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• .

İdrar İncelemesi
• Üriner sistem hakkında hızlı ve

kolayca bilgi verir
• Kimyasal yönden
• Hücre ve mikroorganizma varlığı
• Kristal,Silendir varlığı ve tipleri

• Erken tanı ve teşhiste yardımcı
olur

• Hastanın takibinde anlamlıdır
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Üriner sistem enfeksiyonu tanısı için
 İdrar kültüründe üremenin saptanması. : Altın standart ancak

sonuç 24-48 saatte ortalama  alındığı için idrar analizi ile hızlı  «ön «
sonuçlar ile birlikte değerlendirilir

 İdrar analizinde enfeksiyon ile ilgili bulguların saptanması:
piyüri ve/veya bakteriüri varlığı

 İdrar  analizi:  idrar stripi «dipstik»
 Mikroskobi:

 İdrar çökelti incelemesi (sediment inceleme)
 hücre sayımı ve Gram boyalı preparat  incelemesi : her ikisinin birden

uygulanması tanımlamada sensitive ve spesitifte oranını arttırır.

Urinary Tract Infection: Clinical Practice Guideline for the Diagnosis andManagement of the Initial UTI in Febrile Infants and Children 2 to
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İdrar Analizi: görünüm, renk
İdrar stripi : «Dipstick»:
Kullanışlı, hızlı

Kullanımı pratik ve
standart

 İdrarın Genel
Karakteristiği:

 Dansite
 Ph

 Kimyasal Analizler:
 Lökosit Esteraz
 Nitrit
 Glukoz
 Protein
 Bilirubin
 Ürobilinojen
 Keton
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Yalancı negatiflik:
negatif saptanması üriner sistem
enfeksiyonunu ekarte ettirmez

 Gram (-) enterik bakterilerin
çoğu nitratları metabolize
ederek nitrite çevirir

 Bu dönüşüm için bakterinin
mesanede
 en az 4 saattir bulunuyor

olması gerek.
 Mesanelerini sık boşalttıkları

için : çocuklarda duyarlılığı
yok

 Her patojen bu dönüşümü
yapmaz.

 Askorbik astit
konsantrasyonu >2.5mg/dl

 Nitrit oranı düşük ise
 Sefalexin veya sefalotin

varlığı
 Yüksek

 glukoz düzeyi
 Oksalik asit
 Tetrasiklin
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Lökosit Esteraz Testi
 Klinik  bulgular ile birlikte duyarlılığı  %94’e kadar çıkar.
 Piyüri varlığına işaret eder:

Beklemiş idrarda lökosit  parçalanmış ve mikroskobide
görülemese  bile (+) saptanır.
 Asemptomatik bakteriüri de negatifdir:
 Asemptomatik bakteriüri ayırımında yardımcıdır.
 Nötropenik hasta

Üriner sistem enfeksiyonu dışında yalancı pozitiflik oranı yüksek:
 Üriner kaynak dışı ateş
 Trichomonas varlığında
 Ciddi ekzersiz sonrası
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Mikroskopi
 Santrifüj edilmiş örnek  :
 Çökelti (sediment) incelemesi

 Santrifüj edilmemiş steril idrar örneğin hücre sayımı
 Santrifüj edilmemiş steril idrarın gram boyalı

incelemesi
 Kombine inceleme: hücre sayımı+gram inceleme:

sensitivite oranını önemli oranda yükseltiyor.

Urinary Tract Infection: Clinical Practice Guideline for the Diagnosis andManagement of the Initial UTI in Febrile Infants and Children 2 to
24MonthsPEDIATRICS Volume 128, Number 3, September 2011
CUMITECH 2C: Laboratory Diagnosis of Urinary Tract infections (2009)
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İdrar çökelti analizi (Sediment inceleme)
 5-15ml idrar  tercihan konik (daha iyi çökelti

oluşturduğu için)  dipli test tüpüne alınır
 ortalama 5 dak (400xg)

 Üst kısmının tamamı (kimyasal analiz için ) dökülüp
dibinde kalan çökelti sert yüzeye birkaç kez vurularak
resüspande edilir ve bir damla lama damlatılır üzerine
lamel kapatılır. Gecikmeden incelenir

 5-15ml idrar  tercihan konik (daha iyi çökelti
oluşturduğu için)  dipli test tüpüne alınır
 ortalama 5 dak (400xg)
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resüspande edilir ve bir damla lama damlatılır üzerine
lamel kapatılır. Gecikmeden incelenir
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Çökelti (sediment) incelemesi
Piyüri (lökosit) varlığının saptanması

-Semptomu olan hastanın %96sında
-Alkali idrarda lökosit lizisi =Proteus enfeksiyonu

Standart metod:

 İdrarın  santrifüj edilmesi :
 x100’lük alanda  5 lökosit = sınır değer.
 Güvenilirliği arttıran:
 Faz kontrast mikroskobi
 Gram boyama

 Santrifüj edilmemiş örnektde sayımlar
daha standart:
 10^4  lökosit/ml sağlıklı  bayanlarda

saptanabilse de : 10^5 ve üzeri  lökosit/ml
enfeksiyon ayrıımında anlamlı

CUMITECH 2C: Laboratory Diagnosis of Urinary Tract infections (2009)
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Bakteri
 Koklar zincir oluşturmaz

ise
 «Brownian» hareket

yoksa
 Karışan:
 Amorf ürat kristalleri
 lipid partikülleri

 Gram boyama ile
tanımlanabilir
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 lipid partikülleri

 Gram boyama ile
tanımlanabilir
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Basil
 Tek tip
 Çok sayıda
 Lökosit varlığı
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 Boyasız( 100X)
 Lökosit ve bakteri grupları (oklar)
 Amorf kristaller ile bakteriler karışabilir
 Güvenilirliğ arttıran faktör:

 faz kontrast mikroskobi veya gram boyama
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Steril piyüri:Piyüri (+) bakteri (-)
• Antibakteriyel tedavi
• Kateterizasyon
• Taş varlığı
• Mesane malinitesi
• Genital kökenli enfeksiyonlar:

cinsel yol ile bulaşan
enfeksiyonlar
(C.trahomatis…vs)

• Zor üreyen etkenler
• Tbc
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Fungal hif varlığı
 beklemiş/gecikmiş

inceleme
 aşırı üreme
 Vajinal kontaminasyon

 Taze örnek/ sistoskopi
yardımı ile alınmış
örnekde: mesane/böbrek
kaynaklı fungal
enfeksiyon

 beklemiş/gecikmiş
inceleme
 aşırı üreme
 Vajinal kontaminasyon

 Taze örnek/ sistoskopi
yardımı ile alınmış
örnekde: mesane/böbrek
kaynaklı fungal
enfeksiyon
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 Sistoskopi
 Taze idrar
 İmmünsüpressif
 Psödohif

(kültür: Candida
albicans)

 Sistoskopi
 Taze idrar
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Parazit (helmint) yumurta
 Trichuris (whipworm)

yumurtası:

 Fekal kontaminasyon
 Uygun/sistoskopik

uygulama ile : fistül?
 İdrar?

 Trichuris (whipworm)
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Santrifüj edilmeden steril idrar örneğin hücre sayımı

 Hücresayımlamı (hemositometre)
«Thoma/Neubauer« lamı

 Faz kontrast mikroskop ile hücreler
daha rahat gözlemleniyor (çekirdekli
ve çekirdeksiz ayırımı)

 Santrifüj edilmemiş idrarda  10
lökosit/L  saptanması daha hassas
(özellikle yenidoğan da )

 Hücresayımlamı (hemositometre)
«Thoma/Neubauer« lamı

 Faz kontrast mikroskop ile hücreler
daha rahat gözlemleniyor (çekirdekli
ve çekirdeksiz ayırımı)

 Santrifüj edilmemiş idrarda  10
lökosit/L  saptanması daha hassas
(özellikle yenidoğan da )
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«Hemositometre»
• Kırmızı kare = 1 mm2 (100 nl)

Yeşil kare = 0.0625 mm2,
(6.25 nl)
Sarı kare = 0.04 mm2, 4 nl
Mavi kare  = 0.0025 mm2,
0.25 nl
Derinlik : 0.1 mm.

• Sık kullanılan: (üst ve sol
yanda çizgidekiler sayılır alt ve
sağ tarafdakiler sayılmaz):

• Ml’deki hücre sayısı= 4 kırmızı
alandaki hücre sayısı/4 x 10

• CUMITECH 2C: Laboratory Diagnosis of Urinary Tract infections (2009)

• Kırmızı kare = 1 mm2 (100 nl)
Yeşil kare = 0.0625 mm2,
(6.25 nl)
Sarı kare = 0.04 mm2, 4 nl
Mavi kare  = 0.0025 mm2,
0.25 nl
Derinlik : 0.1 mm.

• Sık kullanılan: (üst ve sol
yanda çizgidekiler sayılır alt ve
sağ tarafdakiler sayılmaz):

• Ml’deki hücre sayısı= 4 kırmızı
alandaki hücre sayısı/4 x 10

• CUMITECH 2C: Laboratory Diagnosis of Urinary Tract infections (2009)



Dikkat edilmesi gerekenler
 Örnek uygulamaya alınmadan önce  çalkalanır
 Hücre sayısı fazla ise  sayım için dilüsyon yapılır.
%5lik asetik asit eklentisi: Beyaz küre dışında tüm

hücreleri lize eder. Kolayca inceleme/sayım yapılır.
 Canlı ve ölü hücre ayırımı için özel boyalar

kullanılabillir: Trypan mavisi (ölü: permebilite artışı).
 Bakteri için: Floresan boyalar
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 Bakteri için: Floresan boyalar
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Mikrotitre plağının mikroskobik
incelemesi

• Santrifüj edilmemiş  (çalkalanmış) ~60
μL’lik idrar örnekleri «düz tabanlı»
mikrotitre plağına damaltılır

• 5 dak çökmesi için beklenir (10-15 dak
ideal)

• «inverted» mikroskopda bakılır: her
çukurda birden fazla alan taranarak
ortalama :
– Hücre  sayımı  (lökosit , eritrosit) ortalama

değer olarak Litreye eş değer  olacak şekilde
hesaplanır

– Skuamoz hücreler sayılır ve raporlanır
– Bakteri, maya, Trichomonas vaginalis veya

hakim sayıdaki kristal yapılar ve silendirler
belirtilir.
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Santrifüj edilmeden idrarın gram boyalı incelemesi
 Bakteri ve hücrelerin

incelenmesi :
 1 bakteri/ immersiyon alan

=10^5cfu/ml oran ile  eşdeğer
 Standart idrar analizindeki

mikroskobiye göre sensitivite ve
spesifisite ile  pozitif prediktif
değeri daha yüksek

 Bakteri ve hücrelerin
incelenmesi :
 1 bakteri/ immersiyon alan

=10^5cfu/ml oran ile  eşdeğer
 Standart idrar analizindeki

mikroskobiye göre sensitivite ve
spesifisite ile  pozitif prediktif
değeri daha yüksek
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İnflamasyon varlığı
 Lökosit
 Bakteri
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Kontaminasyon:
 Birden fazla farklı

morfolojide bakteri varlığı
 Skuamöz epitel hücre

varlığı
 Laktobasil varlığı:

vajinal sekresyon
karışımı

 Birden fazla farklı
morfolojide bakteri varlığı
 Skuamöz epitel hücre

varlığı
 Laktobasil varlığı:

vajinal sekresyon
karışımı
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Staphylococcus saprophyticus
ve diğer Stafilokok türleri

• Sık üriner sistem
enfeksiyon etkeni:
genç sağlıklı bayanlarda

• S.aureus varlığı :
– renal apse?
– Taş? (Erkek olgularda

özellikle)

• Sık üriner sistem
enfeksiyon etkeni:
genç sağlıklı bayanlarda

• S.aureus varlığı :
– renal apse?
– Taş? (Erkek olgularda

özellikle)



Gram negatif basiller:

•



• Acinetobacter baumanii
Kok veya basil olarak
dimorfik görünümlü
basil.

• Neisseria türleri ile de
karışabilir

• Acinetobacter baumanii
Kok veya basil olarak
dimorfik görünümlü
basil.

• Neisseria türleri ile de
karışabilir



hematüri
• Eritrositler küçük,yuvarlak, çift kenarlı
• ve şeffaf(beyaz, gri,yeşil) görünüşte.
• Akut sistitli hastaların %40-60’ında görülür
• Normal: 1-2 eritrosit/immersiyon büyütme

alanı
• Enfeksiyon : Renal Tbc , alt/üst üriner

sistem enf.
• Menstruasyon dönemi göz ardı edilmemeli

• Dismorfik eritrosit ayırıımının yapılması :
glomerular orijin
araştırılması=Güvenilirliği?

• Eritrositlerin lize olduğu durumlar:
hipertonik ve hipotonik idrarda
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İdrar çökelti
örneği

Hücre:
• Eritrosit?
• Lökosit?
• Maya ?
• Trichomonas?

Hücre:
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• Lökosit?
• Maya ?
• Trichomonas?



Lam santrifügasyon tekniği
«Slide centrifugation technique»

 İdrar örneği «lam santrifüj» tüpüne
eklenir ve

 2000g X 5 dak santrifüj edilir.
 12 ardışık alan 100X büyütmede

mikroskopda taranır.

 İdrar örneği «lam santrifüj» tüpüne
eklenir ve

 2000g X 5 dak santrifüj edilir.
 12 ardışık alan 100X büyütmede

mikroskopda taranır.
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Otomatize cihazlar
 Görüntü bazlı bilgisayarlı işlemci sistemler
 Örnek sayısının fazla olduğu merkezlerde
 Analiz işlemci: Santrifüj edilmemiş  idrardaki

partikülleri tanımlar. : Özellikle  Eritrosit, lökosit ile
skuamöz epitel hücrelerinin tanımlanmaları  manüel
metoda göre korele sonuçlar elde edilebiliyor.

 Görüntü bazlı bilgisayarlı işlemci sistemler
 Örnek sayısının fazla olduğu merkezlerde
 Analiz işlemci: Santrifüj edilmemiş  idrardaki

partikülleri tanımlar. : Özellikle  Eritrosit, lökosit ile
skuamöz epitel hücrelerinin tanımlanmaları  manüel
metoda göre korele sonuçlar elde edilebiliyor.
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Silendirüri
• Silendir şeklinde, kenarları

paralel, uçları yumuşak,
• protein yapıda elemanlardır.
• Genellikle distal tübülüslerde

hücre ve proteinlerin
• presipitasyonu ile oluşur. Distal

tübüllerde akımın
• yavaş, osmolaritenin ve hidrojen

iyon
• konsantrasyonunun yüksek

olduğu zamanlarda
• silendir oluşumu kolaylaşır.
• Silendir içinde hücre görülmesi

intrarenal orijini
• gösterdiği için oldukça anlamlıdır

• Lökosit

• Hyalen

• Eritrosit

• Epitel

• Yağ
• Granüler
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İdrar kristalleri
• İdrarda kristallerin bulunup

bulunmaması
• moleküllerin saturasyon

derecesi, idrar pH’
• sı ve kristalizasyon

inhibitörlerinin varlığını
• içeren bir çok faktöre bağlıdır.
• ����Çeşitli farklı formlar
• sağlıklı kişilerde de
• görülebilmektedir.
• ����En sık görülenlerden
• ürat ve oksalat
• kristalleri asit idrarda,
• fosfat kristalleri alkali
• idrarda saptanır
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• kristalleri asit idrarda,
• fosfat kristalleri alkali
• idrarda saptanır



İdrar analiz örneği

• Sample microscopic urinalysis report 5-10
RBC/HPF, 15-25 WBC/HPF, few bacteria,
occasional hyaline cast, no epithelial cells.

• Sample microscopic urinalysis report 5-10
RBC/HPF, 15-25 WBC/HPF, few bacteria,
occasional hyaline cast, no epithelial cells.



Lökosit Silendiri
• Bol piyüri ile beraber

görülürse
• interstisyel bir nefrit veya
• tübülointerstisyel

hastalık için
• karakteristiktir
• ��Eritrosit silendiri ile

beraber
• görüldüğünde

glomerülonefrit
• düşünülmelidir
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• görüldüğünde

glomerülonefrit
• düşünülmelidir



Gram inceleme
• Santrifüj edilmemiş steril

idrar  örneği.
• Tek  Bakteri varlığı:

Immersiyon objektifi
(1,000x), en az 104 veya
105 bakteri/mililitre

• Genelde semptomatik
üriner sistem
enfeksiyonunda bakteri
konsantrasyonu en az bu
miktarda olmaktadır.

• Bu nedenle güvenilir

• Santrifüj edilmemiş steril
idrar  örneği.

• Tek  Bakteri varlığı:
Immersiyon objektifi
(1,000x), en az 104 veya
105 bakteri/mililitre

• Genelde semptomatik
üriner sistem
enfeksiyonunda bakteri
konsantrasyonu en az bu
miktarda olmaktadır.

• Bu nedenle güvenilir
E.Coli ve PNL


