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Urinary Calculi Analysis 

(Manual  Colorimetric Method ) 

                                           
 تجزيه سنگ هاي ادراري :

كيت حاضر شامل كليه معرفهاي الزم براي اندازه گيري نيمه كمي مهمترين 

 عناصر تشكيل دهنده سنگهاي ادراري شامل: كلسيم،اگزاالت،منيزيم،فسفات،
 آمونيوم ،اسيد اوريك و سيستين است.

 نمونه سنگ مورد آزمايش:آماده سازي 
 يك نمونه پودر كامال هموژن از سنگ مورد آزمايش تهيه كنيد ويك اسپاتول  

 ازهموژنيت حاصل رادرقاشق قايقي ريخته و با افزودن  (سفيد رنگ)سرصاف  

حل نمائيد.نمونه سننگ  (1 معرف شماره)قطره اسيد سولفوريك خالص  5 

ه ازآب مقطر بطور كمي بنه لينوان حل شده دراسيد سولفوريك را با استفاد

ميلي لننيتر  50موجود در كيت منتقل نموده و حجم آن را با آب مقطر به 
برسانيد و از محلول حاصل جهت اندازه گيري پارامترهاي مختلف اسنتفاده 

 نمائيد.

  Control Sample : كنترل  نمونه سنگ    

 در هر كيت يك نمونه سنگ استاندارد موجود است.   

 ستجوي عناصر مختلف موجود در سنگ ادراريج   

  دن نمونه اوليه سنگ در كر حل هنگام 2COتصاعد carbonateكربنات :

 .اسيدسولفوريك  نشان دهنده وجود كربنات در سنگ مورد آزمايش است
 Calciumكلسيم :    
          در اندازه گيري كلسيم از روش تيتريمتري و براي بقيه تركيبات از روش          

 كلريمتري مقايسه اي استفاده مي شود.        

 مي باشد. ΙΙΙتيتريمتري با تيتري پلكساصول اندازه گيري    

 ميلي ليتراز محلول سنگ مورد آزمايش در يكي از ويالهاي    5به  : روش كار   

 2عالمت گذاري شده موجود در كيت به ترتيب دو قطره از معرف شمننناره     

 3يدروكسيد سديم( و يك اسپاتول سر پر قرمز رنگ از معرف شمننننناره  )ه   

 )كالكون كربوكسيليك اسيد( اضافه نمائيد و به خوبي مخلوط كنيد.درحالي كه           

 4ويال را به ماليمت تكان مي دهيد، قطره قطره و با دقت كامل معرف شمناره   

 تغييننننريابد.  حاصل از قرمز به آبي ( اضافه نمائيد تا رنگΙΙΙتيتري پلكس )   

 درصد  5  ضرب در ضريب ثابت ، 4 قطرات مصرف شده از معرف شمارهتعداد   

  كلسيم موجود در سنگ را نشان مي دهد.    

   Oxalateاگزاالت:     

 و اسيد سولفوساليسيليك ، توليد كمپلكس  ΙΙΙاگزاالت در حضور آهن  اصول:   

  مقداراگزاالت موجود در محيط عمل مي نمايد. متناسب با  رنگي   

  يلي ليتراز محلول سنگ به ترتيب معرفهاي زيررا اضافه نمائيد:  م 5طرز عمل: به   
 قطره، معرف 3( ΙΙΙ)آهن   6قطره ،معرف شماره2 )بورات بافر(  5معرف شماره    
 معرفهنناي قطره،بعد از افزودن هر يك از 3 )اسيد سولفوساليسيليك( 7شماره    

 دقيقه پنس 2فوق با تنكان دادن ماليننم محتوي ويال را بخوبي مخلوط كنيد .    

 مقايسه اي همراه  رنگ حاصله را با چنارت رنگي  ، 7از افنزودن منعرف شماره   

 با كيت مقايسه وغلظت  اگزاالت را يادداشت نمائيد.   

 :Ammoniumآمونيوم  

          ف نسلر كمپلكس زرد تا حدود نارنجي متناسب با آمونيوم درحضور معر اصول:   

  غلظت آمونيوم مي نمايد.    

 ميلي ليتراز محلول تهيه شده سنگ، معرف هاي زيررا بترتيب  5به  طرز عمل : 

 و در حاليكه ويال محتوي محلول را به ماليمت تكان مي دهيد اضافه ننننمائيد.

 2قطره ، مننعرف شماره   3 ( يم، جيوهكمپلكس يدور پتاس )  8معرف شماره 

 قطره رنگ حاصل را با رنگ موجود در چارت رنننگي  3 )هيدروكسيد سديم (

 ضميمه كيت مقايسه و غلظت آمونيوم رايادداشت نننمائيد.  

   : Phosphateفسفات

 دات آمونيوم توليد كمپلنننننننكس نوليبننفسفات موجود در سنننگ با م اصول:

 فسفريك اسيد مي نمايد.احياءكمپلكس درحضور ماده احنياء كنندهتوا موليبد

 . آزاد شدن موليبدن آبي رنگ مي گرددموجب  
 كه ويال  ميلي ليتراز محلول تهيه شده سنگ، بننترتيب در حالي 5به  :طرز عمل

 مننعرف :ماليمت تكان مي دهيد معرفهاي زير را اضافه نمائيده محتوي محلول را ب

 متيل آمينوفنل سولفات( -4)10قطره،معرف شماره  5 يبدات آمونيوم()مول 9شماره

دقيقه بدون حركت دادن درحرارت آزمايشگاه   5قطره،مخلوط نموده وبه مدت   5

قرار دهيدرنگ حاصل را با استفاده از چارت رنگي ضميمه  مقايسه و غلظت فسفات 

 موجود درسنگ  مورد آزمايش رامشخص كنيد.

 Magnesiumمنيزيم:

 منيزيم در بافر مناسب، با معرف رنگزاي دي متيل كربوكسانيليدونفتالننن :اصول

 ايجاد كمپلكس رنگي قرمز متناسب با مقدار منيزيم مي نمايد.

ميلي ليتر ازمحلول اوليه سنگ 1طرز عمل:در يكي از ويالهاي همراه كيت،بدقت 

ويال محتوي محلول  ميلي ليتر آب مقطر به آن اضافه نمائيد. درحاليكه 4ريخته و

 10)بورات بافر( و 11قطره از معرف شماره10 فوق را به ماليمت تكان مي دهيد،

 اضافه كنيد.پس از يك دقيقه،رنگ حاصل  )معرف رنگزا( 12قطره از معرف شماره

 را با رنگهاي موجود درچارت رنگي مقايسه و غلظت منيزيوم را مشخص نمائيد.

 Uric Acidاسيداوريك: 

آبي رنگ تبديل  تنگستنبه  در حضورفسفوتنگستيك اسيد سيداوريكا اصول:

 ميگردد.

 17رف شماره نقطره ازمع 6گ نه سننمحلول اولي ميلي ليتر از 5 به :طرز عمل

 ،اضافه كنيد 13قطره از معرف شماره  6 پسسبا تكان دادن مخلوط نمائيد، افزوده 

 ضميمه مقايسه ت با رنگهاي موجود در چار را  مخلوط كرده ورنگ حاصله

  بسيار  حاصل رنگ  مورد آزمايش را مشحص نمائيد اسيداوريك درسننگ غلظت   و

 .ثانيه مقايسه صورت پذيرد15 مي بايست در ظرف مدت نا پايدار است و الزامنننا

 Cystineسيستين:
 اصول:سولفيت سديم سيستين را به سيستئين تبديل مي نمايد. سيستئين حاصله

 تروپروسيات سديم ايجاد رنگ قرمز متناسب با غلظننننت ني با نيدر محيط قلياي

 سيستين مي نمايد.



                                           
 14قطره ازمعرف شماره  10ميلي ليترازمحلول اوليه سنگ، 5به  طرزعمل :

 15درصد( و يك قاشقك)قرمز رنگ(سر صاف از پودر شماره 10)آمونياك 

مال )سولفيت سديم(اضافه كنيد.به آرامي مخلوط نمائيد تا سولفيت سديم كا

،يك قاشنقك  15حل شود. درست يك دقيقه پس از افزايش معرف شماره 

و با  )نيترو پروسيات سديم(به مخلوط بيفزائيد16)زرد رنگ( از معرف شماره 

 ينت تكان دادن ماليم حل نمائيد. رنگ حاصله را با  چنارت رنگني همنراه ك

 مقايسه و  در صورت وجود سيستين غلظت  آن را مشخص نمائيد.

 انهايتذكر الزم:جهت حصول نتايج قابل اعتماد،الزاما مي بايست مقاديرو زم

 ذكر شده در اين دستورالعمل رعايت گردد درغيراين صورت خطاهاي بسيار

 شديد رخ خواهد داد. 

      محاسبات: 
 ادراري شامل تركيبات زير است:عناصر تشكيل دهنده سنگهاي     

 )O,  Whewillite2H 4.O2CaC(اگزاالت كلسيم     

 )O, Struvite26H4.PO4MgNH(منيزيم آمونيم فسفات     

  )O, Brushite2.2H4CaHPO(كلسيم هيدروژن فسفات    

 )Apatite2,(OH)6)4(PO10Ca(   فسفات  كلسيم تري   

    مكن ميايي نيز ميديگر كمپلكس هاي ش اورات آمونيم، اسيداوريك وسيستين     

   كي مجاري ادراري وجود داشته باشدكه حائز اهميت كلينياست در سنگهاي     
 نيستند و لذا ذكري از  آنها به ميان نمي آيد.     

 ت سنگ ادراري با استفاده ازدرصدهاي يافت شده براي هريك ازتركيبا نوع يك   

    ش محاسباتي ضميمه مشخص ميگردد.اين محاسبات   آن و بهره گيري از خط ك    

 شامل دو مرحله است:      

 در براي هر كاتيون يافت شده  آنيون مناسب و ممكنه از بين تركيباتي كه  -1

 سنگ ها يافت مي شود را منظور داريد.   

 ش كسپس تركيبات موجود و مقدار كمي نسبي آنها را با استفاده از خط   - 2    

 اسباتي بدست آوريد.مح   

 ( (Whewilliteاگزاالت كلسيم  -الف   

 وي رزاالت ناگي مربوط به نرا به رديف افق درصدي كه قبال پيدا كرده ايد - 1   

 دهخط كش محاسباتي منتقل نموده و  مقداراگزاالت كلسيم مربوطه را با استفا  

 دا كنيد.از خط عمودي روي رديف افقي مربوط به غلظت اين ماده پي   

 بوط به   اگزاالت كلسيم راروي رديف مرحال مقداركلسيم مصرف شده براي  - 2   

 نده   كلسيم با استفاده ازخط عمودي بدست آوريد. درصورتي كه ميزان كلسيم خوا   

 امالح شده از آنچه قبالبدست آورده ايد كمتر باشدما به التفاوت آن مربنوط به   

 . فسفاتهاي كلسيم استديگر كلسيم از قبيل    

 ((Struviteمنيزيم آمونيم فسفات  -ب     

  هاي رديفات مصرف شده براي اين تركيب را روي نوم و فسفنمقدار آموني -2

  رده ايدبيابيدو درصورتيكه مقاديريافت شده با آنچه درآزمايش بدست آو  مربوطه

 نوم ونيننح دينننگر آمبه التفاوت مربوط به امالمطابقت ندارد ) كمتراست ( . ما 

 )مثل اورات آمونيوم( و يا فسفات )فسفات كلسيم( خواهد بود.

 اورات آمونيم -ج

  2-ب مقدار آمونيوم بدست آمده از آزمايش ويا آنچه ازاختالف مقادير دربند -1

 حاصل شده است را روي رديف مربوطه آمونيوم خط كش منتقل نمائيد و مقدار 

 .را ازرديف آن با استفاده از خط عمودي بخوانيداورات آمونيوم مربوطه 

 ز روي ا را  آمونيوم  مقدار اورات براي اين   مصرف شده  قدار اسيد اوريكم  -2

 ودرصورتي كه ميزان بدست آمده از اسيد اوريك بدست آوريد  به رديف مربوطه 

 نكاوريبه التفاوت مربوطه به اسيد  ما آنچه درآناليز حاصل شده است كمتر بود،

 خالص موجود در سنگ خواهد بود. 

 فسفاتهاي كلسيم-د 

 ند ر بننندما به التفاوت ذكر شننده مقدار كلسيم يافت شده در آزمنايش و يا  -1 

از خط   بهره گيري  مربوط به كلسيم خط كش بيابيد و با  رديف  را روي -2 -الف 

براي  رديف )دو فسفات فسفات را روي رديفهاي مربوط به مقدار  مربوطه،  عمودي

  ديننگري و     Brushiteمربوط به نمك  يكي  فسفات روي خط كش وجود دارد

فسفات  ( در نظر گرفته و مالحظه كنيد كدام يك از مقادير باApatiteمربوط به 

 حاصل شده بهتر مطابقت دارد.  2 -حاصل از آزمايش و يا آنچه دربند ب

 طه را از رديف زير رديف فسفات مربو Apatite وBrushite اكنون مقادير2-

 بخوانيد

 مثال جهت محاسبات مذكور: 
 نتايج زير از آناليز يك سنگ حاصل شده است.

 ماگزاالت كلسيتوجه به اين تركيب  % با40 سفات% ف35  ،كلسيم%15ت اگزاال

% 25لاگزاالت معاد% 15و فسفات كلسيم ممكن است در اين سنگ موجود باشد.

 ادلمع  كلسيم  اگزاالت  مقدار  اين   و  است  روي خط كش يم كلس گزاالت ا

 تاس%28كلسيم موجود در آزمايش كلسيم است.تفاوت اين ميزان كلسيم از7%

 طابقت داشتهفسفات روي خط مربوطه م%  40 كلسيم نيز با 28%(. =35-7 28)

 آپاتيت را نشان مي دهد. % 70ه كه در نتيج

 مع تركيبات در اثرخطاهاي متدها و آزمايشاتبايد توجه داشته باشيد كه ج

 مي رسد.% 100بندرت به  
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 فقي مربوطمقدار منيزيم به دست آماده از آناليز سنگ را روي رديف ا – 1

 به منيزيم خط كش محاسباتي منتقل نماييد و مقدار كمي منيزيم آمونيوم 

 فسفات را از رديف مربوط به آن بخوانيد . 
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