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Rutin İdrar Analizi

Prof. Dr.Dildar Konukoğlu

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Konuşma özeti

İdrar oluşumu

İdrar incelemesinin yeri ve önemi

İdrar örneği alma yöntemleri

İdrarın incelenmesi

Sonuçların değerlendirilmesi

BÖBREK FONKSİYONLARI

1. Elektrolit homeostaz
2. Sodyum, potasyum, klor, fosfat, 

kalsiyum
3. Asit-baz dengesinin düzenlenmesi
4. Su metabolizması düzenlenmesi 
5. Endokrin fonksiyon

Böbrekler tarafından üretilen ve plazmanın 
ultrafiltrasyonu ile oluşan sıvı= İDRAR  

İdrar nasıl oluşur?

Glomerüler filtrasyon, 
Tübüler geri emilim ve 
Tübüler sekresyon 

Glomerul

Filtrat

Kapiller

A

.

170-200 L

Nefronun Bowman kapsülü denen kısmına kan gelir. Kan 
plazmasından ultrafiltrat olarak miktar ve içeriği çok fazla olan 
sıvı süzülür, tubulus kısmına  geçer

Glomerüler filtratın bileşimi plazmanın 
bileşimine benzer

6

Proksimal tübül, 
nefronun metabolik 
olarak en aktif kısmı

REABSORBSİYON

Glukoz ve amino 
asitler, Na %67 ve 

diğer elektrolitler, su 
%65, üre %50, 

potasyumun tümü

SEKRESYON

Proton sekresyonu 
(asit-baz 

düzenlenmesi), 
organik iyonlar
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Distal tübül,  Na-K-ATPaz ve 
karbonik anhidraz aktivitesi  

REABSORBSİYON

Na- aldosteron 
kontrollü

Klor
Su- ADH kontrolü

SEKRESYON

K-aldosteron 
kontrollü

Proton-asit-baz 
dengesi

8

Korteks düzeyinde 8 kadar distal tübül birleşerek 
henle kulbuna paralel medullaya iner ve toplayıcı 

kanalı oluşturur. 

Toplayıcı kanal

ADH kontrollü su geri 
emilimi

Proton sekresyonu

İdrarın normal bileşenleri 
nelerdir ?

İdrarın 
normal 
bileşimi

%96 

SU

%4 
İnorganik / 

Organik

20-25 g 
İnorganik

Na, 
K,Ca,Mg,Cl, 

Fosfat, sülfat
Amonyak

Fe, Cu, 
nitrit, F, I, 

HCO3

35-45 g 
Organik

Azotlu

Azotsuz

İdrarda test analizleri 
neden istenir?

Böbrek patolojilerini değerlendirmek

İdrar yolları patolojilerini değerlendirmek

Metabolik hastalıkların tanısı/takibi

Endokrin hastalıkların /durumların tanısı/takibi

Kan hastalıkları-tanı-tedavi/takip

Toksikoloji  (ilaç/ağır metal/yasaklı madde)

• 24 saatlik idrar 
• Spot idrar ,Orta idrar
• Sabah ilk idrar /ilk idrar

Hangi tip idrar 
örneği gerekli?

• Özel toplama kapları 
• Plastik Torba, (bebeklerde)
• Sonda, katater
• Suprapubik aspirasyon.

İdrar hangi 
kaba/ nasıl 
toplanmalı?

• Toplama sırasında
• Analize kadar
• Analiz sonrası

İdrar örnekleri 
nasıl saklanır?

• Gözle
• Dipstick
• Otoanalizör
• Mikroskopi
• Kültür 

Nasıl 
incelenir?

Rutin idrar Analizi

Fiziksel

1. Miktar
2. Görünüm

3. Koku
4. pH

5. Dansite
6. Ozmolarite

Kimyasal

1.Glukoz
2.Protein

3.Bilirubin
4. Ürobilinojen

5.Keton
6. Nitrit

Sediment 

1. Şekilli 
elementler
2. Kristaller

3- Silenderler
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İdrarın rengi

13

İdrarın rengi, örnek temiz ve renksiz bir 
cam kaba konduktan sonra gözle incelenir.

İdrarın Rengi

Renk  Maddeler

Beyaz /süt  Fosfat kristalleri , şiloz  idrar

Kırmızı/pembe/
kahverengi

Eritrosit, hemoglobin, miyoglobin
porfiriya,kronik Pb veya Hg 
toksikasyonu

Sarı/portakal/
kahverengi

Bilurubin, ürobilin (KC hst.) az su 
tüketimi  

Kahverengi/siyah Methemoglobin, homogentisik 
asit, metildopa, melanin
(melanoma)

Mavi veya yeşil Biliverdin,  psödomonas enf., 
mavi bez sendromu, Metilen 
mavisi, psödomonas enfeksiyonu,  

Gıdalar- idrar rengi

• Tüketilen gıdalar özellikle de renklendirici içeren 
gıdalar veya baskın renk pigmentleri içeren besin 
maddeleri idrar renginde koyulaşmalara sebep olur.

• Pancar, böğürtlen gibi besinler = Kırmızı  

• Baklagiller ve kahverengi besinler =  Kahve rengi    

• Havuç ve çok miktarda C vitamini tüketimi= Turuncu  

İdrar rengi-İlaçlar

• Kırmızı: Daunorubisin, doksorubisin, deferoksamin,  
heparin, oksifenbutazon, azogantrisin, azosilin.

• Sarı kırmızı: Asetanilid

• Pembe kırmızı: Asetofenetidin ,rifampisin

• Mor kırmızı: İboprofen 

• Kırmızı kahverengi: Aminopirin, Anisindion.

• Pembe kırmızı kahverengi: Antikoagulanlar 

• Kırmızı sarı kahverengi: Senna.

• Turuncu: Dihidroksiantrakuinon.

• Mavi-Yeşil: Amitriptyline, indometasin, propofol

İdrar Analizi-KOKU  

Koku Madde veya durum

Çürük meyve Keton

Amonyak Bakteriyel infeksiyonlar sonucu üre 
parçalanması

Küf Fenilketonuri

Ekşi Tirozinemi
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Anüri; 
<50mL/gün

Oligoüri
<400-500mL/gün

Poliüri
>2500mL/gün

DI
Aşırı su içme

Susuzluk/
ishal



17.11.2016

4

İdrarın görünümü

Ürat/fosfat
Karbonat/
Okzalat
Lokösit
Bakteri

BULANIK

20

Üratlardan ileri gelen 
bulanıklık, idrarda soğukta 
oluşur.  İdrarın ısıtılmasıyla 
kaybolur

Fosfatlardan ya da 
karbonatlardan ileri gelen 
bulanıklık, alkali idrarda 
oluşur ve idrarın ısıtılmasıyla 
belirginleşir  idrara 1-2 
damla %10’luk asetik asit 
damlatılmasıyla kaybolur.

12 farklı kimyasal pedleri veya reaktifler 
60 ila 120 saniye daldırılır
Test okunabilir

Strip  kullanarak  idrarın  pratik  
incelenmesi 

Dansite 

pH

Lokosit

Kan

Nitrit

Keton

Bilirubin

Ürobilinojen

Protein

Glukoz
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Hipostenüri 

İzostenüri

Hiperstenüri

İdrar dansitesi, böbreklerin idrarı konsantre 
ve dilüe etme yeteneğinin bir göstergesi

<1007

>1010

=1010

İdrardaki her %1g glukoz için  4 ve 
her %1 g protein için 3 birim artar. 
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İdrar pH 

6,2 (4,8- 8,2)

Respiratuvar alkaloz 
Metabolik alkaloz 
 Proteus ve Psödomonas 
enfeksiyonları

Diyabetik ketoasidoz, 
Respiratuvar asidoz, 
İshal, üremi, açlık, 
E.Coli enfeksiyonu

Negatif Pozitif

- Diyabetes mellitus 
- Tubuler hastalıklar
-Ağır metal zehirlenmesi 
-İnterstisyel nefrit   

KETONÜRİ 

Proteinüri

• Normal idrar protein içeriği

• Albumin %30

• Globulin %30

• Tamm-Horsfall protein %40

• Normal albumin atılımı< 20 mg/gün

• Normal protein atılımı <150mg/gün

Negatif Pozitif

Sabah-ilk idrar  

Proteinüri

Eser    →20 mg/dL

(+)       →30-50 mg/dL

(++)     →100-200 mg/dL

(+++)   →300-500 mg/dL

(++++) →1000 mg/dL veya daha çok

PROTEİNÜRİ

Geçici ; 
Glomerüllerin 
hemodinamik 
özelliklerinde 

geçici  
değişiklik

Konjestif kalp 
yetmezliği, 

dehidratasyon, 
emosyonel stres, 
şiddetli egzersiz, 

ateş, havale, 
ortostatik 
(postural)

Kalıcı ; glomerüler, tübüler
ve taşma (overflow)

Glomerular-Albumin; nefritler, 
amikoidoz, diyabet, kollajen 

hst, sfingolipidozlar vs

Tübüler: aminoasidüriler
ilaçlar(NSAID, antibiyotikler),Fankoni
sendromu,ağır metal toksikasyonları, 
hipertansif nefroskleroz, İnterstisyel

nefrit

Taşma:Hemoglobinüri, multipli
miyeloma,miyoglobinüri
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İdrar strip ve proteinüri

Yanlış 
pozitif

Konsantre idrar

Alkali idrar

Kanlı idrar

Radyokontrast uygulanması

Yanlış 
negatif

Dilue idrar

Hafif proteinüri (mikroalbuminüri)

Pozitif yüklü proteinler (hafif zincir)

Dikkat ……..→Proteinüri

Proteinuri 300-500mg/gün olmadıkça strip ile 

saptanamaz

24-saatlik idrar toplanması mikroalbuminürinin 

tespiti için altın standarttır 

Proteinürinin tespiti ve takibi için spot idrar örnekleri 

kullanılabilir

Mikroalbumin tayini için ideal olan erken sabah 

idrarıdır.

Protein  Arama Deneyleri

• A)Kalitatif

• 1)Kaynatma Deneyi

• 2)Sülfosalisilik Asid

• 3)Potasyum Ferrosiyanür Deneyi

• 4)Heller’in Halka Deneyi

• B)Kantitatif

• Esbach Deneyi

Kan-Testin sensitivitesi yeterince yüksektir. Çok az 

sayıda eritrosit varlığında bile test, pozitif sonuç 

Hipoklorit kontaminasyonunda 
ve başta psödomonas 
enfeksiyonu olmak üzere, 
sitokrom C peroksidaz içeren 
bakterilerin neden olduğu 
enfeksiyonlarda YALANCI 
POZİTİFLİK İdrar dansitesinin 

çok yüksek oluşu 
ve kaptopril 
kullanımı ise 
YALANCI NEGATİF

Hem negatif +kırmızı idrar

İlaçlar Yiyecek boyaları Metabolitler

Rifampisin Pancar Safra pigmentleri

İbuprofen Böğürtlen Melanin

Nitrofrantoin Yiyecek renklendiricileri Methemoglobin

Doksorubisin Porfirin

Klorokin Tirosinozis

Deferoksamin Üratlar

Demir sorbitol

Fenolftalein

Fenazopiridin

Bilirubin + Diazonyum 
tuzları→Azobilirubin 
kompleksi (Renkli) 

Askorbik asit ve klorheksidin yalancı negatifliğe, 
mefenamik asit ve klorpromazin= YALANCI POZİTİF
Pyridium, ethoxazen (Serenium®), lokal anestezik 
metabolitler=ANORMAL RENK
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Ürobilinojen

İdrarla atılan ürobilinojen <1 mg/dL’dir . 

Örnek: 24 saatlik, 2 saatlik veya spot  

2 saatlik idrar örnekleri öğleden sonra saat 13-15 
veya 14-16 arasında toplanmalıdır. Ürobilinojen
konsantrasyonları bu saatlerde en yüksek  

Ürobilinojen labil bir madde olduğundan analizi 
mümkün olduğunca erken yapılmalıdır. 

Numune ışıktan korunmalıdır. 

İnterferans: Formalin kontaminasyonu veya fazla 
miktarda nitrit varlığı yalancı negatifliğe, p-
aminosalisilik asit, sülfonamidler, fenazopiridin, 
paminobenzoik asit yalancı pozitifliğe neden olur. 

Nitrit 

Nitrit normal koşullarda idrarda bulunmaz

Ancak idrarda nitratları, nitrite dönüştüren 
bakterilerin varlığında tespit edilebilir. 

Pek çok gram negatif ve az sayıda gram pozitif 
bakteri nitratı nitrite dönüştürme özelliğine sahiptir. 

Negatif sonuç; İYE ekarte edilmesi için yeterli 
değildir. Prensip: Gram negatif bakterilerde bulunan 
redüktaz enzimi, diyet ile alınan ve idrarla atılan 
nitratı nitrite dönüştürür. 

Nitrit-İnterferans

İleri derecede alkali idrarda, amonyak ve 
klorheksidin kontaminasyonunda, piridinyum gibi 
pigment = YALANCI POZİTİF  
Askorbik asit =YALANCI NEGATİF
İdrar yolu enfeksiyonuna rağmen nitrit 

reaksiyonunun negatif olduğu durumlar 
Diyette nitrat bulunmaması veya çok az miktarda 

bulunması. 
Enfeksiyondan redüktaz enzimi içermeyen bir 

mikroorganizmanın sorumlu olması. 
İdrar numunesinin mesanede 4 saatten az süre 

beklemiş olması

İdrar Mikroskopisi-santrifüj hızı

 Çok hızlı devirde döndürülen örnekler 

hücrelerin lizisine, silendirlerin 

dağılmasına, diğer içeriğinin de yapısının 

bozulmasına sebep olur. 

Çok yavaş devirde döndürülürse idrardaki 

içeriğinin yeterli çökmesi sağlanamaz

1500-2000 devir/dakikalık 
santrifüjde 3-5 dakika santrifüj 

Önce mikroskopun küçük objektifi 
(10X) ile

şekilli elemanların bol olduğu yerler 
büyük objektif (40X) ile  

Eritrositler, lökositler, epitel hücreleri, 
silendirler, kristaller, bakteri, mantar ve 
parazit hücreleri araştırılır ve incelenir

İdrar sedimentinde eritrositler

42

İyi korunmuşlarsa açık 
yeşilimtrak renkte ve yuvarlak 
görülürler.

Mikrovida hafifçe 
oynatıldığında eritrositlerde iç 
içe iki halka saptanabilir

Hematüri…
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İdrar sedimentinde lökositler

43

Eritrositlere göre daha büyük ve 
granüllüdürler.

% 3’lük asetik asitten 1 damla 
lamelin kenarına damlatıldığında 
lökositler daha belirgin olurlar, 
eritrositler ise kaybolurlar.

Piyüri…

İdrar sedimentinde epitel 
hücreleri

Yassı epitel 
hücreleri

Böbrek epiteli 
hücreleri

İdrar sedimentinde 
silendirler
Hiyalin silendirler

Granüler silendirler 

Epiteliyal silendirler

Lökosit silendirleri

Eritrosit silendirleri

Mum silendirler

Dev silendirler

Yağ silendirleri

Asit idrarda görülebilen kristaller

• Kalsiyum okzalat 

• Sistin, Lösin  , Tirozin

Hafif asit, nötral veya hafif alkalik idrarda 
görülebilen kristaller

• Kalsiyum oksalat 
• Tersiyer kalsiyum fosfat, sulfonamidler

Alkalik idrarda görülebilen kristaller

• Amorf fosfat
• Tripel fosfat (amonyum magnezyum fosfat)
• Tersiyer kalsiyum fosfat kristalleri 
• Amonyum  ürat 

Nötral veya alkalik  idrarda 
görülebilen kristaller

Magnezyum fosfat

Kalsiyum karbonat 

İdrar sedimentinde bakteri, 
mantar ve parazit hücreleri
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Özet

• İdrar analizi böbrek fonksiyonlarının 

değerlendirilmesinde çok önemli bilgiler verir,

• Preanalitik faktörler, değerlendirmede dikkat 

edilmesi gerekli önemli etkileşimlere neden olur,

TEŞEKKÜR EDERİM


