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Urinary Oxalate  
Enzymatic Method 

(Automated&Manual) 
 مقدمه:  
       كه نييمارابهاي كليوي و  اندازه گيري اگزاالت ادرار در بيماران مبتال به سنگ  

 ه وـيع اگـزاالت هستند ) سندروم هاي  اولـتحت شرايطي مـستعد افزايش دف 

 ز اهميت كلينيكي است.  ـويه هيپراگزالوريك( حائـثان 

 اصول متد:  
   ن از  زي آاـلي براي اندازه گيري اگزاالت ادرار شامل جدا سبيشتر متدهاي معمو 
  راج  با   ـخاستـ ،ق رسـوب گــيري ـود در ادرار از طريـوجـم داخـلگرــواد تــم 

 ي  ن حجمكروماتوگرافي و اندازه گيري اگزاليك اسيد به روشهايي چون تيتراسيو
 ــايعمو كروماتوگرافي  فلوريمتري  ،ذب اتمي ـاسـپكتروسكوپي ج  ،كلريمتري

 ـود   به خـر  يــك به نــوـد كه عالوه بر طـوالني بودن  مراحــل آن هـمي باش
  روش   تد ازمداراي عيوبي بوده و از طرفي ميزان بازيابي متد پايين است.در اين  
 يدازـت اكسزاالـاگ آنزيمي استفاده شده كه در آن اگزاالت ادرار توســط آنزيم  

      اكسيد كربن و پراكسيد هـيدروژن تبديل مي گردد. پراكسيد هيدروژنبه دي 

  ب اسـكروموژن من  يونـيداز با اكسيداسـايجاد شده سپس درحضور آنزيم پراكس

 ه گيريدازـپكترو فتومتري  انـاسـ  به روش  كه موده ـن  كمپلكس رنگي جاداي

 هد بود.زاالت خواـمي گرددو شدت رنگ آن متناسب با غلظت اگ 

 ها: معرف      

         ml   25                                                         محلول بافر  . 1

   vials         5                                ليوفيليزه     عرف آنزيميم 2 .

 g  12                                                            غال اكتيو  ز . 3   

           mM (              5    ml 0.25 (استاندارد اسيد اگزاليك . 4   

 ml   60                . محلول رقيق كننده ادرار                            5 

   vial                                               1 ليزهيليوف . معرف رنگزا  6

 هیه معرف رنگزا :طرز ت*
اضافه  (6)ويال شماره   ( را به1مقداري از بافـر شماره )جهت تهيه اين معرف 

لوط منتقل نموده مخ (1شماره )  فر كرده و پس از حل شدن به ظرف حاوي با

 ماه پايدار است . چهار كنيد .اين معرف در يخچال حداقل به مدت

 طرز تهیه معرف آنزیمی:
   به مدت واضافه كرده   مقطر  آب ml 1به ميزان   2شماره  به هر ويال مـعرف   

 به     حداقل لولـود.)اين محـزيم حل شـاق قرار داده تا آنـات درحرارتدقيقه  5   

 .هقته  در يخچال پايدار است سه   مدت

 :ها شرایط نگهداری و پایداری محلول
ال م نور در يخچمعرفهاي مذكور در صورتي كه دور از آلودگي و تابش مستقي

حلولهـا مز فريز نمـودن ا  نگهداري شوند تا تاريخ مندرج روي آنها پايدارند.

  خودداري شود.

 ایمنی دفع مواد زائد:و  بهداشت 
در مورد دفع مواد زائد در صورت وجود قـوانين تـدوين شـده طبـق قـانون 

 موجود عمل شود.
 
 

 تهیه نمونه ادرار: 

  اسيد كلـــريدريك غلـيد در  ml 10ساعته 24 جهت جمع آوري نمونه ادرار   

ـه نمون از يك ميلي ليتريك ظرف  ريخته و  نمونه  روي  آن جمع آوري شـود.

   ( 5 )شـماره محلول رقيـق كننـده ادرارساعته را  با  يك  ميلي ليتر  24ادرار 

  .مائيدن  تنظيـم  7 الـي 5آنـرا با سـود يك نـرمال  بيـن   pHمخلوط كرده و 

  ( 3ره شــما   مـعرف زغال اكتيو ) مرحـلـه بعد  دو  قاشقك سـر صـاف از   در 

با  كاغذ صافيدقيقه باشيكرمخلوط كرده وآن را توسط  5اضافه كرده وبه مدت   

شـده بـه عنـوان نمونـه اسـتفاده  اندازه كوچك  صاف كرده از محلـول صـاف 

ال را في مخلوط ادرار و زغجاي استفاده از كاغذ صاه همچنين ميتوانيد بگردد.

فاف ژ نمائيد و سپس از اليه شوـسانتريف   rpm 3000دور  بادقيقه  10به مدت

رها نياز )كنترل و كاليبراتو آزمايش برداريد. ميكروليتر جهت  50مياني با دقت 

 به مراحل آماده سازي ندارند.(

 ها: لكالیبراتورها و كنتر   

ت بر و جهكاليبراتورهاي معتو يا گزاالت ااز استاندارد  اسيونجهت كاليبر

 استفاده گردد.تجاري  كنترل از كنترلهاي معتبر 

 ادرار    نمونه : 

 روش كار:    

 دستگاهی:-1   
    .بگيريد جهت نصب روي دستگاههاي مختلف با شركت درمان فراز كاو تماس   

 روش دستی:-2   

  در سه لوله آزمايش بشرح جدول زير عمل نمائيد:     

 

 دهيد     قرار C ° 37درحرارت   دقيقه 10كامال مخلوط نموده و به مدت       

      موج طول  رد )بالنك(   Bدر مقابل  لوله را  Sو  Tهايلوله  جذب سپس   

 nm     590 بخوانيد 

 محاسبات :    
                                                     Abs.T    

=                ×0.25×2   mmol/L) ادرار اگزاالت (غلظت    
                                                    Abs.S    

 ساعته : 24اگزاالت ادرار     

 /24h= mmol/L  mmol× ساعته)ليتر(24حجم ادرار                          

 (ضرب نماييد 90نتيجه را در عدد   mg/Lبه    mmol/L)براي تبديل     

 

 

 
 

 T( µl) S( µl) B( µl) 

   50 ادرار صاف شده

  50  استاندارد

 50   آب مقطر

 1000 1000 1000 تهيه شده معرف رنگزا*
 250 250 250 شده آماده محلول آنزيمي



 

 ویژگی های آنالیتیک كیت :   

 ه اندازه گیری:محدود

     رميلي موال0.7 تا 0.05كيت جهت اندازه گيري اگزاالت در محدودهاين 

يباشد مميلي موالر  0.7طراحي شده و در مواردي كه مقدار اگزاالت بيش از 

 نمونه بايدرقيق و نتيجه در  ضريب رقت ضرب گردد.

 حساسیت : 

 باشد.مي    mmol/L 0.05 حداقل مقدار اگزاالت قابل اندازه گيري  

 عوامل مداخله گر:
و  16mmol/Lاسيد آسكوربيك تا غلظت, 50mmol/Lگلوكز تا غلظت 

ش ـث تداخل در آزمايـباع5mmol/L   غلظت  تا   كـاسيد اوري

  زاالت نمي شود.ـاگ

 C°37حرارت  نتايج زيردر ادراربا استفاده از (:   precisionدقت )

 .شده است لحاص
 

Sample3 Sample2 

 
Sample1 Within run, n=20 

0.55 0.410 0.25 Mean (mmol/L) 

0.018 0.011 0.09 SD (mmol/L) 

3.27 2.68 3.6 CV% 

 

Sample3 Sample2 Sample1 Between run, n=18 
0.55 0.41 0.25 Mean (mmol/L) 

0.016 0.15 0.10 SD (mmol/L) 

 

رمال گزارش شده محدوده گزارش شده از آناليزتعدادي نمونه از افراد ن

توصيه ميشود هر آزمايشگاه با توجه به محدوده جغرافيايي خود محدوده 

 د.نرمال را به دست آور
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    3.27 3.65 4.0 CV% 

 

 ها : مقایسه روش
 

                                                                                                                       د بيمار را با مت ادرارنمونه   60به منظور مقايسه با متدهاي معتبر تعداد  

                                                                                                                                              مورد آناليز قرار داده  (X)و يك متد معتبر خارجي ) (Y  كاو درمان فراز

                                                                                                                                                            كه نتيجه  زير بدست آمد

Y=1.035(X) – 0. 170 ;  r = 0.966                               

 

              مقادیر نرمال:

                                                                                                                        mmol/24 h                       mg/24h 
           :              49-9                          0.55-0.1مردان

             40-7                      0.44-0.08نان:ز

                 41-12                        0.45-0.14 :كودكان     

 

 

                                                                                                                  
 

 تماس حاصل فرمائيد.   031 -52374707،  52374132لطفادر صورت نياز با شماره تلفن هاي  

 ،  شركت درمان فراز كاو7مباركه، فاز چهارم  ، خيابان دهم ، پالک  سه راه آدرس : اصفهان ، شهرک صنعتي

    031 -52374254 شماره فاكس :

info@darmanfarazkave.comail : E.m 
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