نکاتی در مورد آزمایش ادرار
واحد آموزش پرستاری
بیمارستان کامکار – عربنیا قم

مقدمه:
ثِ طَس کلی ادساس سا هیتَاى اًؼکبػی اص ػطح خًَی ّش هابدُای داًؼا .اگاش ػاطح خاًَی هابدُای
افضایؾ یبثذ ٍ کلیِ ّب ثِ خَثی ػول ًوبیٌذ ،اًتظبس هیسٍد کِ ػطح ادساسی آى ًیض افضایؾ یبثاذ هثاب:
اگشهیضاى گلَگض خَى ثیـتش اص  081 mg/dlؿَد دس ادساس پذیذاس هی ؿَد
دالیل استفاده از آزمایش ادرار:
 )0تـخیق ثیوبسی کلیَی یب هدشای ادساس پشیتئیٌَسی ًـبًِ گلَسٍهشٍلًَفشی).
 )2پبیؾ ثیوبسی کلیَی یب هدبسی ادساسی کـ .ادساس ثِ هٌظَس اسصیبثی کابسآیی آًتایثیَتیا
دسهبًی ثشای ػفًَّ.بی هدشای ادساس)
 )3ثشای تـخیق ثیوبسی ّبی ػیؼتوی

یب هتبثَلیکی دیبث -.ػٌذسٍم کَؿیٌگ)

انواع نمونه ادرار:
 )0ادرار اول صبح :ثیوبس ؿت قجل پیؾ اص خَاة ادساس هیًوبیذ ٍ كجح سٍص ثؼذ ثالفبكلِ
پغ اص ثشخبػتي ی

ًوًَِ ادساس خوغ آٍسی هیکٌذ ایي ًوًَِ ثبصتبة دقیقی اص ادساس  24ػبػتِ ثیوبس

داسد ٍ چَى ثالفبكلِ ثؼذ اص ثشخَاػتي اص خَاة اػ .تغییشات ًبؿی اص ٍضؼی .ثذى ًیاض ثاش آى تار یش
ًویگزاسد تغییشات سٍصاًِ هوکي اػ .ثش ًتیدِ آصهبیؾ ا ش ثگزاسد ایي ًوًَِ ثشای ثشسػی پشٍتئیيّب
ٍ ًیتشاتّب هطلَة اػ ٍ .ا غلت ثشای تر یش تـخیق پشٍتیٌَسی استَاػتبتی

اػتفبدُ هیؿَد

ًکتِ ًوًَِ ثبیذ ظشف  2ػبػ .ثِ آصهبیـگبُ ثشٍد
 )2نمونو تصادفی دس هَاسدی اػتفبدُ هی ؿَد کِ هبدُ هَسد آصهبیؾ داسای تغییشات سٍصاًِ
قبثل هالحظِای ًجبؿذ چَى دس ّش ػبػتی قبثل دسیبف .اػ ).ثْتشیي ًوًَِ ثاشای ثشسػای غشثابلگشی
داسٍّبی غیشقبًًَی هی ثبؿٌذ
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 )3جمع آوری ادرار زمانبندي شده چاَى دفاغ هاَادی اص قجیال َّسهاَىّاب،
پشٍتئیيّب ٍ الکتشٍلیّ.ب دس طی  24ػبػ .ثِ ػلٍ .سصؽٍ ،ضؼی .ثذى ٍ تر یش هتبثَلؼین هتغیش اػ.
ادساس دس ی

دٍسُ صهبًی  2تب  24ػبػ .خوغ هی ؿَد کِ خَدؿبهلًَ 2ع اػ.

صهبًؾ اص قجل تؼییي ؿذُ ثبؿذ ثشای هثب :ثشای گلَکض  2ػبػ .ثؼذ اص كشف غزا کِ هیضاى گلَکض
دس ادساس ثِ حذاکثش ثشػذ پؼ .پشًذیب)0:
ًوًَِگیشی دس صهبًی خبف اص سٍص ثشای هثب :ثْتشیي ًوًَِ ثشای آصهبیؾ اسٍثیلیٌَطى ثیي 2-4PM
اػ .صیشا حذاکثش دفغ دس ایي صهبى اػ.
خطبّبی ایي ًَع ًوًَِگیشی
دٍس سیختي هقذاسی اص ًوًَِ  /اػتفبدُ اص هقذاس ًبکابفی هابدُ ًگْذاسًاذُ /سیخاتي دٍ ًوًَاِ ادساس اٍ:
كجح
 )4نمونو دو ادراری ثشای پبیؾ غلطا .گلاَکض ٍ کٌتاش :ادساس اثتاذا ثیوابس هثبًاِاؽ سا
تخلیِ هیًوبیذ ػپغ ثِ فبكلِ کَتبّی ثؼذ اص آى ًیض هدذداً ادساس هیکٌذ
ً)5وًَِ ادساس ثشای کـ ٍ .حؼبػی .آًتیثیاَتیکی ثاشای ثشسػای ثابکتشیّابحتیاالهکابى دس ؿاشای
آػپیت

هحلَ :یذداس خْ .کبّؾ آلَدگی

گشفتِ ؿَد ٍ تویض ًوَدى هٌفز ادساس ثب ی

روش های جمع آوری ادرار:
نمونو روتین ادرار ًیبص ثِ ّیچ گًَِ آهبدگی قجلی ًذاسد ٍ کبفی اػ .تب ثیوبس دس ی
ظشف غیش اػتشیل هٌبػت ادساس ًوبیذ ًوًَِّبی تلبدفی ٍ اٍ :كجح ثِ ایي سٍؽ خوغ آٍسی هیؿًَذ

- postprandial
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ًوًَِ تویض ٍػ خشیبى ادساس ًیبص ثِ اًدبم کـ ٍ .حؼبػی .آًتیثیَتیکی ٍاػتفبدُ اص هحلاَ :یاذداس
خْ .کبّؾ آلَدگی) ثیوبس هقذاسی ادساس هیکٌذ ثؼذ هتَقف هیکٌذ ٍ اداهِ ادساس سا دس ی

ظاشف

اػتشیل سیختِ هیؿَد
جمع آوری ادرار  42ساعتو :ادساس فشد ثِ هذت ی

ؿاجبًِ سٍص خواغ آٍسی های

ؿَد
ًکتِ ثؼیبسی اص تشکیجبت ادساس ًیبص ثِ ًگْذاسًذُ داسًذ تب دس طی هذت خوغ آٍسی حفظ ؿًَذ
ثِ طَس هثب :اػیذ اػتی

حفظ اػیذیتِ) کشثٌبت ػذین حفظ ٍضؼی .قلیبیی) اػایذ ثَسیا

هْابس

تکثیش ثبکتشیّب) یب دس یخچبً :گْذاسی ؿَد
اص فل َسیذ ػذین ثشای ًگْذاسی گلَکض ثِ ٌّگبم خوغ آٍسی یا

ًوًَاِ ادساس  24ػابػتِ اػاتفبدُ های

ؿَد ًوًَِ ّبیی کِ ثشای ثشسػی ػلَّ:بی ػشطبًی اػ .ثبیذ ّوَاسُ ثب حدن هؼبٍی الکل  %51خوغ
آٍسی ؿَد
ثشای اسصیبثیّبی غشثبلگشی ٍ تـخیق سٍتیي ًوًَِ سا  2قؼو .هیکٌٌذ:
 تدضیِ ادساس )Urine Analysis
 کـ .ادساس دس كَست ٍخَد ػفًَ)Urine Cululture .

4

موارد تشکیل دهنده آزمایش ادرار (:)U/A

ظبّش ؿفبف
سًگ صسد کْشثبیی
داسٍّبی تغییش دٌّذُ سًگ ادساس
کلشٍکیي ضذ هبالسیب)  قَُْای
لَدٍپب ضذ پبسکیٌؼَى)  قَُْای تیشُ
هتیل دٍپب ضذ فـبس خَى)  تیشُ سًگ
فٌَ تیبصیيّب  قَُْ ای -قشهض
سیفبهپیي  قشهضً -بسًدی
سیجَفالٍیي ٍیتبهیي   )Bصسد تیشُ
تشیبهتشى دیَستی

)  فلَساًغ آثی کن سًگ

ثَ طجیؼی آسٍهبتی
ػَاهل تغییش دٌّذُ ثَی ادساس
کتَاػیذٍص دیبثتی  ثَی ؿیشیي ٍ ؿذیذاػتي
ػفًَّ .بی ادساسی  ثَی تؼفي هثل ػَدهًَبع)
اگش ثَی هذفَع ثذّذ ً ـبًِ ی

فیؼتَ :سٍدُای – هثبًِای اػ.

اگش ثِ هذت طَالًی ادساس ثوبًذ ثَی آهًَیبک هیدّذ
 PHطجیؼی  4/6-8هیبًگیي ً )6/1ـبًِ تؼبد :اػیذ -ثبص اػ.
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ػَاهل تغیش دٌّذُ  PHادساس
اگش ادساس ثوبًذ قلیبیی هیؿَد چَى اٍسُ تَػ ثبکتشی ثِ آهًَیبک تدضیِ هیؿَد
اگش ادساس ثذٍى دسپَؽ ثبؿذ قلیبیی هیؿَد چَى  CO2آى آصاد هیؿَد
داسٍّبی افضایؾ دٌّذُ  PHضذ اػیذّبی ثیکشثٌبتی ،هْبسکٌٌذُ کشثٌی

اًیذساص ،اػتبصٍالػیذ

داسٍّبی کبّؾ دٌّذُ  PHکلشیذ آهًَیَم  ،کلشٍتیبصیذ
سطین غزایی هشکجبت ،لجٌیبت صیبد ادساس سا قلیبیی هیکٌذ
هلشف گَؿ .صیبد ادساس سا اػیذی هیکٌذ

پشٍتییي هیضاى طجیؼی 1-8mg/dl
ػَاهل افضایؾ دٌّذُ
داسٍّب اػتبصٍالهیذ ،آهیٌَگلیکَصیذّب ،آهٌَتشیپؼیي  ،Bػفبلَػپَسیيّب ،لیتین ،پٌی ػیلیي ،G
ػَلفًَبهیذّبٍ ،اًکَهبیؼیي ،پلی هیکؼیي B
ثیوبسی ّب ػٌذسٍم ًفشٍتی

 ،گلَهشلًَفشی ،.لَپَع اسیتوبتَص ،هبلتیپل هیلَهبً ،بسػبیی احتقبًی قلت،

 ،COPDپشٍػتبت

ٍصى هخلَف ) ) Specific gravity
هؼیبس غلظ .رسات هَخَد دس ادساس هی ثبؿذ
ٍصى ادساس دس هقبیؼِ ثب آة هقطش ػٌدیذُ هی ؿَد
هیضاى طجیؼی دس
ثضسگؼبالى  0/115 – 0/131هؼوَالً )0/101 – 0/125
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کٌْؼبالى هقبدیش آى ثب افضایؾ ػي کبّؾ هییبثذ
ًَصاد تبصُ هتَلذ 0/110 -0/121
افضایؾ ػطح دس
ػٌذسٍم SIADH
تت
تؼشیق ؿذیذ

تغلیظ ادساس

اػتفشاؽ
اػْب:
هحذٍدی .هلشف آة

اػتفبدُ اص سًگّبی سادیَگشافی ،ػشهب
داسٍّب دکؼتشاى ػَکشٍص
کبّؾ ػطح پشآثی ثذى  ،دیَسص ثِ دلیل هلشف دیَستی

ّب ً ،بسػبیی کلیِ

گلَکض
ثِ طَس طجیؼی دس ادساس ٍخَد ًذاسد
دس ًوًَِ  24ػبػتِ  >1/5 gr/dayیب ثب ٍاحذ 2/78mmol/day SI
دس كَست هثج .ؿذى ًـبًِ افضایؾ ػطح گلَکض خَى اػ.
دس ثیوبساى دیبثتی

دس ادساس دیذُ هی ؿَد

اػتشاص لکَػیتی WBC
ثِ طَس طجیؼی هٌفی اػ .دسآصهَى غشثبلگشی اػتفبدُ هیـَد )
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ًتبیح هثجً .ـبًگش ػفًَ .هدشای ادساسی هیثبؿذ

ًیتشیّ.ب
ثِ طَس طجیؼی دس ادساس ٍخَد ًذاسد
ثِ طَس غیش هؼتقین ًـبًِی ٍخَد ثبکتشی اػ .دس كَست هثج .ؿذى کـ .هیکشٍة اًدبم هیؿَد
اػتَى
ثِ طَس طجیؼی دس ادساس ٍخَد ًذاسد
هَاسد افضایؾ دٌّذُ
دس ثیوبساى دیبثتی هجتال ثِ ّبیپشگالیؼوی چَى اػیذّبی چشة تدضیِ پیذا هیکٌٌذ
سٍصُ داسی ،الک یؼن ،سطین ّبی الغاشی ،اػاتفشاؽ طاَالًیً ،بؿاتبیی ،سطیان ّابی ػشؿابس اص پاشٍتئیي،
ّبیپشتیشٍییذی ،صیبدُ سٍی دس هلشف آػپشیي ،ثیَْؿی
ثیلی سٍثیي
ثِ طَس طجیؼی دس ادساس ٍخَد ًذاسد
ٍخَد ثیلی سٍثیي ًـبًِ ثیوبسی ثِ  2ؿکل اػ.
 )0ثیوبسی هؤ ش ثش هتبثَلیؼن
 )2اؿکب :دس دفغ آى ػٌگ كفشا  اًؼذاد هدشای كفشا)
ػَاهل افضایؾ دٌّذُ ثیلی سٍثیي
ػٌگّبی كفشاٍی ،اًؼذاد هدبسی خبسج کجذی ،هتبػتبص ٍػیغ کجذی ،ػٌذسٍم سٍتش
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 PHقلیبیی هیتَاًذ ػطح ثیلی سٍثیي سا ثبالتش ًـبى دّذٍ  PHاػیذی هیتَاًذ ػطح ثیلی سٍثیي سا پابییي
تش ًـبى دّذ
اٍسٍثیلیٌَطى
هیضاى طجیؼی ٍ / mLاحذ اسایؾ 1/10 – 0/1
ثخـی اص ثیلی سٍثیي دس سٍدُ ثش ا ش فؼبلی .ثبکتشیّب ثِ اٍسٍثیلیٌَطى تجذیل هیؿَد
افضایؾ ػطح دس کن خًَی ّوَلیتی

 ،اکیوَص ؿذیذ ،آًوی پشًیـض ّ،وبتَم

کبّؾ ػطح دس اًؼذاد كفشاٍی  ،کلؼتبص

اًَاع کشیؼتب:
ثِ طَس طجیؼی دس ادساس دیذُ ًویـَد
ًتبیح هثجً .ـبًِ تـکیل قشیت الَقَع ػٌگ ّبی ادساسی اػ.
دس ثیوبساى هجتال ثِ ًقشع کِ اػیذ اٍسی

ػشهی ثبالیی داسًذ کشیؼتب :دس ادساس دیذُ هی ؿَد ثیوبساى

هجتال ثِ اختالالت پبساتیشٍئیذ ّان کشیؼاتب :اگاضاالت کلؼاین ٍ فؼافبت داسًاذ تشکیات ّابی حبخات
سادیَگشافی هوکي اػ .ػجت سػَة کشیؼتبّ:بی ادساس ؿَد
ػیلٌذس کؼ).
تَدُ ّبی هتـکل اص هَاد یب ػلَ :کِ دس لَلِّبی دیؼتب :یب خوغ کٌٌذُ ادساسی ثِ ٍخَد هیآیذ ثاشای
تـکیل  Castثبیذ  PHاػیذی ٍ اداس غلیظ ثبؿذ
ػیلٌذسّب دس اثتذا ثب دسخِای اص پشٍتئیٌَسی اػ.
اًَاع ػیلٌذس ّب ػجبستٌذ اص
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ّ یبلیي اص ثْن فـشدگی پشٍتئیيّب ثَخَد هیآیذ ٍ ًـبًِ پشٍتیٌیَسی اػ .تؼذاد کوای ثاَیظُ
پیؾ اص ٍسصؽ ؿذیذ دیذُ هیؿًَذ
 ػلَلی کِ خَد ؿبهل چذ ًَع اػ.
 گشاًَلش ثخؾ اكلی تـکیل دٌّذُ آى هَاد حبكل اص تدضیاِ ػالَ :اػا .کاِ دسٍى یا
ػیلٌذس ػلَلی  WBCیباپیتلیب :ثِ ٍخَد هی آیٌذ
 چشثی ػلَ :اپی تلیب :کٌذُ ؿذُ کِ ٍاسد هدشای کلیَی هی ؿاًَذ اخؼابم چاشة کاشٍی
آصاد هوکي اػ .هشثَط ثِ آهجَلی چشثی دس ثیوبساى دچبس ؿکؼتگی اػتخَاى ثبؿذ
 هَهی احتوبال دس ا ش تدضیِ ػیلٌذس ّبی گشاًاَلش ثاِ ٍخاَد های آیٌاذ ایي ػایلٌذسّب صهابًی
تـکیل هی ؿًَذ کِ خشیابى اداسی ثاِ دسٍى لَلاِّابی کلیاَی کابّؾ یبثاذ دس استجابط ثاب
ثیوبسیّبی هضهي کلیَی ً ،فشٍپبتی دیبثتی ّ،بیپشتبًؼایَى ثاذخین ٍ گلَهشٍلًَفشیا .پذیاذ
هی آیذ
ًَع ػیلٌذس تـکیل ؿذُ دس ثشخی اص ثیوبسی ّب سا ثِ طَس هثب :هی ثیٌین
گشاًَلش ٍ هَهی
ًکشٍص حبدتَثَ ،:ػفًَ .هدبسی ادساس  ،گلَهشٍلًَفشیٍ ،.سصؽ ،اػتشع ،سد پیًَذ کلیِ
چشثی
ػٌذسٍم ًفشٍتی

ً،فشٍپبتی دیبثتی ،هؼوَهی .ثب خیَُ

اپیتلیب:
گلَهشٍلًَفشی ،.هؼوَهی .ثب فلضات ػٌگیي
ػلَّ:بی اپیتلیب:
سد حبد پیًَذ کلیًِ ،کشٍص حبد تَثَلی
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ّیبلیٌی
تت ،پشٍتیٌَسی ٍ،سصؽ ؿذیذ ،اػتشع ً،بسػبئی احتقبًی قلت  ،پیلًَفشی.
گلجَّ:بی ػفیذ (WBC
هقذاس طجیؼی  1-4ثب ثضسگٌوبیی کن هیکشٍػکَح
هَاسد ثیـتش اص ً 4ـبًِ ػفًَ .ثبکتشیبیی هدشای ادساس اػ.
ػیلٌذسWBC
ثِ طَس طجیؼی ٍخَد ًذاسد
دس هَاسد صیش ایي ػیلٌذسّب دیذُ هیـَد
ًفشی .لَپَػی،گلَهشٍلًَفشی ،.پیلًَفشی .حبد
گلجَ :قشهض RBC
هقذاس طجیؼی   2اػ.
افضایؾ ػطح دس
تشٍهبی کلیاِ ،ػیؼا ، .پشٍػاتبتی ، .تَهَسّابی حبلات ٍ هثبًاِ ،تشٍهابی هثبًِ ثیـاتش ثاِ دلیال ػاًَذ
گزاسی) ،ثیوبسیّبی اٍلیِ کلیَی
ػیلٌذسّبی RBC
ثِ طَس طجیؼی دس ادساس دیذُ ًوی ؿَد
افضایؾ ػطح دس آًذٍکبسدی .تح .حبد ثبکتشیبیی ،اًفبسکتَع کلیِّ ،بیپشتبًؼیَى ثذخین ،لَپَع
اسیتوبتَص ،گلَهشٍلًَفشی.
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کتبة خبهغ تؼّ .بی تـخیلی ٍ آصهبیـگبّی پبگبًب ًَؿتِ کبتلیي د پبگبًب ٍ تیوَتی خی پبگبًب
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