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لیال ًػیشی کبسضٌبس هسئَل آصهبیطگبُ : تٌظین 

 

دستًرالعمل کىترل کیفی وًارَبی ادراری :عىًان 

                

ًظش ثِ . سا دس ادساس خستدَ  هی کٌٌذ  (... گلَکض، پشٍتئیي ٍ )ًَاسّبی ادساسی ثب استفبدُ اص ضیوی خطک پبساهتشّبی هختلف 

ّب   ّب ، اسصیبثی ایي ًَاسّب ًیض هبًٌذ سبیش   کیت فشاٍاًی استفبدُ اص ایي ًَاسّب ٍ فقذاى  هَاد کٌتشلی دس دستشس ثشای ّوِ آصهبیطگبُ

ثِ هٌظَس اسصیبثی ًَاسّبی ادساسی، ثشای ّش یک اص پبساهتشّبی هَخَد دس ًَاس ثِ عَس خذاگبًِ ًوًَِ . اص اّویّت ثسضایی ثشخَسداس است

 .ی ًوًَِ ّبی تْیِ ضذُ، ادساس تبصُ هی ثبضذ  پبیِ. ضَد ّبیی ثب غلظت هطخع تْیِ هی

 

جمع آيری ي وگُداری ادرار بٍ عىًان پبیٍ 

پس اص ایٌکِ یکبیک ادساسّب سا ثب ًَاسّبی ادساسی هعتجشکٌتشل ًوَدین، .ضَد  افشاد سبلن استفبدُ هی یثشای ایي کبس اص ادساس تبصُ

دس ًْبیت هدذدا ادساس تْیِ ضذُ سا ثب استفبدُ اص ًَاس ادساسی تبئیذ ضذُ کٌتشل .کٌین ادساسّبی عجیعی سا اًتخبة ٍ ثب ّن هخلَط هی

 .حدن ادساس خوع آٍسی ضذُ ثبیذ  هتٌبست ثب تعذاد استبًذاسدّبیی کِ الصم است دس آى سٍص تْیِ ضًَذ، ثبضذ. هی ًوبیین

 

 ومًوٍ َبی معلًم العیبر  یطرز تُیٍ

: گلًکس- 1

 50ثِ عَس هثبل ثشای تْیِ ًوًَِ ای ثب غلظت . ًذ ضَهتٌبست ثب غلظت گلَکض ثجت ضذُ سٍی ظشف ًَاس ادساسی ًوًَِ ّب تْیِ هی

mg/dl   50 الصم است کِ هیضاى mg ِ100 گلَکض ث mlّبیی ثب غلظت  ثِ ّویي تشتیت ًوًَِ.  اص ادساس خوع آٍسی ضذُ اضبفِ ضَد

ّبی تْیِ ضذُ سا ثب سٍش گلَکض اکسیذاص ٍ دس  غحت غلظت ًوًَِ.  تْیِ هیگشدًذ mg/dl 1000 , 500 , 300 , 250, 100 ّبی 

 .ًوبیین هقبثل  کٌتشل غحت تبئیذ هی
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لیال ًػیشی کبسضٌبس هسئَل آصهبیطگبُ : تٌظین 

  :پريتئیه - 2

ایي استبًذاسد تٌْب آلجَهیي هَخَد دس . د ضَ تْیِ هیmg/dl 30,100,500 ، غلظتْبی g/dl 5ثب استفبدُ اص استبًذاسد آهبدُ 

ٍ دس هقبثل کٌتشل غحت هَسد  (سٍش ثیَسُ)غحت استبًذاسدّبی تْیِ ضذُ ثب کیت تَتبل پشٍتئیي . ًوبیذ  ادساس سا هطخع هی

. گیشد ثشسسی قشاس هی

 

 :خًن- 3

: َمًگلًبیه (لفا

 خَى سا اًذاصُ گشفتِ سپس خَى سا ثب استفبدُ اص آة هقغش  ی هطخع ّوَگلَثیي، اثتذا ّوَگلَثیي ًوًَِ ی ًوًَِ یثشای تْیِ

حبل اص ایي هحلَل . سسبًین  هیml 100 خَى سا ثب استفبدُ اص آة هقغش ثِ حدن ml 0.1ثشای ایي کبس . ًوبیین لیض ٍ سقیق هی

 .کٌین  ّوَگلَثیي تْیِ هیmg/dl 1, 0.03,0.2 غلظتْبی هَسد ًظش 

 آة هقغش اضبفِ کشدُ ml 100  اص خَى سا ثِ  ml 0.1 . ثبضذ14g/100  خَى  یکٌین غلظت ّوَگلَثیي ًوًَِ فشؼ هی: هثبل

 ثِ غَست mg/dl 1 حبل ثشای تْیِ غلظت .  سسیذُ است14mg/dlثب ایي کبس غلظت ّوَگلَثیي هحلَل ثِ . کٌین ٍ آى سا لیض هی

 :صیش عول هی ًوبیین

N1V1=N2V2                                                                                                 

14 * V1 =1*10                          V1 = 0.75 ml                                                

.  هی سسبًینml 10  هیلی لیتش اص هحلَل سقیق ضذُ سا تَسظ ادساس ثِ حدن 75/0ثِ ایي تشتیت

 

 RBC(ة

 :ثٌبثشایي .  هطبثِ ّوَگلَثیي هی ثبضذ ، ثب ایي تفبٍت کِ ًجبیذ ًوًَِ ّبی هب لیض ضَدRBCی استبًذاسد  تْیِ

 .ًوًَِ ّب ثبیذ دس سٍص اسصیبثی تْیِ ضَد -1

 .ثشای سقیق کشدى ًوًَِ اص ادساس ثِ خبی آة هقغش استفبدُ گشدد- 2
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لیال ًػیشی کبسضٌبس هسئَل آصهبیطگبُ : تٌظین 

: بیلی ريبیه - 4

سٍثیي ًَاسّبی ادساسی سا  ّبی هَسد ًیبص ثشای اسصیبثی ثیلی تَاى ًوًَِ سٍثیي ثب غلظت هطخع، هی ثب استفبدُ اص استبًذاسدّبی ثیلی

. ًوبیین   ٍ دس هقبثل کٌتشل غحت تبییذ هیjendrassick grofّب، غحت غلظت آًْب سا ثب سٍش   ًوًَِ یپس اص تْیِ. تْیِ کشد

ّبی تْیِ ضذُ خلَگیشی  غلظتْبی هختلف ثیلی سٍثیي ثبیذ سٍصاًِ تْیِ ضًَذ ٍ دس عَل هذت اسصیبثی، اص ثشخَسد ًَس هستقین ثب ًوًَِ

. گشدد 

 

: ویتریت- 5

.  هعلَم العیبس ًیتشیت اص آى استفبدُ هی کٌین یهقذاس ثسیبس خضئی اص ًیتشات سذین سا ثب آة هقغش هخلَط کشدُ ٍ ثِ عٌَاى ًوًَِ

 

 : ايريبیلیىًشن- 6

ثٌبثش ایي ثشای اسصیبثی ًَاسّب اص ًظش ایي پبساهتش  ثبیذ دست کن اص  . تَاى ثِ عَس هػٌَعی تْیِ کشد اٍسٍثیلیٌَطى سا ًوی استبًذاسد 

 . اٍسٍثیلیٌَطى هثجت استفبدُ ضَد ی ادساس تبصُ ی ًو20ًَِ

 

: آسکًربیک اسید -7

 .ین  کي سا دس ادساس حل هیCّبی هختلف آسکَسثیک اسیذ هیضاى هطخع پَدس ٍیتبهیي   غلظت یثشای تْیِ

 .  ادساس حل کٌین ml 100  سا دس C  پَدس ٍیتبهیي 10mg  ثبیذ هیضاى mg/dl 10  غلظت  یثشای تْیِ: هثبل 

 

: لکًسیت-8

ثٌبثشایي ثشای اسصیبثی ًَاسّب اص ًظش تَاًبیی تطخیع لکَسیت، ثبیذ . تَاى ثِ عَس هػٌَعی تْیِ کشد لکَسیت سا ًوی استبًذاسد 

.   داسای لکَسیت استفبدُ ضَد ی  ادساس تبصُ ی ًو20ًَِدست کن  اص 
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لیال ًػیشی کبسضٌبس هسئَل آصهبیطگبُ : تٌظین 

: کتًن - 9

  یًوًَِ ی هعوَال ثشای تْیِ. ای ثب غلظت هطخع اص کتَى تْیِ کشد تَاى ًوًَِ  استي ٍ استَ استیک هی یثب استفبدُ اص دٍ هبدُ

ٍلی ثِ دلیل ایٌکِ ثشخی اص ًَاسّبی هَخَد دس ثشاثش استي . ضَد  کتَى هثجت، ثِ دلیل هقشٍى ثِ غشفِ ثَدى، اص استي استفبدُ هی

 .دٌّذ ، لزا ثشای کٌتشل آًْب ثبیذ اص استَ استیک استفبدُ ًوَد ٍاکٌص ًطبى ًوی

 .د ضَ استفبدُ  هیmg/dl 5,15,40,80ّبی   استَاستیک ثب غلظت یثشای اسصیبثی ًَاس ادساسی اص ًوًَِ

ثبیذ تَخِّ داضت کِ پس . کٌین   ادساس اضبفِ هی10ml   هیکشٍلیتش استي سا ثِ 25,100,300 ،  ی کتَى هثت ًوًَِ یثشای تْیِ

ِ ّبی اص تْیِ   ی حبٍیالصم ثِ رکش است کِ ًوًَِ. کتَى هثجت، ثبیذ سشیعب  سش لَلِ ّب ثب استفبدُ اص پبسافیلن هسذٍد ضَد ی ًوًَ

 .استي ثبیذ سٍصاًِ تْیِ ضَد

10 -pH 

 هتش ، pHّبیی اص ادساس تبصُ سا خوع کشدُ سپس ثب استفبدُ اص دستگبُ   دس ًَاسّبی ادساسی اثتذا ًوpHًَِ ثشای ثشسسی پبساهتش 

pHدس غَست ثبال ثَدى . کٌین  ادساس خوع ضذُ سا اًذاصُ گیشی هیpH  ادساس ثب استفبدُ اص چٌذ قغشُ  اسیذ سَلفَسیک pH ِآى سا ث 

دس ایي حبلت ًَاس سا دس هحلَل فشٍ ثشدُ ٍ . ین کي تٌظین هی5 آى سا سٍی pHحبل قغشُ قغشُ سَد اضبفِ کشدُ ٍ . سسبًین  هی5صیش 

ین ٍ پس اص گزضت هذت صهبى هطخع ضذُ تَسظ سبصًذُ،  سًگ حبغلِ سا ثب سًگ سٍی قَعی ًَاس ادساسی  کيسشیعب خبسج هی

 .ًوبیین هقبیسِ هی

 ّبی هعیي ثِ غَستی pHٍ ًَاس ادساسی سا  دس .  دسست هی کٌین9 ٍ 8 ٍ 7 6ٍ ّبی pHثِ ّویي تشتیت ثب اضبفِ کشدى سَد، 

 . دّینکِ رکش ضذ، هَسد اسصیبثی قشاس هی

 

11 -Specific Gravity 

کٌین ثشای ایي کبس اثتذا ٍصى   ادساس ثب ٍصًْبی هخػَظ هتفبٍت استفبدُ هی یثشای ثشسسی پبساهتش ٍصى هخػَظ، اص ًوًَِ

 .سپس ثب ًَاس ادساسی هَسد ًظش، هقبیسِ هی ًوبیین.  ادساس سا ثِ کوک سفشکتَهتش تعییي هی کٌین ی ًو20ًَِهخػَظ دست کن 
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لیال ًػیشی کبسضٌبس هسئَل آصهبیطگبُ : تٌظین 

 :ريش اوجبم آزمبیش

ًجبیذ کٌذُ ضذُ یب قسوت ّبیی اص آًْب اص ًَاس خذا ضذُ ثبضذ،  (پذّب )ثبلطتک ّب : کٌین  اثتذا ًَاسّب سا اص ًظش فیضیکی ثشسسی هی

ثبیذ سٍی قَعی ضبخػی ٍخَد داضتِ ثبضذکِ هطخع کٌذ هَقع خَاًذى ًتبیح، ًَاس ادساسی ثبیذ دس چِ خْتی قشاس ثگیشد، 

 سًگی سٍی قَعی ثبیذ ثب سًگ ثبلطتک ّبی آغطتِ ضذُ ثب ادساس ّوخَاًی داضتِ ثبضذ، تشتیت پبساهتشّبی سٍی قَعی ٍ  ّبیضبخع

ِ ی ثبلطتک ّبی سٍی ًَاس ٍ فبغلِ ی ضبخع ّبی سًگی سٍی قَعی ثبیذ یکسبى ثبضذ، عشؼ ًَاسّب ثبیذ  ًَاس ثبیذ یکسبى ثبضذ، فبغل

 هیلیوتش ثبضذ،  ثبلطتک ّب پس اص آغطتِ ضذى ثِ ادساس، ثبیذ اًسدبم خَد سا حفظ کشدُ ٍ ثِ عَس یکٌَاخت سًگ 5یکسبى ٍ حذٍدا 

 . ثگیشًذ

 قَعی هختلف سا دس ّش یک اص 3 ًَاس ادساسی اص 20 ًَاس ادساسی ثبضذ، الصم است حذاقل  یدس هشحلِ ثعذ اگش ّذف کٌتشل اٍلیِ

پس اص سپشی ضذى صهبى . (گیشین  ادساس اضبفی سٍی ًَاس سا ثِ کوک لجِ لَلِ هی )غلظتْبی هَسد ًظش فشٍ ثشدُ ٍ سشیعب خبسج ًوبیین 

سًگ حبغلِ ثبیذ کبهال ّوَطى ٍ هغبثق ثب کذ .  کٌین   سٍی قَعی، سًگ حبغلِ سا ثب کذ سًگی سٍی قَعی هقبیسِ هی یتعییي ضذُ

 .سًگی هشثَعِ ثبضذ

ی قبثل  هحذٍدُ.  کٌین ًَاس هشثَط ثِ ّش غلظت سا ثب یکذیگش هقبیسِ کشدُ ٍ خَاة ًْبیی سا ثِ غَست دسغذ گضاسش هی20حبل 

 .  هی ثبضذ≥% 95قجَل 

 . سًگی است  ییک پشدُ+/- هیضاى اختالف قبثل قجَل  .   کٌینایي کبس سا ثب ًَاس هشخع ًیض تکشاس هی

.  ادساس ثیوبساى سا ثب ًَاس هَسد اسصیبثی ٍ ًَاس هشخع هقبیسِ هی کٌین ی ًو40ًَِسپس ، خْت ثشسسی کلیٌیکی، ًتبیح دست کن

 .ّب ثبیذ عَسی اًتخبة ضًَذ کِ ثشای توبم پبساهتشّب ًتبیح ًشهبل ٍ پبتَلَطیک سا ضبهل ضًَذ ًوًَِ

 هبُ ، ّش 4ثْتش است ثِ هذت . ثِ هٌظَس کٌتشل پبیذاسی، قَعی حبٍی ًَاس ادساسی سا ثبیذ تب پبیبى تبسیخ اًقضب ًگْذاسی هی کٌین

 دسخِ 45 ٍ 37 ، ًَاسّب سا دس دهبّبی Accelerated Stabilityهبُ یکجبس ًَاسّب سا اص ًظش پبیذاسی ثشسسی کٌین ٍ یب ثِ سٍش 

ثشای ایي کبس توبهی هشاحل رکش ضذُ دس قسوت . سبًتیگشاد قشاس دادُ ٍ پبیذاسی آًْب سا ثشای هذت دست کن دٍ ّفتِ اسصیبثی کٌین 

 .کٌین  ًَاس ادساسی تکشاس کشدُ ٍ ًتبیح حبغلِ سا ثشسسی  هی3قجل سا ثب 

خْت ثشسسی حسبسیت ًَاسّب ثشای پبساهتشّبی هختلف هی ثبیست استبًذاسدّبیی ثب حذاقل غلظت ادعبیی دس ثشٍضَس ثشای ّش 

 .پبساهتش ثِ سٍش رکش ضذُ تْیِ کشد ٍ ًَاسّبی هَسد کٌتشل سا اص ًظش حسبسیت هَسد اسصیبثی قشاس داد
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لیال ًػیشی کبسضٌبس هسئَل آصهبیطگبُ : تٌظین 

اثر مداخلٍ گرَب 

 

 :گلَکض 

ًتبیح هٌفی  (ّبی ثبال دس غلظت ) هَاد ضذعفًَی کٌٌذُ ًتبیح هثجت کبرة ٍ هَادی اص قجیل اسیذ آسکَسثیک ٍ هَاد کتًَی 

 .کٌٌذ کبرة ایدبد هی

 :پروتئین 

ثبعث پبسخ هثجت کبرة خَاّذ   (pH>9 )ادساس قلیبیی. کٌٌذ  ّوَگلَثیي ٍ هَاد ضذعفًَی کٌٌذُ ًتبیح هثجت کبرة ایدبد هی

 .ضذ

 :خون 

ّوچٌیي هَاد ضذعفًَی کٌٌذُ ٍ پبک کٌٌذُ ًتبیح . ثبعث پبسخ هثجت کبرة هی ضًَذ (دس غلظت ثبال )ّبی هیکشٍثی   هتبثَلیت

 .ضَد اسیذ آسکَسثیک دس غلظت ثبال ثبعث ًتبیح هٌفی کبرة هی. کٌٌذ هثجت کبرة ایدبد هی

 :کتون 

 هشکبپتَاتبًل، 2تشکیجبت داسای . هی ًوبیٌذ (قشهض)ّب ٍ تشکیجبت حبٍی فتبلئیي ایدبد ٍاکٌص سًگی غیش عجیعی  کتَى  فٌیل

 .گشدًذ سَلفًَبت سذین یب سَلفب ّیذسیذ ثبعث ایدبد ًتبیح هٌفی کبرة هی

  :بیلی روبین

 .ضًَذ هقبدیش ثبالی اسیذ آسکَسثیک ٍ ًیتشیت ثبعث هْبس ٍاکٌص ضذُ ٍ دس ًتیدِ سجت ثشٍص پبسخ هٌفی کبرة هی

 :نیتریت

 .ضَد هقبدیش صیبد آسکَسثیک اسیذ ثبعث ًتبیح هٌفی کبرة دس آصهبیص هی

 :اوروبیلینوژن

 .گشدد هػشف تشکیجبت فٌبصٍپیشیذیي ثبعث ایدبد ًتیدِ هثجت کبرة هی
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 Exp.date      :                       :         سري سبخت:                        مورد ارزیببی نبم نوار ادراري

                          :    Exp.date:    سري سبخت                        :  مورد تبییدنبم نوار ادراري 

                                                            :تبریخ ارزیببی

نتیجه خوانده شده بب نوار مرجع 

 

 Parameters نتیجه خوانده شده بب نوار مورد ارزیببی

 Hemoglobin 

  (+1) 

  (+2) 

  (+3) 

 RBC 

 

  (+1) 

  (+2) 

  (+3) 

 Bilirubin 

 

  1 mg/dl 

  2 mg/dl 

  4 mg/dl 

 Protein 

 

  30 mg/dl 

  100mg/dl 

  500 mg/dl 
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 Ketone 

 

  5 mg/dl 

  15 mg/dl 

  40 mg/dl 

  80 mg/dl 

  160 mg/dl 

نتیجه خوانده شده بب نوار مرجع 

 

 Parameters نتیجه خوانده شده بب نوار مورد ارزیببی

Nitrit 

 

  Any pink color 

Ascorbic acid 

 

  10 mg/dl 

  25 mg/dl 

Glucose 

 

  50 mg/dl 

  150 mg/dl 

  250 mg/dl 

  500 mg/dl 

  1000 mg/dl 

PH 
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 :توضیحبت 

Specific Gravity  Leukocyte  Urobilinogen 

 

 

ًتبیح سفشکتَهتش 

 

  ًَاس هَسد اسصیبثیًتبیح   ًَاس هشخعًتبیح   ًَاس هَسد اسصیبثیًتبیح  ًَاس هشخعًتبیح   ًَاس هَسد اسصیبثیًتبیح  ًَاس هشخعًتبیح

Sample 

 

         1 

         2 

         3 

         4 

         5 

         6 

         7 

         8 

         9 

  5 

  6 

  6.5 

  7 

  8 

  9 
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         10 

         11 

         12 

         13 

         14 

         15 

         16 

         17 

         18 

         19 

         20 

         21 

         22 

         23 

         24 

         25 
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Clinical Study 

 :                        ًَاس ادساسی هشخع                           :      ًَاس ادساسی هَسد اسصیبثی 

 

S.G PH Leukocyte Nitrit Protein Glucose Keton UBG Bilirubin Blood AS.A 
Sample 
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