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ÖZ 

Giriş: İdrarın mikroskobik analizi üriner sistem hastalıklarının tanı ve tedavisinde oldukça önemlidir. Tam idrar 
tahlili laboratuvar istemlerinin büyük bir kısmını oluşturduğundan artık yüksek kapasiteli laboratuvarlarda tam 
otomatize idrar analizörleri kullanılmaya başlanmıştır. Çalışmamızda laboratuvarımızda kullandığımız tam 
otomatik idrar analizörü LabUMat-UriSed 2’nin idrar sedimentasyon sonuçları ile manuel mikroskobik yöntemin 
karşılaştırılması amaçlandı. 

Gereç ve Yöntem: Laboratuvarımıza gelen 265 idrar örneği normal veya patolojik ayrımı yapılmadan rastgele 
seçilerek çalışmamıza dahil edildi. İdrar örnekleri eş zamanlı olarak LabUMat-UriSed 2 idrar analizöründe çalışıldı 
ve mikroskopta manuel bakısı yapıldı. Mikroskobik görüntülerdeki eritrosit, lökosit ve epitel hücre sayıları 10 farklı 
sahadaki ortalamaları alınarak değerlendirildi.Sonuçların analizinde SPSS 21.0 istatistik programı kullanıldı. 

Bulgular:Hücre sayıları arasındaki korelasyon katsayısı lökosit için r=0,904, eritrosit için r=0,833 ve epitel 
hücreleri için ise r=0,846 idi. Üç değer için de p<0,01 olarak bulundu. 

Sonuç: İdrar sediment analizlerinde manuel bakı zaman alıcı ve yoğun emek gerektiren bir yere sahiptir. 
Otomatize idrar analizörlerinin santrifüj yapmayı, lam-lamel arası preparat hazırlamayı gerektirmemesi ve az 
miktarda numune kullanarak sonuç verebilmesi gibi avantajları bulunmaktadır. Çalışmamızda elde edilen anlamlı 
ve yüksek korelasyon nedeniyle tam otomatik idrar analizörlerinin geliştirilip yaygınlaştırılmasının, hızlı laboratuvar 
sonucu alınması ve analizlerde standardizasyon sağlanması açısından faydalı olacağı düşünüldü.   

SUMMARY 

Indroduction: Microscopic analysis of urine is very important in the diagnosis and treatment of urinary system 
diseases. Since full urinalysis constitutes a large part of laboratory requests, fully automated urine analyzers have 
started to be used in high capacity laboratories. In our study, it was aimed to compare the urine sedimentation 
results of the fully automatic urine analyzer LabUMat-UriSed 2 with the manual microscopic method that we use 
in our laboratory. 

Material and  Methods: Our study included  265 randomly selected urine samples coming to our laboratory, 
regardless of normal or pathological distinction. Urine samples were studied simultaneously on the LabUMat-
UriSed 2 urine analyzer and manually examined under the microscope. The erythrocyte, leukocyte and epithelial 
cell counts in microscopic images were evaluated by taking their averages in 10 different areas. SPSS 21.0 
program was used for statistical analysis of the results. 
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Results: The correlation coefficient between cell counts  obtained by both automatic device and manual method 
was r = 0.904 for leukocyte, r = 0.833 for erythrocyte and r = 0.846 for epithelial cells. For all three values, p <0.01 
was found. 

Conclusion: Manual examination has a time consuming and labor-intensive role in urine sediment analysis. 
Automated urine analyzers have advantages such as not requiring centrifugation, preparation between slide and 
object slide, and giving results by using a small amount of sample. Due to the significant and high correlation 
obtained in our study, we believe that the development and widespread use of fully automatic urine analyzers will 
be beneficial in terms of obtaining rapid laboratory results and standardization in analyzes. 

 

GİRİŞ 

Böbrek ve üriner sistem hastalıkları başta olmak 
üzere, kolestatik, metabolik ve hemolitik hastalık-
lar gibi pek çok hastalığın tanı, tedavi ve 
takibinde önemli yeri olan tam idrar tetkiki, idrar 
örneğinin invaziv girişime gerek duyulmadan 
kolayca verilebilmesi açısından da laboratuvar 
istemlerinin büyük bir kısmını oluşturur. İdrar 
analizi hastane laboratuvarlarındaki istemlerin 
oldukça büyük bir kısmını kapsamaktadır. 

İdrar analizleri; idrarın fiziksel görünümü, kimya-
sal testi ve mikroskobik incelemelerini kapsar. En 
çok zaman alan kısım olan mikroskobik sediment 
analiz manuel bakısı, yoğun emek ve deneyim 
gerektiren bir metoddur. Bu nedenle yüksek 
kapasiteli laboratuvarlarda tam otomatize idrar 
analizörleri kullanılmaya başlanmıştır (1-3) . 

Mikroskobik idrar analizinde belli bir standardi-
zasyonun oluşması için de tam otomatik idrar 
analizörlerine geçilmesi gereklidir. Bu durum, 
Klinik ve Laboratuvar Standartları Enstitüsü 
(CLSI) ve Avrupa Laboratuvar Tıbbı Konfede-
rasyonu (EFLM) gibi kuruluşlar tarafından tavsiye 
edilmektedir (4,5). 

Son yıllarda santrifüj edilmemiş idrar örnekleri-
deki partikülleri analiz eden farklı yöntemlerle 
çalışan otomatik idrar analizörleri geliştirilmiştir. 
Böylece daha hızlı, güvenilir ve standardize 
sonuçlar verilmektedir. 

Otomatik idrar analizörlerinde sediment analizi 
metodlarını; dijital görüntüleme ile otomatik 
parçacık tanımlama, floresans akış sitometrisi  ve 
otomatik mikroskopi ile dijital görüntüleme 
prensibine dayanan metodlar olarak sınıflandıra-
biliriz (6). 

Bizim de çalıştığımız, otomatik mikroskopi ile 
dijital görüntüleme teknolojisinde örnekler önce  
santrifüjlenir. Oluşan sediment ışık mikrosko-

bunda dijital kamera tarafından 10 farklı sahada 
dijital görüntü çeker. Aynı zamanda kullanıcı tara-
fından düzeltme ve yorumlama da yapılabilmek-
tedir. Cihazda manuel mikroskobik incelemede 
kullanılan mikroskop kullanılmaktadır. Görüntüyü 
400 kez büyütmektedir (7). 

Çalışmamızda laboratuvarımızda kullandığımız 
LabUMat-UriSed 2 otomatik idrar analizörü idrar  
sediment sonuçları ile manuel mikroskobik idrar 
sediment sonuçlarının karşılaştırılmasını amaç-
ladık. 

GEREÇ ve YÖNTEM 

Laboratuvarımıza gelen 265 idrar örneği normal 
veya patolojik ayrımı yapılmadan rastgele 
seçilerek çalışmamıza dahil edildi. İdrar örnekleri 
eş zamanlı olarak 77 Elektronika Kft. LabUMat-
UriSed 2 idrar analizöründe çalışıldı ve mikros-
kopta manuel bakısı yapıldı. Çalışmamız için 
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesin-
den etik kurul onayı alındı (2021-120). 

İdrar örneği manuel mikroskobik inceleme için 
2000 rpm'de (400 g) 5 dakika santrifüj edildi. 
Süpernatant, tüpün dibinde 0.5 mL idrar kalana 
kadar döküldü. Tortu tekrar süspanse edildi ve bir 
damla tortu, bir mikroskop lamı üzerine yerleş-
tirildi, lamel ile kaplandı ve ışık mikroskobu ile 
incelendi.Muayene sırasında, en az 10 farklı 
mikroskobik alan (düşük güç alanı başına; LPF 
ve yüksek güç alanı başına; HPF) büyütülmüş 
olarak tarandı. Mikroskobik görüntülerdeki 
eritrosit, lökosit ve epitel hücre sayıları 10 farklı 
sahadaki ortalamaları alınarak 4 grup olarak 
sınıflandırıldı (0-5, 6-10, 11-20, >20 hücre/HPF). 
Ayrıca bakteri, kristal ve silendir sonuçları negatif 
ve pozitif olarak değerlendirildi. Sonuçların istatis-
tiksel analizi için SPSS 21.0 programı kullanıldı. 
Veriler Spearman korelasyon testi ile analiz 
edildi. p<0,05 anlamlı olarak kabul edildi.Gruplar 
arası kappa değerleri hesaplandı. 



20 gün günler arası ve gün içi yüksek seviye ve 
düşük seviye kalite kontrol numuneleri kullanarak 
mikroskobik lökosit ve eritrosit kesinliği değerlen-
dirildi. 

BULGULAR 

Çalışılan idrar örneklerinin (n = 265), hücre 
elemanlarının UriSed 2 sonuçları ile manuel 
mikroskopi sonuçları karşılaştırıldığında anlamlı 
bir korelasyon bulundu (p<0,01) (Tablo 1). 

Tablo 1. Otomatize cihaz ve manuel yöntemle elde edilen 
sonuçlar arasındaki korelasyon 

Korelasyon katsayısı (r)   p değeri 

Lökosit 0.904 <0.01 

Eritrosit 0.833 <0.01 

Epitel 0.846 <0.01 

Kristal 0.755 <0.01 

Bakteri 0.800 <0.01 

Silendir için patolojik idrar örneği yetersiz 
olduğundan istatistiksel analizi yapılamadı. 

Otomatize cihaz ve manuel mikroskobik yöntemle 
elde edilen hücre ortalamalarına göre oluşturulan 

gruplardaki örnek sayıları Tablo 2’de karşılaş-
tırıldı. 

Otomatize cihaz ve manuel yöntemle elde edilen 
sonuçların aynı gruplar arasındaki % oranlarında 
lökosit %90.2, eritrosit %93.2, epital %85.7 
bulundu.   

Yarı niceliksel derecelendirme için çift yönlü 
uyum epitel için %85’in üzerinde, lökosit ve 
eritrosit, % 90'ın üzerindeydi. 

Ürised 2 cihazının günler arası ve gün içi kesinlik 
değerleri Tablo 3’de verildi. 

İki değerleyici arasındaki uyuşmanın güvenirliğini 
ölçen, parametrik olmayan istatistik türü olan, 
kappa katsayısı değerleri 0–0.20, 0.21–0.40, 
0.41–0.60, 0.61–0.80 ve 0.81–1.00 sırasıyla 
zayıf, orta, orta, iyi ve çok iyi uyum olarak 
değerlendirilmektedir (8). 

Çalışmamızda otomatik yöntem ile manuel yön-
tem karşılaştırıldığında kappa değerleri lökosit ve 
eritrosit için 0.81-1.00 arasında iken, epitel değer-
leri için 0.61 ile 0.80 arasında değişmektedir 
(Tablo 4). 

Tablo2. Otomatize cihaz ve manuel yöntemle elde edilen sonuçlar 

Otomatize Lökosit Toplam 
0-5 6-10 11-20 >20

0-5 170 10 2 1 183
6-10 1 28 5 2 36

11-20 1 0 9 2 12
Manuel 
Lökosit 

>20 0 1 1 32 34
Toplam 172 39 17 37 265

Otomatize Eritrosit Toplam 
0-5 6-10 11-20 >20

0-5 214 11 0 1 226
6-10 2 10 2 0 14

11-20 1 0 5 1 7
Manuel 
Eritrosit 

>20 0 0 0 18 18
Toplam 217 21 7 20 265

Otomatize Epitel Toplam 
0-5 6-10 11-20

0-5 195 4 0 1 200
6-10 8 11 3 0 22

11-20 0 0 6 0 6
Manuel 
Epitel 

>20 4 1 17 15 37
Toplam 207 16 26 16 265

Tablo 3.  Ürised 2 cihazının günler arası ve gün içi kesinlik değerleri. 

Günler arası Gün içi
Kontrol 1 Kontrol 2 Kontrol 1 Kontrol 2 

Ort±SD %CV Ort±SD %CV Ort±SD %CV Ort±SD %CV
Lök(hücre/μL 0.95±0.06 4.9 20.8±2.3 15.9 0.98±0.08 8.1 20.9±1.5 7.3 
Erit(hücre/μL 0.09±0.01 6.7 22.5±1.2 17.9 0.085±0.01 11.7 22.5±1.3 5.7 

Varyans katsayısı(%CV),Standart sapma(SD),Ort.(Ortalama) 
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Tablo 4. Manuel  ve otomotize yöntemin karşılaştırılması sonucu  elde edilen kappa değerleri. 

 Kappa Standart  hata 95% CI 

Lökosit 0.87* 0.02 0.82-0.92 

Eritrosit 0.86* 0.03 0.79-0.93 

Epitel 0.64** 0.04 0.57-0.69 
*Çok iyi düzeyde uyum  ** İyi uyum  

 

TARTIŞMA 

Bu çalışmada, manuel mikroskobik yöntemin 
sonuçları iİe tam otomatik idrar cihazının  
performansını karşılaştırdık. Yaptığımız korelas-
yon sonucunda r değerlerini lökosit için 0,90, 
eritrosit 0,83 ve epitel için 0,85 bulduk.Bu konuda 
yapılan diğer çalışmalarla sonuçlarımız paraleldi. 

Dimech ve ark. üç otomatik idrar analizörleri ile 
yaptıkları çalışmalarında manuel mikroskobi ile 
otomatize  lökosit ve eritrosit sayımında sırasıyla 
r= 0,85, r=0,92 korelasyon saptamışlardır (9). 

Köken ve ark. yaptıkları çalışmalarında  otomatik 
idrar analizöri ile manuel mikroskop sonuçları 
arasında korelasyonları lökosit için r=0.91, 
eritrosit için r=0.88 ve epitel için r=0.85 bulmuş 
olup bizim sonuçlarlarımızla paralellik göster-
mektedir (10). 

Nagy’nin  yaptığı bir vaka çalışmasında ,Ürised 3 
idrar analizörü ile manuel mikroskobi sonuçları, 
lökosit için r=0.93 ve eritrosit için r=0.91 olup 
sonuçlar bizim sonuçlara yakın değerlerdir (11). 

İnce ve ark. FUS-200 ve İris iQ200 analizörleri ile 
manuel mikroskobik bakı kappa sonuçlarını  
değerlendirdikleri çalışmalarında eritrosit ve 
lökosit için iyi derecede, epitel için orta derecede 
uyum saptamışlardır, sonuçlarımızla paralellik 
göstermektedir (12). 

Çalışmamızda  gün içi kesinlik değerlerini eritrosit 
için sırasıyla %11.7, %5.7 ve lökosit için  % 8,1, 
% 7,3 bulduk. Günler arası kesinlik değerlerini 
eritrosit için sırasıyla %6.7, %17,6 ve lökosit için 
% 4,9 and %16,9 bulduk. Kappa istatistik 
sonuçlarımızda lökosit için  0,87 ve eritrosit için 
0,86  idi.Elde ettiğimiz sonuçlarla yapılan diğer 
çalışmalar paralellik göstermekteydi.  

Zaman ve ark. manuel ile otomatik mikroskop 
sonuçları arasında iyi bir korelasyon bulmuşlardır 
(lökosit için r=0,86,eritrosit için r=0,77). Gün içi 
kesinlik değerlerini eritrosit için sırasıyla  %17.8 , 
%6.7 ve lökosit için %17, % 4.4 günler arası 
kesinlik değerlerini ise eritrosit için sırasıyla 

%14.7, %7.2 ve  lökosit için % 5.4 and % 3 
bulmuşlardır (13). 

Emre ve ark. 440 örnek üzerinden iki otomatik 
idrar analizör ile manuel mikroskobik sonuçları 
karşılaştırmışlar. Otomatik ile manuel mikroskop 
sonuçları arasında iyi bir korelasyon bulmuşlardır 
(lökosit için r=0.818,eritrosit için r=0.962). Gün içi 
ve günler arası kesinlik değerlerini  eritrosit düşük 
düzey için saptayamamışlar, gün içi kesinlik  
değerlerini eritrosit yüksek düzey için %22 
bulmuşlardır. Gün içi kesinliği lökosit düşük 
düzey için % 22,8 yüksek düzey için %19,2 
saptamışlardır. Günler arası kesinlik eritrosit 
yüksek düzey %24.6 ve lökosit düşük düzey için  
%44 yüksek düzey %22,2 bulmuşlardır. Kappa 
değerleri eritrosit için iyi derecede (0.71),lökosit 
için orta derecede (0.48) bulmuşlardır.Bu çalış-
manın sonuçları bizim çalışmamızla  uyumludur, 
bizim çalışmamızda lökosit değerlerimiz daha da 
yüksekti (14). 

Laiwejpithaya ve ark. 227 idrar örneğinde manuel 
ile otomatik mikroskop sonuçları arasında iyi bir 
korelasyon bulmuşlardır (lökosit için r=0,88, 
eritrosit için r=0,85 ve epitel için r=0.91). Gün içi 
kesinlik eritrosit için sırasıyla  %16.4,% 12.6 ve  
lökosit için %16.2, %11.2 bulmuşlar. Günler arası 
kesinlik eritrosit için sırasıyla %15.6, % 9.1 ve 
lökosit için  %16.1, % 8.5 bulmuşlardır (15). 

Jiang ve ark. çalışmalar arası % CV’leri mevcut 
çalışmamızdan biraz daha düşük bulmuşlardır 
(16). 

Yüksel ve ark. çalışmalarında manuel mikroskobi 
sonuçları ile otomatize mikroskobi sonuçları 
arasında lökosit için r=0.59, eritrosit için r=0.49 
bulmuşlardır (18). 

Manuel mikroskopi ile karşılaştırıldığında cihaz 
eritrositler ve lökositleri saptamada iyi bir perfor-
mans göstermekle birlikte (>% 80 duyarlılık), 
patolojik silenderleri ve skuamöz olmayan epitel 
hücreleri  tanımlamada orta  duyarlılıktadır(~% 50 
duyarlılık) (17-22). 
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Biz ise çalışmamızda yeterli patolojik silendir 
saptayamadığımızdan değerlendiremedik. 

Ma ve ark. 600 idrar örneğinde otomatize Ürised 
mikroskobik analiz ile manuel mikroskobik sonuç-
ları arasında r<0.95 uyum bulmuşlardır (23). 

Piraya ve ark. üç idrar analizöründeki idrar 
örneklerini manuel mikroskobide çalışarak karşı-
laştırma yapmış lökosit eritrosit ve epitel için 
derecede bir ilişki saptamışlardır (24). 

Wesarachkitti ve ark. 258 idrar örneğinde 
yaptıkları karşılaştırmada eritrosit için (Cobas 
6500: r=0.94;UX-2000: r=0.78) ve lökosit için 
(Cobas 6500: r=0.95; UX-2000: r=0.85) yüksek 
düzeyde  uyum tespit ettiklerini ifade etmişlerdir 
(25). 

139 idrar örneğini kapsayan bir başka çalışmada  
iki otomatik idrar analizörü karşılaştırılması 
sonucunda, özellikle patolojik durumlarda mikros-
kobik analiz sonuçlarının manuel yöntemlerle 
doğrulanması gerektiği sonucuna varmışlardır 
(26). 

Enko ve ark. 195 idrar sediment örneğini  iki 
otomotik idrar analizörü ile referans metod olaral 
faz kontrast mikroskobisi ile test etmişler. Sonuç 
olarak otoanalizörün pratikte güvenilir bir araç 
olduğunu ve patolojik idrarlarda manuel mikros-
kobi ile doğrulanmasını  önermişlerdir (27). 

Bizim çalışmamızda UriSed ve manuel mikros-
kobik ölçümler uyumlu olmasına rağmen, manuel 
idrar analizleri ile otomatik yöntemlerden elde 
edilen sonuçların doğrulanmasının, özellikle 
patolojik vakalar (silendir, kristal ve patojik epitel 
gibi vs.) için oldukça yararlı olacağı düşünül-
müştür. 

Yaygın kullanılan manuel mikroskobik sediment 
inceleme yönteminde oluşabilen laboratuvarlar 
arası farklar sonuçların kesinliği ve doğruluğunu 
etkileyebilmektedir. İdrar sediment incelemesinin 
otomasyonu ile hazırlık basamakları çıkarılmış 
olup analiz sürenin kısalması sağlanmış ve 
sonuçların güvenilirliği artırılmıştır. Son yıllarda 
manuel mikroskobik bakının yerini otomatik 
yöntemler almış olup otomatik idrar analizörlerin-
de de yeni gelişmeler olmuştur. 

Sonuç olarak, otomatize idrar analizörleri az 
miktarda numune kullanarak, çok sayıda idrar 
örneğini hızlı bir şekilde  analiz edebilmektedir. 
Çalışmamızda elde edilen anlamlı ve yüksek 
korelasyon nedeniyle tam otomatik idrar analizör-
lerinin geliştirilip yaygınlaştırılmasının, mevcut 
referans yöntemlerle korele, hızlı laboratuvar 
sonucu alınması ve yapılan analizlerin standar-
dizasyonun sağlanması açısından faydalı olacağı 
kanaatindeyiz.  
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