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 : تصويب كنندهنام و امضاء  :تاييد كنندهنام و امضاء 
 
 

  

 

  دستورالعمل اجرايي استاندارد اندازه گيري وزن مخصوص ادرار بر اساس ضريب شكست نور در محلول : عنوان -1

در دماي ثابت كه معرف غلظت مواد ) Distilled Water(وزن مخصوص ادرار عبارت است از نسبت وزن ادرار به وزن هم حجم آب مقطر 
به تعداد بلكه به وزن آن ذرات محلول بستگي دارد وزن مخصوص ادرار توانايي قدرت حل شده در ادرار است به طوري كه نه تنها بستگي 

 . دهدتغليظ كنندگي و رقيق كنندگي كليه در نگهداري هموستاز بدن نشان مي
 . گويندHypos Thenuric را 1007ادرار كمتر از 

 .  گويندHypers Thenuric) 1010-1020(ادرار با وزن مخصوص طبيعي 
 .  گويندIsos Thenuric را 1010ا ون مخصوص حدود ادرار ب

 
  : اقدامات وابسته -2

  آناليز ادرارSOPدانستن روش كار دستگاه رفراكتومتر و 
 

 : هدف -3

  15% و صحت با حداكثر خطاي 90%اندازه گيري وزن مخصوص در نمونه ادرار با رقت حداقل 
 

 :  موارد كاربرد -4

وص نمونه ادرار آزمايشگاه و بخش آنالز ادرار كابرد دارد و كمك به تشخيص ابتدايي ديابت  جهت جهت اندازه گيري وزن مخصSOPاين 
 . مزه به واسطه وزن مخصوص پايين نمونه و يا در تشخيص اختالالت متععد كليوي مثل پيلونفريت و گلومرولونفريت كاربرد داردبي

 
 : صالحيت و شايستگي كاربر -5

 رجوع شود به سند مربوطه 
 

 : ه نمون -6

 .  ساعته باشد24 و يا ادرار Randomتواند نمونه ادرار اين نمونه مي
 

  :هاي مورد نياز قبل از انجام كارسازي تجهيزات، مواد، لوازم و آماده -7

 ظرف جمع اوري ادرار، لوله، رك لوله، سمپلر، آب مقطر، دستگاه رفراكتومتر 
 

 :  نكات ايمني -8

 كنان رجوع شود به سند حفاظت و ايمني كار
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 1/8/89: زمان بازنگري  1/8/88: معتبر از تاريخ  2 :  2: تعداد صفحات  8-24  :سندشمارة 
 دستورالعمل اجرايي استاندارد اندازه گيري وزن مخصوص ادرار: شرح كلي   ادرارشيميبيو: محدودة توزيع 

 

 : تصويب كنندهنام و امضاء  :تاييد كنندهنام و امضاء 
 
 

  

 

  ):سوابق مورد نياز جهت رديابي، نگهداري و شناسايي عملكرد(  مستندات  -9

 فرم درخواست كاال از انبار، ورك ليست مربوطه به آناليز ادرار 
 

 : كنترل كيفي قبل از انجام كار و حين كار -10

 . نترل كنيد و در دفتر ثبت كنيدنماييم و توسط يورين كنترل كدستگاه رفراكتومتر را جهت كنترل كيفي با آب مقطر صفر مي
 

  : مراحل اجرايي كار -11

 . ابتدا يك قطره آب مقطر روي صفحه رفراكتومتر قرار داده و دستگاه را جلوي نور گرفته و با پيچ تنظيم كننده روي صفر تنظيم كنيد-1-11
 . ومتر قرار داده و دستگاه را جلوي نور گرفته و وزن حجمي را بخوانيد يك قطره از ادراري كه مخلوط شده را روي صفحه رفراكت-2-11
 

  :محدوديت ها و عوامل مداخله گر در آزمايش -12

گيرد به همين دليل الزم است وزن مخصوص ادراري كه با دما هاي پروتئين و گلوكز قرار مي وزن مخصوص  ادرار تحت تاثير مولكول-1-12
 .  از وزن مخصوص ادرار كم شود1000/4 و براي هر گرم در منوكلومو ادرار 1000/3رصد پرتئين ادرار تصحيح شده به ازاي هر گرم د

 . اند وزن مخصوص ادرار آنها باال است بيماراني كه به تازگي عكسبرداري از كليه انجام داده-2-12
 . يابديمزه وزن مخصوص ادرار كاهش م در صورت نوشيدن مايعات فراوان يا ديابت بي-3-12
مزه، دارو درماني، مواد ديورتيكي و ديورتيك طبيعي مثل  كساني كه دار پرفشاري خون، سوء تغذيه پروتئين، پرنوشي، ديابت بي-4-12

 . شودقهوه و الكل وزن مخصوص ادرارشان كم مي
  

 ): علل تكرار، چگونگي و نحوه گزارش آن( تفسير  -13

ضروري و آب از پاليده پلو مرولي يكي از مهمترين اعمال بدن است روند پيچيده با جذب اغلب اولين اي باز جذب انتخابي مواد توانايي كليه
شود بنابراين سنجش توانايي كليه در باز جذب يك ضروري در آزمايش كامل ادرار است همچنين وزن عملكرد كليوي است كه مختل مي

را يافته و براي مشخص كردن اينكه نمونه جهت ) ADH( هورمون ضد ادراري تواند از مدت رفتن آب بدن يا غير طبيعي بودنمخصوص مي
 . شودهاي شيميايي كافي است يا خير استفاده ميتضمين صحت آزمون

 
 : مراجع و منابع -14

 هاي كليه تاليف هاشمي راد، دكتر مهدي صادق شش پل  هاي ادراري در شناخت بيماريآزمايش
 


