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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 725TTT117 

ALAN  Tıbbi Laboratuvar 

DAL/MESLEK Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Ġdrarın Fiziksel ve Kimyasal Analizini Yapma 

MODÜLÜN TANIMI  

Ġdrarın oluĢumu görevleri ve iĢlevleri bilgisinin verildiği, 

idrarın fiziksel, kimyasal ve kalitatif, kantitatif 

ölçümlerinin yapıldığı, böbrek taĢlarının fiziksel ve 

kimyasal analizinin ve becerilerin kazandırıldığı eğitim 

materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖNKOġUL 
Çözelti hazırlama ve Anatomi Fizyoloji dersinin boĢaltım 

sistemini almıĢ olmak. 

YETERLĠK Ġdrarın fiziksel ve kimyasal analizi 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç  

Öğrenci; uygun laboratuvar ortamı sağlandığında Ġdrarın 

fiziksel / kimyasal, böbrek taĢ analizini yapabilecektir.  

 

Amaçlar  

1. Ġdrarın oluĢumunu kavrayabileceksiniz 

2. Ġdrarda fiziksel analizini yapabileceksiniz 

3. Ġdrarın kimyasal analizini yapabileceksiniz. 

4. Böbrek taĢlarının fiziksel analizini yapabileceksiniz. 

5. Böbrek taĢlarının kimyasal analizini yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Reaktifler, cam malzemeler (deney tüpü, pipet/ 

otomatik pipet) turnusol kağıdı, alevli bek, idrar, distile su 

cihazı, santrüfüj cihazı. 

 

Ortam: Derslik, tıbbi biyokimya laboratuvarı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRM

E 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen 

ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi 

kendinizi değerlendireceksiniz. 

 

Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlıĢ, v.b) kullanarak modül uygulamaları 

ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 



 

 42 



 

 1 

 

GĠRĠġ 
 

Sevgili öğrenci, 

 

Ġdrar, insan metabolizmasının oluĢturduğu önemli bir vücut sıvısıdır.(materyal) Bu 

modülde metabolizmanın oluĢturduğu idrar sıvısının vücut için klinik açıdan önemini 

öğreneceksiniz. Tedaviye yönelik ön bilgi verdiği için idrar sıvısından kalitatif ve kantitatif 

analiz çeĢitlerini çalıĢarak hekimlerin hastalarının teĢhis ve tanısında yardımcı olduğunuzun 

bilincinde olarak çalıĢacaksınız. 

 

Bu modül ile idrarın klinik açıdan önemini ve idrar analiz çeĢitlerini öğrenerek 

tekniğine uygun çalıĢabileceksiniz. ÇalıĢmıĢ olduğunuz idrar analizinin yanlıĢ çalıĢılması 

sonucu teĢhis ve tedaviyi yanlıĢ yönlendirebilirsiniz. Bunun bilincine vararak daha dikkatli 

ve titiz çalıĢmanız gerekir.  

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Bu faaliyette kazandığınız bilgilerle böbreğin yapısını ve böbrekte idrar oluĢum 

evrelerini kavrayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Anatomi fizyoloji dersinin BoĢaltım Sistemi modülünü tekrar gözden geçiriniz, 

 Böbreğin idrar oluĢumundaki önemini araĢtırınız. 

 

1. ĠDRAR OLUġUMU 
 

Ġdrar, kanın böbreklerden süzülmesi soncu oluĢur. Böbrekler nefron denilen 

birimlerden meydana gelir. Tek bir böbrek yaklaĢık olarak 1- 3 milyon nefrondan 

oluĢmuĢtur. Nefron böbreğin fonksiyonel ünitesidir. Nefronlar iki kısımdan meydana gelir. 

 

 Glomerulus: Plazmanın süzüldüğü kısım olup bowman kapsülü adı verilen 

epitel hücrelerinden oluĢmuĢ iki katlı bir kese ile sarılmıĢtır. 

 Tubulus: Bowman kapsülünün boru Ģeklinde uzantısı olan renal pelvise 

boĢalan toplayıcı kanallara kadar uzanır. Etrafı kılcal damar ağı ile sarılmıĢtır. 

 

Resim 1.1: Böbrek kesidi 

 

Kan, plazması nefronların glomerulus kısmından bowman kapsülüne süzülür. Buradan 

tubulus içinde akarak devam eder. Plazma glomeruluslardan süzüldükten sonra tubuluslarda 

ilerlerken bileĢiminde değiĢiklikler meydana gelir ve böbreği idrar olarak terk eder. Ġki 

böbrek dakikada 125 ml süzüntü üretir. Bu miktarın 124 ml’si geri emilir ve yalnızca 1ml’si 

idrar olarak salınır. 24 saatte ortalama 1500 ml idrar oluĢur. 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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 Ġnsan böbreğinde idrar oluĢumunda 3 evre vardır: 

 Filtrasyon (süzülme) 

 Reabsorpsiyon (geri emilim) 

 Sekresyon (salınım) 

 

1.1. Glomeruler Filtrasyon 
 

Ġdrar oluĢumunda ilk basamak, plazma suyunun glomerullerden süzülmesidir. 

Süzülme iĢlemi, glomerulus kılcalları ile bowman kapsülü arasında olur. Yüksek kan basıncı 

etkisiyle glomerulus kılcal damarlarından bowman kapsülüne amino asitler, glikoz, 

inorganik maddeler, üre, ürik asit ve su geçer. Bu olaya süzülme veya ultrafiltrat (ilk 

süzüntü) de denir. Her nefron günde 100µl kadar süzüntü ürettiğinden günde 

glomeruluslerden 180 – 190 L süzüntü geçer. Böbreklerde yeterince üre süzülmezse kandaki 

üre miktarı artar. Süzülme hızı böbrekteki kan basıncı ile doğru orantılıdır. Soğuk havada, 

glomerulus kılcal damarlar büzülür, kan basıncı artar, süzülme hızı yükselir ve daha sık 

idrara çıkılır. Sıcak havalarda terleme ile su kaybedildiğinden ve kılcal damarlar 

geniĢlediğinden kan basıncı azalır, süzülme hızı düĢer. Böbrekler bu Ģekilde vücut ısısının 

düzenlenmesinde de görev alır. 

 

ġekil 1.1: Nefronun yapısı 

 

1.2. Tubuler Reabsorbsiyon (Geri emilim) 
 

Geri emilim, böbreğin çalıĢmasında en önemli basamaktır. Geri emilim olmasaydı 

glomerulustan gelen süzüntü tamamen dıĢarı atılırdı. Kanın kimyasal bileĢiminin 

bozulmasıyla ölüm meydana gelirdi. Nefronun kıvrık tüpleri, vücut için gerekli olan 

maddelerin geri emilimini, iĢe yaramayan maddelerinde idrar yolu ile dıĢarı atılmasını sağlar. 
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Süzüntü, kimyasal yapı bakımından kan plazmasına benzer. Süzüntü içinde bulunan 

su, glikoz, amino asit, inorganik tuzların nefron kanallarındaki hücrelere alınmasına geri 

emilim denir. Proksimal tüpte su osmozla, glikoz , vitaminler, amino asitler, amonyum, CI, 

HCO3, aktif taĢımayla geri emilir.  

 

ġekil.1.2: Ġdrarın oluĢumunu gösteren nefron 

 

1.3. Tubuler Ekstrasyon (Salgılama) 
 

Distal tubulun asıl fonksiyonu salgılamadır. Burada ve toplayıcı kanallarda 

antidiüretik hormon (ADH) etkisiyle su geri emilirken bazı organik iyonlar ve 

hidrojen iyonları atılır; bunlara karĢılık sodyum ve bikarbonat geri emilir. Böbreğin bu 

fonksiyonu asit baz dengesini sağlar. Üre ve ürik asit gibi maddeler glomeruluslardan 

süzüldükten sonra tekrar geri emilir. Fakat kan seviyeleri böbrek eĢiğinin üzerinde ise 

fazla olan miktarlar sekresyonla süzüntüye atılır. Bu da homeostasinin sağlanması 

demektir. Süzülme ile bowman kapsülüne geçemeyen maddeler, kılcal damarlardan 

aktif taĢıma ile kanalcığa geri verilir buna salgılama veya aktif boşaltım denir. 

Sağlıklı kiĢilerde glikoz ve amino asitlerin tamamı, suyun % 99’u, sodyum iyonlarının 

% 99,5’u, ürenin % 50’si geri emilir. 
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ġekil 1.3: Nefronun kıvrık yapısı 

 

1.4. Ġdrar Analizinin Klinik Açıdan Önemi 
 

Ġdrar analizi klinik tanıda normal ve patolojik durumların belirlenmeleri için 

önemlidir. Ġdrarla vücuttan atılan bazı maddelerin azalması, artması, hiç bulunmaması 

veya normalde idrarda bulunduğu halde patolojik olguların idrarda belirlenmesi tanı 

ve tedavinin izlenmesinde çok yararlıdır.  

 

 Ġdrar analizinin klinik açıdan bakıldığında 
 

 Böbrek ve idrar yollarının durumu, 

 Metabolik ve sistemik hastalıklar hakkında bilgi verir. 

 

Ġdrarın organik ve inorganik yapısı, bir günden diğer bir güne değiĢkenlik gösterebilir. 

Diğer bir deyiĢle idrarın özellikleri ve kompenentleri stabil değildir. 

 

 Rutin Ġdrar Analizinin Amaçları 
 

 Hastalığın tanısına yardımcı olmak, 

 Asemptomatik, konjenital veya herediter hastalıkları taramak, 

 Hastalığın seyrini takip etmek, 

 Tedavinin etkinliğini veya komplikasyonlarını anlamak. 
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1.4.1. Ġdrarda Normal Olarak Bulunan Maddeler 
 

Ġdrar böbreklerde üretilen kompleks bir çözeltidir. Sudan baĢka organik ve inorganik 

yapılar içerir. Bu yapıların payı 24 saatlik idrarda normalde 60 gr dır. Bu miktarın yaklaĢık 

35 gr’mı organiktir geriye kalan kısmı ise inorganik maddelerdir. 

 

Tablo 1.1: Ġdrarda bulunan organik ve inorganik bileĢikler 

 

1.4.2. Ġdrarda Patolojik Olarak Bulunan Maddeler 
 

Bazı maddeler normalde idrarda bulunmaz; ancak patolojik durumlarda görünür. Bu 

patolojik maddelerin baĢlıcaları aĢağıya tablo halinde çıkarılımıĢtır. 

 

Tablo 1.2: Ġdrarda bulunan patolojik maddeler 

 

1.4.3. Ġdrarın Görevi  
 

Ġdrar vücudumuzun dıĢarı attığı en önemli sıvıdır. Bu sayede, vücut sıvılarındaki 

çeĢitli maddelerin dengesi sağlandığı gibi vücutta durması zararlı olan artıkların 

uzaklaĢtırılması da sağlanır. Metabolizma artıkları, zararlı ve zehirli maddeler, ilâçlar, 

miktarı artan maddeler dıĢarı atılır. Ġdrar vâsıtasıyla vücuttaki su-elektrolit ve asit-baz 

dengesi ayarlanır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda idrarın oluĢumunu 

açıklayabileceksiniz.  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ġdrar oluĢumunda böbreğin genel 

yapısını kavrayınız. 

 Ġdrarın oluĢumunda böbreğin önemini 

kavrayınız. 

 Ġdrarın oluĢum aĢamalarını önemini 

kavrayınız. 
 

 Glomeruler filtrasyonu açıklayınız.  

 Tubuler reabsorbsiyonu açıklayınız.  

 Tubuler ekstrasyonu açıklayınız.  

 Ġdrarın klinik önemini açıklayınız.  

 Ġdrarda normal olarak bulunan maddeler 

ve patolojik maddeleri tekrar ediniz. 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Böbreğin fonksiyonel ünitesi olan nefronlar kaç kısımdan oluĢur? 

A) 3 

B) 4 

C) 5 

D) 2 

E) 1 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, plazmanın süzüldüğü kısımdır? 

A) Glomerulus 

B) Reabsorbsiyon 

C) Ekstrasyon 

D) ADH – Antidiüretik hormon 

E) Böbrek üstübezleri 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, idrarda patolojik olarak görülen madde değildir? 

A) Protein  

B) Glikoz 

C) Keton 

D) Üre 

E) Bilirubin 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi, idrarda normal olarak bulunan madde değildir? 

A) Kreatinin 

B) Ġndikan  

C) Aminoasit 

D) Hormon metabolitleri 

E) Hemoglobin 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi, inorganik birleĢikler grubunda yer alır? 

A) Vitamin 

B) Enzim 

C) Sodyum 

D) Ürikasit 

E) Kreatinin 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

 

Bu faaliyette kazandığınız bilgilerle idrarın miktar, renk, koku, görünüm ve 

dansitesinin fiziksel ( makroskobik) analizini tekniğine uygun olarak yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Ġdrarın fiziksel analizinin klinik tanı açısından önemini araĢtırınız. 

 Ġdrarın fiziksel analizinin yapılıĢını sağlık kuruluĢunda izleyiniz. 

 

2. ĠDRARIN FĠZĠKSEL (MAKROSKOBĠK) 

ANALĠZĠ 
 

Ġdrar örneğinin fiziksel (makroskobik) analizi, çeĢitli aĢamalardan geçirilerek 

gerçekleĢir. 

 

2.1. Ġdrar Örnekleri  
 

Seçilecek numune tipi ve toplama biçimi, yapılacak test özelliğinin amacı 

doğrultusunda değiĢir. 

 

 Ġdrar Örnek ÇeĢitleri 

 

 Spot (anlık) idrar: Kalitatif test analizi için günün herhangi bir saatinde 

alınan idrar numunesidir. Rutin analizler için genelde bu idrar örneği 

kullanılır. Yapılacak analizin cinsine bağlı olarak spot idrarın alınıĢ 

saatleri özellik arzedebilir. Bu idrar örneğinde, mümkün olduğunca sabah 

açlık idrarı tercih edilir. Mikroskobik analiz ve protein gibi maddelerin 

konsantre olması bakımından önemlidir. Glikoz analizinde ise 

postprandial (yemek sonrası) idrar örnekleri tercih edilir. 
 

 24 saatlik idrar toplanması: Yirmi dört saatlik idrar toplarken Ģu 

hususlara dikkat etmek gerekir;  
 

o Ġdrar toplanmaya baĢlanılan sabah uyandıktan sonra ilk idrar dıĢarı 

atılır,  

o Sonraki idrar 24 saatlik idrar toplama kabına biriktirilir.  

o Sabah 8’den ertesi gün sabah saat 8’e kadar tüm idrar, gündüz ve 

gece boyunca dikkatlice toplama kabına biriktirilir.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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o Ertesi sabah 8 veya 9’daki idrar toplama kabına eklenerek, idrar 

toplama iĢlemi tamamlanır.  

o Biriktirilen idrar serin ve karanlık bir ortamda saklanır. 

o Ġdrar bekletilmeden laboratuvara gönderilir. Uzun süre bekletilen 

idrarda çeĢitli değiĢiklikler görülür. Örneğin; 

 Bakteri varsa çoğalır, 

 Glikoz varsa azalır. (bakteriler tarafından kullanılır). 

 Bazı bakterilerden dolayı üreden amonyak meydana gelir, 

 Ġdrarın pH’sı asit ise alkali olur. 

 Ġnorganik maddeler çökelir, tortu ve bulanıklık meydana 

gelir 

 ġekilli elemanlar varsa parçalanır. 

 

 Gündüz ve gece Ġdrarının Toplanması 

 

12 saatlik idrar örnekleridir. 

 

o Gündüz örneği: Hasta sabah uyandıktan sonra genellikle sabah 

saat 7’ de ilk idrarı dıĢarı atılır. Bundan sonraki idrarlar 1 veya 2 

litrelik kaba akĢam saat 7’ye kadar toplanır. Laboratuvar testleri 

için küçük bir hacim yeterli olacağından toplam idrar volümü 

ölçülerek kaydedilir ve iyice çalkalandıktan sonra 50 – 150 ml 

testler için ayrılır üst tarafı atılır. 

o Gece örneği: Gece idrarının toplanmasına akĢam yemeğinden en 

az üç saat sonra baĢlanır. Mesela akĢam yemeği saat 6’da yenmiĢse 

saat 9’da ilk idrar dıĢarı atılır.1 veya 2 litrelik kaba gece idrarı 

toplanmaya baĢlanır. Sabah saat 9’a kadar toplamaya devam edilir. 

Sonraki iĢlemler gündüz idrarında yapılan iĢlemlerin aynısı 

dır.Toplama iĢlemi bitmeden kahvaltı yapılmaz. 
 

 Çocuklardan Ġdrar Toplanması 
 

Bebekler ve küçük çocuklar istenen zamanda idrar veremedikleri için idrarı özel 

torbalar içine toplanır. Ticari olarak piyasada bulunan bu torbalar uygun Ģekilde çocuğun 

genital organının etrafına yapıĢtırılır. Çocuk idrarını yaptıktan sonra idrar numunesi 

bekletilmeden laboratuvara ulaĢtırılır. 
 

 Kateterle Ġdrar Toplanması 
 

Çok kritik hastalarda idrarın bakteriyolojik analizi için idrar yollarının tıkandığı 

durumlarda üretradan mesaneye konan steril bir kateter ile idrar alınır. Daha çok kadınlara 

uygulanır. Bu tip idrar numunelerinin alımı ilgili hekim tarafından alınır. 
 

 Ġki Veya Üç Kap Ġçine Ġdrar Toplanması  
 

Bazı durumlarda erkeklerde idrardaki patolojik bir olgunun nereden kaynaklandığını 

anlamak için idrar atımının baĢlangıcı, ortası ve sonu üç tüpe toplanır. 
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 Ġdrar Örneklerinin Korunması Ve Koruyucular  

 

Ġdrar kaplarının kapağı çıkarıldığı için hastayı tanıtan etiket, idrar kabının gövdesine 

yapıĢtırılır. Etiket, nem ve donmaya dayanıklı olması gerekir. Hastanın tam adı, hastaya ait 

numara, idrar örneği tarih ve saat, kullanılan koruyucu gibi hastayı tanıtan bilgiler, 

etiketlerde bulunması gereken bilgilerdir. 

 

Ġdrar numunesinin alındığı kaplarında temiz ve kuru olmaları gerekir. Saydam veya 

yarı saydam, plastik veya cam gibi tek kullanımlık materyalden yapılmalıdır. Bu kaplar dik 

durabilmeli, 50- 100 ml kapasiteli olmalıdır. Dökülmeyi önlemek için kapağı olmalıdır. 

Mikrobiyal kültür amacıyla toplanan numuneler için ticari olarak ayrı ayrı paketlenmiĢ steril 

idrar kapları elde edilebilir. Kantitatif analizlerde 12 – 24 saatlik idrar numunesi toplamak 

için büyük saklama kapları mevcuttur. Bu kapların kapasitesi yaklaĢık 3000 ml dir. GeniĢ 

ağızlı ve sızdırmayan vidalı kapaklı olması tercih edilir. 

 

Genellikle kahverengi opak plastikten dir. Numuneyi ultraviyoleden ve beyaz ıĢıktan 

koruyucu özelliği olmalıdır. Pediyatrik hastalardan numune toplamak için esnek temiz 

polietilen idrar toplama torbaları kullanılabilir. Özellikle 12 – 24 saatlik idrar toplamalarında 

ölçülecek analizin gerçek miktarını korumak için idrara kimyasal koruyucu eklenmelidir. 

Bazı analitler için gereken koruyucular laboratuvarlar arasında farklılıklar gösterebilir. Bu 

farklılıklar; metodların farklılığı, testin ne kadar sık yapıldığı, gecikme zamanı ve transport 

Ģartlarına göre değiĢir. 
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 Koruyucular ve Özellikleri 

 

Koruyucu kullanılmamıĢ idrarda görülen değiĢiklikler, aĢağıdaki tabloda 

gösterilmiĢtir. 

 

Görülen fiziksel değiĢiklik DeğiĢiklik nedeni 

Renkte değiĢiklik, 

Maddelerin oksidasyon veya redüksiyonuna bağlı 

(Ör. Bilirubinin biliverdine, hemoglobinin 

methemeglobine ürobilinojenin ürobiline 

dönüĢmesi. 

Berraklıkta azalma, 
Bakteriyel proliferasyon, solüt presipitasyonu. 

(kristal ve amorf proliferasyonu) 

Kokuda artıĢ, 
Bakteriyel proliferasyon veya bakterilerin üreyi 

amonyağa parçalaması, 

pH’ da artıĢ, 
Bakterilerin üreyi amonyağa parçalaması,CO2 

kaybı 

Glukozda azalma, Hücresel veya bakteriyal glikoliz, 

Ketonlarda azalma, Asetalin asetona bakteriyel metabolizması, 

Bilirubinde azalma, 
Biliverdinin foto – oksidasyonu ve serbest 

bilirubine hidrolizi, 

Ürobilinojende azalma,  Ürobilinojenin ürobiline oksidasyonuna bağlı, 

Nitritte artıĢ, Bakteriler tarafından üretime bağlı, 

Nitritte azalma  Nitrojene dönüĢüme bağlı, 

Mikroskobik de görülen 

değiĢiklikler, 
 

Eritrosit, lökosit ve 

silindirlerde azalma, 

Dilüe bazik idrarda hücresel ve Ģekilli elemanların 

parçalanması, 

Bakteride artıĢ, Proliferasyon 

Tablo 2.1: Koruyucu kullanılmamıĢ idrarda görülen değiĢiklikler 
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Yaygın olarak kullanılan koruyucular aĢağıdaki tabloda açıklamalı olarak verilmiĢtir. 

 

Fiziksel Koruma Özelliği Kullanım alanı 

+4 
0 
C 

buzdolabında 

saklama 

Rutin analizi etkilemez, bakteriyel 

çoğalmayı 24 saat inhibe ettiğinden 

idrar kültürü yapılabilir. Ürat ve 

fosfatlar çökebilir.  

Elektrolitler kreatinin, 

albümin, total protein, 

FSH, estriol (östrojeni 

oluĢturan 

moleküllerden biri) 

diğer metaller, ilaç 

taraması,  

Dondurma 
ġekilli elamanları bozar. Bilirubin ve 

ürobilinojeni korur. 
Bilirubin,ürobilinojen 

Kimyasal 

koruyucular 
Özelliği Kullanım alanı 

Fenol veya 

trikrezol 

Ġyi bir koruyucudur. Ekseriye uzaktaki 

laboratuvarlara gönderilecek idrarlara 

konur. Ġdrarın 30 ml’ sine bir damla 

ilave edilir.  

Genel koruyucu. 

Toluol 

Çok iyi bir koruyucudur. Ġdrar 

yüzeyine ince bir tabaka halinde 

yayılır. 

Genel koruyucu. 

Borik asit 

Rutin analizde sadece pH’yı etkiler. 

Protein ve Ģekilli elemanları korur. 

Bakteriyel çoğalmayı 24 saat inhibe 

ettiğinden idrar kültürü yapılabilir. 

Üratları presipite edebilir. 24 saat lik 

idrara 1gr eklenir. 

Protein ürikasit, 

Kortizol, östrojenler, 

steroitler. 

Hidroklorik asit 

 

Rutin analiz için uygun değildir. ġekilli 

elemanları parçalar. Solitleri presipite 

eder. Bakterisiddir.  

Kalsiyum oksalat, 

fosfor. 

Glasial asetik 

asit 

Rutin analiz için uygun değildir. ġekilli 

elemanları parçalar. Solitleri presipite 

eder. Bakterisiddir.  

Porfirinler, 

porfobilinojen ve 

ürobilinojenler. 

Sodyum florür Rutin analiz için uygun değildir.  

Porfirinler, 

porfobilinojen ve 

ürobilinojenler. 

Formalin ġekilli elamanları korur Sediment koruyucudur. 

Timol ġekilli elemanları korur Sediment koruyucudur. 

Kloroform 
Ġdrar üzerine tabaka oluĢturacak 

Ģekilde ilave edilir. 
Genel koruyucudur. 

Tablo 2.2: Yaygın olarak kullanılan koruyucular 
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2.1.1. Ġdrarın Miktarı 
 

Vücuda alınan ve atılan su miktarı diyet, çevre ısısı ve kiĢinin aktivitesi gibi çeĢitli 

faktörlere bağlı olarak değiĢir. Genelde günlük idrar analizlerinde, gelen idrar miktarının 

ölçülmesi ve analiz raporuna yazılması gereksizdir. 24 saatlik idrar toplanır; idrar uygun 

dereceli silindir kaba aktarılarak miktarı ölçülür.24 saatlik idrar miktarının 500 ml’den az ve 

2000 ml’den fazla olması patolojik olarak kabul edilir. 

 

Resim 2.1: Ġdrar örneği 

 

Ortalama Günlük Ġdrar Miktarları 

Normal yetiĢkin insanlarda  600 – 1800 ml 

Normal yetiĢkin erkeklerde 800 – 1800 ml 

Normal yetiĢkin kadınlarda  600 – 1600 ml 

Çocuklarda 10 yaĢa kadar 200 – 400 ml 

Tablo 2.3: Ortalama Günlük Ġdrar Miktarları 

 

 Ġdrar Miktarındaki DeğiĢiklikler Sonucu Görülen Patolojik 

Durumlar 

 

o Poliüri: Fazla miktarda su ve sulu besinlerin alınması, derinin 

fazla soğuğa maruz kalması nedeniyle idrar hacminin normalden 

fazla çıkması ve 24 saatlik idrar miktarının devamlı olarak 2500 

ml’den fazla olması durumudur  

 

ġekil 2.1: Poliüri durumu 
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o Oligüri: Günlük idrar miktarının 500 ml den az olması halidir. 

Görüldüğü haller su alımının azalması veya kaybının artmasına 

bağlı dehitratasyon, renal yetmezlik, kardiyak, transfizyon 

reaksiyonu, yanıklar, Crush sendromu ve Ģokta vs. 24 saatlik idrar 

miktarının devamlı olarak 400 ml’den az olması durumudur. 

 

ġekil 2.2: Oligüri durumu  

 

o Anüri: Ġdrarın tamamen kesilmesi halidir. Görüldüğü haller; taĢ, 

tümör v.s. gibi sebeplerden ileri gelen idrar retansiyonu ile 

karıĢtırılmamalıdır. Bu, oligürinin ileri safhasını teĢkil eder. 24 

saatlik idrar miktarının devamlı olarak 50 ml’den az olması veya 

hiç idrar çıkaramama durumudur.  

 

 

ġekil 2.3: Anüri durumu  

 

o Pollakiüri: Sık sık idrara çıkma halidir.  

 

ġekil 2.4: Pollakiüri durumu 
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o Noktüri: Gece idrarının fazla olması halidir. 

o Disüri: Ġdrarın ağrılı yapılması halidir.  

 

 Araç – Gereç 

 

 Dereceli mezür 
 

 Teknik 

 

 KiĢisel güvenlik önlemleri alınır. 

 Ġdrar miktarını ölçmek için idrarın miktarına göre uygun mezürü 

belirlenir.  

 Mezürün temiz olup olmadığı kontrol edilir.  

 Laboratuvara gelen idrar dereceli mezüre aktarılarak miktarı belirlenir.  

 

2.1.2 Ġdrarın Renk, Koku ve Görünümü 
 

 Ġdrarın Rengi  

 

Normalde sarının çeĢitli tonlarındadır. Renksizden, turuncu, kırmızı, yeĢil, mavi, 

kahverengi ve siyaha kadar değiĢebilir. Renk değiĢiklikleri hastalık, metabolik anomali, 

(normalin dıĢında) alınan ilaç veya yiyeceği gösterebilir veya bu değiĢiklikler sadece aĢırı 

fiziksel aktivite veya stresten kaynaklanabir. Ġdrar rengindeki değiĢiklik, kiĢinin tıbbi olarak 

değerlendirilmesinin ilk sebebi olabilir. Normal idrarın karekteristik sarı rengi, ürokrom 

pikmentinin varlığına bağlıdır. Endojen metabolizmanın bir ürünü olan bu endokrom, 

plazmada bulunan yağda çözünen bir pigmenttir ve idrara atılır. Ürokrom (renk maddesi) 

üretimi ve atılımı sabit olduğu için idrar renginin koyuluğu idrar konsantrasyonu ve vücut 

hidrasyon (Su moleküllerinin içerisinde çözünen maddenin moleküllerini sarması 

durumudur.) düzeyinin göstergesidir.  

4

İdrarın rengi

İdrarın rengi, örnek temiz ve renksiz bir cam 

kaba konduktan sonra gözle incelenir.

 

Resim 2.2: Ġdrar renklerinin görünümü 
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Çok açık sarı, yeşilimsi sarı veya 

renksiz idrar,

kronik interstisyel nefritte, 

diyabetes mellitusta, 

diyabetes insipitusta, 

demir metabolizması bozukluğunda, 

anemilerde saptanır.

 

Resim 2.3: Açık sarı idrarın görünümü 

 

Çay rengi idrar,

hepatitlerde idrarda bilirubin bulunması

durumunda saptanır.

 

Resim 2.4: Çay rengi idrarın görünümü  

 

 

Resim 2.5: Kırmızı renkli idrarın görünümü 
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 Ġdrarın Kokusu 

 

Normal idrarın, kendisine has özel bir kokusu vardır. Ġdrarın kokusu, alınan gıda ve 

ilaçlara bağlı olarak değiĢir. Ġdrarın bekletilmesiyle keskin amonyak kokusu meydana gelir. 

Koku bakterilerin idrardaki üreyi amonyağa parçalamaları sonucu oluĢur. Diabetli hastaların 

idrarı keton cisimlerinden dolayı meyvemsi kokar. Üriner enfeksiyonu olan kiĢilerin idrarı 

pis kokar. Ġdrarın kokusu teĢhis için yeterli olmamakla beraber, bazı nadir hastalıklarda tipik 

kokular teĢhise götürür. Örneğin, fenil ketanürili çocukların bezinde çok özel koku 

meydana getirir. Fenil ketanürili idrarda fare veya küf kokusu tespit edilir. Günümüzde idrar 

kokusu belirgin Ģekilde farklı veya keskin olmadıkça rutin idrar analizinde değerlendirilmez.  

 

 Ġdrarın Görünümü 

 

Normalde taze idrar berraktır; fakat idrarın berrak olması, patolojik olmadığı anlamına 

gelmez. Ġdrardaki bazı bulanıklık ve tortular, idrarı süzgeç kâğıdından süzmek veya santrüfüj 

etmek suretiyle yok edilebilir. Koyu renk konsantre bir idrarı ,(yoğun) soluk renk dilüe 

idrarı, bulanık görünüm alkali idrarı düĢündürür. 

 

2.1.3. Ġdrarın pH Ölçümü 
 

Ġdrar pH’sı, böbreğin plazma ve ekstraselüler sıvılardaki normal hidrojen iyon 

konsantrasyonunu sağlama yeteneğini gösterir. Ġdrar pH’sına titrasyon, turnusol kağıdı, 

nitrazin kağıdı, (indikatör kağıdı) pH metre ve idrar stripleri ile bakılır. Günümüzde 

indikatör kağıtları, idrar stripleri daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Ġdrar reaksiyonu 

Ģahsın aldığı diyete bağlı asit veya alkali olarak kaymasına sebep olur. Normal bir idrarın 

pH’sı 4,5 – 8 arasında değiĢen idrar pH’sı genellikle 6’dır. Belirli aralıklarla alınan idrar asit, 

alkali, nötr karakter gösterebilir. 
 

 Ġdrarın Asit ve Alkali Olduğu Durumlar 

 Fazla miktarda protein alanlarda idrar pH’sı asittir. Fazla sebze, meyve ve 

süt ürünleri alanlarda ise idrar pH’sı alkalidir. 

 Protein diyeti, dehidratasyon, uyku, asidoz, diabetikketoasidoz, açlık ve 

diyare gibi hallerde idrar reaksiyonu asidiktir. Alkaloz, Ģiddetli kusmalar, 

kronik yetmezlik, bol sebzeli diyet ve idrar yolu enfeksiyonunda idrar 

reaksiyonu alkalidir. 

 Günün değiĢik saatlerinde idrar reaksiyonu sabit değildir. 

 Ġdrar pH’sına taze idrarda bakılmalıdır. 

 Ġdrar pH’sı renal taĢların oluĢumunda da önemlidir. Fosfat ve kalsiyum 

karbonat ( CaCO3) kristalleri alkali ortamda; ürik asit, sistin ve kalsiyum 

oksalat kristalleri asit ortamda çöker. 

 Çocuklarda idrar pH’sı asittir. 
 

 Araç – Gereçler 

 Mavi ve kırmızı turnusol kağıdı. 

 pH metre. 
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 Teknik 

 ÇalıĢma ortamı hazırlanır. 

 Ġdrar pH’sı ölçümüne iyi saklanmıĢ veya taze idrarda bakılır. 

 Ġdrar numuneleri, barkot numaraları kontrol edilerek kabul edilir. 

 Turnusol kağıdı, strip veya pH metre hazırlanır. 

 Kabul edilen idrara indikatör kağıdı veya strip batırılır. 

 

 

Resim 2.6: Striple pH ölçümü 

 

 Meydana gelen renk değiĢimine göre;  

 

Resim 2.7: Strip renk skalası 

 

 Renk skalasında değerlendirmesi yapılır. 

 Çıkan sonuç idrar raporuna asit veya alkali olarak yazılır. 

 

Not: Turnusol kağıdı idrara batırıldığında; alkali idrar kırmızı turnusol 

kağıdını maviy; asi,t idrar mavi turnusol kağıdını kırmızı renge çevirir. 

 

2.1.4. Ġdrar Dansitesi Ölçümü 
 

Özgül ağırlık idrarın fiziksel bir özelliği olup konsantrasyon ifadesidir. Glomerülün 

Bowman kapsülüne geçen ultrafiltratın özgül ağırlığı, proteinsiz plazma ile eĢittir (1010). 

Ġdrarın dansitesi, içinde erimiĢ olan maddelerin miktarına bağlıdır. Normal yetiĢkin 

insanlarda idrar dansitesi, 1015 – 1025 arasında değiĢir. Ġdrar dansitesi vücuda bol sıvı 

alınması halinde ve çevre ısısının az olduğu durumlarda düĢük; aksi hallerde yüksektir. 
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Diabetes mellitusta idrar miktarı bol, dansite ise glukozdan dolayı yüksektir. Diabetes 

insipitusta idrar miktarı çok fazla, dansite ise çok düĢüktür. Röntgen filmi (ĠVP çekiminde) 

kontras madde kullanılması durumunda dansite 1040’a kadar çıkabilir. 

 

Ġdrar dansitesi, refraktometre veya dansitometre (ürinometre) adı verilen cihaz ile 

ölçülür. Ürinometrelerin üzerinde kalibrasyon derecesi bulunanlar tercih edilir. 

Ürinometreler +15 veya +20 santigrat dereceye göre kalibre edilmiĢtir. Ġdrar dansitesi 

ölçülürken idrarın oda ısısına gelmesi sağlanmasıgerekir. 
 

 Araç – Gereçler 

 Ürinometre 

 Refraktometre 

 Mezür 

 

 Teknik 

 Ürinometre, distile su ile kalibre edilir.  

 Distile su ile kalibre edilirken ürinometrenin 1000 okunması gerekir. 

1000 olarak okunmuyorsa ürinometre kapağı çevrilerek ayarı yapılır.  

 Ölçüm esnasında ürinometrenin, mezürün dibine ve kenarlarına 

değmeden serbestçe hareket ettiği görülmelidir.  

 Okumalar, yukardan aĢağıya doğru yapılır.  

 Dansite ölçümü için 50 ml’lik mezüre idrar boĢaltılır. BoĢaltma esnasında 

veya herhangi bir nedenle oluĢan köpük süzgeç kâğıdı ile alınır.  

 Az miktardaki idrar için küçük ürinometre kullanılır. Bu ürinometreler 

için 20 ml’lik mezür yeterlidir.  

 Mezüre boĢaltılan idrar içine ürinometre bırakılarak ürinometrenin idrarla 

kesiĢtiği nokta idrarın dansite değerini belirler. Çıkan sonuç idrar istem 

kâğıdına yazılır. 

 

ġekil 2.5: Ürinometre ile dansite ölçümü  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda idrarın fiziksel analizini tekniğine 

uygun yapabileceksiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

A-Ġdrar miktarının ölçümü 

 

 Ġdrarı volümüne uygun mezür/dereceli 

silindire koyunuz. 

 KiĢisel güvenlik önlemlerini alınız, 

 Ġdrar hacmine uygu büyüklükte mezür 

seçiniz, 

 Mezürün temizliğini kontrol ediniz, 

 Ölçümü yapılacak idrarı mezürün 

cidarından yavaĢ yavaĢ doldurunuz. 

 Ġdrar örneğinin hacmini ölçünüz.  Ölçümü dikkatli yapınız. 

 Sonucu rapor ediniz.  

B-Ġdrarın renk, koku ve görünümüne 

bakma 

 

 Ġdrarı mezüre koyunuz. 

 

 Ġdrarın rengine bakınız.  

 Ġdrarın kokusunu tespit ediniz.  

 Ġdrarın görünümüne bakınız.  

 Sonucu rapor ediniz.  

C-Ġdrarın Dansitesini Ölçme 

 

 Ġdrar örneğini mezüre koyunuz. 

 

 Dansimetreyi mezüre içine hafifçe 

bırakınız 

 Dansimetrenin mezür içinde serbest 

hareket edip etmediğini kontrol ediniz. 

 

 Dansimetre sabitlendiğinde idrar 

seviyesinin dansimetreyi teğet kestiği 

çizgideki değeri okuyunuz 
 

 Sonucu rapor ediniz.  

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Kalitatif idrar analizi için günün herhangi bir saatinde alınan idrar örneği 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Kateter idrar örneği. 

B) 24 saat’lik idrar örneği. 

C) Ġki veya üç kaba toplama örneği. 

D) Spot idrar örneği 

E) Gündüz ve gece idrar toplama örneği. 
 

2. Ġdrarda kullanılan en iyi koruyucu özelliğine sahip kimyasal madde aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Borik asit. 

B) Hidroklorik asit. 

C) Glasial asetik asit. 

D) Formalin. 

E) Toluol. 
 

3. ġekilli eleman veya sediment koruyucu olarak bilinen kimyasal madde, 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Sodyum florür. 

B) Borik asit. 

C) Hidroklorik asit. 

D) Formalin. 

E) Glasial asetik asit. 
  

4. Bakteriyolojik analiz için idrar yollarının tıkandığı durumlarda ilgili hekim tarafından 

alınan idrar örneği, aĢağıdakilerden hangisidir?  

A) Spot idrar. 

B) 24 saat’lik idrar. 

C) Ġki veya üç kap idrar. 

D) Kateter idrar. 

E) Gece idrarı. 
 

5. Çocuk idrarlarında fenil ketanüri hastalığının teĢhisinde yardımcı olan fiziksel analiz, 

aĢağıdakilerden hangisidir?  

A) Ġdrarın miktarının ölçümü. 

B) Ġdrarın renk koku ve görünümü. 

C) Ġdrar pH’ sının ölçümü. 

D) Ġdrar dansitesinin ölçümü. 

E) 24 saat’ lik idrar ölçümü. 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

 

Bu faaliyette kazandığınız bilgilerle idrarda kalitatif, kantitatif protein, glikoz, 

bilirubin, hemoglobin analizi, striple ve idrar otoanalizörü ile idrarın kimyasal analizini 

tekniğine uygun olarak yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Ġdrarın kimyasal analizinin klinik önemini açıklayınız. 

 Ġdrarın kimyasal analizini sağlık kuruluĢunda izleyerek sınıfta arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 

3. ĠDRARIN KĠMYASAL ANALĠZĠ  
 

3.1. Ġdrarda Protein Analizi  
 

Alınacak idrar numunesinin tipi ve miktarı yapılacak kimyasal analizle yakından 

ilgilidir. Kan proteinlerinin idrara geçmesine, proteinüri denir. Ġdrarda normalde çok az 

miktarda protein bulunur. Ġdrarda anormal miktarda protein bulunması böbrek hastalığının 

önemli bir göstergesidir. Sağlıklı kiĢilerde de egzersiz sırasında ve dehidratasyonda 

proteinüri görülebilir. Hemoraji ve ateĢli hastalıklarda, idrar yolunda patolojik olmaksızın 

proteinüri görülebilir. Kimyasal analizlerin bir bölümü daha çok kalitatif sonuç veren rutin 

çalıĢmalardır; bir bölümü de kantitatif sonuç veren ileri laboratuvar teknikleri ile gerçekleĢir. 

Kantitatif analizler 24 saatlik idrar numunesi ile çalıĢılır. 

 

3.1.1. Ġdrarda Kalitatif Protein Analizi  
 

Ġdrarda protein aranmasında, strip yöntemi, sülfosalisilik asit deneyi, TCA ile 

çöktürme deneyi, kaynatma deneyi, Tanret deneyi, Heller deneyi gibi çeĢitli yöntemler 

kullanılır. Günümüzde ençok kullanılan yöntem strip yöntemi ve tanret metodudur. 

 

3.1.1.1. Tanret Yöntemi ile Ġdrarda Protein Aranması 
 

 Tanret Metodu 

 Prensip: Isı ile koagülasyon ve kimyasal maddelerle çökme esasına 

dayanır. 
 

 Tanret Reaktifinin HazırlanıĢı  

o 36 g KI (potasyum iyodür) ve 13,55 g HgCl2 (civa klorür) hassas 

terazide tartılır.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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o Bir miktar distile su ile çözüldükten sonra volüm 1000 ml’ye 

tamamlanır.  

o Hazırlanan bu çözeltiden 100 ml alınarak üzerine 20 ml glasiyal 

asetik asit ilave edilerek karıĢtırılarak tanret reaktifi hazır hale 

getirilir. 
 

 Araç - Gereçler: Hasas terazi, bek, balon joje, mezür, beher, deney tüpü 
 

 Tekniği 

o Bir deney tüpünün 2/3’üne kadar berrak idrar konur. 

o Deney tüpündeki berrak idrar üstten ısıtılır; bu sırada ısıtılan 

kısımda bir bulanıklık veya çökelti oluĢup oluĢmadığına bakılır. 

o  Isıtma sırasında ısıtılan bölgede bulanıklık gözlenmezse idrarda 

protein negatif ()’dir. 

o Isıtma sonucunda fosfat ve karbonatlardan ileri gelen bulanıklık, 

tanret reaktifinin damlatılmasıyla kaybolur. 

o Isıtılan bölgede bulanıklık gözlenirse idrara 1-2 damla tanret 

reaktifi damlatılır; bulanıklığın değiĢimi gözlenir.  

o Ġdrardaki bulanıklığın derecesine göre, eser, bir (+), iki (++), üç 

(+++), dört (++++) müsbet olarak değerlendirilir. 

o Çıkan sonuç istem kağıdına yazılır. 

 

 Sulfosalisilik Asit Metodu 

 Prensip: Proteinlerin serbest amino grupları sulfosalisilik asite 

bağlanarak protein sulfosalisilat olarak çöktürülmesi esasına dayanır. 

 

 Triklorasetik Asit ( TCA) Metodu 

 Prensip: Proteinlerin serbest amino grupları triklorasetik asite bağlanarak 

çöktürülmesi esasına dayanır.  

 

3.2. Ġdrarda Kantitatif Protein Analizi 
 

Ġdrarda kantitatif protein analizi için 24 saatlik idrar toplanması gerekir. Protein tayini 

yapılarak sonuç mg / 24 saat cinsinden hesaplanır. Günümüzde idrar proteinini kantitatif 

olarak ölçebilen ticari kitler geliĢtirilmiĢtir. Ġdrarda kantitatif protein tayini yapılmadan önce 

kalitatif analiz yapılmalıdır. Tanret metodu veya striple protein fazla miktarda tesbit edilirse 

kantitatif analize geçilmelidir. Kalitatif olarak protein bulunmaz ise kantitatif analiz 

yapmanın bir anlamı yoktur. Ġdrarda kantitatif protein analizi; purdy, biüret ve esbach 

metodu ile yapılmaktadır. 

 

3.2.1. Ġdrarda Purdy (KAZIM ARAS) Metoduyla Protein Analizi 
 

 Purdy Metodu 

 Prensip: Proteinlerin asitlerle çöktürülmesi esasına dayanır. 

 Araç - Gereçler  

o Santrüfüj cihazı 

o Dereceli dibi konik santrufüj tüpü 
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 Reaktifler: %20’lik TCA (triklorasetik asit) 

 Tekniği 

o 15 ml’lik konik ve dereceli bir santrifüj tüpüne, 10 ml çizgisine 

kadar idrar konur.  

o Santrifüj tüpündeki idrar üzerine, 15 ml çizgisine kadar 5ml 

%20’lik TCA eklenir; 

o  Ġdrarda protein varsa bu sırada tüpteki idrarda bir bulanıklık ve 

çökelti oluĢur.  

o Tüp alt-üst edilir ve 5 dakika beklenir.  

o Daha sonra idrar tüpü, 1500 devirde 5 dakika santrifüj edilir.  

o Tüpteki çökeltinin yüksekliği, tüp üzerindeki skaladan okunur.  

o Okunan çökelti yüksekliğinin 0,21 ile çarpımı, % gram cinsinden 

idrardaki protein miktarını verir. 

 

Örnek; 

Formül: Çökelek seviyesi × 0.21= % gram protein 

 

Çökelek seviyesi =0.6 ise, 

Sonuç: 0.6 × 0.21 = 0.126 gram proteindir. 

 

 Bence –Jones Metodu 

 

Bence – Jones proteini bir proteoz olarak kabul edilir ve genellikle yüksek serum 

globülini ile iliĢkilidir. Multiple myeloma olgularının % 50’sinde; bazen de diğer kemik 

tümörleri, ampiyem (akciğer zarının iltihablanması) ve hiperparatroidizm, olgularında 

görülür.  

 Prensip: TSA (Toluen Sülfonik Asit), Bence – Jones proteinini 

çöktürürken albumine etki etmez Globulinler ise ancak çok yüksek 

oranda mevcutsa reaksiyon verir. 

 Araç – gereçler: Deney tüpü, bek. 

 Reaktifler: Asetik asitde % 12’lik toluen sulfonik asit çözeltisi 
 

 Teknik  

o Bir test tüpüne 2 ml idrar konur. 

o Tüpün kenarından yavaĢ yavaĢ sızdırarak 1ml TSA çözeltisi ilave 

edilir. 

o Tüpe, parmakla hafif hafif vurularak karıĢması sağlanır. 

o 5 dakika içinde herhangi bir çökelek olması, sonucun pozitif (+) 

olduğunu gösterir 

o Sonucun doğruluğu için ısı ile koagülasyon testi yapılır. Çökelek 

yoksa sonuç negatiftir.(–) BaĢka herhangi bir test yapmaya gerek 

yoktur.  

 

 Isı ile Koagülasyon Testi 

 Prensip: Bence – Jones albüminin kaynatılınca erimesi, soğutulunca 

presipite olması esasına dayanan kalitatif bir metotdur. 
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 Teknik 

o Ġdrar numunesine striple veya tanretle bakıldığı zaman protein 

pozitif (+) ise pH= 6’ nın altına gelinceye kadar idrara % 10’luk 

asetik asit ilave edilir ve kaynatılır. 

o Süzme iĢlemi yapılırken huni ve toplama kabının da sıcak olmasına 

dikkat edilir.  

o Kaynama sıcaklığında filtre kâğıdından süzülür. Bence – Jones 

proteini filtrattan geçecektir. 

o Filtrata aĢağıdaki iĢlemler uygulanır. Eğer idrar numunesinde 

protein ( - ) ise aĢağıdaki iĢlemler doğrudan uygulanır. 

o Ġdrar tüpü, içinde su bulunan bir kaba batırılarak yavaĢ yavaĢ 

ısıtılır. Suyun ısısı termometre ile kontrol edilir. 

o Eğer Bence – Jones protein  

o 40 – 50o C’ de bulutumsu bir bulanıklık olduğu, 

o 60 – 70 o C’ de çökelek meydana geldiği, 

o 90 – 100 o C’ de çökeleğin eridiği görülür. 

o Soğumaya bırakıldığında ise tekrar sırası ile  

o 60 – 70 o C’ de çökelek meydana geldiği, 

o 40 – 50oC’ de çökeleğin bulutumsu bir bulanıklığa dönüĢtüğü,  

o Daha aĢağı derecelerde bu bulanıklığın kaybolduğu görülür. 

 

Bence – Jones proteinin en sağlıklı tayini immünoelektroforez testi ile yapılır. 
 

3.3. Ġdrarda Glikoz Analizi  
 

Normal bir idrarda rutin metotlarla tesbit edilemiyecek kadar az miktarda glukoz 

bulunur. Normalde glomerüler filtrasyon bariyerinden geçen glukozun büyük çoğunluğu 

proksimal renal tübüllerden aktif olarak reabsorbe edilir. Ġdrarda 10 – 30 mg/dl bulunmasına 

rağmen bu miktar rutin laboratuvar teknikleri ile belirlenemez. Kan glukoz düzeyi 180 

mg/dl’yi aĢtığında, böbrek eĢiği aĢılmıĢ olur ve glikozüri görülür. 

 

Kan glikoz düzeyi 160 – 180 mg/dl’yi aĢtığında ultrafiltratın glukoz konsantrasyonu 

tübüllerin reabsorbsiyon kapasitesini aĢar ve glukozüri oluĢur.  
 

3.3.1. Ġdrarda Kalitatif Glikoz Analiz Metotları 
 

Ġdrarda glikozun olup olmadığı çeĢitli kalitatif yöntemlerle ortaya çıkarılır.  

 

3.3.1.1. Fehling Metodu 
 

 Prensip: Serbest yarı asetal hidroksili içeren Ģekerlerin, indirgeyici 

özellikleriyle Cu2+’ı Cu+’e indirgemeleri prensibine dayanır. 
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 Reaktifin HazırlanıĢı  

 Fehling A çözeltisi: 35 gr kristalize bakır sülfat (susuz) 500 ml distile 

suda hafif hafif ısıtarak çözülür. Distile su ile 1000 ml tamamlanır. 

 Fehling B çözeltisi: 173 gr Sodyum potasyum tartarat ve 100 gr 

potasyum hidroksit yaklaĢık 500 ml suda çözülür ve distile su ile 1000 

ml’ye tamamlanır. NaOH) konup karıĢtırılarak taze Fehling reaktifi 

hazırlanır. 
 

 Teknik  

 Fehling A ve B çözeltileri eĢit miktarda karıĢtırılarak reaktif hazırlanır. 

 Bir deney tüpüne 2-3 ml reaktif konur, 

 Tüp bek alevi üzerine, hafif eğik Ģekilde tutularak kaynatılır.  

 Kaynatma esnasında solüsyonda bulanıklık görülürse reaktif kullanılmaz. 

 Solüsyonda bulanıklık yok ise üzerine damla damla idrar ilave edilerek 

kaynatmaya devam edilir.  

 Kaynatma esnasında idrarda sarı çökelek oluĢursa glukozun var olduğunu 

gösterir. Sarı renk oluĢmaz ise reaktif miktarı idrar miktarına eĢit 

oluncaya kadar devam edilir. Sarı çökeleğin tuğla kırmızısına doğru 

oluĢan renk durumuna göre (+), (++), (+++) müsbet olarak 

değerlendirilir. 

İdrarda glukoz,

Fehling yöntemi, Benedict yöntemi gibi yöntemlerle 

aranır;

Causse-Bonnans yöntemi ile kantitatif tayin de 

yapılabilir.

 

Resim 3.1:Fehling yöntemiyle idrarda glikoz görünümü 

 

Not: Hasta, ilaç kullanıyorsa idrardaki ilaç artıkları yalancı reaksiyona 

neden olabilir. Test sonucu yeşil sarı bir renk oluşursa ve oluşan sarı renk 

tuğla kırmızısı renge doğru değişmiyorsa test negatiftir.  

  

3.3.1.2. Benedict Metodu 
 

ġekerlerin redükleyici özellikleri, yapısında bulunan serbest C = O grubunun varlığına 

bağlıdır. Glukoz, fruktoz, galaktoz, laktoz, maltoz ve pentozlar redüktan Ģekerlerdendir. 

 

 Prensip: Ġdrarda indirgeyici bir Ģeker bulunması durumunda, benedict 

reaktifindeki Cu2+, CuOH ve Cu2O haline indirgenir. OluĢan CuOH, suda 

çözünmez ve sarı renkli çökelti halinde çöker. OluĢan Cu2O da suda çözünmez 

ve kırmızı renkli çökelti haline gelmesi esasına dayanır. 
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Benedict yöntemi ile idrarda glukoz aranması deneyinde;

kırmızı renkli bir çökelti oluştuysa idrarda şeker (++++)’dir;

turuncu renkli bir çökelti oluştuysa idrarda şeker (+++)’dir; 

sarı renkli bir çökelti oluştuysa idrarda şeker (++)’dir; 

açık yeşil renkli bir çökelti oluştuysa idrarda şeker (+)’dir; 

çökelti oluşması gözlenmezse  idrarda şeker ()’dir.

 

Resim 3.2: Benedik yöntemiyle idrarda glikoz görünümü 

 

3.3.2. Ġdrarda Kantitatif Glikoz Analiz Metodları  
 

Ġdrarda glikoz aranmasında kantitatif tayinin klinik açıdan önemi olmadığındanbu 

metoda nadir olarak baĢvurulur. 

 

3.3.2.1. Benedict Metodu (Test Tüpünde) 
 

 Reaktifin HazırlanıĢı 

 

200 gr sodyum sitrat,125 gr potasyum sülfosiyanat ve 100 gr sodyum karbonat 600 ml 

su ile ısı yardımıyla çözülür ve süzülür.18 gr bakır sülfat (CuSO4), 100 ml distile suda ısı 

yardımıyla çözülür ve yavaĢça sabit hızda döndürülerek ilk solüsyona eklenir. Üzerine 

ferrosiyanit solüsyonu eklenir ve soğutulan reaktif bir litreye tamamlanır. 

 

 Teknik         

 5 ml benedict reaktifi bir deney tüpüne pipetlenir. 

 1 -2 g sodyum karbonat eklenir ve kaynatılır.  

 Kaynatma devam ederken mikropipetle 10 ml idrar damla damla bu 

solüsyona eklenir.  

 Mavi renk solmaya baĢladığında 30 saniye aralıkla idrar damlatılır.  

 Mavi renk kaybolup gri renk kalıcı olduğunda, iĢlem sonlandırılır. 

  Kullanılan idrar miktarı ( ml ) / 100 formülüyle hesaplanıp sonuç, gram 

olarak istem kağıdına kaydedilir. 

 



 

 30 

3.4. Ġdrarda Bilirubin Analizi 
 

Ġdrarda direkt bilirubin formu; hepatitlerde ve safra yollarının tıkandığı durumlarda, 

böbrek eĢiği aĢıldığında saptanır. Hepatitlerde çay renginde idrar karakteristiktir. Ġdrarda 

bilirubin, ürobilinojen analizleri bekletilmeden çalıĢılmalıdır. Çünkü bu maddeler çok stabil 

oldukları gibi ıĢıktan da etkilenir.  

 

3.4.1. Ġdrarda Kalitatif Bilirubin Analiz Metodları 
 

Ġdrarda bilirubin, Rosin, Gmelin, Fouchet ve Metilen mavisi yöntemi gibi çeĢitli 

yöntemlerle aranır. 

 

3.4.1.1. Rosin Metodu 
 

 Prensip: Bilirubinin iyot ile birleĢerek yeĢil renkli bir kompleks oluĢturması 

esasına dayanır. 

 

 Reaktifin HazırlanıĢı 

 

Koyu renkli temiz kuru ĢiĢeye; 0,7 gr Ġyot, 1ml %50 KI (Potasyum Ġyodür) ve 4ml 

distile su koyup karıĢtırılarak çözülmesi sağlanır. Üzerine 95 ml %95-96’lık alkol ilave 

edilip karıĢtırılır. Bu solüsyon koyu renkli bir ĢiĢeye konularak muhafaza edilir.  

 

10 ml tendürdiyotla 90 ml alkol karıĢımı da rosin reaktifinin yerini alır. 

 

 Teknik  

 Bir deney tüpüne 5 ml idrar konur.  

 Deney tüpünün kenarından 2-3 ml rosin reaktifini sızdırarak tabaka teĢkil 

edecek Ģekilde ilave edilir. 

 Ġki tabaka arasında yeĢil renkli bir halka meydana gelmesi, bilirubinin 

müsbet olduğunu gösterir.  

 Ġki tabaka arasında oluĢan yeĢil halkanın kalınlığına göre; sonuç, bir (+), 

iki (++), üç (+++), dört (++++) müsbet olarak değerlendirilir. 

 

3.4.2. Erlich Metodu ile Ürobilinojen Aranması 
 

Bilirubinin, bağırsaklarda, bağırsak florası tarafından meydana getirilen metabolizma 

ürünüdür. Bağırsaklarda meydana geldikten sonra emilerek tekrar kan dolaĢımına geçer ve 

bu arada bir kısmı idrara geçer. Dolayısı ile idrarda ürobilinojen bulunması normaldir. 

Ürobilinojenin atımı genel olarak öğleden sonra daha fazladır. Günlük ürobilinojen atımı 0.1 

– 4 mg arasındadır. Ġdrar örnekleri güneĢ ıĢığına maruz bırakılmamalı, idrardaki ürobilinojen 

ürobiline okside olacağından taze idrarda çalıĢılmalıdır. İdrarda ürobilinojenin çok artması 

veya hiç çıkmaması patolojiktir. Ürobilinojenin idrarda bulunmaması, safra yollarının 

tıkanmasının göstergesidir. Ġdrarda ürobilinojen tayininde öğleden sonra toplanan idrar tercih 

edilir. 
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 Prensip: Ġdrardaki ürobilinojenin Ehrlich reaktifi içerisindeki (p – dimetil 

amino benzaldehit) ile reaksiyona girerek kiraz kırmızısı renginde bir kompleks 

oluĢturması esasına dayanır. 
 

 Reaktifin hazırlanıĢı 

 

0.7 gr p – dimetil amino benzaldehit tartılarak koyu renkli bir ĢiĢeye konur. Üzerine 

100ml distile su ilave edilir. Bu iki karıĢımın üzerine dikkatli bir Ģekilde 150 ml konsantre 

HCI ilave edilerek karıĢtırılarak ehrlich reaktifi hazırlanır. 

 

 Teknik 

 Bir deney tüpüne 2 ml idrar konur. 

 Üzerine 2 damla Ehrlich reaktifi ilave edilerek karıĢtırılır ve bir kaç 

dakika bekletilir.  

 Kırmızı renk oluĢması ürobilinojenin normal seviyede olduğunu gösterir.  

 Kiraz kırmızısı renk oluĢması, ise ürobilinojenin arttığını gösterir.  

 Hiç renk oluĢmaması, ürobilinojenin olmadığını gösterir.  

 

3.4.3. Schlesinger Metodu ile Ürobilin Aranması 
 

Ürobilinojenin hava ile temas etmesiyle oksitlenmesi sonucu ürobilin meydana gelir. 

 

 Prensip: Ürobilinin çinko tuzlarıyla verdiği tipik yeĢil fluoresansın 

mekanizması esasına dayanır. 
 

 Reaktifin HazırlanıĢı 

 Schelinger reaktifi: 2.23 gr çinko sülfat havanda ezilerek 100 ml alkolde 

eritilerek hazırlanır. DoymuĢ solisyondur kullanılmadan önce 

çalkalanmalıdır. 

 Ġyot reaktifi: Beher veya ĢiĢeye 5 gr iyot 10 gr potasyum iyodür 

tartılarak üzerine 100 ml distilesu ilave ederek karıĢtırılır. 

 

 Teknik  

 2 ml idrara 2 -3 damla lugol çözeltisi damlatılarak 10 dakika bekletilir.  

 Bu iĢlem taze idrarda yapılır. ġayet idrar bekletilmiĢ ise bu iĢleme gerek 

yoktur. 

 Tüpteki idrar kadar, üzerine eĢit miktarda doymuĢ zinc asetat reaktifi 

konur; alt üst edilerek karıĢtırılır. 

 5 dakika beklenir temiz ve kuru bir tüpe süzülür. 

 Ġdrarda ürobilin var ise güneĢ ıĢığında ve karanlık bir yerde yeĢil bir 

flüoresans görülür. Rengin Ģiddeti, ürobilin miktarı ile orantılıdır.  
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3.5. Ġdrarda Hemoglobin Analizi  
 

Sağlıklı bir insanın idrarında hemoglobin ve kan bulunmaz. Ġdrarda anormal 

miktarda eritrosit (kan) bulunmasına hematürü denir. Ġdrarda az miktarda bile 

hematürünün bulunması, klinik açıdan patolojiktir. Ġdrar kırmızı veya kahverengiye 

boyandığı halde sedimentin incelenmesinde eritrosit hiç yok ise veya çok az ise mevcut 

rengin hemoglobin, myoglobin veya porfirinemiye ait olduğunu anlamak için; 

 

 Deney tüpüne, 1 ml idrar için 3 ml sülfosalisilik asit (% 3’lük ) konur.  

 Tüp çalkalanır ve süzülür. Eğer süzüntü aynı renkte ise bu porfirin veya itrah 

edilen ilaçlardan ileri gelmiĢtir. Süzüntü sonunda eğer renk kızıl kahverengi ise 

bu, hemoglobin veya miyoglobin olabilir. 

 

3.5.1. Ġdrarın Kalitatif Hemoglobin Analiz Metodu 
 

3.5.1.1. O-Toluidin Metodu 
 

 Reaktifin HazırlanıĢı 

 O – Toludin reaktifi: 1 gr o –toludin tartılır. 100 ml lik balon jojenin 

içine boĢaltılır.% 95 alkol ile 100ml’ye tamamlanır. 

 Asit-peroksit reaktifi: 50 ml glacial asetik asit beher veya balon jojeye 

konularak üzerine %3 lük hidrojen peroksit ile 100 ml’ye tamamlanır. 
 

 Teknik 

 Bir deney tüpüne 5 ml idrar konur. 

 Üzerine 2 damla o-toludin reaktifi ve 2 damla asit peroksit reaktifi 

damlatılır. 

 Ġdrarda hemoglobin varsa mavi veya yeĢil renk meydana gelir. 

 Renk oluĢmamıĢsa sonuç negatiftir. 

 

3.5.1.2. Benzidin Metodu  
 

 Reaktifin HazırlanıĢı  

 % 3 lük hidrojen peroksit reaktifi 

 Glacial asetik asit doymuĢ benzidin reaktifi: 3 ml glacial asetik asit 

içine spatül ucu ile toz benzidin konulur. Bu karıĢım içinde erimeden 

kalacak benzidin kristalleri bulunmalıdır. 

 

 Teknik 

 Temiz bir deney tüpüne 2 ml idrar konur. 

 Üzerine 3 ml glacial asetik asit ilave edilerek karıĢtırılır.  

 KarıĢım üzerine 1 ml hidrojen peroksit ilave edilerek tekrar karıĢtırılır. 

 Tüpte mavi veya yeĢil renk var ise hemoglobinin olduğunu gösterir.  

 Renk oluĢmamıĢsa sonuç negatiftir.  
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3.6. Striple Ġdrarın Kimyasal Analizi 
 

Rutin kimyasal analizde kullanılan klasik çoklu test stripleri tanı amaçlı kullanılır. 

Dipstick test olarak bilinen daldırma çubukları kısa sürede test yapmaya olanak sağlayarak 

sonucu verir. 

 

3.6.1. Striplerin Yapısı ve Özellikleri 
 

Ġdrar stripleri; 3 – 4 mm eninde 10 – 12 cm uzunluğunda, sellüloz kağıdına emdirilmiĢ 

araĢtırılacak analize özgü reaktifleri içeren özel çubuklardır. Çubuklar üzerine, lökosit, 

eritrosit, protein, nitrit, glukoz, keton, pH, dansite, bilirubin ve ürobilinojen gibi analizlere 

duyarlı parametrelerin yerleĢtirildiği çeĢitli kuru sistem ticari kitlerdir. Kuru sistem idrar 

stripleri, slayt üzerinde yayma, reaktif ve değerlendirme tabakasından ibarettir. 

 

Tablo 3.1: Strip parametreleri 

 

3.6.2. Striplerle Ġyi Sonuç Alabilmek Ġçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
 

 Stripler, ağzı kapalı olarak kendi kutularında ve rutubetsiz bir yerde 

saklanmalıdır. 

 Stripler zamanla bozulabildiğinden sadece uygun Ģartlarda saklanmıĢsa 

kullanılmalır.  

 Ġdrar örnekleri steril kaplarda toplanmalı ve bu testler taze idrarda yapılmalıdır.  

 Strip idrara batırıldıktan sonra bekletilmeden kit prospektüsünde belirtilen süre 

içinde okunmalıdır. 
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3.6.3. Striple Ġdrar Analiz Tekniği 
 

 Striple Tayin Edilen Parametreler 

 

 Spesifik gravite: SG (özgül ağırlık) ile böbreklerin idrarı 

yoğunlaĢtırabilme ya da dilue etme yeteneği tayin edilir. 12 saat sıvı 

kısıtlaması sonunda ya da spot numunede SG 1025 g/L olması normal 

böbrek fonksiyon delili olan normal konsantrasyon kapasitesini gösterir. 

Konsantrasyon kapasitesinin azalması renal yetmezliğin göstergesidir 

(Kanda üre, kreatinin artıĢından uzun süre önce oluĢur.)  
 

o Prensip: pKa değiĢikliklerini baz alarak yapar. Katyon değiĢtirici 

alkali formda pH indikatörü bromtimol mavisi idrardaki 

katyonların varlığında, kompleks yapan ajan tarafından ortama 

proton salıverilir. Salıverilen protonlar, pH indirerek renk 

değiĢimine (sarı-yeĢil-mavi) yol açar. 

 

Resim 3.3: Strip spesifik gravite parametresi 

 

 pH Tayini: Ġdrar pH’sı striple ölçülebilir. Sağlıklı bireylerde taze idrarda 

pH değeri 5-6 arasındadır. Ağır bakteri üremesi durumlarında 8 ve üzeri 

değerler çıkabilir. Bu durum görüntü ve koku ile de belli olur 
 

o Prensip: Bu test, çift indikatörde çalıĢır. ġeritte çok fazla idrar 

aĢağı Ph’a sebep olabilir. pH analizinde test alanı metil kırmızı, 

fenolftalein ve bromtimol mavisi içerir. 

 

Resim 3.4: Strip pH parametresi 
 

 Lökosit: Üriner enfeksiyonunun belirtecidir. Ġdrar gibi non-izotonik ortamda 

lökosit hücrelerinden granülosit esteraz çıkıĢı olur. 
 

o Prensip: Bu test granülosit lökositlerin varlığını gösterir. 

Granülositlerde bulunan esteraz 2- Feniltiazol amino asit esterden 

hidroksi tiazol ortaya çıkartır.Tiazol diazonium tuzu ile mor bir 

renk oluĢturması esasına dayanır.  

 

Resim 3.5: Strip lökosit parametresi 
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 Nitrit: Üriner yolların enfeksiyonunu gösterir. E.Coli, Proteus, Klebsiella 

gibi bazı bakteriler salgıladıkları redüktaz enzimi ile nitratı nitrite 

indirger. Ġdrarda nitritin pozitif olması, bakteriyel bir enfeksiyon varlığını 

gösterir. Bu test ile nitratı indirgemeyen enterokok, streptokok, stafilokok 

gibi bakteriler saptanamaz.  
 

o Prensip: Ġdrardaki gram (-) bakterilerin diyetteki nitratları nitrite 

çevirmesi esasına dayanır. 

 

Resim 3.6: Strip nitrit parametresi 

 

 Eritrosit (Blood)  
 

o Prensip: Hemoglobin bir psedo peroksidaz enzimi gibi davranarak 

organik peroksidi parçalar ve oksijen açığa çıkmasını sağlar. Açığa 

çıkan oksijen tetra metil benzidini yakalayarak yeĢilimsi sarı, 

turuncu, mavimsi – yeĢil ve koyu mavi renk oluĢturması esasına 

dayanır. Eritrositlerin hemoliz olması sonucu ortaya çıkan 

hemoglobini gösterir. 

 

Resim 3.7: Strip eritrosit parametresi 

 

 Protein, Albümin: Bence-Jones proteinürisi ve globulinüri saptamada 

yetersizdir. Glomerüler, tahrip baĢlangıcının göstergesi olan 

mikroalbuminüri saptanmasında da baĢarısızdır. 

 

o Prensip: pH–indikatörlerinin protein hatası prensibine dayanır Bu 

prensibe göre kimyasal indikatörler (tetrabromfenolblue) pH 3’de 

protein varlığı ve yokluğunda farklı bir renk gösterir Bu 

indikatör daha çok albumine hassastır > 200 mg/l albumini test 

edebilme yeterliliğine sahiptir. Doğru sonuç alınması için pH<7 

olmalıdır. 
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Resim 3.8: Strip protein parametresi 

 

 Glukoz: Avrupa ve Uluslararası Diabet Birliği diabetin taranması için 

idrar glukozunun bakılmasını tavsiye etmez. Ġdrar striplerinde glukoz testi 

için glukoz oksidaz metodu kullanılmaktadır. Yöntem son derece 

spesifiktir. Galaktoz ve fruktoz gibi diğer redüktan Ģekerleri tesbit etmez.  
 

o Prensip: Bu test, ardıĢık iki reaksiyonda oluĢur. Ġlk reaksiyonda, 

glukoz oksidaz glukoz oksidasyonunu katalizleyerek glukonik asit 

ve hidrojen peroksit oluĢturur. Ġkinci reaksiyonda, Peroksidaz 

hidrojen peroksit ile potasyum iodidi katalizleyerek yeĢilden 

kahverengiye renkli bileĢik oluĢturur. 

 

 

Resim 3.9: Strip glukoz parametresi 
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 Hemoglobin 

 

o Prensip: Hemoglobin ve miyoglobinin peroksidaz aktivitesi 

stripte bulunan organik hidroperoksidi parçalayarak oksijen açığa 

çıkarır. Ġndikatörün (o-tolidin) oksidasyonu sonucu mavi renk 

oluĢturması esasına dayanır.  

 

 

Resim 3.10: Strip hemoglobin parametresi 

 

 Keton: Diabetik ketoz sonucunda idrarda ortaya çıkan keton bileĢikleri, 

aseton, asetoasetik asit ve B-hidroksi butirattır. Ketonlar gizli anorexia 

nevroza vakalarına dikkat çekebilir. 
 

o Prensip: Test, asetoasetik asitin, nitroprussideyle tepki gösterdiği 

zaman meydana gelen renk geliĢmesi temel alınır. Mor renk 

oluĢur. Aseton ve asetoasetat bu reaksiyona katılırken B-

hidroksibutirat reaksiyona girmez.  

 

Resim 3.11: Strip keton parametresi 

 

 Bilirubin: Ġdrardaki safra pigmentleri hayati kan testleri ile 

karĢılaĢtırıldığında, oldukça sınırlı bilgi verir. Konjuge plazma bilurubin 

20-40 mg/dL arasında bulunan renal eĢik değeri aĢıldığında, idrarda 

konjuge bilurubin görülür. Sarılık eĢiği 4 mg/dL’den daha yüksek 

olabilir. Diğer bir deyiĢle bilirubinüri gözakının sararması gibi 

belirtilerden önce idrarda görülür. 
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o Prensip: Asit ortamda diazo dikloroanilin bileĢikleri temeline 

dayanır. Bilirubinüri tayini için kullanılan test striptleri düĢük 

sensitivite ve düĢük spesifite özelliktedir.  

 

 

Resim 3.12: Strip bilirubin parametresi 

 

 Ürobilinojen: Karaciğerde oluĢan konjuge bilüribin, safra yolu ile 

barsağa iletilir. Barsak bakterilerinin indirgemesi sonucu ürobilinojen 

oluĢur. Bir kısmı reabsorbe edilir ve idrarla atılır. Bu nedenle idrarda 

normal düzeyde ürobilinojen bulunur. ArtmıĢ ürobilinojenüri; hemolitik 

hastalık vakaları ve uzamıĢ safra tıkanıklığı giderildikten sonra ortaya 

çıkar.  
 

o Prensip: Modifiye Erlich reaksiyonunu temel alır. Ayıraç alanı,    

Ehrlich'in ayıracıyla p-aminosalicyclic asiti ve sulfonamides gibi 

bilinen maddelerin karıĢmasıyla tepki gösterebilir. Ürobilinojen 

analizinde, stabil bir diazonyum tuzu ürobilinojen ile kırmızı azo 

boyası vermek üzere reaksiyona girer. Test ürobilinojen için 

spesifiktir. 

 

Resim 3.13: Strip ürobilinojen parametresi 

 

3.6.4. Striple Ġdrar Analiz Tekniği 
 

 Teknik 

 Laboratuvara gelen idrar örneğinin isim ve numarası kontrol edilerek 

numara sırasına göre idrar santrüfüj tüpüne boĢaltılır veya uygunsa idrar 

kabında da çalıĢılır. 

 Strip santrüfüj veya idrar kabına daldırılır.  
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 30 saniye bekletilen strip çıkartılır.  

 

Resim 3.14: Strip idrar kabına daldırılması 

 

 Pamuk veya süzgeç kağıdına stripin alt kısmındaki fazla idrar silinir. 

 Strip renk skalasına tutularak değerlendirilir. 

 Çıkan sonuç, istem kağıdına yazılır. 

 

Resim 3.15: Strip renk skalası 

 

 Ġdrar Strip Okuyucusu: Ġdrar striplerini okumak ve değerlendirmek üzere 

tasarlanmıĢ bir reflenktans (renkli görme) fotometre ile stripleri standardize 

edilmiĢ Ģartlar altında okuyan bir çeĢit kuru sistem analizörüdür. 

 

Resim 3.16: Strip okuyucusu 

 

 Prensibi: Ġdrar stripi cihazda bulunan tepsiye yerleĢtirilir. Bir basamaklı 

motor vasıtasıyla stripi okuma bölgesine getirerek analizörün çeĢitli dalga 

boylarında ıĢık yayan LED’ler vasıtasıyla striplerin tüm test petlerini 

elektro optik olarak okuması esasına dayanır. 
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 Teknik 

o ÇalıĢmaya baĢlamadan önce atık kabı kontrolü yapılır. 

o Cihazın yazıcısı kontrol edilir. 

o Laboratuvara gelen idrar örneklerinin protokol numaraları santrüfüj 

tüpünün üzerine yazılır. 

 

Resim 3.17: Santrüfüj tüpüne protokol numarası yazılması 

 

o Yazılan numaralar doğrultusunda idrarlar santrüfüj tüpüne aktarılır.  

 

Resim 3.18: Santrüfüj tüpüne idrar konulması 

 

o Barkot numaraları cihaza girilerek okutulur. 

 

Resim 3.19: Strip okuyucusuna barkot numarası girilmesi 
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o Sıraya göre stripler, santrüfüj tüp içinde bulunan idrara daldırılır. 

 

Resim 3.20: Santrüfüj tüpüne strip daldırılması 

 

o Daldırılan idrar, santrüfüj tüpünden çakartılır. 

o Düz bir zeminde bir küvet içine yerleĢtirilmiĢ gazlı bez veya 

süzgeç kağıdında strip üzerinde bulunan fazlalık idrarlar 

emdirilerek cihazın tepsisine bırakılır. 

 

Resim 3.21: Santrüfüj tüpünden stripin çıkartılması  

 

 

Resim 3.22: Stripin cihaza yerleĢtirilmesi 
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o Cihazın start düğmesine basılarak striplerin okunması sağlanır.  

o Okuma iĢleminden sonra cihazın yazıcısından sonuçlar alınarak 

kaydı yapılır.  

 

Resim 3.23: Sonuç alınması  

 

o Laboratuvar sorumlusuna imzalattırılarak hastaya verilir veya 

servislere gönderilir.  
 

 Cihazın bakımı 

o Günlük bakım: Atık kabının boĢaltılması ve strip transfer 

tepsisinin temizlenmesi 

o Aylık bakım: Kalibrasyon yapılması ve cihazın iç ve dıĢ kısmının 

cihaz kapalıyken silinmesi 

 

3.6.5. Otoanalizörde Ġdrar Analizi 
 

Ġdrar analizlerini otoanalizörde yapmak amacıyla idrar otoanalizörü kullanılır. Bu 

cihaz, klinik laboratuvarlar için tasarlanmıĢ tam otomatik bir idrar analizörüdür. Cihazın 

kullanımı kolaydır ve doğru sonuç verir. Hasta numunelerinin yüklenmesinden itibaren strip 

okuma özelliği ve mikroskobik inceleme iĢlemi ile birlikte sonuç almaya kadar olan iĢlemleri 

yapabilme özelliğine sahip bir cihazdır. Cihaz, idrarın kimyasal ve mikroskobik analizini 

tamamen otomatik olarak gerçekleĢtirir; numunenin hazırlanmasında herhangi bir ön iĢleme 

gerek yoktur. 

 

Resim 3.24: Ġdrar otoanalizörü 
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 Prensip: Reflektans fotometre metodu, strip üzerindeki parametrelerin 

ölçümünü değerlendirip mikroskobik değerlendirmesine geçerek cihazın hafıza 

kısmına tanıtılan hücre resimleri, (Ģekilli elamanlar) cihaz üzerinde bulunan 
kamera ve 20X mikroskop (dijital imagin prosesör) vasıtasıyla 
karşılaştırma veya tanımlama esasına dayanır.  
 

Görüntü işleme yazılımı ve dijital görüntüleme yöntemi ile hücre belirlemesidir. 

 

 Teknik 

 ÇalıĢmaya baĢlamadan önce cihazın günlük bakımı yapılır; yani genel 

aksamı kontrol edilir.  

 Bu aksamlardan strip atık kutusu kontrol edilir. Strip kabına yükleme 

yapılır ve tanımlanır.  

 

Resim 3.25: Ġdrar otoanalizörün strip kabı 

 

 Atık su deposu kontrol edilir.  

 Günlük cihaza negatif ve pozitif kontrol metaryali verilir. 

 Kontrol sonuçları olumsuz çıkarsa cihazın kalibrasyonu yapılır. 

 Laboratuvara gelen idrar örnekleri idrar otoanalizör tüplerinin kırmızı 

Ģeridine kadar aktarılır.  

 

Resim 3.26: Otoanalizör barkodlu tüpü 

 

 Analizör tüpleri cihazın raklarına (numune taĢıma modülü) yerleĢtirilir. 

 

Resim 3.27: Ġdrar otoanalizörün rak kısmı 
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 Cihazın rakına yerleĢtirilen idrar tüpleri cihazın taĢıma bandına konur.  

 

Resim 3.28: Ġdrar otoanalizörün yürüme bandı 

 

 Cihaz çalıĢmaya baĢladıktan sonra ilk önce strip okuyucu bölümü okuma 

iĢlemini gerçekleĢtirdikten sonra raklardaki idrar yürüme bandı sayesinde 

mikroskobik değerlendirmesi için cihazın ikinci bölümüne gider. 

 Cihazdaki pipetleme yapan proplar sayesinde cihazın küvetlerine idrar 

bırakılır. 

 

Resim 3.29: Ġdrar otoanalizörun küvet bölümü 

 

 Bu küvetlerdeki idrarlar cihaz içerisindeki sandrüfüj ile santrüfüj edilerek 

sedimentler oluĢturulur. 

 

Resim 3.30: Ġdrar otoanalizörünün santrüfüj bölümü 
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 Küvet içerisindeki sedimentlerin (tabana yayılmıĢ hücreler) mikroskop ve 

kameralar sayesinde saha (5-20 saha) taramaları yapılarak 

değerlendirmesiyle sonucunu bilgisayar ekranına gönderir.  

 

 Ġdrar Otoanalizörünün ĠĢlem Basamakları 

 

 Barkotları tüplere yapıĢtırma 

UriSed cihazı aĢağıdaki barkot tipleri ile çalıĢabilmektedir: 

CODE 39 

CODE 128 

EAN-13 

EAN-8 

INTERLEAVED 2/5 

 

Resim 3.31: Ġdrar otoanalizörünün barkodlu idrar tüpü 
 

Barkotlar, hasta tüplerine, yandaki Ģekilde gösterilen kırmızı sınırlar arasına 

yapıĢtırılmalıdır. Bu sınırların dıĢına yapıĢtırılan barkotlar sistem tarafından okunamayabilir. 

Örnekler raklara yerleĢtirilirken barkotlu kısımları rakın açık kısımlarına denk gelmelidir. 
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 Ölçüm menüsü 

 

Ana ölçüm menüsünde bir liste bulunur. Bu listede ölçümlerin tarih ve zaman bilgisi, 

rack no ve sıra bilgisi, hastaların protokol no’ları, hasta isimleri ve ölçümün aĢamalarını 

gösteren bir satatus bölümü mevcuttur. 

 

Resim 3.32: Ġdrar otoanalizörünün giriĢ ekranı 
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o Menüde kullanılan butonların açıklaması  
 

 

Init: Bu butona basıldığında, cihaz açılıĢ iĢleminde gerçekleĢen self 

test iĢlemini gerçekleĢtirir. Eğer herhangi bir Ģekilde cihazın 

elektro-mekanik aksamı ile ilgili bir hata ile karĢılaĢırsanız bu 

butona basarak cihazdaki hatayı gidermeniz mümkündür. Bu 

buton ölçüm esnasında aktiftir; fakat cihaz hata vermedikçe 

basılması gerekir. 

 

Rack Out: Cihazın içinde kalan rack’ı dıĢarı çıkartır. Bu buton 

ölçüm boyunca çalıĢmaz durumdadır. 

 

Clear List: Ölçüm menüsünde bulunan tüm kayıtları ekrandan 

temizlemek için kullanılır. Bu butonla silinen kayıtlar arĢivden 

silinmez; sadece ekrandan silinir. 

 

Auto/Manual: Cihazın otomatik ya da manüel ölçüm modunda 

çalıĢtırılmasını seçmek için kullanılır. Ölçüm iĢlemi esnasında 

bu buton aktif değildir. 

 
Start/Stop Measurement: Ölçümün baĢlatılıp durdurulmasını sağlar.  

 

Exit: Rutin sonunda cihazın ve software’in kapatılmasını sağlar. Aynı 

zaman da bu butona basıldığında, cihaz günlük bakım iĢlemini 

baĢlatmak için kullanıcıdan onay bekler.  

 

o Database menüsü 

 

Ekran üç bölümden oluĢmuĢtur. 
 

 Ekranın sağ tarafında bulunan bölüm ikiye bölünmüĢtür.  

Üst kısım: Seçili hastanın Labumat sisteminden gelen kantitatif 

kimyasallı strip sonuçlarını ihtiva eder.  

Alt kısım: Ġdrar örneğinin mikroskobik fotoğraflarını ihtiva eder. Ġdrar 

örneği sütununda, hasta pozitif (+), negatif (-) veya ( ) 

onaylanmamıĢ, ( ) kalabalık, ( ) kalabalık kan hücresi RBC 

veya WBC olarak nitelendirilir.  

 Negatif; ölçüm esnasında herhangi bir parçacık detekte 

edilmediği anlamına gelir. Eğer Urised sadece MUC ve SPRM 

bulursa bu tip örnekleri de negatif olarak nitelendirir.  

 Geçersiz; örnek çok kalabalık(yoğun sahalar) ise görüntülenir 

ve bu hastanın hiç bir imajı değerlendirilemez. 
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Resim 3.33: Ġdrar otoanalizörün de seçilmiĢ hastanın sonuç ekranı 

 

 Image list: Seçili örneğe ait tüm imajların listesini ihtiva eder. 

 Database fonksiyonları (Veri tabanı fonksiyonları) 

 

 

Select/Deselect all: Listedeki kayıtların hepsinin birden seçilmesini ya da 

seçim iĢleminin geri alınmasını sağlar. 

 

Delete (sil): Seçili kaydın silinmesini sağlar. Silinen kayıt arĢivden 

tamamen yok olur. 

 

Modify (değiĢtir): Bu butona basarak seçili hasta kaydına yeni bir 

protokol no’su ya da isim girilebilir. 

 

Filter ( bul): Bu fonksiyon arĢivlenmiĢ hastalara kolayca ulaĢma imkânı 

sağlar. Fitreleme iĢlemi tarih, hasta ismi, protokol no’su kriterleri 

baz alınarak yapılır. Ayrıca filtreleme fonksiyonu kullanılarak 

sadece pozitif, sadece negatif ya da sadece geçersiz hastalar 

görüntülenebilir. 

 

Gallery (albüm): Seçili kayda ait tüm imajları tek bir sayfada 

görüntülemeye yarar. Bu ekran açıldığında istenilen örneğe çift 

tıklanarak istenilen görüntü daha detaylı (tam ekran) incelenebilir. 
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Full eval (tam değerlendir): Bu fonksiyon sayesinde seçili hasta 

kayıtlarının evelüe edilmemiĢ (otomatik evelüasyon dıĢında kalan) 

tüm imajlarıda evelüe edilebilir. 

 

Comment (yorum gir): Bu fonksiyon kullanılarak seçili hasta kaydına 

istenilen yorumlar yazılabilir. Girilen yorumlar host bilgisayarına 

ve yazıcıya da aktarılır. 

 

Export (yolla): Bu fonksiyon sayesinde seçili kayıtlar ham imaj 

formatında ve sonuçları ile birlikte baĢka bir klasöre html uzantısı 

ile kaydedilebilir. 

 

Print (bas): Seçili kayıtların yazıcıdan çıktısının alınmasını sağlar. 

 
Exit (çık): Sistem yazılımının kapatılmasını sağlar. 

 
Transfer (yolla): Seçili kayıtların Host bilgisayarına aktarımını yapar. 

 
QC: Kalite kontrol solüsyonların çalıĢmaya baĢlamak için kullanılır. 

 

 Ġmaj izleme ekranı 

 

Seçilen hasta kaydında herhangi bir imajın üstüne çift tıklama vasıtası (tam ekran) ile 

görüntülenir. Yukarıdaki sağ ve sol ok tuĢları kullanılarak kayda ait diğer sahalar arasında 

geçiĢ yapılabilir. Sağ yukarı bölümde seçili ekranda saptanmıĢ parametrelerin sonuçları 

bulunur. Sağ yukarıda bulunan bu özet sonucun içinde parametreler tek tek yanlarındaki 

check box’lar iĢaretlenerek filtre edilebilir. 

 

Menüde kullanılan fonksiyonların açıklamaları: 

 

Default: Bu fonksiyon seçildiğinde, kullanıcı tarafından daha önce imaja tanımlanan 

evelüasyon iĢlemi( manuel kullanıcı tanımlamalrı) geri alınır ve ham değerler ekranda 

gösterilir. 

 

Eveluate: Ekranda bulunan imajı değerlendirmek için kullanılır. 

 

Hide Text: Ġmaj üzerindeki hücre isimlerini ekrandan kaldırır (izleme amaçlı). 

 

Print: Ekrandaki imajın yazıcıdan yazdırılmasını sağlar. 

 

Start Show: Seçili imajdan baĢlayarak örnek kaydına ait tüm imajları slâyt gösterisi 

olarak ekrana getirir. 
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Resim 3.34: Ġdrar otoanalizörün de mikroskopik görünüm ekranı 

 

 Ġdrar Otoanalizöründe Haftalık Bakım 

 

 Günlük temizlik prosedürü uygulanır.  

 Strip taĢıma bantları yerinden sökülerek deterjanlı soğuk su ile temizlenir.  

 Durulanıp kurulandıktan sonra prosedürüne uygun olarak yerine takılır.  

 Dikkat edilmesi gereken noktalardan biri, bantlar kanallara düzgün 

geçirilmesi ve bant ruloları doğru takılmasıdır (beyaz diĢli parça sol 

tarafa gelecek Ģekilde takılmalı, cihazdaki metal diĢliyle temas ettiği hafif 

sağa sola hareket ettirilerek doğrulanmalıdır aksi takdirde stripler bant 

üzerinde ilerleyemez.) 

  Tüm parçalar temizlenip kurulandıktan sonra yerine dikkatlice takılır. 

  Kaset taĢıma ünitesi çok gerekmedikçe cihazdan sökülmemeli ve ıslak 

gazlı bezle silinir.   

 Son olarak, cihazın dıĢ üniteleri nemli gazlı bezle silinerek temizlenir. 

 Tüm temizlik sürecinde, ağartıcı, metal ve plastik aksamlara zarar 

verebilecek kimyasal maddelerden uzak durulur. 
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Cihazın sorunsuz ve sağlıklı çalışması için aşağıdaki bakım işlemlerinin düzenli 

olarak yapılması önerilir: 

 

 Atık kabı her rutin çalıĢmanın sonunda boĢaltılıp yıkanmalıdır. 

 günde bir strip bandı, bu bandı çeviren silindirler ve bandın altındaki 

plastik tepsi sistemden çıkarılıp su ile yıkanır.  

 Üzerinden çıkarılan silindir metal Ģaftlar nemli bezle temizlenir. 

 Her söküp takmada, silindirlerin uygun biçimde dönüp dönmediği 

mutlaka kontrol edilir. 

 Bakım iĢlemlerini yaparken optik parçalara dokunmamaya özen 

gösterilir. 

 Rack yükleme modülü sistemden ayrılarak nemli bezle temizlenir.  

 Çıkartılan parçalar sisteme geri takılırken mutlaka kurulanır. 

 Cihazın ana yüzeyi nemli bezle silinir. 

 Strip bantları takım halinde 3 yılda bir değiĢtirilir. 

 Santrifuj ünitesinin kapağı sökülerek iç kısmı temizlenip kurulandıktan 

sonra yerine takılır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda idrarın kimyasal analizini tekniğine 

uygun yapabileceksiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

A-Ġdrarda Kalitatif Protein Analizi 
 

 Deney tüpünün 2/3’si kadar idrar 

koyunuz. 

 

 Ġdrar tüpünü 45 derecelik açı ile alttan 

tutunuz. 
 

 Tüpün üst kısmındaki idrarı alev 

kaynağında, tüpü devamlı çevirerek 

ısıtınız. 

 Deney tüpünün çatlamamasına dikkat 

ediniz. 

 

 Ġdrar kaynamaya baĢladığında, idrar 

üzerine 3-4 damla tanret reaktifi 

damlatınız. 
 

 OluĢan bulanıklık derecesine göre 

makroskobik değerlendirmesini yapınız. 

 Bulanıklık derecesini gözle 

değerlendirirken dikkat ediniz. 

 

 Sonucu rapor ediniz.  

B-Ġdrarda Kantitatif Protein Analizi   

 Dereceli sanrifüj tüpüne 10 ml idrar 

koyunuz. 
 

 Ġdrar üzerine, 5 ml %20’lik TCA ilave 

ediniz. 
 

 Tüp alt-üst ederek bulanıklık ve çökelti 

oluĢumu için 5 dakika bekleyiniz. 
 

 idrar tüpünü, 1500 – 2000 devirde 5 

dakika santrifüj ediniz.  

 Santrüfüj cihazının devrine dikkat 

ediniz. 

 Tüpteki çökeltinin yüksekliğini, tüp 

üzerindeki skaladan okuyunuz.  

 Okuma iĢlevini gerçekleĢtirirken dikat 

ediniz. 

 Okunan çökelti yüksekliğini 0,21 ile 

çarpınız. 
 

 Protein miktarını % gram cinsinden 

hesaplayınız. 
 

 Sonucu rapor ediniz.  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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C-Ġdrarda kalitatif glikoz analiz metodu  

 Deney tüpüne 2-3 ml fehling A – B 

reaktifi koyunuz. 
 

 Tüpü bek üzerinde hafif eğik Ģekilde 

kaynatınız. 

 Deney tüpünün çatlama riskini göz 

önünde bulundurunuz. 

 Kaynatılan fehling reaktifli tüp üzerine 

damla damla idrar ilave ederek 

kaynatmaya devam ediniz. 

 

 Kaynatma esnasında Tüpte sarı çökelek 

bir renk oluĢursa veya renk oluĢumu 

olmazsa kaynatmayı sona erdiriniz. 

 

 OluĢan renk Ģiddetine göre (+ ,++, +++, 

++++) müspet olarak değerlendiriniz. 
 

 Renk oluĢmamıĢsa negatif olarak 

değerlendiriniz. 
 

D-Ġdrarda kantitatif glikoz analiz 

metodu 
 

 Beher glasa 5ml kantitatif benedik 

reaktifi koyunuz. 
 

 Üzerine, spatulayla 1 veya 2 gr susuz 

sodyum karbonat ilave ediniz. 
 

 KarıĢımı, sodyum karbonat eriyinceye 

kadar ısıtınız. 
 

 2 ml’lik pipete, glikozlu idrardan 

çekiniz. 
 

 Kaynamakta olan ayıraç üzerine damla 

damla pipetteki idrardan damlatınız. 
 

 Damlatma sırasında beher glası dairesel 

hareketlerle sürekli çalkalayınız. 
 

 Beher glastaki mavi rengin kaybolup 

beyaz bir çökeleğin oluĢması ile idrar 

damlatmayı kesiniz. 
 

 Pipetten, harcanan idrar hacmini 

okuyunuz. 
 

 Test formülüne göre analiz sonucunu 

hesaplayınız. 
 

 Sonucu rapor ediniz.   

E– Ġdrarda Bilürubin Analizi  

 Deney tüpüne 5 ml idrar koyunuz.  

 Tüpü, 45oC’lik açı ile alttan tutunuz.  

 Tüp ağız kenarından, tabaka oluĢturacak 

Ģekilde 1 ml rosin reaktifi koyunuz. 
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 Ġdrar ile reaktif tabakaları arasında 

oluĢan zümrüt yeĢili halkayı 

gözlemleyiniz. 

 

 Halkanın kalınlığına göre 

değerlendiriniz.           
 

 Sonucu rapor ediniz.  

F–Ġdrarda Ürobilinojen Analizi  

Deney tüpüne 5ml taze idrar koyunuz.  

 Ġdrar üzerine 1ml ehrlich reaktifini 

damla damla ilave ederek karıĢtırınız. 
 

 5 dakika bekletiniz.  

 Ġdrarda ürobilinojen artıĢını, oluĢan kiraz 

kırmızısı rengin Ģiddetine göre 

değerlendiriniz. 

 

 Sonucu rapor ediniz.  

G - Ġdrarda Ürobilin Analizi  

 Deney tüpüne 5-10 ml idrar koyunuz.  

 Ġdrar taze ise var olan ürobilinojeni 

ürobiline çevirmek için üzerine 1-2 

damla lugol reaktifi damlatarak 

karıĢtırınız.  

 

 KarıĢımı bir süre bekletiniz.  

 Bekleme sonunda, tüpteki idrar kadar 

üzerine eĢit miktarda doymuĢ zinc asetat 

reaktifi koyunuz. 
 

 Tüpün ağzını parafilmle kapatıp alt üst 

ederek karıĢtırınız. 
 

 5 dakika bekletiniz.  

 Temiz ve kuru bir tüpe süzünüz  

 Ürobilin varlığında görülen yeĢil 

floresansın Ģiddetine göre sonucu rapor 

ediniz. 
 

Ğ-Ġdrarda Hemoglobin Analizi  

 Deney tüpüne 5ml idrar koyunuz.  

 Ġdrar üzerine 2 damla o-toluidin reaktifi 

ve 2 damla asit peroksit reaktifi ilave 

ediniz. 
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 Hemoglobin varlığında oluĢan mavi 

veya mavi-yeĢil renge göre 

değerlendiriniz. 

 

 Sonucu rapor ediniz.  

H–Ġdrarda Striple SG, Ph, Lökosit, 

Nitrit,Eritrosit, 

Protein,Glukoz,Hemoglobin, Keton, 

Bilirubin,Ürobilinojen Gibi 

Parametrelerin Kalitatif Kimyasal 

Analizi 

 

 Santrüfüj tüpüne idrar koyunuz  

 Stripi santrüfüj içine daldırınız.  

 Stripi 30 saniye bekletiniz  

 Stripi çıkarırken tüpün ağız kısmına 

değdirerek stripteki fazla idrarın tüpte 

kalmasını sağlayınız 
 

 Stripi renk skalasına tutunuz.  

 Renk skalasına göre değerlendirmenizi 

yapınız. 
 

 Değerlendirme sonucunu, istem 

kâğıdına yazınız. 
 

Ġ-Otoanalizörde Ġdrar Analizi ÇalıĢma 

Tekniği 
 

 Ġdrar otoanalizör tüpüne kırmızı Ģeridine 

kadar idrar koyunuz. 
 

 Ġdrar tüplerini, numune taĢıma moduna 

yerleĢtiriniz. 
 

 TaĢıma modunu, cihazın taĢıma bandına 

yerleĢtiriniz. 
 

 Cihazı çalıĢtırınız.  

 Çıkan sonuçları, cihazın yazıcısından 

alınız. 
 

 Çıkan sonuçları laboratuvar 

sorumlusuna imzalatınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, proteinlerin idrarda görülmesi durumuna verilen addır?  

A) Protein 

B) Albümin 

C) Kanproteini 

D) Proteaz 

E) Proteinüri 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, idrarda kalitatif protein analizidir? 

A) Purdy metodu 

B) Biüret metodu 

C) Esbac metodu 

D) Tanret metodu 

E) Bence – Jones metodu 

 

3. AĢağıdaki metodların hangisinde, prensip; ısı ile koagülasyon ve kimyasal maddelerle 

çökme esasına dayanır? 

A) Sulfosalisilik asit metodu 

B) Triklorasetik asit metodu 

C) Tanret metodu 

D) Kazım aras metodu 

E) Biüret metodu 

 

4. Kantitatif protein analizi hangi idrar örneği ile çalıĢılır? 

A) Spot idrar 

B) 24 saat’lik idrar 

C) Kateter idrar 

D) Gece idrarı 

E) Ġki veya üç kap idrar 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi, idrarda kantitatif protein analizidir? 

A) Purdy metodu 

B) Sulfosalisilik metodu 

C) Triklorasetik asit (TCA) 

D) Heller metodu 

E) Kaynatma metodu 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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6. AĢağıdaki değerlerden hangisi, glikozda böbrek eĢik değeri olarak kabul edilir? 

A) 150 mg / dl 

B) 170 mg / dl 

C) 190 mg / dl 

D) 180 mg / dl 

E) 130 mg / dl 

 

7. Ġdrarda bilirubin analizinin hemen çalıĢılmasına sebep olan etken aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) TortulaĢması. 

B) Bakteri çoğalması. 

C) Bayatalması. 

D) GüneĢ ıĢığı. 

E) Glikozlanması. 

 

8. Ġdrarda eritrosit ( kan ) görülmesi olayı aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Hemotom. 

B) Hamatürü. 

C) Porfilin. 

D) Hemoistasis. 

E) Sterkobilinojen.  

 

9. Böbreğin idrarı yoğunlaĢtırabilme ya da dilue etme yeteneğini gösteren parametre 

hangisidir? 

A) pH parametresi 

B) Lökosit parametresi 

C) Eritrosit parametresi 

D) Spsefik gravite parametresi 

E) Keton parametresi  

 

10. Üriner yolların enfeksiyonunu gösteren parametre, aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Bilirubin parametresi 

B) Ürobilinojen parametresi 

C) Nitrit parametresi  

D) pH parametresi 

E) Glukoz parametresi 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

 

 

 

Bu faaliyette kazandığınız bilgilerle böbrek taĢlarının fiziksel analizini tekniğine 

uygun olarak yapabilecektir. 

 

 

 

 

Böbrek taĢlarının fiziksel analizinin klinik açıdan önemini araĢtırınız. 

 

4. BÖREK TAġLARININ FĠZĠKSEL 

ANALĠZĠ 
 

Böbrek taĢlarının analizi, hastalıkların etkisi ve tedaviyi planlamada önemlidir. Her 

böbrek taĢını analiz etmek gerekmez. Özellikle etyolojisi biliniyor ve teĢhis için yeterli ise 

analiz gerekli değildir. TaĢ oluĢumunda birden fazla etyolojisi bulunabilir. TaĢ analizi, bu 

taĢlar arasındaki ayırımı yapmaya yardımcı olur. 

 

4.1. Böbrek TaĢlarının OluĢumu 
 

Böbrekler, vücudumuzun filtre sistemi olarak çalıĢır. Kan sürekli olarak böbreklerden 

süzülürken yararlı maddeler emilir; istenmeyen maddelerse idrarla dıĢarı atılır. Genellikle 

idrar çok konsantre ise böbrek taĢı oluĢma riski artar. Konsantre idrar içerisinde atılan tuzlar 

ve mineraller böbreklerin iç yüzeyinde tübül denilen ünitelerde zamanla taĢa dönüĢecek 

kristaller halinde çökeltiler oluĢturur. Zamanla bu kristaller birleĢerek taĢ haline gelir. 

 

Resim 4.1: Böbrek yapısında taĢ görünümü 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Böbrek taĢ hastalığı, (Nefrolitiazis) idrarda yüksek seviyelerde kalsiyum, 

(hiperkalsüri) okzalat (hiperokzalüri) veya ürik asit (hiperürikozüri) olduğunda ve bunlara 

ek olarak kristallerin birbirine yapıĢmasını engelleyen sitratın az miktarda bulunması ya da 

yetersiz sıvı alımına bağlı idrarın daha konsantre olduğu durumlarda ortaya çıkar. Bu süreç, 

istiridye içerisine giren bir parça kum tanesinin zamanla inciye dönüĢmesine benzetilebilir. 

TaĢların büyüklüğü ufak bir pirinç tanesinden bir mandalina büyüklüğüne kadar değiĢebilir. 

 

Resim 4.2: Böbrek ve mesane yapısında taĢ görünümü 

 

 TaĢı oluĢturan sebepler 
 

 Uzun dönem hareketsiz kalma, 

 Ġdrar yolu enfeksiyonları, 

 Böbrekte yapısal bozukluklar, 

 Böbrek rahatsızlığı bulunanlar, 

 Beslenme alıĢkanlıkları, 

 Sıcak iklim kuĢağında yaĢamak, 

 Yetersiz sıvı alımı, 

 Bazı ilaçlar (anti-viral ilaçlar), 

 Genetik faktörler, 

 Metabolik hastalıklar (Gut gibi), 

 GeçirilmiĢ barsak hastalıkları, 

 Yüksek dozda D vitamini alımı ve kalsiyum alımı, 

 AĢırı kilolu olma. 
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4.2. Böbrek TaĢı ÇeĢitleri 

 
 

4.2.1. Ġnorganik TaĢlar 
 

4.2.2.1. Kalsiyum TaĢları 
 

Üriner sistemde en sık görülen taĢlar, kalsiyum taĢlarıdır ve genellikle kalsiyum 

okzalat veya kalsiyum fosfat taĢlarından oluĢur. TaĢlar, çoğunlukla idrarda ya yüksek 

kalsiyum (hiperkalsiüri) ve okzalat konsantrasyonları (hiperokzalüri) nedeniyle ya da 

engelleyicilerin konsantrasyonlarının, sözgelimi sitrat konsantrasyonunun azalmasıyla 

(hipositratüri) oluĢur. Kalsiyum taĢları genellikle 30 yaĢ üstü erkeklerde görülür. Kalsiyum 

taĢı hastalığı genellikle irsidir. Hareketsiz kiĢiler, yatalak hastalar, bazı kemik hastaları, 

böbrek hastalarında ve aĢırı D vitamini alanlarda görülür. Böbrek taĢlarının %70 -80’ni 

kalsiyum oksalat taĢları oluĢturur. 

  

Resim 4.3: Kalsiyum oksalat taĢ görünümü 

 

 Kalsiyum Oksalat TaĢının OluĢumunda Önem TaĢıyan Etmenler: YeĢil 

yapraklı sebzeler, üzüm, limon, kızılcık, erik, badem, ceviz, çay, kakao, kahve 

gibi sebze, meyve ve yiyeceklerde oksalik asit çok bulunduğundan dolayı önem 

taĢır. 

 

4.2.2.2. Amonyum Magnezyum Fosfat TaĢları 
 

Enfeksiyon taĢlarıdır. Bütün taĢların %15-20’sini teĢkil eder. TaĢın oluĢumu üre 

parçalayan bakterilerle (psödomonas, klepsiella, proteus ve stafilakokların bazı tipleri) 

enfeksiyon ve idrarla yoğun olarak amonyum magnezyum fosfat ve karbonatların atılması 

gerekir. Üreyi parçalayan bakterilerin üreyi parçalaması sonucu ortama fazla miktarda 

amonyum (NH4) ve bikarbonat (HCO3) çıkar ve taĢ oluĢumunu hızlandırır. Amonyum 

magnezyum fosfat taĢları böbreğin boĢluklarını dolduracak Ģekilde geliĢir. 
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4.2.2. Organik TaĢlar 
 

4.2.2.1. Ürik Asit TaĢları  
 

Böbrek taĢlarının % 10'u ürik asit içerir. Bu, normal vücut metabolizması ile üretilen 

bir maddedir. Kanda erir halde böbreğe taĢınır ve buradan idrarla atılır. Vücutta ürik asit 

itrahını artıran durumlar ürik asit taĢı oluĢturabilir. Bu durumlar, doğuĢtan gelen sebepler, 

mide, barsak sistemi bozuklukları, bazı ilaçların kullanımı, ĢiĢmanlık, fazla et tüketilmesidir. 

Bu durum erkeklerde daha çok görülür. Ürik asit yüksekliği ve eklem iltahapları ile seyreden 

gut hastalığında da ürik asit taĢları oluĢabilir. Asit idrar, ürik asitin çökelmesini hızlandırır. 

 

4.2.2.2. Sistin TaĢı  
 

Bu taĢlara ender rastlanır, ( %2 ) DoğuĢtan metabolizma bozukluğu sonucu sistinürisi 

olan kiĢilerde görülebilir. Radyo – opak bir taĢtır. Asit idrarda oluĢumu daha kolaydır. 

 

4.2.2.3. Ksantin TaĢları 
 

Çok nadir rastlanabilen ve yine doğuĢtan bir metabolizma bozukluğu olan ksantinüri 

sonucu oluĢur. Ksantin oksidaz inhibitörlerinin üzun süre kullanılması da bu taĢın oluĢumuna 

sebep olabilir. 

 

4.3. Böbrek TaĢları Analizinin Klinik Önemi 
 

Böbrek taĢları çok çeĢitli sebeplere bağlı olarak idrar yollarında meydana gelen, 

yapıları farklı taĢlardır. Böbrek ve idrar yollarındaki taĢlar, idrar yollarının tıkanmasına bağlı 

olarak geliĢen böbrek hastalıklarının en sık görülen sebebidir. Böbrek taĢı analizi 

yapılmasının önemli amacı, oluĢan taĢın cinsini ve hangi besin türünden oluĢtuğunu öğrenip 

kiĢiye o besin türünden diyet vererek tekrar taĢın oluĢumunun önüne geçilir. 

 

4.4. Böbrek TaĢlarının Fiziksel (Makroskobik) Analizi 
 

 Teknik: Laboratuvara gelen böbrek taĢı örneklerinin fiziksel incelemesi 

aĢağıdaki gibi yapılır.  

 

 Görünümü: Okzalat taĢları genellikle sert ve yüzeyleri pürüzsüzdür. 

Ürik asit taĢları çok serttir. Yüzeyleri düzdür. Fosfat taĢları toprak gibi 

olup elde kolayca ezilir.  

 Rengi: Fosfat taĢları, açık kirli beyaz veya sarımtırak renklidir. Ürat ve 

okzalat taĢları esmerdir. 

 Kıvamı: Okzalat ve ürik asit taĢları çok sert; fosfat taĢları toprak gibidir. 

 Ağırlığı: TaĢların büyüklüğü ve ağırlığı, bir mercimek tanesinden bir 

yumurta tanesine kadar değiĢebilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda böbrek taĢlarının fiziksel analizini 

tekniğine uygun yapabileceksiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ÇalıĢma ortamını hazırlayınız. 
 

 Laboratuvara gelen örneği kabul ediniz.  

 Analizi yapılacak örneği numara veya 

isme göre belirleyiniz 
 

 Belirlediğiniz örneği, görünümü 

yönünden inceleyiniz. 
 

 Örneği, rengi yönünden inceleyiniz.  

 Örneği kıvamı açısından inceleyiniz.  

 Örneğin ağırlığını tartınız.  

 Fiziksel açıdan incelenen örneğin sonuç 

değerlendirmesini yapınız. 
 

 Sonuç istem kâğıdına yazınız.  

 Ġstem kâğıdını laboratuvar sorumlusuna 

imzalatınız. 
 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdaki bileĢiklerin hangisi, böbreklerde taĢ oluĢturmaz? 

A) Oksalat 

B) Fosfat  

C) Kalsiyum 

D) Üre 

E) Sistin 

 

2. Böbrek taĢı oluĢumuna neden olmayan durum, aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) KiĢinin hareketli olması. 

B) Sıcak iklim kuĢağında yaĢamak. 

C) Beslenme alıĢkanlıkları. 

D) AĢırı kilo alımı. 

E) Yetersiz sıvı alımı. 

 

3. Üriner sistemde en sık görülen taĢ, aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Ürik asit taĢı 

B) Sistin taĢı 

C) Ksantin taĢı 

D) Fibrin 

E) Kalsiyum taĢı 

 
4. DoğuĢtan metabolizma bozukluğu sonucu, kiĢilerde görülebilen taĢ, aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Ürik asit taşı 

B) Kalsiyum taşı 

C) Fosfat taşı 

D) Magnezyum 

E) Sistin taşı 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi, inorganik taĢ değildir? 

A) Kalsiyum 

B) Okzalat 

C) Fosfat 

D) Ürik asit 

E) Amonyum 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

 

 

 

 

Bu faaliyette kazandığınız bilgilerle böbrek taĢlarının kimyasal analizini tekniğine 

uygun olarak yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

Böbrek taĢlarının kimyasal analizini, sağlık kuruluĢunda izleyip izlenimlerinizi dosya 

halinde hazırlayarak arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

5. BÖBREK TAġLARININ KĠMYASAL 

ANALĠZĠ 
 

Böbrek taĢlarının büyük çoğunluğu inorganik taĢlardır. TaĢlar genelde saf değildir. 

Bazen bir tek taĢta birden fazla inorganik madde bulunabildiği gibi, organik maddeler de 

bulunabilir. Bunun için taĢın gözle muayenesi dikkatlice yapılır. Rapor edildikten sonra 

kimyasal analizlere geçilir. 

 

TaĢların çoğu inorganik olduğundan önce inorganik analizlerinin yapılması uygundur. 

Böbrek taĢları analizinin günümüzde taĢ analizörleri ile fiziksel ve kimyasal analizleri 

yapılmaktadır; fakat, iyi bir inceleme için çeĢitli tetkiklerin yapılması önemlidir. 

 

5.1. Ġnorganik Analizler 
 

 Ġnorganik ve Organik Analizlerde Kullanılan Reaktifler 
 

 % 10’luk HCl  

 2 N HCl 

 Nitrik asit (konsantre)  

 Asetik asit % 10 

 Amonyak (konsantre)  

 % 10’luk NaOH 

 Sodyum karbonat % 10 

 Potasyum pemanganat, 0.001 M 

 Amonyum okzalat (doygun) 

 Amonyum molibdat. (0,02 M) :12,5 gr amonyum molibdat (4.H2O) 150 

ml 10 N H2SO4 içinde çözülür. Son hacim distile su ile 500 ml’ye 

tamamlanır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Fenol ftalein % 0,5 

 Nessler reaktifi  

 p – nitrobenzen azoresorsinol %0,5 gr (%95’lik etil alkolde hazırlanır) 

 Amonyak çözeltisi ( seyreltik) 

 Kloroform (konsantre) 

 % 33’luk NaOH 

 

5.1.1. Karbonat Analizi 
 

 Teknik 

 Laboratuvara gelen örnek, havanda ezilerek toz haline getirilir.  

 Tozun yarısı, deney tüpüne konur.  

 Üzerine tozu çözebilecek kadar yaklaĢık 10 ml % 10’luk HCl ilave 

edilmesinden sonra gaz çıkıĢı olup olmadığı kontrol edilir. Süratli ve 

devamlı köpürme varsa karbonatların bulunduğuna karar verilir. 

 Bundan sonra tüpün muhtevası bek üzerinde kayanatılarak tozların iyice 

erimesi sağlanır ve eriyen tozlar süzülür. 

 Bu süzüntü; okzalat fosfat ve magnezyum tayinlerinde kullanılır. 

 

5.1.2. Okzalat Analizi  
 

 Teknik: Karbonat analizinde elde edilen süzüntüde okzalat olup olmadığını 

öğrenmek için aĢağıdaki iĢlemler yapılır; 

 

 Süzüntünün 1 -2 ml’sine bir damla fenolftalein damlatılır.  

 Pembe renk meydana gelinceye kadar konsantre amonyak ilave edilir. 

 Bir çökelek meydana gelirse % 10 asetik asitten pembe renk kaybolana 

kadar konur. 

 Çökelek asetik asitte erimezse okzalat olduğuna karar verilir. 

 Çökelek erirse fosfat olduğuna karar verilir. 

 

5.1.3. Fosfat Analizi  
 

 Teknik: % 10 hidroklorik asitte çözülüp süzülen kısımdan fosfat tayini için 

aĢağıdaki iĢlemler yapılır;  

 

 Ġlk iĢlem, okzalat analizinin tekniğinde olduğu gibi yapılır. 

 Ġkinci iĢlemde, ayrı bir deney tüpüne alınan 1- 2 ml lik süzüntüye 1-2 

damla konsantre nitrik asit ve 2 ml amonyum molibdat ilave edilerek 

kaynatılır. 

 Limon sarısı bir renk veya çökelek, fosfatların varlığını gösterir. 
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5.1.4. Kalsiyum Analizi 
 

 Teknik  

 

 Bir miktar süzüntüye bir kaç ml % 10 NaOH ve bunun üzerine % 10’luk 

asetik ilave edilir.  

 Beyaz bir bulanıklık veya çökelek, kalsiyum okzalatın varlığını gösterir. 

 Eğer 10 dakika içinde bulanıklık oluĢmazsa 5 ml doygun amonyum 

okzalat ilave edilir. 

 Beyaz bir çökelek veya bulanıklık, kalsiyumun varlığını gösterir. 

 

5.1.5. Magnezyum Analizi 

 
 Teknik  

 Bir miktar süzüntüye birkaç damla konsantre amonyak ve % 95’lik etil 

alkolde hazırlanmıĢ p-nitrobenzen azoresorsinol % 5’lik çözeltisinden 

1ml ilave edilir.  

 30 saniye içinde mavi bir renk görülmesi magnezyumun varlığını 

gösterir. 

 

5.1.6. Amonyum Analizi 
 

 Teknik: Test iki aĢamada yapılır. 

 

 Birinci aĢamada; deney tüpüne bir miktar taĢ tozu konur; üzerine 2-3ml 

%10’luk NaOH eklenerek kaynatılır.  

 Kaynama esnasında amonyak kokusunun duyulması veya tüpün ağzına 

kırmızı turnusol kağıdı değmeden yaklaĢtırılarak kağıdın maviye 

dönüĢmesi amonyum bulunduğunun göstergesidir. 

 Ġkinci aĢamada; deney tüpüne bir miktar süzüntü alınır; süzüntünün 

üzerine %10’luk NaOH ten birkaç damla ve üzerine 5ml Nessler reaktifi 

ilave edilir. 

 Kahverengi bir bulanıklık veya çökelek amonyak varlığını gösterir.   

 

5.2. Organik Analizler 
 

5.2.1. Ürik Asit Analizi 
 

 Teknik  

 Ana numuneden bir miktar deney tüpüne veya saat camı üzerine alınır. 

 Hafif alevde ısıtılır. Tuğla kırmızımsı renk oluĢur. 

 Bunun üzerine 1-2 damla NaOH damlatılır.  

 Tüp içinde veya saat camı üzerinde mavi - menekĢe renk oluĢursa bu taĢ 

ürik asit taĢıdır. 
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5.2.2. Ksantin Analizi 
 

 Teknik  

 Ürik asit analizi için toz haline getirilen tozdan bir kısım alarak konsantre 

nitrik asit ile nemlendirilir. 

 Su banyosunda kuruduktan sonra sarı bir renk görülür. 

 %10’luk NaOH ilavesi ile portakal kırmızısı renk oluĢur ise ksantin taĢı 

olduğu anlaĢılır. 

  

5.2.3. Sistin Analizi 
 

 Teknik  

 Bir kısım toz, deney tüpünün içerisine konularak üzerine 1-2 ml kadar 

konsantre amonyak ilave edilir.  

 Ġyice karıĢtırıldıktan sonra üstte bulunan sıvıdan bir lam üzerine birkaç 

damla yayılır.  

 Çeker ocakta hava akımı ile kurumaya bırakılır. 

 Çıplak gözle veya mikroskop altında hekzagonal kristallerinin görülmesi, 

sistinin gösterir.  

 Ayrıca sistin yandığı zaman mavi bir alev verir.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda, böbrek taĢlarının kimyasal analizini 

tekniğine uygun yapabileceksiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ÇalıĢma ortamını hazırlayınız.  

 Laboratuvara gelen örnekleri kabul 

ediniz. 
 

 Karbonat analizinde kullanılacak 

reaktifleri hazırlayınız.  
 

 Analizi yapılacak örneği havanda ezerek 

toz haline getiriniz. 
 

 Elde edtiğiniz tozun yarısını deney 

tüpüne koyunuz. 
 

 Üzerine tozu çözebilecek 10ml %10’luk 

HCI koyunuz. 
 

 Reaktifi koyduktan sonra gaz çıkıĢı olup 

olmadığını kontrol ediniz. 
 

 Süratli ve devamlı köpürme olması 

halinde karbonatın olduğuna karar 

veriniz 

 

 Sonucu istem kağıdına yazınız.  

 Sonuç raporunu, laboratuvar 

sorumlusuna imzalatınız. 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Deney tüpüne belirli miktarda toz ve üzerine 10ml % 10’luk HCI asit konulması 

sonucu, gaz çıkıĢı olması ve devamlı köpürmesi, aĢağıdaki taĢlardan hangisinin 

tanısını verir? 

A) Okzalat taĢı 

B) Fosfat taĢı 

C) Karbonat taĢı 

D) Kalsiyum taĢı 

E) Ürik asit taĢı 
 

2. Bir deney tüpüne alınan 1- 2 ml’lik süzüntüye 1-2 damla konsantre nitrik asit ve 2 ml 

amonyum molibdat ilave edilerek kaynatılması durumunda; limon sarısı bir renk veya 

çökelek oluĢması, aĢağıdakilerden hangisinin varlığını gösterir? 

A) Ksantin  

B) Sistin 

C) Ürik asit 

D) Fosfat 

E) Magnezyum 
 

3. Süzüntü üzerine birkaç damla %10’luk NaOH damlattıktan sonra üzerine 5ml Nessler 

reaktifi ilavesi sonucu oluĢan kahverengi bir bulanıklık veya çökelek, aĢağıdaki 

taĢların hangisinin varlığını gösterir? 

A) Kalsiyum 

B) Karbonat 

C) Amonyak 

D) Fosfat 

E) Ksantin 
 

4. Çıplak gözle veya mikroskop altında hekzagonal kristallerinin görülmesi, aĢağıdaki 

taĢlardan hangisinin varlığını gösterir? 

A) Ürik asit  

B) Ksantin 

C) Kalsiyum 

D) Sistin 

E) Fosfat 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi, organik taĢ değildir? 

A) Ürik asit taĢı 

B) Ksantin taĢı 

C) Sistin taĢı 

D) Fibrin 

E) Fosfat taĢı 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

Modül sonunda kazandığınız yeterliği aĢağıdaki soruları cevaplandırarak 

değerlendiriniz. 

 

1. Ġdrar oluĢumunda böbreklerde rol oynayan evreleri yazınız. 

2. Ġdrar analizinin klinik açıdan önemini açıklayınız. 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

3. (   ) Ġdrar, vücuttaki su – elektrolit ve asit baz dengesini ayarlar. 

4. (   ) Ġdrar, böbreklerde üretilen kompleks bir çözelti değildir. 

5. (   ) Günün herhangi bir saatinde kalitatif test analizi için alınan idrarara spot idrar 

denir. 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerleri doğru sözcüklerle doldurunuz. 

 

6. Erkeklerde idrardaki bir patolojik olgunun nereden kaynaklandığını öğrenmek için 

……………………………… idrar toplama örneğinden faydalanılır. 

7. Ġdrarda renk değiĢikliği ………………………………..veya 

………………….bağlıdır. 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

8. 24 saat’lik idrar miktarının patolojik olarak kabul edilen sayısal değeri, 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) 550 -2000 ml 

B) 600- 1850 ml 

C) 650- 1900 ml 

D) 4500-2100 ml 

E) 700-1950 ml 

 

9. Ġdrarın ağrılı yapılması hali, aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Noktüri 

B) Diüri 

C) Pollakiüri 

D) Anüri 

E) Oligüri 

 

10. Ġdrarda protein analizi, aĢağıdaki analiz çeĢitlerinden hangisi ile yapılmaz? 

A) Heller deneyi  

B) Sülfosalisilik deneyi  

C) TCA ile çöktürme deneyi 

D) Fehling A-B deneyi 

E) Tanret deneyi 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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11. Üriner sistemde en çok görülen taĢ, aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Amonyum taĢı 

B) Ürikasit taĢı 

C) Kalsiyum taĢı 

D) Sistin taĢı 

E) Ksantin taĢı 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 A 

3 D 

4 E 

5 C 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 E 

3 D 

4 D 

5 B 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 E 

2 D 

3 C 

4 B 

5 A 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4’ÜNCEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 A 

3 E 

4 E 

5 D 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 5’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 D 

3 C 

4 D 

5 E 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 Filtrasyon (süzülme), reapsorpsiyon 

(geri emilim), sekrasyon (salınım) 

2 Ġdrarla vücuttan atılan bazı maddelerin 

azalması, artması, hiç bulunmaması 

veya normalde idrarda bulunduğu halde 

patolojik olguların idrarda belirlenmesi 

tanı ve tedavinin izlenmesinde çok 

yararlıdır.  

3 D 

4 Y 

5 D 

6 Ġki veya üç kap içine  

7 Maddelerin oksidasyonu veya 

redüksiyonuna 

8 D 

9 B 

10 D 

11 C 
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