
 
 

ست. آنالادرار  شیادرار آزما زیآنال شخ یادرار برا زیا س فیط درمانو  صیت ستگاه  یاز اختالالت مانند عفونت ها یعیو د

 شود. یاستفاده م ابتیو د یویکل یها یماری، بیادرار

س لیو تحل هیتجز شامل برر ست. نتا ی، غلظت و محتواظاهر یادرار  ست به  زیآنال یرعادیغ جیادرار ا یا  کیادرار ممکن ا

 اشاره داشته باشد. یماریب چند

شان دهد. افزاتواند ادرار را  یم یعفونت ادرار کی، عنوان مثال به شانه ا یدر ادرار م نیسطح پروتئ شیکدر ن از  یتواند ن

 دارند. یشتریب اتشیبه آزما ازیکشف منبع مشکل ن یادرار معموالً برا زیمعمول آنال ریغ جیباشد. نتا هیکل یماریب

 شود: یانجام م لیاست که به چند دل روتین شیآزما کیادرار  زیآنال

 نهی، معامعمول یپزش  ک ناتیاز معا یادرار را به عنوان بخش   لیو تحل هیممکن اس  ت تجزپزش  ک س  المت  یبررس   یبرا

 یماری، بابتیانواع اختالالت مانند د یبررس   یبرا مارس  تانیش  دن در ب یبس  تر ای یقبل از جراح یز، آماده س  ایباردار

 دهد. درخواست یکبد یها یماریو ب یویکل

شکم، کمر درد ست وجود دارد یمشکالت ادرار ریسا ایخون در ادرار ، ادراردردناک دفع   ای تکرر ادرار، اگر درد  ، ممکن ا

 عالئم کمک کند. نیعلت ا صیادرار ممکن است به تشخ لیو تحل هیکند. تجز شنهادیادرار را پ شیپزشک آزما

شخ فردی یبرا یادرار یماریب ای هیکل یماریمانند ب یماریاگر ب شد صیت شده با شک براداده  ست پز س ی، ممکن ا  یبرر

 کند. درخواستادرار را  شیبه طور مرتب آزما اوو درمان  تیوضع

ص شی، مانند آزماگرید یها شیآزما شخی ست به  زی، ندارو یو غربالگر یباردارت شتهنمونه ادرار  کیممکن ا شد نیاز دا ، با

تش  خیص  شیآزمادر ، درار وجود ندارند. به عنوان مثالا یمعمول زیهس  تند که در آنال یبه دنبال مواد ش  اتیآزما نیاما ا

دارو بس   ته به  ید. غربالگرنکن یم یریگ اندازه در ادرار ( راHCG) یانس   ان یجفت نیبه نام گنادوتروپ یهورمون یرداربا

 دهد. یم صیتشخدرار در اآنها را  یکیمحصوالت متابول ایخاص  ی، داروهاشیهدف آزما

 آمادگی پیش از انجام آزمایش ادرار:

. اگر دینوشو  دخوره طور معمول غذا ب شیقبل از آزما توان ی، مشده است درخواستادرار  بررسی یفقط برا آزمایش اگر

شدهرا  یگرید شاتیهمزمان آزما ست  شددرخوا ست الزم با ص بیمار ، ممکن ا شخ شتاقبل از آزم یمدت زمان م  ایش نا

 . باشد

س سخه و مکمل ها ی، از جمله داروهااز داروها یاریب قرار دهند. قبل از  ریادرار را تحت تأث هیتجز جیوانند نتات ی، مبدون ن

 .دییبه پزشک خود بگو دیکن یکه مصرف م ییمکمل ها ریسا ای نیتامی، وادرار، در مورد هر دارو زیآنال



 
 

ست نمونه ادرار ست شتریبادرار غلظت در آن زمان  رایز شود یجمع آور صبح اول بهتر ا ست  یرعادیغ جیو نتا ا ممکن ا

 باشد. زتربار

 .دیقرار ده خچالینمونه را در ، دیده لیتحو آزمایشگاهنمونه را به  دینتوانست یپس از جمع آور قهیدق 60 اگر

کند تا نمونه ادرار میدر مثانه وارد  یادرار یمجرا قی)کاتتر( را از طر ریلوله نازک و انعطاف پذ کی، پزشک موارد یبرخ در

 را جمع کند.

 ر آزمایش:تفسی

 شیو آزما نوارهای ش   یمیایی، بررس   ی ظاهریش   ود:  یم یابیبه س   ه رور ارز، نمونه ادرار ادرار لیو تحل هیتجز یبرا

 .یکروسکوپیم

س کی س یشگاهیآزما نیتکن ست.  یم یظاهر ادرار را برر شفاف ا ست  یبوکند. ادرار به طور معمول  نامطبوع ممکن ا

 مانند عفونت را نشان دهد. یمشکل

آنچه که تازه  ریتواند تحت تأث یبه نظر برس  د. رنا ادرار م یقهوه ا ایخون در ادرار ممکن اس  ت قرمز  وجوددر ص  ورت 

 کند. را قرمزادرار ممکن است رنا  واسیر ای، چغندر . به عنوان مثالدباش دیخورده ا

صورت وجود برخ ییایمیش ینوارها س ریموارد زنوارها دهند.  یرنا م رییتغغلظت آنها یش اافز ایمواد و  یدر   یم یبرر

 کند:

 س شان م pHسطح  :(pH) تهیدیا شان دهنده  PH یعیطب ریدهد. سطح غ یادرار را ن ست ن اختالل  کیممکن ا

 باشد. یادرار یمجار ای هیدر کل

 دهد. غلظت باالتر از حد معمول  یغلظت ذرات در ادرار را نش  ان م زانیم :وزن مخص  وص ایغلظت  یریاندازه گ

 است. یکاف عاتیما دنیعدم نوش جهیمعموالً نت

 ست. افزا یعیدر ادرار طب نیپروتئ نییسطح پا :نیپروتئ ، ستین ینگران یدر ادرار معموالً جا نیاندک پروتئ شیا

 باشد. هیآن ممکن است نشان دهنده مشکل کل زیاد ریاما مقاد

 س :قند شخ اریبه طور معمول مقدار قند )گلوکز( در ادرار ب ست که قابل ت شخستین صیکم ا قند  صی. هرگونه ت

 طلبد. یرا م ابتید یبرا یریگیپ شیمعموالً آزما شیآزما نیدر ا

 شود مکه در ادرار  ی، هر مقدار کتونهمانند قند :ها کتون شف  شانه د یک شد و ن ابتیتواند ن ات شیبه آزما ازیبا

 دارد. یریگیپ بیشتر و



 
 

 صول نیروب یلیب :نیروب یلیب ست که یمح ، . به طور معمولبه وجود می آیدقرمز خون  یها گلبولهای هیاز تجز ا

از  یش  ود و به بخش   یکه از بدن خارج م یی، جاش  ود یمنتقل مش  ود و به کبد  یدر خون حمل م نیروب یلیب

 .درا نشان ده کبد و کیسه صفرا یماریب ای یکبد بیممکن است آسدر ادرار  نیروب یلیشود. ب یم لیصفرا تبد

 س ای تیتریاگر ن :عفونت شواهد شخدر ادرار  تیلکو شود صیت ستگاه ادرارداده  شانه عفونت د ست ن  ی، ممکن ا

 باشد.

 هیکل، سنگ، عفونتهیکل بیاز آس یممکن است نشانه ا -دارد  بیشتر اتشیبه آزما ازینوجود خون در ادرار  :خون 

 باشد. یاختالالت خون ایمثانه  ای هی، سرطان کلمثانه ای

در سطوح باالتر از  ریاز موارد ز کیشود. اگر هر  یمشاهده م کروسکوپیقطره ادرار با م ، چندمیکروسکوپی نهیمعا یط در

 ممکن است الزم باشد:ات تکمیلی شیآزما ،شود مشاهدهحد متوسط 

 از عفونت باشد. یممکن است نشانه ا :ها( تیخون )لکوس دیسف یها گلبول 

 یا نهیزم یپزشک یماریب کی ایاختالل خون  کی، هیکل یماریاز ب یممکن است نشانه ا: قرمز خون یها گلبول 

 مانند سرطان مثانه باشد. گرید

 ممکن است عفونت را نشان دهند. :مخمرها ای هایباکتر 

 شوند. جادیا هیاختالالت کل جهیممکن است در نت ت:کس 

 باشد. هیشوند ممکن است نشانه سنا کل یم لیموجود در ادرار تشک ییایمیکه از مواد ش ییها ستالیکر 

تشخیص  یرا برا یاضاف شاتیآزما ای -کند  یابیارز شاتیآزما ریادرار را همراه با سا شیآزما جیشما ممکن است نتا پزشک

 کند. زیتجو بیماری

و  هیدر تجز یعیباالتر از حد طب یکم جی، نتادیندار یماریاز ب یعالئم و نش  انه ا چیو ه دیس  الم هس  ت، اگر عنوان مثال به

داده ش  ده  صیتش  خ یادرار یمجار ای هیکل یماری، اگر بحال نیبا انباش  د  ینگران یبرا یلیادرار ممکن اس  ت دل لیتحل

 .باشد داشته یبرنامه درمان رییبه تغ ازیممکن است ن موارد فوقسطح  شی، افزادیباش

           http://rasadmedlab.comگروه علمی شبکه آزمایشگاهی رصد                                 
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