
روش های اندازه گیری
گلوکز در آزمایشگاه

علمی پژوهشی آزمایشگاه مرکزی فردیسبخش 
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گلوکز

به عنوان یکی ازمنوساکاریدهای مهم بدن( C6H12O6)گلوکز

مولکول اصلی در متابولیسم کربوهیدرات

 اصلی تامین انرژی درسلول هاسوخت

به صورت گلیکوژن در کبد و عضالت

.ذخیره می شود

2



نتعییسرمیاپالسماکامل،خونهاینمونهدرگلوکزغلظت
یااپالسمازکمترآنغلظتشود،استفادهکاملخونازاگر.شود
یسلولبخشبیشترآبمحتوایدلیلبهاین.بودخواهدسرم
.است

درصد15حدودکاملخوندرگلوکزغلظتمعمول،شرایطدر
.استسرمیاپالسماازکمتر
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استشریانیخونگردشدرگلوکزغلظتبیشترین.

انجاموریدیهاینمونهرویبرمعموالًآزمایشگاهیهایتشخیص

.شودمی

دقیقه6مدتبهتورنیکتیککهزمانیاستدادهنشانمطالعات
دسیدرگرممیلی25تااستممکنخونگلوکزبماند،غلظتبسته
.یابدکاهشلیتر

انیشریووریدیبینواسطحدمویرگیهاینمونهدرگلوکزغلظت
رانمونهودهدمیافزایشرامویرگیجریاناندامکردنگرم.است
ارجریانتورنیکهیاکردنخنککهحالیدرکند،می"شریانی"

.دهدمیکاهشراگلوکزغلظتودهدمیکاهش
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گلیکولیتیکهایآنزیمحاویسفیدوقرمزهایگلبول
درزگلوکغلظتوکنندمیمصرفگلوکزبنابراین.هستند

.یابدمیکاهشزمانگذشتباکاملخوننمونه

استممکنامااست،ساعتدر٪5تقریباًمعموالًمصرفنرخ
.برسدساعت3در٪40سرعتبه
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هایآنزیممهاربراینمونهبهفلورایدسدیمافزودنباتوانمیکامل
.کردجلوگیریخونهاینمونهدرگلوکزمصرفازگلیکولیتیک

آنازاستفادهکهدلیلاینبهداردعمدهضعفنقطهیکفلورایدسدیم
کاوریاسیدوسدیمماننددیگرتعیین هایبراینمونهمی شودباعث

.کندمیقبولغیرقابل

کندمیمهارراانوالزآنزیمفلوراید
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هار فسفات دهیدروژناز در مسیر گلیکولیز را م-3یدواستات آنزیم گلوکز
.می کند
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گیری گلوکزهای اندازه روش 

روش های شیمیایی1.

روش های اکسیداسیون و احیا

روش های تراکمی

روش های آنزیمی2.

8



اده روش های آنالیتیک زیادی برای اندازه گیری گلوکز خون مورد استف
.گرفته استقرار 

در گذشته، روش های غیر اختصاصی اسفاده می شد که باعث افزایش
نتایج نادرست می گردید 

یناز، امروزه ، تقریبا تمامی روش های رایج آنزیماتیک هستند مثل هگزوک
..  گلوکوکیناز
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واکنش های اکسیداسیون و احیا

میدهاستفاگلوکزتعیینبرایاحیا-اکسیداسیونهایواکنشاز
.استکاهندهعاملیکگلوکززیراشود

کهاستشدهمشخصآهنهاییونومسقلیاییهایمحلول
صرفهبهمقرونوترکاربردیکننده،اکسیدعواملسایربهنسبت

.کندمیتعیینراگلوکزاختصاصیغیرطوربهروشایناماهستند
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بندیکتآزمایش:

ادرارگلوکزگیریاندازهبرای

.استاستوارقندهاکنندگیاحیاءخاصیتبهواکنشاین
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نایفاقدقندهایمقابلدرومیدهدجوابکاهندهقندهایبهواکنشاین•
.شودنمیمشاهدهرنگیتغییرساکارزمثلخاصیت

واندتمیکهاستقویاکسیدانآنتیوکنندهاحیایکآسکوربیکاسید•
.شودکاذبمثبتنتایجباعث

.دهندمیکاذبمثبتنتایجاسیدسیالیک،Bویتامینکمپلکس•



روش ارتوتولوئیدن

بوداستفادهموردبسیارزمانازایبازهدرمتداین.

هتوججلبباعثآنکوتاهیوروشآسانیها،معرفپایداریکم،هزینه
.استاختصاصینسبتامتداین.گردیدمتداینبه
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گرم صورت می گیردیواکنش در محیط اسید



شوندمیروشایندرگلوکزکاذبافزایشباعثزیرموارد:

انعقادضدداروهایمصرف

هانگهدارندهازبرخیاستفاده

حدازبیشهمولیز

روبینبیلیباالیمقادیر
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معایب

روشبهگلوکزسنجشo-toluidineحضورافزایشازناشیخطاهایمعرضدر
.اندنمونهدرگلوکزازغیرمنوساکاریدهایی

داردمثبتتاثیرنتایجبرفروکتوز

وستراندکآرابینوز،مالتوز،گزیلوز،الکتوز،گاالکتوز،افزایشباعثکهعاملیهر
o-toluidineروشباگلوکزمقادیرافزایشبهمنجراستممکنشودمانوز
.گردد

هرازایبهداردمنفیتاثیراسیداوریکmg/dl10اسید،اوریکmg/dl4
.یابدمیکاهشگلوکز

درآزمایشاین)آزمایشگاهسطوحووسایلبررویآنمعرفتخریبیاثرعلتبه
(شودمیآزمایشگاهوسایلخوردگیباعثحرارتواسیدیشرایط
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محاسبه نتایج روش ارتوتولوئیدن:

19



روش های آنزیمی

20



روش های آنزیمی رایج

پراکسیداز-روش گلوکز اکسیداز1.

روش هگزوکیناز2.

گلوکزدهیدروژناز3.
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پراکسیداز-اکسیدازروش گلوکز 
(GOD POD method) 
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.استسادهنسبتاًفنینظرازآنروال•
استحساسنسبتاروش•
استارزانیروش•

.شودمیگیریاندازهnm505موجطولدرگلوکزغلظتتعیینبرای
هبنسبتکمتریبسیاراختصاصیتاست،پراکسیدازشاملکهدوممرحله

.دارداکسیدازگلوکزواکنش
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روش گلوکز اکسیداز



سرمدر.داردβ-D-glucoseبرایباالییاختصاصیتاکسیدازگلوکز
کاملواکنش.هستندβفرمبه%64وαفرمگلوکزبه%36پالسما،و

حتویمتجاریهایکیتدرکهاستبتابهآلفاهایفرمتبدیلنیازمند
.دبخشمیتسریعراتبدیلفرآیندکههستندگلوکوموتاروتاز
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روبین،یلیباسید،آسکوربیکاسید،اوریکمثلمختلفیترکیبات•
وکنندمیمهارراواکنشگلوتاتیونوتتراسیکلینهموگلوبین،

نای.شوندمیکاذبمنفیاحتماالوکمترمقادیرتولیدباعث
ازوشوندمیواکنشدرH2O2شرکتازمانعترکیبات

درH2O2بامواداینچونکنند،میجلوگیریاکسیداسیون
.کنندمیرقابترنگزامحلولبهاتصال

بد،یاافزایشخارجیمنبعیازپراکسیدهیدروژناگرروشایندر•
اثیرتباشند،داشتهحضوراضافیکنندهاکسیدهترکیباتیا

.دارندفرآیندبرکاذبافزایشی
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تیمول،وسدیمفلورایدمانندها،نگهدارندهوانعقادهاضد•
.کنندمهارراتستاستممکن

500غلظتتا• mg/dlاستخطیگلوکزبرای.
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هگزوکینازروش 
(HKS method) 
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تغییر وارد تولید شده مستقیما با نسبت  گلوکز نمونه رابطه دNADPHمیزان 

ODنانومتر اندازه گیری می شود320-340موج طول در.

G6PD مخمر به همراهNADP مورد استفاده قرار می گیرد  .

phenazineامروزه از  methosulphate (PMS)  ،

idonitrotetrazolium (INT) برای واکنش باNADPH  و تولید

.نانومتر استفاده می شود520ماده رنگی و اندازه گیری جذب در 
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یدازاین روش به عنوان یک جایگزین بالقوه برای روش گلوکز اکس•

به عنوان روش مرجع اندازه گیری گلوکز •

ور نتایج اندازه گیری های انجام شده توسط روش  هگزوکیناز به ط•
.نزدیکی متناسب با روش گلوکز اکسیداز است

ر یک روش عالی برای تعیین گلوکز د hexokinase-GPDروش •
.ادرار است
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کاربرد روش هگزوکیناز به دالیل زیر در حال 
:استافزایش 

پالسماوکاملخوننخاعی،مایعادرار،درگلوکزتعیین.1

ینگپیپتمرحلهدوشاملتنهاواستسادهومستقیمسنجش.2
معرفافزودنوبردارینمونهمراحلاست
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(NADP)فسفاتنوکلئوتیددیآدنینآمیدنیکوتین-3
اسبمنهگزوکیناز،واکنشگیریاندازهبرایاستفادهموردسیستم

زیرااست
استپایدار(الف)
ستاگرفتهقرارمطالعهموردخوبیبهآنبهمربوطمشکالت(ب)

مولیجذبضریبدقیقواکنشاساسبرتوانمیرانتایج(ج
ااحی–فسفاتنوکلئوتیددیآدنین-آمیدنیکوتینبرای
.کردتعیین(NADPH)شده

.استکمتربسیارروشاینبرگرهامداخلهاثرات4.
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مشکالت

32

نانومتر340درجذبگیریاندازهدلیلبهروشاینازگستردهاستفاده•

استشدهمحدود

دهکننهیدرولیزهایوجودآنزیمعدمصورتدرگلوکزساکاریدهایپلی•

.کنندنمیایجادتداخلی

نههزیوبرزمانامادقیقبسیارمرجعروشباالست،دقتوصحتاگرچه•

.استآزمایشگاهدرروتینمصرفبرایبر

500غلظتتا• mg/dlاستخطیگلوکزبرای.



گلوکزدهیدروژناز
(GDH method ) 
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نانومتر340اندازه گیری جذب در 



:این واکنش

 استگلوکز اختصاصی برای ی حدتا

در گلوکومترهای دستی استفاده می شود

 با  ضدانعقادها و موادی که به طور رایج در  سرم یافت می
.شود، تداخل ندارند

نتایج مشابهی با روش هگزوکیناز می دهد.

 تداخل دهیدروژنازدکسترین، مالتوز یا گاالکتوزدر روش گلوکز
.و افزایش کاذب در نتیجه می دهندکنندایجاد می
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روش های اندازه گیری گلوکز در ادرار

کیفی 1.
تست بندیکت

کمی 2.
هگزوکیناز

نیمه کمی3.
نوارهای ادراری با روش گلوکز اکسیداز
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محدوده مرجع 



 Cobas C311دستگاه
ا به روش اختصاصی هگزوکیناز، گلوکز ر

.شناسایی می کند
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