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 دستًرالعمل آوبلیس ادرار

  اقذامبت يابستٍ

 ًوًَِ گیزی ٍ ًَع  یخ ٍ عبػتتبر ثیوبر  ،   ؽبهل ًبم ٍ ًبم خبًَادگی  هؾخقبت رٍی ثز زغت ًوًَِ ، ثزرعی ظزف ادرار اس ًظز

 . آسهبیؼ درخَاعتی

 

 َذف

  ادرار اًدبم آًبلیش کبهل

 

 مًارد کبربرد

 ثزرعی ػفًَتْبی عیغتن ادراری

 ثزرعی هؾکالت کلیَی

 کوک ثِ تؾخیـ عبیز ثیوبری ّب

 کٌتزل هزاحل درهبى ثؼضی اس ثیوبری ّب

 

  ومًوٍ

  حذاقل حدن ادرار هَرد).  عی عی خوغ آٍری ؽَد50ًوًَِ ادرار ثبیذ در یک ظزف تویش ، خؾک ٍ در ثغتِ ثِ حدن تقزیجی 

 ( عی عی هی ثبؽذ12ًیبس 

  پبیذاری

 ٍخَد ًذارد ًوًَِ   ایي اهکبى هی ثبؽذ ٍ درفَرتیکِ ( عبػت 2حذاکثز )فبفلِ سهبًی ثیي ًوًَِ گیزی تب اًدبم آى در آسهبیؾگبُ 

 ثبیذ در یخسبل ًگْذاری ؽَد

  وکبت ایمىی

 اس آًدب کِ آسهبیؼ ثزرٍی ًوًَِ ّبی اًغبًی اًدبم هیؾَد ثبیذ کلیِ آًْب را ثبلقَُ آلَدُ فزك ًوَد
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  color 

 Color less بی روگ

 Light yellow زرد کم روگ

 yellow زرد

 Dark yellow زرد پرروگ

 Orange وبروجی

 Yellow - green زرد مبیل بٍ سبس

 Yellow- brown زرد مبیل بٍ قًٌُ ای

 Brown-black قًٌُ ای مبیل بٍ سیبٌ

 Blue-green آبی مبیل بٍ سبس

 red قرمس

  Appearance 

 Clear شفبف

 Semi Clear ویمٍ شفبف

 Hazy  مٍ آلًد

 Cloudy ابری

 Semi Turbid ویمٍ کذر

 Turbid کذر
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 ًَار ادرار را ثغَریکِ رٍی آى ثب دعت توبط پیذا ًکٌذ اس قَعی آى خبرج کزدُ ٍ درة قَعی راهدذداً ثجٌذیذ

دقت کٌیذ توبم قغوتْبی ًَار کِ دارای اًذیکبتَر ّبی . ًَار ادرار را در لَلِ آسهبیؼ حبٍی ادرار فزٍ ثزدُ ٍ زٌذ ثبًیِ فجز کٌیذ 

 هختلف هی ثبؽٌذ آغؾتِ ثِ ادرار ؽًَذ  

هغبثق ثب ) دقیقِ 1ثؼذ اس گذؽت حذٍد . ادرار اضبفی هَخَد ثز رٍی ًَار ادرار را ثب لجِ لَلِ آسهبیؼ یب کبغذ فبفی پبک کٌیذ

قغوتْبی هختلف ًَار ادرار را اسًظز تغییز رًگ ثزرعی کزدُ ٍ ًتبیح هؾبّذُ ؽذُ را گشارػ  (دعتَرالؼول ؽزکت عبسًذُ ًَار ادرار

  .ًوبییذ

 خًن یب َمًگلًبیه

هحذٍدُ خَى ًَار ثز هجٌبی آساد عبسی اکغیضى اس پزاکغیذاس در ًَار هؼزف ثِ ٍعیلِ فؼبلیت ؽجِ پزاکغیذاسی ّن در ّوَگلَثیي 

ّبی عبلن ثز رٍی ًَار لیش ؽذُ ٍ ّوَگلَثیي حبفل اس آى ایدبد ٍاکٌؼ RBC آساد، اریتزٍعیتْبی لیش ؽذُ یب هیَگلَثیي هیجبؽذ

 .رًگی هی کٌذ

 

 ايريبیلیىًشن

ثزخی ًَارّب ثز اعبط ٍاکٌؼ ارلیخ هی ثبؽٌذ کِ هؼزف پبرادی .  هتفبٍت هی ثبؽٌذ  دارای ٍاکٌؼ ّبی ًَارّبی ادراری هتفبٍت

ثؼضی . هتیل آهیٌَثٌشآلذئیذ در یک هحیظ اعیذی قَی ٍاکٌؼ دادُ ٍتغییز رًگ اس سرد تب قَّْبی هبیل ثِ ًبرًدی را ایدبد هی کٌذ

 . هی ًوبیٌذ  رًگ فَرتی  تَلیذ  اٍرٍثیلیٌَصى اس ًَارّب دارای ًوک دیبسًٍیَم ثَدُ کِ ثب

 

 بیلی ريبیه

اعبط ٍاکٌؼ در ًَارّب ثزپبیِ اتقبل یک ًوک دیبسًٍیَم ثب ثیلی رٍثیي در یک هحیظ اعیذی ثَدُ ٍ تفبٍت ًَارّب در ًوک 

در فَرتی کِ ثیلی رٍثیي هٌفی ثبؽذ عفیذ ٍ اگز هثجت ثبؽذ رًگ هؼزف اس . دیبسًٍیَم هَرد اعتفبدُ ٍ رًگ ثِ ٍخَد آهذُ اعت

 . ًتیدِ هثجت هی ثبیغت تغت تکویلی تؾخیـ ثیلی رٍثیي اًدبم گزدد درفَرت هؾبّذُ. فَرتی تب قَّْبی تغییز هیکٌذ
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 پريتئیه

فیشیَلَصیک  PH اس آًدب کِ پزٍتئیٌْب در. ؽبخقْب ثِ ٍعیلِ پزٍتئیي اعتَار اعت PH هؼزف ًَار ادرار ثز اعبط خبفیت تغییز

 در غیبة پزٍتئیي سرد رًگ اعت ٍ در فَرت  رًگ هؼزف.هیؾَد PH دارای یک ؽبرص الکتزیکی ّغتٌذ حضَر آًْب ثبػث تغییز

توبم ًوًَِ ّبی ادرار خْت تبییذ ٍخَد یب ػذم ٍخَد پزٍتئیي ثب رٍػ . ٍخَد پزٍتئیي ثِ رًگ عجش تغییز هی یبثذ

 . هی گیزًذ اعیذعَلفَعبلغیلیک هَرد ثزرعی قزار

 

 ویتریت

  ایي آسهبیؼ یک رٍػ غیزهغتقین ثزای ؽٌبعبیی ثبکتزیْبی ادرار اعت ٍ ثز هجٌبی تجذیل ًیتزات ثِ ًیتزیت تَعظ فؼبلیت

ایي هبدُ ٌّگبم . ًبحیِ ًیتزیت در ًَارثِ اعیذ پزٍدیَم آرعبًیلیک آغؾتِ ؽذُ اعت. ثبکتزیْبی هَخَد در ادرار اعتَار اعت

 ایي تزکیت عپظ ثب ثٌشٍکیٌَلَى خفت ؽذُ ٍ رًگ آسٍی. ٍاکٌؼ ثب ًیتزیت هَخَد در ادراریک ًوک دی آسًٍیَم تؾکیل هیذّذ

 . ثیبًگز ٍخَد ثبکتزیْبی تَلیذکٌٌذُ ًیتزیت هی ثبؽذ رًگ عفیذ ًتیدِ هٌفی ٍ رًگ فَرتی. فَرتی ایدبد هیکٌذ

 

 کتًن

ایي ًَارّب ثب اعیذ اعتَاعتیک ٍ . ثزای کتًَْب هیجبؽذ (ًیتزٍفزی عیبلیذ عذین)رٍػ ًَار ادرار هجتٌی ثز ٍاکٌؼ ًیتزٍصى پزٍعبیذ 

 در فَرت هثجت ؽذى اس  ًتیدِ هٌفی سرد کن رًگ ثَدُ ٍ. اعتَى درهحیظ قلیبیی ٍاکٌؼ دادُ ٍ رًگ ثٌفؼ ایدبدهیکٌٌذ 

 .فَرتی تب ثٌفؼ تغییز رًگ هیذّذ

 

 گلًکس

رٍػ ًَار ادرار ثز هجٌبی یک ؽیَُ اختقبفی گلَکش اکغیذاس ٍ پزاکغیذاس اعت کِ یک ٍاکٌؼ دٍگبًِ آًشیوی هتَالی هی ثبؽذ کِ 

  درفَرت هٌفی ثَدى رًگ هؼزف سرد. ثزای گلَکش اختقبفی ثَدُ ٍ ثب هتبثَلیت ّبی احیبء کٌٌذُ یب دیگز قٌذّب ٍاکٌؼ ًویذّذ 

 . ٍ اگز ثِ عجش کن رًگ یب پزرًگ تغییز رًگ دّذ تغت هثجت اعت

 

PH  

 ًؾبى هیذٌّذ کِ تخویي هقبدیزPH ًؾبًگز هتیل رد ٍ ثزهَتیوَل ثلَ، عیفی اس رًگْبی ًبرًدی، عجش ٍ آثی را ّوگبم ثب افشایؼ

PH ثب فَافل ًین درخِ را در PH  هیغز هی عبسًذ9 تب 5ثیي . 

 

 يزن مخصًص

رًگ هؼزف .  غلظت یَى ّبی ادرار هی ثبؽذ کِ هی تَاًذ در کٌبر رٍػ رفزاکتَهتزکبرایی هٌبعجی داؽتِ ثبؽذ اعبط تغت ثز پبیِ

 .ٍسى هخقَؿ اس آثی تیزُ ، عجش تب سرد دیذُ ؽَد
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 لکًسیت

اعبط تغت ثز پبیِ فؼبلیت اعتزاس در گزاًَلَعیت ّب هی ثبؽذ کِ ثبػث تدشیِ کزثَکغیلیک اعیذ اعتز گزدیذُ ٍ الکل حبفلِ ثب 

 .ًوک دیبسٍ تؾکیل یک کوپلکظ ثٌفؼ رًگ را هی دّذ

 . ًَارّبی ادرار ثب ثزًذّبی هختلف اس ًظز تزکیجبت ؽیویبیی ٍ ٍاکٌؾْبی حبفلِ هتفبٍت ثبؽٌذ هوکي اعت

 بررسی میکريسکًپی ادرار

 . دقیقِ عبًتزیفَص کٌیذ5ثِ هذت  g 450 تویش ریختِ ٍ ثب دٍر 16 × 100 عی عی ادرار را در یک لَلِ آسهبیؼ 10-15  حذٍد

 . عی عی اس ادرار در تِ لَلِ ثبقی ثوبًذ1 الی 0.5هبیغ رٍیی را خبلی کزدُ ٍ اخبسُ دّیذ حذٍد 

 .رعَة ایدبد ؽذُ را ثِ آراهی هخلَط ٍ یکٌَاخت کزدُ ٍ یک قغزُ اس آى را رٍی الم ثزدُ ٍ یک الهل ثز رٍی آى قزار دّیذ

 .  دیذُ هی ؽًَذ  عیلٌذرّب هؼوَالً در کٌبر الهل.  الم را اس لحبػ تزکیت کلی ٍ ٍخَد عیلٌذر ّب ثزرعی کٌیذ10اثتذا ثب ػذعی 

 . الم را اس ًظز ٍخَد گلجَلْبی عفیذ ، قزهش ، اپی تلیبل ٍ عبیز هَاردثزرعی کٌیذ40عپظ ثب ػذعی 

  گسارش میکريسکًپی ادرار

هیذاى  20 الی 10ثزا ی گشارػ تؼذاد گلجَلْبی عفیذ ٍ قزهش ٍ علَلْبی اپی تلیبل هیبًگیي علَلْبی هؾبّذُ ؽذُ در 

 . گشارػ هی ؽَد40هیکزٍعکَپی ثب ػذعی 

 . گشارػ هی ؽَد10 هیذاى هیکزٍعکَپی ثب ػذعی 20 الی 10ثزای گشارػ عیلٌذرّب هیبًگیي آًْب در 

 .ثبکتزی ، قبرذ ، اًگل ، کزیغتبل ٍ هَکَط ًیش هی ثبیغت گشارػ ؽَد: در ثزرعی هیکزٍعکَپی ادرار هَاردی هبًٌذ 

 : ثْتز اعت ثزای هَارد سیز آسهبیؼ عیتَلَصی ادرار اًدبم ؽَد

 (HPF) ثیؼ اس دٍ علَل اپی تلیبل کلیَی در ّز هیذاى هیکزٍعکَپی (الف

 عیلٌذرّبی پبتَلَصیک (ة

 علَلْبی تک ّغتِ ای آتیپیک (ج

 تکِ ّبی ثبفتی (د

 کزیغتبلْبی پبتَلَصیک (ُ
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 اوذازٌ گیری يزن مخصًص تًسط رفراکتًمتر

 ٍ درپَػ را رٍی آى  اثتذا رفزاکتَهتز را ثقَرت افقی در دعت گزفتِ ، درپَػ آى را ثزداؽتِ ، یک قغزُ آة هقغزرٍی آى ریختِ

 .ثگذاریذ

در فَرت لشٍم ثزای تٌظین زؾن ثب ؽوبرُ ّب،ػذعی . رفزاکتَهتز را ثِ عوت هٌجغ ًَر گزفتِ ٍ اس ػذعی زؾوی ثِ آى ًگبُ کٌیذ

 .زؾوی را ززخبًذُ تب ٍاضح تزیي دیذ ثِ دعت آیذ

 . عپظ ثب پیر تٌظین رٍی ثذًِ، رفزاکتَهتز را رٍی ففز تٌظین کٌیذ

 . اس رٍی هٌؾَر پبک کزدُ یک قغزُ ادرار رٍی هٌؾَر قزار دادُ ٍ ٍسى هخقَؿ را قزائت کٌیذ آة را

 . ثزای ّز ًوًَِ دٍ ثبر ٍسى هخقَؿ را اًدبم دّیذ

 .ثؼذ اس ّز تغت هٌؾَر ٍ درپَػ را تویش کٌیذ

 خَاًذُ ؽذ، رقت تْیِ کزدُ ٍ قغوت اػؾبری ٍسى هخقَؿ را در ضزیت رقت ضزة 1.035در فَرتی کِ ٍسى هخقَؿ ثیؼ اس 

 .کٌیذ

 اوًاع سیلىذرَبی ادراری

 (درٍى عیلٌذر ّیر گًَِ گزاًَلی دیذُ ًویؾَد)عیلٌذر ّیبلیي 

 (درٍى عیلٌذر گزاًَل هؾبّذُ هیگزدد)عیلٌذر گزاًَالر 

 )اعت RBC ّب هؾَْد ّغتٌذ ٍ ًوًَِ حبٍی هقبدیز سیبدیRBC درٍى عیلٌذر) RBC عیلٌذر

 )اعت WBC ّب هؾَْد ّغتٌذ ٍ ًوًَِ حبٍی هقبدیز سیبدیWBC رٍى عیلٌذرد(  WBCعیلٌذر

 (درٍى عیلٌذر اپی تلیبلْب هؾَْد ّغتٌذ) Epithelial عیلٌذر

 (هَهی)Waxy عیلٌذر

 

 اوًاع کریستبل َبی ادرار

 .اعیذی ٍ خٌثی کزیغتبلْبی اگشاالت کلغین، اٍرات آهَرف، اٍریک اعیذ دیذُ هی ؽًَذ PH در

 .قلیبیی کزیغتبلْبی تزیپل فغفبت، فغفبت آهَرف، ثیَرات آهًَیَم دیذُ هی ؽًَذ PH در
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