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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

Ова Процедура је писани документ којим се детаљно утврђује начин на који се 

детаљно приступа изради аналиеи урина. 

ИОРС= Институт за онкологију и радиологију Србије 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Предмет Процедуре за анализу урина је да дефинише процес пријема, припрему и 

обраду узорка урина. Поред описа рад, Процедура дефинише и област и место примене 

као и доделу одговорности за извођење анализе. 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Одсек биохемијске лабораторије, радно место :урини-седимент урина. Намењено је 

запосленом са радним распоредом на наведеном радном месту. Са Процедуром су 

упознати сви запослени на Одсеку биохемијске лабораторије. 

 

4.  ОДГОВОРНОСТИ 

За примену ове Процедуре одговорни су сви радници у Одсеку биохемијске 

лабораторије, а на посебно радници на радном месту урини-седимент урина. За 

контролу Процедуре одговоран је Шеф Одсека биохемијске лабораторије. 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ: 

Припрема се састоји у томе да се најпре пацијенту објасни како да сакупи узорак урина 

(по УПУТСТВО ЗА УЗИМАЊЕ УЗОРКА УРИНА ЗА ПАЦИЈЕНТЕ)  

Пријем редовних узорака урина се врши у периоду од 07:00-10:00 h, док се пријем 

узорака урина са ознаком "хитно" врши до 19.00 h. 

За анализу урина постоји стандардна процедура на основном нивоу, којој се приступа у 

моменту када пацијент са упутом за анализу урина ординирајућег лекара дође у 

лабораторију. Пацијент се на шалтеру за лабораторију, електронски уписује у 

"ХЕЛИАНТ" систем, након чега узорак урина односи у пријемну собу за урине, где се 

врши и анализирање (на собној температури, најкасније два сата од сакупљања). 
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Лаборант који се налази по распореду на радном месту урини-седимент урина, врши 

пријем донетог узорка урина (проверава исправност донетог узорка и тачност података 

на упуту ординирајућег лекара), а потом узорку даје дневни идентификациони број и 

врши упис података под тим бројем у "Протоко урина". 

Након тога приступа мануелној анализи узорка коришћењем тест трака за анализу 

урина са 11 параметара (ph вредност, специфична тежина, протеини, шећер, кетони, 

нитрити, крв, леукоцити, билирубин, уробилиноген, аскорбинска киселина): 

 Свеж, добро измешан и нецентрифугиран узорак урина се прво опише у смислу 

боје и замућења. 

 Извадити тест-траке из оригиналног контејнера тако да се не додирне површина 

тест-траке на којој се врши испитивање. 

 После узимања одређеног броја трака, одмах добро затворити контејнер са тракама  

 Кратко уронити тест-траку у узорак (око 2 sеc.) тако да су сва поља тестирања 

уроњена 

 Вишак урина са траке уклонити превлачењем ивице траке (слободном страном) по 

ивици , а потом траку оцедити на папирну вату како би се уклонио сав вишак 

урина  

 Траку за тестирање дрзати водоравно или је положити како би се избегло мешање 

између суседних подручја тестирања  

 После 60 sec (при тестирању узорака на леукоците након 60-120 sec.) извршити 

упоређивање са скалом боја. Промене боје настале након 2 min. се не узимају као 

меродавне и немају никакво значење. 

 Померати траку у означеном правцу дуж бојене скале која се налази на контејнеру 

са тракама. 

 Уколико тест-трака покаже присуство протеина, билирубина, хемоглобина, 

уробилиногена, шећера, врше се потврдне реакције: 

1. за потврду присуства протеина, доказна реакција је са 20% 

сулфосалицилном киселином (у две епрувете се улије око 3 ml 

центрифугираног урина, а затим се у једну дода 4-5 капи реагенса (20 % 

сулфосалицилна киселина) и промеша. Према дневној светлости се пореди 

садржај обе епрувете (епрувета са чистим урином служи као контрола) и 

тумачи на следећи начин: 
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ПРОТЕИНИ ИЗГЛЕД УРИНА 

 (негативно)………….. 

+ (у трагу)……………... 

+………………………. 

++……………………... 

+++……………………. 

++++…………………... 

- без замућења 

- jeдва приметно замућење 

- замућење без гранулације 

- замућење са гранулацијом, али без флокулације 

- замућење са гранулацијом и флокулацијом 

- маса преципитираних протеина или чврст   преципитат 

 

2. за потврду присуства шећера, доказна реакција по Бенедицту (у епрувету 

сипати 5 ml реагенса, додати 0,5 ml урина, промешати и кувати 5 min. у 

кључалом воденом купатилу. После вађења одмах очитати резултат на 

следећи начин: 

 

ШЕЋЕРИ ИЗГЛЕД УРИНА 

 (негативно)…………. 

+…………………….... 

++…………………….. 

+++…………………… 

++++………………….. 

-плав или зелено-плав 

-зелен, стајањем настаје жут талог 

-жуто-зелен са жутим талогом 

-наранџаст са жутим талогом 

-наранџаст или црвен талог и бистар супернатант 

3. за доказивање присуства билирубина, доказна реакција са 1% јодом (у 

епрувету сипати око 5-6 ml испитиваног урина, па низ зид пажљиво додати 

1 ml 1% алкохолног раствора јода. Ако је у урину присутан билирубин, на 

додирној површини ће се јавити прстен зелене боје. Урин треба анализирати 

што пре могуће, а у међувремeну га заштитити од светлости, јер се 

билирубин на светлости брзо и лако оксидише.) 
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4. за доказивање присуства уробилиногена, доказна реакција са ЕХРЛИЦХ-

овим реагенсом (у  епрувету сипати око 5 мл урина и додати 7 капи Ехрицх-

овог реагенса па добро промешати. Резултат тумачити на следеће начин: 

 

УРОБИЛИНОГЕН ИЗГЛЕД УРИНА 

нормалан(1:2)…………. 

позитиван…………….... 

жуте до светло-наранџасте боје 

одмах настаје наранџаста боја која у року од 30 sec прелази 

у црвену. 

Преглед седимента урина се ради код сваког узорка код кога претходно испитивање 

тест-траком покаже позитиван налаз на било који од 11 параметара. 

У епрувету се сипа 10 ml урина, па се затим центрифугира 5 min. на 1500 обртаја у 

минути. По завршетку центрифугирања највећи део бистре исцентрифугиране мокраће 

се одлије наглим покретом. Остатак на дну епрувете (седимент) се пажљиво кружним 

покретима промеша, па се део седимента пренесе на предметно стакло и пажљиво 

покрије покровним стаклом (љуспицом), па се одмах погледа под микроскопом. 

Увеличање које се користи за преглед седимета урина је  4x, 40x, 100x, a у седименту 

урина се могу уочити следеће компоненте: 

 еритроцити 

 леукоцити 

 кристали 

 соли 

 микроорганизми 

 слуз 

 цилиндри 

 епителијалне ћелије 

По завршеној анализи седимента урина, потребно је микроскоп очистити (по упутству 

за одржавање микроскопа), као и све радне површине у соби за пријем урина 

дезинфекционим средством. 
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6. РЕФЕРЕНЦЕ И ВЕЗА СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА: 

1. Смернице добре лабораторијске праксе 

2. Клинички значај анализе урина-АТЛАС седимента урина (Наташа Лалић-Мирка 

Илић 2005) 

3. Медицинска биохемија-принципи и методе (Нада Мајкић-Сингх, Славица Спасић, 

Марина Стопјанов, Зорана Јелић-Ивановић, Весна Спасојевић-Калимановска 1995) 

 


