 .3نوار را كامال به درون ظرف ادرار فرو برده و بي درنگ خارج كنيد و بهه آن
را به طور افقي به صفحه كاغذ صافي يا دهانه ظهرف بكشهيد تها قطهرات اضهافي
ادرار گرفته شود .

نوار گلوكوياب كيمياپژوهان
براي آزمايش كيفي و نيمه كمي گلوكز در ادرار

 .4تغيير رنگ معرف را زير نور كافي با برچسب شاخص روي ظرف مقايسه كنيد.
نوار را كنار شاخص رنگي قرار دهيد و تغييرات آنها را با دقت و در عرض  51تا
 41ثانيه بررسي كنيد .توجه داشته باشهيد كهه رعايهت زمهان در مقايسهه رنهگ
معرف با برچسب شاخص  ،جههت افه ايش دقهت و صهحت آزمهايش بسهيار پهر
اهميت است .

اطالعات كلي
نوار ادراري گلوكوياب قطعه كوچكي از كاغذ صافي آغشته به معرف است كه بهه
رشته باريكي از پالستيك ( استريپ ) چسبانده شهده و وجهود گلهوك را در ادرار
مشخص مي كند اين نوار يك بهار مصهرف بهوده و بايهد مطهابس دسهتورا عم و
توصيه هاي زير به كار گرفته شود .

محدوديتهاي روش كار
گلوكز  :غلظت زياد مواد كتوني در ادرار (  6ميلي گرز درصد و بيشتر ) ممكن
است باعث كاهش رنگ گلوك شود ( ا بته نه به اندازه اي كه وجود آن را نفهي
كند ) غلظت هاي گلوك بيش از يك گرز درصد گهاهي رنهگ معهرف را چنانكهه
بايد مشخص نمي كند  .در اينصورت بهتر است آزمهايش را بها ادرار رقيهس نيه

كاربري

تكرار نمود  .رنگ معرف گلوك همچنين ممكن است در اثر حرارت تغيير كند و

نوار تك پارامتري گلوكوياب براي اندازه گيهري كيفهي و نيمهه كمهي گلهوك در

با اف ايش وزن مخصوص ادرار ني كم شود .

ادرار مورد استفاده قرار مي گيرد  .اين آزمايش مي توانهد در تشهخيص ديابهت
مفيد باشد .

توصيه هاي الزم

ادرار طبيعي
گلوكز  :با اين روش ميتوان غلظت  61ميلي گرز گلهوك در صهد ميلهي يتهر
ادرار را مشخص نمود ،مشروط بر اينكه نوار اسيداسهكوربيك منفهي باشهد.دفهع

 .1دقت شود درب قوطي نوارهاي ادراري همواره بسته نگهداشته شود .

مداوز اين مقدار گلوك در ادرار پاتو ونيك محسوب مي شود.

 .2دقت شود قطعه معرف چسبيده بر روي اسهتريپ بها دسهت مهس نشهده و

در نتيمه نيتريت و بيليروبين ني اختالل بوجود مي آورد .

آ وده نگردد .
 .3دقت شود كه مح كار و ظروف نمونه گيري عاري از هرگونه مواد شهوينده
و يا مواد آ وده كننده ديگر باشد .
 .4نوارهاي مصرف نشده هميشه بايد در ظرف اصلي خود نگهداشته شوند .
 .6رعايت شود كه معرف در معرض تهابش نهور و حهرارت و همچنهين رطوبهت

محدوده تشخيص گلوكوياب
با اين روش ميتوان غلظت  61ا ي  611ميلي گرز گلهوك در صهد ميلهي يتهر
ادرار را مشخص نمود ،مشروط بر اينكه نوار اسيداسكوربيك منفي باشد.

كنترل كيفيت

محيط قرار نگيرد .

برا ي اطمينان از صحت كار نوار ها بايد همراه هر رديف آزمايش نمونهه ههايي

 .5نمونه هاي ادرار بايد تازه تهيه شده باشهند و قبه از انمهاز آزمهايش بهدون

از ادرار مثبت و منفي ني قرار داده شود  .واضح است كهه آزمايشهگاه هها بايهد

رسوب دادن به خوبي مخلوط و يكنواخت شوند .

كيفيت كار خود را به گونه اي كنترل كنند كه از نظر نگهداري و كاربري نوارهها

فرموالسيون معرفها

مشكلي بوجود نيايد.

گلوكز  :اين معرف كه حاوي دو آن يم گلوك اكسيداز و پراكسيداز مي باشد بر

خصوصيات كاربري معرف

گلوك موجود در ادرار اثر مي كنهد  .هيهدرونن پراكسهيد حاصه از ايهن فعه

آزمايش گلوكز :با اين آزمايش ميتوان وجود گلهوك را از نظهر كيفهي در 21

وانفعال باعث اكسيد شدن معرف رنگي در محيط گرديهده و آن را متناسهب بها

ثانيه و از نظر كمي تا  51ثانيه مشخص نمود  .اين آزمايش اختصاصي بوده و به

غلظت گلوك از زرد به سب تغيير رنگ مي دهد .

قندهاي ديگر از جمله الكتوز  ،گهاالكتوز و فروكتهوز و سهاير مهواد احيها كننهده

جمع آوري ادرار

حساسيت نشان نميدهد .

نمونه ادرار بايد در ظرفي تمي جمع آوري و هرچه سريعترآزمايش شهود  .در

اصول سنجش نوار گلوكوياب و محدوديتهاي آن

صورت عدز امكان انماز آزمايش در ساعت اول  ،نمونهه ادرار بايهد در يخچهال

وجو د برخي مواد در ادرار مي تواند ايماد تداخ و يا پاسخهاي منفي و يا مثبت

نگهداري شده و حداكثر تا  4ساعت بعد مورد آزمايش قرار گيرد  .الزز اسهت

كاذب نمايد كه اهم آن عبارت است از :

درجه حرارت ادرار قب از آزمهايش بها درجهه حهرارت محهيط متعهادل شهود .
نگ هداري دراز مدت ادرار در حرارت آزمايشگاه باعث تكثير باكتريها و تغيير pH
محيط به قليايي مي گردد  pH .قليايي كه در اثر تم يه اوره به آمونياك بوجود
مي آيد ممكن است پروتئين ادرار را بطور كاذب مثبهت نشهان دههد  .باكتريهها
همچنين ممكن است بها متهابو ي ه كهردن قنهد موجهود در ادرار  pHمحهيط را
اسيدي كنند .

روش آزمايش
رعايت نكات زير براي كسب نتايج قاب اطمينان بسيار ضروري است :
 .1آزمايش بايد روي ادرار تازه وقب از سانتريفون كردن انماز شود.
 .2بعد از بيرون آوردن نوار از داخ قوطي  ،بالفاصله درپوش قهوطي را محكهم
ببنديد .

پارامتر

فرموالسيون

منفي كاذب

مثبت كاذب

گلوك

گلوك اكسيداز
پراكسيداز

ويتامين ، Cعفونت مماري
ادرار ،نههههوار مرطههههوب ،
ماده نگهدارنده ( ) NaF

مواد اكسيدان ،
( هيپوكلريت )
اسيدكلريدريك
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