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اعتبارسنجي نوارهاي ادراري انساني به لحاظ 
پارامترهاي مختلف بيوشيميايي در سگ

bb

چکيد ه 

تجزیه و تحلیل ادرار اطالعات ارزشمندی در مورد رشایط فیزیولوژیکی و آسیب شناسی بیامران ارائه می دهد. هدف از این مطالعه، تعیین 
بیلی روبین و  پروتئین، گلوکز،  pH، وزن مخصوص،  مانند  بیوشیمیایی  پارامرتهای مختلف  ارزیابی  برای  انسان  ادراری  نوار  میزان دقت 
لکوسیت در منونه های ادرار سگ بود. بدین منظور، منونه ادرار 60 سگ جمع آوری شد و نتایج اندازه گیری پارامرتهای ادراری با استفاده 
بین  استاندارد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. رضیب همبستگی  MN( و آزمایشات  ادراری تجاری مختلف )کیمیا و  نوار  از هر دو 
پروتئین اندازه گیری شده ادرار با دو نوار ادراری و روش استاندارد متوسط بود )r=0/68(. برای گلوکز، رضیب همبستگی بین روش مرجع 
و نوار ادرار خوب بود )r=0/78( در مورد پروتئین و گلوکز، هر دو نوار حساسیت و ارزش پیش بینی منفی )NPV( عالی را نشان دادند. 
همبستگی بین pH ادرار سنجش شده با pH مرت و نوارها بسیار عالی بود )r=0/91(. اگرچه همبستگی بین وزن مخصوص ادرار با استفاده 
از رفراکتومرت و نوارها معنی دار بود )r =0/38(، رضیب همبستگی ضعیف بود. به نظر می رسید که استفاده از نوار ادراری انسان برای 
ارزیابی وزن مخصوص روش مناسبی نبوده و رفراکتومرت ترجیح داده می شود. پیشنهاد می شود که می توان از نوار ادراری انسان برای تعیین 

پروتئین، گلوکز و pH در ادرار سگ استفاده کرد.
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Urinalysis provides the valuable information about physiological and pathological conditions of the patients. The aim 
of this study was to determine accuracy of human urinary dipsticks for assessment of different biochemical parameters 
such as pH, specific gravity, protein, glucose, bilirubin and leukocyte in canine urine samples. For this purpose, urine 
samples of 60 dogs were collected and paired measurements of the urinary parameters with both different commercial 
dipsticks (Kimia and MN) and standard tests were analyzed. The correlation coefficient was fair between the assayed 
urine protein with two urine strips and standard method (r=0.68). For glucose, correlation coefficient was good between 
reference method and the urine strips (r=0.78). In the case of protein and glucose, both strips showed excellent sensi-
tivity and negative predictive value (NPV). Correlation coefficient was good between reference method and the urine 
strips (r=0.91). Although correlation was significant between urine specific gravity assayed using refractometer and 
strips (r=0.38), correlation coefficient was poor. It seemed that employing human urine strips was not suitable method 
for evaluating specific gravity and refractometer was preferred. In conclusion, it is suggested that human urine strips can 
be used to determine protein, glucose and pH in urine of dog.  
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مقدمه
از  را  ارزشمندي  اطالعات  آن  آنالیز  که  است  ناهمگونی  محلول  ادرار 
مجاری  به  وابسته  بیامری های  و  کلیه  عملکرد  متابولیسمی،  وضعیت 
ادراری-تناسلی در انسان و سایر حیوانات فراهم مي کند )1(. آنالیز ادرار 
پس از پروفایل رسم و شامرش کامل سلول های خونی، سومین تست اصلی 
در آزمایشگاه های کلینیک تشخیصی است )2(. اطالعات حاصل از بررسی 
ادرار بر روي تصميم گريي دامپزشک براي درمان و پيش آگهي بيامري مهم 
است، لیکن در علم دامپزشکی کمرت به آن توجه شده است )1(. به عنوان 
در  مخصوصاً  است  اهميت  با  بسيار  بالین  در  پروتئني آوري  تعيني  مثال 
مواقعي که دفع پروتئني از ادرار طوالين مدت و مداوم باشد )3-4(. آنالیز 
ادرار از طریق نوارهای ادراری اعداد نیمه کمی را از مقادیر فاکتورهاي 
اوروبيلينوژن،  اسکوربيک،  اسيد  قند،  بادي،  کتون  پروتئني،  نيرتيت، 

بييل روبني، سلول هاي قرمز خوين، pH و وزن مخصوص فراهم می آورد. 
نوار ادراري يک نوار باريک پالستيکي است که پدهای حاوی معرف های 
متعدد به صورت قطعات کوچک بر روي آن چسبيده شده است. ادرار 
به محض متاس با هر قطعه پد با پارامرت خاصی واکنش داده که موجب 
تغییر رنگ پد می شود. با مقایسه رنگ تولید شده بر روی پد با رنگ هاي 

مرجع درج شده ی روی ظرف که توسط رشکت توليدکننده تعبیه شده 
است، نتایج مشخص می شود. کارکردن با اين نوارها بسيار ساده و راحت 
بوده و نتایج آن با چشم غیرمسلح به راحتی خوانش می شود. عالوه بر 
فواید مطرح شده، از نظر هزينه نيز بسيار مقرون به رصفه تر از کيت هاي 
تست هاي  همزمان  انجام  امکان  زیرا  مي باشند  رنگ سنجي  بیوشیمیایی 
یا  خانه  در  دام  صاحب  توسط  ادرار  از  اندکی  مقادیر  روی  بر  متعدد 

آزمایشگاه فراهم است )6-5(.
حیوانات دارای ادرار با مشخصات متفاوتی نسبت به انسان هستند. به 
انسان متفاوت است،  به  ادرار حیوانات مختلف نسبت   pH عنوان مثال 
بنابراین می تواند نتایج شیمیایی تست های دیگر از جمله پروتئین و وزن 
مخصوص را تغییر دهد )7-9(. ادرار قلیایی می تواند باعث بوجود آمدن 
نتایج مثبت کاذب پروتئین آوری و یا ادرار اسیدی می تواند باعث ایجاد 
نتایج مثبت کاذب کتون بادی و وزن مخصوص باال باشد )7-10(. از این رو 
رشکت های تجاری نوارهای ادراری متفاوتی برای حیوانات مختلف تولید 
کرده اند که از لحاظ نوع معرف و تعداد تست هایی که بر روی آنها قرار 
دارد متفاوت هستند )2(. متاسفانه در ایران نوارهای ادراری انسانی به 
صورت معمول در طب دامپزشکي استفاده مي شوند و با توجه به اینکه 
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معرف های رنگی مورد استفاده بر روی پدهای نوار به منظور استفاده ی 
انسانی توسط کارخانه هاي توليد کننده  طراحی شده اند، اعتبار این نوارها 
برای استفاده در دام های مختلف مورد بحث است. در پژوهيش که در 
سال 2013 توسط ديفونتيس و همکاران انجام شد، محققان اظهار داشتند 
پارامرتهای  اندازه گريي  منظور  به  انسانی مي توانند  ادراري  نوارهاي  که 
مختلف در سگ و گربه استفاده شوند )7(. این در حالی است که دیگر 
و  اندازه گريي  منظور  به  را  انساين  ادراري  نوارهاي  از  استفاده  محققان 
 .)11( دانسته اند  اعتبار  فاقد  سگ  ادرار  در  ميکروآلبومينوري  برريس 
از  بیش  دارای  انسان و سگ  در  آلبومني  پروتئین  که  است  ذکر  به  الزم 
79 درصد همسانی هستند )11(. استفاده از نوارهای ادراری به منظور 
اوروبیلینوژن  و  نیرتیت  لکوسیت ها،  تعداد  مخصوص،  وزن  اندازه گیری 
حتی در نوارهای ادراری مخصوص هر گونه نیز مورد بحث است )2و12(. 
بنابراین می توان نتیجه گرفت که نوارهاي ادراري انسانی موجود در بازار 

قبل از استفاده برای آنالیز ادرار حیوانات باید اعتبارسنجی شوند.
هدف از اين مطالعه، برريس ارزش تشخييص نوارهاي ادراري انساين به 
منظور آنالیز ادرار سگ در آزمايشگاه هاي دامپزشکي است که در صورت 
تأیيد ارزش تشخييص، بتوان به جاي استفاده از روش های آزمایشگاهی و 
رصف زمان و هزينه ی بسيار، با اطمینان از نوارهاي ادراري استفاده کرد.

 
مواد و روش ها
جمع آوری منونه

بيامرستان  به  ارجاعی  قالده سگ   60 تعداد  از  مطالعه  اين  انجام  براي 
شد.  استفاده  کرمان  باهرن  شهيد  دانشگاه  دامپزشکي  دانشکده  آموزيش 
پس از معاينات بالینی حيوانات و ثبت اطالعات کامل آن ها )شامل سن، 
انجام شد. منونه  یا بیامری حیوان( منونه  گیری  جنس و وضعیت سالمت 
این  گردید.  اخذ  سيستوسنتز  روش  کمک  با  ارجاعی  در سگ هاي  ادرار 
روش دقیق ترین روش جمع آوری ادرار است که تحلیل نتایج را با حذف 
کردن احتامل آلودگی مجاری ادراری و سیستم تناسلی آسان می کند )13(. 
منونه های اخذ شده به شکل تازه به آزمایشگاه جهت آنالیز فرستاده شد. 

سنجش پارامرتها با استفاده از نوارهاي ادراري
بالفاصله بعد از جمع آوري منونه های ادرار و برريس ميزان رنگ و کدورت 
و بوي ادرار فاکتورهاي مدنظر توسط دو مدل نوار ادراري ايراين )رشکت 
 )Germany  ,11  Medi-Test Combi( خارجي  و  ايران(  پژوهان،  کيميا 
سنجيده شد. اگر ادرار دارای رنگ غیرعادی و کدورت بود حذف می شد 
که در منونه های جمع آوری شده در این مطالعه این چنین موردی مشاهده 
پروتئني،  نيرتيت،  قبيل  از  فاکتورهايي  معمول  ادراري  نوارهاي  نشد. 
سلول هاي  بييل روبني،  اوروبيلينوژن،  اسکوربيک،  اسيد  قند،  کتون بادي، 
قرمز خوين، pH و وزن مخصوص را اندازه گیری می کنند. در اين مطالعه 
متامی پارامرتها بجز نيرتيت، کتون بادي و اسيد آسکوربيک مورد مطالعه 
قرار گرفت. به منظور انجام آزمایش پس از فرو بردن اين نوارها در ادرار، 
تغییر رنگ پدها در زمان مقرر مورد بررسی قرار گرفت و با رنگ هايي 
که در جدول بر روي ظرف توسط رشکت توليد کننده مشخص شده بود، 

مقايسه و نتایج يادداشت شد. 

سنجش پارامرتهاي بيوشيميايي

در ادامه پارامرتهاي خوانده شده توسط نوار ادراري انسانی، به وسیله ی 
غلظت  شد.  ارزیابی  شده  اخذ   ادرار  در  مجدداً  استاندارد،  تست های 
پروتئني  آنیلین(،  دی کلرو   4 و   2 دیازو  )روش  روبني  بييل  پارامرتهاي 
تعيني  منونه ها  در  اکسیداز(  )گلوکز  گلوکز  و  رد(  پیروگالول  )روش  تام 
)کالري مرتي(  رنگ سنجي  روش هاي  توسط  فاکتورها  اين  سنجش  شد. 
آناليزر  دستگاه  و  ايران(  )تهران،  آزمون  پارس  رشکت  کيت هاي  با 
ابتدا  موارد  متامي  در  شد.  انجام   (Ames, Rome, Italy) بيوشيميايي 
 TRUCALU دستگاه با استفاده از منونه استاندارد هر پارامرت و يا منونه
رفراکتومرت  دستگاه  کمک  با  ادرار  مخصوص  وزن  همچنین  شد.  کاليربه 
(Master Refractometer, AGATO; Japan) و pH ادرار توسط دستگاه 

pH مرت (Metrohm; Switzerland) اندازه گیری شد. 

تجزیه و تحلیل داده ها
 SPSS )SPSS Inc. Version  21( نرم افزار  از  استفاده  با  آماري  آناليز 
کمي جهت  داده هاي  و  فراواين  تعيني  کيفي جهت  داده هاي  شد.  انجام 
تعيني ميانگني و انحراف معيار مورد برريس قرار گرفت. ميزان رابطه بني 
متغريهاي نیمه کمي در دو روش نوار ادراري و روش کمی مرجع با کمک 
 Spearman’s rank correlation coefficient اسپیرمن  همبستگي  آزمون 
مورد برريس قرار گرفت. مقادیر کمرت از 0/05 معنی دار در نظر گرفته شد. 
همبستگي هاي مشاهده شده در پژوهش حارض بر اساس زير طبقه بندي 
تا 0/99 خييل  با رضيب 0/93  گردید )14(. بدين صورت که همبستگي 
عايل، 0/80 تا 0/92 خوب، 0/59 تا 0/79 متوسط و زير 0/59 ضعيف در 
نظر گرفته شد. به عالوه در بررسی قابلیت اندازه گیری میزان پروتئین در 
ادرار سگ توسط روش مرجع غلظت پروتئین mg/ml 30 به عنوان حد 
مرزی در نظر گرفته شد، از این رو فاکتورهای حساسیت، ویژگی، ارزش 

اخباری مثبت و منفی محاسبه شد.

نتايج
در اين مطالعه 60 قالده سگ )49 قالده نر و 11 قالده ماده( با ميانگني 
سني 1 سال با نژادهای مختلف با اکرثیت نژاد مخلوط مورد برريس قرار 
گرفتند. پس از انجام معاينات باليني و آزمايشگاهي از اين تعداد 37 قالده 
کارايي  پارامرتهاي سنجش  شدند.  داده  تشخيص  بيامر  قالده   23 و  سامل 
نوارهاي ادراري در مورد اندازه گیری میزان پروتئني، گلوکز و بييل روبني 
است.  شده  آورده   2 جدول  در  ادرار  در  خون  ميانگني  و   1 جدول  در 
همچنین گراف همبستگي میانگین پروتئني، pH و گلوکز اندازه گیری شده 
توسط نوار ادراري ايراين و خارجي با روش های استاندارد در شکل های 1 

الی 3 نشان داده شده است.
کيت  روش  بني  ادرار  پروتئني  ميانگني  برريس  از  آمده  بدست   نتایج 
نشان  را  معني داري  همبستگي  ادراري،  نوار  دو  هر  با  بيوشيميايي 
 ،r=0/68 :ايراين ادراري  )نوار  است  داده شده  نشان   1 در شکل  که  داد 
ميانگني  برريس  در  همچنین   .)P>0/001  ،r=0/69 خارجي:  ادراري  نوار 
ادراري، همبستگي  نوارهاي  و  مرت   pH با کمک  ادرار سنجش شده   pH
)نوار  ادراري مشاهده شد  نوار  دو  با هر  مرت   pH روش  بني  معني داري 
ادراري ايراين r=0/92 ، نوار ادراري خارجي P>0/001 ، r=0/90( )شکل 
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2(. همبستگي معنی داري در سنجش گلوکز بین روش مرجع و نوارهاي 
ادراري وجود داشت )نوار ادراري ايراين: r=0/83، نوار ادراري خارجي: 
برريس همبستگي  از  آمده  نتایج بدست   .)3 P>0/001 ،r=0/73( )شکل 
و  رفراکتومرت  کمک  با  شده  سنجش  ادرار  مخصوص  وزن  ميانگني  بین 
با هر دو  رفراکتومرت  ادراري، همبستگي معني دار ضعیفی بني  نوارهاي 
نوار ادراري نشان داد )نوار ادراري ايراين: r=0/35 ، نوار ادراري خارجي: 
P>0/01 ،r=0/42(. در برريس ميانگني بييل روبني ادرار سنجش شده توسط 
روش رنگ سنجي و نوارهاي ادراري در سگ با استفاده از آزمون پريسون 
نوار  دو  هر  با  بيوشيميايي  کيت  بني  معني داري  همبستگي   ،)1 )جدول 
ادراري مشاهده نشد )نوار ادراري ايراين: r=0/21 ، نوار ادراري خارجي: 
با  ادرار  ميانگني خون در  بین  P<0/05 ،r=0/19(. در برريس همبستگي 
استفاده از آزمون اسپريمن در منونه هاي ادرار، همبستگي معني داري بني 
)نوار  ادراري مشاهده شد  نوار  با هر دو  استاندارد میکروسکوپ  روش 
ادراري ايراين: r=0/48، نوار ادراري خارجي: P>0/001، r=0/48( )جدول 
2(. همچنني با برريس وجود يا عدم وجود لکوسيت ها با کمک نوارهاي 
ادراري، تنها نوار ادراري خارجي دو منونه را مثبت نشان داد، در حايل که 

نوار ادراری ايراين منونه مثبتي را نشان نداد. نظر به تعداد اندک منونه ی 
مثبت يافت شده، طبيعتاً انجام آزمون همبستگي نتايج قابل اعتامدي را 

بدست مني داد.

بحث 
با حضور  تنها  را  فاکتورهای متعددی  به طور همزمان  ادراری  نوارهای 
نوارهاي  متأسفانه   .)16-15( می کنند  آنالیز  ادرار  منونه  اندکی  مقدار 
ادراري به منظور برريس ادرار در انسان ها طراحي شده اند و استفاده از 
آنها در دامپزشکي بحث برانگيز است. نتایج مطالعه حارض نشان می دهند 
و  گلوکز  پروتئین،  اندازه گیری  منظور  به  می تواند  انسانی  ادراری  نوار 

میزان اسیدیته ادرار در سگ استفاده شوند.
از  بنابراين دفع پروتئین  ادرار وجود ندارد.  به طور طبیعی پروتئني در 
ادرار بیومارکر بیامری مزمن کلیوی و ریسک فاکتور افزایش مرگ و میر 
متوسطي  همبستگي  حارض  مطالعه  در   .)17( می باشد  در سگ ها  است 
از نظر میزان پروتئني ادرار بني کيت بيوشيميايي با هر دو نوار ادراري 
مشاهده شد )شکل 1( و همچنین به دلیل باال بودن موارد مثبت کاذب، 

جدول 1- پارامرتهاي سنجش کارايي نوارهاي ادراري در مورد يافنت موارد مثبت و منفي بييل روبني، گلوکز و پروتئني در ادرار سگ.

پروتئینگلوکزبیلی روبین

نوار خارجينوار ايرايننوار خارجينوار ايرايننوار خارجينوار ايراين

0/330/331/001/000/930/97حساسیت

0/880/921/001/000/700/53ویژگی

0/330/431/001/000/750/67ارزش اخباری مثبت

0/880/891/001/000/910/94ارزش اخباری منفی

2/834/25NANA3/102/07نسبت احتامل مثبت

0/760/72NANA0/100/06نسبت احتمال منفی

جدول 2- فراواين تعداد موارد مثبت خون بصورت نيمه کمي با کمک دو نوار ادراري در منونه هاي ادرار سگ.

نوار خارجي
اعداد مرجع

نوار ايراين
اعداد مرجع

فراوايندرصدفراوايندرصد

75/446075/4460

8/25101/612

6/64509/8610

9/862508/2550

4/93250
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بود  پايني  خارجي(  ادرار  نوار  )مخصوصاً  تست  دو  هر  پيشگويئ  ارزش 
براي  انسانی  ادراري  نوارهاي  حساسیت  می رسد  نظر  به   .)1 )جدول 
اندازه گريي پروتئني در ادرار سگ باالست لیکن ويژگي آنها پائني است. 
یک  بنابراین  است  اعتامد  قابل  منفی  نتایج  که  نشان می دهد  یافته  این 
تست مناسب غربالگری محسوب می شود. دفونتيس و همکاران در سال 
پروتئني  اندازه گريي  استاندارد  روش هاي  با  را  ادراري  نوار  روش   2013
نوار  از  ادرار 101 قالده سگ مقایسه کردند و نشان دادند که  بر روي 
ادراري انسانی می توان به منظور اندازه گیری پروتئین و نسبت پروتئین 
)7(. بررسی ها نشان می دهند  استفاده کرد  ادرار سگ  کراتینین در  به 
که ادرار قليايي و یا اسیدی باعث تغيري رنگ غرياختصايص نوار ادراري و 
افزايش مثبت کاذب در برريس پروتئني ادرار مي شوند، بنابراين برريس و 
 pH اظهار نظر راجع به نتايج آناليز پروتئني در ادرار بايد همراه با تست

ادرار باشد )8و12و17(.
pH نرمال ادرار سگ و گربه بین 7/5-6 است. pH ادرار نشانگر توانایی 
کنرتل غلظت پروتون و بیکربنات توسط سیستم کلیوی است و فاکتورهای 
کلیوی و غیر کلیوی بر روی آن اثر می گذارند )18(. هامن گونه که در شکل 
2 نشان داده شده است، استفاده از نوار ادراري انسانی به منظور سنجش 
شده  اندازه گريي   pH ميانگني  لیکن  است  مناسبي  روش  سگ  ادرار   pH
توسط نوارهاي ادراري کمرت از pH اندازه گريي شده توسط pH مرتاست 

 pH توسط  اندازه گريي  بودن  دقيق تر  دليل  به  مي تواند  مسئله  اين  که 
مرت نسبت به نوارهاي ادراري باشد. پائین تر بودن pH اندازه گیری شده 
توسط نوارهای ادراری نسبت به اعداد ثبت شده توسط pH مرت در ادرار 
سگ توسط محققان دیگر نیز گزارش شده است )19(. در پژوهش دیگری 
که توسط نویسندگان مطالعه حارض صورت گرفت، مشخص شد که از نوار 
ادراری انسانی منی توان به منظور تعیین مقدار pH ادرار اسب استفاده 
از  ارتباط مشخص کرد که می توان  کرد لیکن مطالعه دیگری در همین 

نوار ادراری به منظور تعیین مقدار pH ادرار گاو استفاده کرد )21-20(.
ادرار می باشد )2(.  توانایی کلیه در تغلیظ  ادرار نشانگر  وزن مخصوص 
اندازه گیری وزن مخصوص ادرار سگ و گربه هامنند ادرار انسان توسط 
به  نسبت  گربه  ادرار  اینکه  علی رغم  می شود.  انجام  رفراکتومرت  روش 
ادرار  مخصوص  وزن  رفراکتومرت  دستگاه  و  دارد  بیشرتی  انکسار  انسان 
گربه را باالتر نشان می دهد، اما اعداد نشان داده شده توسط رفراکتومرت 
برای ادرار سگ هامنند ادرار انسان می باشد و نیاز به اصالح ندارد )2(. 
نتایج مطالعه حارض نشان داد که استفاده از نوار ادراري به منظور سنجش 
رفراکتومرت  از  استفاده  و  نيست  مناسبي  روش  سگ  در  مخصوص  وزن 
ارجح است. احتامال پائین بودن pH ادرار در سگ عالوه بر پروتئین، بر 
روی نتایج دیگر فاکتورها از جمله وزن مخصوص نیز تاثیر دارد. اين يافته 
با نتايج برخي مطالعات ديگر که بر روی ادرار 507 سگ بالغ انجام شد، 

شکل 1- گراف همبستگي میانگین پروتئني اندازه گیری شده توسط نوار ادراري ايراين )باال( و خارجي )پايني( با روش استاندارد در ادرار سگ.
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مطابقت دارد )22(. نتایج این پژوهش نشان داد که میزان وزن مخصوص 
به  دارد،  تأثري  پروتئني  ميزان  از  نتايج حاصل  تصميم گريي  روي  بر  ادرار 
ادرار زير 1 باشد و نوارها ميزان پروتئني  اگر وزن مخصوص  طوری که 
تصميم گريي  ادرار مالک  کراتينني  به  پروتئني  نسبت  دادند،  نشان   1+ را 
است. در صورتی که وزن مخصوص ادرار باالتر از عدد 1 بود و نوارها 
ميزان پروتئني را +1 نشان دادند مشخص کننده پروتئني آوری نيست )22(. 
همچنین محققان دیگری اظهار داشتند که روش ارجح براي اندازه گريي 
وزن مخصوص ادرار انسان روش رفراکتومرت است و پيشنهاد دادند که پد 
وزن مخصوص توسط کارخانه ها از روي نوارهاي ادراري انسانی برداشته 
شود )23(. مطالعات دیگر نیز پیشنهاد داده اند که پد وزن مخصوص در 
نتایج کاذب  زیرا احتامل  استفاده نشود  نیز  ادراری دامپزشکی  نوارهای 

باالست )2و12(.
در   200 mg/dL( کلیه خارج شود  آستانه  از حد  گلوکز خون  میزان  اگر 
ادرار  در  گلوکز  یابد،  کاهش  گلوکز  بازجذب  در  کلیه  قدرت  یا  و  سگ( 
ظاهر می شود )24(. حضور گلوکز در ادرار معموال نشانگر بیامری دیابت 
در سگ می باشد، بنابراین تشخیص زودهنگام آن حائز اهمیت است. در 
این مطالعه همبستگي خوب و متوسط در اندازه گیری گلوکز به ترتیب 

برای کیت ایرانی و خارجی نسبت به کیت شیمیایی مشاهده شد )شکل 
شامره 3(. به نظر می رسد نوار ادراری ایرانی نسبت به نوع خارجی برای 
اندازه گیری این فاکتور ارجح است و می توان از نوارادراری انسانی برای 
آنالیز گلوکز ادرار سگ استفاده کرد. این یافته با نتایج بدست آمده توسط 
محققین  این   .)7( ندارد  مطابقت   2013 سال  در  همکاران  و  دفونتيس 
نوار  نوع  دو  با  ادرار سگ  گلوکز  اندازه گیری  در  را  همبستگی ضعيفی 

ادراري نسبت به روش گلوکز اکسیداز بدست  آوردند )7(.
در  منونه(  )دو  لکوسيت  مثبت  موارد  اندکي  تعداد  حارض،  مطالعه  در 
اندازه گريي دقيق  بنابراين به نظر مي رسد  ادراری ردیابی شد.  نوارهای 
به  نسبت  سگ ها  در  میکروسکوپي  روش  توسط  ادرار  لکوسيت هاي 
پد  روي  بر  موجود  اسرتهاي  هيدروليز  است.  ارجح  ادراري  نوارهاي 
رنگي  مواد  توليد  و  لکوسيت ها  در  موجود  اسرتاز  آنزيم  توسط  نوارها 
در اثر ترکیب مواد حاصله با معرف ها بر روي پدها، اساس تعیین میزان 
لکوسیت ادرار توسط نوار ادراری است. يکي از داليل عدم همبستگي بني 
نتايج لکوسيت هاي نوار ادراري و روش میکروسکوپي احتامالً این است 
توسط  کامل  طور  به  مني تواند  نوارها  اين  روي  بر  موجود  اسرتهاي  که 
اسرتاز لکوسيت حيوانات ديگر بجز انسان هيدروليز شود. مطالعات دیگر 

شکل 2- گراف همبستگي pH اندازه گیری شده توسط نوار ادراري ايراين )باال( و خارجي )پايني( و pH مرت در ادرار سگ.
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در همین زمینه پیشنهاد داده اند که پد لکوسیت در دامپزشکی استفاده 
نشود زیرا احتامل نتایج کاذب باالست )2و12(. همچنین در برريس حضور 
با  میکروسکوپ  روش  بني  ضعيف  معني دار  همبستگي  ادرار،  در  خون 
به  که  گرفت  نتيجه  بنابراين مي توان  ادراري مشاهده شد،  نوار  دو  هر 
منظور تعيني خون در ادرار سگ روش میکروسکوپي ارجح است )جدول 
2(. اين يافته با مطالعات ديگر منطبق نیست، به طوري که در يافته هاي 
بسيار  ادراري  نوار  توسط  شده  سنجيده  خون  ميزان  پژوهشگران  ديگر 
در  که  است  ذکر  به  )7(. الزم  است  بوده  میکروسکوپي  از روش  بيشرت 
تحقيق حارض خوانش نوارهاي ادراري زير نور مصنوعي صورت گرفت، 
بنابراين مي تواند کمي تا اندکي موجب تغيريات نتايج شود. امروزه در 
روش  از  ادراري  نوارهاي  خوانش  منظور  به  دامپزشکي  آزمايشگاه هاي 
اتوماتيک دستگاهي استفاده مي شود زیرا خوانش نوارها با اين دستگاه 
دارند  روش چشمي  به  نسبت  باالتری  پذيري  تکرار  و  داراي حساسيت 

.)25(

نتیجه گیری کلی
به نظر می رسد نوارهای ادراری انسانی رصفا می تواند در سگ به منظور 

اندازه گیری پروتئین، گلوکز و میزان اسیدیته ادرار استفاده شود. 
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