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بررسی ارتباط کشت ادرار با گلبول سفید، نیتریت و باکتري آنالیز ادرار در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهداي 
خلیج فارس شهر بوشهر
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بیماران مراجعه کننده به بررسی ارتباط کشت ادرار با گلبول سفید، نیتریت و باکتري آنالیز ادرار در: علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر عنوان 

. گذاردنوعی عفونت باکتریایی است که بر بخش هاي دستگاه ادراري تأثیر می)  UTI(عفونت دستگاه ادراري: بیمارستان شهداي خلیج فارس شهر بوشهر مقدمه
عالئم مربوط به دستگاه ادراري تحتانی . باشدونفریت میشود وعفونت دستگاه ادراري فوقانی پیلنامیده می) عفونت مثانه(عفونت دستگاه ادراري تحتانی سیستیت 

، در حالی که عالئم مربوط به پیلونفریت عبارتند از تب و درد پهلو به همراه )یا هر دو(عبارتند از دفع ادرار همراه با درد و یا تکرر ادرار یا اضطرار براي ادرار 
مهمترین عالیم عفونت دستگاه ادراري، وجود لکوسیت در ادرار و نیتریت در آزمایش آنالیز ادرار می .عالئم مربوط به عفونت دستگاه ادراري تحتانی می باشد

که کشت هر چند مطالعات متعدد وجود دو فاکتور فوق در ادرار را یک عالمت مطلوب جهت اثبات باکتریوري معرفی نموده اند اما گروهی تاکید دارند . باشد
دستگاه ادراري است و استافیلوکوکوس عفونت٪80-85علت E.coli. حساس به گونه ي ایزوله شده ضروري می باشدادرار و تعیین آنتی بیوتیک 

نمونه ي تصادفی و 970:روش پژوهش.  می باشدUTIهدف از انجام این مطالعه بهبود تشخیص و درمان بیماري . علت عفونت است٪5-10ساپروفیتیکوس 
ودر بررسی Nitrite،بر روي نمونه ها  به کمک نوار ادراري پارامترEMBپس از کشت در دو محیط بالد آگار و  . ل  گرفته شدصبحگاهی ادراربه روش استری

به موازات افزایش : نتایج. مورد آنالیز قرار گرفت15SPSSسپس داده ها با نرم افزار. و باکتري مورد بررسی قرار گرفتWBCتعداد lpf40میکروسکوپی با 
many« از کشت ها مثبت  و در حالت% 15» عدم مشاهده باکتري« بدین صورت که دروضعیت. اد باکتري در مشاهده میکروسکوپی، کشت مثبت رویت شدتعد

داري دیده با میزان کشت مثبت تفاوت معنا) 10عدد و کمتر از 10بیشتر از (WBCتعداد . از نمونه هاکشت مثبت شد وارتباط معنی داري رویت نشد% 5/52» 
درآنالیز ادراري وجود نیتریت : بحث. با کشت معناداربود%) 10(ارتباط نمونه هاي نیتریت مثبت .نمونه هاي نیتریت منفی کشت مثبت  داشتند % 90همچنین . شد

رتباط این سه پارامتربا مثبت یا منفی شدن به تعبیري ا. عدد و باکتري، به شکل مطلق به معناي مثبت شدن کشت ادرار نمی باشد10مثبت ، گلبول سفید بیش  از 
» حساسیت«مدنظر قرارگیرد وسهم » ترکیبی« بهترآن است براي قضاوت وبررسی، این سه پارامترآنالیزادراري به شکل . نیست وسنخیتی وجود ندارد»خطی«کشت 

.هرکدام به تنهایی درنظرگرفته شود» اختصاصیت« و

گلبول سفید، عفونت مجاري ادراريباکتري، نیتریت، :هاى کلیدىواژه

Is There Augmented Relationship between Urine Culture and Urine Analysis
Parameters; WBC, Nitrite, Bacteria, Separately?
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Background: Urinary tract infection (UTI) is one of the most common infections diagnosed in the clinical
laboratories. UTI is the mostly seen bacterial infection in young women and in the elderly. The most
frequently determined microorganisms in UTI is E.coli. Although medical history and symptoms are
sufficient for diagnosis, culture should be made for precise diagnosis and bacterial identification. In urine
analysis WBC and bacteria are 2 indexes for UTI. The aim of this study was to identify correlation
between urine analysis parameters and urine culture. Method and Materials: 970 sterile urine samples
were examined randomly. After urine culture in blood agar and EMB, Dipstick urinalysis was performed
and microscopic analysis for WBC and bacteria. Statistical analysis was performed by SPSS, version.15
software. Results: there was relationship between positive culture and bacteria count of microscopic urine
analysis. In the other hands, 15% of positive culture had negative bacteria and 52.5% of positive culture
had many bacteria in microscopic observation. Moreover there was relationship between WBC count in
microscopic urine analysis and positive culture.90% of sample with negative nitrite had positive culture.
Discussion: in urine analysis, nitrite+, WBC count >10 and bacteria are not predictor of positive culture
separately. Also there is not linear association between these 3 parameters and culture. It is better to
evaluate these 3 parameters in compound together.
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