
 Urine Analysis:  آصهبیص آًبلیض ادساس

 آصهبیص تجضیِ ادساس ضبهل سِ ثخص اغلی است:

 (:Visual Testآصهبیص ثػشی) -1

 ایي ثخص ضبهل اسصیبثی سًگ، ضفبفیت ٍ غلظت ًوًَِ ادساس هیجبضذ.

تغییش هی کٌذ. حبلت الف( سًگ ادساس: سًگ ادساس یکی اص اجضای اغلی آًبلیض ادساس است ٍ ثستِ ثِ ضشایظ هختلف ثذى 

عجیؼی سًگ ادساس دس عیف سًگ صسد کوشًگ تب پشسًگ است. سًگ صسد ادساس ثِ ػلت پیگوبى یَسٍکشٍم 

(Urochrom.حبغل اص تخشیت گلجَلْبی لشهض هی ثبضذ ) 

 حبلت غیش عجیؼی : 

 یوبسی یب آسیت سًگ لشهض ادساس هیتَاًذ ثذلیل ٍجَد خَى دس آى ثبضذ. ٍجَد خَى دس ادساس هیتَاًذ ثذلیل ث

دس ٌّگبم جوغ آٍسی ًوًَِ ادساس اص خبسج اص هجبسی خَى سیستن کلیِ ٍ هجبسی ادساسثَدُ ٍ یب هوکي است 

 ادساس ٍاسد ًوًَِ ضذُ ثبضذ. ثؼٌَاى هثبل دس صهبى لبػذگی ثبًَاى ٍ یب خًَشیضی اص ّوَسٍئیذ.

 جَ اص ادساس ثَدُ ٍ جبی ًگشاًی ًیست.ادساس لشهض ثؼذ اص خَسدى لجَ: ثذلیل دفغ سًگذاًِ ّبی هَجَد دس ل 

 هػشف ٍیتبهیي  سًگ ًبسًجی :B هیتَاًذ ثبػث ایجبد ایي سًگ دس ادساس  ٍیب ثشخی داسٍّبی خبظ هثل سیفبهپیي

پبییي ثِ اٍسٍثیلیي کِ صسد سًگ است  PH) اٍسٍثیلیٌَطى دفغ ضذُ ثی سًگ است اهب دس حضَس ًَس ٍ ضًَذ. 

 تجذیل ضذُ ٍ هوکي است ثب حبلت ًشهبل ادساس اضتجبُ گشفتِ ضَد کِ ثب تست ًَاس ادساس تبییذ هیطَد.(

  سًگ ًبسًجی تیشُ تب لَُْ ای : هوکي است ػالهت ثیوبسیْبی کجذی هبًٌذ صسدی یب ساثذٍهیَلیض )تخشیت

 سلَلْبی ػضالًی( ثبضذ.

 ( :Appearancesس )ة( ضفبفیت ادسا

ادساس ثغَس عجیؼی ضفبف است ٍ ثبیذ ثتَاى اص پطت ضیطِ ی حبٍی آى ، ًَضتِ ی یک هتي سا خَاًذ. اهب دالیل هختلفی 

 ثبػث تغییش ایي حبلت هیطًَذ. آصهبیطگبُ ًتیجِ ایي تست سا ثػَست دسجِ ضفبفیت ادساس ثػَست صیش گضاسش هیکٌذ :

 ( ضفبفClear) 

  ( کوی ضفبفsemi Clear ) 



  ( ًیوِ کذسsemi Turbid) 

  ( کذسTurbid ) 

 ادساس ًشهبل هیتَاًذ ضفبف یب هختػشی کذس ثبضذ.)کذس ثَدى ادساس ًطبًذٌّذُ ٍجَد ثیوبسی ًیست(

ٍجَد ثؼضی هَاد دس ادساس هوکي است ثبػث کذس ضذى آى ضَد کِ الضاهب ثیبًگش ثیوبسی خبغی ًیست. ثشخی اص ایي 

( ، اسپشم ، هبیغ پشٍستبت، سلَلْبی سغحی پَست، کشیستبلْبی mucusَکَس یب هبدُ هخبعی)تشکیجبت ػجبستٌذ اص : ه

 عجیؼی ادساس ٍ آالیٌذُ ّبیی هبًٌذ پَدس ٍ لَسیَى کِ سٍی پَست صدُ هیطَد.

ػَاهل دیگشی ًیض هیتَاًٌذ ثبػث کذس ضذى ادساس ضًَذ کِ ٍجَد آًْب دس ادساس هیتًَذ ًطبًذٌّذُ ثیوبسی ثبضذ هبًٌذ 

 گلجَلْبی سفیذ ، گلجَلْبی لشهض ٍ ثبکتشیْب.

 : (Specific Gravity-SG)ٍصى هخػَظ -2

ٍصى هخػَظ ادساس یک هطخػِ فیضیکی ادساس ٍ هؼیبسی ثشای سٌجص غلظت ادساس است. ٍصى هخػَظ همبیسِ ای 

 است هیبى همذاس اهالح هَجَد دس ادساس ثب هیضاى اهالح هَجَد دس آة خبلع.

اهب اص آًجب ) ّن ٍصى ثب آة خبلع (  خَاّذ ثَد 000/1گًَِ اهالح دس ادساس ٍصى ادساس ثشاثش ٍجَد ّش ػذم دسغَست 

 ثشای ادساس غیشهوکي است. 000/1کِ ادساس ثذٍى ضک حبٍی همذاسی اهالح است ، ثِ دست آٍسدى ٍصى هخػَظ 

SG  هیجبضذ ٍ  016/1 – 022/1ًشهبل ادساسSG ِهیجبضذ. 003/1 – 035/1 ادساسدس حذالل ٍ حذاکثش تَاًبیی کلی 

 ٍصى هخػَظ ادساس ثِ عَس هؼوَل ثب سفشاکتَهتش)سٍش هشجغ( اًذاصُ گیشی هیطَد.

 ( : Chemical Testتستْبی ضیویبیی ادساس ) -3

دس آصهبیطگبّْبی تطخیع عجی ، هؼوَال ثشای تطخیع ٍجَد تشکیجبت هختلف دس ادساس اص استشیپ ) ًَاس هخػَظ ( 

استفبدُ هیطَد. سٍی ایي استشیپْب ، ًطبًگشّبی هختلفی جْت ضٌبسبیی ٍ ٍاکٌص ثب تشکیجبت هختف لشاس دادُ ضذُ است. 

خَد جزة ًوَدُ ٍ ثیي تشکیجبت هَجَد دس ادساس ٍ هَاد ضیویبیی استشیپ پس اص ٍاسد ضذى دس ًوًَِ ادساس ، ادساس سا ثِ 

هَجَد دس استشیپ  ٍاکٌطْبی ضیویبیی آغبص هیطَد. ایي ٍاکٌطْبی ضیویبیی هٌجش ثِ تغییش سًگ استشیپ دس ػشؼ چٌذ 

 ثبًیِ خَاٌّذ ضذ. 



دساس است، دس ایي هشحلِ سًگ تستْبی ًَاس ادساس ، ثِ دلیل ٍجَد یک هبدُ خبظ دس ًوًَِ اتغییش سًگ دس ّش یک اص 

( کِ کوپبًی سبصًذُ ًَاس اسائِ هیکٌذ همبیسِ ضذُ ٍ ٍجَد ّش referenceتوبم تستْبی ًَاس ادساس ثب سًگ ّبی هشجؼی ) 

 یک اص تشکیجبت دس ادساس هطخع هیطَد.

بل تغییش سًگ هختػش دسجِ تغییش سًگ ًَاس ادساس ًطبى دٌّذُ همذاس تمشیجی یک تشکیت خبظ دس ادساس است. ثؼٌَاى هث

دس پذ هشثَط ثِ گلَکض دس ًَاس ، ًطبًذٌّذُ ٍجَد همذاس کوی گلَکض دس ادساس است . اص عشفی تغییش سًگ ضذیذ دس ایي 

 پذ ، ثیبًگش ٍجَد همذاس صیبدی گلَکض دس ادساس است.

کتَى، خَى، ًیتشیت، ثیلیشٍثیي،  ، گلَکض،PHتشکیجبتی کِ ثب هتذ استشیپ دس آصهبیطگبُ اًذاصُ گیشی هیطًَذ ػجبستٌذ اص : 

 اٍسٍثیلیٌَطى.

 ( غلظت یَى ّیذسٍطىPHکلیِ ّب ًمص هْوی دس تٌظین ٍ حفظ تؼبدل اسیذی : )- ( للیبییPH خَى داسًذ. ّش )

 خَى ضَد. PHػبهلی کِ هَجت تَلیذ هَاد اسیذی یب للیبیی دس ثذى ضَد هیتَاًذ هَجت تغییش 

ی تَت ٍحطی( هیتَاًذ هَجت اسیذی تش ضذى ادساس ٍ سطین غزایی گیبُ خَاسی ، هػشف صیبد پشٍتئیي ٍ کشى ثشی ) ًَػ

سطین غزایی ثب کشثَّیذسات پبییي ٍ هػشف صیبد هشکجبت هیتَاًذ هَجت للیبیی ضذى ادساس گشدد. ) هشکجبت حبٍی 

 همذاس لبثل تَجْی اسیذآسکَسثیک ّستٌذ ٍلی هَجت للیبیی ضذى ادساس هیگشدًذ.(

 :پشٍتئیي ادساس 

 .تغییش سًگ پذ هشثَط ثِ پشٍتئیي دس ًَاس ادساس ًطبًذٌّذُ ٍجَد آلجَهیي دس ادساس است

سبػت ٍ یب ثؼذ اص ٍسصش سٌگیي کوتش  24هیلیگشم دس عی  50-00)دس حبلت عجیؼی تست پشٍتئیي ًَاس ادساس هٌفی است. 

 سبػت( 24هیلیگشم دس  250اص 

ثبال، دیبثت، ثیوبسی لَپَس، گلَهشٍلًَفشیت) ثیوبسی کلیَی( ٍ سشعبى دس آسیجْبی کلیَی ، ػفًَت ادساسی، فطبس خَى 

 پشٍتئیي ٍاسد ادساس هیطَد.

 دس تت، ٍسصش ضذیذ ٍ ثبسداسی ّن پشٍتئیٌَسی ) افضایص پشٍتئیي ادساس( دیذُ هیطَد کِ ًطبًذٌّذُ ثیوبسی ًیست.

 ( گلَکضGlucose : ) 



اٍسی) دفغ لٌذ دس ادساس( ثِ دالیل هختلفی اتفبق هی افتذ کِ دس ریل گلَکض ثغَس عجیؼی دس ادساس دیذُ ًویطَد ٍ گلَکض

 ثِ آى پشداختِ ضذُ :

ثبالثَدى لٌذ خَى: اص دالیل ضبیغ گلَکض اٍسی دیبثت کٌتشل ًطذُ است کِ ثِ ػلت ثبال ثَدى گلَکض خَى  -

 همذاسی اص عشیك ادساس دفغ هیطَد.

 200تب  100عجیؼی آستبًِ تحول گلَکض کلیِ  دس حبلت( : Renal Thresholdکبّص آستبًِ کلیَی )  -

هیلیگشم دس دسی لیتش لٌذ خَى است. یؼٌی اگش لٌذ خَى ثِ ثیص اص ایي همذاس ثشسذ اص عشیك کلیِ دفغ ضذُ ٍ دس 

 ادساس دیذُ هیطَد. اگش آستبًِ تحول کلیِ کبّص یبثذ دس همبدیش پبییي تش لٌذ خَى ًیض، گلَکض اٍسی دیذُ هیطَد.

یگشی کِ ثبػث گلَکض اٍسی هیطَد: اختالالت َّسهًَی، ثیوبسی کجذی، هػشف ثشخی داسٍّب ٍ اص ػَاهل د -

ّوچٌیي ثبسداسی ) ثِ ػلت افضایص دس سشػت فیلتشاسیَى گلَهشٍلی ضذُ کِ ایي هَضَع ثبػث کبّص ثبصجزة 

 ّوِ ی گلَکض فیلتش ضذُ هیطَد.(

 ( کتًَْبKetones کتًَْب دس حبلت عجیؼی دس خَى یبفت : ) ًویطًَذ. ٍلتی چشثی ّب دس ثذى ضکستِ ضذُ ٍ دس

حضَس کتَى دس ادساس  جشیبى سَخت ٍ سبص هػشف هیطًَذ، کتًَْب ثِ ٍجَد هی آیٌذ ٍ دس ادساس تشضح هیطًَذ.

 . ًطبًذٌّذُ ایي است کِ ثذى ثِ جبی گلَکض اص چشثی استفبدُ هیٌوبیذ

کتًََسی غیش دیبثتی ) سَء  -2کوجَد اًسَلیي دس ثیوبسى دیبثتی( کتًََسی دیبثتی )  -1ػلل هذُ پیذایص کتَى دس ادساس : 

تغزیِ ٍ سطین کن کشثَّیذسات، گشسٌگی ضذیذ، هػشف الکل، هػشف ثیص اص حذ آسپشیي، استفشاؽ عَالًی هذت، 

 ثیوبسیْبی تت داس دس کَدکبى(

 ( کشیستبلCrystals کشیستبلْب دس ٍالغ همذهِ تطکیل سٌگ کلیِ اًذ ٍ اص سٍی : ) ّن لشاس گشفتي آًْب سٌگْبی

 کلیَی تطکیل هیطًَذ ٍ دس حبلت عجیؼی همذاسضبى دس ادساس یب ثسیبس کن است ٍ یب اغال ًیست.

  ( گلجَلْبی لشهضRBC ُگلجَلْبی خًَی ثِ عَس عجیؼی دس ادساس ٍجَد ًذاسًذ ٍ حضَس آًْب ًطبًذٌّذ : )

بة، ػفًَت، سٌگ کلیِ، تَهَس کلیَی ٍ هثبًِ، ضشثِ التّْوبچَسی یب خَى دس ادساس است کِ هیتَاًذ ثِ دالیل 

 ثِ کلیِ یب آسیت هجبسی ادساس ثبضذ.

 (گلجَلْبی سفیذWBC.دس ػفًَت ادساسی ، لَپَس ٍتَهَس هثبًِ دس ادساس افضایص هییبثٌذ : ) 

  هثبًِ، هیضًبی یب سلَلْبی پَست ثبضذ.سلَلْبی پَضطی : هٌطبء ایي سلَلْب هی تَاًذ اص 



 سی : کستْبی ادساسی یک اًؼمبد پشٍتئیٌی دس تَثَلْبی کلیِ است کِ هحتَیبت تَثَلْب دس آى گیش کستْبی ادسا

 هی کٌٌذ ٍ ثش ّویي اسبس تمسین هیطًَذ: 

 است ٍ تطخیع ّوبچَسی گلَهشٍلی دادُ هیطَد. RBC: حبٍی  RBCکست  -1

 است ٍ دس گلَهشٍلًَفشیتْب ٍ پیلًَفشیتْب دیذُ هیطًَذ. WBC: حبٍی  WBCکست  -2

 : حبٍی چشثی است ٍ دس سٌذسٍم ًفشٍتیک ، لیپیذٍسی ٍ ّبیپَ تیشٍئیذیسن دیذُ هیطَد. Fattyکست  -3

  ( ًیتشیتNitrite : ) ثغَس عجیؼی ٍ دس افشاد سبلن هجبسی ادساسی ٍ ادساس ػبسی اص ثبکتشی است . سا ّیبثی

اص ثبکتشی ّب هیتَاًٌذ ًیتشات هَجَد ثبکتشی ّب ثِ دستگبُ ادساسی هٌجش ثِ ایجبد ػفًَت ادساسی هیطَد. ثسیبسی 

دس ادساس سا ثِ ًیتشیت تجذیل کٌٌذ ، ثِ ّویي دلیل هثجت ضذى ًیتشیت ادساس هیتَاًذ ًطبًذٌّذُ ػفًَت ادساسی 

ثبضذ. اهب توبم ثبکتشی ّب تَاًبیی احیبی ًیتشات سا ًذاسًذ ثٌبثشایي هٌفی ثَدى ًیتشیت ادساس احتوبل ػفًَت ادساسی 

 غ سد ًوی کٌذ.سا ثِ عَس لغ

 ( ثیلیشٍثیيBilirubin ٍ ُثیلیشٍثیي ثش اثش ضکستي گلجَلْبی لشهض خَى ٍ تجضیِ ّوَگلَثیي دس کجذ تَلیذ ضذ : )

 ٍاسد غفشا هیطَد. دسحبلت عجیؼی ثیلیشٍثیي ّوشاُ غفشا ٍاسد سٍدُ ضذُ ٍ اص عشیك هذفَع اص ثذى دفغ هی ضَد.

ضَد اهب دس ثؼضی اص ثیوبسیْبی کجذی اص جولِ اًسذاد هجبسی غفشاٍی ٍ ّپبتیت ثیلیشٍثیي دس ادساس افشاد سبلن یبفت ًوی 

، ثیلیشٍثیي پس اص تػفیِ اص خَى هجذدا ٍاسد خَى ضذُ ٍ اص عشیك ادساس اص ثذى دفغ هی ضَد. ٍجَد ثیلی سٍثیي دس ادساس 

ئن هطخػِ ثیوبسی کجذی هبًٌذ هی تَاًذ ثِ تطخیع صٍد ٌّگبم ثیوبسی کجذی کوک کٌذ )هؼوَال پیص اص ثشٍص سبیش ػال

 صسدی )یشلبى( ظبّش هی ضَد.(

 ( اٍسٍثیلیٌَطىUrobilinogen : ) اٍسٍثیلیٌَطى دس سٍدُ ّب ثب تغییش دس هَلکَل ثیلیشٍثیي سبختِ ٍ سپس ثخطی

 اص آى دس سٍدُ هجذدا ثبصجزة ٍ ثِ سٍدُ ثبص هی گشدد ٍ دس حبلت عجیؼی همذاس آى دس ادساس ثسیبس ًبچیض است.

ثجت ضذى اٍسٍ ثیلیٌَطى دس ادساس هی تَاًذ ًطبًِ ثیوبسی کجذی ) سیشٍص ، ّپبتیت ( یب ثیوبسی خًَشیضی دٌّذُ ثب افضایص ه

 تخشیت گلجَلْبی لشهض ) هبًٌذ آًوی ّوَلیتیک( ثبضذ.

 

 

  



 Urine Culture:  آصهبیص کطت ادساس

هثل تکشس ادساس، دسد ٍ سَصش دس ٌّگبم دفغ  ثشای تطخیع ػفًَت ادساس ٍ یب دس غَست ٍجَد ػالئن ػفًَت ادساسی

 ادساس ایي دسخَاست دادُ هیطَد.

ایي آصهبیص ثشای ضٌبسبیی ثبکتشی ٍ لبسچ دس ادساس ثِ کبس هی سٍد. ادساس تَسظ کلیِ ّب تَلیذ هی ضَد. کلیِ ّب هَاد صایذ 

( ثِ هثبًِ حول ٍ ثِ عَس هَلت دس آًجب جوغ ضذُ ٍ سپس اص عشیك هجشای Ureterخَى سا فیلتش ٍ اص عشیك هیضًبی )

( اص ثذى دفغ هی ضَد. دس حبلت عجیؼی ، ادساس استشیل ٍ ػبسی اص ثبکتشی است اهب گبّب ثبکتشی ّب ٍ ثِ Urethra)ادساس 

ت دس هجبسی ًذست لبسچْب اص پَست اعشاف هجشا ٍاسد آى ضذُ ٍ دس هسیش هجبسی ادساسی حشکت ٍ هَجت ػفًَ

 ادساسی هی ضَد.

ًگْذاسی  c°37سبػت دس دهبی  24-40ثشای کطت ادساس همذاس کوی ادساس سا سٍی هحیظ کطت ثشدُ ٍ ثشای هذت 

هیطَد. دسغَست ٍجَد هیکشٍة دس ًوًَِ کلٌی ّب ثػَست تَدُ ّبی کَچک ) ّن ضکل ٍ ّن اًذاصُ( سضذ هی کٌٌذ. 

 یضی گشم ضٌبسبیی ًَع ثبکتشی سا آسبًتش هیکٌین.اص ایي کلٌی ّب اسویش تْیِ ٍ ثب سًگ آه

سبػت ّیچ ثبکتشی دس هحیظ سضذ ًکشد یب تؼذاد ثسیبس کوی سضذ کٌذ، ًتیجِ کطت هٌفی گضاسش  24-40اگش پس اص 

 هیطَد ٍ احتیبج ثِ ثشسسی ثیطتش ًیست.

 دس غَست سضذ، ثشای ضٌبسبیی دلیك آى ثبیذ تستْبی ثیَضیویبیی خبغی اًجبم ضَد.

  

  فشضتِ هظفشیگشد آٍسی ضذُ تَسظ 

 اسضذ هیکشٍثیَلَطیکبسضٌبس 

 ثبصثیٌی ٍ ًظبست: دکتش سٍیب سًججشاى

 دکتشای تخػػی آسیت ضٌبسی تطشیحی ٍ ثبلیٌی

  


