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                            EXAMENUL  URINII 
 
 

     Examenul de urina face parte din examenul general al oricărui 
bolnav şi dă indicaţii despre starea funcţională a rinichiului. De 
asemenea, evidenţiază existenţa unor afecţiuni extrarenale, cum ar fi 
bolile hepatice, endocrine, etc. Examenul urinii presupune: 
• Examenul total de urină - urmăreşte aspecte fizice şi componente 
chimice din urina emisă în 24 ore. 
• Examenul sumar de urină - analizează urina de la o singură emisie 
(de dimineaţă) şi constă în: 
• Examen macroscopic - volum, aspect, culoare; 
• Examen fizic - miros, reacţie (pH), densitate; 
• Evidenţierea componentelor patologice din urină - proteine, puroi, 
glucide, corpi cetonici, pigmenţi biliari, săruri biliare. 
 

                         EXAMENUL FIZIC AL URINII 
 

1.  Volumul urinii. Se numeşte diureză volumul de urină/24 ore. La 
adult diureza este cuprinsă între 1200-1600 ml/24 h, dar variază în 
funcţie de sex. greutate corporală, cantitate de lichide ingerate, 
eliminarea apei prin evaporare cutanată (transpiraţie), pulmonară 
(perspiraţie) sau pe cale intestinală (materii fecale). Volumul de urină se 
poate modifica astfel: 
• volum < 800 ml/24 h => oligurie (boli renale şi afecţiuni 
extrarenale -vărsături, diaree, hemoragii, insuficienţă cardiacă); 
• volum > 2000 ml/24 h => poliurie - fiziologică (frig, emoţii, aport 
crescut de lichide, cafea) şi patologică (diabet zaharat, diabet insipid, 
boli renale, administrare de diuretice); 
• volum < 150 ml/24 h => anurie (insuficienţă renală acută).  
    Ritmul emisiilor de urină se modifică în afecţiuni ale căilor urinare: 
• inversarea raportului dintre volumul de urină eliminat ziua, faţă dc 
cel eliminat noaptea => nicturie; 
• micţiuni reduse cantitativ, dar repetate => polakiurie; 
• micţiuni dificile  =>  disurie. 
 
2. Aspectul urinii. In mod normal urina proaspăt emisă este clară şi 

transparentă. In urina lăsată în repaus se constată apariţia unui nor 
fin (nubeculă), format din celule epiteliale şi mucus. Urina devine 
tulbure în următoarele situaţii: prezenţa de puroi în urină => piurie; 
prezenţa lipidelor în urină => lipidurie; prezenţa limfei în urină => 
chilurie; prezenţa de săruri în exces (fosfaţi, uraţi, carbonaţi,  
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oxalaţi); fosfaţii şi  carbonaţii precipită în urina neutră şi alcalină 
(aspect lăptos), iar acidul uric şi sărurile sale în urina acidă;  
 

3. Culoarea urinii. în mod normal urina are culoare galbenă datorită 
conţinutului de pigmenţi: urocrom, urobilină, porfirină, formaţi în cursul 
metabolizării pigmenţilor biliari sau prezenţi în alimentele ingerate. Culoarea se 
modifică în funcţie de concentraţie, compoziţie, timpul trecut de la recoltare, pH 
(urinile alcaline au o culoare galben deschis, iar cele acide au o culoare mai 
închisă).Unele medicamente şi prezenţa unor pigmenţi anormali determină 
modificarea culorii: 
• aspect incolor (tratament cu diuretice, insuficienţă renală gravă, diabet 
insipid); 
• galben închis (aport scăzut de lichide, febră, transpiraţie, pigmenţi biliari); 
• galben brun (sindroame icterice); 
• roşu (hematurie, hemoglobinurie, porfirinurie). 
 
4. Mirosul urinii. Urina proaspăt recoltată are miros caracteristic, datorat 
acizilor volatili sau substanţelor "urinoide". Urinile concentrate au miros mai 
puternic. Mirosul se poate modifica astfel: 
• amoniacal (infecţii urinare); 
• mere fermentate (diabet zaharat, inaniţie, vărsături); 
• fetid (infecţii grave ale vezicii urinare); 
• putrid (tumori vezicale). 
 
5. Densitatea urinii. Exprimă capacitatea rinichilor de a concentra urina şi este 
influenţată de starea de hidratare a organismului, diureză şi cantitatea dc solviţi 
excretată de către rinichi. Densitatea normală este cuprinsă între 1015-1025. Se 
determină cu ajutorul urodensimetrului, etalonat pentru temperatura de 20°C. 
Urodensimetrul se introduce într-un cilindru gradat de sticlă în care se adaugă 
urină, până în momentul în care pluteşte liber. Când are o poziţie fixă, se citeşte 
cifra densităţii de pe scara etalonată. Aceasta corespunde suprafeţei inferioare a 
meniscului format la suprafaţa urinii.  
Materiale necesare : cilindru, urodensimetru 
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Tehnica 
• Introducerea urodensimetrului într-un cilindru cu urină astfel încât să plutească 
liber. 
• Citirea cifrei de pe scara etalonată, care corespunde punctului cel mai inferior, 
tangent cu meniscul urinei, urodensimetrul menţinându-se în poziţie fixă. 
      Densitatea urinii se modifică în următoarele condiţii: 
• densitate >1025 =>    hiperstenurie (diabet zaharat, proteinurie, deshidratări, 
stări febrile); 
• densitate< 1015 => hipostenurie (diabet insipid); 
• densitate=1010-1011   =>     izostenurie  (insuficienţă  renală gravă cu 
incapacitatea rinichiului de a concentra şi dilua urina). 

Interpretarea rezultatelor 

      Valorile  fiziologice: 1005 - 1030.  

Variaţiile depind de: 
- cantitatea lichidelor ingerate: 
- regimul alimentar; 
- activitatea fizică; 
- volumul de urină eliminat în unitatea de timp.  
 
6. Reacţia urinii Se determină cu hârtie indicatoare de pH. Aceasta se îmbibă 
în urină proaspăt recoltată, culoarea obţinută comparându-se cu scala. In mod 
normal, urina are o reacţie uşor acidă, pH = 6. Reacţia urinii variază cu 
alimentaţia. Un regim exclusiv vegetarian determină o urină alcalină, iar un 
regim bogat în carne determină o urină acidă. In contact cu aerul se produce 
fermentaţie amoniacală, iar urina devine alcalină. Reacţia urinii se poate 
modifica astfel: 
• pH acid (cetoacidoză); 
• pH alcalin (alcaloze sistemice, infecţii urinare). 
 
   

                          1.2. EXAMENUL CHIMIC AL URINII. 
 
1.2.1. PROTEINELE. Urina normală conţine doar "urme" de proteine, 
nedecelabile prin metodele uzuale. Creşterea concentraţiei proteinelor în urina 
finală peste 100 mg/l, se numeşte proteinurie. Proteinuria poate apare în condiţii 
fiziologice: după emoţii puternice, efort fizic intens, expunere la frig, ortostatism 
prelungit, stări febrile. Proteinuria patologică se întâlneşte în afecţiuni renale 
(glomerulonefrite, sindrom nefrotic), boli infecţioase (scarlatină, gripă, rujeolă), 
boli cardiace, intoxicaţii. 
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         METODA CU ACID SULFOSALICILIC 

Principiu: albumina din urină determină o turbiditate sau un precipitat în 
prezenţa acidului sulfosalicilic. Este o metodă calitativă, de evidenţiere a 
proteinuriei. 
Tehnică si reactivi: 
• urină proaspăt recoltată; 
• soluţie acid sulfosalicilic 20%. 

Produsul pipetat Martor Probă 
Urină 
centrifugată 

5 ml 5 ml 

Acid 
sulfosalicilic 
20% 

10 picături - 

Se agită şi se examinează faţă de martor. 
 
 Interpretare: 
• urină clară    albumina absentă (-); 
• opalescenţă evidentă => urme de albumina (+); 
• tulbure fără precipitat =>   albumina crescută (++); 
• tulbure cu precipitat => proteine dozabile (+++) 
 
                         METODA ESBACH 
Principiul 
Precipitarea albuminei în prezenţa reactivului Esbach (l0g acid picric + 20g acid 
acetic + apă distilată ad. 100g); aceasta se  depune în albuminometrul Esbach. 
Materiale: 
    Reactiv Esbach 
   Albuminometrul Esbach 
   Urină/24 h, deoarece cantitatea de proteine eliminate variază în cursul zilei 
 Tehnica 
Turnarea urinii în albuminometru până la gradaţia U. 
Completarea cu reactiv Esbach până la gradaţia R. 
Agitarea conţinutului. 
Astuparea albuminometrului cu un dop de cauciuc. 
Păstrarea la temperatura camerei timp de 24h. 
Citirea rezultatelor în g%o, pe scara albuminometrului.  
 
• Paraproteinele Bence-Jones pot fi puse în evidentă prin simpla încălzire lent 
progresivă a unei eprubete de urină la o lampă de spirt. Tulburarea urinii (când 
temperatura s-a ridicat la 40-65°C) semnifică prezenţa paraproteinelor coagulate 
prin încălzire. Confirmarea o dă dispariţia tulburării urinii prin continuarea 
încălzirii şi reapariţia ei după răcirea urinii. 
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          EVIDENŢIEREA PROTEINEI BENCE-JONES 
 

     Proteinele Bence-Jones sunt mono-, di-, tri- şi tetrameri ai lanţurilor uşoare 
"L" ale imunoglobulinelor. Acestea se elimină prin urină în mielomul multiplu, 
leucemii, tumori şi metastaze osoase. 

 
Principiu: proteinele Bence-Jones precipită la temperaturi cuprinse între 45-
55°C şi se redizolvă la 100°C sau prin adăugarea de acid clorhidric 12,5%. 
 
 
 Tehnică si reactivi: 
 
• urină proaspăt recoltată; 
• soluţie de acid clorhidric 12,5%. 
 

Produsul pipetat Proba 
Urină 10 ml 
Se încălzeşte la 60°C 
în baie de apă 

=> precipitat 

Se reîncălzeşte la 
100°C în baie de apă 

precipitatul dispare 

Soluţie de acid 
clorhidric 12,5% 

=> precipitat 

 
1.2.2. PUROIUL, Puroiul este un amestec de bacterii moarte şi leucocite care au 
suferit un proces de degenerescentă granuloasă. Prezenţa puroiului în urină, 
numită piurie, caracterizează infecţiile urinare. 
 

            METODA DONNE 
 
 Principiu: în prezenţa NaOH puroiul determină formarea unor bule de aer în  
urină. 
 Tehnică şi reactivi: 
• urină proaspăt recoltată; 
• soluţie NaOH 20%. 
 

Produsul pipetat Cantitatea pipetată 
Urină 5 ml 
NaOH 20% 3-4 picături 
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    Se acoperă eprubeta şi se răstoarnă brusc, apoi se lasă în poziţie verticală. în 
prezenţa puroiului, bulele de aer se ridică la suprafaţă. 
 
 Interpretare: 
• Piurie macroscopicâ    urină tulbure la emisie şi reacţie Donne pozitivă; 
• Piurie microscopica    urină limpede la emisie, 100-500 de leucocite/mm3 la 
examenul microscopic. 
 

1.2.3. GLUCOZA.  Glucoza este prezentă în fitratul glomerular şi este 
reabsorbită în totalitate la nivelul tubilor proximali, astfel încât urina finală nu 
conţine glucoza. Când glicemia depăşeşte pragul renal al glucozei şi capacitatea 
de reabsorbţie tubulară este depăşită (diabet zaharat) apare glicozuria. 
Glicozuria poate apare şi în condiţiile unei capacităţi scăzute de reabsorbţie 
tubulară, chiar dacă glicemia este normală (diabet renal). Deasemenea, 
glicozurie tranzitorie se poate întâlni în sarcină, după ingerarea unor cantităţi 
mari de glucide sau după un stres emoţional. 
 
 
                     DETERMINAREA GLICOZURIEI PRIN REACłIA FEHLING 

 
            Principiul 
     Glucoza, prin funcţia    aldehidică reduce în mediul alcalin hidroxidul de 
cupru în suboxid de cupru de culoare roşie-cărămizie. 
          Materiale necesare: 
Reactiv Fehling l şi II. 
Eprubetă cu 2 ml de urină 
Apă distilată 
Pipetă 
Spirtieră 
           Tehnica 
    Se  introduc într-o eprubetă  2 ml de urină + 2 ml amestec de reactiv Fehling I 
şi II şi  5 ml apă distilată. Se încălzeşte eprubeta până la fierbere Se agită până la 
obţinerea culorii albastru-deschis. 
 
     Interpretarea rezultatelor 
  Prezenţa glucozei în urină: virarea culorii de la albastru-deschis la  roşu-oranj. 
 Sensibilitatea metodei este de 4 g glucoza la un litru de urină.  
  Prezenţa streptomicinei în urină dă reacţie Fehling fals pozitivă. 
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1.2.4. CORPII CETONICI. Corpii cetonici sunt reprezentaţi de acetonă, 
acid beta-hidroxibutiric şi acidul acetilacetic. In mod normal, producţia şi 
eliminarea urinară sunt reduse, dar acestea cresc (cetonurie) în diabet zaharat 
decompensat, vărsături, inaniţie, boli hepatice. 
                    METODA     LEGAL- IMBERT 
Principiu: corpii cetonici din urina dau in prezenta nitroprusiatului de sodiu si 
amoniacului un compus de culoare violeta 
 
Tehnică si reactivi: 
• urină  
• reactiv Imbert-Legal 
• solutie amoniac 25% 

Produsul pipetat Cantitatea pipetată 
Urină 5 ml 
Soluţie Imbert-
Legal 

1 ml 

Se agita usor.Se toarna usor solutia de ammoniac astfel incat sa se formeze un 
strat deasupra continutului eprubetei. 
 
 
Interpretare: 
Aparitia unui inel violet la  limita de separatie a celor doua lichide semnifica 
prezenta corpilor cetonici in urina. 
 

      METODA EHRLICH DE EVIDENŢIERE A UROBILINOGENULUI 
 

      Urobilinogenul se formează prin reducerea bilirubinei sub acţiunea florei 
bacteriene intestinale. In mod normal, o cantitate mică de urobilinogen se 
filtrează la nivel renal şi apare în urină. Excreţia crescută de urobilinogen apare 
în icterele hemolitice şi hepatocelulare, iar în icterul obstructiv acesta lipseşte 
din urină. 
Principiu: urobilinogenul formează cu para-dimetilaminobenzaldehida, în 
mediu acid, un compus de culoare roşie. 
Tehnică si reactivi: 
• urină proaspăt recoltată; 
• reactiv Ehrlich. 
 

Produsul pipetat Cantitatea pipetată 
Urină 1 ml 
Reactiv Ehrlich 2-3 picături 

 



 8

   
 
 
    Interpretare: 
• culoare roşie după fierbere    urobilinogen normal (+); 
• culoare roşie imediat (la rece) => urobilinogen crescut (++); 
• nu apare culoare roşie nici după de fierbere => urobilinogen absent (-). 
 
 

 
 
                             DETERMINAREA CALITATIV A A BILIRUBINEI IN URINA 
 
   Prezenţa bilirubinei în urină poate indica prezenţa unor tulburări metabolice 
hepatocelulare.  
 
Principiul 
Reacţie de culoare obţinută prin oxidarea bilirubinei în contact cu albastru de 
metilen sau iod . 
 Materiale necesare 
Albastru de metilen 0.25%. 
Soluţie alcoolică de iod 1%. 
Acid azotic (nitric) concentrat. 
Eprubete cu urină. 
Pipete. 
Tehnica şi interpretarea rezultatelor 
5 ml urina + 2 picaturi albastru de metilen=verde-reactie pozitiva; 
albastru=reactie negative 
Sau 
Intr-o eprubeta cu 10 ml urina se toarna solutie de iod in  strat separat; daca 
apare un inel verde la zona de contact reactia este pozitiva; daca nu apare inelul 
reactia este negativa. 
Reacţiile sunt orientative, cea mai sensibilă fiind reacţia cu soluţie alcoolică de 
iod. 
 
     
 

                          EXAMENUL MICROSCOPIC AL URINII 
 
     Examenul microscopic al sedimentului urinar, obţinut din urina proaspătă 
centrifugată (1000 rpm, câteva minute), este un examen calitativ şi cuprinde 
sedimentul organizat şi neorganizat. Sedimentul organizat se deosebeşte de cel 
neorganizat prin insolubilitatea lui la cald, în HC1 şi acid acetic.  
Tehnica  
  Sedimentarea urinii într-un tub  prin centrifugare 3-6 minute la 1200 -
2500/min. 
Vărsarea urinii din tub şi păstrarea sedimentului. 
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      Pipetarea sedimentului cu depunerea unei picături de sediment pe o lamă si 
acoperirea cu o lamelă (evităndu-se formarea de bule de aer). 
      Examinarea microscopică, iniţial cu obiectiv mic (10), apoi cu obiectiv mare 
(20), putându-se observa elementele reprezentate schematic, mai jos. 
 

 
 

Elemente 
celulare 

• celule epiteliale 
• celule tumorale 
• hematii 
• leucocite 

 

Cristale • acid uric 
• oxalat de calciu 
• fosfaţi amniacomagnezieni 
• carbonat de calciu 
• colesterol 
• bilirubina 

 

Cilindri • necelulari • hialini 
• ciroşi 
• grăsoşi 
•    granulosi 

 
 

• celulari •leucocitari 
•eritrouuri 
•epiteliali  

 
 
 



 10

 
 
 
 
 
 
 



 11

 
 
 
   
      DETERMINĂRI ÎN URIN Ă CU AJUTORUL BANDELETELOR REACTIVE 
 
Potenţial informa ţional 
Obţinerea de date calitative şi cantitative despre principalele constante fizico-
chimice ale urmii, în funcţie de tipul bandeletei.  
Principiul 
Modificarea de culoare la nivelul fiecărei zone reactive de pe bandeletă, în 
funcţie de prezenţa în urină a substanţelor respective sau a unei constante 
biofizice, şi compararea cu un etalon. 
Materiale 
Bandelete pentru examen de urina 
 
Tehnica 
• înmuierea tuturor zonelor reactive ale bandeletei în urină şi scoaterea imediată. 
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Eliminarea excesului de urină prin lovirea uşoară a bandeletei de peretele 
recipientului cu urină. 
Compararea după 1-2 minute a culorilor obţinute cu cele existente pe scara 
colorimetrică a etichetei flaconului. 

 
Interpretarea rezultatelor 
In funcţie de firmele producătoare, bandeletele reactive pot oferi informaţii 
despre: 
nitriti; 
proteine; 
glucoza; 
corpi cetonici; 
urobilinogen: 
bilirubină: 

 
 
   METODA ADDIS-HAMBURGER. Se efectuează din urina de dimineaţă, 
recoltată pe trei ore. Se numără hematiile, leucocitele şi cilindrii din sedimentul 
urinar. 
Valori normale: 
• Hematii: 0-100/min/ml (max.1000); 
• Leucocite: 0-500/min/ml (max.2000); 
• Cilindrii: 0-7/min/ml. 


