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آزمایشی است که جنبه های ظاهری، شیمیایی و میکروسکوپی ادرار را بررسی می کند. پزشکان  آزمایش ادرار

ند بیماری کبد، بیماری کلیوی  مان ظارت بر برخی بیماری های رایج  یا ن بالگری  نالیز ادرار برای غر و اغلب از آ

ستگاه ادراری ) شخیص عفونت های د ستفاده می کنند.UTIsدیابت و برای ت شویم که در  ( ا برای اینکه متوجه ب

 چه مواردی روی آزمایش ادرار بررسی میشود، تا انتهای مقاله را مطالعه بفرمایید. مجهزترین آزمایشگاه تهران

 چه مواردی در آزمایش ادرار بررسی می شود؟

 های کلی زیر بررسی کند:یا تکنسین آزمایشگاهی نمونه ادرار را برای جنبهبه طور کلی، پزشک 

 رنگ و ظاهر 

 یافته های شیمیایی 

 یافته های میکروسکوپی 

 رنگ و ظاهر ادرار:

 های آنالیز ادرار، ظاهر نمونه از اهمیت زیادی برخوردار است.برای اکثر آزمایش

سته ب ست و ب ه میزان غلظت یا رقیق بودن ادرار می تواند از زرد بی رنگ یا رنگ طبیعی ادرار معموالً کمی زرد ا

 کم رنگ تا کهربایی تیره متغیر باشد.

برخی داروها و مکمل ها و غذاهای خاصیییی که می خورید، مانند چغندر روی رنگ ادرار تا یر میگذارند. با این 

مثال، ادرار قرمز رنگ می تواند زمانی  حال، رنگ غیر معمول ادرار نیز می تواند نشیییانه بیماری باشییید. به عنوان

ستم ادراری  سی شی از  سیب به بخ شان دهنده بیماری یا آ اتفاق بیفتد که خون در ادرار وجود دارد و می تواند ن

 باشد.

ادرار کدر همیشه نشان دهنده ادرار ناسالم نیست. سلول های اسپرم و پوست بی ضرر هستند و می توانند ادرار 

یر موادی که می توانند ادرار را کدر کنند، مانند گلبول های قرمز، گلبول های سییفید و باکتری را کدر کنند. سییا

 ها، ممکن است نشان دهنده چندین بیماری مختلف باشند، از جمله:

 کم آبی بدن 

 ( عفونت دستگاه ادراریUTI.) 

 ( بیماری ها و عفونت های مقاربتیSTDs  وSTIs.) 

 .سنگ کلیه 
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 .دیابت 

 شیمیایی آزمایش ادرار:یافته های 

شگاهی اغلب از نوارهای آزمایش ویژه ای  سین های آزمای شیمیایی یک نمونه ادرار، تکن سی جنبه های  برای برر

برای آزمایش مواد شییییمیایی خار در نمونه ادرار اسیییتفاده می کنند. این نوارها دارای  دیپ استتتی به نام 

 مواد خاصی تغییر رنگ می دهند. پدهایی از مواد شیمیایی هستند که در تماس با

درجه تغییر رنگ روی نوار می تواند تخمینی از مقدار ماده موجود را ارائه دهد. به عنوان مثال، یک تغییر رنگ 

شد، در حالی  شان دهنده مقدار کمی پروتئین موجود در نمونه ادرار با ست ن ست پروتئین ممکن ا جزئی در پد ت

 قدار زیادی را نشان دهد.که تغییر رنگ عمیق ممکن است م

آزمایش پروتئین ادرار: آزمایش پروتئین ادرار وجود پروتئین هایی مانند آلبومین را در ادرار اندازه گیری می کند. 

سییطپ پروتئین ادرار باالتر از حد طبیعی ممکن اسییت نشییان دهنده بیماریهای مختلف مانند نارسییایی قلبی، 

 مشکالت کلیوی و کم آبی بدن باشد.

باالی ادرار ممکن اسییت  PH( ادرار را اندازه گیری می کند. pHادرار، سییطپ اسییید و باز ) pHادرار:  pHسییطپ 

ستگاه ادراری ) شکالت کلیوی و عفونت د شرایطی از جمله م شان دهنده  شد. UTIن پایین ادرار ممکن  PH( با

 د.است نشان دهنده شرایطی از جمله کتواسیدوز مرتبط با دیابت و اسهال باش

آزمایش کتون ادرار: زمانی که بدن مجبور به تجزیه چربی ها و اسیییدهای چرب برای اسییتفاده به عنوان سییوخت 

سوخت دریافت نکند، به  شوند. اگر بدن قند یا کربوهیدرات کافی به عنوان  ست، کتون ها ایجاد می  برای انرژی ا

ادرار برای بررسییی کتواسیییدوز مرتبط با دیابت  احتمال زیاد این اتفاق می افتد. پزشییکان اغلب از آزمایش کتون

 استفاده می کنند.

آزمایش گلوکز ادرار: آزمایش گلوکز ادرار، میزان قند )گلوکز( در ادرار را اندازه گیری می کند. در شییرایط عادی، 

 داری باشد.نباید گلوکز در ادرار وجود داشته باشد، بنابراین وجود گلوکز می تواند نشانه دیابت یا دیابت بار

شود. اگر در ادرار بیلی  صفرا، تولید می  ست که در  آزمایش بیلی روبین ادرار: بیلی روبین یک رنگدانه زرد رنگ ا

 روبین مشاهده شود، ممکن است نشان دهنده مشکالت کبد یا مجرای صفراوی باشد.

( باشد. با UTIدستگاه ادراری ) آزمایش نیتریت ادرار: نتیجه آزمایش نیتریت مثبت می تواند نشان دهنده عفونت

این حال، همه باکتری ها قدرت تبدیل نیترات را به نیتریت ندارند، بنابراین با وجود تست نیتریت منفی، همچنان 

 می توانید عفونت ادراری نیز داشته باشید.
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سفید وجود دارد. وقتی این میزان  ست که در اکثر گلبول های  ستراز آنزیمی ا سیت ا ستراز ادرار: لکو سیت ا لکو

شایع ترین علت  شد.  ستگاه ادراری یا کلیه با شان دهنده وجود التهاب در د ست ن شد، ممکن ا آزمایش مثبت با

 ( است.UTIوجود گلبول های سفید در ادرار عفونت باکتریایی دستگاه ادراری )

 آزمایش وزن مخصور ادرار: آزمایش وزن مخصور، غلظت تمام ذرات شیمیایی در ادرار را نشان می دهد. 

 یافته های میکروسکوپی ادرار:

یک تکنسیین آزمایشیگاه ممکن اسیت نمونه ادرار را زیر میکروسیکور بررسیی کند تا به دنبال مواد ریز در ادرار 

 باشد، از جمله:

 .سلول ها 

 قطعات سلولی 

 ت های ادراریکس 

 مخاط 

 .باکتری یا سایر میکروب ها 

 کریستال ها 

( ادرار: افزایش تعداد گلبول های قرمز نشیان می دهد که در ادرار خون وجود دارد. با RBCآزمایش گلبول قرمز )

این حال، این آزمایش نمی تواند تشخیص دهد که خون از کجا می آید. به عنوان مثال، آلودگی به خون ناشی از 

موروئید یا خونریزی واژینال را نمی توان از خونریزی در جایی در سیستم ادراری تشخیص داد. در برخی موارد، ه

شکالت مثانه، کلیه یا مجاری  شان دهنده م ست ن سطوح باالتر از حد طبیعی گلبول های قرمز در ادرار ممکن ا

 ادراری باشد.

سفید ) ست  WBC ( ادرار: افزایش تعدادWBCآزمایش گلبول های  ستراز ممکن ا سیت ا و/یا آزمایش مثبت لکو

 نشان دهنده عفونت یا التهاب در جایی در دستگاه ادراری باشد.

سلول های اپیتلیال: سلول های اپیتلیال سلول هایی هستند که پوششی را بر روی تمام سطوح داخلی و خارجی 

پوشییانند. دسییتگاه ادراری با سییلول های  بدن تشییکیل می دهند و حفره های بدن و اندام های توخالی را می

اپیتلیال پوشیده شده است. وجود برخی سلول های اپیتلیال در ادرار طبیعی است، اما افزایش تعداد سلول های 

 اپیتلیال ممکن است نشان دهنده عفونت، التهاب و/یا سرطان در دستگاه ادراری باشد.
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توانند وارد مجرای ادرار شیییوند و باعف عفونت دسیییتگاه ها میتریها: گاهی اوقات، باکها، مخمرها و انگلباکتری

( شییوند. نمونه ادرار همچنین می تواند به باکتری، مخمر و انگل آلوده شییود، به خصییور در زنان. UTIادراری )

 تریکوموناس واژینالیس یک انگل است که ممکن است در ادرار زنان نیز یافت شود. 

ت ریز لوله مانندی هستند که گاهی اوقات می توانند در ادرار وجود داشته باشند. کست های ادرار: کست ها ذرا

شان  ست ن ست ممکن ا صی از ک شوند. انواع خا شکیل می  سلول های کلیه ت سط  شده تو آنها از پروتئین آزاد 

 دهنده مشکالت کلیوی باشد، در حالی که برخی دیگر کامال طبیعی هستند.

 انجام داد؟چرا باید آزمایش ادرار را 

ست می دهند زیرا نمونه ادرار می تواند بینش های زیادی را در  شک به دالیل مختلفی آزمایش ادرار را درخوا پز

شما تجویز  ست به یک یا چند مورد از دالیل زیر آزمایش ادرار را برای  شک ممکن ا سالمت ارائه دهد. پز مورد 

 کند:

 ربالگری عالئم اولیه برخی از بیماری ها.به عنوان بخشی از معاینه پزشکی معمول برای غ 

 کنید.های خاصی مانند دیابت یا بیماری کلیوی را تجربه میهای بیماریاگر عالئم و نشانه 

 .برای نظارت بر برخی شرایط سالمتی که تحت درمان هستید، مانند دیابت یا بیماری کلیوی 

 ( برای تشخیص عفونت دستگاه ادراریUTI.) 

 ان بستری شده اید.اگر در بیمارست 

 .به عنوان یک چکار مقدماتی برای جراحی 

 تفاوت بین آزمایش آنالیز ادرار و کشت ادرار چیست؟

سایر  ستگاه ادراری و  شخیص عفونت های د شگاه برای ت شد باکتری از نمونه ادرار در آزمای شامل ر شت ادرار  ک

ار نیست. مانند آزمایش ادرار، نمونه کشت ادرار عفونت ها است. کشت ادرار بخشی از آزمایشات معمول آنالیز ادر

 باید با روش تمیز کردن یا با وارد کردن کاتتر از طریق مجرای ادرار به مثانه گرفته شود.

دهد که احتمال عفونت ادراری وجود دارد، ممکن است پزشک کشت ادرار اگر نتایج آزمایش آنالیز ادرار نشان می

 تواند نوع باکتری عامل عفونت ادراری را مشخص کند.را تجویز کند. کشت ادرار می 

 آزمایش کشت ادرار:

 برای انجام آزمایش کشت ادرار رعایت نکات زیر ضروری هستند:
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 .دست هایتان را بشویید 

  .اطراف محل دفع ادرار را با آب بشویید 

  کنید. سییپس ادامه دفع را در ظرف مخصییور انجام ابتدا کمی ادرار کنید سییپس جریان ادرار را متوقف

 دهید. مطمئن شوید که ظرف با پوست شما تماس نداشته باشد. 

 .دوباره دستان خود را بشویید 

یک تکنسییین آزمایشییگاه میکروب ها را زیر میکروسییکور بررسییی می کند. اندازه، شییکل و رنگ آنها را بررسییی 

یکروب در حال رشد هستند. اگر عفونت واقعی باشد، معموالً یک نوع میکند. او متوجه خواهد شد که چه تعداد م

 باکتری غالب است. کارمند آزمایشگاه نوع میکروب را شناسایی و گزارش خواهد کرد.

شت  شد، ک شته با شند،  "منفی"اگر میکروب وجود ندا شد با شود. اگر میکروب ها در حال ر  "مثبت"نامیده می 

 باکتری هایی که در روده شما زندگی می کنند. -است  E-coliمی شود  UTIاعف است. شایع ترین باکتری که ب

آزمایشگاه ممکن است آزمایشات بیشتری انجام دهد تا ببیند کدام داروها بهترین شانس را برای مبارزه با عفونت 

 دارند.

 برای درمان عفونت ادرار، احتماالً آنتی بیوتیک تجویز می شود. 

 

 منابع:

https://my.clevelandclinic.org/ 

https://www.webmd.com/ 

https://www.mayoclinic.org/ 

https://medlineplus.gov/urinalysis.html 

8%DB6%A8%AA%D8%D9%88%D1%B8%BE%D9%https://fa.wikipedia.org/wiki/%D

C8%DB1%B8%D9%88%D9%86%C%D 
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