
 آزمایص بندیکت

 .ضَد هی ثررسی ادرار در لٌذ ٍجَد آزهبیص  ثِ کوک ایي

هًََسبکبریذّب در هحیظ للیبیی ثبعث احیبء هس دٍ ظرفیتی )هحلَل آثی رًگ( ثِ هس یک ظرفیتی )رسَة  اساس آزمایص:

 ًبرًجی( هی ضًَذ. -لرهس

هیلی لیتر ادرار اضبفِ کردُ ٍ ثِ  5.5هیلی لیتر هعرف ثٌذیکت را در یک لَلِ آزهبیص ثلٌذ ثریسیذ ٍ ثِ آى  3 :آزمایص ۀنحو

 دلیمِ در حوبم آة جَش لرار دّیذ ، پس از سرد ضذى ثِ رًگ ٍ هیساى رسَة تَجِ فرهبییذ. 05تب  5هذت 

اگر رًگ هحلَل تغییری ًکرد آزهبیص هٌفی است یعٌی لٌذ در ادرار ٍجَد ًذارد ٍثِ ترتیت رًگْبی سجس تب  :گسارش ۀنحو

 گسارش هی ضَد. 4تب + 0ًبرًجی پررًگ ثصَرت +

 لٌذ ادرار عجیعی ، هٌفی است. مقدار طبیعی:

  

 آزمایص رسوب با اسید سولفوسالیسیلیک

 ثِ کوک ایي آزهبیص ٍجَد پرٍتئیي در ادرار ثررسی هی ضَد.

 اسیذ سَلفَسبلیسیلیک ثبعث رسَة پرٍتئیٌْب هی گردد. اساس آزمایص:

درصذ ثِ آراهی ٍاز کٌبر لَلِ اضبفِ کٌیذ.ایجبد  3هیلی لیتر اسیذ سَلفَسبلیسیلیک  0هیلی لیتر ادرار  3ثِ حذٍد  :آزمایص ۀنحو

 گسارش را پرٍتئیي همذار کوی ًیوِ ثغَر آًکِ ثرای.است پرٍتئیي ٍجَد ۀًطبً ادرار ٍ اسیذ توبس هحل در رًگ سفیذ ۀیک حلم

 رت لَلِ جَاة را ثصَرت ًیوِ کوی گسارش ًوبئیذ.کذٍ ثِ تَجِ ثب دلیمِ  یک از پس ٍ کٌیذ هخلَط خَة را لَلِ هحتَی کٌیذ

اگر ّیچ کذٍرتی ایجبد ًطَد آزهبیص هٌفی است )پرٍتئیي ٍجَد ًذارد(.اگر رسَة ثِ زحوت لبثل تطخیص  :گسارش ۀنحو

 .دّیذ گسارش  4تب + 0ٍ ثب افسایص رسَة جَاة را ثصَرت + Traceثبضذ 

 همذار عجیعی: پرٍتئیي ادرار عجیعی هٌفی است.

  

 آزمایص بنس جونس

ثب افسایص حرارت پرٍتئیٌْب رسَة کردُ ٍ هحلَل کذر هی ضَد ، الجتِ در ایي هَرد استثٌٌبیی ٍجَد دارد ٍآى پرٍتئیي ثٌس جًَس 

است کِ در ثیوبری هبلتیپل هیلَهب در خَى ثبال هی رٍد ٍدر ادرار ٍارد هی ضَد.چٌبًچِ ایي پرٍتئیي در ادرار ٍجَد داضتِ ثبضذ ثب 



درجِ کذٍرت افسایص هی یبثذ ٍ پس از آى کبّص یبفتِ ٍ هجذدا کذٍرت ایجبد هی ضَد. الجتِ از  56ایص حرارت تب حذٍد افس

 .ثرد پی    عریك الکترٍفَرز سرم ٍ ادرار ًیس هی تَاى ثِ ٍجَد آى

  

 آزمایص الکل پیرامیدون یا بنسیدین:

 ثِ کوک ایي آزهبیص ٍجَد ّن در ادرار ثررسی هی ضَد.

ّن ّستِ تتراپیرٍلی است کِ ثِ عٌَاى گرٍُ پرٍستتیک در سبختوبى ّوَگلَثیي ٍجَد دارد. ایي هلکَل کِ  اساس آزمایص:

 کردى اکسیذ ثِ لبدر ًیس حبصل ّیذرٍکسیل آزاد رادیکبل.ثبضذ هی اکسیژًِ آة ۀدارای خبصیت پراکسیذازی است لبدر ثِ تجسی

ترکیجی ٍجَد داضتِ ثبضذ کِ در حضَر رادیکبل آزاد فَق تغییر رًگ دّذ از آى ثِ  هحیظ در اگر حبل.است ترکیجبت از ثسیبری

عٌَاى هعرف ثرای ضٌبسبیی ّن هی تَاى استفبدُ کرد ٍ ثب تَجِ ثِ ایٌکِ ّن خَد جسیی از سبختوبى گَیچِ سرخ است ثِ کوک 

 ایي آزهبیص هی تَاى ٍجَد خَى در ادرار را ثِ اثجبت رسبًذ.

پیراهیذٍى از ترکیجبتی ّستٌذ کِ ثِ ایي هٌظَر استفبدُ هی ضًَذ . در ایٌصَرت در اثر اکسیذ ضذى رًگ آثی ثٌسیذیي یب الکل 

 هتوبیل ثِ ثٌفطی را ایجبد هی کٌٌذ.

هیلی لیتر آة اکسیژًِ اضبفِ کردُ ٍ هخلَط ًوبئیذ ،  0هیلی لیتر الکل پیراهیذٍى ٍ  2هیلی لیتر ادرارحذٍد  2ثِ  :آزمایص ۀنحو

 .است ادرار در خَى ٍجَد ۀرًگ آثی هتوبیل ثِ ثٌفص ًطبًایجبد 

 .ضَد هی گسارش 4+ تب 0+ از ٍ  Traceآزهبیص ثصَرت ًیوِ کوی از هٌفی ،  :گسارش ۀنحو

 .است هٌفی ، عجیعی ادرار در خَى آزهبیص ۀًتیج مقدار طبیعی:

 


