بررسی پديای نَار ادراری
خَن در ادرار
يهاچَری ): (Hematuria
يهاچَریٍ ،جَد خَن یا گلبَل يای قرنز سالو در ادرار است ادراری کٌ بٌ شدت قلیایی
است یا دارای ٍزن نخصَص خیلی پایین نی باشد کٌ نی تَاند سبب لیز گلبَل يای قرنز
گردد ٍ بنابراین يهَگلَبین آن يا بٌ داخل ادرار آزاد شَد.
اختالف نظريایی در خصَص تعداد گلبَل يای قرنزی کٌ بٌ طَر نرنال نی تَانند ٍجَد
داشتٌ باشند ٍ ،يهچنین تعدادی کٌ نشخص کنندى نیکرٍيهاچَری نی باشندٍ ،جَد
دارد در کل ،بٌ طَر نرنال گلبَل يای قرنز در ادرار سانتریفَژ شدى یافت نهی شَند انا
یافتن

گلبَل قرنز در ير نیدان بزرگ نیکرٍسکَپی ) (HPFنهی تَاند نشخص کنندى

یک حالت غیر نرنال باشد.
گلبَل يای قرنز در ير جایی از گلَنرٍل يا نهکن است ٍارد پیشابراى شدى ٍ در ادرار دیدى
شَند بنابراین يهاچَری نی تَاند در بیهاری يای کلیَی نظیر گلَنرٍلَنفریت حاد رخ
ديد کٌ اغلب بٌ آن بٌ عنَان نفریت يهَراژیک اشارى نی شَد زیرا نکررا این حالت با
يهاچَری دیدى شدى است.
برخی از دیگر بیهاری يای کلیَی کٌ نی تَانند سبب يهاچَری شَند عبارتند از
يیپرتانسیَن بدخیو ،بیهاری کلیٌ پلی کیستیک ،نفریت لَپَسی ،انفارکتَس ،نفرٍاسکلرٍز
بدخیو ،عفَنت حاد ،تَنَريای کلیَی ،ترٍنبَزٍرید کلیَی ،گلَنرٍلَنفریت نزنن ،تَبرکَلَز
کلیٌ ،التًاب بافت يای اطراف حالب ،سندرم نفرٍتیک ،نکرٍز حاد پاپیالری ،يیدرٍنفرٍز ٍ
آسیب بٌ گلَنرٍل نظیر نَاقعی کٌ نی تَاند بٌ دلیل نَاد سهی رخ ديد .
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يهَگلَبینَری): (Hemoglobinuria
يهَگلَبینَری ٍجَد يهَگلَبین آزاد در ادرار در نتیجٌ يهَلیز داخل عرٍقی نی باشد
يهَلیزی کٌ در ادرار چٌ ينگام عبَر از دستگاى ادراری ٍ یا بعد از دفع آن بٌ علت ٍزن
نخصَص پایین ادرار یا نیزان باالی  PHقلیایی بٌ ٍجَد آید نهکن است بٌ نظر
يهَگلَبینَری آید انا از ايهیت نشابٌ يهَگلَبینَری ٍاقعی برخَردار نیست .
نیَگلَبینَری): (Myoglobinuria
نیَگلَبین  ،پرٍتئین يو عضلٌ نخطط است این پرٍتئین در جًت فرايو آٍردن اکسیژن ٍ
يهچنین تسًیل حرکت آن در داخل عضالت نقش عهدى ای دارد صدنٌ ٍ جراحت بٌ
عضالت قلب یا اسکلتی سبب آزاد شدن نیَگلَبین بٌ داخل جریان خَن نی شَد حتی
یک صدنٌ جزئی بٌ سلَل يای عضالنی نی تَاند باعخ آزاد شدن نیَگلَبین گردد.
نیَگلَبین دارای ٍزن نَلکَلی تقریبی

نی باشد ٍ بنابراین بٌ آسانی از طریق

گلَنرٍل فیلترى شدى ٍ بٌ ادرار ترشح نی شَد نیَگلَبین بٌ دلیل آنکٌ بٌ سرعت از جریان
خَن پاک نی شَد بدٍن تغییر در رنگ پالسها آن را ترک نی کند در صَرتیکٌ ادرار نهکن
است قرنز تا قًَى ای یا سیاى باشد کٌ بستگی بٌ درجٌ نیَگلَبینَری دارد .
پد خَن

رٍش نَار ادراری بر اساس فعالیت شبٌ پراکسیدازی يهَگلَبین ٍ نیَگلَبین استَار است
کٌ اکسیداسیَن یک اندیکاتَر را بٌ ٍسیلٌ یک پراکسید از ارگانیک کاتالیز نی کند .
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گلبَل يای قرنز سالو در ادرار رٍی الیٌ نحل آزنایش يهَلیز خَايند شد ٍ يهَگلَبین آزاد
شدى با نعرف ٍاکنش خَايد داد ٍ نقاط ٍ لکٌ يای سبز رٍی یک زنینٌ زرد یا نارنجی
ایجاد خَايند شد بنابراین ،حضَر گلبَل يای قرنز سالو یک ٍاکنش سبز نقطٌ ای را
نتیجٌ نی ديد بعالٍى يهَگلَبین آزاد ٍ نیَگلَبین یک رنگ سبز یا سبز نایل بٌ آبی تیرى
بٌ ٍجَد خَايند آٍرد.
نَاريای اداری عهَنا تَانایی جبت

تا

گلبَل قرنز سالو را در ير نیکرٍلیتر یا

نیلی گرم در دسی لیتر از يهَگلَبین آزاد را دارند حساسیت این رٍش در ادراريای
با ٍزن نخصَص باال یا با نحتَای بیش از

نیلی گرم اسیداسکَربیک در دسی لیتر ،کهتر

است.
این تست نسبت بٌ يهَگلَبین آزاد ٍ نیَگلَبین در نقایسٌ با گلبَل قرنز سالو کهی
حساس تر است.
نتایج نحبت کاذب:
ٍاکنش يای نحبت کاذب ينگانیکٌ ادرار یا نَار تست با بتادین آلَدى شدى باشد نهکن
است دیدى شَند.
نَاريا نهکن است در حضَر آلَدگی يای ناشی از نَاد اکسیدان نظیر يیپَکلریت يا کٌ
نهکن است برای تهیز کردن ظرٍف جهع آٍری ادرار از آن يا استفادى شَد نتایج نحبت
کاذب را نشان ديند.
ينگانیکٌ ادرار یک آلَدگی شدید باکتریایی دارد یک ٍاکنش نحبت کاذب نهکن است
بَاسطٌ پراکسیدازيای باکتری بٌ ٍجَد آید.
يهچنین نتایج نحبت کاذب ينگانیکٌ ادرار با خَن عادت نايانٌ نخلَط شدى باشد،
نشايدى خَايد شد .
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نتایج ننفی کاذب:
انکان دارد نَار ادراری در حضَر نقادیر زیاد اسید اسکَربیک جَاب يای خفیف ترٍ یا
ننفی کاذب ديند بنابراین در حضَر نقادیر زیاد اسیداسکَربیک در صَرت نیاز ،آزنایش
باید

ساعت بعد از آخرین دٍز ٍیتانین ث ،تکرار شَد اگر نهَنٌ ادرار بخَبی قبل از

آزنایش نخلَط نشدى باشد یک نتیجٌ ننفی کاذب نی تَاند دیدى شَد زیرا گلبَل يای
قرنز تهایل دارند کٌ در تٌ ظرف تٌ نشین گردند.
گلَکز در ادرار:
حضَر نقادیر نشخصی از گلَکز را در ادرار  ،گلیکَزٍری یا گلَکَزٍری نی نانند نقدار
گلَکزی کٌ در ادرار ظاير نی شَد بستگی بٌ نیزان گلَکز خَن ،نیزان

فیلتراسیَن

گلَنرٍلی ٍ درجٌ بازجذب تَبَلی دارد ،بٌ طَر نعهَل تا ٍقتی کٌ غلظت گلَکز خَن از
نیلی گرم درصد نیلی لیتر کٌ آستانٌ نرنال کلیَی برای گلَکز است باالتر نرفتٌ
باشد ،گلَکز در ادرار ظاير نهی گردد.
ينگانیکٌ نیزان گلَکز خَن از آستانٌ کلیَی بیشتر باشد ،تَبَل يا نهی تَانند تهانی گلَکز
صاف شدى را باز جذب نهایند بنابراین گلیکَزٍری نالحظٌ نی شَد.
بٌ طَر نرنال ،حتی پس از نصرف نقادیر زیادی کربَيیدرات این نقدار افزایش پیدا نهی
کند نقدار کهی گلَکز نهکن است در ادرار افراد نرنال ظاير شَد انا ادار ناشتا در بزرگساالن
تنًا حاٍی حدٍد

نیلی گرم گلَکز در

نیلی لیتر ادرار است.

گلَکز تنًا قندی نیست کٌ در ادرار ظاير نی شَد دیگر قنديایی کٌ نهکن است در ادرار
ظاير شَند شانل گاال کتَز  ،الکتَز  ،فرٍکتَز ،نالتَز ،نانَز ٍ پنتَز نی باشند نًهترین این
يا گاالکتَز است کٌ در اشکال نتابَلیک ارجی در بچٌ يا دیدى نی شَد الکتَز نهکن است
در ادرار زنان شیردى ٍ يهچنین اٍاخر دٍران بارداری در ادرار بانَان دیدى شَد در ادرار بچٌ
يای نارس نیز نهکن است دیدى شَد.
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پد گلَکز:

نَاريای ادراری کٌ با آنزیو گلَکز اکسیداز آغشتٌ شدى اند فقط نی تَانند حضَر ٍ نیزان
گلَکز را تعیین کنند در این نَاريا از

نَع ٍاکنش آنزیهی پی در پی زیر استفادى نی شَد:

نتایج نحبت کاذب:
يیچ ترکیبی در ادرار شناختٌ نشدى کٌ بتَاند یک ٍاکنش آنزیهی نحبت کاذب تَلید کند انا
اگر نهَنٌ ادرار با پراکسید یا يیپَ کلریت آغشتٌ شدى باشد انکان دارد یک ٍاکنش نحبت
کاذب نشايدى شَد.
نتایج ننفی کاذب:
غلظت يای زیاد اسید آسکَربیک )ٍیتانین  (Cدر ادرار نی تَاند ٍاکنش يای آنزیهی را
نًار کند کٌ ننجر بٌ جَاب کايش یافتٌ یا ننفی کاذب خَايد شد.
اسیداسکَربیک بٌ ٍسیلٌ پراکسید يیدرٍژن در نرحلٌ دٍم ٍاکنش آنزیهی اکسیدى خَايد
شد بنابراین با اکسیدى شدن نادى رنگ زا رقابت خَايد کرد کٌ ننجر بٌ نًار تشکیل رنگ
خَايد شد خَردن نقدار عادی ٍیتانین  Cنعهَال نشکلی ایجاد نهی کند
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نتد گلَکز اکسیداز بٌ نحلَل يای گلَکز در آب حساس تر از گلَکز در ادرار يستند ،بنابراین،
بٌ ادرار رقیق شدى بیشتر از ادرار غلیظ حساس نی باشند .
يهچنین از آنجا کٌ این رٍش يا آنزیهاتیک يستند ادراريایی کٌ در یخچال قرار دادى شدى
اند باید در ابتدا قبل از انجام تست بطَر دقیق بٌ دنای اطاق رساندى شَند.
نیتریت در ادرار:
تست نیتریت یک رٍش سریع ٍ غیر نستقیو برای تشخیص زٍدرس باکتریَری ٍسیع ٍ
بدٍن عالنت است ارگانیسو يای شایع کٌ نی تَانند باعخ عفَنت يای دستگاى ادراری
گردند از جهلٌ اشریشیا کلی ،انترٍباکتر ،سیترٍباکتر،کلبسیال ٍ گَنٌ يای پرٍتئَس حاٍی
آنزیو يا یی يستند کٌ نی تَانند نیترات نَجَد در ادرار را بٌ نیتریت احیاء کنند برای این
ننظَر باید ادرار حداقل بٌ ندت

ساعت در نحانٌ ناندى باشد بٌ يهین دلیل نهَنٌ ادرار

اٍل صبح نهَنٌ انتخابی است.
ادرار باید در عرض ندت کَتايی بعد از جهع آٍری آزنایش شَد زیرا اگر اجازى ديیو کٌ
نهَنٌ ادرار چندین ساعت در درجٌ حرارت اطاق باقی بهاند نهکن است ارگانیسو يا در
نهَنٌ ادرار رشد کردى ٍ نیتریت تَلید نهایند.
یک نتیجٌ ننفی را نباید يرگز عدم ٍجَد عفَنت باکتریایی تفسیر نهَد برای این کار
چندین دلیل ٍجَد دارد:
ٍ جَد پاتَژن يایی در ادرار کٌ قادر بٌ تَلید نیتریت نیستند.
 ندت تَقف ادرار در نحانٌ کافی نبَدى تا نیترات را بٌ نیتریت تبدیل کند.
 نَاردی ٍجَد دارند کٌ در آن ادرار حاٍی نیترات نیست ٍ بنابراین حتی با ٍجَد باکتری
يو تست نَار ادراری ننفی خَايد بَد.
 در شرایط خاصی آنزیو يای باکتریال ،نیترات را بٌ نیتریت احیاء کردى ٍ سپس نیتریت
را بٌ نیترٍژن تبدیل نی کنند ٍ در نتیجٌ تست نیتریت ننفی خَايد بَد.
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پد نیتریت

در برخی نَاريا در  PHاسیدی ننطقٌ نعرف ،نیتریت با اسید پاراارسانیلیک ٍاکنش دادى ٍ
ترک یب دیازٍنیَم تشکیل نی گردد سپس این ترکیب با
بنزٍکَینَلین

ٍ

ٍ

ٍ

تترايیدرٍ

اُل جفت شدى ٍ رنگ صَرتی ایجاد نی کند.

ير درجٌ ای از رنگ صَرتی یکنَاخت باید بٌ عنَان یک تست نحبت نیتریت تفسیر گردد
ٍ نعتقدند کٌ این حالت نشان ديندى حضَر

باکتری یا بیشتر در ير نیلی لیتر ادرار

است.
افزایش رنگ بٌ تعداد باکتری بستگی ندارد نقاط صَرتی یا صَرتی شدن لبٌ نباید بٌ
عنَان نتیجٌ نحبت در نظر گرفتٌ شَد اگر رنگ صَرتی یکدست خیلی رٍشن باشد شاید
بًتر باشد کٌ بٌ ٍسیلٌ قرار دادن نَار در نقابل یک کاغذ سفید آن را نالحظٌ کنید.
این تست حساسیتی در حد

نیلی گرم درصد یَن نیتریت در ادراريای با ٍزن

نخصَص طبیعی ٍ نقادیر در حد نتَسط اسید اسکَربیک دارد.
عالٍى بر نَاردی کٌ قبال نَرد بحخ قرار گرفت در نهَنٌ ادراری با ٍزن نخصَص باال ٍ یا
نقادیر افزایش یافتٌ اسید اسکَربیک حساسیت تست کايش پیدا نی کند نتیجٌ
آزنایش بٌ صَرت نحبت یا ننفی گزارش نی گردد
در برخی دیگر از نَاريا یک آنین حلقَی ،سَلفانیل آنید ،با نیتریت در حضَر یک بافر
اسیدی برای تَلید یک نهک دیازٍنیَم ٍاکنش نی ديد

شدت رنگ قرنز انعکاسی از

غلظت نیتریت نَجَد نی باشد ٍلی شاخصی جًت تعیین شدت عفَنت نیست تغییر
رنگ از سفید بٌ صَرتی کهرنگ تا قرنز نی باشد .
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نتایج نحبت کاذب
درنان با دارٍيایی نظیر فنازٍپیریدین نهکن است باعخ یک ٍاکنش رنگی کٌ تا حدی
نشابٌ یک تست نیتریت نحبت است ،گردد .
نتایج ننفی کاذب
نتایج ننفی یا ننفی کاذب نیتریت نی تَاند در اجر نقدار غیر طبیعی ٍ باالی اٍرٍبیلینَژن ،
ٍجَد اسید اسکَربیک حتی بٌ نیزان

نیلی گرم درصد ٍ زنانیکٌ ، PH

یا کهتر باشد

ایجاد گردد .
کتَن در ادرار
اجسام کتَنی در طی کاتابَلیسو اسیديای چرب تشکیل نی گردند یکی از نحصَالت
حدٍاسط شکستٌ شدن اسیديای چرب ،استیل کَآنزیو  Aاست البتٌ اگر تجزیٌ چربی ٍ
کربَيیدرات بٌ طَر نناسب با يو در تعادل باشند استیل کَآنزیو  Aدر بدن ٍارد سیکل
سیکل کربس

نی شَد اٍلین نرحلٌ در سیکل کربس ٍاکنش استیل کَآنزیو  Aبا

اگزالَاستات برای ساختن سیترات است.
ٍقتی کربَيیدرات در دسترس نباشد یابٌ طَر نناسب استفادى نشَد يهٌ اگزالَاستات در
دسترس برای تشکیل گلَکز نصرف خَايد شد ٍ بنابراین چیزی برای ترکیب با استیل
کَآنزیو  Aنَجَد نخَايد بَد بدین ترتیب چَن استیل کَآنزیو  Aنهی تَاند ٍارد سیکل
کربس شَد در جًت ساختن اجسام کتَنی ننحرف نی گردد
اجسام کتَنی شانل دی استیک اسید ،بتايیدرٍکسی بَتیریک اسید ٍ استَن يستند .
اسیداستَاستیک اٍلین کتَنی است کٌ از استیل کَآنزیو  Aساختٌ نی شَد
کتَزیس بٌ افزایش کتَن يا در خَن ٍ ادرار اطالق نی شَد زنانی کٌ ظرفیت بافت يا
برای نصرف اجسام کتَنی اشباع گردد نازاد آن بٌ داخل ادرار ترشح نی شَد ٍ ٍقتی کٌ
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تهانی ظرفیت کلیٌ يا نیز برای دفع کتَن يا اشغال شَد در خَن تجهع نی یابند
بنابراین ،کتَنَری قبل از اینکٌ نقدار کتَن يا در خَن بٌ طَر چشهگیری افزایش یابد اتفاق
خَايد افتاد
کتَزیس نی تَاند تحت شرایطی کٌ يهراى با کايش دریافت کربَيیدرات يا (دیابت
نلیتَس)  ،اختالالت گَارشی ،رژیو غذایی نانتعادل (رژیو پرچربی ٍ کو کربَيیدرات) ،
نسههیت حانلگی ،استفراغ طَالنی ندت ٍ اسًال نی باشد ،نشايدى گردد بیهاری ذخیرى
ای گلیکَژن (بیهاری فَن ژیرکٌ) نیز نی تَاند ننجر بٌ افزایش تَلید کتَن يا گردد
پد کتَن

در برخی از نَاريای ادراری نعرف شانل سدیو نیترٍفری سیانید ،گالیسین ٍ یک بافر
قلیایی است کٌ با دی استیک اسید ٍ استَن در نحیط قلیایی ٍاکنش دادى ٍ تشکیل
یک کهپلکس رنگی بنفش را نی ديند این نَار بٌ دی استیک اسید حساس تر از استَن
است ٍ ٍاکنش بتايیدرٍکسی بَتیریک اسید را نشخص نهی کند تغییر رنگ از قًَى ای
رٍشن بٌ بنفش است.
در برخی دیگر از نَاريای ادراری نعرف شانل نیترٍپرٍسید ٍ یک بافر قلیایی است کٌ با دی
استیک اسید در ادرار ٍاکنش نشان دادى ٍ یک رنگ شاى بلَطی تشکیل نی ديد در این
صَرت در حضَر استَن یا بتايیدرٍکسی بَتیریک اسید ٍاکنش نخَايیو داشت .
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نتایج نحبت کاذب
در این رٍش نتایج نحبت کاذب نهکن است ٍقتیکٌ ادرار بٌ نقدار زیادی پیگهانتٌ بَدى یا
ينگانیکٌ حاٍی نقادیر زیادی از نتابَلیت يای  Levodopaاست اتفاق افتد
برخی از نهَنٌ يا کٌ يو ٍزن نخصَص باال ٍ يو  PHپایین دارند نیز نهکن است ٍاکنش
يای نحبت کاذب ایجاد کنند ٍ نشتهل بر "  " Traceگردند.
بیلی رٍبین در ادرار
بیلی رٍبین از شکستٌ شدن يهَگلَبین در سیستو رتیکَلَآندٍتلیال تشکیل نی شَد
سپس با آلبَنین باند شدى ٍ از طریق جریان خَن بٌ کبد ننتقل نی شَد این بیلی رٍبین
آزاد یا غیر کَنژٍگٌ در آب غیر نحلَل است ٍ نهی تَاند از طریق گلَنرٍل يا فیلترى شَد
در داخل کبد بیلی رٍبین بٌ ٍسیلٌ سلَل يای پارانشیهال برداشت شدى ٍ با اسید
گلَکَرنیک کَنژٍگٌ نی شَد ٍ بٌ صَرت بیلی رٍبین دی گلَکَرٍنید در نی آید
این بیلی رٍبین کَنژٍگٌ کٌ بٌ نام بیلی رٍبین نستقیو نیز نانیدى نی شَد در آب نحلَل
بَدى ٍبٌ ٍسیلٌ کبد بٌ داخل نجرای صفراٍی ترشح نی شَد ٍ از آنجا ٍارد دئَدنَم نی
گردد بٌ طَر نرنال نقادیر خیلی کهی از بیلی رٍبین کَنژٍگٌ از نجاری ضفراٍی برگشت
دادى شدى بٌ داخل جریان خَن ٍارد نی شَند ٍ بنابراین نقادیر بسیار کو از بیلی رٍبین
کَنژٍگٌ نی تَاند در پالسها یافت گردد ٍ این نقدار نهی تَاند غلظتی باالتر از
نیلی گرم در دسی لیتر را در برگیرد چَن بیلی رٍبین کَنژٍگٌ بٌ پرٍتئین باند نهی شَد بٌ
راحتی از طریق گلَنرٍل يا فیلترى نی گردد ٍ ينگانیکٌ نیزان پالسهایی آن باال باشد در
ادرار دفع نی گردد .
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پد بیلی رٍبین

اساس ٍاکنش در نَاريا نی تَاند اتصال یک نهک دیازٍنیَم با بیلی رٍبین در یک نحیط
اسیدی باشد بٌ ير حال تفاٍت آن يا در نهک دیازٍنیَم نَرد استفادى ٍ رنگ بٌ ٍجَد
آندى نی باشد.
ٍ

انکان دارد نهک

دی کلرٍآنیلین دیازٍنیَم باشد کٌ تغییر رنگ آن از نحدٍدى زرد

نخَدی تا سایٌ يای نختلف قًَى ای یا قًَى ای نایل بٌ ارغَانی نی باشد این تست
حساسیتی در حد
نهک دیگر

ٍ

نیلی گرم درصد بیلی رٍبین دارد
دی کلرٍبنزن دیا زٍنیَم تترافلَئَر ٍ بَرات است کٌ رنگ آن از سفید تا

صَرتی ٍ تا قرنز بنفش بستٌ بٌ غلظت بیلی رٍبین تغییر نی کند .
این تست نی تَاند

نیلی گرم بیلی رٍبین درصد را تشخیص ديد .

نتیجٌ را بٌ صَرت تا

یا بٌ شکل کو ،نتَسط ٍ زیاد نی تَان گزارش نهَد

رنگ ن َار ادراری باید بٌ دقت با چارت رنگ نقایسٌ گردد تا نتایج صحیح بٌ دست آید .
نتایج نحبت کاذب
در بیهارانی کٌ نقادیر زیادی کلرپرٍنازین دریافت نی کنند ،نتیجٌ نحبت کاذب نهکن است
بٌ دست آید نتابَلیت يا ی دارٍيایی نظیر فنارٍپیریدین کٌ نی تَاند رنگ قرنز را در
یک  PHپایین تَلید کند ،نهکن است يهچنین سبب نحبت يای کاذب گردد
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نتایج ننفی کاذب
این حالت يا در حضَر نقادیر زیاد ٍیتانین ث ،غلظت يای افزایش یافتٌ نیتریت یا در
حالتیکٌ بیلی رٍبین بٌ بیلی ٍردین اکسید شدى باشد ،نی تَاند نشايدى گردد
اٍرٍبیلینَژن در ادرار
آزنایش اٍرٍبیلینَژن نعهَال یک قسهت از آزنایش تجزیٌ ادرار نعهَل نیست نگر اینکٌ
آزنایشگاى از نَار ادراری

پارانتری استفادى نهاید انا بٌ ير حال یک آزنایش غربالگر

نفید در تشخیص کار کبد است ٍ بٌ يهین دلیل غالبا برای انجام بر رٍی ادرار تقاضا نی
شَد
دٍ فاکتَر دیگر عالٍى بر بیهاری کبدی در تفسیر نتیجٌ اٍرٍبیلینَژن باید در نظر گرفتٌ
شَند بیهارانی کٌ آنتی بیَتیک يای ٍسیع الطیف ٍ سایر نَادی کٌ فلَر طبیعی باکتریایی
رٍدى را تغییر نی ديند ،دریافت نی کنند یا نقدار کهی اٍرٍبیلینَژن ترشحی دارند ٍ یا
يیچ ترشحی از آن در ادرارشان ندارند چرا کٌ اٍرٍبیلینَژن در رٍدى يا نهی تَاند تشکیل
شَد
يهچنین در انَاع انسداد رٍدى نقادیر چشهگیری اٍرٍبیلینَژن نهکن است از رٍدى
بازجذب شَد بنابراین نیزان آن در ادرار افزایش نشان خَايد داد
برخالف بیلی رٍبین ،اٍرٍبیلینَژن بٌ طَر طبیعی در ادرار دیدى نی شَد انا در غلظت يای
یک ٍاحد ارلیخ یا کهتر در

نیلی لیتر ادرار ٍجَد دارد برخی از رٍش يا فقط نقادیر

بیش از حد ذکر شدى را نشخص خَايند نهَد ،انا نَاريای ادراری قادرند نقادیر نرنال را
يو جبت کنند نقادیر کايش یافتٌ اٍرٍبیلینَژن یا عدم ٍجَد آن را بٌ ٍسیلٌ غربالگر نهی
تَان نشخص نهَد
یکی از نشکالت نًو در اندازى گیری اٍرٍبیلینَژن ناپایداری آن است
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اٍرٍبیلینَژن در اجر نگًداری در حضَر اکسیژن ٍ یا قرار گرفتن در نعرض يَا ،بٌ اٍرٍبیلین
تبدیل نی شَد بٌ يهین دلیل آزنایش باید بر رٍی نهَنٌ تازى انجام گیرد .
بٌ نظر نی رسد کٌ ترشح اٍرٍبیلینَژن در بین ساعت يای

بعدازظًر در حداکحر نقدار

خَد باشد بنابراین ٍقتی کٌ غربالگری برای آسیب کبدی باشد ،تَصیٌ نی شَد کٌ جهع
آٍری ادرار در طی این ساعات انجام شَد .
پد اٍرٍبیلینَژن

ير نَع نَار ادراری دارای یک ٍاکنش نتفاٍت نی باشد برخی نَاريا براساس ٍاکنش ارلیخ
نی باشند نعرف پارادی نتیل آنینَبنزآلدئید با اٍرٍبیلینَژن در یک نحیط اسیدی قَی
ٍاکنش دادى ٍ تغییر رنگ از زرد تا قًَى ای نایل بٌ نارنجی را ایجاد نی کند این رٍش قادر
بٌ تشخیص نقادیر خیلی کو اٍرٍبیلینَژن در حد
نحل ٍاکنش نَار نی تَاند شانل نعرف

ٍاحد ارلیخ در دسی لیتر است.

نتَکسی بنزن دیازٍنیَم تترافلَرٍ بَرات باشد

کٌ با اٍرٍبیلینَژن در نحیط اسیدی ٍاکنش دادى ٍ تَلید رنگ قرنز آزٍ نی نهاید بنابراین
تغییر رنگ از سفید بٌ صَرتی تا نارنجی –قرنز نی باشد
ٍاکنش رنگی غالبا فَری است ٍ شدت آن شاخصی از غلظت اٍرٍبیلینَژن نی باشد
کهترین نقدار قابل اندازى گیری در حد
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نیلی گرم در دسی لیتر است .

تداخالت :
پَرفَبیلینَژن ،ایندٍل ٍاسکاتَل در ٍاکنش ارلیخ رنگی نشابٌ اٍرٍبیلینَژن را بٌ دست
خَايند داد تداخل اندکی نیز بٌ ٍسیلٌ پیگهان يایی چَن بیلی رٍبین ٍ يهَگلَبین
ٍجَد دارد
غلظت بیشتر از

نیلی گرم در دسی لیتر نیتریت ٍ بیشتر از

نیلی گرم در دسی لیتر

فرنالین نهکن است باعخ کايش رنگ در ٍاکنش برخی نَاريا گردد
ادرار بیهارانی کٌ فنازٍپیریدین دریافت کردى باشند نهکن است یک ٍاکنش نحبت کاذب
ایجاد کند .
پی اچ ادرار
نحل يهٌ آزنایش يای شیهیایی PH ،نشاندى ندى اسیدی یا باز بَدن ادرار است بعضی
اٍقات نیزان اسیدی یا بازی بَدن ادرار در رٍند درنان یک بیهاری نَجر است
از انجا کٌ  PHنسب عکس با غلظت یَن يیدرٍژن دارد،زنانیکٌ غلظت +Hافزایش نی
یابدPH ،افت نی کند ٍ یا بیشتر اسیدی نی شَد يهچنان کٌ در کايش غلظت  +Hنقدار
PHافزایش یافتٌ ٍ بیشتر قلیایی نی شَد
در حالت طبیعی نقدار  PHادرار نهکن است از
در حدٍد

نتغییر باشد انا نقدار نیانگین آن

ٍ کهی اسیدی است

در حالت غیرطبیعی بعضی غذايا نحل نرکبات ٍ یا لبنیات ٍ يهچنین بعضی دارٍيا نحل
آنتی اسیديای نعدى رٍی  PHتاجیر دارند
استفراغ ،آلکالَز تنفسی ،عفَنت نجاری ادراری  PHادرار را باال نی برد ٍ در دیابت ،اسًال،
گرسنگی طَالنی ندت ٍ ينگام خَاب  PHپایین نی آید ٍ ادرار اسیدی نی شَد.
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پد پی اچ

پد  PHاز دٍ نشانگر نتیل رد ٍ برم تیهَل بلَ استفادى نی شَد نتیل رد در داننٌ ی
=PH

فعال است ٍ از قرنز تا زرد تغییر نی کند.

برم تیهَل بلَ نیز در داننٌ=PH

فعالیت خَد را بٌ صَرت تغییر رنگ زرد تا آبی نشان

نی ديد.
ٍزن نخصَص ادرار
این تست بٌ نیزان غلظت یَنی ادرار بستگی دارد در نجاٍرت رنگ بلَدٍنتیلن در نقادیر
کو یَن يا رنگ ادرار آبی تا سبز تیرى نی شَد ٍ در ادرار با غلظت باالی یَنی رنگ ادرار بٌ
زرد تا سبز تهایل پیدا نی کند
ٍزن نخصَص ايندكس نناسبی برای دانستن غلظت ادرار است ٍ چگالی با آن اندازى گیری
نی شَد ٍ نزدیکترین ايندكس برای دانستن نقدار غلظت ادرار است .
ٍزن نخصَص بزرگتر از

در حضَر پرٍتئین ،گلَکز ٍ سایر نَاد با ٍزن نَلکَلی باال

دیدى نی شَد ٍ ٍزن نخصَص کهتر از

يو درزنانی دیدى نی شَد کٌ نشکلی در

تغلیظ ادرار ٍجَد داشتٌ باشد ٍ ادرار رقیق شدى از بدن دفع شَد.
پد ٍزن نخصَص
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ننبع
کتاب بیَشیهی ادرار اجری از سیستر لَرین گراف ترجهٌ شدى دکتر اکبر زادى خیاٍی ٍ
دکتر فتح اهلل زادى
لینک دانلَد بستٌ نرم افزاری تتاک دٍ از کافٌ بازار
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