
يآنالیز ادرار ، نکات کاربرد

:چند نکته ي کاربردي جهت استفاده در بخش آنالیز ادرار

.استقلیایی بیشتر از ادرار اسیدي ادرارها درها وکستمتالشی شدن سلول-1

.هاي قرمز به صورت حلقه دیده شونداسیدي ممکن است گلبولادراردر-2

.کندهاي قرمز و کست هیالین را متالشی میگلبول1/010وزن مخصوص کمتر از -3

.همراه است(Clue Cell)عفونت با میکروب گاردنرال در مثانه یا دستگاه ژنیتال با کلوسل-4

.تلیال آکنده از میکروارگانیزم کوکوباسیل استکلوسل سلول اپی-5

اسکواموس داشته باشد احتمال آلودگی با دستگاه ژنیتال هاي خانمی آلودگی زیاد با سلولادرارچنانچه-6

.دارد

تعداد زیادي کست هیالین . افراد سالم درنتیجه تجویز داروهاي مدر دیده شودادرارکست ممکن است در-7

و چند ساعت بعد از مصرف داروي تیازید ) الزیکس(وروسماید گرم قرص فمیلی40دقیقه از مصرف 90بعد از

.شوددر ادرار ظاهر می



.ها و پمادهاي واژینال ممکن است به صورت لیپید اوري گزارش گرددبا کرمادرارآلودگی-8

Vesico)نشانه آلودگی با مدفوع یا فیسچول و یا وسیکورکتالادراراي درهاي ماهیچهمشاهده رشته-9

rectal)است.

موجب ظاهر شدن کست کریستال و اجسامی شبیه واکسی (Triamterene)ترنرسوب داروي تریام- 10

.اي هستندهاي متراکم قهوهکریستالکریستال تریام ترن شود،کست می

باکتري در 105<فیوژ نشده معادلسانتريادرارهآمیزي گرم نمونعددمیکروب در رنگ≤1مشاهده -11

.شوددر هر میدان میعدد >20این مقدار برابر 40نمایی لیتر است که برمبناي درشتهر میلی

هاي چربی اشتباه شود، با افزایش اسید استیک هاي قرمز یا گلوبولممکن است با گلبول(Yeast)مخمر- 12

.شود جدا کردتوان مخمر را از گلبول قرمز که لیز میمی

ها بیشتر از آقایان شود و ترشح آن در خانمهاي مخاطی توسط غدد تحتانی سیستم ژنیتال ترشح میرشته- 13

هاي مخاطی ممکن است با کست هیالین اشتباه هاي بهم تنیده نخرشته. بوده و فاقد ارزش پاتولوژیک هستند

.شود

ی بوده و بعد از خوردن میوه یا رنگ و منشورهاي شش ضلعهاي هیپوریک اسید به صورت بیکریستال- 14

.شودسبزیجات و غذاهاي کنسرو شده حاوي نگهدارنده بنزوات ایجاد می

شود که براي ایجاد واکسی کست نخست سلوالر کست دچار دژنراسیون شده و متالشی شدن تصور می- 15

نه را کدر و سپس پهن شده و ها درهم ادغام و زمیلها ایجاد کست گرانوالر کند که با گذشت زمان گرانوسلول

.گرددبه شکل واکسی ظاهر می

گفته (cylindroeid)به کستی که در یک انتها شبیه دم یا شبیه نخ مخاطی درآمده سیلندروئید-16

.شود و ارزش کست را داردمی

.شودمیهاي داراي پیچ و خم زیاد معموالً بعد از استفاده از داروهاي مدر در ادرار مشاهدهکست-17



اشاره به حالتی دارد که در اثر (Atheletic Pseudonephritis)کاراناصطالح نفریت کاذب ورزش-18

ورزش ممکن ,هاي هیالینی وگرانوالر در ادرار دیده شوند و بیماري کلیه وجود نداشته باشداسترس ورزش کست

.است حتی با پروتئین اوري خفیف نیز همراه باشد

اي نوع آید که تفاوتی بین گرانوالر کست خشن و ظریف از نظر بالینی نباشد هر چند عدهیبه نظر م-19

.اندخشن را در ارتباط با بیماري مزمن کلیوي دانسته

کست میلوما اشاره به تشکیل کست در میلوم مالتیپل دارد که ماتریکس آنها به طور عمده از زنجیره - 20

.استسبک ایمونوگلوبولین ساخته شده 
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