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 انواع نمونه خونآشنایی با 
 مقدمه -1-1

گردند که به واسطه ي آنها فرايندهاي وقتي صحبت از موجودات زنده مي شود واکنش هاي بیوشیمیايي مطرح مي 

اين واکنش ها منجر به اختالل در فعالیت سلولي و بروز ناهنجاري ها و  اختالل در .مختلف سلولي به انجام مي رسند

د. بنابراين بايد با واکنش هاي مختلف بیوشیمیايي آشنا شويم. هدف اصلي از انجام بیماري هاي مختلف مي گرد

، يي و کیفي نمونه هاي بیولوژيك از قبیل خون، ادرار، مايع نخاعآنالیز کمّ بالیني، آزمايشگاه بیوشیميآزمايش ها در 

يكي از . مي باشدوتیك و ساير مايعات بیولوژيك و ترشحي بدن ینع آمعرق، شیره ي معده، اشك، بزاق، اسپرم، ماي

بسته به نوع آزمايشات درخواستي به سه صورت گیري را مي توان خونترين نمونه هاي آزمايشگاهي، خون است.  مهم

 ( و وريدي )سیاهرگي( انجام داد. نتايج آزمايش هايمويرگيشرياني )سرخرگي(، خون حاصل از سوراخ کردن پوست )

که  شريانيصورت گرفته بر روي خون هاي سرخرگي، مويرگي و سیاهرگي با يكديگر تفاوت مختصري دارند زيرا خون 

؛ در حالي که م ها و بافت هاي مختلف پمپ مي شود از نظر ترکیبات در همه جاي بدن يكسان استتوسط قلب به اندا

بسته به فعالیت متابولیكي هر عضو در اعضاي مختلف متفاوت است. خون سیاهرگي از نظر  ترکیبات خون وريدي

، گلوکز، يون کلر، غلظت آمونیاك، درصد هماتوکريت و تعداد يا درصد دي اکسید کربن، مقادير  pHمیزان اکسیژن، 

ياني، گیري شرخونلنفوسیت ها با خون سرخرگي تفاوت دارد اما به علت سهولت نمونه گیري و خطر عوارض متعاقب 

خونگیري  محلانواع نمونه هاي خون و خونگیري وريدي صورت مي گیرد. موارد ساير در به جز پاره اي از آزمايش ها 

 و کاربردهاي آنها در ادامه شرح داده شده اند: 

  1)سرخرگی( خون شریانی -1-2

شريان ها )سرخرگ ها(، اکسیژن را از ريه کسب کرده و توسط قلب به تمامي بافت هاي بدن مي رسانند. خونگیري 

ريوي دارند، صورت مي گیرد. -قلبيشرياني به منظور ارزيابي سطح اکسیژناسیون خون، در بیماراني که ناراحتي هاي 

 pH( و تعیین 2P CO( و دي اکسید کربن )2P Oمنظور از سطح اکسیژناسیون خون، اندازه گیري فشار اکسیژن )

گفته مي شود. تهیه ي خون شرياني  2(ABGs) پارامتر، گازهاي خون شرياني 3اصطالح، به اين خون است که در 

را فشار خون در شريان ها نسبت به وريدها بسیار باالتر بوده و از طرفي، شريان نسبت به خون وريدي مشكل تر است زي

                                                 
1 Arterial Blood 

2 Artherial Blood Gasses 
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ها نسبت به وريدها عمقي تر هستند. همچنین، خونگیري شرياني، ناراحتي بیشتري براي بیمار ايجاد مي کند. شريان 

ر صورت لزوم، از شريان هاي مناسب جهت خونگیري، شريان راديال )مچ دست( و شريان بِراکیال )بازويي( هستند. د

فِمورال )راني( نیز مي توان جهت تهیه ي خون شرياني استفاده کرد، البته خونگیري از اين شريان توصیه نمي شود 

زيرا احتمال خونريزي بعد از عمل خونگیري از بیمار وجود دارد. در نوزادان از شريان نافي نیز نمونه گیري انجام مي 

 است که خون را از قلب گرفته و به ناحیه ي صورت و مغز مي رساند.  بدن، شريان کاروتیدشود. پر فشارترين شريان 

 
  روش خونگیري از شريان راديال.. 1-1شکل 

 3(خون مویرگیخون حاصل از سوراخ كردن پوست ) -1-3

)شريان هاي بسیار نمونه ي خوني که از سوراخ کردن پوست به دست مي آيد مخلوطي از خون مويرگ ها، شريانچه ها 

د. زماني از خون خون مويرگي نامیده مي ش در گذشته کوچك(، وريدچه ها )وريدهاي بسیار کوچك( است که به غلط،

مويرگي استفاده مي شود که به حجم کمي از خون نیاز باشد )مانند تعیین گروه خوني افراد( و يا تهیه ي خون شرياني 

 اند. ل، در افراد کهنسال، نوزادان و افرادي که دچار سوختگي هاي شديد شدهو وريدي امكان پذير نباشد براي مثا

در بزرگساالن، الله ي گوش در کودکان و  4سطح کف دستي نوك انگشتعضو مناسب جهت تهیه ي خون مويرگي، 

 بزرگساالن معموالًدر در نوزادان است. موضع خونگیري بايد در ابتدا با آب و صابون شسته و خشك شود.  5پاشنه ي پا

اين عمل سبب پاك کردن و افزايش جريان خون براي اين نوع خونگیري، مناسب است. نوك انگشت سوم يا چهارم 

سپس با استفاده از حرارت يا ماساژ، محل خونگیري پر خون شده )در صورت استفاده از پاشته ي پا  محل مي گردد.

اجازه دهید محل مي شود. % استريل  70رار داد(، پوست توسط الكل ق ºC45 دقیقه در آب 5مي توان آن را به مدت 

ابد خون مي شود )خون گسترش مي يي خشك شود، نمونه گیري از محل مرطوب سبب همولیز و عدم تشكیل قطره 

 3تا  2پس از خشك شدن الكل، با استفاده از يك النسِت استريل، شكافي به عمق  و جمع آوري آن مشكل مي شود(.

ايجاد مي شود. محل خونگیري را نبايد فشار داد زيرا باعث همولیز نمونه و وارد شدن  خونگیري ي متر در محلمیل

                                                 
3 Capillary Blood  
4 palmar surface of Tip of finger 
5 Plantar surface of great toe or heel 
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اولین قطره ي خون را با استفاده از يك پَد بايد مايع میان بافتي اضافي به نمونه مي شود. پس از شروع جريان خون، 

خون خارج شده ي بعدي را با استفاده از لوله ي ي طره سپس ق چون حاوي مايع بین بافتي است.کرد استريل، پاك 

مويینه ي هپارينه )آغشته به ماده ي ضد انعقاد هِپارين( و يا سرنگ، جمع آوري مي کنند. در صورت استفاده از پاشنه 

خشك را با کمي ي پنبه در پايان خونگیري، ي پا جهت خونگیري، شكاف در لبه هاي کناري پاشنه ايجاد مي شود. 

 تا خون بند آيد. هندفشار در محل قرار مي د

 
  .(مويرگيپوست ) نحاصل از سوراخ کردتهیه ي خون . 1-2شکل 

  عبارتند از: اشكاالت خونگیري مويرگي

 تكرار تست ها ممكن نیست. -الف

 نوك انگشت نسبت به درد حساس تر بوده و استريل کردن آن مشكل تر است. -ب

 خون مويرگي نبايد با خون وريدي مقايسه شود.نتايج به دست آمده از  -ج

 بعضي از مزاياي خونگیري مويرگي نیز عبارتند از:

 در افرادي که پیدا کردن وريد در آنها مشكل است )افراد چاق، افراد داراي سوختگي شديد و نوزادان(. -الف

 تكرار خونگیري وريدي در بیماران آنمیك باعث افزايش شدت آنمي مي گردد. -ب

 6)سیاهرگی( خون وریدی -1-4

خوني ي در مواردي که نمونه را به قلب بازمي گردانند. معموالً  2COوريدها )سیاهرگ ها(، خون حاوي مواد زايد و 

بیشتري مورد نیاز است و همچنین جهت تهیه ي سرم و پالسما، از خون وريدي استفاده مي شود. سادگي تهیه ي 

خون وريدي نسبت به روش هاي ديگر سبب شده است که جز در موارد ذکر شده در باال ترجیحاً از وريد خونگیري 

                                                 
6 Venous Blood 
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عبارتند از  ي ساعد، آرنج و يا بازو صورت مي گیرد کهگیري از يكي از سه وريد موجود در رومعموالً خونانجام شود. 

 (. 1-3)شكل  و بازيلیك وريدهاي سفالیك، مديان

 
 .موجود در دست انسانوريدهاي  .1-3شکل 

حفره ي قدامي آرنج در بازو محل مناسبي براي خونگیري وريدي است زيرا وريدهاي متعددي در اين ناحیه وجود 

دارند. از وريدهاي مچ يا پشت دست هم مي توان خون وريدي تهیه کرد. خونگیري از عضوي که سرم يا دارو به آن 

فِمورال )راني( در از اندام هاي فوقاني، وريد متصل است، توصیه نمي گردد. در صورت عدم امكان خونگیري وريدي 

)شكل  استفاده مي شود 7گاهي در خردساالن از وريد گردني )ژوگوالر(دسترس ترين محل براي خونگیري خواهد بود. 

4-1).  

 
  .گردني )ژوگوالر(وريد خونگیري از  .1-4شکل 

 

 

                                                 
7 Jugular vein 
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 سرم و پالسما تهیه ی  -5-1

سرم، فاقد فاکتورهاي انعقادي است؛ در حالي که پالسما داراي فاکتورهاي انعقادي است. فاکتورهاي انعقادي مهم خون 

 .)ضد هموفیلي( VIIIعبارتند از: فیبرينوژن، پروترومبین و فاکتور 

گردد. به اين  خوني که مستقیماً در لوله آزمايش ريخته مي شود، پس از مدتي لخته شده، بخش مايع از آن جدا مي

مايع که مي توان به کمك سانتريفوژ آن را از لخته جدا کرد، سرم گفته مي شود. در واقع سرم، فاقد فاکتورهاي انعقادي 

است.  رديدهاست؛ چون اجازه داده شده تا خون لخته گردد؛ بنابراين فیبرينوژن به فیبرين تبديل شده و از مايع جدا گ

 بنابراين به مايع زرد رنگ فاقد فاکتورهاي انعقادي، سرم گفته مي شود. 

اگر به خون ماده ي ضد انعقاد اضافه شود و سپس سانتريفوژ صورت گیرد، دو اليه از يكديگر قابل تشخیص خواهند 

است حاوي عناصر سلولي ي زيري که قرمز رنگ  ي رويي، که زرد رنگ است و پالسما خوانده مي شود و اليه بود: اليه

)گلبول هاي قرمز، سفید و پالکت ها( است. پالسما داراي فاکتورهاي انعقادي خون است چون اجازه ي تشكیل لخته 

سرم به دلیل شفاف تر (، آزمايش هاي فتومتري)براي آزمايش هاي بیوشیمیايي به نمونه ي خون داده نشده است. 

در جدول مي باشد. خون جهت آزمايشات بیوشیمیايي، خون ناشتا ي ن نمونه مناسب تري و استبودن بهتر از پالسما 

 ، تفاوت ترکیبات مورد آزمايش موجود در سرم و پالسما آورده شده است: 1-1

 موجود در خون. مقادير سرمي و پالسمايي ترکیبات مختلفمقايسه ي . 1-1جدول 

مقادیر پالسمایی بیشتر از مقادیر 

 سرمی است )%(

پالسمایی با مقادیر سرمی برابر  مقادیر

 است )%(

مقادیر پالسمایی كمتر از مقادیر 

 سرمی است )%(

 9/0                                                   کلسیم

 2/0                                                    کلريد 

 7/2                                الکتات دهیدروژناز

 0/4                                      پروتئین توتال 

 بیلي روبین

 کلسترول

 کرآتینین

 

 

 3/1آلبومین                                       

 6/1آلكالن فسفاتاز                             

 9/0آسپارتات آمینوترانسفراز             

 8/1               بیكربنات                      

 1/2کرآتین کیناز                               

 1/5گلوکز                                          

 0/7فسفر                                           

 4/8پتاسیم                                        

 1/0        سديم                                  

 6/0اوره                                              

 2/0اسید اوريك                                 
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 مواد ضدانعقاد -6-1

هپارين، سیترات سديم، اگزاالت ، 8اتیلن دي آمین تترا استیك اسید() EDTAز عبارتند امهم ي ضد انعقاد  چند ماده

 .10(CPDو سیترات فسفات دکستروز ) 9(ACDاسید سیترات دکستروز )، فلوئوريد سديم ،سديم يا پتاسیم

❖ EDTA )اتیلن دی آمین تترا استیك اسید( 

EDTA  مي شود. براي هر میلي خون انعقاد و  فعال شدن فاکتورهاي انعقاديترکیب شده و مانع يونیزه با يون کلسیم

ها جلوگیري کرده و شكل  اين ضد انعقاد از تجمع پالکت است.الزم  EDTAمیلي گرم پودر  25/1 -2 ،لیتر خون

استفاده از میزان زياد  .ها مي باشد پالکت ي ، لذا بهترين ضد انعقاد براي مطالعهها را حفظ مي کند طبیعي پالکت

EDTA موجب کاهش کاذب ي قرمزهاگلبول علت تغییر شكل و چروکیده شدن ه ب ( هماتوکريتHctمي شود )  اما

 .اهد داشتوثیر نخأهاي خوني ت و شمارش سلول( Hbهموگلوبین ) روي

 هپارین  ❖

يك موکوپلي ساکاريد جدا شده از کبد و پانكراس پستانداران است و خاصیت آنتي ترومبین و  ،ضد انعقادماده ي اين 

بنابراين از  ؛باعث مهار ترومبین و مهار فعالیت ساير فاکتورهاي انعقادي مي گردد . هپارينآنتي ترومبوپالستین دارد

 میلي گرم از آن الزم است. 2/0تا  1/0 ،انعقاد خون جلوگیري مي کند. براي هر میلي لیتر خون

 سیترات سدیم ❖

تشكیل  ،نهايت در و قابلیت فعال شدن فاکتورهاي انعقادي خون کلسیم يونیزه از محیط کردنبا خارج  اين ترکیب

و  PT و تست هاي انعقادي مانند ESR ضد انعقاد انتخابي براي آزمايش ،سیترات سديم کند.را مختل مي لخته 

PTT  فیبرينوژن مي باشد. در تست و اندازه گیريESR با چهار حجم خون استفاده مي  نسبت يك حجم سیترات از

در تست هاي انعقادي از نسبت يك حجم سیترات میلي لیتر خون و  6/1میلي لیتر سیترات با  4/0، براي مثال، شود

 5/4میلي لیتر سیترات با  5/0میلي لیتر خون يا  8/1میلي لیتر سیترات با  2/0 مثالً ، مي شودحجم خون استفاده  9با 

 میلي لیتر خون.

 اگزاالت ها ❖

روند. اگزاالت باعث به وجود آمدن اگزاالت غیرمحلول اگزاالت سديم، پتاسیم و آمونیوم به عنوان ضد انعقاد به کار مي 

ضد ماده يمیلي گرم از اين  2تا  1مقدار  ،مي شود. بنابراين کلسیم را از خون بر مي دارد. براي هر میلي لیتر خون

                                                 
8 Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid 
9 Acid Citrate Dextrose 
10 Citrate Phosphate Dextrose 
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تر میلي لی 1گرم اگزاالت پتاسیم،  8/0گرم اگزاالت آمونیوم،  2/1 ،انعقاد ضروري است. براي ساخت اين ضد انعقاد

 میلي لیتر آب مقطر را مخلوط مي کنند. 100درصد و  38فرمالین 

 ید سدیمفلوئور ❖

مي تواند از مصرف گلوکز توسط سلول هاي  يد عالوه بر اينكه به کلسیم متصل شده و اثر ضد انعقادي دارد،فلوئور

 میلي 1خون استفاده مي شود. ضد انعقاد براي اندازه گیري قند ي خوني نیز جلوگیري کند. در بیوشیمي از اين ماده 

( و میلي گرم 10يد سديم )مخلوط فلوئورمیلي لیتر خون کافي است.  1ديم براي جلوگیري از انعقاد يد سفلوئورگرم 

 ( يك ضد انعقاد خوب براي مواقعي است که خون بايد به مدت چند روز نگهداري شود.میلي گرم 1تیمول )

  12(CPDسیترات فسفات دكستروز )و  11(ACDاسید سیترات دكستروز )  ❖

 غیر فعال کردن کلسیم خونآنها و مكانیسم  دنکننده اضافه مي شوااين ضد انعقادها به کیسه هاي خوني افراد اهد

روز  14به مدت  ACD لیتر خون کافي است.میلي  4براي جلوگیري از انعقاد  ACDمیلي لیتر از محلول  1 .است

 .روز خون را نگه مي دارد 21مدت به  CPDو  خون را نگه مي دارد

موادي هستند که از انعقاد خون جلوگیري مي کنند. اين ترکیبات به علت بي اثرکردن  ،در هر حال مواد ضد انعقاد

يكي از فاکتورهاي اصلي انعقاد خون مانع بسته شدن و انعقاد خون مي گردند. مواد ضد انعقاد را بايستي متناسب با 

صورت چنانچه کم باشد سبب انعقاد قسمتي از خون و چنانچه زياد باشد استفاده کرد، در غیر اينرد نیاز حجم خون مو

. ضد انعقاد به نوع آزمايش بستگي داردي انتخاب نوع ماده مخصوصاً اگر مايع باشند سبب رقیق شدن خون مي گردند. 

سنجش که اگزاالت پتاسیم در ي به طور. ردآزمايش اثر مستقیم دا ي انعقاد نامناسب در نتیجه به کار بردن مواد ضد

هپارين به علت ناخالصي فسفر براي اندازه گیري فسفر . اسید اوريك به روش کاراوي ايجاد کدورت مي نمايد میزان

نقش مهارکنندگي آنزيم اوره آز را دارد بنابراين در اندازه گیري اوره به روش اوره  فلوئوريد سديم. خون مناسب نیست

 نمي باشد.  آز مناسب

گلوکز، فسفر و بعضي از . مقدار مربوطه را بالفاصله بر روي آن انجام داد است آزمايش هايپس از گرفتن خون الزم 

، تري گلیسريد و اسیدهاي تام کلسترول، لیپید)چربي هاي خون . مواد را بايستي هر چه زودتر در خون تعیین کرد

نمونه بايستي در  ،از جمع آوري خون تعیین مقدار نمود و در اين مدتساعت بعد  24را بهتر است حداکثر تا ( چرب

 .گیري تعیین مقدار کردساعت پس از خون 24پروتئین ها را مي توان تا . يخچال نگهداري شود
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 استفاده از روش رنگ سنجی برای تعیین غلظت تركیبات موجود در بدن:  -7-1

ل مورد اندازه گیري )مجهول( با رنگ محلول با غلظت مشخص رنگ محلوي مقايسه  رنگ سنجي،اساس روش هاي 

حاوي تمام معرف ها و جسم مورد اندازه گیري با غلظت نامشخص ( T) 13)محلول استاندارد( است. محلول مجهول

( B) 15محلول بالنك يا شاهد. غلظت جسم مورد اندازه گیري کامالً مشخص است (S) 14است ولي در محلول استاندارد

  مورد اندازه گیري است.ي حاوي تمام معرف ها به جز گونه 

صفر کنید. ماده اي که  بالنك گفته مي شود که در ابتدا بايد دستگاه را با در اصطالحدر کار با دستگاه اسپكتروفتومتر 

 ممكن است از چند جزء تشكیل شده اين حاللهدف تعیین غلظت آن است، معموالً در حاللي حل شده است که 

باشد و احتمال دارد که اين اجزا نیز نور را جذب کنند. بنابراين براي از بین بردن اثر جذب حالل از بالنك استفاده مي 

در واقع، بالنك، محلولي است که شامل تمامي اجزاي تشكیل دهنده ي محلول به جز ماده ي مورد نظر است. با  شود.

از میزان جذب ماده ي مورد آزمايش کم مي شود. در اين  اندازه گیري وقرار دادن بالنك در دستگاه، میزان جذب آن 

صورت، مقدار جذب نوري که بعد از صفر کردن دستگاه با بالنك توسط دستگاه نمايش داده مي شود، صرفاً مربوط به 

 ماده ي مورد آزمايش خواهد بود.

  ي گیرد:مورد استفاده قرار معیین غلظت نمونه ي مجهول، فرمول زير براي ت
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15 Blank 
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2 
 اندازه گیری قند خون

 مقدمه -1-2

انرژي روزانه ي بدن توسط کربوهیدرات ها )قندها( تأمین مي شود. گلوکز، منشأ اصلي انرژي بافت هاي  %70تا  50

بدن است و توسط متابولیسم کربوهیدرات ها فراهم مي شود. بسیاري از بافت ها به ويژه، مغز، جهت تأمین انرژي خود، 

ن نیز معروف است و در کبد برحسب نیاز متابولیسمي بدن وارد کامالً به وجود گلوکز وابسته هستند. گلوکز به قند خو

مسیرهاي متابولیسمي مختلف مي شود. هنگام نیاز به انرژي، گلوکز وارد مسیر گلیكولیز شده و سپس در چرخه ي 

کربس به طور کامل سوخته و تولید انرژي مي کند. پس از صرف غذا، قند اضافي وارد مسیر گلیكوژنز شده و به 

كوژن تبديل و در بافت ها به ويژه کبد و عضله ذخیره مي گردد. هنگام کاهش قند خون، تجزيه ي گلیكوژن گلی

)گلیكوژنولیز( و يا سنتز قند از منابع غیرقندي )گلوکونئوژنز(، تأمین کننده ي قند است. تعادل میان مسیرهاي 

 متابولیسمي مختلف سبب تنظیم میزان قند خون مي گردد. 

مي گويند. يعني علي رغم مصرف و تغذيه ي  گلوکز هموستازين میزان قند خون در سطحي متعادل را قرار گرفت

گلوکز، مقدار آن در خون همیشه ثابت مي ماند. اين عمل، از طرفي توسط انسولین، که هورمون کاهنده ي قند خون 

شامل گلوکاگون، کورتیزول،  ي()ضد انسولین است، و از سوي ديگر، توسط هورمون هاي تنظیمي مخالف انسولین

، سطح گلوکز پالسما کاهش مي يابد که 16)ناشتا(مثالً در موارد گرسنگي  آدرنالین و هورمون رشد صورت مي گیرد.

مهار انسولین و افزايش ترشح گلوکاگون را در پي دارد. متعاقب آن، گلوکز از بافت ها به ويژه کبد، آزاد شده 

اوم گرسنگي، رهايي اسیدهاي چرب آزاد از ذخاير چربي بدن و تبديل آنها به قند )گلیكوژنولیز( و در صورت تد

 )گلوکونئوژنز( صورت مي گیرد. 

 خون گلوكزطبیعی  ردیامق -2-2

 است.  mg/dl 99-70 طبیعي گلوکز در سرم افراد بالغ، در حالت ناشتا  مقدار

 و ادرار تغییرات فیزیوپاتولوژیك گلوكز خون -3-2

 خوندر  گلوكز تغییرات -3-2-1

                                                 
16 Fasting 
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 توانمي جمله از که باشد مي خاصيي  کننده تنظیم سیستم و متفاوت فاکتورهاي تابع خون در گلوکز غلظت تغییرات

 غیره و قدامي هیپوفیز کلیه، فوق غدد چون اعضايي ترشحات ساير و رشد هورمون انسولین، چون هايي هورمون وجود

 پس مقدار اين که باشدمي متغیر گرممیلي 99 تا گرممیلي 70 از FBS میزان سالم افراد در معمول طور به. برد نام را

 ساعت دو تا حداکثر باشد، طبیعي الذکرفوق سیستم عملكرد چنانچه ولي. يابدمي افزايش ساکاريدي غذاهاي صرف از

 در اختالل گونه هر ،نتیجه در. شود خون قند کاهش موجب تواندمي نیز زياد ورزش. گرددمي بر خودي  اولیه حد به

 ترين مهم جمله از .دهد سوق کاهش يا افزايش سوي بهغلظت آن را  تواندمي خون قند ي کننده تنظیم هاي سیستم

افزايش  منجر به هک است شیرين ديابت يا خون قند بیماري گردد، مي مالحظه ونخ قند افزايش اثر در که اي عارضه

 موسوم نیز اي لوزالمعده ديابت نام به بیماري اين. شود مي ادرار وارد هاکلیه طريق از قند از مقداري قند خون شده و

 عملكرد و ترشح در نقص بر عالوه. يابد افزايش mg/dl 500 از بیش به است ممكن خون قند حالت اين در. است

 خون قند افزايش موجب تواندمي نیز قدامي هیپوفیز و کلیه فوق ید،يتیرو مثل غددي فعالیت افزايش انسولین هورمون

 داروهاي ها،نفريت عصبي، امراض کبدي، هاي يينارسا مغزي، تومورهاي دلیل به خون قند افزايش همچنین گردد،

 .شود مي مشاهده نیز تشنجات و ها شوك کننده، هوش بي

متابولیسمي اطالق مي شود که کاهش مصرف گلوکز ، به مجموعه اختالالت 17(DM) ديابت شیرين يا ديابت مِلیتوس

در افراد ديابتي به دلیل وجود قند در ادرار سبب  18سبب افزايش غلظت آن مي شود. افزايش حجم ادرار )پُلي اوري(

شده به بیماري ديابت، ديابت شیرين يا قندي گفته شود. ديابت شیرين، يك اختالل پیچیده ي ناشي از فقدان سنتز 

 دسته تقسیم مي کنند: 4است. ديابت شیرين را به ا عملكرد انسولین و ترشح ي

يكي از انواع ديابت است که در آن به داليل ناشناخته، سلول هاي بتاي جزاير النگرهانس پانكراس، : 1دیابت تیپ  .1

ه اين نوع ديابت تخريب شده و میزان انسولین کاهش مي يابد. در نتیجه، افزايش در سطوح گلوکز خون افراد مبتال ب

 ديابت شیرين، معموالً در کودکان و نوجوانان رخ مي دهد.  1مشاهده مي شود. تیپ 

يكي از انواع ديابت است که در آن به داليل ناشناخته، سلول هاي بدن حساسیت طبیعي خود را  :2دیابت تیپ  .2

ین به میزان طبیعي يا حتي بیشتر از حد نسبت به انسولین از دست مي دهند؛ در نتیجه، در بدن اين افراد، انسول

طبیعي وجود دارد ولي قادر نیست عملكرد خود را انجام دهد. به همین دلیل، ديابت اين افراد به کمك داروهاي 

خوراکي ضد ديابت کنترل مي شود. علل اين نوع ديابت، چاقي، وراثت و عوامل محیطي است. اين نوع ديابت، در افراد 

 ايع تر است. سال، ش 30باالي 

اين نوع ديابت، در طي حاملگي و معموالً در سه ماهه ي دوم يا سوم حاملگي شايع است و به  دیابت حاملگی: .3

تا  2علت هورمون هاي ترشح شده از جفت که عملكرد انسولین را مهار مي کنند، ايجاد مي شود. اين نوع ديابت، در 

                                                 
17 Diabetes Mellitus  

18 Polyuria  
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تعديل رژيم غذايي و در صورت نیاز، تزريق انسولین جهت نگهداشتن  تمام حاملگي ها رخ مي دهد و به وسیله ي 5%

 سطوح قند خون در محدوده ي طبیعي کنترل مي شود. 

اين نوع ديابت، به علل بیماري هاي پانكراس مثل پانكراتیت دیابت مرتبط با سایر موقعیت ها و سندروم ها:  .4

، يا بعضي از عفونت ها و سندروم هاي ژنتیكي مانند سندروم داون، )التهاب پانكراس( و يا برخي داروها و مواد شیمیايي

 کالين فلتر و بیماري تاالسمي ايجاد مي شود. 

است که  19هايپرگاليسمي ( ياmg/dl 125، افزايش قند خون )افزايش به بیش از شیرين مهم ترين عارضه ي ديابت

منجر به ايجاد دو دسته عارضه شامل عوارض عروق خوني کوچك نظیر عوارض چشمي )رِتینوپاتي(، کلیوي )نِفروپاتي(، 

 عصبي )نوروپاتي( و عوارض عروق خوني بزرگ مانند تصلب شرايین )آرترواسكلروز( مي شود. 

در افراد  mg/dl 50کمتر ازيعني اشتا ، به کاهش قند خون به کمتر از حیطه ي طبیعي در حالت ن20هايپوگاليسمي

گفته مي شود. کاهش قند خون سبب تحريك ترشح آدرنالین مي شود که مهم در نوزادان  mg/dl 30بالغ و کمتر از 

 ، تهوع، احساس سبكي در سر، ناراحتي معدي و گرسنگي است.شدن نبض ترين عاليم آن ضعف، لرزش، تعرق، تند

 ادرار در گلوكز تغییرات -3-2-2

 باشد بیشتر mg/dl 180 از خون قند میزان که زماني. است اهمیت زيحا کلینیكي نظر از ادرار در گلوکزپیدايش 

 اي عارضه ترين مهم. گفته مي شود زوريوگلوک اين وضعیت، به که شود مي ادرار وارد ها کلیه طريق از آن از مقداري

 فرادا در است ممكن ساعت 24 در طبیعي طور به. شیرين است ديابت بیماري شود، وريوزگلوک موجب تواند مي که

 موارد از برخي در قند، بیماري در میزان اين که حالي در ،شود ادرار وارد و دفع کلیه راه از قند گرم 25/0 حدود سالم

 قند ادرار در ولي است طبیعي شخص، خون قند که شود مي مشاهده گاهي. يابد مي افزايش لیتر در گرم 60 حدود تا

 غلظت در کلیه راه از قند است، پايین آنها کلیوي تحملي  آستانه آنكه دلیل به افراد نوع اين در. شود مي مشاهده

 در. است موسوم نیز کلیوي ديابت به عارضه نوع اين. شود مي ادرار وارد و دفع نیز mg/dl 180 از تر پايین هاي

وز گاالکت آنزيم کمبود علت به) نگیرد صورت فسفات-1 گلوکز به کبد در گاالکتوز فسفريك استرهاي تبديل که مواردي

 در همچنین .شود مي ديده گاالکتوز ادرار در خون، در گاالکتوز غلظت افزايش دلیل به( ترانسفراز يوريديل فسفات -1

 در) فروکتوز ،(دادن شیر ي دوره و زايمان از پس و حاملگي اواخر در) الکتوز چون ديگري قندهاي توان مي ادرار

 .نمود مشاهده نیز را( غذايي رژيم نوع به بسته) پنتوزها و( يکبد نارسايي
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 تست های تشخیصی مهم قند خون  -4-2

  21(FBSقند خون ناشتا ) تست-1

است. در اين آزمايش، از فرد  mg/dl 99-70همان طور که در باال ذکر شد غلظت طبیعي گلوکز سرم در حات ناشتا 

ساعت ناشتا بودن، خونگیري به عمل آمده و سطح قند خون وي تعیین مي شود. بر اساس معیار جديد  8پس از 

باشد، تشخیص ديابت قطعي است. اگر قند ناشتا بین  mg/dl 125انجمن بین المللي ديابت، اگر قند ناشتا بیش از 

است و براي فرد، تست تحمل گلوکز خوراکي  22نگر حالت پیش ديابتباشد، بیا mg/dl 125-100محدوده ي 

(OGTT.تجويز مي شود ) 

  23(OGTTتست تحمل گلوكز خوراكی ) -2

اين تست، براي تشخیص قطعي ديابت در افرادي که قند خون ناشتاي آنها در محدوده ي پیش ديابت قرار دارد، صورت 

گرم( به صورت خوراکي داده مي شود، بالفاصله  75-100مي گیرد. در اين تست، به فرد، يك دوز استاندارد گلوکز )

يابد. اين عامل باعث تحريك پانكراس جهت تولید و جذب گلوکز شروع مي شود و غلظت گلوکز در خون افزايش مي 

دقیقه بعد، قند خون فرد کاهش مي يابد. معموالً مقدار انسولین  30-60ترشح بیشتر انسولین مي شود و در نتیجه 

ساعت، کمتر از حالت طبیعي خواهد شد و  5/1-2ترشح شده بیش از مقدار مورد نیاز است، لذا غلظت گلوکز پس از 

نشان داده شده  2-1بر مي گردد. پاسخ به مصرف خوراکي گلوکز در شكل ساعت بعد، به مقدار طبیعي حدود سه 

 است. 

 
 نمودار تست تحمل گلوکز خوراکي.. 2-1شکل 

                                                 
21 Fasting Blood Sugar  

22 Prediabetes    

23 Oral Glucose Tolerance Test 
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ساعت به علت ترشح انسولین، از سطح اولیه  2اگر فرد، طبیعي باشد، در نیم ساعت اول، قند خون او باال رفته و پس از 

ساعت به سطح اولیه برمي گردد. اگر فرد مشكوك به بیماري باشد، سطح قند خون پايه  3اما پس از کمتر مي شود؛ 

ساعت کمي کاهش مي يابد. اگر فرد بیمار باشد،  3ي او که در ابتدا نیز باالست با خوردن قند، باالتر رفته و پس از 

ساعت، حتي به سطح اولیه نیز باز نمي گردد  3س از قند خون او که در ابتدا نیز بسیار باالست، کامالً باال رفته و پ

 mg/dl 200(. اگر دو ساعت بعد از انجام تست تحمل گلوکز خوراکي، قند خون بیمار، بزرگ تر يا مساوي 2-1)شكل 

 باشد، تشخیص ديابت در اين فرد، قطعي مي شود. 
 24صرف گلوكزساعته پس از  2خون قند تست  -3

به به صورت خوراکي  گلوکزگرم  50-100 سپس ،صورت مي گیرد ناشتاخون  قند فرد تستابتدا در وضعیت ناشتا از 

 دو قند اگر. شووود مي تعیین قند غلظت و شووده انجام خونگیرياز خوردن گلوکز،  بعد سوواعت 2 .داده مي شووودفرد 

  .است قطعي شیرين، ديابت تشخیص ،باشد mg/dl200 از بیش ساعته

 قند خونروش های اندازه گیری  -5-2

 و آنزيمي استفاده مي یدين(يروش رنگ سنجي )ارتوتولو هاي اکسیداسیون احیا، براي اندازه گیري قند خون از روش

 شود.

 روش آنزیمی

زيرا آنزيم فقط با گلوکز ترکیب شده و  ؛هستندها براي اندازه گیري گلوکز خون  روش هاي آنزيمي دقیق ترين روش

گلوکز اکسیداز  هاي هگزوکیناز، توان از آنزيم ها مي در اين روش ها واکنش نمي دهد. احیاکنندهبا ساير مواد قندي يا 

 پردازيم. هاي آنزيمي مي و گلوکز دهیدروژناز استفاده کرد. در زير به يكي از روش

گلوکز، در مجاورت اکسیژن و توسط آنزيم گلوکز اکسیداز به اسید گلوکونیك و  اکسیداز، گلوکز هاي روش از يكي در

2O2H 2در مرحله ي دوم، اکسیژن حاصل از  و سپس تبديل مي شودO2H  فنیل آمین )در مجاورت پراکسیداز( با

گلوکز  واکنش داده و تولیدکمپلكس رنگي مي کند. شدت رنگ حاصله، متناسب با غلظت (کروموژن فنازون )ماده ي

 . (2-2)شكل  قابل اندازه گیري است 25موجود در محیط است و با استفاده از روش رنگ سنجي

 
 .در حضور گلوکز اکسیداز و فنیل آمین فنازون واکنش گلوکز. 2-2شکل 

                                                 
242 hour post challenge glucose  

25 Colorimetric method  
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 زمایشانجام آ روش -6-16

 را طبق جدول زير تهیه کنید. (T( و تست )S(، استاندارد )Bبالنك ) محلول هاي -1

 T S B 

 - - μl 10 ی خون رقیق شده یسرم یا پالسما

 - μl 10 - (mg/dl 100)استاندارد گلوكز 

 ml 1 ml 1 ml 1 معرف آنزیمی

 انكوبه کنید. ºC  37دقیقه در دماي 10محلول ها را به مدت  -2

 تنظیم کنید. nm 500را روي طول موج اسپكتروفوتومتر دستگاه  -3

 ( صفر کنید.Bاسپكتروفوتومتر را در اين طول موج براي بالنك )جذب نوري دستگاه  -4

  را محاسبه نمايید. غلظت گلوکززير،  با استفاده از فرمول و را خوانده Tو Sنمونه هاي  نوري جذب -5
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3 
 اندازه گیری اوره ی سرم خون

 مقدمه -1-3

، ترکیباتي هستند که داراي نیتروژن هستند ولي پروتئین محسوب نمي 26(NPNترکیبات نیتروژن دار غیرپروتئیني )

مي توان به اوره، آمونیاك، اسید اوريك، اسید آمینه، کرآتینین و بیلي روبین اشاره  NPNشوند. از جمله ترکیبات 

عامل آمین اوره، حاصل کاتابولیسم است.  g/dl 400-250مقدار کل ترکیبات ازت دار غیرپروتئیني در خون، کرد. 

به عبارتي مي توان گفت که اوره حدود ( را تشكیل مي دهد. NPNترکیبات ) %45حدود  واسیدهاي آمینه است 

خون اطالع يافت.  NPNي دهد و با سنجش آن مي توان از سطح ترکیبات خون را تشكیل م NPNنیمي از ترکیبات 

 که عبارتند از:متابولیسم عامل آمین اسیدهاي آمینه داراي چهار مرحله است 

عامل آمین اسید آمینه، طي واکنش هاي ترانس آمیناسیون، حذف شده و به صورت گلوتامات  جمع آوری عامل آمین:  .1

 جمع آوري مي شود.

 
ي گلوتامین، تبديل شده، سمیت خود را از دست مي دهد و در خون منتقل  گلوتامات به اسیدآمینه انتقال در خون:  .2

 ديگر، گلوتامین، شكل انتقالي غیرسمي آمونیاك است.مي شود. به عبارت 

 

+)در کبد و کلیه ها گلوتامین به گلوتامات، تبديل شده و عامل آمین، به صورت آمونیوم  بازیابی عامل آمین:  .3
4NH) 

 آزاد مي شود.

 

+آمونیوم ) اورئوژنز )سنتز اوره(:  .4
4NH) ،دو يون آمونیوم به  در کلیه ها به همان صورت دفع مي گردد، ولي در کبد

 توسط آنزيم هاي چرخه ي اوره به اوره تبديل مي شوند.( 3HCO-) همراه يون بي کربنات

                                                 
26 Non-Protein Nitrogenous compounds  
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. اين چرخه فقط در سلول هاي کبدي انجام مي شود و در اولین واکنش آورده شده است 3-1چرخه ي اوره در شكل 

يون آمونیوم در میتوکندري کاتالیز مي شود،  Iتوسط آنزيم تنظیمي چرخه ي اوره به نام کربامیل فسفات سنتتاز آن که 

 ترکیب شده و کربامیل فسفات را مي سازد.  CO2سلول هاي کبدي با 

 
  .چرخه ي اوره .3-1شکل 

  27(BUN)تبدیل اوره ی خون به  -2-3

 BUNخون  ي تغییرات ازت اوره بیان مي کنند. BUNازت اوره ي خون يا در آزمايشگاه هاي بالیني، اوره را برحسب 

( BUNخون )ي خون باال مي رود ازت اوره  ي يعني در تمام بیماري هايي که اوره ي خون مي باشد، متناسب با اوره

مطابق  (، لذا14×2 = 28بوده و داراي دو اتم ازت است ) 60ه، با توجه به اينكه وزن مولكولي اور. افزايش مي يابدنیز 

  دست مي آيد: ضرب کنیم مقدار اوره به 14/2را در  BUNهرگاه مقدار فرمول زير 

Urea (mg/dl) = BUN (mg/dl) × 2.14 
 

                                                 
27 Blood Urea Nitrogen  
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 BUNاوره ی خون و مقادیر طبیعی  -3-3

 ي خون، اوره طبیعي مقداربوده و  mg/dl 20-6، برابر ناشتا بالغ يك فردبیعي ازت اوره ي سرم خون در غلظت ط

mg/dl 40-15 .از طريق  %10آن از طريق کلیه ها )ادرار( و  %90است که و سمي اوره، يك ماده ي زايد مي باشد

 مجاري گوارشي )مدفوع( و پوست )تعرق( دفع مي شود.

 تغییرات پاتولوژیك اوره ی خون -4-17

. مقدار طبیعي اوره با زياد شدن سن به خصوص شوندخون مي ي هاي غذايي غني از پروتئین باعث افزايش اوره  رژيم

خانم هاي باردار در اواخر  است. دربیشتر از خانم ها مردان سال افزايش مي يابد و معموالً مقدار آن در  50پس از 

افزايش غلظت اوره یز مقدار آن بیشتر از خانم ها مي باشد. حاملگي مقدار اوره افزايش مي يابد و در نوزادان زودرس ن

مي نامند، از آن جايي که اوره از نظر کمّي، مهم ترين ترکیب نیتروژن دار غیرپروتئیني محسوب مي شود،  28اورمي را

ین ها و يا پروتئت به علت افزايش کاتابولیسم خون ممكن اسي افزايش اوره نیز مي نامند.  ازُتِمي افزايش غلظت آن را

ازتمي کلیوي، اصلي ترين حالت ازتمي به شمار مي آيد، در اين حالت، کاهش دفع کلیوي آنها و يا هر دو علت باشد. 

عملكرد کلیه ها کاهش يافته و غلظت اوره در پالسما افزايش پیدا مي کندکه با عاليمي چون تهوع، استفراغ، اختالالت 

دهنده  اورمي آگاه کننده يا هشدار ،باشد mg/dl 50 خون در حدودي تي که اوره در صورعصبي و غیره همراه است. 

را که با  اورميحالت طوالني مدت و شديد  مي گويند و اگر از اين میزان تجاوز نمايد، اورمي حقیقي نامیده مي شود.

BUN  بیش ازmg/dl 100  ،مي نامند. سندروم اورمیكو نارسايي کلیوي مشخص مي گردد  

 . باشد (30پس کلیويو  29پیش کلیويرمي مي تواند داراي علل کلیوي يا علل غیرکلیوي )شامل او

 اورمی های كلیوی. 1

خون افزايش مي يابد. ي و مقدار اوره  سايي کلیه در عمل دفع اوره شدهبیشتر ضايعات و عفونت هاي کلیوي باعث نار

يا بیشتر برسد. در اين اختالل چون  mg/dl 300 خون تا حدود ي در گلومرونفريت هاي حاد ممكن است مقدار اوره

در نتیجه به خون پس زده مي شود. در  و سلول هاي کلیوي دچار ضايعه شده اند، لذا اوره از آن نمي تواند عبور نمايد

 پیشرفته بهطبیعي است ولي با پیشرفت بیماري مقدار آن افزايش يافته و در حاالت  ،اوره مقدار نفروزها در ابتدا

mg/dl 600-400 .مي رسد  

 اورمی های غیركلیوی. 2

، که تعدادي از آنها موقتي و تعدادي دايمي است)علل پیش کلیوي يا پس کلیوي( اورمي گاهي خارج کلیوي  منشأ

 از جمله وضعیت هايي که سبب اورمي هاي غیرکلیوي مي شوند مي توان به موارد زير اشاره کرد:هستند. 

                                                 
28 Uremia  

29 Pre-renal  

30 Post-renal 
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ي و نیز بیماري معدانسداد روده و پیلور باب اسهال و استفراغ هاي شديد،  هنگامدفع زياد آب )دهیدراتاسیون( در  الف(

گلومرولي  ي تصفیه ،و نیز با کم شدن فشار خون کلیوي شدهديسون باعث کم شدن حجم پالسما و افزايش غلظت آن آ

 برسد. mg/dl 300-200 فزايش مي يابد و ممكن است بهخون اي لذا مقدار اوره  ؛ نیز به خوبي انجام نمي گیرد

مي رسد و پس از رفع حالت اغما دوباره به میزان طبیعي  mg/dl 150-50 خون بهي در اغماي ديابتي مقدار اوره  (ب

 بر مي گردد.

، باعث هستندسوختگي هاي شديد که با کم شدن حجم پالسما و فشار خون همراه  شوك هاي عمل جراحي و (ج

 افزايش مي يابد. اوره ي خونمقدار  شده و بنابرايناختالل در دفع کلیوي اوره 

افزايش ي خون نیز مقدار اوره  مي شوندها که سبب افزايش کاتابولیسم پروتئین ها  هاي شديد و مسمومیت در تب (د

 پیدا مي کند.

هاي کلیوي باعث احتباس ادرار و کم شدن فشار  سنگانسداد مجاري ادراري در اثر تومورهاي پروستات و مثانه و يا  (ه

بیشتر  mg/dl 200 خون ازي بنابراين مقدار آن در خون افزايش مي يابد. اگر مقدار اوره  شده وتصفیه ي گلومرولي 

، بیمار به اغماي عمیق خواهد بیشتر شود mg/dl 400 شود، بیمار به اغماي اورمیك مي رود و هرگاه اين مقدار از

 رفت.

داروهاي ديورتیك )ادرار مصرف  . همچنینخون اغلب در بیماري هاي کبدي ديده مي شودي کم شدن مقدار اوره 

  خون مي شوند.ي آور( نیز اغلب سبب کم شدن اوره 

 روش های اندازه گیری اوره ی خون -5-3

وجود دارد اندازه گیري اوره روش براي  دوخون را اندازه گرفت.  ي مي توان اورهآنزيمي و غیر آنزيمي به روش هاي 

 عبارتند از:که 

 (اوره آزآنزيمي )روش  -1

  (دي استیل منو اکسیمغیر آنزيمي )روش  -2

  (دی استیل منو اكسیمغیر آنزیمی )روش 

دي  تولید مي کند.را دي استیل منو اکسیم در محیط اسیدي با آب ترکیب شده و دي استیل ابتدا  در اين روش،

در محیط اسیدي و به کمك حرارت واکنش داده و ترکیب رنگي ديازين را با اوره  31بر اساس واکنش فیرون استیل

بر مبناي تغلیظ اوره با گروه دي استیل و تشكیل مواد کروموژن بنا  BUNروش مستقیم سنجش تشكیل مي دهد. 

ترکیبات  ،مشتقات ديازين. ل مي شودشده است. سپس از ترکیب شدن دي استیل با اوره، ترکیب زردرنگ ديازين حاص

به کمپلكس صورتي رنگ و رنگ آنها تشديد شده تیوسِمي کربازيد ستند که در حضور ماده اي به نام زرد رنگي ه

                                                 
31 Fearon  



 22 

د و مي حداکثر جذب نوري را دار nm 520ول موج در ط کمپلكس رنگياين (. 3-2)شكل د نپايداري تبديل مي شو

 ، متناسب با غلظت اوره است.ايجاد شدهشدت رنگ  خون پي برد. ي اوره توان از میزان جذب نور به غلظت

 
 اندازه گیري میزان اوره ي سرم به روش دي استیل منو اکسیم.  .3-2شکل 

 انجام آزمایش روش -6-3

  را طبق جدول زير تهیه کنید.( T( و تست )S( و استاندارد )Bي بالنك )لوله آزمايش ها -1

 T S B 

 - - μl 20 خون یپالسماسرم یا 

 - μl 20 - (mg/dl 16) اورهاستاندارد 

 ml 2/1 ml 2/1 ml 2/1 معرف رنگزا

 ml 2/1 ml 2/1 ml 2/1 معرف اسیدی

 قرار دهید.  ºC 100دقیقه در بن ماري با دماي  10محلول ها را به مدت  -2

 تنظیم کنید. nm 520دستگاه اسپكتروفوتومتر را روي طول موج  -3

 ( صفر کنید.Bجذب نوري دستگاه اسپكتروفوتومتر را در اين طول موج براي بالنك )پس از سرد شدنِ محلول ها،  -4

 بخوانید.  nm 520را در طول موج  Sو  T لوله آزمايش هاي نوري جذب -5
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  است. BUN همانغلظت محاسبه شده  .محاسبه کنیدبا استفاده از فرمول زير را T (TC )غلظت  -4

 
 ، مقدار اوره را محاسبه کنید. زيراکنون با استفاده از فرمول  -5

Urea (mg/dl) = BUN (mg/dl) × 2.14  
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4 
 سرم خون 32اندازه گیری اسید اوریك

 مقدمه -1-4

و متابولیت نهايي حاصل از کاتابولیسم بازهاي  بوده (NPN)غیرپروتئیني  نیتروژن دار اتترکیبيكي از اسید اوريك، 

 33)اِگزوژن همراه مواد غذايي وارد بدن مي شوند( محسوب مي شود. پورين ها يا و هايپوگزانتین گوانین ،پورين )آدنین

(. 34)اِندوژن در سلول ها ساخته مي شوندمانند مصرف جگر و کلیه ي حیوانات، ماهي کولي و صدف داران دريايي( و يا 

 نشان داده شده است.  4-1ي بازهاي پورين و تولید اسید اوريك در شكل  مسیر تجزيه

 
 مسیر متابولیسمي کاتابولیسم بازهاي پورين و تولید اسید اوريك.  .4-1شکل 

 اسید اوريك %75اسید اوريك تولید و دفع مي شود. حدود  mg/dl 600در انسان بالغ به طور طبیعي، روزانه حدود 

آن در روده ها توسط باکتري ها شكسته شده و همراه  %25توسط کلیه ها و از طريق ادرار دفع مي شود و  تولیدي

میزان فیلتر شده،  %6-12مدفوع دفع مي شود. اسید اوريك از مويرگ گلومرولي به سادگي فیلتر مي شود و در نهايت، 

 از ادرار دفع مي شود. 

                                                 
32 Uric acid  

33 Exogenous  

34 Endogenous  
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 خون و ادرار اسید اوریكمقادیر طبیعی  -2-4

مقدار است.  mg/dl3/7-7/2  در زنان بالغ و mg/dl5/8-4 برابر مردان بالغ غلظت طبیعي اسید اوريك در سرم خون 

 مي باشد. میلي گرم  250-750 ساعته، 24 ادراردر اسید اوريك  طبیعي

  اهمیت بالینی -3-4

مي نامند که مي تواند ناشي از تولید بیش از حد يا کاهش دفع  35هايپراوريسمي افزايش غلظت اسید اوريك پالسما را

 بنابراين، مهم ترين عارضه ي هايپراوريسمي است. حاللیت اسید اوريك در مايعات بدن محدود است، 36نِقرسآن باشد. 

و بافت  بافت هاي محیطي ،تاندون ها ،در هايپراوريسمي، اسید اوريك به صورت کريستال هاي اورات سديم در مفاصل

هاي نرم رسوب مي کند. رسوب اسید اوريك به صورت کريستال هاي اورات سديم را چه در بافت سخت و چه در بافت 

. براي افراد . رسوب ايجاد شده، مسئول عاليم بالیني نقرس از جمله، درد و تورم استگويندمي  37توفينرم اصطالحاً 

. اين دارو سبب مهار آنزيم گزانتین اکسیداز و سنتز اسید اوريك مي مبتال به نقرس، داروي آلوپورينول تجويز مي شود

 شود.

 38اين آزمايش در تخمین پیش آگهي اکالمپسيها نیز اهمیت دارد. اندازه گیري اسید اوريك براي ارزيابي کارکرد کلیه 

شدت آسیب کبدي در مسمومیت حاملگي است. موارد  ي زيرا سطح اسید اوريك خون منعكس کننده ،کاربرد دارد

، لوسمي، ورم پروستات، انسداد مجاري ادراري و بیماري هاي ر الكلیسم، آرتريت، آترواسكلروزافزايش اسید اوريك د

کلیوي ديده مي شود. استرس و ورزش هاي سنگین باعث افزايش کاذب اسید اوريك مي شوند. مصرف بعضي از داروها 

حبوبات( نیز باعث  . رژيم غذايي غني از پورين )گوشت وند باعث افزايش و يا کاهش اسید اوريك شودهم مي توا

 افزايش اسید اوريك مي شود.

که  است 39نیهان-سندروم لِش مي توان به آن اشاره کرد،بیماري ديگري که در ارتباط با افزايش اسید اوريك 

( بروز مي HGPRTگوانین فسفوريبوزيل ترانسفراز )-هايپوگزانتین"هايپراوريسمي در آن به علت عدم فعالیت آنزيم 

، در بازيافت HGPRTکند. اين بیماري مربوط به دوران جنیني است و نوزاد با نقايص ژنتیكي متولد مي شود. آنزيم 

 پورين ها نقش دارد و واکنش هاي زير را کاتالیز مي کند: 

 

 دازه گیری اسید اوریكروش های ان -4-4

                                                 
35 Hyperuricemia  

36 Gout  

37 Tophi  
38 Eclampsia  
39 Lesh-nyhan syndrome  
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 دو روش براي اندازه گیري اسید اوريك وجود دارد که عبارتند از: 

 )روش آنزيمي(روش اوريكاز  .1

 یك )روش رنگ سنجي(فسفو تنگستاسید روش  .2

 یك )روش رنگ سنجی(فسفو تنگستاسید روش 

از جمله روش هاي رايج و قديمي جهت سنجش اسید اوريك است. در اين روش، اسید  یكفسفوتنگستاسید روش 

در محیط قلیايي توسط اسید اوريك، احیا شده و  ،را رسوب مي دهد پروتئین هاي سرماينكه ضمن فسفوتنگستیك 

تغییر شود. محلول کربنات سديم باعث قلیايي شدن محیط مي (. 4-2به کمپلكس آبي تنگستن تبديل مي شود )شكل 

ماکزيمم  nm 640رنگ آبي تنگستن در طول موج رنگ حاصل، با روش هاي اسپكتروفوتومتري قابل ارزيابي است. 

 جذب نوري را دارد. شدت رنگ تولید شده نسبت مستقیم با مقدار اسید اوريك دارد.

 
 در سنجش اسید اوريك.  یكفسفوتنگستاسید روش  .4-2شکل 
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5 
 اندازه گیری كلسیم سرم خون

 مقدمه -1-5

از لحاظ فراواني، کلسیم پنجمین عنصر بدن است )به ترتیب فراواني: کربن، هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن، کلسیم و ...(. 

گرم در بدن افراد بالغ وجود دارد. اين عنصر، در هر دو فضاي داخل و خارج سلولي  1200تا  1000کلسیم به میزان 

کلسیم به شكل هیدروکسي  %98براي هر دو فضا هستند.  يافت مي شود و استخوان ها جايگاه ذخیره ي کلسیم

آپاتیت در استخوان ها جاي دارد. از مابقي، نیمي در مايعات خارج سلولي و نیم ديگر در بافت هاي بدن از جمله 

 عضالت انتشار دارد. 

لیت هاي فیزيولوژيك کلسیم عالوه بر اهمیت خاصي که در استحكام استخوان ها دارد، نقش مهمي را در بسیاري از فعا

عضالني مي شود(، تحريك پذيري -عضالني )کلسیم سبب کاهش تحريك عصبي-بدن چون انعقاد خون، تحريك عصبي

عضالت مخطط و قلب ايفا مي کند. کلسیم همچنین در فعال سازي آنزيم ها مانند لیپاز، سنتز و تنظیم هورمون ها، 

در تبادالت سديم و پتاسیم دخیل است. همچنین در متابولیسم حفظ عملكرد و نفوذپذيري غشاي سلولي به ويژه 

 قندها، چربي ها و نوکلئوپروتئین ها دخالت دارد. 

تونین و کلسي تريول  هورمون هاي مؤثر در حفظ تعادل کلسیم عبارتند از: هورمون پاراتیرويید )پاراتورمون(، کلسي

 از کلسیم عبارتند از: نقش اين سه هورمون در ارتباط با هموست(. 3D)ويتامین 

هورمون پاراتیرويید: از غده ي پاراتیرويید، ترشح شده و سبب افزايش برداشت کلسیم از استخوان ها و افزايش . 1

 بازجذب کلسیم در کلیه ها مي شود. 

 هورمون کلسي تونین: از سلول هاي پارافولیكولي غده ي تیرويید، ترشح شده و موجب کاهش برداشت کلسیم از. 2

 استخوان ها مي شود. 

است که نقش  Dدي هیدروکسي کوله کلسیفرول(: از مشتقات ويتامین -25و 1يا  3Dکلسي تريول )ويتامین . 3

 مي شود. هورموني دارد و سبب سنتز پروتئین انتقال دهنده ي کلسیم از لومن روده به سلول هاي روده اي

در حالت طبیعي، بین میزان کلسیم مصرفي و کلسیم دفع شده از بدن، تعادل خاصي وجود دارد که مرتبط با اعضاي 

اصلي تنظیم هموستاز کلسیم يعني روده ي باريك، کلیه و استخوان است. جذب کلسیم در روده ي باريك به وجود 

 مرتبط است.  ، پاراتورمون، میزان فسفر و طبیعي بودن جذب چربي هاDويتامین 
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در روز( و به مقدار کمتر از طريق عرق و مدفوع صورت میلي گرم  200 - 500دفع عمده ي کلسیم از طريق ادرار )

 مي گیرد.

 شكل در سرم خون وجود دارد که عبارتند از:  3کلسیم به 

به صورت کلسیم آزاد يا يونیزه است و در واقع، فرم فعال کلسیم در بدن محسوب مي شود. اين فرم کلسیم،  50% -1

 قابل انتشار از جدار مويرگ ها است. 

کلسیم به صورت متصل به پروتئین هايي چون آلبومین و گلوبولین است. اين فرم از کلسیم، غیرقابل انتشار  45% -2

 است.  از جدار مويرگ ها

به صورت ترکیب با لیگاندهاي کوچكي مانند فسفات، سیترات و بي کربنات است. اين فرم کلسیم، قابل انتشار  5% -3

 از جدار مويرگ ها است. 

 مهم ترين منابع غذايي حاوي کلسیم شامل لبنیات، حبوبات، غالت و سبزي هاي برگ دار سبز تیره مي باشند. 

 سرم خونكلسیم مقادیر طبیعی  -2-5

 در افراد بالغ است. mg/dl 11 - 5/8حدود طبیعي کلسیم سرم، 

 اهمیت بالینی -3-5

پاراتیرويید )هايپوپاراتیرويیديسم(، برخي از ي مي نامند، که در کم کاري غده  هايپوکلسميکاهش کلسیم سرم را 

استخواني و کلیوي ديده مي شود. شیره ي معدي( و پاره اي از بیماري هاي  HClاختالالت گوارشي )به ويژه، کاهش 

نیز جذب روده اي کلسیم را کاهش مي دهد. کاهش شديد کلسیم يونیزه ي سرم، سبب بروز عارضه  Dکاهش ويتامین 

ي شبه تِتاني مي شود. در اين عارضه، تشنج و اسپاسم عضالت اتفاق مي افتد. هايپوکلسمي مزمن مي تواند منجر به 

 د.آب مرواريد يا کاتاراکت شو

افزايش کلسیم سرم را هايپرکلسمي مي نامند،که در پر کاري غده ي پاراتیرويید )هايپرپاراتیرويیديسم(، مسمويت با 

 و برخي بیماري هاي استخواني ديده مي شود.  Dويتامین 

فراد سالمند در دوران بارداري و شیردهي، به طور طبیعي، نیاز بدن به کلسیم افزايش مي يابد. همچنین، نیاز اطفال و ا

 به کلسیم بیشتر از افراد بالغ است. 

 انجام آزمایشاصول  -4-5

، يك کمپلكس ايجاد مي کندکه در محیط قلیايي، ارغواني رنگ است. شدت "ین کمپلكسونئکرزول فتال"کلسیم با 

 رنگ حاصله، متناسب با غلظت کلسیم مي باشد. 
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6 
 اندازه گیری كلسترول سرم خون

 مقدمه -1-6

پیش ساز تمامي استرويیدها مانند هورمون هاي جنسي، هورمون  و مهم ترين استرول موجود در بدن است ،کلسترول

، اسیدهاي صفراوي و غیره محسوب مي شود. کلسترول همچنین جزء مهمي Dهاي قشري غده ي فوق کلیه، ويتامین 

پذيري و سیالیت غشا ضروري است. در واقع بوده و وجود آن براي ساخت، نفوذ از ساختمان غشاي سلولي پستانداران

کلسترول، سیالیت غشا را بر حسب درجه حرارت فیزيولوژي بدن تنظیم مي کند. افزايش کلسترول غشاي سلولي 

ريك قسمت اعظم کلسترول توسط کبد به صورت اسیدهاي صفراوي وارد روده ي باسبب کاهش سیالیت غشا مي شود. 

 شده و دفع مي گردد.

)ترکیب کلسترول با اسید چرب( يافت  استريفیه کلسترول در بافت ها و پالسما به دو صورت کلسترول آزاد و کلسترول

منظور از کلسترول آزاد در خون اين نیست که اين نوع کلسترول به چیزي باند نشده است زيرا کلسترول  مي شود.

لیپوپروتئین ها و شیلومیكرون ها ديده مي  ساختار در نیز فرم آزاد آن وجود ندارد به صورت آزاد در خون و گاههیچ 

 ،. در استر کلسترول )کلسترول استريفیه(شود. بنابراين منظور از آزاد اين است که عامل الكلي آن استريفیه نشده است

( در پالسما کلسترول استريفیه )استرمقدار کلسترول  .(6-1)شكل  با اسید چرب باند شده است عامل الكلي کلسترول

و لنف بیشتر از کلسترول آزاد است. در حالي که در گلبول هاي قرمز، ماهیچه ها،کبد و ساير بافت ها مقدار کلسترول 

را بر عهده دارند. بیشترين در خون ، انتقال کلسترول و استر کلسترول HDLو  LDLعمدتاً  آزاد بیشتر مي باشد.

آن  %25و فقط  LDL توسطکلسترول  %75وجود دارد؛ به عبارت ديگر، حدود  LDLالسما در مقدار کلسترول پ

  حمل مي شود. HDL توسط
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 ساختمان کلسترول.. 6-1شکل 

مي توانند نوع  ،برخي از آنزيم ها مثل استراز که در کبد و پانكراس وجود دارند و يا ترانسفراز که در سرم وجود دارد

تبديل نمايند، لذا در صورتي که اندازه گیري نوع استريفیه شده و آزاد کلسترول  آزاد و يا برعكسر کلسترول را به است

ترانسفراز خون زيرا فعالیت آنزيم  خونگیري و جدا شدن سرم انجام گیرد؛مورد نظر باشد آزمايش بايد بالفاصله پس از 

 يك فرد طبیعي، د. درآزاد را تغییر ده و نوع استريفیه کلسترول مي تواند نسبت طبیعي
2

3
به صورت  خون تام کلسترول 

و استريفیه 
1

3
 به صورت آزاد مي باشد.  

 
و يا  استدر سنتز و متابولیسم کلسترول هورمون هايي نظیر تیروکسین که افزايش آن با کاهش کلسترول همراه 

ژني که سنتز و خروج کلسترول را تسهیل نموده و موجب کاهش آن در سرم مي گردند، دخالت هورمون هاي استرو

زيرا اين عناصر مي توانند  ؛و پروتئین ها نیز بستگي دارد هادارند. میزان کلسترول به مقدار فسفولیپیدها، تري گلیسريد

باريك جذب مي  يکلسترول هم از طريق مواد غذايي از روده  ايند.ضمن ترکیب با کلسترول ايجاد لیپوپروتئین نم

ندوژن(. چربي هاي کلسترول اِساخته مي شود ) Aاِگزوژن( و هم در اکثر سلول ها از استیل کوآنزيم کلسترول گردد )

اعظم  قسمتحیواني مانند میگو، پوست مرغ، دنبه و روغن هاي اشباع، منابع کلسترولِ اگزوژن محسوب مي شوند. 

بخش عمده ي کلسترول اِندوژن،  کلسترول بدن از طريق اگزوژن يعني از طريق مصرف مواد غذايي وارد بدن مي شود.

  .در کبد و بقیه در روده، غده ي فوق کلیه و اندام هاي تولید مثلي ساخته شده و به پالسما منتقل مي گردد

رول مي باشند که ساختماني مشابه کلسترول دارد و از طريق منابع گیاهي، فاقد کلسترول هستند ولي داراي فیتو است

به کاهش سطح کلسترول خون کمك مي کنند. بنابراين، مصرف  آنايجاد اختالل در سنتز کلسترول و افزايش دفع 

 منابع گیاهي جهت کاهش سطح کلسترول خون مي تواند مفید باشد. 

 كلسترول یمقادیر طبیع -2-6

 mg/dlاست. مقدار پیش آگهي آن، محدوده ي  mg/dl 200مقدار طبیعي کلسترول سرم در افراد بالغ، کمتر از 

 مي باشد.  mg/dl 240است و مقدار غیرطبیعي آن )محدوده ي خطر(، بیش از  240-200
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 اهمیت بالینی -3-6

قلب  يشود تا حد زيادي با بیماري کرونرمي  گفتههايپرکلسترولمي  بیش از مقدار طبیعي، خونافزايش کلسترول به 

(CHD)40  مي تواند سببدر ارتباط است و ( ايجاد سكته ي قلبيMI)41  .مياز اندازه گیري کلسترول  بنابراينشود 

 .کرد استفاده کرونر عروق انسداد به ابتال ريسك ارزيابي جهت توان

 کلسترول گیري اندازه بادر اوايل بیماري کبدي افزايش مي يابد ولي در حالت مزمن کاهش مي يابد.  کلسترول مقدار

 ديیرویت يسطح کلسترول در کم کار شيکه افزا يبه طور ،پیداکرد آگاهي نیز یديتیرو ي غده ييکارا از توان مي

 صينقا ،يطور کل بهاست.  کلسترول شيافزا يكیاستعداد ژنت ينوع زین يلیفام يپرکلسترولميهاشود.  يمشاهده م

 سطح کلسترول همراه هستند.  شيبا افزا دیپیل سمیدر متابول يميآنز

 انجام آزمایشاصول  -4-6

 .کرد استفاده آنزيمي يا و ييشیمیا هاي روش از توان مي کلسترول غلظت گیري اندازه براي

  یمیآنز روش

کلسترول موجود در نمونه توسط آنزيم هاي استراز و اکسیداز، هیدرولیز شده و آب اکسیژنه تولید در روش آنزيمي، 

و توسط آنزيم پراکسیداز و در حضور دو معرف موجود در محیط  آب اکسیژنه وارد واکنش تريندر شدهسپس مي شود. 

 (6-3)شكل  تولید کمپلكس رنگي کوئینوايمین مي کند آمینوفنازون-4کلرو فنل و -4يعني 

 
 .خون کلسترول يریگ اندازه در يميآنز روشواکنش هاي . 3-6

 شیآزما انجامروش  -5-6

  ( را تهیه کنید.T( و تست )S(، استاندارد )Bمحلول هاي بالنك )سه لوله آزمايش برداشته و طبق جدول زير  -1

 T S B 

 - - μl 20 خونسرم 

 - μl 20 - (mg/dl 200) كلسترول استاندارد

 ml 1 ml 1 ml 1 محلول كار

                                                 
40 Coronary Heart Disease  

41 Myocardial Infarction  
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 انكوبه کنید. ºC 37دقیقه در حرارت  10محتويات هر لوله را مخلوط نموده و به مدت  -2

 تنظیم نمايید.  nm 520طول موج دستگاه اسپكتروفوتومتر را روي  -3

 ( صفر کنید.Bبراي بالنك )طول موج اين در جذب نوري دستگاه اسپكتروفوتومتر را  -4

 بخوانید.  nm 520را در طول موج  Sو  T لوله آزمايش هاينوري  جذب -5

 محاسبه و گزارش کنید. با استفاده از فرمول زير را سرم خون غلظت کلسترول  -6
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