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الفصل الدراسي 1 :

اسم استاذ المادة  :فراس فارس رجا

المرحلة 4:

اللقب العلمي  :مدرس مساعد

فحص البول العام ) General Urine Examination ( G.U.E
خواص و مكونات البول :
لفررررا
يعرررر ف البرررر  Urineبانررررا ةبررررا ل ةرررر ررررا اصررررف اللرررر يحعرررر ل ةلرررر
الع ليرررا ايي رررية ال لا يرررة لل ررر ا الب عينيرررة اي رررغا ال ع نيرررة الصرررب ا ال ل نرررة ال
ب عا رررري
يحعرررر ل ةلرررر  %96ررررا  % 4رررر ا صررررلبة لا بررررة ي يررررا  Ureaكلرررر
يررررر لا برررررة ررررر ا ة ررررر ية يررررر
أي نرررررا
صررررر ي ك يررررراعي Creatinine
ة ررر ية )  .هررر رررا ع ررر ألرررض يرررا ا ررر ا ) حيررر ع ررر الكليرررة بعك ينرررا أثنرررا
ة لية العب ث يع ط ا الب ة ط يق قنال ج ى الب .
ع رررا حعررر يصررر يلررر قنرررال جررر ل البررر حيررر ع جررر ال غيرررا الطغ يرررة
يب ررر البررر
العرررض بارررا رررعع ا ررر البكع يرررا الغه ا يرررة رررالبة الجررر ا .
العرررض عررربط جررر ى البررر
جررا رر الج رر ب ررب عررأثي البكع يررا أي ررا رر ا حررة
ا حررة ق يررة بعرر
يأ ررل البرر
ثرر
ا نيررا الناعجررة رر عك رري الي يررا .عررأث بعرر ا رر ا ةلرر ك يررة ررك البرر
ال ررررك ألررررض حالررررة البرررر ال ررررك ل أ اللرررر ا ح رررر ألررررض حالررررة أكرررر بعرررر ث ررررا البنجرررر
ا ح ا نعيجة عنا بع اي ية .
ععررر الكلررر ة ررر ا حي يرررا جررر ا  ،ي ررر ةلررر ا ا ظيفرررة بعنظيرررف الف رررغ  ،ال عرررا ،
ي هررررا رررر العناصرررر ال جرررر ل ألررررض الرررر  ،ين لاررررا الرررر الحررررالبي )Ureters
ال رررر ا
اللررلي يصرربا ألررض ال ثانررة الب ليررة  . Urinary bladderرر هنررا  ،ي رر ال ررا الرر
ا الج ةب ايحلي .)Urethra
ا با اج ا ألحص الب
-1ع

يص ا ا

الكل

: Urinalysis
 Renal diseasesث

glomerulonephritis

.( nephrotic syndrome, pyelonephritis, and renal failure
- 2ع
 -3ع
 -4الع

المادة :

يص العاا ال ال الب لية . urinary tract infection
يص

عابعة ايةعغ ايي ية ث ال ك ل . ) diabetes mellitus

يص العف ي ض . Differential diagnosis of jaundice
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.Diagnosis of pregnancy

ررا ثرر العاابررا ال ررال الب ليررة ،رر
 -6ال عابعررة  :Follow Upةنرر جرر رر
أ لع يررري نعيجرررة العرررغ أليرررع ال يرررا
برررالكل يرررع ال يرررا بعحليررر البررر لع يررري عطررر ال ررر
بالعحليرررر بعرررر اينعاررررا رررر العررررغ للعأكرررر رررر ألعاليررررة العررررغ ةرررر الحاجررررة لعكرررر ا أ
ع يي .
يحعرر ل البرر ةلرر الكثيرر رر ال رر ا العررض عععبرر أل ررغ  ،العررض عع يرر بع يرر ن ةيررة
ال رررلا  ،ال ررر ا  ،اي يرررة ،ي هرررا ررر العناصررر ال لا يرررة العرررض ي رررعالكاا اين رررا  .ررر
كبرررا البررر ال علفرررة ةبررر ألحرررص كي يرررا ض
رررغ ألحرررص البررر  ،ي ررر ال عبررر بعحليررر
ب ل ب يط .يع ألحص ال اييس العالية:
 -1اللررررررر  -2 Colorال ظارررررررر  -3 Appearanceالع كيررررررر الكثاألررررررررة الن ةيررررررررة )
ررررررة  -5 Reactionال ررررررك -6 Sugar
 -4 Specificررررررع ى الح
Gravity
غيرررا عابعرررة لجارررا ال ناةرررة  Pus cellsا ك يرررا الررر
الررر ي  -7 Albuminجررر
الح رررر ا  ، RBCsي هررررا .ع رررر لنررررا هررررل ال عطيررررا  ،الكثيرررر رررر ال عل ررررا الاا ررررة
 Infectionألررررررض
حرررررر ا ا الكليعرررررري  ،ايلعاابررررررا  Inflammationsا العرررررر ى
ال ال الب لية ،ي لل .
ج

المادة :

 ) 1ال ك نا الطبيعية للب

 24اةة ) ل ى البال ي . Adults

600-2000 ml

.1Volume

1.003-1.030

.2Specific gravity

300-900 mOsm/kg

.3Osmolality

4.6-8.0

.4pH

<0.5 gm

.5Glucose

<150 mg

.6Proteins

0.5-4.0 mg

.7Urobilinogen

0-2 mg

.8Porphobilinogen

)14-26 mg/kg (men), 11-20 mg/kg (women

.9Creatinine

12-20 gm

.10Urea nitrogen
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.11Uric acid

250-750 mg

.12Sodium

40-220 mEq

.13Potassium

25-125 mEq

.14Chloride

110-250 mEq

.15Calcium

(low calcium diet) 50-150 mg

.16Formiminoglutamic acid

(FIGlu) < 3 mg

.17Red cells, epithelial cells, and white blood cells <1-2/high power field

Box 1.1: Collection of urine sample
•First morning, midstream: Preferred for routine urine
examination.
•Random, midstream: Routine urine examination.
•First morning, midstream, clean catch: Bacteriological
examination.
•Postprandial: Estimation of glucose, urobilinogen
-24 •hour: Quantitative estimation of proteins or hormones.
•Catheterised: Bacteriological examination in infants, bedridden
patients, and in obstruction of urinary tract.
•Plastic bag (e.g. colostomy bag) tied around genitals: Infants;
incontinent adults.

Box 1.2: Collection of urine for routine and culture
examination
Collection for routine urinalysis
For routine examination of urine, a wide-mouthed glass bottle of 2030 ml capacity, which is dry, chemically clean, leak-proof, and with a
tight fitting stopper is used. About 15 ml of midstream sample is
cleanly collected.
Collection for bacterial culture
•Use sterile container.
•Collect midstream, clean catch sample.
•Must be plated within 2 hours of collection.
•If refrigerated, must be plated within 24 hours of collection.
•No preservative should be added.
 فراس فارس رجا: اسم استاذ المادة
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االستعداد قبل التحليل
يررررع عنررررا الطعررررا ال رررر ا بصرررر ل طبيعيررررة قبرررر أجرررر ا العحليرررر  .أل ررررط ألررررض حالررررة
أجررر ا عحاليررر ي ررراألية ي كررر العأكررر ررر الطبيررر ررر ةررر الحاجرررة للع قرررف ةررر الطعرررا
قبلاا.
بعررر ا يرررة الفيعا ينرررا قررر عررر ث ةلرررر نعيجرررة عحليررر البررر  ،لرررلل يجررر أ بررررا
الطبي بأل أ ية أ أليعا ينا يع عنا لاا.
أثنررا العحليرر يررع عج يرر ةينررة البرر ألررض ال عبرر أ ألررض ال نرر  .ةررا ل يطلرر أ يررع
كررر ل أكثررر ألعكررر النعرررا أكثررر
عج يررر العينرررة صرررباحا ألررر اي رررعي اظ ررر النررر لعكررر
حا.

ما هي التغيرات التي تحصل للبول اذا ترك لفتره طويلة بدرجه حرارة الغرفة
الا عرررر
الع ي ا










المادة :

البرررر لفعرررر ل ط يلررررة ب جررررة حرررر ا ل ال ألررررة أل رررر ال كرررر ا عحصرررر بعرررر
:
العض ع
ا يررا الحا ررية  Increase in pHب رب انعررا اي نيررا  ammoniaرر
urease-producing
الي يرررررا  ureaب ا رررررطة البكع يرررررا ال نعجرررررة ينررررر ي
. bacteria
phosphate
 Formation of crystalsب ررررب ع رررر الف ررررفا
عجع الب ةك ) .
الكال ي
لل ك نا ا ل طيا ل . (volatile
Loss of ketone bodies
 Decrease in glucoseب ب ج البكع يا .
Oxidation of bilirubin to biliverdin
Oxidation of urobilinogen to urobilin
 Bacterial proliferationع اةف اة ا البكع يا .
 Disintegration of cellular elementsص صرررا ألرررض البررر ال اةررر ل
. hypotonic urine
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) Preservation of Urine Sample ( حفظ عينات البول
يجر ا
 لكر ةنر ا ي جر ةررا،  رراةة2-1 ةينررا البر يجر ا يررع عحليلاررا ررغ
.  اةا8  ) ل لCo 6-4 العحلي غ هل ال ل أليج حفظاا ألض الثغجة ب جة ح ا ل
24 - hour urine ألي ايلض ا الحفظ الكي يا يرة العرض ع رع لحفرظ العينرا ال اصرة بالر
sample
•Toluene: It forms a thin layer over the surface and acts as a physical
barrier for bacteria and air. It is used for measurement of chemicals.
•Boric acid: A general preservative.
•Thymol: It inhibits bacteria and fungi.
•Formalin: It is an excellent chemical for preservation of formed
elements.
: فحص البول ينقسم الى
Macroscopic )  الفحص العيانض الفي يا ض الكي يا ض-1
Microscopic ( Biological )  الفحص ال جا ل-2
________________
Physical Properties

ال اص الطبيعية للب

الفحص العيانض أ ع

-: ال اص الطبيعية ةل
Colour

ع ع
 الل-1

Volume  الحج-2
Reaction  العفاة- 3
Odour  ال ا حة- 4
) Appearance Aspect  ال ظا- 5
Specific Gravity  الكثاألة الن ةية- 6

 فراس فارس رجا: اسم استاذ المادة
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ررراح

 ا اصرررف.amber yellow

هررر ا صرررف الكا رررانض

اللررر الطبيعرررض للبررر
. pale yellow
: الب

أ با ع ي ل

Different colors of urine
Colors

Conditions

Colorless

Dilute urine (diabetes mellitus, diabetes insipidus, overhydration)

Red

Hematuria, Hemoglobinuria, Porphyria, Myoglobinuria

Dark brown or black

Alkaptonuria, Melanoma

Brown

Hemoglobinuria

Yellow

Concentrated urine

Yellow-green or green

Biliverdin

Deep yellow with yellow foam

Bilirubin

Orange or orange- brown

Urobilinogen , Porphobilinogen

Milky-white

Chyluria

Red or orange fluorescence with

Porphyria

UV light
Note: Many drugs cause changes in urine color; drug history
should be obtained if there is abnormal coloration of urine
Aspect المظهر
.ال رررلي صررراأليا

 يكررر البررر.Clear ا رررق
 ال ظاررر الطبيعرررض للبررر هررر أ يكررر
:  ةك لأل با ايعيةTurbid  ا العك،ي الصاألض
ا ا الب
Turbid, Cloudy  يك الب ةك أ قاع
 أ رررغا اليررر ا أ،Mucus  ررراط،RBCs ،Pus
 ألرررض حالرررة جررر صررر ي
.Amorphous urate or phosphate الف فا
 فراس فارس رجا: اسم استاذ المادة

 عملي/ تحليالت مرضية

: المادة
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 ع ر الب ر ألع ر ل ط يلررة ألأنررا يعح ر بفع ر البكع يررا ال ر ةك ر
ج ها ةل ايصابة بالع ى.
البي ا العض ي
درجة الحموضة pH
ررة الطبيعيررة للبرر
جررة الح
ب ب ج الف فا الحا ية .

عع ر ا ا برري ال ععررا

الرر حا

أ ل جر

غيررا ال ر

ررض ب رريط ( 6.8

ب رررب ا البررر يعكرررس حالرررة الع ثيررر ال ررررلا ض ألرررض الج ررر ألررر العفاةررر يع يررر الرررر
ال لررر ل  Alkalineألرررض بعررر ا حيرررا ك رررا أنرررا يكررر أكثررر حا رررية  Acidicعصررر
ال  pH=5أ أق .
أ با ع ي

جة ح

ة الب :

ررررة البرررر ععرررر الرررر ةرررر ل ا رررربا عنررررا ال ررررلا ال نررررض بررررال ا
جررررة ح
ا عفررررا
الف رررف ي ةنررر ع ي ررراا )  ،قلرررة الكل يررر
الكب يعيررر
الب عينيرررة انعاجارررا حرررا
ي ها اي با .
ألض ال
رررة البررر
جرررة ح
ةنررر ا عكررر
ب ررررب انعررررا
عنررررا ال رررر ا ا
الب ليررررة حيرررر عع رررر البكع يررررا ةلرررر
الي يرررا )  ،ان فرررا  ، CO2ا ب
ع ع لعغ ق حة ال ع ل.

قاة يرررة  Alkaline PHألارررلا قررر يكررر ب رررب
ررررع ا الصرررر ي ) جرررر العاابررررا ألررررض ال ررررال
انعررررا انرررر ي  Ureaseبعررررالض عنررررع اي نيررررا رررر
رررب عنرررا بعررر ا يرررة ثررر بعررر ا يرررة العرررض

رررط البررر ألرررض حالرررة ك نرررا حا ررريا ا قاةررر يا ي كررر ررر غلرررا ع ألرررة
غحظرررة  :ا
ن ةيرررررة ا ررررركا البلررررر ا  Crystalsالعرررررض عظاررررر ألرررررض البررررر ةنررررر ا رررررع ا ال جاررررر
 ، Microscopic examinationك ا ن ى يح ا .
الكثاألة الن ةيةSpecific Gravity:
حجرر عرري رر ال ررا رر
الكثاألررة الن ةيررة هررض ععبيرر ي ررعع لل ا نررة برري
نفرررس الحجررر رررر ال رررا  .ا الكثاألرررة الن ةيررررة الطبيعيرررة ععررر ا ا برررري )1.025 -1.015
Urino Meter
ع اس بجاا ي
ع ي الكثاألة الن ةية ألض الحاي اآلعية:
- Diabetes mellitus ( glycosuria), nephrotic syndrome (proteinuria),
fever، and dehydration .

المادة :
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الكثاألة الن ةية ألض الحاي اآلعية:

-Diabetes
insipidus) SG
consistently
between
1.0021.003),chronic renal failure (low and fixed SG at 1.010 due to loss
of concentrating ability of tubules) and compulsive water drinking.
الكل ر
مالحظةةة  :عثب ر الكثاألررة الن ةيررة ألررض حرراي الف ر الكل ر ل. renal failure
يررر قرررا ل ةلررر اي رررع غص  ،عكررر الكثاألرررة الن ةيرررة ثابعرررة ةنررر  1.010حيررر
عكررر
عف ررر الكلررر قررر عاا ةلررر ع كيررر أ ع فيرررف البررر ألعكررر الكثاألرررة الن ةيرررة للبررر هرررض نفرررس
قي ة الكثاألة الن ةية لبغ ا ال ) .

الرائحة : Odor
ال ا حررررة الطبيعيررررة للبرررر
الحاي :
-

ال ك ال عف

هررررض ال ا حررررة ا
ي ال يط ةليا عظا

بعرر أ ررر ا الجارررا البررر لأل الب أثنا ج ل أل ال ثانة)

عظاررر

اعيررررة  ،يحرررر
ا حة ا

ع يرررر لل ا حررررة ألررررض بعرررر
يع

أل الب )

ا حرررة ك يارررة نعيجرررة ن ررراط بعررر

أنررر ا البكعي يرررا

ألرررض حالرررة ا عفرررا ا ج رررا الكيع نيرررة ألرررض الررر البررر عع يررر ا حرررة البررر يلررر ا حرررةرررك ع ررر  .Sweet odorهرررلا ررر ل بالن ررربة
يررر ل كأنارررا ا حرررة رررض
لل صرررابي بال رررك ل حيررر يك نررر ا ع ررري للح رررا الكيعررر نض ال رررك ل Diabetic
.Ketoacidosis

الفحص الكيميائي للبول Chemical Examination
ال اص الك يا ية للب

)Chemical properties of urine

أوال ا :ال ك نا الطبيعية للب
 -ال ك نا النيع جينية للب

المادة :

تحليالت مرضية  /عملي

عن

يل

 -1:الي يا  -2ح

االي ي  -3الك ياعيني
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يرررر النيع جينيررررة  :قليرررر رررر ا ح ررررا
 ال ك نرررراأل فا  -ب عا ي  -ا ن ي – لفا  -كال ي
ثانيا ا  :ال ك نا

اي ينيررررة  -أليعا ينررررا  -كل يرررر -

ي الطبيعية ألض الب :

البروتين (الزالل) (Protein (Albumin
ررر يلة جررر ا بحيررر ي يظاررر بالعحليررر
ك يرررة البررر عي ال جررر ل برررالب الطبيعرررض عكررر
جررر بررر عي ألرررض البررر  .يطلرررق ةلررر جررر بررر عي ألرررض البررر  ،Proteinuriaيكررر
لأل با اآلعية:
 حرررراي طبيعيررررة ثرررر ألررررض حالررررة ال يررررا ب جارررر ة ررررلض ةنيررررف ،ال قرررر ف ألعرررر ا
لا ية نية بالب عي .
جبا
ط يلة .أثنا الح  .عنا
رررررية ثررررر أ ررررر ا الكلررررر الف ررررر الكلررررر ل ،الح ررررر  ،أل ررررر ال لررررر
 أ ررررربا
ايحع انض  . Congestive heart failureحاي هب ط ال ل .
 هنررررا نرررر ا رررر رررر البرررر عي يعرررر ف ببرررر عي بررررنس – جرررر نس Bence-
رررر
 Jones proteinهرررر برررر عي يرررر طبيعررررض يظارررر ألررررض البرررر لل
ررر طا الررر
الن ررراةض ال ررراةف Multiple myeloma
ال صرررابي برررال
. Hodgkin s
leukemia
ي اس ة ط يق اي طةStripsا بط ي ة ) . ) Sulphosalicylic acid test

السكر Glucose :
لكررر ةنررر يرررا ل رررع ا اةلررر
 الكل كررر ألرررض الحررراي الطبيعيرررة ي يع اجررر ألرررض البرررررر الحررر الطبيعيرررة  110-70ل ررر  100ررر ررر الررر ) صررر لا الررر قي رررة 180
ل ررر  100ررر ررر الررر ألرررا الكليرررة ي ع رررعطي ا عع ررر ةلررر اةرررا ل ا عصاصرررا ب رررب
العررررض عرررر ة هررررل الحالررررة برررر
ك ياعررررا العاليررررة لررررلا عبرررر ا بط حررررا ةرررر ط يررررق البرررر
. Glucosuria

 الحاي العض يع اج ألياا ال ك ألض الب -1ااصابة ب
المادة :

تحليالت مرضية  /عملي

:

ال ك  -2 .الح ا  -3.ةي

ل ض ألض بع

اي

اص.
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األجسام الكيتونية (األسيتون) Ketone bodies
 جرررر الكيعرررر ألررررض البرررر بك يررررا كبيرررربيعا هي
العض عك ةل ك ا يع ا عي
 -الحاي العض يع اج ألياا ا

يع

ررررية ع رررر
ا يع ) .

هررررض حالررررة
ك ض بي عا ي

Ketonuria

ألض الب :

ال رررك ال ررر
 -1ااصرررابة ب ررر
الحا ية ألض ال . Ketoacidosis

D.M.

chronic

يرررا ل

العرررض قررر عررر ل الررر

 -2لصيا لفع ا ط يلة . Fasting
 -3ال جاةة .Starvation
 - 4الرررر جي ال ا ررررض  -5.ااةيررررا ال رررر ي  - 6.الع كيرررر ألررررض الطعررررا ةلرررر عنررررا
اي ع نا ة ال ك يا  -7 .الح . pregnancy
كبي ل ال ه

ك يررررا

بليروبين  ( Bilirubinاصباغ الصفراء )
الي قرررا ابررر صرررفا ) Jaundice
يررر ا طررر ا البليررر بي ررر البررر ألرررض حالرررة ررر
اصرررة الي قرررا اين ررر ا ل العحللرررض Hemolytic and obstructive jaundice
أل ررررغ ةرررر العاررررا الكبرررر الفاي ررررض  Hepatitisا رررر ا الكبرررر اي رررر ى أل رررر يظارررر
البلي بي ألض الب حع قب ا ي ا ع كي ألض ال .
Urine bilirubin and urobilinogen in jaundice
Obstructive
Jaundice

Hepatocellular

Hemolytic

Jaundice

Jaundice

Present

Present

Absent

Increased

Absent
Increased

Urine test

1- Bilirubin
2-Urobilinogen

Note : Presence of bilirubin in urine indicates conjugated hyperbilirubinemia
(obstructive or hepatocellular jaundice). This is because only conjugated bilirubin is
water-soluble. Bilirubin in urine is absent in hemolytic jaundice; this is because
unconjugated bilirubin is water-insoluble.

المادة :

تحليالت مرضية  /عملي
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اليوروبلينوجين Urobilinogen
 -يأعض

البلي بي ألض اي عا ث يعا ا عصاصا يف

 -ي ج ألض حاي أ ا

ألض الب .

الكب بص ل ي طبيعية .

أمالح الصفراء()bile salts
عينررررة

 عصررررن أ ررررغا الصررررف ا ألرررر الكبرررر رررر أح رررراالب عا ي ي ج ن ةا أل ط أ غا الصف ا .

عبطررررة بررررأ غا الصرررر ي

الدم Blood
غيرررا ح ررر ا أ هي جلررر بي حررر ألرررض البررر
 جررر.Hematouria
ية ع
 -الحاي العض يع اج ألياا ال بالب

بصررر ل يررر طبيعيرررة هرررض حالرررة

:

 -1العاابرررا ألرررض ال نرررال الب ليرررة ال ثانرررة اصرررة ةنررر ال ررري ا  -2.ااصرررابة بالبلاا
ج حص ا بالكل .

ررريا

ررري لة الررر ةررر الرررعجلط الاي أليليرررا)  -4أ ررر ا هبررر ط ال لررر ا ةيرررة
 -3أ ررر ا
الكليررررة ال ثانررررة الب ررررعا
ال يررررا -5 .رررر طا الرررر  -6.ا ا ثرررر أ ا حرررر
ل يررة ثرر عكرريس الكلرر الرر اث -9.
 -7عنررا أ يررة عع رر ةلرر رري لة الرر  -8 .أ رربا
يصابة ال ثانة ج ى الب أل الح ا .
النيتريت Nitrites in urine :
-ب ب

ج

ج ى الب

البكع يا أل حالة يلعاابا

الع عح

 nitrateيل

nitrite
خاليا بشرية (:)Epithelial Cells
ةبرررا ل ةررر غيرررا أن رررجة ب ررر ية ،طبيعرررض أ يع اجررر ك يرررة قليلرررة جررر ا  Fewررر ال غيرررا
الب ية ألض عحلي الب .
غيررررا أن ررررجة ب رررر ية لا أ رررركا
ع ج البا ألض ب الن ا .

المادة :

تحليالت مرضية  /عملي

ععرررر ل عكرررر

نفرررر ل أ ألررررض ج ةررررا صرررر ي ل ،
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البلةةةورات  Crystalsا ع جررر ها ألرررض البررر
ا قاة ل ) ع ج بع ل ا كا :
البل ا

ا غا العض ع ج ألض

 أ ك اي الكال ي -حا

الب لي

طح

يكررر

ح ررر عفاةررر البررر

حا

رررض

ض:

Calcium oxalate

Uric acid

 Amorphous urateالبلل ا

ا غا العض ع ج ألض

ط قل ل:

أل فا ثغثية Tribal phosphate-أل فا الكال ي

Ca. phosphate

 Amorphous phosphateاالسطوانات ()CASTS
ع ي ل ج

أ غا ألض الب  ،ق عك

ةغ ة لحص ا الكل أ ال ثانة.

أن اةاا:
جاجية فاألة )Hyaline casts
حببة )granular Casts
ظاا ية )Epithelial Casts
ية )Blood Casts
ص ي ية )Pus Cell casts
ح يا هنية )Fatty Casts
الطفيليات : Parasites
ب ي رررا  Ovaالبلاا
كة جانبية.
لا
المادة :

تحليالت مرضية  /عملي

ررريا الاي ررراع بي لا

ررر كة ط أليرررة أحيانرررا بلاا

ررريا رررا ن ررر نض
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ررررع ي ) ع جرررر ألررررض البرررر
ررررع ا رررر
باللا ألض اانا .

ب ي ررررة اي رررركا س أحرررر جانبياررررا
الب بالب ي ا
الص ألة بعل

بط يررررق

بكتريا : Bacteria
يعاررا جا ي رر ا بالع ررة ال كبرر ل ث ر بك يررا  )E. coli Iعرر ل كأناررا ع ررب
يك ر
اصرررة ألحصررراا
يعارررا أي رررا ب ا رررطة صرررب ا ررر البررر بصرررب ا
ي كررر
ألرررض البررر
ب ا طة الع ة ال يعية.
فطريات ) : Fungi ( Yeast

ث ألط يا

 Candidaال ا

الفحص ال يك

 Monilliaعأ ل ال ك ال ي لاا.

ك بض:

الكرررأس أ الكررر الرررلل برررا ةينرررة البررر جيررر ا حعررر يصرررب عجان رررا ي رررع ةلرررض
.1
بررررلل عصررررب العينررررة ثلررررة جيرررر ا بكرررر ك نررررا
ال ا رررر ألررررض قررررا الكررررأس أ الكرررر
الب .
.2

ك ية نا بة ألض أنب بة نع ألي

ةلياا ق العينة.

رر أنب بررة أ رر ل ألررض ال انررة ال ابلررة باررا نفررس الك يررة
 .3رر ا نب بررة ألررض ال ررنع ألي
ر ي آ ر أ ر ال ررا  ،لل ر حع ر يررع الع ر ا ةن ر الب ر ألررض ع ر ي جاررا
ر بر
ال نع ألي .
 .4أ رررربط جاررررا ال ررررنع ألي ةلررررض ال رررر ةة ال نا رررربة للطرررر ال كرررر ل هررررض البررررا ررررا
عك بي  1000يلض  1500لفا ألض ال قي ة ل ل ي ععع ل ال س قا ق.
 .5أ لق الجاا
 .6أن

ا نب بعي

ةا حع ي ف ع ا ا ة ال
أ أل ة

ج

ا .

بالجاا ).

حع يرررا ا نب برررة العرررض بارررا ةينرررة البررر ب ألرررق ألرررض الكرررأس أ الكررر
 .7ألررر
ال ج ل بالب .
بالعينة أحعفظ بالن طة ا ي ل العض عحع ل ةلض ال ا
 .8رر هرررل الن طرررة ةلرررض رر يحة يك رررك
. )Cover
يحة يك ك
بع طيعاا ب طا
المادة :

تحليالت مرضية  /عملي

ال ررراص

نظيفرررة ثررر أأل هررا بطررر ف ا نب برررة ثررر قررر
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.9

ال

يحة ةلض

ا ال يك

 .10عأك أ ال جا با ي ا ل كاألية ع

ك
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.
ب

ا ال ية .

 .11عأك أ الع ا العينية ال ي ية نظيفة كلل ال
.12

ال كثف ألض

عا ال فلض الحجا الحاج

ا.
فع ا .

 .13يج ر أ يب ر أ الفحررص للعينررة بالع ررة ال رري ية ق ر ل عكبي ر "X 10 "Low Power
ررر ال ررر يحة كا لرررة ب رررا لة ب ررر ةة ةنررر جررر أ ررريا يررر ا العررر قيق
للررر حعررر يرررع
ألض ألحصاا يع الع كي ةلياا بالع ة ال ي ية ق ل عكبي ". X 40 "High Power

المادة :

تحليالت مرضية  /عملي
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Color :

R.B.Cs (

Appearance :

pus cells (

Reaction :

Cast :

Specific Gravity :

Crystals :

) H.P.F
) H.P.F

Albumin :
Sugar :
Ketone bodies :

Epithelial Cells :

Urobilinogen :

Bacteria :

Bile Salts :

Others:

Bile Pigments :
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