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  حسین پیري: تهیه کننده

   ز ادرارـآنالی
دفع  مواد غذایی ، متابولیسمها بوسیله تهیه ادرار در دفع مواد نهایی حاصل از کلیه. شودادرار مایعی است که توسط کلیه ها ساخته می

 سولفات ، فسفات و، یدرکل ونهایی همچوننیآ[ادرار از مواد معدنی . مواد اضافی و در حفظ تعادل آب و الکترولیت شرکت می نمایند 

Na+,K+,Ca2+,Mg2+,NH4ونهایی همچونیکات
آمینه به  اسیدهاي ، یکراسید هیپو ، اسید اوریک تینین ،ا، کر اوره( ترکیبات آلی و ] +

تشکیل  ) Castا سلولها، کریستالها، سیلندرها ، کاسته(دار و عناصر فرم ) …داروها و ویتامینها ، مقدار جزئی مشتقات حاصل از هورمونها ،
- در اکثر مواقع با اندازه. د چنانکه ترکیب ادرار در شریط مختلف متغیر استنعوامل مختلفی بر روي ترکیب ادرار موثر می باش. شده است

به  کراتینین mg  25-15 یط عادي روزانه حدودادر شر .توان ادرار بودن آن را مشخص نموداوره و کراتینین در یک نمونه می ظتگیري غل
 . از طریق ادرار دفع می شود وزن بدن بالغین Kgازاي هر  

راري و کلیه کمک نموده و حاوي اطالعات در مورد بسیاري از اعمال عمده درار به تشخیص و درمان بیماري دستگاه ادزمایش اآ
نمونه ادرار باید  سریع به  .قید شودنمونه ادرار باید در ظرف تمیز جمع آوري شود و مشخصات بیمار روي ظرف . سوخت و سازي بدن است

ظف است در مدت یک ساعت آزمایش ادرار را انجام دهد در غیر این صورت نمونه باید موآزمایشگاه  تحویل داده شود و آزمایشگاه نیز 
. شودساعته استفاده می 24 درارنمونه ااول صبح و  در اکثر مواقع از نمونه ادرار .در یخچال نگه داري شود یا از مواد نگهدارنده استفاده شود

  .شیمیایی و میکروسکوپی می باشد،  )آزمایشات فیزیکی(آنالیز ادرار شامل آزمایشات ماکروسکوپی 
 

  ظاهر ادرار 
. شود هوریک مشاهداو سردشدن رسوب فسفات یا اسید  دندر ادرار طبیعی غلیظ ممکن است بعد از مان. ظاهر ادرار طبیعی شفاف است

،  ، اسپرماتوزوئید و ترشحات پروستات ، باکتري ، امالح RBC، چربی، لکوسیت،  لت وجود ترشحات قاعدگی ، چركگاهی به ع
، )Semi Clear(، نیمه شفاف ) Clear(به صورت شفاف  معموال ظاهر ادرار را. گرددکدورتی در ادرار ظاهر می …سنگهاي کوچک و

  .ارش می نمایندگز (Turbid)کدر یا  و (Semi turbid) نیمه کدر
  

  بوي ادرار
مصرف بعضی از مواد ممکن است ایجاد  .بوده که منشاء آن نا مشخص است) بوي ترکیبات آروماتیک(طبیعی داراي بوي خاصی  ادرار

در پاره اي . دهدادرار بوي استون می، در دیابت کنترل نشده . وده به باکتري در اثر ماندن بوي آمونیاك می دهدآلادرار  .نماید بوي خاصی
 ي شیرهر، در بیماري ادرا ادرار بوي موش (PKU) کتونوريچنانکه در فنیل ،از اختالالت متابولیک مادرزادي نیز بوي ادرار تغییر می کند

  .ادرار بوي کلم می دهد  I می نوعینتیروز در  و) افرا درخت شیره( ادرار بوي نبات سوخته  (MSUD) افرا درخت
  

  رنگ ادرار 
. این رنگ بدلیل وجود رنگدانه اوروکروم و تا حد کمتر اوروبیلین و اورواریترین می باشد. داراي رنگ زرد کهربایی است بیعیادرار ط

گرسنگی . به دلیل  مصرف زیاد مایعات است) رنگ پریده(در فرد سالم  ادرار تیره  نشانگر خودداري از مصرف مایعات و ادرار روشن 
مصرف مواد غذایی یا داروها ممکن است سبب تغییر . کسیکوز سبب افزایش دفع اوروکروم در ادرار می شوندطوالنی مدت ، تب و تیروتو

  . ادرار در اثر ماندن تیره رنگ می شود که علت آن تبدیل اوروبیلینیوژن موجود در ادرار به اوروبیلین است. رنگ ادرار شود
مواد (و بعد از مصرف  مواد  رادیوگرافی  (Diabetes mellitus) ت قنديپریده با وزن مخصوص باال معموال در دیاب رنگ ادرار

یا   (Hematuria) ، هماچوري) در خانمها(ادرار قرمز رنگ گاهی به دلیل آلودگی  با ترشحات سیکل قاعدگی . شودمی همشاهد )حاجب
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ه هنگام مصرف چغندر در افراد حساس و مصرف بعضی ، ب ، بعضی از مواد پورفیري میوگلوبینوري ، وجود خون در ادرار ، هموگلوبینوري
یا تبدیل اوروبیلینیوژن در حضور  (زرد نموده و وجود مقادیر زیاد اوروبیلین   وردین رنگ ادرار راروبین و بیلیبیلی. شوداز داروها دیده می

در تبدیل .  نارنجی  ایجاد می نمایند –گ ادرار زرددر ادرار اسیدي رن) ریدیومیپ(ریدین یو مصرف فنازوپ) اسیدي به اوروبیلین  pH نور و
اي تیره به هنگام قلیایی بودن ادرار رنگ ادرار قهوه) دفع اسید هموژانتیزیک(هموگلوبین در ادرار اسیدي ، در آلکاپتونوري به مت هموگلوبین

  .شودمی ) سیاه(
  حجم ادرار  

 ml 4      و در کودکان ml 1در هر ساعت حد متوسط ترشح ادرار در بالغین . میلی لیتر است 600-1600طبیعی ادرار روزانه  محدوده
گویند  (Polyuria) پلی اوريساعت بیش از محدوده طبیعی باشد را  24افزایش حجم ادرار به طوریکه در . وزن بدن است  Kgبراي هر 

که به علت عدم ترشح یا کاهش ترشح  (Diabetes insipidus)مزهافزایش مصرف آب ، دیابت بی: که برخی از دالیل آن عبارتند از
 دیابت قندي که در این حالت وزن مخصوص ادرار باالست ، و در ، مخصوص ادرار  پایین است است و در این حالت وزن ADH هورمون

  .  …پیشرفته کلیه و و نارسایی مزمن ،) مانند فورسماید(، به هنگام مصرف داروهاي دیورتیک یل عصبیبه دال
گویند که در هنگام استفراغ  (Oliguria) لیگوريا میلی لیتر باشد را 600ساعت کمتر از 24وریکه در طاهش حجم ادرار به ک
دیده  …، بیماري کلیوي ، بیماریهاي عفونی حاد و کاهش فشار خون ، بل، سوختگی شدید ، نارسایی ق ، تب ، تعریق شدید ، اسهال طوالنی

 (Nocturia) نوکچوري  یا نوکتوريدر شب را  ml 500و دفع ادرار بیش از   (Anuria) آنوريرا  قطع  جریان  ادرار. می شود
  .گویند

 (SG) وزن مخصوص  ادرار
، در شرایط ) 001/1-030/1محدوده  طبیعی بین( است 016/1-022/1وزن مخصوص ادرار در افراد بالغ سالم با مصرف  غذاي معمولی 

ها برروي فیلتراي قدرت تغلیظ کلیه هسب با میزان مواد دفع شده در ادرار می باشد و اطالعاتی راجع بطبیعی وزن مخصوص  ادرار متنا
 هاياوري، چنانکه در پلی ساعته دارد 24، تغییرات وزن مخصوص نسبت عکس باحجم ادرار  ي فاقد قندهادر مورد ادرار. دهدومرولی میلگ

ولی در مورد ادرار افراد دیابتی با وجود پلی اوري  احتمال دارد وزن مخصوص به  برسد  004/1غیردیابتی وزن مخصوص ممکن است به 
  .برسدنیز  050/1

بیمارانی  که عکسبرداري رنگی از کلیه و    :می باشد عبارت است از 035/1که در آن وزن مخصوص ، باالتر از  موارديبرخی از  
، بیمارانی که دکستران یا سایر مواد داخل وریدي با وزن ملکوي باال دریافت  )رادیوگرافی استفاده از مواد حاجب در( اندمجاري ادرار نموده

  .  تئینو، به هنگام دفع گلوکز و پر می نمایند
،  ادرار احتیاج دارد و تصحیح جهت درجه حرارت ml 15بهکه حداقل ومتر یناورتوان از گیري وزن مخصوص میبراي اندازه

که بر اساس ضریب شکست  رفراکتومترتوان با استفاده از دستگاه همچنین می. آن ضروریست استفاده نمود گلوکز و پروتئین براي
. کتومتر کم بوده و احتیاج به تصحیح دمایی ندارداحجم نمونه براي رفر .، وزن مخصوص را بدست آوردکند کار می) ایندکس رفراکتیو(

  .مخصوص  یک  می باشد  ابتدا کالیبره نمود رفراکتومتر را باید با آب مقطر که داراي وزن
  

     pH ادرار  
 pH  توانایی کلیه در نگهداري غلظت پروتون  کنندهادرار منعکس)H+( مایع خارج سلولی در محدوده طبیعی میباشد پالسما و. pH 

متعاقب غذا خوردن . گیري نمودعرف اندازهر یا نوار ممت-pHکه آنرا می توان بوسیله دستگاه ) 6/4-8محدوده طبیعی (بوده  6طبیعی حدود 
شود که به این شب به هنگام خواب به دلیل اسیدوز تنفسی مالیم ادرار اسیدي می .به علت ترشح اسید معده از اسیدیته ادرار کاسته می شود

 مصرف موادگیاهی. دي می نمایدزیاد و مصرف کلریدآمونیوم ایجاد ادرار اسیین غذاهاي حاوي پروتئ .گویندمی قلیایی مد و جزر حالت
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را باید روي ادرار تازه تخلیه شده   pHگیري اندازه. باشدآن در حدود خنثی یا قلیایی می pH کنند کهبیکربنات سدیم ایجاد ادراري را می و
   .گردندمی  pHفزایش شود که سبب امیو نیز تولید آمونیاك از اوره بوسیله باکتریها  CO2 انجام داد چون ماندن ادرار سبب خروج

  گلوکز ادرار
در نوار معرف گلوکز در . را می توان بوسیله آزمایش بندیکت یا با استفاده از نوار حاوي معرف مشخص نمود ادراروجود گلوکز در 

زیم پراکسیداز زا را به وسیله آنمی نماید که آن نیز معرف رنگ  H2O2اکسید شده  و ایجاد  O2مجاورت آنزیم گلوکز اکسیداز بوسیله 
نماید در حالیکه در تست بندیکت مواد نوار معرف بطور اختصاصی گلوکز را مشخص می. شودمی اکسید نموده و باعث ایجاد رنگ

  .احیاکننده دیگر نیز ایجاد تداخل می نمایند
 مسوکروموسیتوما ، هیپرتیرئیدیئف،   ، آکرومگالی ، سندرم کوشینک دیابت قندي: گلوکز در ادرار عبارت است از وجوداز علل  برخی 

سندرم فانکونی   کورتیکواستروئیدي، و قرص هاي ضد بارداري و ، مصرف داروهاي تیازیدي ، اختالل در سیستم اعصاب مرکزي ، حاملگی
  . و مسمومیت با سرب

  پروتئین در ادرار
رتیکه میزان دفع پروتئین از این حد بیشتر باشد در صو. ساعته دفع می شود 24پروتئین بطور طبیعی در ادرار  میلیگرم 150 حدود

یا ) SSA(سیلیک یتوان بوسیله حرارت دادن ادرار ، بوسیله روش اسیدسولفوسالین در ادرار را میئوجود پروت. ایجاد می شود پروتئینوري
  . باشد تر میساسها حنوار معرف به افزایش آلبومین نسبت به بقیه پروتئین. با استفاده از نوار معرف مشخص نمود

سفالوسپورین ایجاد جواب مثبت وها ، سولفونامیدها سیلینوجود رنگهاي رادیوگرافی ، تالبوتامید ، پنی سیلیکیسولفوسالدر روش اسید 
  . می نماید کاذب

  شود هاي دیگر دیده میدفع آلبومین همراه با پروتئین پروتئینوري گلومروالردر .  
 هاي با آید دفع پروتئینها بوجود میتوبولی پروتئین جذبه به دلیل اختالل در باز ک پروتئینوري توبوالر درMW  پایین

  . دیده می شود لبولینگمیکرو-β2و  لیزوزیممثل 
  شخص به هنگام سر پا ایستادن پروتئینوري خواهد داشت وضعیتییا  پروتئینوري اورتواستاتیکدر . 

  دفع زنجیره سبک جونز -پروتینوري بنسدر Ig بوسیله توان که وجود آنرا می )در مالتیپل میلوما( شودمی ها دیده
درجه  57چون این پروتئین در دماي باالتر از . ستجش حرارتی بهره رو یا از ادرار تغلیظ شده مشخص نمود الکتروفورز

  .آیدول در میلبه صورت مح) درجه 90-100دماي بین (

نیز  …و ، بیماریهاي تب دار ، بعد از ورزش شدید ، نفروپاتی دیابتی ، سندرم نفروتیک) مگیمسمومیت حا(اکالمپسی پره همچنین در
  .پروتئینوري مشاهده می شود

  اجسام کتونی در ادرار
توان با استفاده از نوار اجسام کتونی را می. ، استواستات و استون هیدروکی بوتیرات-β:  ازدر ادرار عبارتند ) کتونی(اجسام ستونی 

ها در کتونمصرف رنگهاي فتالئین و وجود فنیل .شناسایی نمود میباشد )سدیم نیتروفري سیانید( رف که بر پایه واکنش سدیم نیتروپروسایدمع
  .گرددادرار باعث جواب مثبت کاذب می

ر مسمومیت توام با ، حاملگی، کاشکی، بیماریهاي حاد تب دار، د دیابت قندي کنترل نشده :در موارد زیر دیده می شود کتونوري
  . …استفراغ، بعد از ورزش شدید، گرسنگی، در اسهال و

  بین ادرار روبیلی
است که  کنژوگه روبینبیلیتنها . وجود دارد )غیر مستقیم(و غیرکنژوگه  )مستقیم(کنژوگه  روبینروبین به صورت بیلیدر خون بیلی

. که بوسیله تستهاي ادراري قابل سنجش نیست است mg/dl 02/0 ادرار در ن کنژوگهروبیبیلیمیزان طبیعی . تواند در ادرار پدیدار شودمی
برخی از علل افزایش  .است شناسایی نمود آزونیومديروبین با نمک توان بوسیله نوار معرف که بر پایه واکنش بیلیروبین ادرار را میبیلی
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 –، کلستاز ناشی از مصرف دارو ، سیروز کبدي ، سندروم دوبین د مجاري صفراويسدانا ، هپاتیت ویروسی حاد:  عبارتند از روبین ادراربیلی
  . …جانسون ، سندرم روتور ، هپاتیت الکلی حاد و 

  اوروبیلینوژن ادرار
ی  بعد از صرف غذا ، در ادرار قلیایی باز جذب توبول. اوروبیلینیوژن در ادرار دفع می شود روزدر  mg 5/2-5/0فرد سالم به میزان  در

. گیري آن بهتر استبراي اندازه) عصر 2-4(آوري شده بعد از ناهار نمونه ادرار جمع. شودکاهش یافته و میزان دفع زیاد می اوروبیلینیوژن
ایجاد رنگ قرمز می نماید که با استفاده از نوار معرف ) معرف ارلیش(در محیط اسیدي  آمینو بنزآلدئید دي متیل-پارابا  اوروبیلینوژن

  .توان آن را شناسایی نمودمی
  

  خون در ادرار
هاي کلیوي، وجود سنگ بیماري :گویند پاره اي از علل آن عبارت است از )Hematuria(هماچوري خون در ادرار را  وجود

   . …خونریزي بخش تحتانی دستگاه ادراري ، ورزش سنگین و ي، مصرف داروها و مواد سمی،رکلیوي تروماي کلیه یا دستگاه ادرا
و  RBC  پراکسید موجود در نوار معرف در مجاورت سلولهاي لیز شده. توان با نوار معرف مشخص نمودوجود خون در ادرار را می

Hb  و میوگلوبین ایجادO2 نماید که در اثر واکنش میO2 وجود مواد اکسیدان مثل هیپوکلریت باعث جواب . با معرف رنگ ایجاد می شود
   .شودمثبت کاذب می

در بیماري تحلیل برنده . می باشند هموگلوبینوريبرخی از علل  …و ورزش شدید تیک ،یکم خونی همول مولیز داخل عروقی،ه
شود که در اکثر مواقع مشاهده می میوگلوبینوري …اغماء طوالنی مدت و  ، تشنج ماي عضالنی ،وتر ، عضالت ، کار شدید عضالنی

تواند به کلیه آسیب رسانده مقادیر زیاد میوگلوبین می .باشدو آنزیم آلدوالز در پالسما می) CK( ینازکهمراه با افزایش فعالیت آنزیم کراتین
  .و باعث آنوري شود

  نیتریت در ادرار
ه در اکثر مواقع وجود نیتریت در ادرار نشانگر عفونت دستگا. نیتریت در ادرار را شناسایی نمود  وجودتوان با استفاده از نوار معرف می

  .ادراري می باشد
  اسید آسکور بیک

چنانکه در تشخیص گلوکز و نیتریت باعث جواب . گذاردبرخی از روشهاي تشخیصی اثر می وير وجود اسید آسکوربیک در ادرار بر
بدین جهت در نوار هاي معرف میزان اسید آسکوربیک نیز مشخص . شودمنفی کاذب شده و در تشخیص خون سبب کاهش حساسیت می

  .گرددمی
  لکوسیت استراز

فیلها ومیزان استراز موجود در ادرار متناسب با تعداد نوتر .گردندنوتروفیلها داراي آنزیمهاي استراز هستند که سبب هیدرولیز استرها می
  .می باشد 
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  مطالعه رسوب ادرار 
 1ـ3زمایش شود زیرا سلولها و کاستها طی آایستی نمونه ادرار در حالیکه تازه است ب. باشداغلب ادرار تصادفی می ، نمونه مورد نیاز

  .نمایدکمک به جلوگیري از لیز اجرام می )درجه 2ـ4(نگهداري ادرار در یخچال . شوندمی ساعت لیز
 شبا این رو .سانتریفوژ نمایید g 450 و حدود rpm 2000 دقیقه در 5داخل لوله سانتریفوژ ریخته و به مدت  را تر از ادرارلیمیلی  10

یک قطره استاندارد از محلول  .تر ادرار حل نماییدلیمیلی 1 ایع رویی را به لوله دیگر ریخته و رسوب را درم. دگردنکاستها به خوبی حفظ می
 رسوب را .شودمایع اضافی باعث شناور شدن المل می .ن را با المل بدون تشکیل حباب هوا بپوشانیدآ و گذاشته ) الم(رسوب را روي اسالید

=  میدان ضعیف میکروسکوپی( عدسی شیئی با قدرت پایینبا 
lpf = low power field( باال  و قدرت) میدان قوي

 .نماییدمشاهده ) hpf = high power fied=  میکروسکوپی
جستجو را انجام  ملبه طور سیستماتیک در هر چهار طرف ال

 تعداد. شودکاستها اغلب در اطراف لبه المل یافت می. دهید
. میدان شمارش نمایید  10در ) lpf(کاستها را با قدرت پایینی 
کاستهاي موجود را ) x400=hpf(با مراجعه به قدرت باالتر 

  .تشخیص دهید 
نتیجه آزمایش  ه ودومیدان قابل مشاهده را تعیین نم) 10(میانگین ده  .گیردمختلفی انجام می هايصورتبه گزارش کردن این اجزا  طرز

  : منماییمیگزارش  روبرورا به صورت  رسوب ادرار
 ،   many)فراوان(،    few )کم(،   rare  )نادر(و یا به صورت + 4، + 3،  +  2،+  1سایر اجزاي موجود در رسوب هم به صورت 

ر زیاد است تعداد آنقد(به معناي   Too numerous to countیا  TNTCالح طتوان از اصیا می( .گزارش می شوند  packed) اکمرتم(
سلولهاي کاست ، همچنین باید نوع  .استفاده نمود،  در مواردي که افزایش تعداد سلولها و کریستالها وجود دارد )که قابل شمارش نیست

همبستگی  یهاي فیزیکی و شیمیایباید نتایج میکروسکوپی با یافته ، براي اطمینان از صحت گزارش. پوششی و کریستالها را مشخص نمود
   .ته باشدداش

  
 (Casts)هاکاستها و مورفولوژي سلول

گاهی (کوچک که با کمی تغییر آبژکتیو دو جداره به نظر می رسند  ايهت یا دایرهابه صورت کر :  RBCگلبولهاي قرمز -
. گ پریده بنظر میرسندهاي رناکثرا به صورت دیسک. باشدمیکرومتر می 7اندازه آنها تا حدي متغیر و در حدود  ).جدارشان چین خورده است

و ) مضرس(اي گلبولهاي قرمز در ادرار هیپرتونیک ، کنگره .شودچنانچه نمونه تازه نباشد بدلیل خروج هموگلوبین ، سلول کمرنگ دیده می
سرعت لیز  در حالی که در ادرار رقیق قلیایی ، متورم شده و به رسندهاي چین خورده بنظر میبه صورت سلولهاي کوچک ناصاف با کناره

گفته  (Ghost cell)اي سلول شبهماند که در این حالت به آنها ، در نتیجه هموگلوبین آنها آزاد گشته و فقط غشاي سلول باقی می شوندمی
با اندازه قطرات چربی بسیار متفاوت ، . گاهی اوقات ممکن است با سلولهاي مخمر و یا قطرات چربی اشتباه شوندگلبولهاي قرمز  .شودمی

چنانچه در تشخیص مخمر شک داشته باشیم ، دو الم از آن تهیه و به  .باشندسلولهاي مخمر اغلب داراي جوانه می .باشندانکسار شدید می
  .شوند، سلولهاي قرمز خون در نمونه اسیدي لیز می شودیکی از آنها چند قطره اسید استیک اضافه می

و نسبت لکوسیت به اریتروسیت در ادرار بیشتر از خون است ،  شوندر ادرار طبیعی یافت میاریتروسیت و لکوسیت هر دو به تعداد کم د
در آزمایش میکروسکوپی ادرار  RBC/hpf 2-0در افراد طبیعی  .شودبنابراین دیاپدز لکوسیت از غشاي گلومرول یا دیواره کلیه مشاهده می

  : مکن است در این موارد دیده شود افزایش تعداد سلولهاي قرمز در ادرار م .شودمشاهده می
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، بیماري  )ايگلومرولونفریت حاد و مزمن ، سنگ ، تومور ، انفارکتوس ، ترومبوز ورید کلیه ، تروما ، نکروز حاد لوله(بیماریهاي کلیه 
 .شدید  ، بعد از ورزش) بویژه عفونت حاد و مزمن ، سنگ ، تومور ، سیستیت یا التهاب مثانه(دستگاه ادراري تحتانی 

  
کوچک در داخل نقطه نقطه دار که با تغییر ابژکتیو شکل هسته  دوایر. اند )چند بخشی(اي چندشکلیداراي هسته :هالکوسیت -

بویژه نوتروفیل ،  شود ونامیده می (Pyuria)پیوري افزایش تعداد لکوسیت ادرار .باشدمیکرومتر می 12اندازه آنها در حدود  .مرئی می شوند
همچنین  .شودمشاهده می ...)پیلونفریت ، سیستیت ، پروستاتیت ، یوریتریت و ( بیماریهاي کلیه و دستگاه ادراري بسیاري ازدر  اتقریب

  .نوتروفیلها ممکن است بطور زودگذر طی تب و ورزش شدید افزایش یابند
ط لکوسیت همراه با کاست لکوسیت ، تعداد متوس .باشدگر عفونت حاد مینشان) WBC/hpf 50بیش از ( مشاهده لکوسیت زیاد

علل دیگر وجود  .باشدکلیه می) گلومرولونفریت حاد(یا غیر باکتریایی) پیلونفریت مزمن یا التهاب مزمن لگنچه(نشانگر بیماري باکتریایی
  .حاد و مزمن ) موضعی(بیماري سنگ ، تومور مثانه ، فرایندهاي تورمی لوکالیزه: لکوسیت در ادرار
ساعت بعد از ماندن ادرار در حرارت  2-3درصد از لکوسیتها  50حدود  .شوندر ادرار قلیایی یا هیپوتونیک به سرعت لیز میلکوسیتها د

  .زمایش رسوب بایستی صورت گیردآوري ادرار ، آبنابراین بالفاصله بعد از جمع. روندآزمایشگاه از بین می
  
داراي انواع گوناگونی میباشد که شامل . است)در زنان بیشتر (قدار کم مشاهده در ادرارهاي طبیعی به م :سلولهاي پوششی -

  :باشد موارد زیر می
  سلول هاي پوششیSquamous):(  حالب  ویا واژان بوده و اندازه آنها بزرگ و  به سطح مثانه ، مربوطکه

  1:  6به طور متوسط  نسبت هسته به سیتوپالسم در آنها. دیده میشود در ادرار طبیعی معموال .مسطح می باشد
   .میباشد

 سلولهاي پوششی انتقالی(Transitional) : راي خروجی ادرار و لگنچه مج ، پروستات ه مربوط به مثانه ،ک
 زایده دم مانند دارايدر یک طرف ممکن است گرد بوده و یا برابر لکوسیتها بوده و  2-3شان اندازه .می باشد

   .میباشد  1:  3ه به سیتوپالسم در آنها به طور متوسط نسبت هست .باشد بوده یا گالبی شکل
  کوچک و تقریبا کمی ازلکوسیتها بزرگتر بوده و  وگرد : توبول کلیوي) لتلیااپی(سلولهاي پوششی

این سلولها  .باشدمی  1:  1نسبت هسته به سیتوپالسم در آنها به طور متوسط . بندرت در ادرار دیده می شود
رد  باشند ، زیرا یافتن تعداد زیاد آنها نشانگر نکروز توبولی بوده و خصوصا دروششی میمهمترین سلولهاي پ

رسانند ، نظیر پیلونفریت ، واکنشهاي سمی ، عفونتهاي حاالتی که به توبول آسیب می. پیوند کلیه اهمیت دارند
   .لها در ادرار همراهندویروسی ، رد پیوند آلوگرافت و عوارض ثانویه گلومرولونفریت با پیدایش این سلو

در مواردي مانند نفروز لیپیدي ، به هنگام عبور لیپیدها از غشاي گلومرولی ، : (Oval fat body) اجسام چربی بیضوي -
این سلولهاي توبولی کلیوي حاوي لیپید را اجسام چربی بیضوي . کنندسلولهاي توبولی کلیه ، لیپیدها را جذب کرده و به شدت منکسر می

  .شوندمعموال آنها به همراه قطرات آزاد و شناور چربی در رسوب دیده می. نامندمی
 

ممکن است زیاد مهم نباشد، زیرا بستگی به روش جمع آوري ادرار و اینکه چه مدت بعد از  باکتري: باکتري، قارچ، انگل -
نتریفوژ نشده را ممکن است با رنگ آمیزي گرم ادرار خوب مخلوط شده و سا. جمع آوري از روي نمونه آزمایش صورت میگیرد، دارد

 mlباکتري در هر  100000چنانچه با عدسی روغن امرسیون باکتري در نمونه سانتریفوژ نشده دیده شود نشانگر بیش از . آزمایش نمود 
  . می باشد) باکتري اوري واضح( 
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گاه ادراري وجود داشته باشد هاي زیادي در رسوب دیده چنانچه عفونت دست. به طور معمول بیشتر باکتریها میله اي شکل میشوند 
مشاهده نمود ولی مخمر جزو آلوده ) به عنوان مثال در دیابت قندي( را میتوان در عفونت سیستم ادراري ) کاندیدا(سلولهاي مخمر . میشود

کمک به تشخیص آنها به عنوان سلولهاي اشتباه شود لذا ، وجود جوان  RBCمخمر ممکن است با . کننده هاي شایع پوست و هوا میباشد
چنانچه انگل و تخم آن مد . شودانگل و تخم انگل نیز ممکن است در رسوب ادرار در اثر آلودگی مدفون یا واژن دیده می. مخمر مینماید

ممکن است تخم مشخص ) ثر انگلدرا(در بیماران با شیستوزومیاز . نظر باشند آزمایش را باید روي ادرار تمیز و تازه تخایه شده انجام داد 
چنانچه به عفونت میزناي یا مثانه . ممکن است تریکوموناس در اثر آلودگی واژن در ادرار یافی شود. انگل در ادرار همراه با ادرار مثانه باشد 

.  صی مفید میباشدمشکوك باشیم ، پروتوزوئر رامیتوان  بالفاصله در رسوب مرطوب جستجو کرد و حرکت ارگانیسم در تشخیص اختصا
جون بیشتر به عنوان انگل رودهاي مطرح میباشد ولی ممکن است در حالت فیستول روده اي در ادرار (آمیب به ندرت در ادرار یافت میشود 

و فیبرهاي دیگر  رشته هاي پنبه. به طور معمول همراه با میباشد. ویا ممکن است در لنفیا به احتمال از آلودگی میزناي به مثانه برسد) دیده شود
ممکن است فیبرهاي چوب از اپلیکاتور چوبی جهت مخلوط کردن رسوب . توان به آسانی تشخیص دادممکن است در ادرار یافت شود و می

  . ادرار وارد آن شود
 

  Castsسیلندرها یا کاستها  
باقی مانده و شکل آن را به خود  ه یا حفره طبیعیکه در یک لول بوده اي از مواد ترشحی یا دفعی مجموعه،   (Cast)سیلندرها یا کاستها

در اشخاص طبیعی تعداد کاست در  .شوندتشکیل می نهاي نفرولوله ئین درتاین ترکیبات به صورت ژل بیرنگ شفاف از پرو .گرفته است
  . یابند و اشکال زیاد ظهور می به تعداد هاي کلیوي ،باشد ولی در بیماريرسوب ادراري کم می

آن و یک سوم ینهاي پالسما لوبومین و گلبآن مربوط به آل دو سوم .در ادرار می باشد mg/24h 150اشخاص طبیعی مقدار پروتئین در 
 هارسفال- تام       پروتئینباشد که تحت عنوان مربوط به گلیگوپروتئین مترشحه از بخش ضخیم قوس باالرونده هنله و لوله انتهایی می

Tamm-Horsefal)( تحت شرایطی مانند  .این پروتئین تشکیل دهنده ماتریکس تمام کاستها است .ف استمعروpH  ، استاز پایین
)Stasis( در ادرار قلیایی و رقیق و یا در حضور باکتري . یابدتشکیل کاستها افزایش می ، یا انسداد نفرون توسط سلولها یا باقیمانده  سلولها

  . گردندایجاد کننده محیط قلیایی ، تجزیه می
. ردندگیل میکهاي گشاد یا استاز مجاري جمع کننده تشکاستهاي بزرگ در لوله. شکل و اندازه آنها بستگی به مکان تشکیل آنها دارد

). همچنین پس از ورزشهاي سنگین ممکن است افزایش یابند( باشدافزایش این اجسام نشانگر بیماري گسترده کلیه و بسیاري از نفرونها می
  :انواع آنها عبارتند از  .گردنداري قابل مشاهده میرگردند و در رسوب ادها خارج میلوله مایعات از اجسام در اثر فشاراین 

  
  )شفاف(الین یسیلندر ه

اقب تمرین شدید عمت تعدادآن ، .شود میدر نظر گرفته  (lpf)کم طبیعی سیلندر در هر میدان میکروسکوپی با درشت نمایی 0-2 تعداد
نیز تحت شرایط پاتولوژیکی از قبیل گلومرولونفریت ، بیماري مزمن  در معرض گرما بودن و فشار روحی و از دست رفتن آب بدن ، ، بدنی

  .یابدقلب افزایش می  احتقانی کلیوي و نارسایی
   RBC سیلندر

  RBC سیلندر ورزشهاي تماسی ، درسیلندرهاي سلولی معموال نشانگر بیماري جدي کلیوي است گرچه در افراد سالم پس از شرکت  
خیلی   RBCيسیلندرهاتناسلی است ولی وجود  –نشانگر خونریزي از بعضی ازنواحی مجاري ادراري    RBCهر چند یافتن . شوددیده می

ه به گلومرولها ، اما هر حالتی ک ، عموما همراه با گلومرولونفریت می باشد. دهدتر است و خونریزي از درون نفرون را نشان میاختصاصی
   .گرددمی  RBCسیلندر توبولها یا مویرگهاي کلیوي آسیب برساند سبب ایجاد
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    WBCسیلندر
در گلومرولونفریت به . شود نیز دیده می شود نفرونو هر عاملی که سبب التهاب  شونداین نوع سیلندرها بیشتر در پیلونفریت دیده می

توانیم این نوع سیلندرها ممکن است با سیلندرهاي پوششی اشتباه گرفته شوند که در این صورت می .شونددیده می  RBCهمراه سیلندرهاي 
   .تواند کمک کننده باشددر رسوب می  WBCبه رسوب توجه کنیم که مشاهده

 
   (Renal cast)کلیوي سیلندر سلول پوششی

، تمایز آنها  شوندپیلونفریت هر دو باعث آسیب توبولی میباشند زیرا گلومرولونفریت و می WBC , RBC سیلندرهاي با اغلب همراه
  .گیرد بوسیله تشخیص سلولهاي داراي هسته گرد و مرکزي صورت می  WBCاز

  
  )  (Granularدار سیلندر دانه

. اندا باقی ماندهنشان دهنده تجزیه سیلندرهاي سلولی است که به علت توقف ادرار در توبوله پدیدار شدن آنها در رسوب ادرار ، معموال
  .دیده می شود …مسمومیت مزمن با سرب و جریان ادرار ، عفونت مجاري ادراري ، استرس و تمرین بدنی ، ) توقف(در استاز
  

 )Waxy(سیلندرهاي مومی 
انعطاف  ، داین نوع سیلندرها نور را منکسر کرده و قوام سختی دارن .هستند) هیالن(مرحله پیشرفته سیلندر شفاف  سیلندرها ، این

دهنده مراحل نهایی بیماري کلیوي این سیلندرها معموال نشان .قطعه شوندشود که هنگام عبور از درون توبولها قطعهناپذیري انها باعث می
  .هستند

  (Mucus)موکوس
بالینی مهم نبوده و مقادیر از نظر . کننداي پروتئینی است که غدد و سلولهاي پوششی مجراي ادراري تناسلی آنرا تولید میموکوس ماده

داشته و  (Thread like)موکوس از لحاظ میکروسکوپی ساختاري شبیه به رشته نخ .آیدزیاد آن در اثر آلودگی با ترشحات واژن ، پدید می
ندرهاي هیالن اشتباه هاي موکوس را با سیلباید دقت داشت که توده. ضریب انکسار کمی دارد ، لذا براي مشاهده آن به نور مالیم نیاز داریم

  .شودهاي موکوس ، افتراق این دو میسر میمعموال با مشاهده ظاهر نامنظم رشته. نکنیم
  

 
  هاکریستال

کریستالهاي اورات ، فسفات و اگزاالت بطور معمول در رسوب  .باشدبه علت درشتی ، ارزش کلینیکی کریستالهاي ادرار محدود می
باتوجه به تغییرات  .شودکریستال در ادرار اغلب باعث گمراهی در تشخیص عناصر تشکیل دهنده ادرار می وجود .شودادرار طبیعی یافت می

pH نمایدادرار باید به جستجوي کریستال پرداخت که این خود به جداسازي اولیه کریستالها کمک می.  
ادرار اسیدي و  کریستالهايستالهاي طبیعی شامل کری. بطور کلی کریستالها به دو گروه اصلی طبیعی و غیر طبیعی تقسیم می شوند

  . باشدکریستالهاي ادرار قلیایی می
  

  :هاي زیر می باشدهاي ادرار اسیدي شامل کریستالکریستال- الف
که ممکن است با (، که به صورت دانه هاي قهوه اي مایل به زرد )کلسیم ، منیزیم ، سدیم و پتاسیم(اورات آمورف  .1

رنگ ) رسوب ادرار(وجود آنها به مقدار زیاد ممکن است به ادرار . دیده می شوند) ر اشتباه گرفته شوندسیلندرهاي دانه دا
گرد «و گاهی  اي قرمز بنظر برسدنمونه ادراري شدیدا رسوب یافته ، ممکن است نارنجی صورتی یا قهوه. صورتی ببخشد
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ستیک به کریستال اسید اوریک تبدیل و با حرارت و قلیایی ها با اسیدي کردن توسط اسید ااین دانه .شودنامیده می »آجر
  .شوندرقیق حل می

اند و در افراد لوسمی به ویژه در افرادي که شیمی درمانی شده. ، بلورهایی به شکل لوزي یا سوزنی می باشد اسید اوریک .2
  . یابدها تعداد کریستالهاي اسید اوریک به شدت افزایش میگاهی در نقرسی

بیشتر به شکل پاکت . شونددیده می) بعضا در ادرار خنثی و حتی در ادرار قلیایی(، غالبا در ادرار اسیدي  کلسیم اگزاالت .3
به همراه رژیمهاي غنی از اگزاالت و یا مسمومیت شیمیایی و یا در افرادي که از نظر ژنتیکی . باشندنامه یا دمبلی و بیضوي می

  .شوددنبال مصرف دوز باالیی از اسید آسکوربیک دیده می، به ) هیپر اگزالوري اولیه(حساسند 
    .باشدبه شکل کروي داراي زوایدي در اطراف می.  اورات سدیم .4

 
  :هاي زیر می باشدهاي ادرار قلیایی شامل کریستالکریستال- ب

- داد زیاد دیده می، در ادراري که چندین ساعت در دماي اتاق قرارداده شده به تع (Triple phosphate)فسفات تریپل  .1

 )فسفات منیزیم آمونیوم( فسفات تریپل همچنین. دیده می شوند (Coffin lids)شود و به شکل  منشوري و یا درتابوتی 
گردد که در حضور باکتریها باعث ایجاد  مقادیر زیادي آمونیاك می تواند نشانگر عفونت باشد وموجود در ادرار تازه می

تواند باعث حضور آنها به مقدار زیاد می که ، )آمورف(فسفات بی شکل . گردندسفات ایجاد مینتیجه آن بلورهاي تریپل ف
از لحاظ ظاهري با  اورات آمورف شباهت دارد، براي تشخیص این دو نوع . گرددسفید در ادرار می )کدورت(ایجاد رنگ 
 :توان از روشهاي زیر استفاده نمودکریستال می

اسیدي باشد، شکل آمورف مربوط به بلورهاي اورات می باشد ،در غیر اینصورت مربوط به  pHرتی که ، در صو pHمراجعه به  -
  .فسفات آمورف خواهد بود

باعث انحالل ) KOHمثال (اگر با افزودن باز .با افزودن قطره اي اسید یا باز می توان شاهد انحالل  یا  عدم انحالل بلورها بود  -
  .وط به اورات خواهد بود و بلعکسبلورها گردد نوع بلور،مرب

  .،به مقدار کم یافت می شوند وبه  شکل منشوري نازك یا  سوزنی بی رنگ می باشند فسفات کلسیم .2
  .  بیشتر به شکل سیب خاردار دیده می شوند ،اورات آمونیوم .3
ند ، ولی با افزودن ، به شکل دمبلی یا کروي مشاهده می گردد، ممکن است شبیه فسفاتهاي آمورف  باشکربنات کلسیم .4

  .استیک اسید و تولید گاز می توان آنها را تمایز داد
  

  هاي غیرطبیعیکریستال-ج
تشکیل این . افراد مبتال به سیستینوري مستعد تسکیل سنگهاي کلیوي اند. به شکل شش ضلعی منظم میباشند ،سیستین .1

  . ول پیچیده نزدیک  را مهار می نماید صورت   میگیردکریستالها بر اثر نقص متابولیکی  که باز جذب سیستین  بوسیله توب
  . دیده میشوند) متوازي االضالع(که بلور آن به صورت اشکال منظم هندسی حاشیه دار  کلسترول، .2
  . به ندرت در موارد شدید بیماري کبدي  دیده میشود، سوزنی شکل اند تیروزین، .3
  .ده می شوندبه صورت دوایر متحد المرکز و خطوط شعاعی دی لوسین، .4
 . به دلیل مصرف کم آب ، اگر در درون نفرون تشکیل شوند می توانند باعث آسیب توبولی شوند سولفونامیدها .5

  
 (GFR)آزمون کلیرانس و میزان فیلتراسیون گلومرولی

، سلول ، و مشتمل بر پروتئین (بررسی مقدماتی عملکرد کلیه باآزمایش کامل ادرار و بررسی میکروسکپی از رسوبات ادراري 
آزمایشات بعدي که بر اساس یافته هاي اولیه از آنالیز ادرار و ارزیابی بیمار صورت میگیرد مشتمل بر . انجام میپذیرد) سیلندرهاي ادراري
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BUN  ا در ساعته خواهد بود که اختالالت نهفته و نقش بیماري هاي مختلف ر24، کراتینین سرم و سنجش همزمان اوره و کراتینین در ادرار
و کراتینین که نتیجه نهایی متابولیسم ترکیبات ازته در نارساییهاي حاد و مزمن کلیه  (BUN)افزایش اوره. عملکرد کلیه مشخص مینماید

با تخریب حدودا دوسوم از پارانشیم کلیوي، عالئم نارسایی کلیه و یا اورمی بروز . پدیدار شده و به عالئم خاص اورمی منجر می گردند
  . در تستهاي آزمایشگاهی کلیه منعکس میگرددکرده و 

اولین مرحله تولید ادرار با فیلتراسیون پالسماي خون از شبکه مویرگی گلومرولی شروع میگردد و با سرعت جریان خون کلیه و فشار 
ل فضاي بومن و لوله هاي میزان پالسماي فیلتره شده از خون به داخ. هیدروستاتیک و پرفیوژن بستر مویرگهاي گلومرولها بستگی دارد 

. مینامند Glomerular filteration rateیا  GFRادراري را که در یک زمان مشخص صورت میگیرد ، میزان تصفیه ي گلومرولی 
نس جریان خون گلومرولی و سرعت تصفیه پالسماي فیلتره شده  با میزان اوره و کراتینین دفع شده از گلومرولها ارتباط داده و بررسی کلیرا
باز (آن برآوردي از ظرفیت تصفیه ي گلومرولی است و از آنجا که سلول هاي اپیتلیال لوله ها نیز به طور فعال و یا غیر فعال ، در جذب مجدد 

و یا موادي که عمدتا توسط گلومرولها صاف شده و باز جذب یا ترشح   GFRو یا دفع از فیلتراي گلومرولی نقش دارند ارزیابی ) جذب
دست دارند که ازآن  میان  GFR عوامل متعددي در سرعت تصفیه گلومرولی. الحظه اي از لوله هاي کلیوي ندارند صورت میگیردقابل م

بررسی کیلیرانس با انتخاب ماده مناسب ، . میتوان به مقدار پالسما ، تغییرات فشار خون وموانع موجود در مسیر جریان ادراري اشاره نمود
اینولین . در این مورد ازترکیب رفرانس اینولین که ائز شرایط فوق باشد استفاده میشود. گلومرولی را امکان پذیر میسازدبراورد میزان تصفیه 

دالتون میباشد ترکیب مناسبی به عنوان مرجع جهت اندازه گیري   5100با وزن ملکولی ) پلیمري از فروکتوز(که از ترکیبات پلی ساکارید و 
GFR مورد استفاده در (به طور کلی این ترکیبات . ولی به علت نیاز به تزریق مداوم داخل عروق ، کاربرد چندانی ندارد. به شمار می آید

  : رابه دودسته میتوان تقسیم نمود) آزمون کلیرانس
کرد که در که عالوه بر اینولین از ترکیبات دیگري نیز مانند رادیونوکلئوتیدها میتوان استفاده (Exogen)ترکیبات اگزوژن ) 1

  . صورت استفاده این ترکیب نیازي به جمع آوري ادرار نیست و تنها مقدار کاهش آن در سرم مورد توجه و اندازه گیري قرار میگیرد
یا شیوه اندوژن که در آن از ترکیباتی که در بدن تشکیل میگردند و داراي ویژگی هاي مربوط به  (Endogen)ترکیبات اندوژن) 2

. ، اوره و کراتینین را میتوان نام برد (BMG)میکروگلبولین -β2از جمله این ترکیبات . میباشند استفاده میگرددآزمون کلیرانس 
جدا شده و پاالیش گلومرولی به سرعت آن را از  (HLA)ژنهاي لکوسیتی انسانمیکروگلبولین ترکیبی است که با سرعت ثابت از آنتی

نشان داده شده است که افزایش سطح . گیردصورت می RIAو  ELISAروشهايبه وسیله  اندازه گیري آن. پالسما برداشت مینماید
براي کاهش میزان پالیش گلومرولی ، از کلیرانس کراتینین ، شاخص حساستري است ، اما این   (BMG)میکروگلبولین - β2پالسمایی 

 . ل اعتماد نیستآزمون در بیمارانی که سابقه اختالالت ایمنی شناختی یا بدخیمی دارند قاب
 

نکته قابل توجه اینکه نه تنها تعداد نفرونهاي عمل کننده ، بلکه ظرفیت عملکردي این نفرونها نیز معین کننده میزان پاالیش گلومرولی 
د در میزان برابر کنن 2به بیان دیگر اگر حتی نیمی از نفرونهاي موجود عمل نکنند چنانچه مابقی نفرونها ظرفیت پاالیش خود را . می باشد

اگر چه بنابراین . کنند مشهود استاین مسئله در اشخاصی که فقط با یک کلیه زندگی می. پاالیش گلومرولی تغییري رخ نخواهد داد
شود اما ارزش آن در شناسایی زودرس بیماري کلیرانس کراتینین شیوه آزمایشگاهی است که مکررا درخواست می

  : گرددر استفاده میو در عوض در موارد زی کلیوي نیست
  .براي تعیین وسعت آسیب دیدگی نفرون در موارد شناخته شده بیماري کلیوي  .1
  .براي نظارت بر موثر بودن درمانی که به منظور جلوگیري از آسیب بیشتر نفرون در نظر گرفته شده است .2
د سطح خونی داروها به حد خطرناکی براي تعیین امکان تجویز دارو ، زیرا اگر سرعت پاالیش گلومرولی به شدت کاهش یاب .3

  .رسدمی


