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 جامعة الشام الخاصة                                               الكيمياء الحيوية السريرية

 كلية الصيدلة                                                            السنة الرابعة

............................................................................................ 

 فحص البول
ينتج عن عملية تنقية الدم أثناء مروره في الكليتين مما يساعد  ،البول أحد السوائل الحيوية الهامة
أساس وطرح الفضالت -وتوازن الماء والشوارد وتوازن حمضعلى الحفاظ على حجم البالزما 

فيختلف  ،ف تركيب البول حسب العمر ونوع الغذاء وحالة الراحة والتعبليخت الضارة. يةاالستقالب
 نسبيا. ثابتة التركيب تبقىبذلك عن سوائل الجسم األخرى كالدم والسائل الدماغي الشوكي التي 

 .عةسا42وعينة بول هناك عدة أنواع من عينات البول أكثرها استخداما العينة الصباحية 

 )جراء : العينة الصباحية ) عينة بول وراسب تستخدم للتحاليل الكيميائية ) سكر, بولة, ...( وا 
كثر حيث يكون البول مركزا وحامضيا أ ،الزرع الجرثومي للبول والفحص المجهري للراسب البولي 

اتا البول تكون أكثر ثب واألسطوانات والعناصر األخرى الموجودة في ،من عينات البول النهارية 
كما أن نمو الجراثيم في بول المثانة طوال الليل يساعد في تشخيص خمج  ،في البول الحامضي

 السبيل البولي.
  تستخدم إلجراء اختبار تصفية الكرياتينين ومعايرة بعض المركبات  ساعة: 42عينة بول

 (. Na ,K  ,Cl ساعة كالبروتينات والشوارد )42المطروحة في بول 
ساعة تطرح أول عينة عند االستيقاظ ثم تجمع كل العينات خالل اليوم  42عند جمع عينة بول 

 ساعة. 42وتضاف إليها العينة الصباحية المأخوذة في صباح اليوم التالي فنحصل على بول 
يتم االحتفاظ بالبول في البراد أو تضاف إليه مواد حافظة بشرط أال تؤثر على التحاليل المراد 

 إجراؤها.
 إذا تركت عينة البول أكثر من ساعة ولم تحفظ في البراد تطرأ عليها عدة تبدالت : مالحظة :

 .انحالل الكريات الحمر والبيض واألسطوانات في حال وجودها 
 استهالك الغلوكوز في حال وجوده. 
 تشكل عكر بسبب نمو الجراثيم أو ترسب األمالح والبلورات. 
  مما يؤدي إلى قلونة البول األمونياتحلل اليوريا وتشكل. 
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 :فحوص البول
 فحوص: 3البول إلى يمكن تقسيم فحوص 

 الفحص العياني أو الفيزيائي 
 الفحص الكيميائي باستخدام شرائط الغمس 
 الفحص المجهري للراسب البولي 

في  األمراض األخرىالعديد من لهذه الفحوص أهمية كبيرة في تشخيص أمراض الجهاز البولي و 
 الجسم.

 : أوال: الفحص العياني للبول

 ل( 1.1)وسطيا  ساعة 42مل في  4111-1411يتراوح بين  :urine volumeحجم البول  .1
 يتعلق بدرجة الحرارة والنشاط الفيزيائي ونوع الغذاء.

يالحظ انخفاض و  ،oliguriaيسمى ذلك بشح البول  سا42مل/111ا كان حجم البول أقل من إذ
قياءات شديدة( التجفاف )إسهاالت حجم البول في حاالت نسداد ا ، التعرق الشديد ، الصيام ، وا 

 .والكلوية وبعض األمراض القلبية ، المجاري البولية
)ازدياد حجم البول مع  polyuriaسا يسمى ذلك 42مل/4111أما إذا كان حجم البول أكثر من 

بوال ) ال البيلة التفهة ،السكريازدياد حجم البول في الداء يالحظ  ، ازدياد عدد مرات التبول(
 المدرات .أو نتيجة تناول  ، ADHالنخامي( الناتجة عن عوز هرمون 

يصبح لونه أغمق عندما يزداد  ،في الحالة الطبيعية أصفر فاتح :urine colourلون البول  .4
عندما يزداد حجمه أو عند نقص إفراغ  بينما يشحب لون البول ، ال التجفافتركيزه في ح

 .المشتقات الصباغية
عند ارتفاع تركيز اليوروبيلينوجين في البول أو وجود  )لون الشاي(يظهر البول بلون بني 

ض األدوية أن ويمكن لبع ،ر عند وجود الهيموغلوبينبينما يتغير لون البول إلى األحم ،البيليروبين
 ن.سيوالريفامبي ،مترونيدازول ،نتروفورانتوئين تغير لون البول مثل 

يشير ظهور العكر إلى  ، clearفي الحالة الطبيعية رائق  :urine appearanceمظهر البول  .3
 .الظهاريةوجود نمو جرثومي أو وجود تراكيز عالية من البلورات أو الخاليا 



3 
 

ترك البول ألكثر من ساعة تتغير رائحته الطبيعية وتظهر رائحة  عند:urine smellرائحة البول  .2
كذلك وجود جراثيم مفككة لليوريا في البول  ،نفاذة هي رائحة األمونيا الناتجة عن تحلل اليوريا

 ) المتقلبات( . ور رائحة األمونيايؤدي إلى ظه
أيضا  ،األسيتون عند مرضى السكري غير المضبوط تظهر في البول رائحة التفاح الفاسد أو

 .تناول بعض الصادات الحيوية يغير رائحة البول

 ثانيا: الفحص الكيميائي للبول:

 وذلك باستخدام شرائط الغمس ،البول بشكل شبه كمي تحديد وجود بعض المواد فييفيد في 
dipstick ،  مشعر خاص بالكشف  يحتوي على مربعوكل  يقسم الشريط إلى عدة مربعاتحيث

 .عن مادة معينة في البول

وتكون آخر قراءة  ،ثانية  60تقرأ النتائج بعد  ،ثم يوضع بشكل أفقي يغمس الشريط في البول
تتم مقارنة ألوان الشريط مع األلوان الموجودة على العبوة  ، ثانية( 120-90 للكريات البيض )بعد

 .الخارجية لتفسير النتائج

 برومأحمر الميتيل وأزرق  ين هماوجود مشعر يعتمد الكشف على  : pHاختبار درجة الحموضة  .1
 .pH   (pH 5-9 )حسب فاألزرق باألخضر , يتغير اللون من البرتقالي إلى التيمول

حسب  ( 6)وسطيا  7.4-4.8بين الطبيعية  pHيشكل البول وسطا حمضيا حيث تتراوح قيم 
 وطبيعة الغذاء.حالة الفيزيولوجية ال

 ،الحماض السكري ، في اإلسهاالت الشديدة 4.5البول مرضيا إلى قيم أقل من  pHينخفض 
 الحماض االستقالبي.

 عند وجود إنتان جرثومي أو في حالة القالء االستقالبي. 7البول إلى قيم أعلى من  pHيرتفع 

تتعلق كثافة البول بتركيز األمالح والمواد العضوية  :specific gravity اختبار الكثافة النوعية .4
 1.025-1.015الحالة الطبيعية بين تتراوح في  ،المنحلة فيه 

لى زرق المخضر إمن األالتيمول الذي يتغير لونه أزرق بروم وجود مشعر على  االختباريعتمد 
 بحسب تركيز الشوارد الموجودة في البول. األصفر المخضر
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لكن في حال السكري تزداد الكثافة  ،ساعة نقصت كثافته النوعية42البول في كلما ازداد حجم 
أما في  ،النوعية رغم ازدياد حجم البول وذلك بسبب وجود تركيز مرتفع من الغلوكوز في البول

اء وفشل بسبب زيادة إطراح الم حالة البيلة التفهة يزداد حجم البول مع نقصان في الكثافة النوعية
 .كثيف البولالكلية في ت

ظهر في البول في ي ،في الحالة السوية يكون البيليروبين سلبيا في البول الكشف عن البيليروبين: .3
بعض الحاالت المرضية كاليرقان االنسدادي واليرقان الكبدي الخلوي )الذي يطرح في البول هو 

 البيليروبين المقترن ( .
ر اللون في وسط حمضي فيتغي مع أمالح الديازونيوم تفاعل البيليروبينعتمد مبدأ الكشف على ي

 .حسب تركيز البيليروبينإلى البيج أو الزهري 
اليوروبيلينوجين موجود في البول بشكل طبيعي لكن بكمية قليلة  الكشف عن اليوروبيلينوجين: .2

 ،البني دي إلى تغير لون البول إلىزيادة كميته في البول تؤ  ،وهو الذي يعطي البول لونه األصفر
 يالحظ ذلك في بعض الحاالت المرضية كاليرقان االنحاللي واليرقان الخلوي الكبدي.

هري أمالح الديازونيوم فيتغير اللون إلى الز تفاعل اليوروبيلينوجين مع يعتمد مبدأ الكشف على 
 حسب تركيز اليوروبيلينوجين.

يتجاوز تركيزه في الدم العتبة عندما إال يظهر الغلوكوز في البول  ال الكشف عن الغلوكوز: .1
 ) في حال كانت الوظيفة الكلوية سليمة(. ملغ/دسل181الكلوية 

من خالل تفاعل أنزيمي نوعي باستخدام أنزيم غلوكوز أكسيداز فينتج عن الغلوكوز يتم الكشف 
من  للوناز فيتغير االماء األكسجيني الذي يقوم بأكسدة مادة مولدة للون بوجود أنزيم البيروكسيد

 حسب تركيز السكر في العينة. األزرق إلى البني الغامق
 يفيد هذا االختبار في مراقبة مرضى السكري والحوامل.

دروكسي هي βو ،األسيتوأسيتيك ،تشمل األجسام الكيتونية األسيتون  الكشف عن الكيتونات: .6
تنتج عن أكسدة الحموض الدسمة وهي موجودة في البول بشكل طبيعي لكن  ،بوتيريك أسيد

تزداد تراكيز الكيتونات في البول في حاالت الشدة ) الصيام  ،بكميات زهيدة غير قابلة للكشف 
 التمارين المجهدة( وفي بعض الحاالت المرضية كالداء السكري. ،الطويل 

نتج مركب في وسط قلوي فينتروبروسيد الصوديوم  ات معيعتمد مبدأ الكشف على تفاعل الكيتون
 لحماض الكيتوني عند مرضى السكري. االختبار في تشخيص ايفيد هذا  .بنفسجي اللون
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في البول  أما زيادة تركيزه ،لبروتين في البول بآثار زهيدة يمكن أن يظهر ا الكشف عن البروتين: .7
 وهي تنتج عن تخرب النفرونات ألسباب مختلفة. proteinuriaتسمى بيلة بروتينية 

عند  ، ( tetrabromophenol blueيعتمد مبدأ الكشف على وجود مشعر لوني أصفر اللون) 
 زيادة تركيز البروتين يتغير لون المشعر إلى األخضر .

 .يفيد هذا االختبار في تشخيص اآلفات الكلوية ومراقبة مرضى القصور الكلوي
صفر اللون مشعر أيعتمد مبدأ الكشف على قيام الهيموغلوبين بأكسدة  وغلوبين:الكشف عن الهيم .8

 األزرق.فيتحول لونه إلى األخضر ف
الناتجة عن انحالل الكريات الحمر  hemoglubinuria يجب التمييز بين البيلة الخضابية

وبين بيلة الكريات الحمر  ،)أمراض قبل كلوية( وهنا يتلون الكاشف بلون أخضر متجانس
hematuria  يالحظ ذلك عند وجود حصيات مخرشة  ،حيث تظهر كريات دم كاملة في البول

 وهنا يتلون الكاشف بشكل أخضر مبقع. ،أو إنتانات بولية
ر حيث تشاهد الكريات الحم ،يمكن تأكيد النتيجة من خالل إجراء فحص مجهري للراسب البولي

 لة دموية.جهر عند وجود بيتحت الم
بإرجاع النترات إلى نتريت  E.coliتقوم بعض الجراثيم الممرضة مثل  الكشف عن النتريت: .9

مشكال الديازونيوم الذي يتحد مع كاشف آخر ليعطي  (السلفانيل أميد أمين عطري )يتفاعل مع 
 لون أحمر قرمزي.

النترات موجود بشكل طبيعي في البول بعكس النتريت وبالتالي وجود النتريت في البول يشير إلى 
 يتم تأكيد نتيجة هذا االختبار بإجراء زرع جرثومي للبول. ،وجود إنتان بولي 

يعتمد مبدأ الكشف على قيام أنزيم اإلستراز الذي تنتجه الكريات  الكشف عن الكريات البيض: .11
اإلندوكسيل مطلقا اإلندوكسيل الذي يتحد مع الديازونيوم ليعطي لون  إسترات البيض بحلمهة

 زهري تختلف شدته حسب عدد الكريات البيض في البول.
 بولي. إنتانيفيد هذا االختبار في تقصي وجود بيلة قيحية وبالتالي توقع وجود 

 ب البولي: سثالثا: الفحص المجهري للرا

ثم تؤخذ الرسابة  ،دقائق 1دورة/د لمدة  3111يحضر بتثفيل عينة البول الصباحية بسرعة 
 ،61أو  21وتوضع قطرة على صفيحة زجاجية وتغطى بالساترة وتفحص تحت المجهر بتكبير 

 .ساحات ويؤخذ المتوسط. 2-3تفحص 

 عند فحص الراسب البولي نتحرى عن:
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 :الخاليا وتشمل 
اذا زادت عن ذلك تسمى بيلة دموية  ،كرية في الساحة 4-1يقبل بوجود  الكريات الحمر: .1

hematuria ، .أهم أسبابها تخريش السبيل البولي بسبب حالة التهابية أو حصاة أو ورم 
أما زيادتها تسمى بيلة قيحية  ،كرية في الساحة  4-1الكريات البيض: في الحالة الطبيعية  .4

pyuria،  لي.تشير إلى وجود إنتان بو 
تنتج عن توسف  ، خلية/الساحة 3-1في الحالة الطبيعية  : Epithelial cells الخاليا الظهارية .3

مثال تكون  ،يختلف شكلها بحسب المكان الذي انتزعت منه  ، والسبيل البولي النفرونات بطانة
الخاليا الظهارية الكلوية مستديرة وحيدة النواة بينما تكون الخاليا الظهارية للمثانة مكعبة أو 

إلى أذية في النفرونات أو المسالك الخاليا الظهارية بشكل عام  زيادة تشير ،عمودية الشكل 
  .البولية

  األسطواناتcasts : بول لنبيبات الكلوية تطرح مع التنتجها اتنتج األسطوانات عن مواد بروتينية
 ساحات مجهرية. 11يجب أن ال يزداد عددها عن أسطوانة واحدة في كل  ،بشكل أسطوانة

      Hyaline casts في الحالة الطبيعية تكون األسطوانات شفافة تسمى األسطوانات الهيالينية
 .) ليس لها داللة مرضية(

 أما األسطوانات التي تظهر في البول في الحاالت المرضية فتشمل :
 الحمر الكريات أسطوانات Red blood cell casts : تكون مختلطة مع الكريات الحمر

 .كالتهاب الكبب الكلويةوتشير إلى وجود أمراض كلوية 
 األسطوانات القيحية  أسطوانات الكريات البيض (Pyogens casts) تكون مختلطة مع :

 الكريات البيض وتشير إلى وجود إنتانات في الجهاز البولي كالتهاب الحوضة والكلية.

   ، Fatty castsالدهنية األسطوانات و  Granular castsالحبيبية أيضا هناك األسطوانات  
 ة واألنبوبية.يبهر في األذيات الكبيتظ

  البلوراتcrystals : يمكن لهذه المواد أن تترسب  ،يحتوي البول على العديد من المواد المنحلة
 وتشكل بلورات عندما يزداد تركيزها أو عندما تزداد حمضية أو قلوية البول بشكل واضح.

تتوضع في التي  Stonesعندما تزداد البلورات فإنها قد تجتمع مع بعضها وتشكل الحصيات 
 الحالب.مواقع أخرى كقد تنتقل إلى الكلية أو 
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 : الحامضي في البول المشاهدة أهم البلورات 
  اليورات غير المنتظمة بلوراتAmorphous urates  : تشبه حبيبات الرمللها مظهر حبيبي. 
  بلورات أوكزاالت الكالسيومCalcium oxalate  ن بشكل ظرف أو صليب أو ساعة رملية تكو

 وهي تشكل الحصيات بنسبة كبيرة.
  بلورات حمض البولUric acid : تظهر في البول  ، أو بشكل الوردة معيناتبشكل تظهر

 .وقد تشكل حصيات ،الطبيعي
 :تظهر في البول عند وجود اضطراب وراثي ،بشكل سداسي األضالع  تظهر بلورات السيستئين 

 .cysteinuria البيلة السيستئينية يؤدي إلى زيادة إنتاج السيسستئين وحدوث
 أهم البلورات المشاهدة في البول القلوي :

 الفوسفات الثالثية  بلوراتTriple phosphate تسمى أيضا :struvite  وهي عبارة عن فوسفات
البول  pHارتفاع تظهر في البول عند  ،تشبه الموشور أو غطاء التابوت  ،األمونيوم والمغنزيوم 

 . (يم مفككة لليورياوجود إنتان بولي بجراث)
  بلورات كربونات الكالسيومCalcium carbonate  تظهر في  ،: تظهر بشكل األثقال أو الكرات

( أو عند وجود البول )كوجود إنتان بولي أو تناول أغذية أو أدوية معينة pHالبول عند ارتفاع 
 ) فرط نشاط الدرق(.مستويات مرتفعة من الكالسيوم
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حمض البول  بلوراتالفوسفات الثالثية                        بلورات            

 
 بلورات أوكزاالت الكالسيوم                   كربونات الكالسيومبلورات         

  قد نالحظ وجود النطاف وهي تشير إلى وجود أذية على مستوى أيضا عند فحص الراسب البولي
 خطأ في أخذ العينة.وقد تكون أحيانا ناتجة عن  ،البروستات

التي تكون المهبلية  كالمشعرة Parasitesالطفيليات و  Yeasts الخمائروجود  أيضا قد نالحظ
 .ناتجة عن تلوث عينة البول بالمفرزات المهبلية

                                                                                             

 د. عبير رجب 


