نکاتی در مورد آزمایش ادرار
کلیِ ّب ًقص هْوی دس تٌظین هتبثَلیسن سلَل تٌظین اسیذ ٍ ثبص ثذى ٍ الکتشٍلیتْب داسد

 .فیلتشاسیَى پالسوب ٍ تشضح

تَثَلی ٍ ثِ دًجبل آى ثبصجزة آة ٍ سبیش هَاد دس لَلِ ّبی کلیِ هٌجش ثِ تطکیل ادساس دس لَلِ ّبی کلیِ هیطَد

 .دس ٍاقغ

ادساس هجوَػِ هَاد دفؼی ثذى حبغل اص هتاثَلیسن هَاد هختلف دس سلَلْبی هختلف هیجبضذ  .تست آًبلیض کبهل ادساس تستی
هْن دس ثشسسی اختالالت ٍ ثیوبسی ّبی کلیَی ٍ ّوچٌیي ثشسسی ثشخی اص ثیوبسیْبی غیش کلیَی هبًٌذ دیبثت ثِ هٌظَس
ثشسسی گلَکض دس ادساس ٍ  ...هیجبضذ.
تست  :Urin Analysisحذٍد  ۲۰-۴هیلی لیتش ادساس دس ظشف هخػَظ جوغ آٍسی هیطَد ٍ ثِ آصهبیطگبُ اسسبل هی
ضَد .هٌبسجتشیي حجن  ۱۰هیلی لیتش ادساس هی ثبضذ  ۱۰ .هیلی لیتش اص ادساس خَة هخلَط ضذُ سا داخل یک لَلِ سبًتشیفیَط
ثشیضیذ  .قجل اص ایي ػول ثشای استفبدُ اص ًَاس ادساس ثبیذ ًوًَِ گشفتِ ضذُ اص ثیوبس سا داخل یک ػ

سف یک ثبس هػشف (دس

کطَس هب لیَاًْبی یک ثبس هػشف سٍضي ) هیشیضین ٍ ثؼذ اص هخلَط کشدى ًَاس ادساس سا ثِ آى اضبفِ هی کٌین

 .هطبّذات

فیضیکی سا اًجبم دّیذ  .ثشای  ۵دقیقِ دس دٍس  ۱۵۰۰تب  Rpm ۳۰۰۰سبًتشیفیَط کٌیذ  .ثِ هبیغ ثبالیی کِ ثؼذ اص سبًتشیفیَط
ادساس حبغل هیضَد سَپشًبتبًت ) (supernatantگفتِ هیطَد  .ثب دقت  supernatantسا اص ادساس جذا کٌیذ  .ثؼذ اص
جذا کشدى سَپشًبتبًت (الصم ثِ رکش است کِ قجال اص دٍس سیختي سَپشًبتبًت ثبیذ آصهبیص تَسثیذٍهتشی ٍ یب کذٍست سٌجی
ثشای اًذاصُ گیشی ًیوِ کوی پشٍتئٌیي سا اًجبم داد  .دس ایي سٍش اص اسیذ سَلفَسبلسیلیک استفبدُ هی ضَد ٍ دس غَست
ٍجَد پشٍتئیي دس ادساس حلقِ سفیذ سًگی دس قسوت ّبی ثبالیی ادساس تطکیل هی ضَد

 .دس ایي تست ثبیذ دقت کشد کِ

اسیذ سا ثِ اساهی اص کٌبس ثشیضین ٍ ّیچ گًَِ حشکتی ثِ لَلِ اصهبیص ًذّین  .یؼذ اص آصهبیص ٍ گضاسش اى ثِ ظ ٍست هٌفی یب
تشیس ٍ یب  ۲+ ٍ ۱هی تَاى آى سا ثِ ّن صد ّ ، ).ویطِ هقذاس کبفی اص هبیغ ثبالیی دس لَلِ ثبقی هیوبًذ (دس ضشایظ استبًذاسد )
ثِ ّویي خبعش هذتی غجش کٌیذ تب رسات هؼلق هَجَد دس هبیغ ثبقی هبًذُ ّن سسَة کٌذ  .یک قغشُ اص سسَة سا سٍی اسالیذ
تویض هیشیضین ٍ ح دٍد  ۶۰ – ۳۰ثبًیِ ثشای فشًٍطست سسَثْب سٍی الم غجش هیکٌین

ّ .وبًغَس کِ هیذاًیذ ثشسی

هیکشٍسکَپی ثب ثضسگٌوبیی ّبی ثضسگ ٍ کَچک اًجبم هیگیشد  .هیکشٍسکَح فبص کٌتشاست ٍ صهیٌِ تبسیک ثشای هطبّذُ
اجسبم سسَثی کِ داسای خبغیت ثبصتبثی کن ّستٌذ

(ضفبف ٍ هبًٌذ صهیٌِ

) هٌبست است ّ .ش چٌذ کِ هتخػػبى

آصهبیطگبّی دس کطَس هب کوتش اص ایي هیکشٍسکَپْب استفبدُ هیکٌٌذ  .ثب ًْبیت دقت ٍ فَکس کبهل  ،اسالیذ سا ثشسی کٌیذ ٍ
ایي کبس سا دس توبم اسالیذ ثِ غَست کبهل اداهِ دّیذ  .لجِ ّبی الم سا ثشای هطبّذُ کستْب اص دست ًذّیذ .

دس  ، LPF(low-power field × ۱۰) ۱۰کستْب سا ضوبسش کشدُ ٍ هیبًگیي ثگیشیذ  ٍ .تؼذاد کستْب سا دس ّش هیذاى
گضاسش کٌیذ  .ثب دقت صیبد ًَع کستْب سا هطخع کٌیذ  .ثشای ضٌبسبیی ٍ ضوبسش تؼذاد گلجَلْبی قشهض ٍ سفیذ ٍ اپیتلیبل
سل اص ثضسگٌوبیی صیبد استفبدُ کٌیذ (* . )۴۰حذاقل  ۱۰هیذاى سا ثشسی کٌیذ ٍ ًتبیج سا ثِ غَست سلَل دس

(High -

 power field) hpfثیبى کٌیذ .
آًبلیض هبکشٍسکَپی ادساس :
ضبهل سًگ کذٍست ثب هطبّذُ ظبّش ثشسسی ٍصى هخػَظ ثب استفبدُ اص سفشاکتَهتش ٍ ثشسسی

حضَس خَى قٌذ ثیلیشٍثیي

اٍسٍثیلیٌَطى ٍ ّوچٌیي تؼییي  PHثب استفبدُ اص ًَاسّبی ادساس هیجبضذ .
آًبلیض هیکشٍسکَپی  :ضبهل ثشسسی الم سسَة ادساس اص ًظش ٍجَد سلَلْبی هختلف کستْب ٍ کشیستبلْب ٍ ّوچٌیي حضَس
هخبط ثبکتشی ٍ ...هی ثبضذ.
اًَاع کستْب :
کست گلجَل قشهض  :ایي کستْب ثِ غَست ثک سیلٌذس حبٍی گلجَل قشهض دیذُ هیطَد کِ اغلت دس گلَهشٍلًَفشیت دیذُ
هیطَد.

