتر هر در WBC عدد 500 از بیش

 

 : افتراقی شمارش

 .گیرد می انجام گیمسا یا رایت آمیزي رنگ و آسیت مایع رسوب از اسمیر تهیه ار پس افتاقی شمارش

 پروتئین مقدار که حالی در است، اگزودا نشانه باشد  gr/dl 3 از بیش کل پروتئین سطح چنانچه: پروتئین سنجش

 با مقایسه در آسیت مایع و سرم میان آلبومین شیب که معتقدند امروزه. باشد می gr/dl 3 از کمتر معموالً ترانسودا

 با شیب این مقدار. سازد مشخص را آسیت مایع اگزودایی یا ترانسودایی ماهیت تواند می بهتر کل پروتئین مقدار

 ترانسودا نمایانگر بیشتر یا ،gr/dl 1.1 مقدار. آید می دست به سرم آلبومین مقدار از آسیت آلبومین مقدار تفریق

 نمایانگر معموالً gr/dl 1.1 از کمتر مقادیر. آید می پدید سیروز از ناشی پورت هیپرتانسیون اثر در معموالً که است

 یا عفونت از را بدخیمی توان نمی دیگر عبارت به. داد افتراق را اگزودا احتمالی علت تواند نمی اما. باشد می اگزودا

 از. دارند یکدیگر با زیادي همپوشانی ترانسودا از اگزودا افتراق براي پروتئینی مقادیر هاي دامنه. نمود متمایز التهاب

 باشد، 0.5 از بیشتر نسبت  این چنانچه. رود می شمار به تري دقیق معیار سرم به آسیت مایع پروتئین نسبت رو این

 .گیرند می نظر در اگزودا را مایع

 

 :گلوکز

 یا سل نشانه است ممکن آن سطح کاهش. است سرم گلوکز سطح حدود در صفاقی مایع گلوکز سطح معموالً 

 .باشد صفاق کارسینوماتوز یا باکتریایی، پریتونیت

 حاد پانکراتیت پانکراس، کاذب کیست پانکراس، تروماي به مبتال بیماران در است ممکن آمیالز سطح افزایش: آمیالز

 سطح  برابر  1.5 از کمتر آمیالز سطح معموالً ها بیماري این در. گردد مشاهده روده اختناق یا شدگی، سوراخ نکروز، و

 .یابد می افزایش سرم
 

 :آمونیاک

 .آید می پدید زخم یا آپاندیس پارگی در همچنین و روده احتقان یا پارگی در آمونیاک سطح افزایش

 .یابد می افزایش روده اختناق یا انفارکتوس در چشمگیري حد تا قلیایی فسفاتاز سطح :(ALP) قلیایی فسفاتاز

 

 : (LDH) دهیدروژناز الکتات

 پروتئین نسبت اگر. باشد می اگزودا یك وجود از حاکی باشد، 0.6 از بیش سرم به صفاق مایع LDH نسبت چنانچه

 دقت با اگزودا وجود باشد، 0.6 از بیشتر سرم به صفاقی مایع LDH نسبت و 0.5 از بیشتر سرم به صفاقی مایع

 .گردد می تشخیص قابل بیشتري
 

 : سیتولوژي

 معده و کولون از عبارت شوند می مشاهده بیشتر که تومورهایی. شود می انجام تومورها تشخیص براي سیتولوژي

 از بدخیمی میان افتراق. دارد زمینه این در مجرب بسیار پاتولوژیست یك به نیاز سیتولوژي تغییرات تفسیر. باشند می
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 به بیشتر بدخیم هاي سلول کلی طور به. است دشوار بسیار اند، گشته شدیدي التهاب دچار که مزوتلیالی هاي سلول

 با کروماتینی و متعدد و برجسته هاي هستك سیتوپالسم، به هسته باالي نسبت داراي و بوده مجتمع صورت

 رسوب بررسی و مایع از زیادي حجم نمودن سانتریفوژ با را مایع شناسی سلول آزمایش. باشند می نامنظم پراکندگی

 .نمود مقایسه یکدیگر با و مشاهده را سلول زیادي تعداد توان می ترتیب بدین. داد انجام بهتر توان می حاصل

 اغلب نیز گرم آمیزي رنگ. نمایند می مشخص را آن بیوتیکی آنتی حساسیت و داده کشت را مایع معموالً: باکتري

 .شود می انجام
 

 :باکتریولوژیك کشت و گرم آمیزي رنگ

 یا پانکراتیت آپاندیسیت، نظیر هایی عفونت یا اولیه پریتونیت روده، پارگی دهنده نشان است ممکن باکتري وجود 

 راجع اطالعاتی همچنین و گردند می شناسایی عفونت عامل هاي ارگانیسم آمیزي، رنگ و کشت انجام با. باشد سل

 انجام باکتریایی پریتونیت تشخیص براي معمول طور به ها آزمایش این. آید می دست به بیوتیکی آنتی حساسیت به

 .پذیرند انجام بیوتیکی آنتی درمان آغاز از پیش باید امکان صورت در ها آزمون این. شوند می

 .باشند کوکسیدیوئیدومایکوز یا کاندیدیاز هیستوپالسموز، نشانگر است ممکن آمده دست به هاي قارچ: قارچ

 که است شکمی هاي بدخیمی با ارتباط در صفاق مایع در CEA سطح افزایش :(CEA) امبریونیك کارسینو ژن آنتی

 .گیرند می منشأ گوارش دستگاه از معموالً
 

 : کاربرد منع موارد

 خونریزي استعداد یا انعقادي اختالالت به مبتال بیماران         

 .اند گرفته قرار شکم وسیع جراحی تحت قبالً  و دارند مایع کمی مقدار که بیمارانی         

 

 :بالقوه عوارض

 عروقی داخل مایع آن منشأ شود، جمع مجدداً مایع و باشد شده کشیده صفاقی مایع از زیادي حجم چنانچه         

 .شود می هیپوولمی موجب که است

 مزمن کبدي بیمارهاي به مبتالیان در کبدي اغماي         

 پریتونیت         

 .گردد تومور پراکندگی سبب است ممکن سوزن مجراي بدخیم، آسیت وجود صورت در         
 

 :توضیحات

o کمتر مدتی در پزشك مطب در یا مخصوص، کار اتاق در بیمار، بالین بر پزشك، یك توسط پاراسنتز 

 .شود می انجام دقیقه 30 از

o ًو است محدود یابد، تجمع سریعاً آسیت که صورتی در گردد، می تخلیه بار هر که مایعی حجم معموال 

 .نیاید پدید هیپوولمی تا باشد می لیتر 4 حدود در
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o ممکن بیمار اما نماید، می طرف بر را سوزن ورود ناحیه درد موضعی، کننده حس بی که آن وجود با 

 .بنماید فشارنده درد احساس سوزن ورود هنگام به است

o یدنما می کمك افیوژن علت میان افتراق به اگزودا یا ترانسودا عنوان به صفاق مایع بندي طبقه. 

o گردد می مشاهده احشا پارگی و پانکراتیت پریتونیت، سل، کارسینوم، لنفوم، در اگزودا. 

o احتقان نارسایی هیپوپروتئینمی، نفروتیك، سندروم پورت، هیپرتانسیون کبدي، سیروز در ترانسودا 

 .گردد می مشاهده صفاقی خونریزي و شکمی تروماي قلب،

o به تومورها بعالوه یافته، کاهش مایع بازجذب سازد، مبتال را صفاقی هاي پرده سرطان که هنگامی 

 .بنمایند آسیت ایجاد و نموده ترشح مایع زیادي حجم توانند می تخمدان تومورهاي ویژه

o شکمی حفره داخل به مایع و گردند می صفاقی هاي مویرگ نفوذپذیري افزایش موجب ها عفونت 

 .شود می ترشح

o گیرند می قرار پورت وریدي درناژ فشار افزایش تأثیر تحت مویرگی عروق پورت، هیپرتانسیون در .

 .کند می پیدا تجمع مایع و یابد می کاهش بازجذب ترتیب بدین

o هیپوپروتئینمی اشکال سایر نیز و حالت این. باشد می کلیه از آلبومین دفع نفروتیك سندروم مشخصه 

 داخل فضاي از دارد تمایل مایع ترتیب بدین. است همراه عروقی داخل انکوتیك فشار کاهش با

 .کند نشت صفاق درون به عروقی

o قلب نارسایی وجود علت به صفاق،( وریدي خون جریان) وریدي درناژ قلبی، احتقان نارسایی در 

 .یابد می تجمع صفاقی مایع و کند می پیدا کاهش گردد، می وریدي فشار افزایش موجب که راست

o یا ،(هموپریتونیوم) خونی افیوژن یك وجود طریق از را احشا پارگی یا شکمی داخل خونریزي 

 .داد تشخیص توان می شکمی آزاد حفره از روده محتویات آسپیراسیون

 

 .شوند می انجام صفاقی مایع ارزیابی به کمك جهت همزمان طور به آمیالز و پروتئین ،LDH گلوکز، خونی هاي آزمون
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 : SYNOVIAL FLUID)) یمفصل عیما

 
 

 Synovial Fluid نام اختصاري: 

 مایع مفصل، آتروسنتز آنالیز :سایر نام ها

 (Tendon sheath Analysis ArthrocentesiJoint Fluid, Brusa and     ) 

 .گویند می SF(synovial fluid) بدن مفصلی ها کپسول داخل مایع به

 میکروب شناسی + بیوشیمی+ پاتولوژی+ هماتولوژی بخش انجام دهنده:

 مایع مفصل، خون، چرک، سروز یا تجمع مایع چرکی نوع نمونه قابل اندازه گیري:

  ml 2  حجم نمونه مورد نیاز:

 مالحظات نمونه گیري: شرایط و 

   از بیمار بخواهید تا قبل از آزمایش ادرار نماید یا مثانه اش را تخلیه کند تا مثانه طی آسپیراسیون مفصل

 سر ران، سهواً سوراخ نشود. 

  .براي انجام آزمایش رضایتنامه گرفته شود 

  یك پزشك مجرب با استفاده از تکنیك استریل،  می بایست نمونه برداري توسط 

نمونه برداري از شانه، انگشتان، مفصل هاي آرنج،  .انجام گردد. (arthrocentesis)آرتروسنتز

 مچ، ران و زانو و بورساي ساب آکرومیال صورت می گیرد.
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  هاي کشت جهت در صورت لزوم محیط N.gonorrhoeae ، M.tuberculosis  یا سایر

  .ها باید در دسترس باشدارگانیسم

   لوله استریل، یکی با ضد انعقاد هپارین سدیم یادار یا سه سرنگ درب پوش EDTA  مایع و دو

 لوله درب قرمز براي مایع مفصل و یك تا دو لوله درب قرمز براي خون وریدي. 

   از ضد انعقادهاي EDTA  .کریستالی، هپارین اگزاالت یا هپارین لیتیم استفاده نکنید 

   ،در آگار مارتین –تلقیح مایع مفصلی به محیط تایر در صورت شك به عفونت گنوکوکی بهترین راه 

 .است مریض سر باالي

    جهت نمونه گیري از بیمار، او را به پشت بخوابانید، جهت به حداقل رساندن درد، پوست بیمار به

 طور موضعی بی حس می گردد.

   می شود. سپس  ناحیه به طریقه آسپتیك تمیز شده و سوزن از پوست به داخل فضاي مفصلی وارد

 مایع جهت آنالیز پانکسیون می شود

     چنانچه کورتیکواستروئید یا سایر داروها ) مانند آنتی بیوتیك ها( تجویز شده باشد، سرنگی حاوي

 ترکیب استروئیدي را به سوزن متصل و دارو را تزریق می نمایند.

     انند.سوزن را خارج کرده و محل را با پانسمان فشارنده می پوش 

     پس از نمونه گیري مفصل را از نظر وجود درد، تورم یا تب که می تواند نشانه عفونت باشد بررسی

 نمایید.

    سمان فشاري روي مفصل ببندید تا از تجمع نجهت کاهش درد و تورم از یخ استفاده نمایید. پا

 مجدد مایع مفصل، یا ایجاد هماتوم جلوگیري شود. 

    وشزد نمایید که به مدت چند روز از مفصل مورد نظر زیاد استفاده نکند.به بیمار گ 

   ها باید بالفاصله به آزمایشگاه رسانده شوند و در دسترس تکنیسین آزمایشگاه قرار گیرند. نمونه 

    کند ضروري است مکتوب نماید.پزشك معالج باید تشخیص بالینی و آزمایشاتی را که فکر می 

    بایست از فیکساتیوها و رود میهاي منوسدیم اورات میرتی که احتمال وجود کریستالدر صو

 .منوسدیم اورات در آب محلول هستند هايهاي حاوي الکل استفاده گردد، چرا که کریستالرنگ

 موارد عدم پذیرش نمونه: 

      نمونه اي که در محیط انتقالی نامناسبی انتقال یابد 
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       هاي با برچسب اشتباه یا بدون برچسبنمونه 

      حجم ناکافی نمونه 

      تآخیر در رساندن نمونه به آزمایشگاه پس از نمونه برداري 

شرایط نگهداري: در اکثریت موارد به فاصله کوتاهی پس از دریافت نمونه آزمایشات باید آغاز گردند. در عرض 

هاي هش در شمارش گلبول سفید محتمل خواهد بود. کریستالکا %40ساعت پس از دریافت نمونه، حدود  6

تعداد،  (MSU) هاي منوسدیم اوراتیابند در حالیکه کریستالکلسیم پیروفسفات در عرض چند روز کاهش می

  کند.خود را در روزهاي اول حفظ کرده ولی در عرض چند هفته افت می (birefringenceانکسار دوگانه ) اندازه و

 ي بالینی: کاربردها

   آنالیز مایع مفصل، براي اثبات تشخیص عفونت مفصلی، آرتریت تروماتیك، آرتریت هاي مبتنی بر ایمنی و

القاء شده توسط کریستال ) نقرس و نقرس کاذب(، سینوویت یا نئوپالسم مبتال کننده مفصل انجام می 

 شود. 

آنالیز مایع سینوویال با استفاده از نورپالریزه براي نکته: در مواردي که تظاهر بالینی متناسب وجود دارد، 

  .بایست انجام گیردتأیید وجود آرتروپاتی القاء شده توسط کریستال می

    همچنین از این روش جهت شناخت علت التهاب مفصلی یا افیوژن، پایش بیماریهاي مزمن مفصلی و

 به داخل فضاي مفصلی نیز استفاده می شود.  تزریق داروهاي ضد التهاب )معموالً کورتیکواستروئیدها(

یادداشت حجم، شفافیت، رنگ و وجود لخته در نمونه سانتریفیوژ شده. بررسی میکروسکوپی )  متدولوژي: 

 شمارش گلبولهاي سفید، شمارش افتراقی، بررسی کریستالها ( 

یط هاي بالد آگار، شکالت آگار، و استفاده از نور پالریزه. کشت از سدیمان سانتریفوژ شده. جهت کشت از مح

 در صورت درخواست پزشك براي بررسی باسیل سل از   و

فاست   -آمیزي گرم و در صورت لزوم اسید محیط کشت لوین اشتاین جانسون استفاده می شود. رنگ

ی گردد. نلسون( انجام می شود. تیتر فاکتور روماتوئید در موارد مشکوک به آرتریت روماتوئید گزارش م  -)زیل

آزمایشات بیوشیمیایی نظیر اندازه گیري پروتئین توتال ، الکتروفورز پروتئین، گلوکز، اسید اوریك، الکتات 

دهیدروژناز و هیالورونیك اسید صورت می گیرد. براي تایید یا رد بعضی از تشخیص ها می توان از آزمایشات 

 اختصاصی سرولوژیك شامل:
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          گاماگلبولین ها و بعضی از آنتی ژن هاي خاص در مایع مفصلاندازه گیري آنتی 

          3اندازه گیري کمی عناصر کمپلمان در مایع مفصلی نظیرC  ،4C  50 وCH 

          آزمایشات مرتبط با آرتریت روماتوئید نظیرRF ،Anti CCP  وAnti MCV 

          تست هايANA  وAnti DNA ( براي تشخیص لوپوس اریتماتوزSLE) 

  .ها ممکن است بسته به مورد، اندیکاسیون پیدا کندسایر متدولوژي 

 

 مقادیر طبیعی: 

(، داراي تشکیل لخته خوب موسینی Pale yellowبه رنگ زرد رنگ پریده ) وضع ظاهري: مایع سینوویال شفاف و 

گردد چرا که فاقد فیبرینوژن است. تشکیل خود منعقد نمی و بدون کریستال است. مایع سینوویال طبیعی خود به

 لخته فیبرینی داللتی بر خونریزي داخل مفصلی ) در اثر ضربه یا آسیب( است. 

WBC گلبول سفید  %25 گلبول سفید در هر میلیمتر مکعب و شامل حداکثر  200: مایع مفصلی طبیعی کمتر از

 ( می باشد.PMNچند هسته اي )

RBCندارد : 

   g/dl 3 پروتئین: پروتئین آن کمتر از

گاما گلوبولین:    %10-8بتا گلوبولین:    %7-5گلوبولین:  -2آلفا     %8-6: گلوبولین – 1آلفا    %70-55آلبومین: 
10-14% 

 باشد. می   mg/dl 8 اسید اوریك: اسید اوریك آن کمتر از

 سرم یا کمی کمتر از آن می باشد.  LDH باید مشابه مایع مفصل  LDH الکتات دهیدروژناز: مقدار

در    40mg/dl  ( می باشد. گلوکز کمتر ازmg/dl 110 -70گلوکز: میزان گلوکز تقریباً مشابه مقادیر خونی )

  .شودافرادي که ناشتا نیستند غیرطبیعی محسوب می

 g/dL 0.4اسید هیالورونیك: حداکثر 

با مقدار گلوکز سرم فاصله دارد. براي  mg/dl 10مقدار گلوکز مایع مفصل )سینوویال( معموالً به اندازه  تفسیر:  

ساعت ناشتایی اندازه  6تفسیر بهتر نتایج نمونه گلوکز مایع مفصل و گلوکز سرم را باید به طور همزمان پس از 
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ل کاسته می شود. کمترین مقدار آن در گیري نمود. با افزایش یافتن شدت التهاب از سطح گلوکز مایع مفص

مقدار گلوکز سرم برسد(، با  %50آرتریت سپتیك می باشد ) مقدار گلوکز مایع سینوویال ممکن است به کمتر از 

این حال سطح پایین گلوکز سینوویال ممکن است در بیماران مبتال به آرتریت روماتوئید نیز مشاهده گردد. 

ن از نظر سطح پروتئینی، اسید اوریك و الکتات نیز بررسی نمود. افزایش سطح همچنین مایع مفصل را می توا

 اسید اوریك نشانه نقرس است و افزایش سطح پروتئین و الکتات نشان دهنده ي عفونت باکتریایی می باشد.

قبل در موارد مشکوک به عفونت معموالً کشت باکتري یا قارچ درخواست و انجام می شود. مصرف آنتی بیوتیك 

از آرتروسنتز می تواند رشد باکتري را در کشت مایع سینوویال کاهش دهد و نتیجه را مبهم سازد. همچنین گستره 

هاي رنگ آمیزي اسید فست از نظر باسیل سل براي مایع سینوویال نیز تهیه می شود. مایع سینوویال را زیر نور 

یماري نقرس و نقرس کاذب را از یکدیگر افتراق پالریزه جهت تشخیص وجود کریستال بررسی می نمایند تا ب

 دهند. 

یکی از مهمترین آزمایشهایی که به طور معمول روي مایع مفصل انجام می شود، بررسی میکروسکوپی از نظر 

)سوزنی  هاي منوسدیم اوراتهاي مایع مفصلی، کریستالترین کریستالوجود کریستال است. دو مورد از شایع

درصد از موارد نقرس حاد( و کلسیم پیروفسفات دي هیدرات  90ها/ ها و منوسیتدر نوتروفیل شکل و داخل سلولی

(CPPD) باشند. کریستال هاي کلسیم پیروفسفات دي هیدرات در نقرس کاذب ، مشاهده می شوند. هم می

ریزه داراي ، در زیر میکروسکوپ نور پال و هم کلسیم پیروفسفات دي هیدرات هاي منوسدیم اوراتکریستال

هستند. یعنی به رنگ آبی در زمینه ي قرمز رنگ مشاهده می شوند. همچنین وجود کریستال هاي   انکسار دو گانه

اورات نشان دهنده ي آرتریت نقرسی و کریستال هاي کلسترول دال بر آرتریت روماتوئید می باشد. از 

فسفات که به ترتیب عامل نقرس و نقرس هاي اورات و پیرومیکروسکوپ پالریزان براي شناسایی کریستال

، منحصراً معادل با تشخیص نقرس کاذب CPPD شود. بیماري رسوب کریستالکاذب هستند استفاده می

متشکل از یك سري از اختالالتی است که عمدتاً  CPPD )کندروکلسینوز( نیست. باید به خاطر داشت که بیماري

ت شامل کندروکلسینوز بدون عالمت، نقرس کاذب حاد، و آرتروپاتی مزمن افتد. این اختالالدر سنین باال اتفاق می

ممکن است اسپورادیك، فامیلیال یا به صورت ثانویه در آرتریت دژنراتیو  CPPD باشند. بیماريپیروفسفات می

هیپوتیروئیدي متابولیك مشاهده گردد. هیپرپاراتیروئیدي، هموکروماتوز، هیپومنیزیمی، هیپوفسفاتازي و  یا اختالل 

هاي کلسترول در مایع مفصلی دیده باشند. گاهی اوقات کریستال CPPD شدید نیز ممکن است همراه با رسوب

هاي استروئید نیز به دنبال تزریق تراپیوتیك ممکن است شوند که نشانه آرتریت روماتویید هستند. کریستالمی

متفاوت در مایع مفصل داشته   انکسار دو گانه نوع کریستالبیماران مبتال به همارتروز ممکن است دو  .دیده شوند

ضعیفی  انکسار دو گانه هاي قرمز هستند کهشبیه هموگلوبین درون گلبول مستطیلی هايباشند. نوع اول کریستال

قوي هستند.  انکسار دو گانه با (hematoidin اي طالیی )احتماالً هاي رومبوئید قهوهدارند. نوع دوم کریستال

 .هاي پاتوژنیك اشتباه شوندها مشتق از گلبول قرمز بوده و ممکن است با کریستالهر دوي این کریستال

آید چرا که حجم آن خیلی کم است، بنابراین هر مایعی که از مفصل مایع طبیعی مفصل به ندرت به دست می 

شمارش افتراقی آنها احتیاج به یك آسپیره شود بالقوه یك نمونة دیاگنوستیك خواهد بود. براي شمارش سلول و 
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باشد. شمارش گلبول قرمز ضرورتی ندارد ولی اگر به طور واضح حاوي خون باشد باید هماتوکریت لوله هپارینه می

گیري شود. کاهش گلوکز مایع مفصلی نشانه التهاب است ولی باید نتیجه با سرم یا پالسماي همزمان آن اندازه

طبیعی سرم پیشنهادکننده آرتریت روماتوئید ، آرتریت عفونی  LDH یع مفصلی ولیباالي ما LDH مقایسه شود.

همچنین سطح کمپلمان مایع مفصل را  .سینوویال در بیماري دژنراتیو مفصل طبیعی است LDH یا نقرس است.

ت هاي نیز می توان بررسی نمود. در بیماران مبتال به لوپوس اریتماتوز، آرتریت روماتوئید یا سایر آرتری

ایمیونولوژیك سطح کمپلمان کاهش می یابد. کاهش سطح کمپلمان مفصلی به علت مصرف شدن کمپلمان توسط 

 آنتی بادي در درون حفره مفصلی می باشد. -هاي ایمنی آنتی ژن کمپلکس

کند. هر ( از تشخیص آرتریت تروماتیك یا استئوآرتریت حمایت میCartilage cellsهاي غضروف )وجود سلول

هاي چند درگیري مفاصل توسط بدخیمی ناشایع است. ولی هم تومورهاي اولیه و هم متاستاتیك باید در تشخیص

 .افتراقی مدنظر قرار گیرند

یا سندرم رایتر حمایت نماید.  (PVS) بررسی سیتولوژیك ممکن است از تشخیص سینوویت پیگمانته ویلوندولر 

و استئوآرتریت گزارش  آرتریت روماتوئید هاي مفصلی مزمندر افیوژن هاي رومبوئید کلسترولدر حالیکه کریستال

 اند. شده

هاي مایع چربی( در داخل و خارج ها، کریستالهاي چربی، لیپوزوم)میکرواسفرل انکسار دو گانه اجسام چربی با

آرتریت تروماتیك سلول که حداقل بخشی از آنها از استرکلسترول تشکیل شده، در مایعات آرتریت حاد و مزمن، 

 .شوندمی یافتPVSو

 phase microscopy هاي داخل سلولی در سلولبراي جستجوي انکلوزیون( هاي چرکیPus Cells  مورد )

نیز نامیده می شوند به شرط اینکه تیتر فاکتور روماتوئید  RA سلول هاي ها،گیرد. این سلولاستفاده قرار می

ل در نقرس کاذب، آرتریت تروماتیك و استئوآرتریت ممکن است داراي مثبت باشد. به ندرت مایع سینوویا

 .هاي سیتوپالسمی داخل لوکوسیتی باشدانکلوزیون

کنند. گیري میتست ویسکوزیتی و تست موسین براي اسید هیالورونیك، شاخصه فیزیکی مایع سینوویال را اندازه

توان است. ویسکوزیتی را می (dilution) شدگیقیقها نشانه التهاب یا رغیرطبیعی بودن هر یك از این تست

ارزیابی کرد. این آزمایش با افزودن اسید استیك به مایع مفصلی انجام  (stringing) آمدنتوسط کیفیت کش

کنند در حالیکه مایعات خیلی کوتاه تولید می (strings) هايمی شود. مایعات التهابی با ویسکوزیتی پایین کش

کنند. بطور کلی ویسکوزیتی معادل با محتواي هیالورونات موسین هاي بلند تولید میغیرالتهابی، کشطبیعی یا 

است. آرتریت باکتریال حاد غیرگنوکوکی معموالً در فردي که سیستم ایمنی او مختل شده و یا بیماران تروماتیزه 

 A اما ممکن است استرپتوکوک گروهترین علت آن عفونت با استافیلوکوک طالیی است شود که شایعدیده می

 و پسودومونا آیروژنوزا هم عامل آن باشد.   B ،E.coli و

گلبول  200شمارش سلولی نیز براي مایع سینوویال انجام می شود. معموالً مایع مفصلی طبیعی حاوي کمتر از 

ه همراه درصد باالي ب WBCگلبول قرمز در میلی لیتر است. افزایش شمارش  2000سفید در میلیمتر مکعب و 

( تشخیص آرتریت عفونی باکتریال حاد را تایید می نماید. در سایر وضعیت ها نیز %75نوتروفیل ها )بیشتر از 
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مثل آرتریت نقرسی حاد و آرتریت روماتوئید، لکوسیتوز ممکن است پدید آید. با این حال در بیماري هاي اخیر 

 سیتوز و لنفوسیتوز می باشند. شمارش افتراقی گلبول هاي سفید نشانگر منو

باشد و عمدتاً هم نوتروفیل، آنگاه  mL /100000 هنگامی که شمارش گلبول سفید در مایع مفصلی بیشتر از

 .موارد مثبت خواهد شد %50خون تا  کشت

  باشد. Lyme ائوزینوفیل در مایع مفصلی ممکن است سرنخی براي وجود بیماري %2وجود بیشتر از 

است که در آن مایع سینوویال حاوي نوتروفیل فراوان  (Whipple) از نماهاي مشخصه بیماري ویپلآرتریت یکی 

 .باشدمی Tropheryma whippelii باکتري DNA و

 .کننده باشددر مایع مفصلی کمك IL-6 و IL-1β گیريدر آرتریت پسوریاتیك ممکن است اندازه

 مرتبط با بیماري هاي مفصلی:  عوامل عفونی 

  ًاستافیلوکوکوس ارئوس شایع ترین ارگانیسم مسبب آرتریت سپتیك است، به طوري که تقریبا

درصد از عفونت ها می باشد. هموفیلوس انفلوانزه در کودکان زیر دو سال شایع ترین  70عامل 

و در نتیجه پس از استافیلوکوکوس ارئوس، بیشترین عامل   ارگانیسم عامل باکتریمی به شمار رفته

سال بیشتر جدا  30ب آرتریت عفونی محسوب می گردد. نایسریا گونوره آ ، در بالغین زیر مسب

 شده است. 

  از جمله استرپتوکك هاي عامل آرتریت چرکی می توان به استرپتوکك هاي گروهA  استرپتوکوکوس(

ه نمود )استرپتوکوکوس آگاالکتیه(، پنوموکك و استرپتوکك هاي ویریدنس اشار Bپایوژنز(، گروه 

 که در هر گروه سنی از بیماران، به چشم می خورند.

  از باکتري هاي بی هوازي درگیر کننده مفاصل، می توان به باکتروئیدیس فراژیلیس و نیز

فوزوباکتریوم نکروفروم که معموالً در مرحله سپسیس، بیش از یك مفصل را درگیر می نماید را 

 جدا نمود.

 بیماران مبتال به بیماري الیم  %20ر بهترین شرایط، تنها از مفصل کمتر از بورلیا بورگدوفري، حتی د

جدا شده است. آرتریت عفونی یکی از تظاهرات برجسته بیماري الیم در افرادي است که در 

 مناطق اندمیك خاصی از ایاالت متحده و اروپا زندگی می کنند.

  ویروس هپاتیتBننده آرتریت عفونی می باشند.، اوریون و سرخجه از عوامل ایجاد ک 

  ،قارچ هاي عامل آرتریت عفونی شامل عبارتند از گونه هاي کاندیدا، کریپتوکوکوس نئوفورمنس

 کوکسیدوئیدیس ایمیتیس و اسپورتریکس شنکی.

 



199 
 

 محدودیت ها :

 (عفونت پوست یا زخم در ناحیة سوزن پونکسیون needle puncture  ،منع کاربرد آرتروسنتز است ) چرا

 ( وجود دارد.  sepsis که خطر سپسیس )

 ها اشکال ایجاد کنند. ضدانعقادهايضدانعقادهاي حاوي اگزاالت ممکن است در شناسایی کریستال 

EDTAتوانند در مایع مفصلی کریستال تشکیل دهند.، اگزاالت آمونیوم و لیتیم هپارین می 

 محدودي دارد.بطور کلی آنالیز مایع سینوویال حساسیت و ویژگی 

  مصرف آنتی بیوتیك قبل از آرتروسنتز می تواند رشد باکتري را در کشت مایع سینوویال کاهش دهد و نتیجه

 را مبهم سازد.

 عوارض بالقوه: 

 عفونت مفصلی 

 خونریزي در ناحیه مفصل 

 توضیحات: 

  بیمار را از نیمه شب روز آزمایش در وضعیتNPO دهان چیزي نخورد. این  نگاه دارید، یعنی از راه

کار براي جلوگیري از بروز تغییر در اندازه گیري هاي شیمیایی )مانند گلوکز( می باشد. که ممکن 

است به همراه این آزمون انجام گیرد. با این حال این بررسی را می توان با راحتی بیشتري در 

 مطب پزشك و بدون ناشتایی نیز انجام داد. 

  ارزیابی مفاصل، آرتروسکوپی است. این روش یك آندوسکوپی خاص جهت از روش هاي دیگر

به منظور درمان بیماري و جراحی   مشاهده مستقیم فضاي مفصلی و دسترسی به مفصل آسیب دیده

  است.

 بیماري هاي مرتبط با مایع سینوویال: 

 عفونت هاي خونی  عفونت و آرتریت سپتیك )عفونی( می توانند به علت تروماي نافذ در مفصل، یا

می باشند. بدین ترتیب مفصلی دردناک، متورم، گرم و قرمز مشاهده می گردد.  ناشی از باکتري

، پروتئین والکتات WBCانتظار می رود که در مایع مفصلی سطح گلوکز کاهش یابد و سطح 

نجام )الکتات حاصل از تولید باکتریها( افزایش یابد. در این صورت رنگ آمیزي گرم و کشت ا

 خواهد شد.
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  در آرتریت دژنراتیو )استئوآرتریت( تغییرات استحاله اي در فضاي مفصلی در اثر وجود مقدار زیادي

کریستال هاي غیر نقرسی در درون فضاي مفصلی و غضروف پدید می آید. معموالً سیر آن مزمن 

تروئیدي اغلب مفید و بدون آغاز شرایط حاد و ناگهانی است. مصرف داروهاي ضد التهابی غیر اس

 می باشد.

 )سینوویت حاصل التهاب یا عفونت غشاي سینوویال )بافتی که فضاي مفصلی را احاطه کرده است 

 .می باشد

  .تومورهاي سینوویال، غضروفی و استخوانی ) خوش خیم و بدخیم( ممکن است از مفصل آغاز شوند

یش میکروسکوپی، سلول هاي بدخیم ممکن انتظار می رود که سطح پروتئین افزایش یابد. در آزما

 است مشاهده گردند. 

  افیوژن مفصل )وجود مایع در مفصل( موجب تورم مفصل می گردد. جهت تعیین منشآ افیوژن، مایع

 را می کشند. 

  در لوپوس اریتماتوز سیستمیك، آرتریت روماتوئید، بیماریهاي کالژن عروقی یا خودایمن می توانند

با آرتریت ایمیونوژنیك همراه باشد. در آن صورت انتظار می رود که سطح کمپلمان کاهش و سطح 

WBC .و پروتئین افزایش یابد 

 قرس( یا پیروفسفات کلسیم )نقرس آرتریت ناشی از کریستال هنگامی پدید می آید که اورات )ن

کاذب( درون ساختمان هاي دور مفصل و غضروف سطح مفصل رسوب نماید. در پی آن التهاب و 

 آرتریت پدید می آید و سپس مفصل تخریب می گردد. 

  در اثر ضربه )تروما( و به دنبال آسیب یك مفصل، ممکن است افیوژن مفصلی پدید آید. این افیوژن

ترانسودا است. اما چنانچه یك لیگامان یا غضروف پاره شود، ممکن است درون مفصل معموالً یك 

 خونریزي به وجود آید.
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 ( :Seminal fluidمایع منی )

آنالیز مایع منی ، مهمترین ابزار اولیه در تشخیص ناباروري مردان است . این مایع ، مخلوطی از اسپرماتوزوئیدهاي 

وترشح غدد ضمیمه اي ازقبیل پروستات و وزیکول هاي سمینال در قاعده مثانه می ذخیره شده در اپیدیدیم بیضه 

 ا جمع آوري کرد . باشد . براي آنالیز این مایع باید کل حجم انزال شده ر

بخش ابتدایی مایع در بردارنده بیشترین شمارش اسپرم را دارد و مهمترین قسمت براي بررسی حرکت اسپرم است 

کمتر از یك ساعت روز خودداري جنسی در ظرف بدون مواد ضد اسپرم گرفته شود ودر  7تا  2. این مایع باید پس از 

 در دماي نزدیك بدن به آزمایشگاه ارسال شود . 

داروها و بیماري هاي گوناگون روي آنالیز اسپرم اثر دارد .تب می تواند حتی براي چند ماه شمارش اسپرم را سرکوب 

وز( و نه بیشتر از سه ر 7کند . براي ارزیابی مایع منی ، باید حداقل دو نمونه هرکدام به فاصله چند هفته ) نه کمتر از 

ماه آنالیز شود . سرما داراي اثرات بسیار نامساعد روي آنالیز اسپرم دارد واز اینرو ظروف نمونه گیري باید قبل از 

( Biologicدرجه گذاشته شود . منی مانند خون و سایر مایعات ، خطر بیولوژیك ) 37تا  20نمونه گیري در حرارت 

 ایدز ، هرپس و غیره باشد . دارد و ممکن است منبع ویروس

 مراحل آنالیز اسپرم :

 دقیقه  60تا  30درجه و بررسی ظاهر وسیال شدن منی در  37نگهداري در دماي  (1

  PHاندازه گیري حجم و  (2

 تهیه الم مستقیم براي بررسی میزان تحرک (3

 تهیه اسمیر از مایع منی براي بررسی مرفولوژي (4

 شمارش اسپرم (5

 نمونه با رنگ آمیزي پروکسیداز  ارزیابی سلول هاي گرد در (6

 میکروبشناسی در صورت لزوم (7

 ایمونولوژیك براي ناباروریاتوایمیون در صورت لزوم (8

 بیوشیمی روي پالسماي منی پس از سانتریفیوژ در صورت لزوم (9

 

براي جمع آوري استریل مایع منی براي کشت ، باید بیمار ابتدا ادرار نماید ، دستگاه تناسلی را با آب و 

صابون شستشوداده و بعد از آب کشی و خشك کردن با دستمال یك بار مصرف ، نمونه را در ظرف 

 ساعت پس از گرفتن مایع تجاوز کند .  3استریل بریزد.آزمایشات میکروبی نباید از 

دقیقه سیال می  60تا  15مایع منی پس از انزال بصورت یك توده ژالتینی نیمه منعقد است که در 

 دقیقه رخ ندهد ، باید آن را گزارش کرد .  60( طی Liquefactionشود و اگر سیال شدن کامل )

 این مایع ظاهري یکنواخت ، خاکستري و نیمه کدر دارد . 

 حجم :

 میلی لیتر است 5تا  5/1سی سی است . دامنه طبیعی حجم ، بین  5/1 کمترین مقدار مرجع مایع منی

 و حجم زیاد ممکن است در ارتباط با خودداري طوالنی مدت یا واریکوسل باشد . 
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PH : 

PH  بازتابی از ترشحات مختلف غدد ضمیمه اي از قبیل ترشحات قلیایی وزیکول هاي سمینال و

 است . 8/7تا  2/7طبیعی آن بین  ترشحات اسیدهاي پروستات است . دامنه

و حجم و تعداد اسپرم ها کم باشد ، ممکن است نشانه انسداد در مجاري انزال یا  7کمتر از  PHاگر 

 نبودن مادرزادي وزیکول هاي سمینال باشد . 

PH  بیانگر فقدان ترشحات اسیدي پروستات ناشی از التهاب و عفونت پروستات است .   8نزدیك 

 

 ( :Motilityتحرک )

 22*22درجه( ریخته شده با المل  37تا  30میکرولیتر از مایع منی سیال شده روي اسالید گرم ) 10

 a,b,c,dدسته 4اسپرم بررسی می شود . تحرک در  200حدود  400تا  200پوشانده و با بزرگنمایی 

 طبقه بندي می شود .

جاي دارند .  a( دارند در گروه rapid progressiveاسپرم هایی که حرکت پیشرونده ):  aگروه

 20بیش از درجه  20میکرومتر در ثانیه ودر حرارت  25درجه بیش از  37سرعت حرکت آنها در دماي 

 میکرومتر است . 20میکرومتر در ثانیه است . نصف طول اسپرم 

 :حرکت پیشرونده کندي دارند . bگروه 

درجا ، فالژلی که تنها سر یا دم حرکت جزیی حرکت غیر پیشرونده دارند از قبیل حرکت   : cگروه

حرکات غیر پیشرونده که از نظر ( و کلیه jerkyداشته باشد ، حرکت دورانی ، حرکات تشنجی )

 گویند . Non progressiveمیکرومتر در ثانیه باشد را  5مسافت کمتر از 

   Immotile: اسپرم هاي بی حرکت یا  dگروه 

افتراق سلول هاي ( گویند .Necrozoospermiaرا نکروزواسپرمیا )اسپرم هاي بی حرکت و مرده 

(  امکنپذیر Eosin – nigrosinنیگروزین ) –زنده از مرده با رنگ آمیزي هاي مختلفی مثل ائوزین 

 است . 

وجود اسپرم زنده بی حرکت ممکن است بدلیل اختالالت ساختمانی در فالژل باشد .و اسپرم هاي 

 %58اي بر اختالل اپیدیدیم باشد . کمترین حدمرجع براي زنده بودن اسپرم  مرده ممکن است نشانه

 است .
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 ( :Round cellشمارش اسپرم و سلول هاي گرد )

میلیون در هر میلی لیتر است  20شمارش اسپرم با باروري ارتباط مستقیم دارد و محدوده طبیعی آن 

 g 3000( گویند و باید نمونه با دور Azoospermia.مشاهده نشدن اسپرم در نمونه را آزواسپرمیا)

 دقیقه سانتریفیوژ شود و در رسوب هیچ سلولی دیده نشود .  15بمدت 

براي شمارش قطره اي از مایع را روي اسالید ریخته ، اگر تعداد اسپرم در هر میدان میکروسکوپ 

ر اسپرم زنده اي در این باشد ، شمارش کمتر از دو میلیون در هر میلی لیتر است . اگ 1-2کمتر از 

 حالت مشاهده شود ، باید گزارش شود. 

( ، Spermatid( منابع مختلفی دارند مانند سلول هاي نارس ، اسپرم نارس )Roundسلول هاي گرد )

 لکوسیت ها یا سلول هاي غدد ضمیمه اي .

ها باید کمتر از یك میلیون در میلی لیتر  WBCمیلیون و تعداد  5تعداد سلول هاي گرد باید کمتر از  

 CD45باشد . براي افتراق سلول هاي سفید از سلول هاي گرد از رنگ امیزي پراکسیداز یا مارکر 

مثبت هستند . براي   CD45استفاده می شود . نوتروفیل خاصیت پراکسیدازي دارد و تمام لکوسیت ها 

ردن یك سی سی کلرور آمونیوم اشباع ویك سی سی لوط کاین کار نخست ، محلول پراکسیداز با مخ

سی  9/0سی سی ارتوتولوئیدین ویك قطره آب اکسیژنه تهیه کرده و به  9و  Na2EDTA %5نمك 

دقیقه  30تا  20دقیقه تکان دهید وپس از  2سی سی مایع منی اضافه کنید و به مدت  1/0سی رنگ ، 

که به علت داشتن خاصیت پراکسیداز به رنگ قهوه ( گلبول هاي سفید را RTنگهداري در دماي اتاق )

 اي درآمده اند ، زیر میکروسکوپ ببینید .

 
 مرفولوژي اسپرم : 

براي بررسی مرفولوژي باید اسالید تهیه کرده با استفاده از رنگ آمیزي پاپانیکالئویا رنگ شار 

(Shorr یا کوئیك دیف رنگ کرد . براي این کار از درشت نمایی )فاده می شود . هر اسپرم است 100

( و دم است . در اسپرم طبیعی سر باید Mid piece( ، گردن یا ناحیه میانی )Headشامل ناحیه سر )

داراي ناحیه اي به نام آکروزوم است صاف و حاشیه اي منظم داشته باشد . سر بیضی شکل بوده 

 % سر را شامل می شود .  70تا  40که
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وچك یا بزرگ ، گرد ، گالبی شکل ، بی شکل ، واکوئله ، اسپرم دوسر ، اختالالت سر اسپرم مثل سر ک

 %15آکروزوم کوچك یا بزرگ ، همه غیر طبیعی تلقی می شوند . کمترین حد مرجع مرفولوژي طبیعی 

 از اسپرم ها با شکل طبیعی دیده می شود .  %5است و کاهش باروري با کمتر از 
 

  
 

                       

 
  

 ( :Rheological propertiesفیزیکو شیمی موکوس سرویکال )خواص 

سلول هاي مختلفی ترشح موکوس سرویکال را به عهده دارند . حجم ترشحات اندوسرویکس تحت اثر استروژن 

پس از تخمك گذاري نزدیك به تخمك گذاري زیاد می شود و ترشحات قوام دار آبکی براي نفوذاسپرم است . 

حات افزایش می یابد . براي ارزیابی موکوس سرویکال زمانیکه انتظار آبکی شدن و کاهش ویسکوزیته ترش

( ، االستیسیته، Consistencyویسکوزیته براي نفوذ اسپرم است ، می توان کیفیت و کمیت ترشحات را از نظر قوام )

و از را بررسی کرد .  ( ، سلوالریتی و حجم ترشحاتFerning( ، سرخسی شدن )Spinnbarkeitانعطاف پذیري )

 یك سیستم نمره دهی استفاده کرد . 



205 
 

 حجم : 

داده  3و2و1سی سی به ترتیب نمرات  3/0وبیشتر از  2/0و  1/0اگر ترشحی وجود ندارد ، نمره صفر و به حجم هاي 

 می شود . 

 

 تست اسپین بارکیت :

نمرات  9وبیشتر یا مساوي  5-8و  1-4اگر موکوس سرویکال کمتر از یك سانتی متر کش آید ، نمره صفر وبین 

 داده می شود .  3و2و1

 

 تست سلوالریتی : 

را به  3و2و1وصفر به ترتیب نمرات  1-10و  11-20سلول با درشت نمایی بزرگ نمره صفر و بین  20دیدن بیش از 

 خود اختصاص می دهد . 

 

 تست ویسکوزیته :

 را به خود اختصاص می دهد . 2و  1موارد نمرات و بین این  3ترشحات ضخیم با درجه صفر و آبکی نمره 

 

 تست سرخسی شدن :

تست سرخسی شدن ، الگوي کریستاله شدن موکوس سرویکال روي اسالید شیشه اي پس از خشك شدن است 

 .این پدیده تحت اثر وزن مولکولی و غلظت یونی ترشحات قرار دارد . 

، سرخسی با داشتن ساقه هاي  1اگر کریستاله شدن صورت نگیرد ، نمره صفر ، سرخسی ناهنجار و آتیپیك نمره 

 داده می شود .  3و سرخسی کامل با ساقه هاي سوم و چهارم نمره  2اولیه و ثانویه نمره 

، خوب در نظر  10است و باالتر از  15حداکثر نمرات کسب شده براي موکوس سرویکال در زمان تخمك گذاري 

 گرفته می شود . 

تست نفوذ اسپرم در موکوس سرویکال را می توان با روش اسالید و لوله کاپیالري که در یك طرف ،مخاط و در 

 سمت دیگر مایع منی ریخته می شود ، مشاهده کرد . 
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 آنالیز بیوشیمی : 

یمی اشاره کرد . اسید سیتریك ، روي ، فسفاتاز از نشانه هاي فعال بودن غدد ضمیمه اي می توان به تست هاي بیوش

 اسیدي و گاماگلوتامیل ترانس پپتیداز از پروستات ترشح می شود . 

فروکتوز ، پروستاگالندین از وزیکول هاي سمینال ترشح می شود و کاهش فروکتوز در شکل نگرفتن یا انسداد 

 گلوکوزیداز کارایی اپی دیدیم را می سنجد . -کارنیتین وآلفا –ترشح ال مجاري خروج منی دیده می شود . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



207 
 

 آزمایشات بالینی کمی 
 رد

بیوشیمی بالینی  
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 (oral glucose tolerance test=OGTT or GTT)موضوع آزمایش : تست تحمل گلوکز 

 تشریح تست و فیزیولوژي

بوجود آمده و تشخیص دیابت قندي بر اساس نتایج دو تست قند خون ناشتا  2hppاین تست براي رفع مشکل تست 

دیابت  )قابل اجرا در روز هاي جداگانه و با فاصله نزدیك به هم( انجام می گیرد. بنابراین در موارد شك به GTTو 

 ده است:زیر توصیه ش را انجام می دهند. همچنین در موارد GTT)رتینوپاتی ، نوروپاتی ، بیماري کلیوي تیپ دیابتی( 

 بیماران با سابقه فامیلی دیابتی-1

 بیماران شدیدا چاق-2

 ونت هاي عود کنندهبیماران با سابقه عف-3

 یماران داراي زخم هاي دیر خوب شونده )خصوصا در پایین پا یا در مچ پا(ب-4

 ولد نوزادان چاق یا مردهزنان با سابقه ت-5

 سهایپرگلیسمی موقتی طی حاملگی یا به دنبال انفارکتوس میوکارد ، جراحی و استربیماري با گلیکوزوري یا 

این تست براي بیماران سر پایی و یا افراد سالم انجام می شود و براي بیماران بستري در بیمارستان مناسب نمی 

 باشد.

حاملگی 28تا 24طی هفته هاي  غیر طبیعی باید در GTTتوصیه کرده ، زنان بدون سابقه (ADAانجمن دیابت امریکا) 

میلی گرم 140تا 130میگویند.سطوح گلوکزي بیشتر از  Q'sullivanگرم گلوکز تست شوند. به تست اخیر تست 50با 

 سه ساعته دارد. GTTبر دسی لیتر طی یك ساعت آتی نیاز به انجام 

 مقدار گلوکز خوراکی

گرم می  75ارزیابی می شود. مقدار گلوکز مصرفی در حدود  توانایی تحمل کردن فرد به دوز استاندارد گلوکز GTTدر 

گرم / کیلوگرم استفاده  1.75باشد ، این مقدار براي بچه ها بر حسب وزن بدن محاسبه می شود . به طوري که از مقدار 

 گرم تغییر میکند. 100گرم است که این مقدار در افراد حامله به  75می شود و ماکزیمم مقدار آن 

 ستانجام ت

دقیقه به طور معمول( به فرد  5( را از بیمار گرفته و سپس محلول گلوکز را در یك مدت معین )FBSنمونه خون ناشتا )

ساعت جمع آوري می کنیم. زمان شروع آزمایش از زمان  2و  1و  0.5می دهیم. بعد نمونه هاي خونی را در فاصله اي 

،  1رزیابی دیابت حاملگی ( نمونه گیري را در حالت ناشتا در فواصل خوردن محلول است. در خانم هاي باردار ) براي ا

ساعت توصیه می شود. اگر ممکن بوده باشد باید نمونه را از خون وریدي گرفت. در بعضی از آزمایشگاه ها نمونه  3،  2

 ادراري را هم در حین تست می گیرند ولی این کار الزامی نیست.

 رسم منحنی تحمل گلوکز

 قند خون بدست آمده را بر حسب زمان بر روي نمودار مشخص نموده و منحنی را رسم می نماییم.مقادیر 
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 تفسیر نتایج GTTمنحنی طبیعی تست 

مقدار گلوکز ناشتا در حد افراد  در افراد نرمال 

باشد.حداکثر غلظت گلوکز در  طبیعی می 

دقیقه بدست می آید ولی از 60 تا 30فاصله زمانی 

میلی گرم بر دسی لیتر ( 180)  حد آستانه کلیوي     

ه تدریج پایین می آید و حتی باالتر نمی رود و در نتیجه گلوکز از طریق ادرار دفع نمیشود. بعد از دو ساعت گلوکز خون ب

 ساعت به حد طبیعی باز گشت میکند.3پایین تر می آید و سپس در طی   FBSمقدار آن از مقدار 

هنگامی که گلوکز در ابتدا مصرف می شود ، جذب آن سریع بوده و باعث پاسخدهی سریع انسولینی و ترشح آن از 

دقیقه شروع به کم شدن بکند. از آن جایی که مقدار 60تا30عد از پانکراس می شود. این باعث میشود که مقدار گلوکز ب

ساعت مقدار گلوکز به کمتر از میزان گلوکز ناشتا میرسد. عوامل 2انسولین بیشتر از مقدار مورد نیاز است بعد از تقریبا 

 ساعت به مقدار ناشتا می رسد.3آندوکراین ، توسط هایپو گلیسمی تحریك ، و قند خون بعد از 

 افرادي که داراي پاسخ مناسب انسولینی براحتی قادر به تحمل گلوکز هستند. 

اختالالتی را که در تست تحمل گلوکز ایجاد می شود را به دو دسته افزایش تحمل گلوکز و کاهش تحمل گلوکز تقسیم 

 ( دیده می شود.بیماري شدید -2بیماري خفیف تا متوسط   -1میکنند ، که خود کاهش تحمل گلوکز به دو صورت) 

 افزایش تحمل گلوکز

در افراد با افزایش تست تحمل گلوکز حداکثر میزان گلوکز خون پایین بوده و حتی ممکن است براي بقیه مدت زمان 

تست به حد هیپوگلیسمیك کاهش یابد. در بیمارانی که نارسایی غدد فوق کلیوي دارند پاسخ به تست تحمل گلوکز 

تست طبیعی بوده ولی بعدا میزان گلوکز خون به حدود هایپوگلیسمیك کاهش می یابد.  خوراکی در چند ساعت اول

 ساعت می باشد.5تا 4براي ارزیابی هیپوگلیسمی بکار میرود ، مدت زمان انجام تست  OGTTهنگامی که ، 

 بیماري هاي مربوط به افزایش تحمل گلوکز:
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 ه که ذر نتیجه آن قند خون کاهش می یابد.سندرم آدیسون: کم کاري بخش قشري قشري غده فوق کلی-1

 تومور هاي پانکراس: ترشح بیش از حد انسولین.-2

 اعتیاد به اتانول:نوشیدنی هاي الکلی باعث کاهش قند خون می شوند و همچنین مصرف آن ها باعث چاقی می شود. -3

NADH خون کاهش می یابد. از آن جایی  تولیدي سیگنال سیري به بدن می دهد. گلیکونئوژنز انجام نمی شود و قند

که چربی ها در حالت سیري سنتز می شوند در این حالت نیز چربی ایجاد شده و فرد چاق می شود و باعث رسوب 

 چربی در کبد ایجاد بیماري کبد چرب میشود.

 یکی از دالیل ایجاد گیجی در افراد الکلی هایپو گلیسمی می باشد.

فساتاز( این آنزیم فسفات را از گلوکز بر میدارد و باعث آزادسازي آن می شود. 6لوکز فون ژیرکه: ) کمبود آنزیم گ-5

 هنگام کاهش این آنزیم گلوکز از سلول آزاد نمی شود و قند خون کاهش می یابد.

 کاهش تحمل گلوکز ) بیماري خفیف تا متوسط(

صرف محلول گلوکز قند خون افزایش یافته و  در این بیماران قند خون در حالت ناشتا اندکی افزایش نشان می دهد. با

از حد آستانه کلیوي افزایش پیدا میکند ، لذا در ادرار این این افراد گلوکز دیده میشود. سپس میزان قند خون کاهش 

می یابد ولی این کاهش به آرامی صورت گرفته بطوریکه در ساعت سوم قند خون به حالت اولیه یعنی حالت ناشتا 

 ده است.بازگشت نکر

 کاهش تحمل گلوکز ) بیماري شدید(

افزایش نسبتا زیادي نشان می دهد. با صرف محلول گلوکز کم کم قند خون افزایش  (FBSقند خون در حالت ناشتا )

یافته در این مورد قند خون بیمار در ساعت دوم به حداکثر مقدار خود می رسد و کاهش قند خون به آرامی صورت گرفته 

 ساعت سوم قند خون در سطح باالیی است.بطوریکه در 

 بیماري هاي مربوطه به کاهش تحمل:

 دیابت-1

سندرم کوشینگ : در این بیماري قسمت قشري غده فوق کلیه که ترشح کورتیزول و آلدسترون را بر عهده دارد ، -2

گلوکز میشود.در سندرم سرطانی می شود.وظیفه کورتیزول گلیکونئوژنز بوده که سبب افزایش قند خون و کاهش تحمل 

کوشینگ چربی هاي نابجا ایجاد میشود و بجاي اینکه در اطراف شکم و باسن جمع بشوند در پشت فرد جمع می شوند 

و چهره فرد به شکل ماه می شود. کوشینگ می تواند خوش خیم باشد و سلول ها کمی پر کار باشند یا اینکه بدخیم 

 باشند و سلول ها خیلی پر کار باشند.

 آگرومگالی: هورمون هاي رشد بعد از بلوغ زیاد می شوند که باعث افزایش قند خون و کاهش تحمل گلوکز میشود.-3
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 آلدوسترونیسم: ترشح آلدسترون از قسمت قشري غده فوق کلیه زیاد می شود.-4

رین را بر عهده فئوکروموسیتوما : تومور قسمت مرکزي غده فوق کلیه.این قسمت ترشح اپی نفرین و نور اپی نف-5

 دارد. افزایش آندرنالین موجب افزایش مسیر گلیکونئوژنز می شود.

 عوارض بالقوه بیماري

 یا غش کردن در حین تست. (Euphoria،لرزش اضطراب ، تعریق ، سرخوشی )(Dizzinessگیجی )

لوکز میبایست تست را در صورت بروز اعالیم اخیر باید نمونه خون گرفته شود ، در صورت زیاد بودن بیش از حد گ

 متوقف کرد و انسولین تجویز نمود.

 

 عوامل مداخله گر در تست

 سیگار کشیدن در حین انجام تست به علت نیکوتین موجود در آن می تواند گلوکز را افزایش دهد.-1

 استرس ) مثال به علت جراحی یا عفونت ( می تواند باعث افزایش سطح گلوکز شود.-2

 انجام تست می تواند روي سطح گلوکز تاثیر بگذارد.فعایت در حین -3

 ناشتا بودن یا کاهش ورود کالري قبل از انجام تست ممکن است به بروز عدم تحمل آن بینجامد.-4

دارو هایی که می توانند باعث عدم تحمل گلوکز شوند عبارتند از دارو هاي افزایش دهنده قند خون ) کورتون -5

، بتامتازون(، داروهاي کاهنده قند خون ) گلی بنکالمید ، سولفونیل اوره ، تولبوتامید(، داروهاي ها ، آمپول دگزامتازون 

ضد بارداري ، داروهاي ضد فشار خون ، داروهاي ضد التهابی ، آسپرین ، بتابلوکر ، فروسماید ، نیکوتین ، 

 تیازیدي.کنتراسپتیوهاي خوراکی ، داروهاي روانپزشکی ، استروئید ها و دیرتیك هاي 

 شیوه کار و مراقبت از بیمار

 قبل از تست

 مراحل انجام آزمایش را براي بیمار توضیح دهید.-1

گرم 150حداقل سه روز قبل از انجام تست بیمار بایستی تحت رژیم کربوهیدارت قرار گیرد که حداقل داراي -2

اشد ، یك منحنی کاذب شبیه افراد کربوهیدارت/روز باشد. اگر مصرف کربوهیدارت قبل از انجام تست پایین ب

 دیابتیك بدست می آید.

 ساعت بیشتر شود.16ساعت قبل از انجام تست ناشتا باشد ولی این مدت نباید از 10به بیمار بگویید که تا  -3

گوشزد کنید که بیمار سه روز قبل از انجام تست نباید از داروهایی که روي نتیجه تست تاثیر می گذارد استفاده -4

 قرص هاي ضد بارداري خوراکی در طول سیکل کامل ماهیانه قبل از انجام تست نیز باید قطع شود.ند. ک

 اطالعاتی را که بیمار باید درباره احتیاحات غدایی خود قبل از تست بداند به صورت جزوه اي به وي بدهید.-5

 ا خصوصا در کودکان اندازه گرفت.باید وزن بیمار ر (Loading Doseبه منظور تجویز دوز آغازین مناسب ) -6

 حین انجام آزمایش

 از بیمار ناشتا نمونه ادرار و خون بگیرید.-1
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 گرم کربوهیدارت است به بیمار بخورانید.100تا 75محلول گلوکز خوراکی را که معموال حاوي -2

 دوز آغازین در کودکان بسته به وزن آن ها فرق میکند.

 آغازین را بخورد.به بیمار بگویید که کل گلوکز -3

بیمار در تمام طول مدت انجام تست باید بر روي صندلی نشسته باشد ، هر چند در پاره اي از موارد اجاره کمی  -4

 راه رفتن را به فرد میدهند.

به بیمار بگویید که تا تمام شدن تست نباید هیچ چیز بخورد البته بیمار را تشویق کنید که آب بنوشد و هیچ مایع -5

 ري نباید بنوشد.دیگ

به بیمار بگویید که توتون ، قهوه و چاي نباید مصرف شوند چون به طور فیزیولوژیك محرک می باشند و باعث -6

 افزایش دفع ادرار و در نتیجه افزایش کاذب قند خون می شود.

ده شود.نمونه چون جذب روده اي گلوکز در افراد مختلف فرق میکند توصیه می شود که از گلوکز وریدي استفا-7

خون را باید در دقیقه سی ام و به فواصل یك ساعت بعد از خوردن گلوکز گرفته و در لوله هاي خاکستري جمع آوري 

 کنید.روي محل خونگیري را را فشار دهید یا پانسمان فشارنده بگذارید.

 نمونه هاي ادرار را با فاصله هاي یك ساعت جمع آوري کنید.-8

 که نمونه گرفته شده است را بنویسید. روي لوله زمانی را-9

 مراقب بیمار از نظر واکنش هایی همچون گیجی ، تعرق ، ضعف و سرگیجه باشید.-10

 دقیقه تزریق کنید.4تا 3را به طور وریدي در عرض  (loading doseمقدار آغازین گلوکز )  IV-GTTبراي -11

 بعد از انجام تست

 بفرستید.نمونه را بالفاصله به ازمایشگاه -1

 به بیمار اجازه خوردن و نوشیدن عادي بدهید.-2

 در صورت نیاز انسولین یا داروهاي هایپوگلیسمیك زا را تجویز کنید.-3

 مراقب محل خونگیري از نظر خونریزي باشید.-4

 متدولوژي گلوکز

 نمونه مورد نیاز :

خون تام نیز در بعضی از سجش ها می نمونه ترجیحی جهت سنجش گلوکز سرم و یا پالسماي ناشتا می باشد. از 

توان استفاده کرد ولی میزان گلوکز بستگی به هماتوکریت دارد. اگر هماتوکریت پایین باشد میزان گلوکز افزایش می 

یابد و بالعکس. مقدار گلوکز تام خون کمتر از میزان گلوکز سرم یا پالسما خواهد بود. خون تام یك نمونه مناسب در 

 ی باشد که محدودیت گرفتن نمونه در آنها وجود دارد.اطفال مریض م

% در یك ساعت کاهش  7هنگامی که گلوکز در تماس با سلول ها و در حرارت آزمایشگاه باقی می ماند ، گلوکز تا میزان 

همولیز  یافته زیرا گلوکز در متابولیسم سلولی ها و باکتري ها ) در نمونه هاي غیر استریل( وارد می شود. در سرم غیر

ساعت در  8درجه ) حرارت یخچال ( و بیش از  4ساعت در دماي  72که از سلول ها جدا شده باشد ، معموال گلوکز تا 

درجه ( پایدار می باشد.  سدیم فلوراید ، بعنوان یك ماده محافظ در لوله هاي جمع آوري نمونه خون  25حرارت اتاق ) 
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لوراید باعث مهار باعث واکنش هاي آنزیمی اندازه گیري گلوکز توسط این مورد استفاده قرار می گیرد ، ولی سدیم ف

 روشها می گردد و بنابراین این گونه نمونه ها را نامناسب می نمایند.

میزان گلوکز خون شریانی و مویرگی بیشتر از خون سیاهرگی می باشد . در حالت ناشتا ، این اختالف ناچیز بوده )فقط 

 20گرم / صد( به هر حال ، هنگام انجام تست تحمل گلوکز این اختالف ممکن است بیشتر شود )میلی 3تا  2در حدود 

میلی گرم /صد(. در نمونه هاي جمع آوري شده تست تحمل گلوکز نمونه خون را بایستی همیشه در حین انجام  30تا 

در مرحله بعد خون را از شریان یا مویرگ از یك منبع بدست آورد ، بنابراین اگر در ابتدا خون را از ورید گرفته و سپس 

بدست آوریم انجام تست نامناسب و غیر اختصاصی می باشد. در هنگام ارائه نتایج تست به پزشك باید منبع نمونه 

 گیري روي برگه آزمایش بیمار ذکر شود.

ز نمونه گیري انجام داد. دقیقه بعد ا 30به طور خالصه ، براي بدست آوردن نتایج دقیق سنجش میزان گلوکز را باید 

 72اگر این عمل ممکن نبود باید سرم غیر همولیز را به دست آورده و سپس در یخچال نگه داري کنیم که نمونه تا 

 ساعت پایدار می ماند.

روش هاي متفاوتی براي اندازه گیري گلوکز وجود دارد که ما در این جا فقط به روش گلوکز اکسیداز می پردازیم. انواع 

 ：وش ها شاملر

 احیاء: –روش هاي اکسیداسیون 

 روش احیاء فولین با استفاده از از مس-1

 روش فري سیانید-2

 روش نئوکاپروئین-3

 روش هاي آنزیمی:

 گلوکز اکسیداز-1

 گلوکز اکسیداز -روش الکترود اکسیژن -2

 روش هگزوکیناز روش ) روش رفرانس(-3

 روش هاي دیگر :

 تولوئیدین-روش اورتو

 

 گلوکز اکسیداز:

 اصول:

آنزیم گلوکز اکسیداز اکسیداسیون گلوکز به اسیدگلوکونیك و هیدروژن پر اکسید را کاتالیز می کند. محصول واکنش ، 

یعنی هیدروژن پر اکسید  به عنوان سوبسترا در یك واکنش ، متقابل جهت آنزیم بعدي ) آنزیم پر اکسیداز(  و ترکیب 
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روموژن ( بکار می رود ، که در نتیجه آن ترکیب رنگی تولید می شود که به وسیله رنگ زاي گیرنده اکسیژن ) ک

 اسپکتروفتومتري می توان مقدارآن را مشخص کرد.

 منابع خطا:

گلوکز -به صورت بتا موجود می باشد. گلوکز اکسیداز ، شدیدا براي بتا  ٪ 64بصورت الفا و ٪ 36گلوکز در محلول ، 

اي استاندارد را که از گلوکز خشك تهیه می کنند قبل از استفاده در آزمایشگاه حداقل دو اختصاصی می باشد.محلول ه

ساعت به حال خود گذاشته تا چرخش نوري در آن صورت گرفته و به تعادل برسد. بعضی از مواد تهیه شده آنزیمی 

 واکنش مورد نظر می شود.تجاري جهت اندازه گیري گلوکز داراي آنزیم موتاروتاز می باشند ، که باعث تحریك 

مواد احیاء کننده ممکن است از طریق رقابت براي هیدروژن پر اکسید با ماده رنگزا واکنش را مهار و درنتیجه ایجاد 

واکنش منفی را بکنند همچنین ممکن است موادي در محیط باشند که ترکیب ایندیکاتور موجود در محیط را اکسیده 

 بنمایند.کنند و ایجاد واکنش مثبت را 

 

 مقادیر طبیعی:

 ((SIدستگاه   mmol/l 6.1یا کمتر از   110mg/dlناشتا: کمتر از 

  mmol/l 10یا کمتر از   mg/ dl 180ساعت اول : کمتر از  

  mmol/l 7.8یا کمتر از   mg/dl 140ساعت دوم :کمتر از  
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 اندکس کنترل دیابت، 1cAگلوبینوهم گیری اندازه، گلیکوهمگلوبین ،  GHB:نام آزمایش

 مقدمه:

 یک عمر طول معادل روزقبلی)تقریبا120رادر قندخون تغییرات ومیزان میباشد دیابتل کنتر بررسی برای ترجیحی روش آزمایش این امروزه

تا  2قند خون فرد در طی یک دید کلی در مورد میزان A1cمیدهد. این آزمایش بر اساس میزان گلیکوزیله شدن هموگلوبین قرمز(نشان گلبول
 است این بیانگر باشد باالتر درصد این هرچه ماه گذشته به ما میدهد. از آن جایی که مقدار نهایی آزمایش ما بر اساس درصد بیان می شود 3

 است. بوده طبیعی باالترازحد پیش ماه سه تا دو طی خون قند معدل که

هموگلوبین خون که یکی از پروتئین های موجود در گلبول های قرمز است ، با قند ترکیب شده ماه گذشته چند درصد از  3تا  2که در طول 
مایش است. هر چه این درصد باالتر باشد بیانگر این است که معدل قند خون طی دو تا سه ماه پیش باالتر از حد طبیعی بوده است. امروزه این آز

روز قبلی ) تقریبا معادل طول عمر یک گلبول قرمز (  120میزان تغییرات قند خون را در  روش ترجیحی برای بررسی کنترل دیابت می باشد و
 نشان می دهد.

 اصول:

 هموگلوبینی که در گلبول های قرمز  افراد بالغ طبیعی و بچه ها یافت می شود شامل :

 درصد هموگلوبین فرد را تشکیل می دهد. 95تا  90: هموگلوبین بالغین که Aهموگلوبین 

 درصد هموگلوبین فرد را تشکیل می دهد و در تاالسمی مینور افزایش می یابد. 5/2هموگلوبین فرعی بالغین که کمتر از  :2Aهموگلوبین 

 درصد از هموگلوبین فرد را تشکیل می دهد. 5/0: هموگلوبین جنینی که کمتر از fهمگلوبین 

 فقط در خون جنین داخل رحم مادر یافت می شود.وجود دارد که  نوع دیگری از هموگلوبین جنینی با ساختار

 انواع اشکال غیر طبیعی هموگلوبین:

HbS. در اثر جایگزین شدن اسید آمینه والین به جای گلومات در زنجیره بتا به وجود می آید : 

HbC .در اثر جایگزین شدن اسید آمینه لیزین به جای گلوتامات در زنجیره بتا به وجود می آید : 

HbM  ( ، ) مت هموگلوبینHbH  ، HbD ، HbE  مینه نسبت به شکل طبیعی فرق می کند.آ: در ساختار این هموگلوبین یک اسید 
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است، می 1cA .1bA  .1aA.هموگلوبین های گلیکوزیله را که شامل هموگلوبین های  HbAاضافه شدن واحد های قندی به 

 می باشد. 1cA ( 3-6 ٪ )، هموگلوبین  1bA ( 8/0 ٪ )، هموگلوبین  1aA ( 6/1 ٪ )سازد.هموگلوبین

مجموعا تحت عنوان هموگلوبین سریع یا هموگلوبین گلیکوزیله و یا گلیکوهموگلوبین نامیده می A1a ,A1b, A1cبه هموگلوبین های 
شود.واکنش گلیکوزیله شدن بعد از این که هموگلوبین سنتز شد به کندی و به طور ممتد بدون دخالت آنزیم صورت گرفته و در تمام طول حیات 

پایدار و نسبتا برگشت ناپذیر نیز می باشد. کربوهیدارت به امینو  (ketamine)ن کتامین گلبول های قرمز نیز انجام می گیرد. تشکیل ساختما

   زنجیر بتای گلوبین )که می تواند امینو اسید های سرین آسپارژین و یا هیدروکسی لیزین باشد ( متصل می شود . به نظرNاسید های انتهای 
هفته ( ارتباط داشته باشد ،  10تا  4کز موجود در خون در یک مدت زمان طوالنی ) می رسد که سرعت تشکیل گلیکوهموگلوبین با میزان گلو

ا طوری که اگر میزان گلوکز خون باال بوده باشد درصد گلیکو هموگلوبین موجود نیز باالست. بیماران دیابتیک که تحت کنترل نمی باشد ) و ی
 برار بیشتر از اشخاص طبیعی میباشد. 3تا  2یکو هموگلوبین آنها کنترل طبیعی ضعیفی در مورد آنان اعمال می شود ( میزان گل

 :کاربرد هموگلوبین گلیکوزیله

ورد اندازه گیری هموگلوبین گلیکوزیله بعنوان یک تست برای کنترل بیماران دیابتیک که گلوکز خون آنها در مدت زمانی طوالنی باال می باشد م
 قرار گرفته است. استفاده

 هایپر گالیسمی:مشکالت ناشی از 

مشکالت کلیوی : هنگامی که غلظت قندخون باال باشد آب زیادی در رگ ها جمع می شود ، فشار خون افزایش یافته و روی گلومرول ها  -1
 اثر می گذارد و گلومرول در اثر فشار زیاد کارایی خود را از دست می دهند. در چنین حالتی دیابت هایپر اسموالر است.

 بی عروقیمشکالت قل -2

بیتول ریتینوپاتی ) آب مروارید ( : هنگامی که گلوکز خون زیاد باشد وارد قرنیه شده و در آنجا به سوربیتول احیاء می شود.فروکتوز هم به سور-3
 احیاء می شود.در نتیجه قرنیه و عدسی کدر شده و بیماری کاتارات ایجاد می شود.

پوژنزشده و لیپولیز را مهار میکند. حال اگر انسولین نباشد لیپولیز افزایش می یابد و باعث می شود کبد چرب : می دانیم که انسولین باعث لی -4
 چربیزیادی وارد خون شود و سبب رسوب در دیواره عروق می شود از جمله عروق کبد  و باعث بیماری کبد چرب می شود.

ی از نوع کلستریدیوم است ، در صورت بروز زخم ، اکسیژن رسانی به بافت ترمیم دیر زخم ها: در بیماری قانقاریا که عامل آن یک باکتر -5
مذکور مختل شده و ترمیم صورت نمی گیرد.در نتیجه باکتری های بی هوازی در آنجا مستقر شده و رشد وتکثیر می یابند و زخم را گسترش 

ر آسیب می شوند نمی توانند اکسیژن را به بافت آسیب دیده می دهند تاجایی که مجبور به قطع عضو می شوند.در دیابت هم ، چون عروق دچا
 منتقل کنند و در نتیجه زخم ها دیر ترمیم می شوند و در صورت عدم ترمیم مجبور به قطع عضو به خصوص پا می شوند.

فرد متوجه نمی شود  یکی  نروپاتی ) آسیب به عصب (: عصب های حسی انتهایی آسیب می بینند و اگر فرضا پای یک فرد دیابتی زخم شود -6
 از دالیل قطع پای بیماران دیابتی نوروپاتی می باشد.

 

ر اختالالتیکه در افراد دیابتیک یافت می شود مانند بیماری های عروقی تحریک شده ) محیطی و قلبی و عروقی ( ، نفروپاتی ، رتینوپاتی ) د
ا باال می باشد ، عقیده حاضر بر این است که کنترل دقیق گلوکز خون می تواند از افراد دیابتیک کنترل نشده ( میزان گلیکوهموگلوبین در آنه

 پیشرفت این اختالالت جلوگیری و آنها را اصالح نماید.
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مشاهده شده است که مکانیسم جراحت و آسیب که از گلیکوزیله شدن پروتئین های سلولی بصورت غیر آنزیمی در اندامهای مختلف نتیجه می 
بروز تغییرات بیوشیمیایی گردیده که منجر به پیشرفت اختالالت ثانویه می شود ) میکرواسکولر ، بیماری کلیه ، عصب و چشم (. از شود باعث 

آنجایی که فرایند گلیکوزیله شدن به کندی صورت می گیرد فقط آن دسته از پروتئین هایی که به آهستگی تعویض می شوند بطور عمده تحت 
دن تغییر می یابند. این پروتئین ها شامل آنهایی می باشد که در بستر عروق ، عایق کردن اعصاب ، پروتئین های داخل قرنیه تاثیر گلیکوزیله ش

 چشم دارند.

دو روش کنترل گلوکز ، یعنی اندازه گیری گلوکز پالسما و یا اندازه گیری گلوکز ادرار فقط کنترل گلوکز را در یک زمان معین مشخص می 
هفته ای می باشد و بنابراین می توان  10تا  5ندازه گیری هموگلوبین گلیکوزیله نمایانگر درجه افزایش قند خون در طول یک مدت زماننمایند. ا

از آن به عنوان یک اندیکس مناسب در بررسی درجه افزایش قند خون و کنترل آن در یک مدت زمان طوالنی استفاده کرد. بدین طریق ، تست 
 ن یک تست مفید در درمان بیماران دیابتی می باشد.گلیکوهموگلوبی

کاربرد دیگر هموگلوبین گلیکوزیله بکارگرفتن آن جهت تشخیص اختالل تست تحمل گلوکز می باشد. اطالعات به دست آمده اولیه نشان می 
تست حساس در دیابت مالیم و  دهد که تست هموگلوبین گلیکوزیله جهت تشخیص عدم تحمل شدید به گلوکز مفید بوده ولی به عنوان یک

مد نظر یا دیابت شیمیایی نمی تواند کاربرد داشته باشد. مطالعات بیشتری باید صورت گیرد تا بتوان کاربرد تست مورد نظر را در حالت اخیر نیز 
 قرار داد.

ملگی می باشد. کنترل دقیق گلوکز خون کاربرد سوم مناسب تست هموگلوبین گلیکوزیله درمان میزان گلوکز خون خانمهای دیابتیک در طی حا
 طی حاملگی بطور عمده عوامل مخاطره آمیز برای جنین ) که در خانمهای دیابتیک باردار وجود دارند ( را کاهش می دهد.

 

 

 :تست اصول

 میل با ها کاتیونی،هموگلوبین خاصیت به بکارمیرود.باتوجه ها هموگلوبین دیگر ازه گلیکوزیل هموگلوبین جداسازی برای تعویض ستون یک
 ومعین مشخصpH در کننده بافرخارج از استفاده با میتوان رالیزه گلیکو هموگلوبین های میشوند.فراکسیون پیوند رزین ستون به متغیر ترکیبی

 کرد. جدا یکدیگر از

 :نمونه مورد نیاز

و هپارین EDTAبرای اندازه گیری هموگلوبین گلیکوزیله نمونه غیر ناشتا را که در هر زمان از روز گرفته باشند می توان مورد استفاده قرار داد. 
ی به عنوان ضد انعقاد مناسب جهت گرفتن نمونه به کار می رود.نمونه هایی که فلورید سدیم جمع آوری شده باشند نیز قابل قبول و مناسب م

درجه سانتیگراد نیز نگهداری کرد. پایداری نمونه ها در نگهداری آنها برای مدت زمان 6تا  2روز  در 5باشند. نمونه ها را می توان تا مدت زمان 
 طوالنی کاهش می یابد.

توان در مورد هموگلوبین بطور وسیع مورد مورد مطالعه قرار گرفته است. واژه گلیکوهموگلوبین یا هموگلوبین سریع را می A1cهموگلوبین 

A1c و یا دیگر هموگلوبین ها که دارای ریشه های قندی می باشد نیز بکار برد. بیشتر آزمایشگاه ها از ستون های تعویض یون کوچک استفاده
عنوان روش رفرانس نموده ، که گلیکوهموگلوبین ها را بصورت یک گروه جدا می نماید. این روش ها همانند روش استفاده از ستون بزرگ ) به 

 ( نیز مناسب می باشد.
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 :روش انجام کار

مورد نظر را تهیه کرده و با استفاده از پیپت پاستور روی یک ستون قرار داده می شود سپس صبر نموده تا نمونه جذب رزین  همولیز نمونه -1
 شود.

استخراج می شود.فراکسیون استخراج شده را جمع آوری کرده  گلیکوهموگلوبین ها ) که فراکسیون سریع نامیده می شود ( با یک بافر فسفات-2
 و سپس با آب خالص به یک حجم  ویژه رقیق می شود.

 برای تعیین مقدار هموگلوبین تام ، یک بخش دیگر از همولیز را به یک لوله دیگر  ریخته و با آب خالص به یک حجم ویژه رقیق می شود. -3

 ز اسپکتروفوتومتر اندازه گیری می شود.جذب هر فراکسیون با استفاده ا -4

 .میزان گلیکوهموگلوبین بر حسب درصد توتال محاسبه می شود 

 

 

 

 :روش انجام کار

 درب باالیی ستون را بر میداریم و نوک انتهایی لوله را می شکنیم و یک لوله آزمایش زیر آن قرار می دهیم.-1

به جا شده باشد آن را توسط قسمت صاف انتهایی یک همزن شیشه ای به آرامی روی سطح در صورتیکه فیلتر فیلتر باالیی روی رزین جا  -2
 رزین قرار می دهیم.

 اجازه می دهیم تا بافر باالیی رزین به آرامی خارج شود و به سطح فیلتر باالیی روی رزین برسد.-3

 یین رفته و داخل رزین شود.در این هنگام نمونه لیز شده را روی آن می ریزیم و اجازه می دهیم تا پا -4

 را به داخل ستون ریخته و اجازه میدهیم که وارد رزین شود. 2سپس مقدار کمی از بافر شماره  -5

به ستون بیفزایید و ستون را با آنها شست وشو داده تا محلول به سطح رزین برسد.تا اینجا کلیه محلول 2مقداری میلی لیتری از بافر شماره  -6
 از ستون را دور میریزیم. های خارج شده

 به ستون اضافه کرده و محلول زیری را جمع آوری نمائید.الزم است که اجازه دهید همه محلول خارج شود. 3مقداری از بافر شماره  -7

 رادر طول موج موجود در پروتکل به دست می آوریم. 7جذب محلول حاصل از مرحله  -8

 را از سطح رزین پاک می کند.A1cهموگلوبین   3را شستشو می دهد. بافر شماره HbA1cزء تمام هموگلوبین ها را بج 2بافر شماره 

 :اندازه گیری هموگلوبین توتال



219 
 

مقدار  کمی از نمونه همولیز شده اضافه می کنیم و مخلوط می کنیم و در طول موج موجود در پروتکل جذب  3به مقدار مشخصی از بافر شماره 
 اندازه می گیریم.جذب این محلول برای مدت یک ساعت پایدار است.آن را در مقابل آب مقطر 

 :تذکرات

با توجه به این که این روش به دما بسیار حساس می باشد پس حتما بایدقبل از انجام آزمایش دمای ستون کروماتوگرافی و معرف های مورد -1
 باید در یک ضریب خاص ضرب شوند.استفاده به دمای اتاق برسند.در غیر این صورت بسته به پروتکل موجود 

 ندارد.HbA1cمیلی گرم بر دسی لیتر اثری در نتایج 20میلی گرم بر دسی لیتر و بیلی روبین تا  1000گلیسرید تا  میزان تری-2
 :منابع خطا

هر گونه اختاللی که باعث کاهش طول عمر اریتروسیت ها در جریان خون می شود ) کم خونی همولیتیک  ، خونریزی( باعث کاهش  -1
یزان هموگلوبین گلیکوزیله افزایش ( م  RBCهموگلوبین گلیکوزیله خواهد شد ، در حالیکه در بیماران بعد از برداشت طحال ) افزایش طول عمر 

 پیدا می کند.

به رزین ستون پیوند نمی شود و با فراکسیون هموگلوبین سریع خارج می شود و در نتیجه به طور کاذب باعث افزایش کاذب Fهموگلوبین -2
 هموگلوبین گلیکوزیله می شود.

گلیکوزیله با Hbcو Hbsبطور کاذب در آنها پایین می باشد ، زیرا  می باشند میزان هموگلوبین گلیکوزیلهHbcو Hbsافرادی که دارای -3

HbA1 .خارج نمی شود 

همچنین روش های کروماتوگرافی در افراد با بیماری های مزمن کلیوی میزان هموگلوبین گلیکوزیله را باال نشان می دهد و لذا بایستی در  -4
 این گروه از افراد برای کنترل دیابت با احتیاط عمل کرد.

ییر می نماید و شدیدا به درجه حرارت وابسته می باشد.بنابراین با استفاده از یک چارت و قدرت یونی تغ PHسرعت استخراج تحت تاثیر  -5
 گلیکوهموگلوبین تاثیر درجه حرارت محیط آزمایشگاه را در اندازه گیری دخالت می دهند.-تبدیل درجه حرارت 

 :می شودHbA1cعواملی که باعث افزایش کاذب میزان 

 می شود.HbA1cکه پس از برداشته شدن طحال دیده می شود باعث زیاد نشان دادن مقدار  افزایش طول عمر گلبول های قرمز-1

 افزایش وسبب شده خارج ازژل HbA1cبا میشودوهمراهل ژ جذبA1cباهموگلوبین میکندوهمراه پیدا بیماریهاافزایش دربعضیf هوموگلوبین-2

 میشود.HbA1cدرمیزان کاذب

 گروه دراین بایستی ولذا میدهد نشان باال را گلیکوزیله هموگلوبین میزان کلیوی مزمن بیماریهای با درافراد کروماتوگرافی روشهاین همچنی-3
 کرد. عمل احتیاط با دیابت کنترل برای ازافراد

 تبدیل چارت ازیک بااستفاده بنابراین میباشد. وابسته حرارت درجه به شدیدا ود نمای می تغییر یونی وقدرتPHتاثیر تحت استخراج  سرعت-4
 میدهند. دخالت گیری رادراندازه آزمایشگاه محیط حرارت تاثیردرجه گلیکوهموگلوبین-حرارت درجه

 :می شودHbA1cعواملی که باعث کاهش کاذب 

 خونریزی، آنمی همولیتیک ، آنمی اسفروسیتوز ، ماالریا ، تاالسمی -1
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 خارجHbA1با گلیکوزیلهHbcوHbsمیباشد،زیرا درآنهاپایین بطورکاذب گلیکوزیله هموگلوبین میباشندمیزانHbcوHbsدارای که افرادی-2
 نمیشود.

 تمرکز ایزوالکتریک ، RIA ، HPLCهموگلوبین گلیکوزیله را همچنین می توان توسط الکتروفورز ،

(Isoelectric focusing)  .و روش های رنگ سنجی نیز اندازه گیری کرد 

 وجود دارد که شامل:  A1cری هموگلوبین روش های دیگری برای اندازه گی

آنتی بادی امینواسید گلیکوزیله را تشخیص  آنتی ژن استفاده می کنیم ، به طوری که -روش ایمونواسی : در این روش ما از واکنش آنتی بادی 
 می دهد.

به ماده پر کننده ستون از یک دیگر جدا می کروماتوگرافی جذبی : در این نوع از کروماتوگرافی اجزاء مخلوط بر پایه جذب ) جذب سطحی(  
 شوند. برونات ) آمینو فنیل برونیک اسید( با گلوکز باند شده و به طور اختصاصی به این هموگلوبین متصل می شود.

 ترمینال را می شکنند.Nروش های آنزیمی دیگر : با استفاده از آنزیمی که بطور  اختصاصی والین ناحیه  
 :میزان رفرانس

 ٪ 22تا  10دیابت قندی وابسته به انسولین:                                             ٪ 8تا 5گلوبین گلیکوزیله نرمال : همو
 

 

 

 

 

 

 

 (کلیرانس کراتینینتست های ارزیابی فعالیت کلیه )

راه گردش خون وارد کراتین در کبد و پانکراس از ترکیب اسیدهای آمینه گلیسین،آرژنین و متیونین سنتز شده و از 

سلولهای مختلف ازجمله سلولهای عضالنی می شود و در آنجا با فسفر ترکیب شده بصورت کراتین فسفات در آمده 

که یک مولکول پر انرژی است. کراتین و کراتین فسفات هر دو تبدیل به کراتینین شده ،کراتینین یک محصول دفع 

د که از طریق کلیه ها عمل دفع صورت می گیرد. درواقع تنظیم (و بایستی از بدن دفع شو(excretoryشدنیاست

میزان کراتینین خون از وظایف دفعی کلیه به شمار می رود. تولید کراتینین در بدن با یک سرعت ثابت انجام میشود 

ی که بستگی به توده عضالنی شخص دارد.تولید کراتینین تا زمانی که حجم توده عضالنی ثابت است،ثابت باقی م

ماند.هر نوع اختالل در کارکرد کلیه باعث کاهش ترشح کراتینین شده و در نتیجه مقدار آن در خون باال می رود. 

 درواقع اندازه گیری آن بعنوان شاخص کار کلیوی است.

ی تستهای ارزیابی فعالیت کلیه محصول نهایی متابولیسم را که بصورت طبیعی از ادرار دفع میشود،در خون اندازه گیر

میکنند. هنگام اختالل کلیوی محصوالت نهایی متابولیسم بطور موثر دفع نشده و غلظت آنها در خون افزایش می یابد 

و  BUNیا بیشتر پارانشیم کلیه قبل از افزایش  %50چون کلیه ذخیره کاری زیادی دارد، حدس زده میشود که 
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یت می باشند . هدف از تستهای تغلیظ و کلیرانس تشخیص کراتینین خون از بین میرود.بنابراین این تستها فاقد حساس

زودرس نارسایی کلیه می باشد. حساسیت این گونه تستها از تستهای اندازه گیری اوره و کراتینین سرم بیشتر است.در 

آمدن حالت هایی مانند تورم کلیه یا نفریت میزان کراتینین در خون باال میرود همچنین انسداد مجاری ادراری و بند 

(باعث باال رفتن میزان کراتینین خون می شود.انسداد غده پروستات در زیاد شدن کراتینین سرم (anuriaادرار 

ارجح است و حساسیت و BUNبر اندازه گیری  Renal failureموثر است.برای تشخیص نارسایی های کلیوی 

 اختصاصیت باالتری دارد.

ار آن در اواخر بعد ظهر است. موارد افزایش کراتینین غیر از نارسایی بیشتر از مقد%4-2مقدار کراتینین صبحگاهی 

کلیوی در مواردی مانند اکرومگالی ،کم کاری تیروئید،نوزادان )دوهفته اول(،آرتریت روماتوئید،اندوکاردیت تحت حاد 

 باکتریایی،درمان با تستسترون ،پورپورای آلرژیک،دیابت و نقرس دیده می شود.

در کتواسیدوز دیابتی و دیستروفی عضالنی دیده می شود. کلیرانس کراتینین که با اندازه گیری موارد کاهش آن 

کراتینین سرم و ادرار در یک زمان مشخص تعیین میشود بهترین روش برای تعیین عملکرد گلومرولهای 

 هد.است کلیرانس پایین شروع بیماری کلیوی را نشان می د   renal glomerular functionکلیوی

تست کلیرانس کراتینین تستی است که در آزمایشگاه انجام می شود )بخش اورولوژی()ارولوگها و نفرولوژیست ها و 

اگر این دو گروه نباشند متخصص داخلی آنرا تقاضا میکند.( هدف از انجام این تست بررسی عملکرد کلیه )یک بخش 

 خاص(می باشد.

 بخش دارد:  کلیه ازنظر بیوشیمیایی و آزمایشگاهی دو

 الف(کپسول بومن:جهت بررسی فیلتراسیون کلیوی از کلیرانس کلیوی استفاده می گردد.

 تقاضا می شود. NPNب(نفرون ها:برای بررسی صحت عمل نفرون ها مواد 

کلیرانس:پاک شدن یا حذف شدن یک ماده از خون توسط کلیه در واحد زمان بر حسب تعداد میلی لیتر خون پاک 

. در کلیه وقتی ماده ای فیلتر می شود دوباره به داخل عروق خونی اطراف نفرون  min/mlه مورد نظر شده از ماد

بازجذب می شود و به خون برمیگردد و دوباره از خون وارد نفرون می شود. بهترین ماده برای بررسی کلیرانس ماده 

 نه مواد به دو دسته تقسیم می شوند:ای است که در بدن ما متابولیزه نشود و بازجذب نداشته باشد. اینگو

الف(خارجی: اینولین)از راه تزریق دوز مشخصی وارد بدن می شود(این ماده در بدن متابولیزه نشده و بازجذب نمیگردد 

 و ایده آل ترین ماده برای بررسی کلیرانس کلیه می باشد.

 )نوعی پروتئین( Cب(داخلی: اوره،کراتینین،سیستاتین

ماده بیرونی است و تزریق اضافی دارد در آزمایشگاه ها سعی می شود تا جایی که امکان دارد کار چون اینولین یک 

 تهاجمی انجام ندهند لذا از موادی که داخل بدن تولید میشوند استفاده میکنند.

یک بهترین وحساس ترین ماده جهت تستهای کلیرانس می باشد. این ماده درحال حاضر دارد به عنوان  cسیستاتین

روش وارد بازار می شود و در خیلی از کشورها کیت آن هست اما در ایران هنوز به عنوان کار روتین نمی باشد و کیت 

آن گران است. بدین جهت فعال از کراتینین استفاده می شود.این ماده از کراتین تولید شده و تولید آن به رژیم غذایی 

زجذب نمی گردد. دفع کراتینین در شبانه روز نسبتا ثابت است و بطور وابسته نبوده و وقتی دفع می شود دوباره با
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ادرار  ml1500)اگر فردی  mg 600-2000 ساعت می باشد یعنی24ادرار در  mlکراتینین به ازای هر  1mgمتوسط 

 کراتینین در ادرارش وجود دارد.( gr5/1ساعته دارد 24

 هرچه فرد عضالنی تر باشد کراتینینش بیشتر است.مقدار کراتینین به حجم عضالت فرد وابسته است پس 

 موارد مورد نیاز برای اندازه گیری کلیرانس کلیوی:

ساعتی که قرار است ادرار جمع آوری شود و کلیرانس 24:این نمونه طی نمونه سرم یا پالسمای فلوئوره یا هپارینه

ی در زمان مراجعه مریض به آزمایشگاه می باشد و اندازه گیری گردد از بیمار گرفته می شود. بهترین زمان نمونه گیر

ساعت هم می توان نمونه خون را گرفت 24ساعته را به او می دهیم )البته در حین این  24بعد دستور جمع آوری ادرار 

 اما مریض دیگر در دسترس نیست.(

نند در روش آنزیماتیک نمونه پالسمای فلوئوره یا هپارینه مناسب نیست. وجود مواردی ما

استواستات،استوهگزامید،استون،سفازولین،فروکتوز،متیل دوپا،پرولین باعث افزایش کاذب کراتینین شده و وجود 

 استیل سیستئین،بیلی روبین،سفالوتین،دیپیرون،هموگلوبین و لیپمی باعث کاهش کاذب کراتینین می شود.

بیمار داد تا خطا ایجاد نشود. بدین صورت که به  ساعته را به24بایستی حتما دستور جمع آوری ادرار ساعته: 24ادرار 

بیمار میگوییم که زندگی عادی خود را داشته باشد و چیزی را تغییر ندهد. )همان غذاهایی که روزهای قبل مصرف 

میکرده مصرف کند( البته بیمار نباید داروهای دیورتیک)زیاد کننده ادرار(و آنتی دیوروتیک مصرف کند و یا اگر احیانا 

لیتری دهان گشاد برای جمع آوری ادرار 4مصرف می کند ،پزشک به او دستور داده است. در آزمایشگاه یک ظرف 

ساعته وجود دارد که آن را به بیمار می دهند و اگر نداشته باشند به بیمار می گویند که آن را از فروشگاه های 24

 پزشکی تهیه کند.

ه جمع آوری ادرار را از یک ساعت مشخص آغاز کند و مثانه اش را در ظرف به هنگام مراجعه بیمار به او می گوییم ک

ساعت آن را به آزمایشگاه تحویل دهد. ساعت شروع جمع 24ساعت بعد اینکار را انجام دهد و راس 24خالی کند و تا 

اه بیاورد تا آزمایشها ساعت تمام شد فرد بتواند آنرا به آزمایشگ24آوری ادرار را باید در زمانی توصیه کنیم که وقتی 

 روی آن انجام شود.

ساعته است و در این مدت 24داخل این ظرفها از طرف آزمایشگاه یک نوع ماده محافظ ریخته می شود.)چون ادرار 

باکتری ها رشد می کنند،خیلی از مواد ادرار تغییر می کند و مواد نیتروژن دار از بین می روند چون باکتری ها آنها را 

کند و برای جلوگیری از این اتفاقها این ماده محافظ را داخل ظرف می ریزند.( اگر این ماده محافظ نباشد  مصرف می

ظرف را داخل یک نایلون تمیز گذاشته و بعد آن را داخل یخچال می گذارند. ماده محافظ می تواند اسید سولفوریک 

ساعت 24را از راس ساعتی که شروع کرده ایم تا اتمام  یا فنول باشد. درمورد نگهداری نمونه در یخچال بایستی نمونه

 در یخچال نگهداری کنیم تا باکتری در آن رشد نکند.

 4ظرف 4ساعته در برخی افراد زیاد)حدود24لیتر باشد .ادرار 20در افراد با دیابت بی مزه ممکن است حجم ادرار تا 

میباشد که میتواند cc600-2000ساعته24ل حجم ادرار میباشد.بطور نرما 300ccلیتری( و در برخی افراد کم و حدود

این مقدار بصورت هیپر یا هایپر درآید.یکی از مشکالت افراد دیابتی خصوصا دیابت بی مزه ، پلی اوری)پر ادراری( 

 است.
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 روشهای متداول اندازه گیری کراتینین:

 روش کالریمتریک یا شیمیایی)ژافه( -1

 روشهای آنزیمی -2

است اما روش ارجح کراتین کیناز است. روش (jaffe reaction)روش اول اندازه گیری کراتینین ژافه 

 است.(MS)همراه با اسپکتروفتومتری جرمیHPLCمرجع

معمولی ترین روش اندازه گیری کراتینین روشی بر اساس واکنش ژافه است در این واکنش کراتینین با پیکرات قلیایی 

(alkalinpikrate).ترکیب شده به کمپلکس قرمز رنگی تبدیل می شود 

این روش برای کراتینین اختصاصی نبوده و بسیاری از ترکیبات دیگر کروموژن رنگ مشابه تولید میکنند. از این 

ترکیبات کروموژن میتوان به پروتئین ، گلوکز ، اسید آسکوربیک، استن، استواستات و پیرووات اشاره کرد.روش های 

فه وجود دارد که اثرات مواد مداخله گر را کمتر میکند.قبل از انجام آزمایش بایستی پروتوئین سرم را اصالحی ژا

رسوب دهیم برای اینکار از یک محلول رسوب دهنده در محیط اسیدی استفاده میکنیم. معموال محلول رسوب دهنده 

دهد. برای جدا شدن بهتر پروتئین از نیروی تنگستات سدیم همراه با اسید سولفریک میباشد که پروتئین را رسوب می

 سانتریفیوژ استفاده میکنیم سپس از محلول رویی برای اندازه گیری کراتینین استفاده میکنیم.

 اندازه گیری کراتینین سرم توسط کیت درمان کاو،طبق روش زیر انجام میشود:

 معرف ها:

 محلول رسوب دهنده  -1

 معرف اسیدی  -2

 محلول اسید پیکریک -3

 قلیایی معرف -4

 dl/ml 1.5محلول استاندارد کراتینین  -5

 نمونه:

 سرم یا ادرار رقیق شده

 طرز کار:

 می باشد . برای آماده سازی سرم به ترتیب زیر عمل میکنیم .  ml  5/0مقدار سرمی که برای این تست نیاز است

0/5ml  + 2سرم در لوله کوتاهml  + 0/5آب مقطرml  + 1تنگستات سدیمml نرمال   2/3یک اسید سولفر 

سانتریفیوژ  rpm 2000دقیقه در دمای محیط میگذاریم و سپس ده دقیقه در دور  5به وسیله شیکر مخلوط کرده و 

 میکنیم.

از مایع صاف شده رویی برداشته و کراتینین سرم را اندازه میگیریم. نمونه ادرار چون حاوی کراتینی باالیی است باید 

 به ترتیب جدول زیر در لوله های خواسته شده مود را می افزاییم.رقیق شود سپس  1/50به نسبت 
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 جذب لوله ها را می خوانیم . 520nmƛ=دقیقه در دمای محیط و سپس در  15

=(ml/min) کلیرانس کراتینین
𝒗𝒄𝒓𝒆𝒂

𝒑𝒄𝒓𝒆𝒂
×v(ml/min)                              𝒗 =

حجم ادرار بیست و چهار ساعته

𝟏𝟒𝟒𝟎
 

کلیرانس سطح بدن را نیز وارد می از آنجایی که سطح کلیه هر فرد متناسب اب سطح بنش است گاهی در فرمول 

 کنند:

𝒗𝒄𝒓𝒆𝒂کلیرانس 

𝒑𝒄𝒓𝒆𝒂
× 𝒗 × 

𝟏.𝟕𝟑 𝒎𝟐

𝒔(𝒎𝟐)
)=2ml/min.m(  

در کتابهای بیوشیمی یک نوموگرام وجود دارد که سطح بدن را تعیین میکند کافی است که در آزمایشگاه قد و وزن 

 ست آورد.بیمار تعیین شده و از روی نمودار مساحت مربوطه را بد

 مقادیر نرمال کراتینین سرم:

 mg/dl 1/2-0/6بند ناف نوزاد                     

 mg/dl 0/4-0/2روزه4-1نوزاد

   mg/dl 0/7-0/3کودکان

                             mg/dl 1/3-0/9آقایان

                              mg/dl 1/1-0/6خانمها     

 مقادیر نرمال کلیرانس:

                   ml/min 125-85آقایان  

                   ml/min 115-75خانمها 

نشاندهنده نارسایی خفیف کلیه و اگر زیر  60باشد نشاندهنده وضعیت بد کلیه،کمتر از  85اگر این مقدار کمتر از 

ml/min30 ازمند پیوند کلیه است.باشد وضعیت حاد بوده و فرد نیاز به دیالیز دارد و مقادیر کمتر آن نی 

هرگاه کپسول بومن دچار اختالل شود ادرار فرد کم شده و دیگر دفع نمیشود و فرد دچار ادم میشود و باید دیالیز 

در هر 124mlاز پالسما را فیلتره میکند که از این مقدار  125mlشود. کپسول بومن در هر دقیقه حداکثر حدود

 میباشد.1/5Lرار میشود بنابراین حجم ادرار بطور متوسط در شبانه روز تبدیل به اد1mlدقیقه بازجذب شده و 

B St 2T 1T  

- - - 2ml صاف شده رویی 

- - 2ml -  رقیق شده  1/50ادرار 

- 1ml - - استاندارد کراتینین 

2ml 1ml - - آب مقطر 

1ml 1ml 1ml 1ml اسید پیکریک اشباع 

1ml 1ml 1ml 1ml  نرمال 0/75سود 
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ساعت جمع آوری کند میتواند ادرار  24کلیرانس با ادرار رندوم معموال اندازه گیری نمیشود اما اگر بیمار نتواند ادرار 

ادرار را بدست آورد. اما  صبحگاهی از بیمار گرفت و با در نظر گرفتن اینکه ادرار مربوط به چند ساعت بوده مقدار

جواب این تست خیلی متغیر است زیرا به میزان آب مصرفی ، مقطع کوتاه زمان وشرایط دیگری که در حجم ادرار 

 موثرند بستگی دارد.

درجه که به مدت یک هفته نگه داری  4ساعته در یخچال  24در آزمایشگاه وقتی کلیرانس داریم یک نمونه از ادرار 

درجه نگه داری میشود تا در صورت لوزوم قادر  -20زمان نیز یک نمونه سرم برای کراتینین در فریزر  میشود در این

 به تکرار آزمایش باشیم. 

یک نمونه سرم دو سی سی هم در بیوشیمی در قسمت سرم توالیزر جهت اندازه گیری کراتینین به کار میرود که بعد 

 می شود.  outاز یک هفته نمونه ها 

 وش آنزیمی:اصول ر

روش های آنزیمی مختلف بر اساس آنزیم های کراتینیناز یا کراتین کیناز وجود دارد معموال صحت کم این روش ها و 

 معرف های گران باعث میشود این روش ها از حالت عام خارج شود .

ساعته 24کنترل حجم ادرار ساعته یک انسان سالم تقریبا ثابت میماند بر اساس این مطلب  24مقدار کراتینین در ادرار 

 بیماران با اندازه گیری کراتینین ممکن می گردد.

درجه سانتیگراد باعث  30لیپمی و همولیز باعث افزایش کاذب در اندازه گیری کراتینین میگردد.دمای واکنش بیش از 

 افزایش کراتینین میشود زیرا مواد مداخله گر وارد عمل میشوند.

جداسازی سریع سلول ها از سرم برای اجتناب از تولید آمونیوم در نمونه ضروری میباشد . در روش های آنزیماتیک 

 شوند درجه باعث افزایش کراتینین میشود زیرا مواد مداخله گر وارد عمل می 30دما واکنش بیش از 

 انواع روش های آنزیمی:

 رخ میدهد. 340nmکراتین+کراتین کیناز کاهش جذب نوری در  کراتینین

 کراتین آمیدوهیدروالز و سارکوزین اکسیداز کراتینین د آمیناز کراتینیناز و کراتیناز
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 lipid panelموضوع آزمایش:

 مقدمه:

 لیپید ها یا چربی ها، مواد طبیعی بافت های جانوری و گیاهی هستند که بوسیله حالل های غیر قطبی مانند اتر و بنزن از بافت ها استخراج 
 میگردند.از وظایف آنها می توان به ذخیره انرژی و عایق حرارتی و ضربه گیری اشاره کرد.

استروئیدها  -7ترپن ها  -6اسفنگو لیپیدها  -5فسفولیپیدها  -4موم ها  -3( TGید)تری گلیسیر -2اسیدهای چرب  -1طبقه بندي لیپیدها: 

 پروستا گلندین ها -8

 VLDLو  LDLاندازه گیری می شود.اما منظور از   HDLو  VLDLو  LDL( و TCو کلسترول تام ) TGمقدار  LIPID PANELدر آزمایشات   

 چیست؟ HDLو 

ای خون هستند.چون لیپیدها در آب نامحلول هستند برای انتقال در خون نیازمند مواد محلول در آب مانند این مواد در واقع لیپو پروتئین ه 
 4به  پروتئین ها هستند.ترکیب لیپید و پروتئین تشکیل لیپوپروتئین میدهد.بر اساس اختالف در مقدار تر کیب شیمیایی لیپو پروتئین ها آنها را

 دسته تقسیم بندی میکنیم: 

با منشاء خارجی می باشد.در سلول های رئده ساخته شده و از  TGمیکرون ها:بزرگترین لیپوپروتئین است.دارای مقدار زیادی شیلو  -1

نسبت به پروتئین ها دارای چگالی  TGطریق عوق لنفاوی به خون میریزد.طول  عمر آنها کوتاه است و هچنین به دلیل بیشتر بودن 
 پوپروتئین بیشتر باشد ، چگالی آن کمتر است.(کمتری است.)هرچه لیپیدهای یک لی

VLDL ناقل لیپید های با منشاء داخلی است و در کبد ساخته می شود.این لیپوپروتئین نیز دارای لیپید زیادی است و افزایش آن در نمونه سبب :
 کدر شدن آن میگردد.

LDL عروقی است.اتصال -بیماری های قلبی: دارای مقدار زیادی کلسترول می باشد و به عنوان عامل مهمی برایLDL  به گیرنده سبب ورود
 محتویات آن به سلول و ایجاد عوارض بعدی را می کند.

HDL ساخته شده است. 2به  1: به طور عمده از کلسترول و فسفولیپید به نسبت 

 تغییری در ظاهر نمونه ندارد. LDLو  HDLنکته: افزایش مقدار 

 دازه گیری لیپیدها ، به تعریف چند واژه در خصوص این آزمایش می پردازیم:قبل از بررسی روش های ان  
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و شیلومیکرون.بنابراین سوء جذب ویتامین های محلول در چربی دیده  LDLو  VLDLوعدم تشکیل  Bآبتا لیپوپروتئینمی: فقدان آپولیپوپروتئین 
 می شود.همچنین استئاتوره)چربی در مدفوع( نیز قابل مشاهده است.

 آپولیپوپروتئین: پروتئین های موجود در ساختمان لیپو پروتئین ها. 

 آترواسکروز: تنگی مجرای داخلی عروق به دلی رسوب چربی به خصوص کلسترول.  

 هیپر لیپوپروتئینمی: افزایش یک یا چند گروه از لیپوپروتئین ها.  

 .TG(: ظاهر شیرمانند سرم به دلیل افزایش Lactescenceلیپمیک یا شیر مانند)

می باشند.اسیدهای  COOH–اسیدهای چرب:اسیدهای آلی هستند که بیشتر اسیدهای آلی اسیدهای کربوکسیلیک هستند ودارای گروه فعال  

 و      Cisچرب دارای ایزومرهای 

Trans  دارد. دسته ای از آنها توسط بدن سنتز ولی دسته ای سنتز  کربن محدودیت چرخش وجود –هستند زیرا در اطراف پیوند دوگانه کربن
نمی شوند. منابع اسیدهای چرب بدن ممکن است خارجی یا داخلی باشند.منبع خارجی از طریق رژیم غذایی تامین می شود و منبع داخلی از 

 طریق کبد و بافت چربی تولید میشود.

با اسیدهای چرب تشکیل استر می دهد.در حدود  3کربن شماره  OHل است.بوسیله گروه کلسترول: کلسترول یک الکل ماکرومولکول یا استرو  
2

3
به کبد رفته و تبدیل به نمک های صفراوی شده و به روده میریزد.هر چند که  HDLکلسترول تام پالسما استریفیه است. کلسترول توسط  

کبدی گویند.افزایش  –قدار از آن دفع می گردد.این چرخه را چرخه روده ای مقدار زیادی از این مقدار بازجذب می شود وبه کبد می رود ولی م

( سبب رسوب در سرخرگ ها و ایجاد بیماری آرواسکروز می شود.منابع کلسترول موجود در بدن نیز میتواند خارجی LDLکلسترول )به طور عمده

 ساخته میشود. RBC اخلی هم توسط همه سلول های بدن به جزیا داخلی باشد.منبع خارجی که توسط رژیم غذایی تامین میگردد و منبع د

 بعد از معرفی  لیپیدها ی موجود در این آزمایش سراغ اندازه گیری هر کدام میرویم:  

 اندازه گیری کلسترول تام: 

 -2روش آنزیمی  -1م وجود دارد.روش کلی برای اندازه گیری کلسترول تا 2برای اندازه گیری کلسترول تام باید نمونه مورد نظر ناشتا باشد. 
 روش غیر آنزیمی

بوشاد نیز معروف است که درآن کلسترول را با انیدرید اسید و اسید سولفوریک غلیظ واکنش داده  -روش غیر آنزیمی:این روش به روش لیبرمن 
عنوان اکسیدکننده است.در این نوع آزمایش  که این واکنش منجر به تشکیل رنگ سبز می شود.انیدرید اسید به عنوان حالل و اسیدسولفوریک به

برابر  6ممکن است پروتئین ها و بیلی روبین و هموگلوبین نیز تداخل ایجاد کنند.در حضور آهن رنگ قرمز ایجاد می شود که جذب نوری آن 
 نسبت به غیاب آهن می شود.

از روش آنزیمی در آزمایش ها استفاده می شود.کیت های روش آنزیمی: چون روش اکسیداسیون شیمیایی دارای حساسیت و دقت کافی مبود 
یی آزمایشگاهی وجود دارند که دارای کلسترول هیدروالز هستند و چون اولین بار آنها را از باکتری جدا کردند به کلسترول هیدروالز باکتریا

 معروفند.

 کلسترول  + استرکلسترول هیدروالزاسیدچرب  𝐻2O  +  استر کلسترول
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تولید میشود.هر   𝐻2𝑂2، کلسترول تبدیل به یک ترکیب کتونی شده و  OHاست.با اکسید کردن این  OHدارای  3کلسترول بروی کربن شماره 
داشتیم میتوان توسط کروموژن ها ترکیب را رنگی کرد و شدت رنگ را اندازه گرفت.کروموژن مورد استفاده ما در این آزمایش   𝐻2𝑂2کجا ما 

 آنتی پیرین می باشد.آمینو 4

 quinonemineآمینو آنتی پیرین 𝐻2𝑂2+  4ان             کلسترول اکسیداز        3ان  4آب اکسیژنه   +  کلست 𝑂2   +   کلسترول

 اندازه می گیریم. 500nmحال با روش اسپکتروفوتومتری شدت نور را در 

 اندازه گیری تری گلیسیرید: 

 روش آنزیمی یا سینتیک -2روش شیمیایی  -1روش برای اندازه گیری تری گیلیسیرید خون وجود دارد:  2 

روش شیمیایی: همان روش های رنگ سنجی قدیمی است که دارای مراحل متعدد بوده و از دقت کافی هم برخوردار نیست.به همین دلیل  
 شوند.روش های آنزیمی بر روش های شیمیایی ترجیح داده می 

توسط آنزیم لیپاز به گلیسرول و اسید  TGبه روش آنزیمی ممکن است چند روش داشته باشد. گاهی  TGروش های آنزیمی: اندازه گیری  
چرب تبدیل می شود که گلیسرول حاصل توسط گلیسرول کیناز به گلیسرول فسفات تبدیل می شود.حال گلیسرول فسفات توسط گلیسرول 

 آمینو آنتی پیرین واکنش داده و کمپلکس رنگی ایجاد می کند.4با  𝐻2𝑂2تبدیل می شود. 𝐻2𝑂2کسی استن فسفات و اکسیداز به دی هیدرو

 NADHرا تحت اثر انزیم گلیسرول فسفات دهیدروژناز قرار میدهند.حاال تولید گاهی گلیسرول فسفات بدست آمده توسط آنزیم گلیسرول کیناز  

را با نمک تترا سدیم واکنش داده که فورمازون تشکیل شود.در این حالت  NADHذب است.گاهی هم باز این دارای ج 340nmداریم ، که در 

 را بدست می آورند. TGروش توسط جذب نوری غلظت  3بررسی کرد.در هر  500nmباید جذب نوری را در 

 : HDLاندازه گیری  

جدا نمود.برای این کار از اختالف چگالی کمک میگیریم.باید به نمونه مورد نظر  VLDLو  LDLنمونه باید انرا از  HDLبرای اندازه گیری  

 rpm 3000دقیقه با دور  15یا  rpm 1500دقیقه با دور  20مقداری هپارین یا دکستران سولفات یا فسفو تنگستات اضافه کنیم. بعد آنرا 

کرده و توسط روش های اندازه گیری کلسترول تام مقدار انرا اندازه  می باشد را جدا HDLسانتیفوژ کرده و سپس محلول رویی را که همان 
 گرفت.

 : LDLاندازه گیری 

 روش غیر مستقیم -2روش مستقیم  -1وجود دارد. LDLروش برای اندازه گیری  2 

ز طریق الکتروفورز جدا کرده و آنرا را ا LDLروش مستقیم: عبارت است از اولترا سانتیفوژ نمونه و اندازه گیری کلسترول آن.یا در روشی دیگر  ، 
 تحت اثر  آنزیم کلسترول اکسیداز قرا داد  و سپس توسط  رنگ سنجی مقدار آنرا اندازه گرفت.

معموال از روش مستقیم استفاده نمی شود.در این روش از یک معادله به نام معادله ی فریدریکسیون  LDLروش غیرمستقیم: در اندازه گیری مقدار  
 می شود.این معادله به شکل زیر است. استفاده

 کلسترول HDL +  کلسترولVLDL + کلسترولLDL = (TC)کلسترول تام 

LDL کلسترول تام= کلسترول(TC)  - (VLDLکلسترول  +  HDLکلسترل) 
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 :VLDLاندازه گیری  

 از یک نسبت ساده استفاده می شود.به طوری که  VLDLبرای اندازه گیری  

 VLDL =
𝑇𝐺

5
 (𝑚𝑔

𝑑𝑙⁄ ) 

 مقادیر نرمال:

𝑚𝑔در نمونه ناشتا: کمتر از  TGمقدار نرمال 
𝑑𝑙⁄200 

𝑚𝑔در نمونه ناشتا: کمتر از  TCمقدار نرمال 
𝑑𝑙⁄200 

𝑚𝑔در نمونه ناشتا:  TCمقدار منطقه مرزی 
𝑑𝑙⁄200 – 220  

𝑚𝑔در نمونه ناشتا: بیشتر از TCمقدار غیر طبیعی 
𝑑𝑙⁄200 

𝑚𝑔 65-35: برای مردان HDLمقدار نرمال 
𝑑𝑙⁄  و برای زنان𝑚𝑔

𝑑𝑙⁄35-75 

𝑚𝑔: کمتر از LDLمقدار نرمال 
𝑑𝑙⁄150 

𝑚𝑔بین  LDLمقدار 
𝑑𝑙⁄150-190   .رضایت بخش نیست 

𝑚𝑔بیشتر از  LDLمقدار 
𝑑𝑙⁄190 .غیر طبیعی است 

 روش آزمایش ها:

 :TGاندازه گیری 

  Tلوله تست stلوله استاندارد لوله بالنک

- - 10𝝁𝜾 سرم 

- 10𝝁𝜾 - استانداردTG 

10𝝁𝜾 - - آب مقطر 

1ml 1ml 1ml  معرفTG 

 

𝑚𝑔در این آزمایش  TGاستاندارد 
𝑑𝑙⁄200  دقیقه در دمای    اتاق      20- 25یا  ℃37دقیقه در دمای  10است.بعد از آماده سازی لوله ها آنها را

 گذاشته

λو سپس در  = 546nm      .جذب آنرا میخوانیم 

 :HDLاندازه گیری  

200μι  0/5سرم را باml  معرف رسوبHDL  دقیقه با دور  15دقیقه د دمای اتاق نگه داری کرده و بعد آنرا 10مخلوط میکنیم.سپس

3000rpm .سانتریفوژ میکنیم 
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  Tلوله تست  Bلوله بالنک 

- 100𝜾𝜇 محلول رویی 

100𝝁𝜾 - آب مقطر 

 

λگذاشته و سپس در  ℃37دقیقه در دمای  10پس از آماده کردن لوله ها آنها را  = 546nm  .جذب آنرا میخوانیم 

 اندازه گیری کلسترول تام:

  کلسترول تام stلوله  Bلوله 

- - 10𝝁𝜾 سرم 

- 10𝝁𝜾 - 
استاندارد 
 کلسترول

10𝝁𝜾 - - آب مقطر 

1ml 1ml 1ml 
معرف 
 کلسترول

 

 

λقرار داده و سپس در  ℃37دقیقه در دمای  10کرده و  mixپس از آماده سازی لوله ها آنرا  = 546nm.جذب آنرا میخوانیم 

 در همه آزمایشات باال از فرمول زیر برای بدست آوردن غلظت نمونه از میزان جذب آن استفاده میکنیم:

c𝑇=
𝐴𝑇

𝐴𝑠𝑡
× 𝐶𝑠𝑡 

 

 

 

 کلسیم و فسفراندازه گیری 

 رابطه نزدیکی با هم دارند  بنابراین بحث درباره این عناصر تواما انجام می شود .  آنجایی که متابولیسم کلسیم و فسفر در بدناز 

 الف( توزیع کلسیم و فسفر در بدن:

 15کلسیم بدن و  %1فسفر بدن در ساختمان استخوان و دندان ها وجود داشته و حدود  درصد 85-80کلسیم بدن و  درصد99 

 فسفر بدن در مایعات خارج سلولی و بافت های نرم وجود دارد  درصد
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قسمت عمده فسفر در خون به لیپد ها و پروتئین ها متصل است )فسفو لیپید و فسفو پروتئین ( و مقدار کمی از آن به صورت 

میابد )بدلیل فسفوریالسیون و (وجود دارد . فسفات سرم بالفاصله  بعد از خوردن گلوکز و یا انسولین کاهش Piفسفر معدنی )

 متابولیسم کربوهیدرات ها  ( ورزش نیز باعث افزلیش سطح فسفر می شود .

 سطح فسفر و کلسیم کودکان بیشتر از بالغین است .

مکان اصلی ذخیره کلسیم ، فسفر  و منیزیم دراستخوان است که به شکل هیدروکسی آپاتیت  ذخیره میشود و سپس به هنگام  

استخوان به داخل مایعات آزاد میشود در مایعات ، کلسیم به داخل میتوکندری و شبکه سارکوپالسمی رفته و آنجا ذخیره لزوم از 

 .میشود ولی این ذخیره قابل دسترس است . اما در استخوان ذخیره آن کلی بوده و دیر به داخل جریان خون می آید

 ب( اعمال کلسیم در بدن :

ب با فسفر و یون های هیدروکسیل بخش کریستالین اسکلت استخوانی )هیدروکسی آپاتیت(را (نقش ساختمانی )در ترکی1

 .تشکیل می دهد

استخوان از دو بخش ساخته شده است : الف ( بخش ارگانیک : شامل کالژن و آمینو اسید های لیزین ، پرولین  و  به طورکلی

 .شامل کلسیم  و فسفر به مقدار زیاد است  هیدروکسی پرولین    ب( بخش کریستالی ) غیر ارگانیک (  :

 ( فعال کننده آنزیم ها  به عنوان کوفاکتور 2

 (دخالت در انعقاد خون 3

 عضله –( به عنوان نوروترنسمیتر در انقباض عصب 4

 .(.( انقباض عضالنی : کلسیم برای حرکت عضالت الزم است )قلب و عضالت هنجره کلیدی ترین عضالت بدن هستند5

 ( انتقال امواج عصبی 6

 ( تولید شیر در خانمهای شیرده 7

 ( ترشح سلولی )کمک کننده در نقل و انتقاالت غشای سلولی (8

 پ( اعمال فسفر در بدن :

 نقش ساختمانی  (1

a.  تشکیل بخش کریستالین استخوان به همراه کلسیم 

b.  فسفو لیپید ها بخش عمده غشای سلولی اند 

c. سفات هستنداسید های نوکئیک پلیمر های ف 

 دخالت در متابولیسم کربوهیدرات ها ، چربی ها و نوکلئو پروتئین ها (2

  GTPو  ATPذخیر انرژی :در قالب مولکول های پر انرژی  (3

 پیامبر ثانویه در مکانیسم عمل هورمونی است   cAMPاعمال تنظیم کننده : (4
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 نقش بافری : فسفات  به همراه پروتئین ها در داخل سلولها عملکرد بافری دارند    (5

 ت( جذب کلسیم:

 شیر و فراورده های شیری منبع اصلی کلسیم و فسفر غذایی هستند  .1

 جذب را افزایش می دهد  اسیدی PHکلسیم و فسفر هر دو در روده کوچک جذب می شوند و  .2

برای جذب کلسیم ضروری و جذب فسفات را تحریک می کند . معتقدند که پروتئین متصل به کلسیم )ناقل  Dویتامین  .3

 فعال ، تحریک میشوند  Dکلسیم ( در حضور ویتامین 

( هیدروکسیله شدن PTH(  جذب کلسیم و فسفر را بطریق غیر مستقم افزایش می دهد )PTHهورمون پاراتیروئید ) .4

فعال افزایش می یابد در نتیجه جذب  کلسیم و فسفر  با ازدیاد  Dریک میکند بنابراین ویتامین در کلیه تح  Dویتامین 

 .افزایش میابد Dویتامین 

 .رزیم غذایی پر پروتئین وجود اسید آمینه های خاص )لیزین و آرژنین ( جذب کلسیم را افزایش میدهند .5

  Non diffusible( و غیر قابل منتشر شدن )diffusibleه )تقریبا تمام کلسیم خون در سرم بوده و دو فرم منتشر شوند

protein -bound( وجود دارد .  فرم منتشر شونده  یا به صورت کمپلکس با تاتارات و فسفات  بنام )Complexd. Ca )

 .( میباشد که فرم فعال کلسیم در خون فرم یونیزه شده استIonized-Caبوده ویا به صورت کلسیم یونیزه شده )

جابجا شود ولی فرم غیر منتشر شونده به علت باند   ICFو  ECFفرم منتشر شونده به علت یونیزه بودن می تواند به راحتی بین  

 .بودن به پروتئین نمی تواند جابجا شود

 .کلسیم توتال میباشد %20مقدار واقعی کلسیم یونیزه شده در حدود 

+ فرم باند شده به  %10-5+ فرم کمپلکس   %45-40در آزمایشگاه عموما کلسیم توتال اندازه گرفته می شود )کلسیم یونیزه  

( از آنجا که فقط فرم یونیزه از نظر فیزیولوژیک فعال است غلظت کلسیم توتال ممکن است گمراه کننده باشد .  %50-45پروتئین 

 .ایی هستند که برای تفسیر کلنیکی مقادیر کلسیم توتال باید در نظر گرفته شودفاکتور ه PHغلظت پروتئین سرم و 

در حاالتی که غلظت آلبومین پایین است )مثال بیمار کلیوی( غلظت کلسیم توتال ممکن است کاهش یابد چون پروتئین باند به 

ماند . از آنجا که فرم فعال کلسیم فرم یونیزه کلسیم کمتر از مقدار طبیعی است .بهر حال کلسیم یونیزه عموما طبیعی باقی می 

 است تتانی غالبا در ارتباط با هیپو آلبومینی است .

غلظت کلسیم توتال در تغییرات غلظت آلبومین سرم باید تصحیح شود به ازای هر یک گرم در دسی لیتر کاهش 

 به کلسیم توتال اضافه می شود . mg/dl 0.8آلبومین از مقدار طبیعی، 

 :  PHاثر 

 اسیدوز باعث افزایش کلسیم یونیزه می شود .

 آلکالوز باعث کاهش کلسیم یونیزه می شود .

 سطح کلسیم و فسفر بطور مستقیم یا غیر مستقیم تحت تاثیر فاکتورهای زیر می باشد :
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 رو ی  هر ارگان که اثر میکند، تا میزان کلسیم سرم را افزایش دهد  PTH( : هورمون PTHهورمون پاراتیروئید ) (1

a. استخوان :  باعث آزاد شدن کلسیم از استخوان به خون میشود. 

b. کلیه : بازجذب کلسیم را افزایش و بازجذب فسفر را کاهش می دهد. 

c. روده : جذب کلسیم و فسفر را افزایش می دهد. 

 .های تیروئید ترشح شده و مقدار کلسیم را کاهش می دهد c-cellکلسی تونین : در پاسخ به هیپرکلسیمی از  (2

a. در استخوان باعث مهار استئولیز و فعالیت استئوکالست می شود. 

b. در کلیه باعث کاهش بازجذب کلسیم و فسفر می شود. 

 : فرم فعال آن روی ارگان های زیر اثر می گذارد : Dویتامین  (3

a. روده : جذب کلسیم و فسفر را افزایش می دهد. 

b. استخوان : استوسیت ها و استئولیتیک را تحریک میکند. 

c. بقای کلسیم در سرم را افزایش می دهد. 

در کلیه ، روده  و استخوان با کمک  PTHاثر یکدیگر را تقویت میکنند )تمام اعمال  Dو ویتامین  PTHالزم بذکر است که 

 .یردصورت میگ Dویتامین 

 ث(اختالالت کلسیم :

کاهش مقدار کلسیم سرم در هیپوپاراتیروئیدیسم، اختالالت گوارشی)به ویژه کاهش اسید کلریدریک شیره معده ( وپاره ای از 

جذب روده ای کلسیم را تقلیل می دهد . کاهش شدید کلسیم  Dبیماری های استخوانی وکلیوی دیده می شود .کاهش ویتامین 

 ضه ای شبیه تتانی را به وجود می آورد .یونیزه سرم عار

، بعضی از بیماری های استخوانی و به ویژه  Dافزایش غلظت کلسیم سرم در هیپر پاراتیروئیدیسم ، مسمومیت با ویتامین 

Sarcoidosis  مشاهده میشود. 

 ج( عالیم بالینی کمبود کلسیم : 

حالت شدید تر انگشتان منقبض میشوند و عضالت دچار گرفتگی شدید در ابتدا به طور خفیف نوک انگشتان مورمور می کند . در 

طوریکه انگشتان کچ شوند راست کردنشان سخت میشود و اگر این حالت شدید تر شود انقباض حاد عضالنی روی می دهد )درگیری 

 .عضالت قلب و هنجره ( که میتواند کشنده باشد

 ح( نمونه مورد نیاز برای سنجش کلسیم و فسفر

 .مایش را می توان روی سرم ، پالسما یا ادرار رقیق شده انجام دادآز

 ویژگی ها نمونه مورد آزمایش : 

بسیار بیشتر از پالسما است و در صورت همولیز بودن  RBCنمونه نباید همولیز باشد چراکه غلظت پتاسیم در داخل  (1

 .باعث افزایش کاذب نتیجه میشود
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با تشکیل کمپلکس فسفو مولیبدات و همچنین کمپلکس  EDTAرات ، اگزاالت و استفاده از ضد انعقادهایی مثل سیت (2

 .کلسیم تداخل کرده و در سنجش فسفات و کلسیم  اختالل ایجاد میکند

 .بهترین ضد انعقاد برای تست های کلسیم و فسفر هپارین است (3

 ( O-Cresol phethalein complex (CPC)خ( اساس سنجش کلسیم )

قلیایی  با کرزول فتالئین کمپلکس ارغوانی رنگ ایجاد میکند . شدت رنگ حاصله متناسب با غلظت کلسیم کلسیم در محیط 

 .میباشد

برای سنجش کلسیم تام ابتدا با اضافه کردن یک معرف همه کلسیم موجود در نمونه را به صورت یونیزه درمی آوریم و بعد معرف 

 .رنگزا را اضافه کنیم

 :گیری کلسیم سرم مطابق جدول عمل میکنیم روش کار : برای اندازه

B St T  

- - 20 μl  سرم مریض 

- 20 μl - استاندارد کلسیم 

20μl - - آب مقطر 

1ml 1 ml 1 ml  1معرف شماره 

 

 دقیفه پایدار است(30دقیقه جذب اولیه را میخانیم )محلول رنگی  5لوله ها را مخلوط کرده و بعد از 

250 μl 250 μl 250 μl  2محلول شماره 

 

 دقیقه جذب دوم را میخوانیم  سپس از فرمول زیر غلظت کلسیم را محاسبه میکنیم . 5لوله ها را مخلوط کرده و بعد از  

 .حداکثر جذب دارد nm 570کمپلکس کلسیم در طول موج 

∆𝑜𝑑 𝑇

∆𝑜𝑑 𝑆𝑡
 × 𝐶𝑠𝑡 = 𝐶𝑡 𝑚𝑔/𝑑𝑙 

 شند.استفاده می کنیم باید یکبار مصرف بوده و یا اسید واش شده باتذکر: ظروفی که برای سنجش کلسیم و فسفر 

 .است  mg/dl 10.3- 8.6مقادیر نرمال کلسیم تام سرم

 خ( اساس سنجش فسفر :

فسفر معدنی موجود در سرم و یا سایر مایعات بدن با آمونیوم مولیبدات در محیط اسیدی واکنش داده و کمپلکس فسفو ملیبدات 

احیا شده و مولیبدن آبی رنگ را تولید میکند که  Cد که فسفو مولیبدات در حضور مواد احیا کننده مانند ویتامین را تولید می کن

 .حداکثر جذب را دارد و شدت رنگ متناسب با غلظت فسفر است  nm 340در طول موج 
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 :برای اندازه گیری فسفر سرم مطابق جدول زیر عمل میکنیم

B St T  

- - 25 𝜇𝑙  سرم بیمار 

- 25𝜇𝑙 - استاندارد فسفر 

25𝜇𝑙 - - آب مقطر 

2.5 𝑚𝑙 2.5𝑚𝑙 2.5𝑚𝑙  معرف 

 

نانومتر می خوانیم و از فرمول زیر غلظت نمونه را بدست 340دقیقه جذب آن را در طول موج  5لوله ها را مخلوط کرده و پس از 

 :آوریم می

∆𝑜𝑑 𝑇

∆𝑜𝑑 𝑆𝑡
 × 𝐶𝑠𝑡 = 𝐶𝑡 𝑚𝑔/𝑑𝑙 

5-2.5مقدار نرمال فسفر سرم :
   𝑚𝑔

𝑑𝑙
 

 

                  منیزیوماندازه گیری 

Mg  به همراهk  از کاتیون های مهم داخل سلولی هستند که در استخوان و دندان وجود دارند. این عنصر چهارمین کاتیون فراوان

منیزیم همراه با کلسیم و فسفات در استخوان ها ذخیره شده است. حدود  %50در بدن و دومین یون داخل سلولی فراوان می باشد. 

به صورت یون منیزیم درون پالسما بوده و در گلبول های قرمز وارد می شود.  %1 آن در عضالت و بافت های نرم است و تنها 49%

( وبقیه متصل به آلبومین است. پس انتظار داریم عواملی که سطح +mg2به صورت یون آزاد منیزیم ) %70-60،  %1حال از این 

زان منیزیم داشته باشند که می توان آن را درون آلبومین را در بدن تغییر می دهند بتوانند تغییرات قابل مالحظه ای هم روی می

 پالسما اندازه گیری کرد.

واکنش شیمیایی شرکت می کند و درتعداد وسیعی از واکنش های بیوشیمیایی نقش دارد. منیزیم در واقع  300منیزیم در بیش از 

،  DNAیم را تشکیل می دهد. در بیوسنتز به عنوان یک جزء ثابت از متالوآنزیم ها است و جزء فلزی )کوفاکتور( ساختمان آنز

RNA  و پروتئین ها نیز نقش دارد. همچنین می تواند با ،DNA  ،RNA  .و پروتئین ها کمپلکس بدهد ، 

بنا براین دامنه ی وسیعی از واکنش ها هستند که منیزیم در آن ها نقش دارد. پس اگر اختاللی مربوط به این عنصر مهم داشته 

مام بدن با آن درگیر می شود . این درگیری در مناطقی مثل استخوان که منیزیم در آنجا بیشترین نقش را ایفا می باشیم قاعدتا ت

کند بیشتر خواهد بود. پس در تشکیل استخوان نیز چنانچه  میزان منیزیم بدن کم باشد فرم طبیعی استخوان ایجاد نخواهد شد و 

 اختالالتی در آن به وجود خواهد آمد.

اهیچه ها منیزیم در انتقال پیام عصبی بین عصب و عضله نقش دارد. وقتی میزان منیزیم تغییر یابد انقباضات عضالنی نیز در م

 تحت تأثیر قرار می گیرد.
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عالوه بر این ها منیزیم کانال های کلسیم و پتاسیم را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین عواملی که سبب کاهش میزان منیزیم 

شوند، میزان کلسیم و پتاسیم را هم کاهش می دهند. در چنین شرایطی یک سری اختالالت وابسته به کمبود منیزیم وجود می 

دارد که مستقیما خود منیزیم در آن ها نقش دارد، همچنین عوارض مربوط به کاهش کلسیم مانند تتانی )لرزش عضالت( را نیز به 

 همراه کمبود منیزیم خواهیم داشت.

م اصلی که در جذب منیزیم دخالت دارد روده باریک است و بیشترین جذب منیزیم از این ناحیه صورت می گیرد. اندام اصلی اندا

 که در دفع منیزیم دخالت دارد کلیه می باشد.

ه )یون یتیم( نیز می گویند. چون سیستم اندوکرین یا یک سیستم هورمونی مختص منیزیم نداریم ک Orphan ionبه منیزیم 

میزان آن را در بدن تنظیم کند. منیزیم معموال همراه با کلسیم تنظیم می شود. هورمون هایی که در تنظیم کلسیم نقش دارند بر 

، کلسی تونین ، آلدوسترون ، هورمون  D، ویتامین  PTHروی تنظیم منیزیم نیز تأثیرگذارند. مهمترین این هورمون ها عبارتند از: 

 و کلسی تونین از بقیه مهم ترند. D، ویتامین  PTHانسولین و گلوکاگون. در این بین  های جنسی استروئیدی ،

PTH  باعث آزادسازی کلسیم از بافت استخوان می شود. بنابراین میزان کلسیم خون را افزایش می دهد و در رابطه با منیزیم نیز

ا مهار می کند می تواند از این طریق نیز باعث افزایش دفع کلیوی کلسیم ر PTHهمین نقش را ایفا می کند. از طرف دیگر چون 

 میزان منیزیم در سرم شود.

 از طریق افزایش جذب روده ای منیزیم میزان آن را افزایش می دهد. Dویتامین 

درمورد کلسی تونین مکانیسم عمل آن کامال مشخص نیست. اما حدس می زنند همانطور که میزان کلسیم را کاهش می دهد، بر 

 وی منیزیم نیز اثری مشابه داشته باشد.ر

 درمورد آلدوسترون مشخص شده جذب کلیوی منیزیم را افزایش می دهد، همان گونه که بازجذب سدیم را افزایش می دهد.

 دهد.پس اگر اختاللی در رابطه با ساخت و ترشح این هورمون ها داشته باشیم، می تواند میزان منیزیم را در بدن تحت تأثیر قرار 

 اصول آزمایش:

نمونه هایی که برای اندازه گیری منیزیم استفاده می شود، نمونه سرم یا پالسمای هپارینه و یا ادرار می باشد. در اینجا به خاطر 

دارند نمی توان از آن ها به عنوان ماده ضد انعقاد استفاده کردو ماده ضد انعقاد ارجح  EDTAتداخالتی که اگزاالت سیترات و 

 رین می باشد.هپا

در نمونه های ادرار ممکن است منیزیم در داخل نمونه رسوب کرده باشد. برای اندازه گیری منیزیم در چنین نمونه هایی در ابتدا 

برسد و منیزیم از حالت رسوب خارج شود و به صورت آزاد حل شود  4 -3ادرار به حدود  PHقطره اسید اضافه کنیم تا  3 -2باید 

 زه گیری باشد. سپس با کیت مخصوص مقدار آن را چک می کنیم.تا قابل اندا

است.  Atomic Absorptionروش های متداولی برای اندازه گیری منیزیم استفاده می شود که روش مرجع و استاندارد روش 

زا استفاده می کنند.  اما در آزمایشگاه ها معموال روش رنگ سنجی استفاده می شود که در آن از رنگ های متفاوتی به عنوان رنگ

( . البته بسته به نوع کیت طراحی شده ترکیب رنگی مورد استفاده متفاوت است. titan yellowمثال ترکیباتی به نام زرد تیتان )



237 
 

استفاده می شود. این ترکیب رنگ زا می تواند با منیزیم داخل سرم یا هر نمونه  xylidyl blueمثال در کیت این آزمایش از 

 نانومتر حداکثر جذب را دارد. 520مپلکس رنگی ایجاد کند که این کمپلکس در طول موج دیگری ک

درجه سانتی گراد یعنی دمای اتاق نگه داری کنیم،  25 -18پایداری منیزیم: در نمونه های سرم یا پالسما اگر آن ها را در دمای 

درجه یخچال نگه  4رابطه با نمونه ادرار چنانچه آن را در دمای  منیزیم موجود در آن ها می تواند تا یک هفته دوام داشته باشد. در

 داری کنیم، منیزیم آن تا یک هفته پایدار می باشد.

 روش کار:

برای اندازه گیری منیزیم بایستی از وسایل یکبار مصرف استفاده کنیم. )نوک سمپلر و لوله های آزمایش پالستیکی(. همچنین باید 

 با محیط اطراف آلوده نشوند چون مقدار منیزیم در محیط زیاد است و در آزمایش اختالل ایجاد می کند.مراقب باشیم این وسایل 

کنیم   HCl 5%acid washچنانچه بخواهیم از لوله های شیشه ای استفاده کنیم، حتما باید قبل از انجام آزمایش آن ها را با 

 ک بار تقطیرشده میزان منیزیم قابل توجهی دارد.(وبا آب دوبار تقطیرشده، شستشو دهیم. )آب معمولی یا ی

 mg/dl 2.5میکرولیتر محلول استاندارد منیزیم با غلظت  St  ،10میکرولیتر سرم، در لوله  T  ،10سه لوله برمی داریم. در لوله 

ت در لوله بالنک آب اضافه می کنیم. نیازی نیس reagent1میکرولیتر  1000و سپس در هر سه لوله نمونه، بالنک و استاندارد 

درجه بماند.  37دقیقه می گذاریم در دمای  5مقطر اضافه کنیم چون مقدار خیلی کم است و تداخلی به وجود نمی آورد. سپس 

نانومتر بخوانیم. بعد از این مدت کمپلکس رنگی ناپایدار می  520بعد از آن حداکثر تا نیم ساعت فرصت داریم  جذب لوله ها را در 

 اب به دست آمده قابل قبول نخواهد بود.شود و جو

 سپس از فرمول زیر غلظت منیزیم در نمونه تست را به دست می آوریم:

C(T.mg) = AT/ASt * CSt 

 تفسیر نتایج:

 میلی گرم بر دسی لیتر می باشد.  8/1 -4/2رنج نرمال منیزیم در محدوده 

 هایپومنیزیمی:

بستری شده اند یا آن هایی که دیدرتیک یا دیجیتال مصرف می کنند، دیده می  ICUاین اختالل عمدتا در افرادی که در بخش 

 شود. این بیماران عمدتا تخلیه بافتی منیزیم ناشی از بیماری شدید داشته اند که سبب کاهش سطح سرمی منیزیم می گردد.

 هایپومنیزیمی در افراد غیربستری نادر است.

 دالیل هایپومنیزیمی:

 له گوارش به علت اسهال یا سوء جذبدفع منیزیم از لو .1

 دفع کلیوی منیزیم با عوامل مدر مانند داروهای دیورتیک، جنتامایسین، سیس پالتین، سیکلوسپورین .2

 الکلیسم مزمن .3
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 کاهش منیزیم خوراکی .4

 هایپرتیروئیدیسم .5

 هایپرآلدوسترونیسم .6

 هایپرکلسمی .7

 هایپرپاراتیروئیدیسم .8

 عالئم هایپومنیزیمی:

نباشد اختاللش می تواند بی عالمت باشد. به  mmol/l 0.5کسی که هایپو منیزیمی دارد تا زمانی که سطح سرمی منیزیم زیر 

عضالنی، روانی و متابولیک  -عروقی، عصبی -طور کلی عالئم متفاوتی می تواند رخ دهد. بیشترین درگیری شامل اختالالت قلبی

به منیزیم می باشد. از دست رفتن  ATPaseعضالنی نتیجه اولیه ی ناشی از نیاز آنزیم  -عروقی و عصبی -می باشد. عالئم قلبی

سلولی  RMPپتاسیم می گردد. این تغییرات در  -منیزیم سبب کاهش سطح پتاسیم داخل سلولی به دلیل اختالل پمپ سدیم

نین ممکن است سبب مسمومیت با سبب افزایش تحریک پذیری و در نتیجه موجب آریتمی قلبی می گردد. این شرایط همچ

 دیجیتال ها گردد.

 هایپر منیزیمی:

 هایپر منیزیمی نسبت به هایپومنیزیمی کمتر شایع است. دالیل افزایش منیزیم سرم به طور خالصه عبارتند از:

1. Decreased excretion 
2. Acute or chronic renal failure 
3. Hypothyroidism 
4. Hypoaldosteronism 
5. Hypopituitarism (low GH) 
6. Increased intake 
7. Antacid 
8. Enemas 
9. Cathartics 

10. Therapeutic-ecampsia, cardiac arrhythmia 
11. Miscellaneous 
12. Dehydration 
13. Bone carcinoma 
14. Bone metastases 

( می باشد. اغلب افزایش شدید منیزیم معموال در نتیجه تأثیر مشترک GFR<30ml/minشایعترین علت نارسایی کلیوی )

کاهش عملکرد کلیه و افزایش برداشت ناشی از تجویز شایع منیزیم شامل آنتی اسیدها و مسهل ها می باشد. بیماران تحت مراقبت 

 در خانه باالترین خطر برای این رخداد را دارند. 

نیزیم می گردند هایپرمنیزیمی با چندین اختالل اندوکرین همراه است. تیروکسین و هورمون رشد سبب کاهش بازجذب توبولی م

 و کمبود این دو ممکن است سبب افزایش متوسط منیزیم سرم گردد.

 نارسایی آدرنال ممکن است درنتیجه کاهش ترشح کلیوی منیزیم سبب افزایش خفیف آن گردد.
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کننده عروقی استفاده شود. منیزیم یک گشاد MIسولفات منیزیم می تواند به صورت درمانی برای پره آکالمپسی، آریتمی قلبی، یا 

 است و می تواند تحریک پذیری رحم را در شرایط آکالمپسی کاهش دهد و جریان خون رحم را افزایش دهد. 

 

 

 

 

 

 

 TIBC & Serum Fe ارزیابی

آهن یکی از عناصر کمیاب و مهم بدن می باشد که برای اکثر ارگانهای بدن ضروریاست .آهن در ترکیبات و کمپلکس هایی که در 

می کند به دو فرم هم و غیر هم وجود دارد، ترکیباتی که آهن را به فرم هم دارند : هموگلوبین،میوگلوبین و آنزیم هایی  بدن ایجاد

نظیر کاتاالز ، پراکسیداز ،تریپتوفان پیروالز،سیتوکروم ها در زنجیره تنفسی می باشند. ترکیباتی که آهن را به صورت غیر هم دارند 

کربس وجود دارد ،بخصوص آکونیتاز و سوکسینات دهیدروژناز .در واقع آهن از عناصری است که در  بیشتر در آنزیم های چرخه

 تنفس سلولی نقش اساسی ایفا می کند.

آهن در بیشتر واکنش های متابولیسمی که در بدن اتفاق می افتد نقش دارد بنابراین کمبود آن می تواند اختالالت زیادی از جمله 

آورد.آهنی که در ترکیبات رژیم غذایی  وجود دارد عمدتا به صورت آهن سه ظرفیتی است و برای این که  کم خونی به وجود می

بتواند جذب سلول های اپی تلیال پوششی جدار روده شود بایستی به صورت آهن دو ظرفیتی در بیاید،بنابراین جذب آهن بصورت 
+2fe د تا آهن سه ظرفیتی از کمپلکس خارج گردد چرا که آهن به صورت است. عواملی در معده وجود دارد که اوال کمک میکنن

)اسید کلریدریک(که در معده ترشح می شود HCLکمپلکس با ترکیبات دیگر می باشد و ثانیا تبدیل به آهن دو ظرفیتی شود.

 2fe+را به  3fe+به عنوان یک عامل احیا کننده  Cکمک می کند تا آهن سه ظرفیتی از کمپلکس خارج شود همچنین ویتامین 

می کند و آهن دو ظرفیتی آماده جذب توسط سلول های جدار روده می شود،داخل سلول های جدار روده این آهنمجددا تبدیل 

صورتی که بدن به آهن سه ظرفیتی شده و با پروتئینی به نام آپوفرتین ترکیب و ایجادفریتین )فرم ذخیره آهن( می می نماید و در 

به آهن احتیاج داشته باشد بایستی آهن از فریتین جدا گردد،احیا شود و به صورت آهن دو ظرفیتی وارد پالسما شود و در داخل 

می شود و در نهایت با پروتئینی به نام  3fe+پالسما تحت تاثیر پروتئینی به نام  سرولو پالسمین ) فرواکسیداز( دوباره تبدیل به 

 که نقش حامل آهن را دارد در داخل خون جریان پیدا می کند. ترانسفرین

از آهنی که جذب می شود به سیستم رتیکواندوتلیال می رود که شامل بافت هایی نظیر کبد،طحال و مغز استخوان است   30%

ها،  RBCواردآهن جذب شده  %70و در این بافتها شکل زخیره ایی )فریتین ویا هموسیدرین(به خود می گیرد و تقریبا 

( به فرم ترکیب با ترانسفرین در خون %1میوگلوبین و آنزیم های سیتوکروم اکسیدازمی شودو تنها مقدار بسیار کمی )کمتر از 

 جریان می یابد.

میلی گرم آن از طریق غذای روزانه وارد بدن میشود که  20تا   10گرم آهن وجود دارد که حدود 5-4در یک فرد سالم در حدود 

میلی گرم جذب بدن میشود.میزان جذب آهن بدن متناسب با مقدار از دست   2تا 1آن یعنی   %10رایط طبیعی در حدود در ش
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دادن آهن بدن می باشد. دفع آهن همراه با دفع سلولی است که حاوی آهن است به عنوان مثال سلول پوششی جدار روده نیمه 

ه اتمام می رسد از جدار روده کنده شده و آهنی که همراه آن می باشد دفع می عمر کوتاهی دارند وبعد از چند روز که عمرشان ب

شودو به آهن دفع شده همراه آن ، دفع پنهان می گویند)چون به صورتی نیست که دیده شود( اما در خون ریزی های شدیدی که 

 اتفاق می افتد دفع آن آشکار است.

بوده که میتواند در برخی از موارد منجر به بیماری های جدی شود که شایع ترین  اختالالت ناشی از متابولیسم آهن در بدن متعدد

آن ها کم خونی فقر آهن می باشد،که معموال در نتیجه از دست رفتن خون و یا دریافت ناکافی آهن رخ می دهد همچنین در طی 

دن ممکن است شرایطی به وجود آید که حالت اضافه حاملگی افزایش نیاز به آهن میتواند منجر به فقر آهن شود.عالوه بر این در ب

را داشته باشیم یعنی آهن بدن از حالت پایه ای که باید داشته باشد باالتر می باشد که شیوع  Iron over load)بار آهن ) 

یماری تاالسمی کمتری دارند و معموال منشا ژنتیکی داشته و یا در نتیجه دریافت مکرر خون رخ می دهد ،به عنوان مثال  در ب

ها زیاد بوده و این بیماران همراه خونی که در انتقال خون دریافت RBCچنین شرایطی وجود دارد چرا که در این بیماری تخریب 

می کنند معموال آهن زیادی نیز وارد بدنشان می شود و حالت اضافه بار آهن برایشان رخ می دهد، در این افراد چون آهن زیادی 

ده اختالالت دیگری نیز دیده می شود به طوری که وقتی آهن بدن بیش از حد نیاز باشد در بافتهای نرم مثل وارد بدنشان ش

 کبد،پانکراس و قلب رسوب می کند که ناراحتی های قلبی،دیابت وسیروز کبدی را به دنبال خواهد داشت.

 TIBC خونی ها اشتباه شود اقدام به اندازه گیری آهن سرم از آنجایی که از نظر بالینی آنمی ناشی از فقر آهن می تواند با سایر کم

 می گردد.البته خود فریتین نیز قابل اندازه گیری است و باال بودن آن بیانگر باال بودن میزان ذخایر آهن بدن می باشد.

توسط ترانسفرین انتقال یابد فقر آهن بر اساس مقدار آهن متصل شده به ترانسفرین در پالسما  و حداکثر میزان آهنی که می تواند 

(TIBC مشخص می شود .نسبتی را که از تقسیم این دو بدست می آید، بر حسب درصد بیان می گردد که به آن درصد اشباع )

(TS%)transferrin saturation.گویند 

حداکثر ظرفیت  1/3رین حدودمعموال ترانسفرین از آهن اشباع نیست به طوری که در افراد سالم مقدار آهن باند شده به ترانسف 

خود با آهن سه ظرفیتی را داراست.مقدار اضافی که ای پروتئین می تواند جذب کند تا کامال اشباع شود به نام ظرفیت آهن اشباع 

  unsaturated iron binding capacityیا 

(UIBC نامیده می شود .بنابرین)total iron binding capacity(TIBC)   اتصال آهن عبارت خواهد بود از یا ظرفیت تام

در حقیقت اندازه گیری غیر مستقیم ترانسفرین می باشد.اندازه گیری آهن سرم به تنهایی بی  TIBCو آهن سرم . UIBCجمع 

 باشد. TIBCمفهوم بوده و بایستی همراه با 

TIBC=UIBC+SFe 

TIBC  بیماران دچار فقر آهن افزایش می یابد،سطح سرمی پایین آهن به همراه افزایش  %70درTIBC  در تشخیص فقر آهن

 بسیار کمک کننده و مفید است.

TIBC  با میزان دریافت آهن تغییرات کوچکی خواهد داشت و حال آن که بیشتر منعکس کننده عملکرد کبد )به خاطر تولید

 ذیه در مقایسه با متابولیسم آهن می باشد.ترانسفرین در کبد( و میزان تغ

 نشان دهنده فقر آهن است. %16کاهش درصد اشباع ترانسفرین به کمتر از 
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 =mg/dl 135-42مقدار نرمال آهن سرم 

  TIBC =250-350 mg/dlمیران نرمال 

 نمونه مورد نیاز:

 ترجیحا در صبح نمونه گیری شده است. برای اندازه گیری آهن خون معموال از سرم غیر همولیز استفاده می شود که

 تذکرات:

در صورتی که بخواهیم به نمونه خون ماده ضد انعقاد بیفزاییم ، بهترین ماده ضد انعقاد هپارین می باشد چرا که مواد ضد  (1

با آهن موجود در خون واکنش داده و کمپلکس تشکیل می شود بنابراین نباید  EDTAانعقادی مثل اگزاالت،سیترات و 

 از آنها استفاده کرد.

 acidوسایلی که عمدتا برای اندازه گیری آهن استفاده می شود بایستی یک بار مصرف باشد و یا ظروف مورد استفاده (2

wash لودگی آهن(شده باشند،چرا که یون آهن به میزان زیاد در محیط وجود دارد)آ 

 اساس آزمایش:

در تمامی روش های فتومتریک اندازه گیری آهن ، ابتدا آهن سه ظرفیتی متصل به ترانسفرین در یک محیط اسیدی از ترانسفرین 

جدا شده و سپس آهن سه ظرفیتی ،تحت تاثیر عوامل احیا کننده به آهن دو ظرفیتی تبدیل می شود و در مرحله بعد آهن دو 

 اثر ترکیب با یک ماده رنگ زا یک کمپلکس رنگی ایجاد نموده که با اندازه گیری آن به غلظت آهن پی برده می شود.ظرفیتی در 

 ( مخلوط می کنند تا تمامی ظرفیت ترانسفرین اشباع گردد و سپس اضافی 3fe+، سرم را با یون آهن)TIBCدر اندازه گیری 

 

 است اندازه گیری می کنند.  TIBCلول صاف شده مقدار آهن را که همان آهن را با کربنات منیزیم رسوب می دهند ودر مح
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 بررسی پروتئین در مایعات بیولوژیک:

اندازه گیری روزمره پروتئین تام سرم را با استفاده از روش های رنگ سنجی می توان انجام داد. از آن جایی که پروتئین ها تقریبا 

باقی مانده را آب تشکیل می دهد. بنابراین تعجب آور نیست که میزان طبیعی پروتئین تام بیمار  درصد 93وزن سرم و  درصد 7

)گرم بر دسی لیتر( باشد. غلظت پروتئین سرم بیماران سرپایی به علت انتقال آب درون رگی به  8/7تا  6در وضعیت خوابیده بین 

 فضای خارج رگی تا حدی بیشتر می باشد.

 اصول:

زیابی پروتئین در نمونه بیولوژیک غیر از نمونه سرم یا پالسما، بستگی به غلظت آن در نمونه بیولوژیک دارد. مقدار پروتئین روش ار

 نرمال در نمونه های بیولوژیک مختلف به شرح زیر است:

 میلی گرم بر دسی لیتر 8000-6000سرم یا پالسمایی: 

CSF: 15-45 mg/dl 

 ی:نخاع -پروتئین در مایع مغزی

 میزان طبیعی پروتئین در این نمونه تحت تأثیر دو فاکتور مهم قرار می گیرد:

 سن بیمار، محل نمونه گیری ازقبیل ناحیه کمری یا بطنی

 نخاعی: -علل افزایش پروتئین در مایع مغزی

 الف( آلودگی مایع نمونه با خون محیطی در موقع نمونه گیری

 مغزی -ب( افزایش نفوذپذیری سد خونی

 کاهش جذب در پرز های آراکنوئید ج(

 د( انسداد در مسیر گردش

 ه( ارتشاح سیستم اعصاب با پالسما سل و افزایش سنتز ایمونوگلوبولین ها 

میلی  10میلی لیتر در روز فرض شود غلظت پروتئین در آن  1500ساعت )اگر حجم ادرار  24میلی گرم در  150ادرار: کمتر از 

 .(گرم بر دسی لیتر می باشد

 میلی گرم بر دسی لیتر 3000مایع سینوویال یا مفصلی: 

 اینها از مهمترین نمونه های بیولوژیک هستند که آن ها را ارزیابی می کنیم.

 اختالالت مربوط به مقدار پروتئین در خون: 

 هایپرپروتئینمی:

 .ا گلومرولی ویا هردو باشدپروتئین بیش از حد نرمال ممکن است به خاطر بیماری های کلیوی، اختالل لوله ای ی
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 در بیماران معموال بنا به یکی از این دو دلیل میزان پروتئین خون باال است:

 الف( از دست دادن آب که در آن میزان پروتئین تغییر نمی کند ولی مقدار آب پالسما کاهش می یابد.

می شود که میزان ایمونوگلوبولین شدیدا افزایش می  ب( تولید غیر طبیعی پروتئین که در بدخیمی ها مانند میلوم مولتیپل دیده

 یابد.

 هیپوپروتئینمی:

این اختالل اغلب به علت دفع کلیوی پروتئین ظاهر می شود، همانطور که در سندروم نفروتیک مشاهده می شود. در این بیماری 

دفع می شوند. همچنین در خونریزی و سوختگی  مقدار زیادی پروتئین های با وزن مولکولی پایین )به ویژه آلبومین( از راه ادرار

 های شدید مقدار زیادی پروتئین از دست می رود.

پرهیز غذایی مواد پروتئینی یا سوء جذب اسید آمینه های مورد نیاز، سنتز پروتئین ها را کاهش می دهد. همچنین بیماری های 

 شوند. کبدی به طور واضح باعث کاهش سنتز پروتئین به ویژه آلبومین می

 

 روش های ارزیابی:

الف( در مواردی که غلظت پروتئین ها باال باشد می توان از روش بیوره استفاده کرد. روش بیوره برای توتال پروتئین استفاده می 

شود که در آن محلول سولفات مس در محیط قلیایی با پپتیدها واکنش می دهد و کمپلکس آبی رن/ می دهد. هر مولکولی که 

میلی گرم بر  500اسیدآمینه داشته باشد یعنی تری پپتید باشد با مولکول بیوره واکنش می دهد. حساسیت روش بیوره  3حداقل 

میلی گرم بر دسی لیتر است و در غلظت  500دسی لیتر می باشد. یعنی حداقل مقداری که با این روش جواب درستی می دهد 

س از روش بیوره برای نمونه های سرم یا پالسما و مایع سینوویال می توان های پایین تر جواب به دست آمده مطمئن نیست. پ

است نمی توان از روش بیوره  500نخاعی و ادرار چون غلظت چروتئین ها کمتر از -استفاده کرد. ولی در نمونه های مایع مغزی

ستفاده کنیم به اشتباه جواب صفر می شود نخاعی از روش بیوره ا-استفاده کرد. اگر برای بررسی پروتئین های نمونه مایع مغزی

 چون این روش برای این نمونه حساسیت ندارد.

ب( روش های با استفاده از رنگ های خاص:  برای اندازه گیری آلبومین در سرم یا پالسما از این روش استفاده می شود. زیرا روی 

رغوانی وجود دارد و با قرارگیری این رنگ ها در این جایگاه ها آلبومین جایگاه های خاصی برای بروموکروزول سبز و بروموکروزول ا

تغییر رنگ صورت می گیرد و این تغییر رنگ را می توان با اسپکتروفوتومتر اندازه گیری کرد. این روش فقط برای اندازه گیری 

زه گیری آلبومین درخواست شود از روش آلبومین در سرم یا پالسما که غلظت آن زیاد است استفاده می شود. بنابراین اگر تنها اندا

 دای باندینگ استفاده میکنیم.

 ج( روش هایی که حساسیت بیشتری دارند یعنی مقادیر کمتری را با دقت اندازه گیری می کنند عبارتند از:

 %20، اسیدتری کلرو استیک  %3روش توربیدومتری با استفاده از اسیدهای سنگین مثل اسیدسولفوسالیسیلیک 

این اسیدهای سنگین را روی محلولی که حاوی پروتئین است بریزیم پروتئین ها دناتوره می شوند و ساختار خود را از دست  اگر

می دهند و محیط شفاف حاوی پروتئین را توربید یا کدر میکنند. میزان کدورت دا می توان با استفاده از روش توربیدومتری اندازه 

 باندینگ شدت رنگ اندازه گیری می شود ولی در اینجا کدورت مورد سنجش قرار می گیرد. گیری کرد. در روش بیوره و دای

اگر روی نمونه ادراری که شفاف است مقداری اسید سنگین بریزیم، اگر هیچ تغییر رنگی ندهد و شفاف باقی بماند یعنی پروتئین 

ده شود. اگر نمونه کدر شود یعنی پروتئین آن بیش از حد کمی دارد که نرمال بوده و آنقدر کدورت ایجاد نمی کند که با چشم دی

نرمال بوده و کدورتی ایجاد کرده که با چشم هم دیده می شود. اگر بخواهیم در یک نمونه ادرار نرمال مقدار پروتئین را اندازه گیری 
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ندازه گیری و با محاسبا میزان پروتئین را کنیم باید با روش توربیدومتری و با استفاده از اسپکتروفوتومتر میزان کدورت را دقیقا ا

 به دست آورد.

این روش هم برای تست های کیفی و هم کمی استفاده می شود. در روش کیفی با کمک یک نوار که آن را داخل ادرار فرو می  

کیفی، مقداری ادرار بریم می توان تشخیص داد که پروتئین ادرار مثبت است یا منفی. حال برای اطمینان از جواب تست در روش 

در داخل لوله ریخته و چند قطره اسیدسولفوسالیسیلیک به آن اضافه می کنیم که اگر کدر شد پروتئین ادرار مثبت است و می 

ساعته حتی در محدوده نرمال کمتر  24توان جواب قبلی را تایید کرد.اگر بخواهیم میزان پروتئین ادرار را به دقت در نمونه ادرار 

میلی گرم بر دسی لیتر اندازه گیری کنیم بایستی از این روش استفاده کنیم  و مقدار کدورت اندازه گیری شده را گزارش  150از 

 نماییم. امروزه در آزمایشگاه ها از این روش استفاده می شود.

تفاده می گردد. مثال اگر اما از آن جایی که در روش های آزمایشگاهی خطا ایجاد می شود برای کنترل از روش توربیدومتری اس

میلی گرم بر دسی لیتر باشد، تغییر رنگ چشم گیری در نوارهای کیفی نمی دهد و جواب  500مقدار پروتئین در نمونه کمتر از 

منفی می شود اما منفی به این معنا نیست که پروتئین ادرار صفر است بلکه یعنی بیش ازحد نیست. این نوارها زمانی پروتئین ادرار 

مشخص نمی شود. اما  200میلی گرم بر دسی لیتر باشد و مقادیر کمتر از آن مثل  300ا نشان می دهند که مقدار آن بیش از ر

 این مقدار غیرطبیعی است و اینجاست که روش های توربیدومتری معنی پیدا می کند.

 

 جواب هایی که با نوار گزارش می شوند معموال به صورت زیر است:
Neg   trace   1+   2+   3+   4+ 

است و در بحث مقدار مواد به کار می رود. زمانی که نمی توان گفت جواب منفی است یا مثبت از  "جزئی"اصطالح دوم به معنی 

 آن استفاده می شود.

تر پروتئین میلی گرم بر دسی لیتر ویا باال 300در نوارهای ادراری زمانی مقدار پروتئین را جزئی گزارش می کنند که چیزی حدود 

در ادرار باشد که البته بستگی به نوارهایی دارد که در کارخانه های مختلف ساخته می شوند و حساسیت های مختلفی دارند. بعضی 

میلی گرم بردسی لیتر راهم  400میلی گرم بر دسی لیتر راهم نشان می دهند، ولی برخی دیگر تا  200از نوارها بسیار معتبرند و تا 

دهند. پس باید موقع خریداری کیت ها به مقدار حساسیت آن ها توجه نمود. هرچه حساسیت باالتر باشد مقدار کمتر نشان نمی 

 و جزئی تری را نشان می دهد و بهتر است.

میلی گرم است. این روش ها را برای  1حساسیت روش های توربیدومتری با استفاده از اسپکتروفوتومتر به صورت کمی تا حدود 

ی که غلظت پروتئین خیلی باال باشد نمی توان به کار برد )مثل سرم یا پالسما و مایع سینوویال(. به طوری که اگر روی سرم موارد

یا پالسما اسیدسولفوسالیسیلیک بریزیم کامال منعقد و سفید و ابری می شود چون پروتئین آن ها باالست. حتی برای نمونه ادرار 

و دفع پروتئین او زیاد است با این روش نمونه کامال کدر شده و قابل اندازه گیری نیست. در اینجا  بیماری که پروتئین اوری دارد

بایستی نمونه را رقیق کنیم. ب تجربه می فهمیم که چند برابر رقیق کنیم و جواب را در ضریب رقت ضرب می کنیم. مثال نمونه 

قسمت آب مخلوط کنیم. سپس آن را مجدد  9قسمت از نمونه ادرار را با  1برابر رقیق کنیم باید باید  10خیلی کدر را بخواهیم 

برابر رقیق  20میلی لیتر آب مخلوط می کنیم. در اینجا نمونه  5/9میلی لیتر ادرار را با  0.5تست می کنیم. اگر باز هم کدر بود 

پررنگ باشد نمونه را رقیق می کنیم  شده و یک کدورت متعادل به دست می آید. )مانند روش های رنگ سنجی که هرگاه خیلی

 تا رنگ  متعادل شود و با اسپکتروفوتومتر قابل اندازه گیری باشد.(
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برای اندازه گیری دقیق نمونه ها با استفاده از اسیدهای سنگین و با مقایسه با یک استاندارد مقادیر را تعیین می کنیم. استاندارد 

میلی گرم بر دسی لیتر غلظت دارد. این استاندارد برای ادرار و نمونه مایع  20به کار رفته در اینجا محلولی است که در آن آلبومین 

 میلی گرم بر دسی لیتر می باشد مناسب است. 45-15و  10نخاعی که غلظت پروتئین هایشان به ترتیب -مغزی

آن را به راحتی بسازیم. در کیت هایی که برای ممکن است در آزمایشگاه استاندارد موردنیاز خاصی را نداشته باشیم اما می توانیم 

گرم بر دسی لیتر است  6و استاندارد توتال پروتئین  4روش بیوره یا روش های رنگ سنجی استفاده می شود استاندارد آلبومین 

میلی گرم  20رقیق کنیم محلول باغلظت  200به  1گرم بردسی لیتر را به نسبت  4که می توان آن را رقیق کرد. اگر محلول 

میلی گرم بردسی لیتر می رسد.  20به غلظت  300به  1گرم بردسی لیتر نیز با رقیق سازی  6بردسی لیتر به دست می آید.محلول 

مایعی که برای رقیق کردن محلول پروتئین استفاده می کنیم می تواندآب ویا ترجیحا سرم فیزیولوژی باشد. امروزه از چند لوله 

 اوی محلول هایی هستند که از غلظت های باال به پایین رقیق شده اند.استفاده می شود که ح

سی سی  1تا  0.5سی سی ادرار داشته باشیم و حدود  1در روش های کیفی حجم مواد خیلی اهمیت ندارد. مثال اگر 

 و یا جزئی می شود.+ 4+ تا 1سولفوسالیسیلیک اسید روی آن بریزیم، اگر کدر نشد منفی و اگر کدر شد بر اساس شدت کدورت 

در روش های کمی به لوله استاندارد، تست و بالنک نیاز داریم و کدورت ایجاد شده را با اسپکتروفوتومتر اندازه می گیریم. البته 

 یک سری روش های تخصصی تر هم در آزمایشگاه وجود دارد.

ساعته تایم یورین یا ادرار زمان دار گفته می شود  24درار نمونه ادرار رندوم نمونه ای است که در لیوان گرفته می شود و به نمونه ا

ساعت مقدار پروتئین  24ساعت ادرار خود را در آن جمع آوری کند. اگر بخواهیم در مدت  24که ظرفی به بیمار می دهند تا طی 

ناسبی نیست چون اگر فرد آب ساعته استفاده کنیم. روش رندوم یورین روش م 24دفعی در ادرار فرد را بسنجیم بایستی از ادرار 

زیادی خورده باشد ادرار رقیق شده و در آزمایشگاه فقط یک نوبت نمونه ادرار فرد را گرفته ایم که با انجام تست نواری به اشتباه 

 ساعته داشته باشیم چون حجم آن زیاد است جواب به دست آمده را در عدد حجم 24جواب منفی به دست می آید. ولی اگر ادرار 

 ضرب می کنیم تا جواب درست به دست آید و آنگاه می توان فهمید که فرد پروتئین اضافی دفع کرده است یا خیر.

د( اخیرا روشی پیشنهاد شده که در کارهای تحقیقاتی بسیار کاربرد دارد. در این روش میزان پروتئین و کراتینین در نمونه ادرار 

تست یا تست نقطه ای می  پاتنسبت پروتئین به کراتینین ادرار را می سنجند که به آن اسرندوم را اندازه می گیرند و درنهایت 

 گویند.
Spot test = Urine Protein (mg/dl)/Creatinine (mg/dl) 

 است. 0.2و در افراد غیر طبیعی بیشتر از  0.2این نسبت در افراد نرمال کمتر از 

میلی گرم بر دسی لیتر است و  20-15و پروتئین آن  70-60کنیم، کراتینین ادرار  اگر این روش را روی نمونه ادرار معمولی تست

 می شود. 0.2نسبت آن ها در افراد طبیعی کمتر از 

افرادی که بیش از حد پروتئین در ادرار دفع می کنند میزان پروتئین افزایش یافته ولی میزان کراتینین ثابت است. پس این نسبت 

 .می شود 0.2بیشتر از 

 این روش بخصوص برای کنترل بیماران دیابتیک اهمیت دارد که به صورت تست های زیر درخواست می شود:
Random urine for proteine & random urine for creatinine 

پس در  می شود ولی پروتئین ادرار چنین افرادی با نوارهای کیفی منفی در می آید. 0.4یا  0.3در بعضی مواقع مقدار این تست 

باشد آنگاه نوارها هم جواب می  0.7-0.6اینجا امکان دارد نوارها حساسیت کمتری داشته باشند و اگر نسبت به دست آمده در حد 

 دهند.
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شده ولی جواب پروتئین ادرار منفی درآمده  0.6یا  0.5از این پارامتر برای کنترل هم می توان استفاده کرد. مثال جواب این تست 

 این حالت آزمایش نیاز به تکرار دارد چون یا ما خطا کرده ایم یا نوارها دچار اشکال بوده اند.است که در 

ه( ما می توانیم یک سری پروتئین های خاص را به طور اختصاصی اندازه گیری کنیم. همانطور که آلبومین را با روش دای باندینگ 

روتئین یک روش خاص داشته باشیم که در این حالت آزمایش ها بسیار اندازه گیری می کنیم می توانیم برای اندازه گیری هر پ

 تخصصی می شوند و کیت های مربوطه بسیار گران اند.

 -در اینجا از روش های توربیدومتریک استفاده می شود البته نه با اسیدهای سنگین، بلکه با استفاده از کمپلکس های آنتی ژن

که مدنظر ماست )آنتی ژن( آنتی بادی تولید کرده ایم. این آنتی بادی اختصاصی را سوار بر آنتی بادی. یعنی علیه پروتئین خاصی 

ذرات التکس وارد کیت ها می کنیم. مثال اگر آنتی بادی علیه آلبومین باشد آلبومین موجود در نمونه به آنتی بادی متصل می شود 

که متناسب با غلظت آلبومین است می سنجیم. اما این روش گران و ذرات تجمع می یابند و کدورت ایجاد می شود. این کدورت را 

 است و فقط برای کارهای دقیق به کار می رود.

میکروگلوبولین در ادرار دفع می شود.حال برای تشخیص این پروتئین و  2در یک سری ناهنجاری های ناراحتی کلیه، پروتئین بتا

 آنتی بادی استفاده می کنیم. -وربیدومتریک با استفاده از کمپلکس آنتی ژنجداسازی آن از میان پروتئین های دیگر از روش ت

در فرد مبتال به هماتوری اگر گولبول قرمز پاره شود، هموگلوبین بیرون ریخته و پروتئین ادرار مثبت می شود. اما اگر گولبول قرمز 

د و چون ما از مایع باالیی استفاده می کنیم چیزی مشخص سالم باشد، وقتی نمونه را سانتریفیوژ می کنیم گولبل قرمز پایین می رو

 نخواهد شد. البته در مایع باالیی مقدار جزئی گولبول قرمز دیده می شود اما هموگلوبین در حد جزئی تأثیرگذار نیست.

 

 روش کار:

را به صورت کمی و کیفی به  با استفاده از روش توربیدومتری با کمک اسیدهای سنگین روی نمونه ادرار رندوم میزان پروتئین

 دست می آوریم.

 اگر نمونه کدورت ایجاد کرد یعنی حاوی پروتئین است.

که در جدول آمده مربوط به نمونه ادراری است که پروتئین آن مثبت است. حال برای اندازه گیری دقیق میزان پروتئین  1لوله 

 این نمونه باید عمل رقیق سازی را انجام دهیم.

 لوله ها و محتویات آن ها را آماده می کنیم مطابق جدول

: 

 B st  ادرار

 رندوم

T1 T2 T3 T4 T5 

 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 0.5ml آب مقطر

استاندارد 

 آلبومین

---- 0.5ml ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

 ---- ---- ---- ---- ---- 0.5ml ---- ---- ادرار

نمونه ادرار 

 +پروتئین 

---- ---- ---- 0.5ml 0.5ml ---- ---- ---- 
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 آب مقطر

 سریال دایلوشن

---- ---- ---- ---- 0.5ml 0.5ml 0.5ml 0.5ml 

اسیدسولفو 

 %3سالیسیلیک 

1.5ml 1.5ml 1.5ml 1.5ml 1.5ml 1.5ml 1.5ml 1.5ml 

 

دایلوشن یعنی غلظت های مختلفی از نمونه درست می اگر پروتئین ادرار مثبت باشد آن را تیتر می کنیم. رقیق سازی یا سریال 

 کنیم و آزمایش را روی همه انجام می دهیم.

لوله سرم کنترل دارند. یکی در رینج نرمال و دیگری در رینج باال است. چون اگر غلظت یک نمونه خیلی باال باشد  2در آزمایشگاه 

اما در این آزمایش چون غلظت استاندارد ما ثابت است بایستی نمونه ها را دیگر نمی توان آن را با استاندارد پایین محاسبه نمود. 

رقیق کنیم. برای تفسیر نمونه بیمار باید جواب را در لوله ای که جذب آن تقریبا برابر جذب لوله استاندارد و یا نزدیک به آن است 

صله کدورت ایجاد شده و محتویات آن می بندد. چون به دست آوریم. بعد از اضافه کردن اسیدسولفوسالیسیلیک در لوله ها بالفا

اسید پروتئین ها را دناتوره می کند و کدورت ایجاد شده متناسب با غلظت نمونه است. سپس جذب هر لوله را به ترتیب کدورت 

 نانومتر می سنجیم. 410در طول موج 

 یکی باشد. بهترین جواب در لوله ای است که جذب آن با جذب لوله استاندارد تقریبا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موضوع آزمایش: اندازه گیري نسبت آلبومین به گلوبولین

 مقدمه:

 پروتئین ها ماکرومولکول هایی هستند که توسط پیوند پپتیدی بین اسیدهای آمینه  تشکیل شده اند.

 اصول:

 سطح ساختاری تشکیل شده اند: 4این ماکرومولکول ها از 

 سطح ساختاری اول: در این ساختار توالی ، تعداد ، و نوع اسیدهای آمینه بررسی میشوند. 
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 ∝سطح ساختاری دوم: در این ساختار چگونگی آرایش منظم اسیدهای امینه در رشته بررسی میشود ، که دو نوع عمده این ساختار ها ساختار  
 است. β𝑠ℎ𝑒𝑒𝑡هلیکس و 

بعدی میگیرند سطح ساختاری سوم تشکیل می شود.در این  3سطح ساختاری دوم کنار هم جمع شده و شکل  سطح ساختاری سوم: وقتی چند 
 سطح ساختاری ، پروتئین دارای عملکرد می شود.

 یا چند سطح ساختاری سوم کنار هم جمع شوند ، سطح ساختاری چهارم شکل میگیرد. 2سطح ساختاری چهارم: وقتی  

 تقسیم بندی پروتئین ها: 

 کروی -2رشته ای  -1الف( بر اساس ساختمان:  

 مرکب:لیپوپروتئین ها -2ساده :آلبومین  -1ب( بر اساس ترکیب شیمیایی:  

 حاللیت زیاد مانند آلبومین که در محلول های نمکی رقیق و آب محلولند. -1پ(بر اساس میزان حاللیت:  

 نند گلوبولینها که فقط در محلول های نمکی رقیق محلولند.حاللیت کمتر ما -2                                    

 گلوبولین γ -5گلوبولین  β -4گلوبولین  2∝ -3گلوبولین 1∝ -2آلبومین -1ت(بر اساس حرکت الکتروفورزی:  

 نقش پروتئین ها: 

 مورد ذیل بیان کرد: 7به طور خالصه می توان نقش بیولوژی پروتئین ها را در   

تعادل اسید و باز به صورت بافر  -4نقش دفاعی مانند ایمونوگلوبولین ها  -3نقش انتقالی مانند هموگلوبین  -2نقش آنزیمی مثل لیپاز -1  
 نقش ساختمانی مانند استئوئید استخوان -7نقش هموئوستازی عوامل انعقادی -6تعادل اسمزی مانند آلبومین  -5های پروتئینی 

گلوبولین بقیه این پروتئین  γگلوبولین می باشد.به جز  γگلوبولین  و  βگلوبولین ،  ∝ما شامل پرآلبومین ، آلبومین ، پروتئین های پالس  
 ها توسط کبد ساخته می شوند.

 گاما گلوبولین ها توسط مغز استخوان ساخته می گردند.حال در مورد هر کدام از این پروتئین ها به طور خالصه توضیح داده می شود: 

 پر آلبومین: 

 که در کبد ساخته می شود.کمبود این پروتئین در بیماری هایی مانند سوء تغذیه و عفونت های مزمن  وبیماری های کبدی دیده می شود. 

 آلبومین: 

د به اندام های پروتئین تام پالسما را شامل می شود.آلبومین در کبد ساخته می شود.نقش ان انتقال موا %60پروتئین  فاقد کربوهیدرات و  
 دفع کننده یا اندام مورد نیاز است.آلبومین سبب حفظ فشار اسمزی می شود و به عنوان یک ذخیره اصلی اسید امینه به حساب می آید.

 گلوبولین ها:  

 تقسیم می شود. γو  βو  αبخش اصلی  3به پروتئین ها به جز آلبومین گفته می شود و در الکتروفورز به 
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 انتی تریپسین: 1∝

باعث مهار آنزیم های هضم کننده مانند تریپسین ، االستاز و... می شود.کاهش آن خطر ابتال به بیماری های  ریوی آمفیزم و بیماری کبدی 
 هپاتیت را افزایش می دهد.

 گلیکو پروتئین )اورسوموکوئید(: -1-اسید 

فاز حاد پروتئین هایی هستند که در التهاب ها و ضایعات بافتی  در پالسما یا جزء پروتئین های فاز حاد شناسایی می شود. پروتئین های 
 سرم ظاهر یا افزایش می یابند.

 ماکرو گلوبولین:-2-∝

 820000یک گلیکو پروتئین محسوب می شود و در سندروم نفروتیک مقدار آن باال می رود.اندازه آن نیز بسیار بزرگ است.)وزن مولکولی:  
 دالتون(

 گلوبولین:  هاپتو

را به خود پیوند داده و کمپلکس تشکیل شده  توسط سیستم رتیکولو اندوتلیال  RBCیک گلیکو پروتئین  است که هموگلوبین خارج  
کاتابولیزه می شود.تشکیل این کمپلکس از رسوب هموگلوبین در عروق کلیوی می کاهد.همچنین این پروتئین جزء پروتئین های فاز حاد 

 نیز هست.

 رانسفرین:ت 

به محل مغز استخوان می  RBCاین گلیکوپروتئین پروتئین اصلی آهن در پالسما است.این پروتئین اهن را از مکان های جذب و تجزیه  
 برد.

 : γپروتئین های  

 ایمونو گلوبولین ها:   

این مواد نقش آنتی بادی  دارند و به مواد خارجی که باعث تحریک آنها  می شود ، متصل می شوند. این پروتئین ها از پالسما سل های 

 ترشح می شوند. Bمشتق از لنفوسیت 

ل مقدار آن در نمونه وزن سرم را پروتئین تشکیل می دهد.به همین دلی %7پروتئین تام پالسما را می توان با رنگ سنجی اندازه گرفت.   
𝑔باالست.مقدار طبیعی پروتئین تام پالسما بین

dl
 می باشد. 8/7-6 

 هیپر پروتئینمی:

از دست دادن آب که در آن مقدار پروتئین فرقی نمیکند ولی  -1دلیل عمده برای آن ذکر می شود:  2به افزایش پروتئین خون گویند.  
 عی پروتئین مانند تومورهای سرطانی تولید غیرطبی -2حجم پالسما کاهش می یابد. 

 هیپو پروتئینمی:
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 -2دفع کلیوی پروتئین های با وزن مولکولی کم مانند آلبومین.  -1به کاهش پروتئین خون گویند. دالیل ان می تواند عوامل ذیل باشد.
 بیماری های کبدی -5سوء جذب اسیدهای آمینه و مشکالت گوارشی  -4سوختگی  -3خونریزی 

 زمایش:روش آ  

 روش تیتراسیون کجلدال: 

پروتئین ها دارای نیتروژن در ساختار خود هستند.چنانچه پروتئین را تحت تاثیر اسید سولفوریک و سولفات پتاسیم و سولفات مس قرار دهیم 
ترتیب مقدار پروتئین موجود ، بخار آمونیاک آزاد می شود.این بخار را به سمت اسید بوریک هدایت و با اسید استاندارد تیتر می کنیم.بدین 

 در نمونه را حساب می کنیم.

 روش رنگ سنجی:  

 روش بیوره:   

آبی می  -در این روش پیوند های پپتیدی با یون کاپریک موجود در معرف کمپلکس  تشکیل می دهد و باعث ایجاد یک رنگ بنفش
شتر است.در این آزمایش از نمونه از پالسما هم می توان استفاده داشته باشیم ، شدت رنگ بی +𝐶𝑢2شود.هر چه پیوند پپتیدی بیشتری با 

کرد.ولی فیبرینوژن موجود در آن سبب زیاد شدن پروتئین نمونه می شود.همچنین هموگلوبین و بیلی روبین  وتری گلیسیرید سبب تداخل 
NH4می شوند.روش بیوره برای پروتئین های ادرار مناسب نیست چون 

 داخل می شود.موجود درآن سبب ت +

 اندازه گیری آلبومین سرم:  

در روش مورد استفاده رنگ را به آلبومین پیوند می دهند و با روش رنگ سنجی مقدار آلبومین را اندازه می گیرند.اصولی را باید در این  
جذب  -2نباید برابر باشد.جذب نوری زمانی که رنگ به آلبومین متصل است با زمانی که به آن متصل نیست  -1روش مورد نظر گرفت:

رنگ مورد نظر باید به طور اختصاصی به آلبومین  -3نوری باید در قسمتی باشد ک هموگلوبین وبیلی روبین کمترین تداخل را ایجاد کنند. 
 متصل شود و با دیگر پروتئین ها ی سرم یا عوامل مختلف دیگر واکنش ندهد. 

𝑔سب جهت اندازه گیری مقدار آلبومین می باشد.مقدار طبیعی آلبومین در سرمرنگ منا BCGبا این شرایط برموکروزول سبز  

dl
می  6-5/3 

 باشد.

نسبت آلبومین به گلوبولین  
𝐴

G
 : 

وبولین سرم تا اینجا مقدار پروتئین تام و آلبومین را اندازه می گیریم.در مرحله ی بعد با تفریق مقدار آلبومین از مقدار تام پروتئین ، مقدار گل
 را مشخص میکنیم.حال می توان با یک نسبت ساده مقدار آلبومین به گلوبولین را اندازه گرفت.

 اما سوال اینجاست که چرا از یک نسبت استفاده کنیم؟ 

لین ن سوال از یک مثال استفاده میکنیم.به طور مثال در یک بیماری کبدی ، مقدار آلبومین کم می شود و از طرفی مقدار گلوبویدر جواب ا 
زیاد می شود.حاال پروتئین تام پالسما ممکن است ثابت باشد در حالی که بیماری موجود است.به همین خاطر از این نسبت استفاده می 

 کنیم.

𝐴مقدار طبیعی  

G
 باشد.در سوء تغذیه ، اسهال ، نفروز و بیماری کبدی ایتن نسبت کاهش می یابد. 5/1-5/2باید بین  
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 لوله است که طبق جدول زیر روش کار آن آمده است: 3سما نیاز به برای پروتئین  تام پال

  Tلوله  Stلوله  Bلوله 

- - 20𝝁𝒍 سرم 

- 20 𝜇𝑙 - 
استاندارد 

𝑔پروتئین 

dl
7 

20 𝜇𝑙 - - آب مقطر 

1ml 1ml 1ml معرف بیوره 

 

λمی گذاریم.سپس جذب آن را در  ℃37دقیقه در دمای  5کرده و به مدت  mixسپس لوله را  = 546nm .میخوانیم 

 برای اندازه گیری آلبومین نیز از جدول زیر پیروی می کنیم. 

 

  Tلوله Stلوله Bلوله

  20 𝜇𝑙 سرم 

 20 𝜇𝑙  
استاندارد 

𝑔آلبومین 

dl
4 

20 𝜇𝑙   آب مقطر 

2ml 2ml 2ml 
معرف 
 آلبومین

 

λمیگذاریم.سپس جذب آنرا در  ℃37دقیقه در دمای  5کرده و  mixسپس لوله ها را  = 546nm .می خوانیم 

 

مقدار جذب بدست آمده از روش باال را در فرمول زیر گذاشته و غلظت هر کدام را بدست می آوریم.سپس با تفریق آلبومین از پروتئین تام   

𝐴مقدار گلوبولین را بدست آورده و 

G
 را محاسبه می کنیم. 

𝐶𝑇=
𝐴𝑇

𝐴𝑆𝑡
× 𝐶𝑆𝑡 

 مقدار آلبومین - مقدار پروتئین تام =مقدار گلوبولین 
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 OT/PTو رسم منحنی  SGOTو  SGPTعنوان آزمایش: اندازه گیري میزان فعالیت آنزیم 

 مقدمه:   

 آنزیم ها: 

-3اختصاصی هستند -2تقریبا همه ی آنها پروتئین هستند -1از:آنزیم ها در واقع کاتالیزوهای طبیعی هستند که برخی از خواص آنها عبارتند 
آنزیم ها خود در واکنش -5آنزیم ها زمان آزمایش را کم میکنند و تاثیری بر ثابت تعادل ندارند -4واکنش اصلی آنها در جایگاه فعال انجام میشود 

 ها تغیییری نمیکنند.

 لیگاز-6ایزومراز -5لیاز -4هیدروالز -3ترانسفراز -2ازی اکسیدو ردوکت -1گروه تقسیم میشوند. 6آنزیم ها به  

 اصول:  

 یکی از نکات مهم برای سنجش فعالیت آنزیمی این است که در این آزمایش ها از سرم استفاده میشود.چون پالسما حاوی مواد ضد انعقاد مانند

EDTA ت آنزیم هایی که به این یون ها نیاز دارند، بکاهد.سرم ما نباید است و این مواد ممکن است با ییون فلزی موجود واکنش داده و از فعالی

 ها، آنزیم های آنها بیرون آمده و در سنجش فعالیت آنزیمی اختالل ایجاد می کنند. RBCهمولیز باشد چون در صورت پاره شدن 

 واکنش کلی آنزیم ها به شکل زیر است:

 ماده اولیه                محصول

 صورت اندازه گرفت: 3ان فعالیت آنیمی را به بدین گونه میتو

ن از روی مقدار کاهش ماده اولیه.هر چه فعالیت آنزیم بیشتر باشد ، مقدار ماده اولیه کمتر می شود.با ایجاد یک کمپلکس رنگی میتوان میزا -1
 کاهش ماده اولیه را حساب کرد.

آنزیم و در حضور کوآنزیم
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باشد ، افزایش محصول هم بیشتر میشود و بنابراین با ایجاد یک کمپلکس رنگی از روی مقدار افزایش محصول.هر چه فعالیت آنزیمی بیشتر  -2
 میتوان این افزایش را مورد سنجش قرار داد.

دارای جذب هستند.با این حساب  340𝑛𝑚در طول موج  NADPH و NADHاز روی تغییر کوآنزیم ها.فرم احیاء شده برخی آنزیم ها مانند  -3
هم بیشتر می باشد.این افزایش متناسب با فعالیت آن آتزیم است.همجنین  340𝑛𝑚موارد بیشتر باشد ، جذب نور در هر چه فرم احیاء شده این 

می توان با افزودن کروموژن هایی به نمونه سبب ایجاد واکنش بین کوآنزیم ها و کروموژن شده و رنگ خاصی ایجاد و از طریق جذب نور آن 
 .مقدار فعالیت آنزیم را برسی کرد

، کوفاکتورها ، غلظت نمونه ، غلظت آنزیم  PHعوامل مختلفی در مقدار سرعت واکنش های آنزیمی دخیل هستند.از جمله آنها می توان به دما ، 
فقط وابسته به غلظت آنزیمی یک واحد استاندارد در نظر گرفته  اشاره کرد.بنابراین در انجام این آزمایش ها باید دقت کرد که فعالیت آنزیمی

نام دارد.برای تعریف آن آمده است: مقدار آنزیمی که بتواند یک میکرومول سوبسترا را در عرض یک دقیقه در شرایط استاندارد به  Uشده که 

 بیان می کنند. U/Lیا  U/mlمحصول تبدیل کند.غلظت را بر حسب 

SGOT  یاAst : 

 کتواسید گلوتارات می دهد.-αین آنزیم یک ترانسفراز است که یک گروه آمین را از آسپارتات به یک ا

 اگزالواستات       +       گلوتامات                                           AST                              کتوگلوتارات-αآسپارتات     +

دارد.یکی در سیتوزول و دیگری در میتوکندری.در صورت صدمات خفیف بافتی ، فرم سیتوزولی آن و در صورت نوع منبع برای آ ن وجود  2
 صدمات شدید بافتی ، فرم میتوکندری آن در سرم دیده می شود.در همه بافت ها یافت میشود ولی در قلب ، کلیه ، عضالت اسکلتی و کبد بیشتر

 است.

ساعت  24ساعت مقدار آن باال می رود و پس از   AMI  ،12 – 8یم استفاده می گردد.به طوری که به دنبال برای بررسی سکته قلبی از این آنز
 به باالترین حد خود می رسد.

 در اختالالت کبدی هم مقدار آن افزایش می یابد مانند:هپاتیت ، انسداد مجاری کبد ، سیروز کبدی. 

SGPT  یا ALT  : 

 کتو گلوتارات منتقل میکند.-αت و یک گروه آمین را از آالنین به یک این آنزیم نیز ترانسفرازی اس

 پیرووات       +      گلوتامات                                                   ALT                                 کتوگلوتارات-αآالنین      +     

 بیشتر در کبد وجود دارد.ولی در بافت های دیگری مانند کلیه ، قلب ، پانکراس و عضالت اسکلتی هم موجود است. ALT آنزیم  

میشود.در   AST خیلی بیشتر از  ALTاز این آنزیم ها برای بررسی بیماری های کبدی استفاده میشود.در بیماری های بافت پارانشیم کبد ، مقدار 

 برای بررسی وضعیت کبد میباشد. AST ی نسبت به تست اختصاصی تر ALT واقع 

 روش های آزمایش:   

AST : 
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روش  2فسفات به عنوان کوآنزیم استفاده میشود.از  -5 –کتوگلواترات به عنوان سوبسترا و پریدوکسال  -αدر آزمایشگاه آسپارتات را به همراه   
 می توان فعالیت این آنزیم را دنبال کرد.

نیتروفنیل هیدرازین واکنش داده و ترکیب رنگی قهوه ای ایجاد کرده و شدت رنگ حاصله را با  4و2اگزالئاستات را با  ریتمن فرانکر:

 اسپکتروفوتومتر اندازه گرفت که متناسب با فعالیت آنزیم است.

 آنزیم است.را اندازه گرفت که متناسب با فعالیت  340𝑛𝑚از واکنش زیر استفاده کرده و کاهش جذب در  کارمنت:

                                      NADHاگزالواستات  +                                                       +𝑁𝐴𝐷   +ماالت 

ALT   : 

فسفات به عنوان کو آنزیم استفاده میشود. میتوان مقدار  – 5 –کتوگلوتارات  به عنوان سوبسترا و پیرئدوکسال –αدر آزمایشگاه آالنین و    

 صورت بررسی کرد. 2را به  ALTفعالیت 

دی ینتروفنیل هیدرازین واکنش داده که کمپلکس رنگی ایجاد میشود.حال شدت رنگ حاصله را با اسپکتروفوتومتر  4و2پیرووات را با  -1

 است. ALTاندازه گیری میکنیم.این شدت رنگ متاسب با فعالیت 

 است. ALTاندازه میگیریم که متاسب با فعالیت  340𝑛𝑚طبق رابطه زیر ، میزان کاهش جذب را در -2

 +𝑁𝐴𝐷       +الکتات       NADH                 +پیرووات  

 مقادیر نرمال :

 است. U/L40 – 5در حدود  SGOT مقدار نرمال 

 است. U/L56 – 7در حدود     SGPTمقدار نرمال 

 : OT/PTنمودار فعالیت آنزیمی  یا منحنی 

 خب حاال این سوال پیش می آید که ما بوسیله ی روش های باال جذب و غلظت آنزیم را داریم ، چطور فعالیت آنزیم را بدست آوریم؟؟

است. برای رسم  OT/PT برای این که فعالیت آنزیم را از روی جذب آن بدست آوریم ، نیاز به یک نمودار داریم. اسم این نمودار منحنی    

 و یک کاغذ شطرنجی داریم. GOT / GPTنمودار نیاز به لوله های آزمایش ، آب مقطر ، محلول استاندارد و سوبسترا ی 

 

 : OT/PTروش کار رسم منحنی   

لوله آزمایش داریم. لوله ها را ابتدا شماره گذاری کرده و طبق جدول زیر مواد و محلول ها را به آن اضافه  7برای کشیدن این منحنی نیاز به 

اضافه  GPTیا  GOTمیکنیم.ابتدا به لوله ها  میزان مورد نیاز محلول استاندارد را وارد میکنیم و پس از آن سوبسترا را بسته  به نوع آزمایش 

دقیقه  به هر کدام  20دقیقه در دمای محیط قرار می دهیم.بعد از  20پس از آن آب مقطر افزوده و بعد آن محلول رنگ زا را می افزاییم.. میکنیم

 انیم.در مقابل بالنک آب مقطر میخو 550𝑛𝑚نرمال اضافه میکنیم.سپس جذب لوله ها را در طول موج  4/0میلی لیتر سود 10از لوله ها 
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فعالیت 

GPT 

 فعالیت 

GPT 

آب مقطر 

ml 

محلول  GPT/GOTسوبسترا
 استاندارد

 لوله

0 0 2/0 1 - 1 

20 12 2/0 95/0 5/0 2 

37 27 2/0 9/0 1/0 3 

65 50 2/0 85/0 15/0 4 

86 66 2/0 80/0 20/0 5 

115 90 2/0 75/0 25/0 6 

- 118 2/0 70/0 30/0 7 

 

نرمال می  4/0میلی لیتر سود  10دقیقه در دمای محیط قرار میدهیم.سپس به لوله  20محلول رنگ زا افزوده و میلی لیتر  1سپس به هر لوله 
 افزاییم و بعد از این مرحله جذب هر لوله را میخوانیم.

کشیده که محور  جذب های باال را برای هر لوله نوشته و فعالیت آنزیم ها هم که در هر لوله معین است.حاال یک جدول در صفحه شطرنجی
 افقی فعالیت آنزیم و محور عمودی جذب هر لوله است.

است و هر  005/0میباشد.در محور عمودی هر خانه کوچک  10خانه برابر  20میباشد. بنابراین هر  5/0هر خانه کوچک در محور افقی به اندازه 
 ر پیاده میکنیم و منحنی را رسم میکنیم.می باشد.پس عددهای جذب و میزان فعالیت را روی نمودا 1/0خانه معادل  20

ام ممکن است سوال پیش بیاید  که  فعالیت آنزیم ها در جدول باال از کجا آمده؟ باید گفت این عددهای فعالیت آنزیمی بر اساس آزمایشات انج
 گرفته بر اساس این استاندارد ها است.

 حاال با در نظر گرفتن این نمودار و جذب بدست آورده ، میتوان فعالیت آنزیم مورد آزمایش را بدست آورد 
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 آلکالن فسفاتاز )فسفاتاز قلیایی( به روش آنزیمی ALP موضوع آزمایش : اندازه گیري 

 مقدمه :

ر ترکیبات آلی فسفریله و هیدرولیز می کنند.بدین وسیله باعث تولید الکل و آلکالن فسفاتاز ها آنزیم هایی هستند که پیوند فسفو مونو استر را د 
 فسفات می کنند.

X-O-P                                         X-OH     +      Pi 

 آلکالن فسفاتاز طبق رابطه باال عمل میکند.

 اصول :

 بهینه عملکردشان به دو گروه تقسیم میشوند. PH فسفاتاز ها بر اساس

 است.مانند آلکالن فسفاتاز 9مناسب برای فعالیت  PHفسفاتاز قلیایی : -1

 است. 5مناسب برای فعالیت  PHفسفاتاز اسیدی : -2

 روده باریک –بافت جفت  –غشای توبول های نزدیک کلیه  –سلول های استخوانی  –محل آلکالن فسفاتاز: غشای سلول های کبدی  

عملکرد این آنزیم هنوز هم ناشناخته است اما یکی از اصلی ترین نقش های احتمالی کمک به ورود ترکیبات به سلول ها بوسیله دفسفریله  
اعث کردن آنها است.در استخوان ها سلول های استئوبالست کلسیفیکاسیون استخوان را انجام می دهند.استئوبالست ها با تولید آلکالن فسفاتاز ب

 ولیز پیروفسفات  میشوند که این امر باعث استخوان سازی میشود.چراکه پیروفسفات عامل مهار استخوان سازی است.هیدر

 : ALPافزایش 

نمیتواند به سلول کبدی بچسبد  ALPدر افراد که دچار هپاتیت یا سیروز کبدی هستند گیرنده های آلکالن فسفاتاز از بین رفته و در این صورت 
سرم افزایش میابد.در انسداد مجاری صفراوی نیز اسیدهای صفراوی شروع به تجزیه کانال صفراوی کبد کند و به سلول کبدی  و مقدار آن در

باال   ALPخون از کبد و استخوان است.به همین دلیل در آسیب های کبد و استخوان میزان  ALPآزاد شود.منشاء بیشتر  ALPآسیب برسد و 
 میرود.

 استئوپروز :

 میشود.  ALPکی استخوان که سبب افزایش یا پو 

 

 پاژه : 

میکند.در نتیجه  ALPدر این بیماری استئوکالست ها به شدت فعالیت میکنند. در این صورت استئوبالست ها برای جبران آن شروع به تولید 
 مقدار آن در سرم باال میرود.
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باال میرود.در  ALPایجاد میشود یا در راشیتیسم میزان  Dر کمبود ویتامین در برخی بیماری های دیگر استخوانی مانند استئوماالسی که در اث

برابر  ALP  10-5به حالت عادی برمیگردد.در اکودکان در حال رشد میزان  ALPبه اندازه کافی به بیمار میزان  D این صورت با دادن ویتامین 
 رابر فرد نرمال است.ب 5/2-5/3فرد نرمال یا در افراد در حال ترمیم شکستگی استخوان 

 باال میرود.  ALPدر اولسراسیون روده یا التهاب روده باریک نیز میزان  

 باال میرود.  ALPدر افراد بارادار یا افرادی که دچار سرطان رحم هستند میزان 

 :  ALPکاهش 

داریم.در افرادی  ALPدچار نقص است که این افراد استخوان سازی طبیعی ندارند.همچنین در افراد هیپوتیروئیدیسم کاهش  ALPدر برخی افراد 

 کاهش پیدا میکند.  ALPکه دچار کمبود  روی هستند یا افرادی که خون به آنها انتقال داده شده ، میزان 

هم در ساختار جایگاه فعالش دارای روی است.از طرف  ALPاختارشان دارای فلز هستند.آنزیم های فسفاتاز جزء متالوآنزیم ها هستند.یعنی در س

است.در انتقال خون برای نگهداری خون از سیترات دکسترو استفاده میکنند که با  Moو  +𝑀𝑔2دیگر در ساختارش دارای کاتیون هایی مثل 

میشود.این موضوع نشان میدهد که سرم مورد استفاده برای اندازه گیری   ALPاین یون ها واکنش داده و در نتیجه باعث تداخل در عملکرد 

ALP  نباید دارای مواد ضد انعقادیEDTA .و سیترات باشد 

 : ALPاندازه گیری 

یک ترکیب  به پارانیتروفنیل تبدیل میشود که ALPنیتروفنیل فسفات به عنوان سوبسترا استفاده میکنیم.این ماده در اثر عملکرد آنزیم -Pاز  -1

 را فهمید. ALPمیتواند مقدار  405𝑛𝑚زرد رنگ است و با اندازه گیری جذب آن در 

روش کینتیک : روش کنتیک را قبال شرح دادیم.در این روش بر اساس کاهش سوبسترا یا افزایش محصوالت در واحد زمان به فعالیت انزیم  -2

را اضافه میکنیم.حال بعد یک دقیقه جذب را  ALPبه آن  ℃37ل کرده و سپس در دمای میرسیم.ابتدا مقدار معینی از سوبسترا را در بافر ح
 خوانده و بعد از آن در دقیقه دوم هم این کار را میکنیم.به همین روش جذب ها را در زمان های مختلف اندازه میگیریم.حال اختالف جذب ها

 بدست آید. ALPار به دست آورده و در یک عدد ثابت ضرب کرده تا میزان فعالین 

 

 

 

 

 LDیا  LDH: اندازه گیري فعالیت الکتات دهیدروژناز موضوع آزمایش 

 مقدمه :

به  NADHجزء آنزیم های اکسیدوردوکتازی است و به عبارتی کار اصلی آن تبدیل پیرووات به الکتات است.در حین این فعالیت  LDHآنزیم  

𝑁𝐴𝐷+  تبدیل میشود.در نتیجه با توجه به مقدار کاهشNADH .میتوان به مقدار فعالیت انزیم پی برد 
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 اصول :

در تمام سلولها  LDHاین آنزیم جزء آنزیم های دخیل در گلیکولیز است.از آنجایی که گلیکولیز در تمام سلول ها انجام میشود ، میتوان گفت که 
ت خاص نیست از روی افزایش آن نمیتوان به آسیب وجود دارد و در سیتوزول فعالیت میکند.اما از آنجایی که یک آنزیم اختصاصی برای یک باف

ز ، این بافت پی برد.ولی این آنزیم در برخی بافت ها بیشتر است و افزایش آن ما را متوجه امکان آسیب به آن بافت ها میکند.همانند کراتین کینا

زنجیره پپتیدی ساخته شده  4مر است و این یعنی از یک آنزیم تترا LDHآنزیم نیز دارای فرم ها یا به عبارتی ایززوآنزیم های مختلفی است.

 به پنج ایزوآنزیم تقسیم میشود که به شرح زیر است : Hو  Mاست.این تترا مر توسط دو زنجیره به نام 

𝐿𝐷𝐻1 𝐿𝐷1 (𝐻4-HHHH) 

𝐿𝐷𝐻2  𝐿𝐷2 (𝐻3𝑀-HHHM) 

𝐿𝐷𝐻3:   𝐿𝐷3 (𝐻2𝑀2-HHMM) 

𝐿𝐷𝐻4 :𝐿𝐷4 (𝐻𝑀3-HMMM) 

𝐿𝐷𝐻5 :𝐿𝐷5 (𝑀4-MMMM) 

𝐿𝐷1 و𝐿𝐷2  در قلب و  کلیه وRBC .بیشتر هستند𝐿𝐷3 در طحال و تیروئید و شش و مثانه بیشتر وجود دارد و𝐿𝐷4و𝐿𝐷5  بیشتر در کبد وعضله
 ی اسکلتی هستند.

و کندترین  1روفورز میکنند.سریعترین ایزوفرم نوع الکت PH 6/8را در  LDHبرای فعالیت کلنیکی آن الکتروفورز را انجام میدهند.برای این کار 

دراین  +𝑁𝐴𝐷افزایش میابد که  +𝑁𝐴𝐷کم شده و  NADHدارای جذب است.با فعالیت آنزیم ، میزان  340𝑛𝑚در  NADHاست. 2آنها نوع 
ه نباید همولیز باشد.تا حد امکان از سرم بیشتر است.نمون 340𝑛𝑚طول موج جذب ندارد.پس هر په فعالیت انزیم بیشتر باشد ، کاهش جذب در  

به حساب می آید.در صورت انجام ندادن  LDHاستفاده می شود نه پالسما چون پالسما دارای پالکت است و پالکت به عنوان منبعی برای 
 مهار میشود.𝐿𝐷5و𝐿𝐷4  روز میتوان آنرا در دمای اتاق قرار داد اما نباید نمونه را فریز کرد.در دمای پایین فعالیت 3آزمایش تا 

 روش کار :

 برای اندازه گیری فعالیت آنزیمی از روش کینتیک استفاده میبریم یعنی هر یک دقیقه جذب را خوانده و اختالف جذب را حساب کرده و در عدد

مخلوط  1معرف  4mlرا با  2از معرف  1mlآنها را مخلوط میکنیم. 4به  1معرف داریم.به نسبت  2ثابتی ضرب میکنیم.در کیت مورد استفاده 
دقیقه جذب ها را میخوانیم.از  1سرم را به آنمی افزاییم.بعد از  25μ𝐿دقیقه 5میگذاریم.بعد از  ℃37از مخلوط را در دمای  2/5mlمیکنیم.حال 

 را جذب میکنند. UVاست جنس کوویت باید از کوارتز باشد.شیشه یا پالستیک مقداری از نور  UVدر محدوده نور  340𝑛𝑚آنجایی که 

 رنج نرمال:

500 تا230رنج نرمال این آنزیم بین 
𝐼𝑢

𝐿
 است.  
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 موضوع آزمایش : فعالیت آنزیم کراتین کیناز 

 مقدمه : 

آنزیم ها  یعنی ترانسفراز  2در مورد آنزیم ها قبال بحث شده است.از آنزیم های مهم بدن می توان به کراتین کیناز اشاره کرد.کیناز ها درگروه  

 MB بیشتر در مغز و شش و نوع  BBاست.نوع  𝐶𝐾3یا  MMو  𝐶𝐾2یا  MBو   𝐶𝐾1یا  BBایزوفرم  3ها قرار میکیرند.این آنزیم ها دارا ی 

 است. 𝐶𝐾𝑀𝐵بیشتر در عضالت اسکلتی قابل مشاهده است.هدف این آزمایش اندازه گیری مقدار  MMبیشتر در قلب 

 اصول:

ین همانطئر که میدانید کیناز ها گروه فسفات را منتقل میکنند.در بیماری های دستگاه عضالنی یکی از مارکر های نشاندهنده آسیب آنزیم کرات 
گیری این آنزیم به همراه الکتات دهیدروژناز می تواند به تشخیص بیماری های عضالنی کمک شایانی کند.کار این آنزیم در کیناز است.اندازه 

 معادله پایین آمده است :

ADP     +       کراتین فسفات                                                           ATP     +    کراتین 
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منتقل میکند.با آسیب به عضالت ، سطح این  ADPمشاهده میکنید ، کراتین کیناز ، فسفات را از کراتین فسفات گرفته و به همینطور که   
 آنزیم در خون باتال میرود که یک مارکر خوب تشخیصی است.

برابر سرعت واکنش برگشت  6رفت طرفه است و آنزیم در هر دو جهت میتواند فعالیت داشته باشد اما سرعت واکنش  2از طرفی واکنش باال  
یزوفرم آن  3تشکیل شده است.با توجه به نوع قرار گرفتن زیر واحد ها کنار هم   B و  Mزیرواحد  2است.این آنزیم یک آنزیم دایمر است و از 

میشود که دارای میتوکندری های معروف است و بیشتر در بافت هایی دیده  𝐶𝐾𝑚𝑡پدید می آید.البته نوع دیگری از آنزیم شناخته شده که به 
 است. %5و در بافت های دیگر  %20فراوان هستند.محل آن بین غشای داخلی و خارجی میتوکندری بوده و در قلب 

 ماکرو کراتین کیناز: 

ی علیه کراتین کیناز کراتین کیناز به صورت ماکرو کراتین کیناز است.در این افراد سیستم ایمن %5سال چیزی در حدود  50در خانم های باالی 

 تولید کرده که با اتصال آن به کراتین کیناز ، ماکرو کراتین کیناز ساخته میشود. IgG، به طور غیر طبیعی 

𝐶𝐾1   بیشتر در بافت عصبی دیده میشود.در جریان خون سیستمیک آنرا نمیبینیم و به همین دلیل به آن :BB .میکویند 

𝐶𝐾2 یک مارکر برای بیماری های قلبی حساب میشود.زیرا بیشتر میزان تولید آن متناسب اب عملکرد قلب است.به آن :MB .هم میگویند 

𝐶𝐾3 که بیشتر تولید ان متناسب با عضله اسکلتی است و به همین دلیل : MM .نام گرفته است 

این انزیم وجود  RBCاست.چون در کبد وخصوصا  BBتولید کنند که نوع آن  CKعضالت صاف ماند مثانه و عضالت روده و معده هم میتوانند  

 CKمقدارش باال رفته و برای شناسایی  RBCموجود در  ATPندارد همولیز بودن یا نبودن نمونه مهم نیست.اما شدت آن نباید باال باشد چون 
 نیاز به آدنین داریم و این موضوع تداخل ایجاد میکند.

 روش آزمایش: 

 روش داریم. 2ما معموال برای آزمایش بروی آنزیم ها  

 End pointروش نقطه پایانی یا  -1 

 روش کینتیک -2

عالیت در روش نقطه پایانی ، میگذاریم تا آنزیم تا حد امکان سوبسترا را به محصول تبدیل کند و در پایان آزمایش مقدار محصول را متناسب با ف 
 آن میگیریم.

 ک ، در بازه های زمانی مختلف ، فعالیت آنزیم را میسنجیم.برایروش اول ، میتوان از فرمول زیر استفاده کرد.اما در روش کینتی

 کراتین    + الفا نفتولکمپلکس صورتی رنگ

 مکیتوان پرداخت. 𝐶𝑟𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙شدت رنگ متناسب با آنزیم است.با این روش ، به شناسایی  

Couple Enzassy شناسایی فعالیت آنزیمی که نمیتوان از واکنش اول به فعالیت آنزیم رسید بلکه از محصول واکنش اول در : روشی برای
 واکنش بعدی استفاده می شود تا باالخره محصول نهایی مشاهده شود.مثال:

 G-6P                                        گلوکز
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G-6P                                         NADPH     

 جذب دارد. 340𝑛𝑚در NADPHکه  

هم  𝐶𝐾2مقدارش زیاد است و حرکت کندتری دارد.  .𝐶𝐾3از دیگر متد ها برای بررسی فعالیت کراتین کیناز ، الکتروفورز است.در الکتروفورز  
 باالتر از حد مجاز است. 𝐶𝐾𝑀𝐵هم وجود ندارد.در صورت آسیب قلب در نمودار الکتروفورز مقدار  𝐶𝐾1مقدارش کم است و 

هم که وجود  BB غیرفعال و نوع MMساخته شده و در این حالت نوع  CKدر   Mعلیه زنجیره  Abروش دیگر ایمونواسی است.در این روش  

 میشود. MBندارد و فعالیت فقط محدود به 

 روش کار :

تقسیم میکنیم.یکی از لوله  ml 5/2لوله  3در لوله میریزیم.حال آنها را به  ml 5/1، مقدار  2و از معرف شماره  ml 6، مقدار  1از معرف شماره  
دقیقه در بن ماری باید بماند.  5به آن اضافه شود ، مدت  ℃37ها را برای بالنک و دیگری را در بن ماری میگذاریم.چون باید سوبسترا در دمای 

سرم می افزاییم.سپس زمان گرفته و هر یک دقیقه میزان جذب را میخوانیم.حاال اختالف جذب ها را حساب کرده و  100μ𝑙بعد از این مدت ، 
 تقسیم بر تعداد زمان گیری میکنیم.بسته به نوع کیت عدد بدست آمده را در یک عدد ثابت ضرب میکنیم تا فعالیت آن بدست آید.

 مقادیر نرمال:

𝑈بیشتر از 𝐶𝐾𝑀𝐵به طور کلی اگر میزان  
𝐿⁄ 24 .باشد ، باال در نظر گرفته میشود 

𝐶𝐾𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 :آقایان𝑈
𝐿⁄ 190 –20                            𝐶𝐾𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  : خانم ها𝑈

𝐿⁄ 170 – 20 

 ساعت بعد از سکته قلبی باال میرود. 8، حدود  𝐶𝐾𝑀𝐵این نکته را باید به یاد داشت که میزان  
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 بیلی روبیناندازه گیری 

روز بوده و سپس نابود می شوند. بیلی روبین محصول تجزیه هموگلوبین می 120طول عمر سلول های قرمز خون به طور متوسط 

مغزاستخوان ناشی (در سلول های رتیکولواندوتلیال کبد و طحال و hemاز بیلی روبین تولیدشده در بدن از تجزیه هم) 85/0باشد.

 باقیمانده از سلول های پیش ساز گلبول های قرمز که در مغزاستخوان تخریب شده اند حاصل می گردد. 15/0می شود و 

آلبومین( به کبد منتقل می شود. در -بیلی روبین بعد از تولید در بافت های محیطی در اتصال با آلبومین )کمپلکس بیلی روبین

گلوکرونیل ترانسفراز  UDPی روبین به منظور تولید بیلی روبین مونو گلوکرونید سریعا توسط آنزیم داخل سلول های کبدی بیل

بادو اسید گلوکرونیک کونژوگه می شود وبیلی روبین کونژوگه ایجاد می شود سپس به داخل صفرا دفع می شود.گلوکورونید های 

ه و به بیلی روبین غیرکونژوگه تبدیل می شود که توسط فلور بیلی روبین از صفرا به مجرای فوقانی روده ی کوچک منتقل شد

میکروبی بی هوازی روده احیا شده و اوروبیلینوژن ها تشکیل میشود.اکثر اوروبیلینوژن از روده جذب می شود و توسط کبد برداشت 

شده و در ادرار ظاهر می اوروبیلینوژن وارد گردش خون %2-5روده ای(.تنها_شده و مجددا به صفرا دفع می شود)گردش کبدی

 شود.در مجرای روده ای تحتانی اوروبیلینوژن ها اکسید شده و رنگدانه های مدفوع را تشکیل می دهند.

 به مجموع بیلی روبین کنژوگه و غیر کنژوگه بیلی روبین تام گویند. 

امل اصلی یرقان بیلی روبین غیر کونژوگه بیلی روبین غیر کونژوگه هیچ وقت از کلیه عبور نمی کند چون غیر محلول در آب است. ع

 است اگر بیلی روبین کونژوگه خیلی زیاد شود از کلیه فیلتر شده و در ادرار ظاهر می شود وبیلی روبین ادرار مثبت می شود.

ین تام و غیر در یرقان نوزادی نوع غیر کنژوگه باال است چون کبد نارس است و بیلی روبین کونژوگه نمی شود و در نتیجه بیلی روب

کنژوگه هر دو باالست ودر یرقان انسدادی نوع کونژوگه باالست در این جا کبد سالم است ولی نمی تواند بیلی روبین را به داخل 

 صفرا دفع کند.
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مولکول معرف واکنش داده  Nقرار دارد عامل ستونی با گروه ستونی اگر بیلی روبین را بشکنیم روی یکی از حلقه های پیرولش 

و بیلی روبین به معرف وصل می شود در مرحله اول بیلی روبین کونژوگه با معرف واکنش می دهد چون محلول در آب است یعنی 

اگر هیچ چیز نریزیم )بدون استفاده از الکل و کافئین (نوع محلول در آب بیلی روبین واکنش می دهد و نوع نا محلول واکنش نمی 

 دهد.

یازوتیزد سولفانیلیک اسید مولکولی ناپایدار است یعنی باید ان را در لوله ازمایش تولید کرده و مصرف کنیم لذا دو معرف جدا از د

نیتریت سدیم است هرگاه این دو معرف را  bاسید سولفانیلیک و دیازوی  aکه دیازو  bو دیازوی   aهم داریم در کیت دیازوی 

جدا از هم پایدارند ولی وقتی که  bوaکنیم اسید سولفانیلیک دی ازوته تولید می شود. دیازوی  طبق دستور کار با هم مخلوط

باهم مخلوط شوند ناپایدارند. اگر بیلی روبین در محیط باشد با این ترکیب واکنش می دهد پس دلیل جدا بودن این دو معرف در 

ید ریک محیط را اسیدی می کند و کاتالیزور واکنش است و کلر موجود آزمایشگاه ناپایدار بودن مخلوط این دو باهم است. اسید کلر

  Jend-grofاست. این معرف ها یا در کیت وجود دارد یا خودمان باید بسازیم که در روش  HClدر ساختار معرف به دلیل وجود 

که برای این کار دو لوله ازمایش داریم  برای این که بیلی روبین غیر کونژوگه با معرف واکنش دهد باید ان را در محیط محلول کنیم

در یکی فقط معرف و در دیگری کافئین یا الکل یا سدیم بنزوآت که بعد از ان معرف می ریزیم ودر لوله اول بیلی روبین کونژوگه 

آید و می توان و در لوله دوم بیلی روبین تام اندازه گیری می شود.در این حالت بیلی روبین غیر کونژوگه به شکل محلول در می 

کل بیلی روبین را اندازه گرفت. ما  در معرف یک دترجنت داریم که بیلی روبین غیر کونژوگه را از آلبومین جدا می کند تا بیلی 

روبین آزاد با معرف واکنش دهد و به شکل محلول در آید در نهایت بیلی روبین تام را از کونژوگه کم کرده تا غیر کونژوگه به دست 

 آید.

 یرقان

هنگام افزایش بیلی روبین خون و رسوب آن بافت را  به رنگ زرد تبدیل می کند این حالت زردی یا یرقان نامیده می شود. 

علل زردی عبارتند از تولید بیلی روبین زیاد بیش از ظرفیت ترشحی طبیعی کبد، نارسایی کبد آسیب دیده در دفع بیلی روبین 

 نسداد مجاری ترشحی کبدتولید شده به مقادیر طبیعی و ا

 کرنیکتروس

بیلی روبین در حالل های چربی محلول ولی در آب غیر محلول است چون در چربی محلول است به آسانی از غشاهای 

سلولی عبور میکند ولی بیلی روبین پیوند شده به آبومین به آسانی نمی تواند از غشاهای سلولی عبور کند اگر بیلی روبین در 

 باشد و میزان آلبومین جهت پیوند به بیلی روبین ناکافی باشد بیلی روبین به بافت مغزی وارد و زردی مغز یا کرنیکتروس نوزادان باال

 را به وجود می آورد.

 طبقه بندی زردی

 طبقه بندی آزمایشگاهی زردی بر اساس نوع بیلی روبین جدا شده به صورت زیر است.

 غیر ترکیبی

 .قبل از کبد1
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ی بیشتر به علت افزایش تولید بیلی روبین و تخریب گویچه های قرمز است. افزایش تخریب سلول های قرمز این نوع زرد

 Rhیا  ABOزردی نوزادی به علت ناسازگاری -2کم خونی همولیتیک و -1در دو حالت اتفاق می افتد 

 .کبدی2

سلول های پارانشیمی کبد یا به علت نقص ترکیبی این نوع زردی به علت اختالل برداشت بیلی روبین از خون سینوزوییدی توسط 

 کبد میباشد. 

 نارسایی انتقال قبل از کبد-الف

نارسایی انتقال قبل از کبد در بیماری ژیلبرت اتفاق می افتد که یک نوع زردی غیر همولیتیک ارثی می باشد که نسبتا 

 ه داخل سلول های کبدی مختل می شود.عادی و بدون عالئم است و انتقال بیلی روبین از فضای سینوزوئیدی ب

 نارسایی ترکیبی کبد-ب

در نارسایی ترکیبی کبد زردی به علت ناتوانی و عدم بلوغ کبد جنین می باشد. کبد به علت نقص آنزیمی قادر به ترکیب تمام بیلی 

آنزیم های ترکیب کننده  نوع دوم زردی است که به علت نقص سیستم crigler-najjarروبین تولید شده نمی باشد. بیماری 

 کبد ایجاد می شود و نوزاد قادر به ترکیب بیلی روبین نیست.

 ترکیبی

 کبدی  -الف

 .سلول کبدی1

ضایعه منتشره سلول کبدی باعث برگشت بیلی روبین ترکیبی به خون سینوزوئیدی می شود که سلول های آسیب دیده 

نمی توانند بیلی روبین تولیدی را برداشت کنند.همچنین این اختالل باعث کبدقادر به فعالیت طبیعی نمی باشند و به طور فعال 

افزایش بیلی روبین غیر ترکیبی می شود. آسیب سلول کبدی ممکن است از هپاتیت ویروسی هپاتیت سمی و سیروز حاصل شود 

. 

 .مجرای کبدی2

راوی می شود علل انسداد داخل کبدی عبارتند از انسداد داخل کبدی باعث اختالل در انتقال بیلی روبین ترکیبی به مجرای صف

 هپاتیت ویروسی  داروها و بیماری دوبین جانسون 

 بعد از کبد-ب

تنگی یا اسپاسم -2سنگ ها -1زردی بعد از کبد به علت انسداد مجرای مشترک صفراوی پیش می آید انسداد ممکن است به علت  

 نئوپالسم ایجاد شود .-3

 jendrassik_Grofاندازه گیری بیلی روبین به روش 



265 
 

 اصول 

اسید سولفانیلیک با نیتریت سدیم و اسید کلریدریک دیازوتیزه گردیده و معرف دیازو را به وجود می آورد .بیلی روبین با اسید 

است که در شرایط  pHسولفانیلیک دیازوتیزه ترکیب و محلول دیازو به نام آزوبیلیروبین را تولید میکند که همانند یک معرف 

 ثی قرمز می شود .اسیدی یا قلیایی آبی و در خن

 تست

 بیلی روبین تام که مجموع ترکیبی و غیرترکیبی با معرف دیازو در حضور کاتالیزور ایجاد کمپلکس رنگی را می نماید.-1

 با اضافه نمودن اسید اسکوربیک معرف دیازو اضافی از بین می رود .-2

 رغوانی قرمز به آزوبیلیروبین آبی تبدیل می شود .قلیایی شده و آزوبیلیروبین ا  pHبا اضافه کردن تارتارات قلیایی -3

اسید اندازه گیری می نمایند تحت این  phبیلی روبین ترکیبی)کونژوگه( را توسط واکنش دیازو بدون حضور کاتالیزور در یک -4

 شرایط فقط بیلی روبین ترکیبی وارد واکنش خواهد شد.

 قلیایی می شود.pHتارتارات قلیایی اضافه و مانند روش بیلی روبین تام واکنش با اضافه کردن اسکوربیک اسید تمام می شود. 

 نانومتر گزارش می شود. 600جذب نوری بیلی روبین تام و بیلی روبین ترکیبی هر دو در طول موج -5

 بیلی روبین غیر ترکیبی به صورت زیر محاسبه می شود-6

 غیرترکیبیبیلی روبین  بیلی روبین تام =  _  بیلی روبین ترکیبی

 

 روش عملی

بیلی روبین 

 مستقیم

شاهد  استاندارد شاهد توتال توتال شاهد مستقیم

 استاندارد

 

 سرم بیمار _ _ میکرولیتر200 میکرولیتر200 میکرولیتر200 میکرولیتر200

 استاندارد م200 م200 _ _ _ _

2/5ml 2/5ml _ 2/5ml _ 5/2ml آب مقطر 

_ _ 2/5ml _ 2/5ml _ کافئین 

 Aدیازو  م300 _ م300 _ م300 _

 A+Bدیازو  _ م300 _ م300 _ م300

 

 برای اندازه گیری بیلی روبین به پنج لوله نیاز داریم که با توجه به جدول نامگذاری می کنیم.
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استاندارد  و پس از ریختن محلول ها لوله ها را به خوبی مخلوط کرده و مدت ده دقیقه در تاریکی بماند و سپس نمونه های مستقیم

 نانومتر در حداکثر ده دقیقه بخوانید. 540و توتال را در طول موچ 

 میزان رفرانس

 میلی گرم بر دسی لیتر   2/1_ 2/0بیلی روبین تام)بالغین(   

 میلی گرم بر دسی لیتر                                 4/0_0ترکیبی      

 میلی گرم بر دسی لیتر 7/0_0غیرترکیبی  

 میلی گرم بر دسی لیتر                           12_1بیلی روبین تام  : نوزادان 

 دالیل تقاضای زیاد این تست

در کل جوامع بیماری های هپاتیت شایع است و هپاتیت ها یرقان می دهند و پزشک همیشه برای فردی که مشکوک به  -1

 هپاتیت است بیلی روبین تقاضا می کند.

 ه ی صفرا و سنگ کلیه دارند این تست برایشان تقاضا می شود.کسانی که سنگ کیس -2

 نوزادان -3

میلی گرم در دسی لیتر بیشتر شود باید رقیق کنیم زیرا اساس فوتومتری این است که هرگاه  30اگر بیلی روبین غلظتش از 

 جذب خیلی باال رود باید سرم مجددا رقیق شده و آزمایش تکرار شود.

 روبینمسیر متابولیسم بیلی 
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 )فتومتری نشر شعله ای( پتاسیم به روش فلیم فوتومتریو ندازه گیری سدیم ا
 

روشی که در حال حاضر در آزمایشگاه برای اندازه گیری سدیم و پتاسیم استفاده می شود روش فلیم فوتومتری می باشد . سدیم 

مهم ترین کاتیون خارج سلولی است . نقش عمده ی سدیم در حفظ فشار اسمزی و کمک به تنظیم تعادل آب و اسید و باز در بدن 

پایه ی این الکترولیت دارد و حتی در حاالت پاتولوژیک تغییرات جزیی در مقدار حجم پایه است. بدن ما تمایل قوی به حفظ حجم 

این الکترولیت دیده می شود . مکانیسم حفظ پایدار ذخیره ی سدیم در پالسما و مایعات خارج سلولی عبارتند از :جریان خون 

. اگر شرایطی پیش  ADH)ترشح آنزیمی رنین و هورمون آنتی دیورتیک )-آلدوسترون -فعالیت آنزیمی کربنیک آنهیدراز –کلیوی 

بیاید که تنظیم اسید و باز در بدن به هم بخورد به صورت ثانویه میزان سدیم تحت تاثیر قرار می گیرد مثل شرایطی که برای 

بتی در حالت اسیدوز هستند یعنی میزان تولید اسید در بدنشان زیاد است و حالت بیماران دیابتی پیش می آید . بیماران دیا

اسیدوزیس در بدنشان به وجود می آید و در این بیماران باعث می شود میزان سدیم در خونشان پایین بیاید  شرایطی که باعث 

 –نارسایی احتقانی قلب  –ز سوختگی های شدید می شود میزان سدیم خون پایین بیاید را هایپوناترمی می گویند که  عبارتند ا

نفریت شدید –بیماری آدیسون  –مصرف مایعات غیر الکترولیتی مثل گلوکز  –از دست دادن مایعات بدن )اسهال استفراغ تعریق( 

م خون مصرف زیاد آب و هیپوتیروئیدیسم و شرایطی که باعث می شود میزان سدی –استفاده از دیورتیک ها –سندروم سوجذب –

 باال برود را هایپرناترمی می گویند یعنی میزان سدیم از حد نرمال بیشتر شده است .

شرایطی که باعث می شود میزان سدیم در خون باال رود )هایپرناترمی(: افرادی که به میزان خیلی کم آب مصرف می کنند سدیم 

بیماری –کوما  –آلدوسترونیسم اولیه  دهیدراتاسیون–ی رود در بدنشان تغلیظ می شود و سطح سدیم آن ها از حد نرمال باالتر م

 کوشینگ.

سدیم تحت کنترل بسیار باالی کلیه است یعنی بدن ما میل دارد به اینکه سدیم را احتباس کند پس شرایطی که باعث می شود 

ادل اسید و باز یا شرایطی میزان سدیم کم شود خیلی کم پیش می آید مگر در بیماری های شدید و خاص مثل به هم خوردن تع

که تعادل آب بدن به هم بخورد مثال در شرایطی که فرد آب زیادی مصرف می کند و باعث می شود سدیم در پالسما رقیق شود 

یا در بیماران دیابتی چون میزان گلوکز خون آن ها باالست )گلوکز یکی از عواملی است که فشار اسمزی را تنظیم می کند ( فشار 

خون باالست و آب از داخل سلول ها به داخل پالسما کشیده می شود و سدیم خون آن ها از حالت عادی رقیق تر می اسمزی 

 شود این ها از مواردی است که باعث هایپوناترمی می شود 

ز می باشد درصد پتاسیم درون سلول متمرک 90پتاسیم کاتیون مهم داخل سلولی است و به عنوان بافر داخل سلولی عمل می کند. 

برابر است بسیاری از اعمال  20و تنها مقدار کمی ئر خون و استخوان یافت می شود  غلظت آن درون سلول نسبت به بیرون آن 

درصد از کل پتاسیم بدن در پالسما گردش می کند.  2سلولی نیازمند غلظت پایین پتاسیم برون سلولی هستند در نتیجه تنها 

ست که در تنظیم فشار اسمزی به سلول کمک می کند ) البته نه به اندازه ی سدیم( هم چنین نقش پتاسیم مثل سدیم این ا

پتاسیم به حفظ شرایط اسید و باز بدن کمک می کند هم چنین در سلول هایی که تحریک پذیر هستند به خصوص سلول های 

کمی زیادتر و یا کمی کم تر می شود باید  عصبی در انتقال پیام عصبی خیلی کمک می کند  به همین خاطر وقتی سطح پتاسیم

خیلی مراقب بود چون حالت کشندگی دارد و اگر از حالت نرمال کمی باالتر یا کمی پایین تر بیاید روی ایمپالس های تحریک های 

باالتر یا عضالنی و تحریک های عصبی اثر می گذارد پس باید مراقب باشیم که پتاسیم در بدن در سطح نرمال باشد و اگر کمی 

کمی پایین تر رفت باید آن شرایطی که باعث شده تنظیم پتاسیم به هم بخورد را کنترل کنیم . غلظت باال رفته ی پتاسیم پالسما 
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( را کاهش می دهد که این تغییر موجب کاهش تفاوت کل بین پتانسیل استراحت و RMPپتانسیل استراحت غشای سلول)

 .از حد طبیعی تحریک پذیری سلول را افزایش می دهد که منجر به ضعف عضالنی می شود پتانسیل عمل می شود اختالف کمتر

 هایپر اسمواللیتی

هایپر اسمواللیتی ،همچنانکه در دیابت ملیتوس کنترل نشده ،رخ می دهد می تواند موجب انتشار آب به بیرون سلول شود که این 

 .ملکرد طبیعی کلیه ها موجب تخلیه ی پتاسیم از بدن خواهد شدآب ، پتاسیم را نیز با خود حمل می کند و در صورت ع

جمع آوری و حمل نمونه ها برای آنالیز پتاسیم مهم است چرا که اوال فرآیند لخته شدن همراه با آزاد شدن پتاسیم از پالکت هاست 

ت( . ثانیا اگر در حین خونگیری گارو به )اگر بیمار مبتال به ترومبوسیتوز هم باشد غلظت پتاسیم بیشتر از این افزایش خواهد یاف

مدت طوالنی بسته بماند یا اگر بیمار مشت خود را محکم ببندد سلول ها ممکن است پتاسیم درون پالسما آزاد کنند . ثالثا چون 

نگه داری ذخیره ی خون در دمای انجماد آزاد شدن پتاسیم از سلول ها را افزایش میدهد کل نمونه ی خون باید در دمای اتاق 

 .شود

گاهی اسهال منجر به هایپرناترمی می شود به طوریکه مقدار زیادی آب از بدن دفع می شود )ولی سدیم خوراکی و سدیم موجود 

در شیره ی پانکراس دفع نمی شود ( و آب بدن در این حالت کم می شود و حالت غلیظ شدن سدیم در بدن اتفاق می افتد اما 

پو ناترمی می شود در این حالت سدیم خوراکی نیز همراه با اسهال دقع شده و اسهال حالت آبکی ندارد گاهی اسهال منجر به های

اما در اسهال آبکی چون میزان دفع آب زیاد است بدن با کمبود آب مواجه شده و سطح آب پالسما پایین آمده که ظاهرا منجر به 

 .غلیط شدن سدیم می شود

اصول: نمونه ای که در آزمایشگاه برای اندازه گیری سدیم و پتاسیم استفاده می شود سرم یا پالسمای هپارینه است در اینجا نیز 

استفاده کرد چون امکان ایجاد کمپلکس با سدیم و پتاسیم در نمونه  EDTAنمی توان از ضد انعقاد هایی مثل سیترات اگزاالت و 

ضد انعقاد هپارین می باشد عالوه بر این نباید نمونه ها همولیز شده باشند به خصوص در رابطه با اندازه  وجود دارد بنابراین بهترین

گیری پتاسیم سطح پتاسیم داخل گلبول قرمز چندین برابر سطح پتاسیم سرم است بنابراین اگر نمونه همولیز شده باشد این 

ت کاذب خواهد شد ) یعنی مقدار واقعی پتاسیم را نمی توان اندازه گیری پتاسیم از داخل گلبول های قرمز آزاد شده و جواب مثب

 کرد ( .

فلیم فوتومتری دستگاهی است که برای اندازه گیری فلزات قلیایی مانند سدیم پتاسیم لیتیم سزیم باریم کلسیم و چند نمونه ی 

 دیگر ..کاربرد دارد.

اندازه   atomic absorptionلیتیم به کار می رود چون عناصر دیگر را با اما امروزه بیشتر برای اندازه گیری سدیم پتاسیم و 

می گیرند و نیازی نیست که آن ها را با فلیم فوتومتری چک کنیم . ساد گی و سرعت اندازه گیری، این روش را به روشی رایج 

یک منبع نور یک دتکتور و مونوکروماتور می  مبدل ساخته است. همانگونه که از اسم این دستگاه بر می آید فوتومتری یعنی نیاز به

 باشد )اجزای کلی در اسپکتروفوتومترها (.

در اینجا نیز مهم است که نمونه به داخل شعله مکیده شود داخل شعله اتم های سدیم از هم جدا می شوند و انرژی ای که شعله 

( شود و به مدار باالتر برود. الکترون در حین excitedبه اتم ها می دهد باعث می شود که الکترون الیه ی ظرفیت تعییج )
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بازگشت از حالت انرژی باالتر به حالت پایه انرژی دریافتی را از دست میدهد که این انرژی به صورت نور با طول موج مشخص و 

 مختص اتم مورد آزمایش آزاد می شود .

ند ایجاد کنند. مثال اگر اتم های سدیم تهییج شوند هنگام هرکدام از عناصر سدیم پتاسیم و لیتیم طول موج خاصی را می توان

نانومتر از خود ساطع می کند که در ناحیه ی مرئی می   589بازگشت الکترون الیه ی ظرفیت به حالت پایه نوری با طول موج 

 . باشد بنابراین هنگامی که نمونه ی سدیم را در دستگاه چک میکنیم رنگ شعله را زرد رنگ خواهیم دید 

ها برای هر عنصر در ناحیه ی مریی می باشد می توان رنگ شعله را برای هر عنصر به صورت   emissionاز آنجایی که این 

نانومتر از خود ساطع کرده و رنگ  671متفاوت مشاهده کرد برای مثال اگر نمونه ی لیتیم را به دستگاه بدهیم نوری با طول موج 

 شعله قرمز می شود .

 ابطه با فلیم فوتومتری :نکاتی در ر

برای تهیه ی شعله به یک اکسید کننده و سوخت نیاز است .اکسید کننده میتواند هوا یا اکسیژن باشد و سوخت نیز معموال از نوع 

ک پروپان یا گاز طبیعی )متان ( است اگر به دمای زیادی احتیاج اشته باشیم از استیلن استفاده می کنیم . این مواد معموال با ی

فشار مشخصی تنظیم می شوند تا وقتی دستگاه را روشن می کنیم شعله ی مناسبی را برایمان فراهم کند . یکی از موارد مهم در 

کار با فلیم فتومتر ثابت نگه داشتن فشار اکسیدکننده و سوخت می باشد. اگر در طول آزمایش این فشار تغییر کند اندازه گیری 

نمونه با خطا همراه خواهد بود. برای جلوگیری از این خطاها از ماده ای به عنوان استاندارد داخلی میزان سدیم یا پتاسیم داخل 

 استفاده می شود . استاندارد داخلی در اندازه گیری سدیم و پتاسیم معموال لیتیم می باشد .

رد ها افزوده می شود تا عوامل ایجاد بدین جهت نمک لیتیم کلراید با یک غلظت کامال مشخص به تمام نمونه های تست و استاندا

کننده خطا هم بر روی سدیم و هم استاندارد داخلی اثرات مشابهی داشته باشند . از جمله ی این تغییرات می تواند تغییرات دما 

های لیتیم نیز یا فشار باشد. پس چنانچه دمای شعله تغییر پیدا کند به همان اندازه که روی نمونه ی سدیم اثر می گذارد روی اتم 

 موثر خواهد بود در نهایت دتکتور نسبت سدیم به لیتیم را برایمان اندازه گیری می کند . 

لیتیم کلراید به عنوان بافر نوری نیز عمل می کند زیرا لیتیم کلراید در غلظت باال استفاده می شود.استفاده از این غلظت باال باعث 

جذب کند و به عناصر مزاحم دیگر اجازه ندهد تا جذبی انجام دهند و به این ترتیب جذب  می شود انرژی را که در شعله وجود دارد

 مواد زمینه به حداقل مقدار خواهد رسید.

 روش کار :

دستگاه فلیم فوتومتری به کپسول گاز بوتان متصل است . برای روشن کردن دستگاه بایستی ابتدا شیر گاز را باز کنیم ) به اندازه 

ی یک چهارم یا نصف دور شیر گاز ولی بیشتر باز نمی کنیم چ.ن نباید فشار گاز خیلی زیاد باشد( و بعد دکمه ی روشن دستگاه را 

ردن آن ابتدا شیر گاز را می بندیم تا گازی که در مسیر است کامال مصرف شود و بعد دستگاه را خاموش بزنیم ولی برای خاموش ک

می کنیم . نمونه به داخل شعله آسپیره می شود. جهت مکش نمونه یک پمپ در دستگاه وجود دارد تا بتواند نمونه را در شعله 

 پیراتور کشیده شود و بعد از آن به داخل شعله پخش می شود آسپیره کند بدین صورت که نمونه توسط شلنگی به داخل آس

قبل از اینکه بخواهیم کار با دستگاه را شروع کنیم و هم چنین پس از پایان انجام آزمایش بایستی مسیرعبور نمونه در دستگاه را 

 کامال شست و شو دهیم )با کمک آب دو بار تقطیر یا آب دآیونایزد(.
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شلنگ به درون شعله آسپیره می شود می توانیم رنگ شعله را چک کنیم چون اگر از آب یک بار تقطیر هنگامیکه این آب توسط 

استفاده کنیم یا آب مقطر خوبی نداشته باشیم از روی رنگ شعله می توان متوجه ناخالصی آب مقطر شد که در این صورت رنگ 

 شعله زرد می شود 

در ادامه با اضافه کردن نمونه به دستگاه محتویات سرم سبب تغییر رنگ شعله ) زرد  در حالت طبیعی شعله باید کامال آبی باشد .

 .شدن شعله( می شود مانند بقیه ی آزمایش ها اینجا نیز سه لوله ی بالنک استاندارد و تست داریم 

ته میتوان آن را به شکل محلول لیتر آب مقطر حل کنیم که الب 5گرم از آن را باید در  3.2استاندارد داخلی کلرور لیتیم است که 

 آماده به صورت تجاری خریداری کرد .

 قبل از اینکه نمونه ها را به دستگاه بدهیم بایستی آن ها را با درصد خاصی توسط استاندارد داخلی رقیق کنیم .

ی زرد رنگی را که روی در ابتدا باید نمونه ی بالنک را تعریف کنیم که همان محلول کلرور لیتیم است بدین صورت که دکمه 

دستگاه تعبیه شده فشار میدهیم تا فلش نمایش داده شده روی دستگاه رو به باال شود سپس یک ویال خالی را در زیر نوک سمپلر 

دستگاه نگه داشته و دکمه را فشار می دهیم در اینجا هوا به داخل دستگاه کشیده می شود سپس با فشار دادن مجدد همان دکمه 

میلی اکی واالن  140ی از استاندارد داخلی به داخل ویال ریخته می شود سپس از محلول استاندارد تجاری که در آن حجم مشخص

میلی اکی واالن بر لیتر لیتیم است زیر نوک سمپلر گذاشته و با فشار دادن  1.5میلی اکی واالن بر لیتر پتاسیم و  5بر لیتر سدیم و 

کشیده می شود سپس ویال مربوط به استاندارد را زیر نوک سمپلر گذاشته و با فشار دادن مجدد  میلی لیتر از این محلول 50دکمه 

دکمه استاندارد رقیق شده با کلرور لیتیم ریخته می شود سپس نمونه های سرم را یکی بعد از دیگری زیر نوک سمپلر می گذاریم 

ه و بعد به صورت رقیق شده با استاندارد داخلی تخلیه نماید . در هر میکرولیتر از آن ها را باال کشید 50تا در هر مرحله دستگاه 

مرحله نوک سمپلر را با یک گاز تمیز می کنیم و نیاز به تعویض نوک سمپلر نیست در اینجا سر نوک سمپلر بریده شده چون در 

یه شود و محلول روی فرد پاشیده غیر این صورت نوک سمپلر سرش باریک بوده و هنگام تخلیه ی نمونه ممکن است با فشار تخل

 شود . باال کشیده شدن نمونه توسط دستگاه برنامه ریزی شده است .

 دو نوع فلیم وجود دارد :

 .فلیم بالینی که طرز کار با آن راحت است به طوریکه فقط باید نمونه را به آن بدهیم تا جواب را برایمان بخواند 1

استاندارد های تهیه شده را به آن بدهیم بعد منحنی استاندارد رسم کنیم و بر اساس آن  .فلیم صنعتی که بایستی در آن تک تک2

 غلظت ترکیبات خاص را به دست آوریم 

وجود دارد که در آن نیاز به رقیق سازی نمونه ها نیست و فقط بایستی سرم را به ط.ر  corningنوعی از فلیم بالینی به نام 

 ا برایمان بخواند )خود دستگاه حجم مشخصی از نمونه را باال می کشد(مستقیم به آن بدهیم تا جواب ر

خود دستگاه فلیم فوتو متر مراحل کار را برایمان شرح می دهد در ابتدا دستور گذاشته شدن نمونه ی بالنک داده می شود که باید 

آسپیراتور نمونه پودر شده و وارد شعله می را در شلنگ مربوطه گذاشته تا آسپیره شود و داخل  ویال بالنک )حاوی کلرورلیتیم(

شود وقتی مراحل بالنکینگ تمام شد خود دستگاه به ما می گوید تا نمونه را برداریم ) اگر آن را برنداریم دائما تمام نمونه به وسیله 

 ی دستگاه کشیده می شود (دستور بعدی دستگاه گذاشتن نمونه ی استاندارد را می دهد 
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می باشد که دستگاه این مقادیر را در نظر گرفته و  5و پتاسیم آن  140مایش دستگاه غلظت سدیم استاندارد بر روی صفحه ی ن

بر اساس آن غلظت تک تک نمونه های سرم را می خواند . سپس دستور برداشتن نمونه ی استاندارد داده می شود بعد از آن باید 

 رده ایم به دستگاه بدهیم تا جواب را برایمان تایپ کند .نمونه های تک تک مریض ها را که قبال رقیق سازی ک

 غلظت سدیم و پتاسیم نمونه ها به شرح زیر است :

 9/3پتاسیم =          112سدیم=             1سرم 

 4/3پتاسیم =         117سدیم =            2سرم 

 7/4پتاسیم =          119سدیم =           3سرم 

یک نمونه ی لیز شده است و قرمز رنگ می باشد که پتاسیم آن به علت لیز گلبول های قرمز از درون سلول ها  3سرم شماره ی 

 آزاد شده و باعث باال رفتن سطح آن در سرم می شود در این حین اگر شعله را نگاه کنیم به رنگ نارنجی مایل به قرمز می بینیم

دقیقه کامال شست و شو می دهیم بعد از اینکه  5تا  3مقطر مسیر داخلی را به مدت  بعد از اینکه تمام نمونه ها را خواندیم با آب

دستگاه کامال شسته شد ابتدا شیر گاز را می بندیم تا کل گازی که در شلنگ است مصرف شود بعد از آن میبینیم که خود فندک 

 خاموش می شود حال می توان دکمه ی خاموش دستگاه را زد .

های کاری از یک کالیبراتور  runیم جواب هایی را که دستگاه ارایه می هد درست هستند یا نه بایستی در تمام برای اینکه بفهم

استفاده کنیم . کالیبراتور نمونه ای است که به عنوان کنترل عمل می کند و با نام های تجاری مختلف در بازار موجود است به طور 

میلی اکی واالن بر لیتر باشد هنگامیکه آن را به دستگاه می دهیم اگر  5تا  3.5تاسیم بین مثال اگر در نمونه ی کالیبراتور غلظت پ

 جواب آن در همین محدوده باشد نشان دهنده ی این است که دستگاه جواب ها را درست می خواند .

ب حل می کنیم تا نمونه ی معموال این ترکیبات سرم هستند که به صورت پودر در آمده و بعد آن ها را در غلظت مشخصی از آ

کالیبراتور به دست آید . کالیبراتور را بعد از اینکه نمونه های بالنک و استاندارد را به دستگاه دادیم مثل یک نمونه ی مریض به 

یمار دستگاه می دهیم اگر جواب ارایه شده در رنج نرمال سرم کنترل بود آنگاه دستگاه درست کار می کند و می توان نمونه های ب

 را یکی یکی به آن داد .

کالیبراتور ها همه ی ترکیباتی را که بخواهیم اندازه گیری کنیم دارا می باشند و در دفترچه یا سی دی که همراه آن هاست رنج 

اتوری عناصر و ...(درج شده است . همه ی نمونه ی کالیبر -انواع آنزیم ها-اسید اوریک–اوره  -نرمال تمامی ترکیبات)تری گلیسرید

را که تهیه کرده ایم در یک روز مصرف نمی شود بلکه باید آن مقداری را که هر روز الزم داریم داخل اپندورف هایی بسته بندی 

تری گلیسرید و -کلسترول-اوره-کرده و فریز کنیم تا هر روز یکی از آن ها را در آورده و با آن آزمایش های گوناگون از جمله قند

این نمونه ها زیاد پایدار نبوده چون اگر فریز و دفریز شوند خراب می شوند به همین دلیل ان ها را الیکوات می ... انجام دهیم . 

 کنیم.
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گاهی   تکنیک اهی دست
گاه بالینی  رد آزمایش
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فته از آغاز فعالیت آزمایشگاه تا کنون در تمامی زمینه ها ، روش های مختلفی برای تشخیص مواد بیولوژیک در نمونه ها مورد استفاده قرار گر
است . در گذشته های دور از مزه کردن ادرار برای تشخیص قند در آن و تشخیص بیماری دیابت استفاده میشد . بعدها ادرار را در اختیار 

ه قرار می دادند تا اگر دور آن جمع می شدند نشانه آن بود که در ادرار قند وجود دارد . به همین منوال پیش رفت تا راه های تشخیصی مورچ
.سال به سال تکنیک های جدید وارد آزمایشگاه ها شده و هر ساله بروز شده و تغییرات اساسی پیدا می کنند.اما این پیشرفته و پیشرفته تر شد 

تکاملی تشخیص آزمایشگاهی موجب شده تا بسیاری از بیماری های ناشناخته که در گذشته های دور باعث درگیری افراد می شد و قابل سیر 
تشخیص نبود ، تشخیص داده شده و حتی بعضا در صورت امکان درمان شوند ، واین همان افق دوردستی بود که بشر توانست به آن دست 

این واقعیت شد که در آینده نیز مطمئنا پیشرفت های دیگری در راه است و این توانایی انسان را در عرصه تشخیص و  یابد . البته نباید منکر
 درمان می رساند .

در مجموعه حاضر سعی شده تا به بیان مختصر و در عین حال مفیدی از تکنیک های تشخیصی کلینیکال پرداخته شود تا بدین وسیله بتوان 
 عزیز را با کلیات مطلب آشنا کرد . شما دانشجویان 

یکی از اساسی ترین تکنیک های آزمایشگاهی سیستم طیف نورسنجی یا اسپکتروفتومتری است . هم به طور مستقیم و هم بصورت ترکیبی 
 ( و ... .HPLCع با کارایی باال )در ساختار دستگاه های دیگر مورد استفاده قرار می گیرد ، مانند اتوآنالیزور یا االیزا ریدر یا کروماتوگرافی مای

هر کاری که در آزمایشگاه در راستای تشخیص یک ماده انجام می شود ، مستلزم یک تکنیک خاص است .این تکنیک ها در حالت کلی 
گاه و گاهی دستی و بصورت شیمیایی انجام می شود و نتیجه حاصل بصورت تغییر رنگ یا کدورت یا ... بررسی می شود ویا به کمک دست

 اتومیشن انجام می شود . به روش های دستی اشاره شد و در ادامه به تکنیک های دستگاهی اشاره می شود . 

تکنیک های نوری ، الکتروفورتیک ، کروماتوگرافی ، ایمونو اسی ، ژنتیک مولکولی ، جداسازی و ... از جمله مواردی هستند که می توان به 
 آنها اشاره کرد . 

 کلیات تکنیک های نوری : 

 تکنیک های نوری مورد استفاده در تعیین مقدار آنالیت ها را می توان در چهار گروه قرار داد:

فتومتری و اسپکتروفتومتری : که در آنها میزان جذب نور یا درصد نور عبوری اندازه گیری می شود . در اسپکتروفتومتری جذب اتمی  (1
جدول تناوبی استفاده می شود ، جذب نور توسط اتم های خنثی )حالت پایه ( اندازه گیری  2فلزات گروه که معموال برای اندازه گیری 

 می شود .
رفرکتومتری و پالریمتری : اساس آن اندازه گیری میزان شکست نور در دو محیط با چگالی متفاوت است . در رفرکتومتری از میزان  (2

ها و میزان مواد حل شده در آنها استفاده می شود . پالریمتری شبیه رفرکتومتری است زاویه شکست نور برای تعیین چگالی محلول 
انعکاسی از وجود مولکول دارای با این تفاوت که نور ورودی به داخل محلول پوالریزه است ومیزان انحراف یا چرخش نور پالریزه 

 بعی از نوع ایزومر فضایی محلول است . کربن نامتقارن و ایزومر فضایی است ، طوری که زاویه و جهت چرخش تا
توربیدیمتری و نفلومتری : تفرق نور زمانی اتفاق می افتد که نور عبوری از یک محلول به ذره ای برخورد کرده و در تمامی جهات  (3

انکسار یا . میزان نور عبوری از یک محلول نسبت عکس با میزان تفرق ، پخش شود . این تکنیک ها مبتنی بر تفرق نور هستند 
 جذب پرتوی نور عبوری در زمان برخورد با ذرات موجود در محلول دارد .
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فتولومینسانس و کمی لومینسانس : لومینسانس نشر نور با انرژی تشعشعی در هنگام بازگشت الکترون از یک سطح با انرژی باالتر به  (4
سطحی با انرژی پایین تر است .در فتولومینسانس انرژی برانگیختن مورد نیاز توسط پرتوی نورانی تامین می شود . در کمی 

اگر این واکنش در یک موجود زنده یا در سطح یک الکترود ک واکنش شیمیایی تولید می شود . لومینسانس این برانگیختن طی ی
 لومینسانس یا الکترو کمی لومینسانس نامند . انجام شود به ترتیب آن را بیو

ازه گیری عناصر ممکن است از انرژی حرارتی برای برانگیختن اتم ها یا مولکول ها استفاده شود . در نورسنجی نشر شعله برای اند
 گروه یک و عمدتا سدیم و پتاسیم و لیتیم استفاده می شود . 

 
 

 کلیات الکتروفورتیک :
ذرات شیمیایی با بار الکتریکی در یک سیستم الکتروفورز برحسب نوع بار به سمت قطب کاتد )منفی( یا آند)مثبت( حرکت می کنند 

آمفولیت است ،  PIمحیط بیش از  PHمحیط دارد . در مواردی که  PHآن آمفولیت و  PI.بار الکتریکی یک آمفولیت بستگی به 
محیط کمتر از  PHماده دارای بار الکتریکی منفی )آنیون( بوده و در میدان الکتریکی به سمت آند حرکت می کند .برعکس وقتی 

PI  می کند . در آمفولیت است ، ماده دارای بار مثبت )کاتیون( بوده وبه سمت کاتد حرکتPH  برابرPI  آمفولیت فاقد بار الکتریکی
 بوده و حرکتی ندارد .

 
 

 کلیات کروماتوگرافی :
تکنیک فیزیکی حساسی برای جداسازی مقادیر کم ترکیباتی است که از نظر ساختمان شیمیایی ارتباط نزدیکی با هم دارند . امروزه 

ع مختلفی از ترکیبات شامل گازها ، یون های معدنی ، اسیدهای آمینه ، قندها ، برای جستجو ، جداسازی ، تخلیص وتعیین مقدار انوا
لیپیدها ، ویتامین ها ، داروها و .... از کروماتوگرافی استفاده می شود .اصول جداسازی ترکیبات با تکنیک کروماتوگرافی ، تمایل این 

 ترکیبات به دو فاز ثابت و متحرک می باشد . 
 

 : کلیات ایمونو اسی
روش های معمول اندازه گیری مقادیر کم آنالیت هایی نظیر هورمون ها ، تومور مارکرها، پروتئین های خون و آنتی بادی ها هستند . 

 که متکی بر واکنش های اختصاصی آنتی ژن و آنتی بادی هستند . 
 

 کلیات ژنتیک مولکولی :
تشخیص ، تعیین پیش آگهی و تعیین روش درمان استفاده می شود از بررسی اسیدهای نوکلئیک برای پیش بینی وقوع بیماری ، 

 PCR.است  PCR.این بررسی ها در پزشکی قانونی جهت اثبات جرم و رد ابوت نیز کاربرد دارند . مهمترین روش در این بین ، 
در جستجوی عوامل عفونی  روشی برای ازدیاد یک قطعه اسید نوکلئیکی است که قسمتی از توالی آن شناخته شده است .این تکنیک

 کاربرد دارد . RFLPویا به عنوان بخشی از سایر تکنیک ها نظیر 
 

 کلیات جداسازی :
بخش مهمی از فعالیت های آزمایشگاهی بالینی و تحقیقاتی مربوط به جداسازی مواد وذرات موجوددر یک مخلوط است . وقتی یک 

( می شود ، مخلوط حاصل ممکن است به یکی از سه حالت محلول ، Disperseیا چند ماده ددر یک ماده دیگری پراکنده )
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سوسپانسیون یا کلوئید مشاهده می شود . این سه نوع مخلوط از نظر ایجاد کدورت ، رسوب وبررسی با میکروسکوپ معمولی متفاوت 
 هستند . 

 
زئیات آنها بررسی کرده و در اختیار شما عزیزان قرار در بحث های بعدی برآنیم تا تکنیک های تشخیصی آزمایشگاهی را با تمامی ج

دهیم . به امید آنکه علم آزمایشگاه روز بروز پیشرفته تر شده و مانند گذشته و بیشتر از آن بتواند گره از کار تشخیص بیماری ها باز 
 کند.

 
 
 
 
 
 
 

 ومن ا... التوفیق
 پایدار و سربلند باشید

 
 
 

 را هن تو دانی وهن مناسرار ازل                  
 هن تو خوانی وهن من وین حرف معما                                                                                                                                                                  

 فتگوی من و تو گ هست ازپس رپده                                          
 چون رپده ربافتد هن تو مانی و هن من                                                                                                                                                                   

 
 (خیام نیشابوری)                                                                                                      
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