
Badanie moczu - 
analiza, wyniki, normy.  
Mocz jest płynem wytwarzanym w nerkach i wydalanym z organizmu. Zawiera 

produkty przemiany materii, które są bezużyteczne lub toksyczne dla organizmu. 

Ilość moczu wydalanego w ciągu doby przez zdrowego człowieka wynosi od 500 do 

2500 ml. Zależy ona od wielu czynników, np. od ilości przyjętych płynów oraz 

temperatury otoczenia. 

CO TO JEST BADANIE MOCZU? 

Badanie moczu to jedno z podstawowych badań laboratoryjnych, które umożliwia 

rozpoznanie wielu chorób. W moczu można wykryć bardzo dużo różnych substancji, 

które są wynikiem końcowego procesu przemiany materii. Obniżony lub 

podwyższony poziom wybranej substancji lub obecność innej - nieprawidłowej, może 

sugerować występowanie infekcji. Badanie moczu często zalecane jest jako badanie 

rutynowe, na dodatek jest ono proste, ogólnodostępne i tanie, a może dostarczyć 

informacji na temat naszego zdrowia.  

Do zbadania moczu konieczne jest pobranie jego próbki do specjalnego jałowego 

pojemnika. Można go kupić w każdej aptece lub laboratorium. Przeciwwskazane jest 

zbieranie moczu do innego naczynia, ponieważ może to zafałszować wynik badania. 

Przed pobraniem moczu należy koniecznie umyć ręce. 

Co wchodzi w skład moczu? 

W skład moczu wchodzi: 

• 96% wody, 

• 2,5% azotowych produktów przemiany materii (głównie mocznik),  

• 1,5% soli mineralnych oraz minimalne ilości innych substancji, np. barwników 

żółciowych (nadają moczowi kolor i zapach). 

 

 

 

 



DLACZEGO BADANIE MOCZU JEST ISTOTNE? 

Badanie moczu może pomóc w rozpoznaniu chorób nerek i wątroby oraz dróg 

moczowych. Pozwala ocenić predyspozycje do tworzenia się kamieni, a także ułatwia 

diagnostykę cukrzycy, żółtaczki czy zapalenia trzustki. Jest również przydatne m.in. 

w diagnostyce chorób nadnerczy, przy monitorowaniu poziomu wapnia, witaminy C 

oraz mocznika w organizmie, do wykrywania specyficznych markerów różnych 

procesów chorobowych a także do oceny zapotrzebowania na przeciwutleniacze. 

Badanie moczu przeprowadza się: 

• w przypadku podejrzenia infekcji układu moczowego (do typowych objawów 

nasuwających takie podejrzenie należą: ból lub pieczenie podczas oddawania 

moczu, trudności w oddawaniu moczu, krew w moczu, gorączka, rozlany ból w 

podbrzuszu, parcie na pęcherz moczowy), 

• w celu monitorowania skuteczności leczenia kamicy nerkowej, infekcji układu 

moczowego, nadciśnienia tętniczego, niektórych chorób nerek lub wątroby, 

• jako badanie rutynowe (przynajmniej raz w roku - zarówno u kobiet, jak i u 

mężczyzn). 

BADANIE MOCZU - PRZYGOTOWANIE DO POBRANIA PRÓBKI MOCZU 

Aby wyniki badania były wiarygodne, przestrzegaj poniższych zasad w okresie 

24 godzin poprzedzających oddanie moczu do analizy. 

• Jeśli z jakiegoś powodu przyjmujesz leki, a lekarz zlecający badanie moczu nie zadecyduje 

inaczej, stosuj je według dotychczasowego schematu, 

• Unikaj żucia gumy oraz przyjmowania preparatów odświeżających oddech, nie spożywaj 

alkoholu ani większych ilości kawy czy herbaty (czarnej i zielonej). 

• Spożywanie przed badaniem buraków, porzeczek, rabarbaru, jagód oraz większych ilości 

marchewki może spowodować zmianę zabarwienia moczu. 

• Przed oddaniem moczu do badania unikaj wykonywania większych wysiłków. 

• Kobiety powinny poinformować lekarza zlecającego badanie moczu, jeśli jego termin 

przypada tuż przed lub w trakcie miesiączki. W takim przypadku może okazać się 

konieczne przełożenie testu na inny dzień. 

• Przed badaniem moczu lekarz może zalecić Ci przerwanie przyjmowania niektórych leków, 

które powodują zmianę zabarwienia moczu. Są to min. witamina B, fenazopirydyna, 

fenytoina. Jeśli przyjmujesz leki moczopędne, koniecznie poinformuj o tym lekarza 

zlecającego Ci badanie. 



BADANIE MOCZU - JAK POBRAĆ PRÓBKĘ MOCZU? 

• Do przechowywania próbki moczu służy specjalnie do tego celu przygotowany 

plastikowy pojemnik (najczęściej w postaci kubeczka z przykrywką) – kupisz go w 

każdej aptece. 

• Przed pobraniem próbki moczu umyj dokładnie ręce. 

• Obmyj też skórę w okolicy zewnętrznego ujścia cewki moczowej. Mężczyzna 

powinien w tym celu zsunąć napletek, a następnie przemyć cały członek. Kobieta 

powinna jedną dłonią naciągnąć skórę wzgórka łonowego ku górze, a drugą przemyć 

okolicę ujścia cewki moczowej (koniecznie od przodu ku tyłowi, czyli w stronę 

odbytu). 

• Zdejmij wieczko z pojemnika i ustaw go otworem ku górze. Unikaj dotykania 

wewnętrznej powierzchni pojemnika dłońmi. 

• Do badania powinno się wykorzystać jedynie mocz oddany rano (po raz pierwszy), 

nie wcześniej niż po godzinie 3 nad ranem. Pierwszą niewielką ilość moczu oddaj do 

toalety, a następnie umieść pojemnik tak, aby wypełnić go moczem. Okolice intymne 

nie powinny dotykać brzegów pojemnika. W pojemniku powinien znajdować się 

wyłącznie mocz. 

• Mocz powinien wypełniać przynajmniej 1 pojemnika. Pozostałą ilość moczu 

zalegającego w pęcherzu możesz oddać do toalety. 

• Zakręć/dociśnij dokładnie przykrywkę następnie włóż pojemnik do plastikowej 

torebki/woreczka, aby zapobiec wylaniu się moczu w trakcie transportu próbki do 

laboratorium. 

• Najlepiej byłoby dostarczyć próbkę do laboratorium w ciągu 1 godziny od pobrania. 

Jeśli jednak nie jest to możliwe, wstaw pojemnik do chłodnego miejsca (np. do 

lodówki), unikaj eksponowania go na promieniowanie słoneczne (np. ustawiania go 

na parapecie). 

BADANIE MOCZU - POSIEW MOCZU 

Zarówno u kobiet jak i mężczyzn mocz do badania mikrobiologicznego należy 

pobierać rano (a jeśli jest taka możliwość - cztery godziny od ostatniego oddania 

moczu). Próbka moczu powinna zostać pobrana zanim zostanie włączona 

antybiotykoterapia. Jeśli jednak przyjmujesz leki o działaniu 

przeciwdrobnoustrojowym - poinformuj o rodzaju tego leku i okresie jego 

przyjmowania.  

 

 



Podczas pobierania moczu konieczne jest stosowanie się do poniższych 

zasad: 

• zaopatrzenie się w jednorazowy pojemnik dostępny w aptece, 

• umycie przed pobraniem moczu rąk (wodą z mydłem) i osuszenie ich jednorazowym 

ręcznikiem, 

• umycie dokładnie okolicy krocza oraz cewki moczowej i osuszenie również jednorazowym 

ręcznikiem, 

• mężczyźni powinni po odciągnięciu napletka dokładnie umyć okolice cewki moczowej, a 

następnie osuszyć ją jednorazowym ręcznikiem, 

• kobiety jedną ręką powinny rozchylić wargi sromowe, aby odsłonić ujście cewki moczowej, 

a następnie umyć tę okolicę, opłukać i osuszyć jednorazowym ręcznikiem. 

Mocz należy pobierać z tzw. środkowego strumienia (pierwszą partię moczu oddaj 

do toalety, drugą partię oddaj bezpośrednio do jałowego pojemnika, na około 1/3 

jego wysokości). Aby uniknąć zanieczyszczenia bakteriami, staraj się nie dotykać 

pojemnikiem okolicy intymnej. Po pobraniu moczu natychmiast zamknij pojemnik, 

zabezpiecz go i opisz imieniem i nazwiskiem. Następnie udaj się do laboratorium i 

oddaj próbkę do badania. Jeśli nie jesteś w stanie zrobić tego bezpośrednio po 

oddaniu, mocz przechowuj w temp. 2-8 stopni Celsjusza przez maksymalnie cztery 

godziny.  

Uwaga: mocz do badania ogólnego i na posiew należy dostarczać w dwóch 

oddzielnych pojemnikach: niejałowym i jałowym. 

 

BADANIE MOCZU - JAK INTERPRETOWAĆ WYNIKI BADANIA? 

Barwa 

• Norma: od słomkowej do bursztynowej. 

• Nieprawidłowości. Wiele pokarmów oraz leków wpływa na zmianę zabarwienia moczu. 

Odbarwiony mocz może świadczyć o przewlekłej chorobie nerek lub źle kontrolowanej 

cukrzycy. Ciemny mocz może być dowodem odwodnienia. Czerwone zabarwienie może 

świadczyć o obecności krwi w moczu.   

Przejrzystość 

• Norma: przejrzysty. 

• Nieprawidłowości. Mętny mocz może być dowodem obecności ropy (białych krwinek), 

bakterii, grzybów, kryształków związków chemicznych, śluzu lub zakażenia 

pasożytniczego. 

Ciężar właściwy 

• Norma: 1.005–1.030. 



• Nieprawidłowości. Bardzo wysoki ciężar właściwy może wynikać z dużego zagęszczenia 

moczu w skutek przyjmowania zbyt małych ilości płynów, ich nadmiernej utraty z organizmu 

(uporczywe wymioty, nadmierne pocenie się, gorączka, biegunka), utraty z moczem 

niektórych związków (np. glukozy lub białka). Niskie wartości ciężaru właściwego są 

dowodem rozrzedzenia moczu wynikającego z nadmiernego przyjmowania płynów, ciężkiej 

choroby nerek lub stosowania leków moczopędnych.  

pH 

• Norma: 4.6–8.0. 

• Nieprawidłowości. Niektóre pokarmy (owoce cytrusowe oraz nabiał) oraz leki (np. 

stosowane w chorobie refluksowej przełyku) mogą wpływać na pH moczu. Wysokie pH 

(zasadowe) może być skutkiem wymiotów, choroby nerek, niektórych infekcji układu 

moczowego czy astmy. Niskie pH (kwaśne) może pojawiać się w wyniku ciężkiej choroby 

płuc (rozedmy), źle kontrolowanej cukrzycy, ciężkiej biegunki, odwodnienia, głodzenia, 

nadmiernego przyjmowania alkoholu, spożycia odmrażacza do szyb (zawiera glikol 

etylenowy) 

Białko 

• Norma: nieobecne w moczu. 

• Nieprawidłowości. Obecność białka w moczu może wynikać z choroby nerek, infekcji, 

choroby nowotworowej, nadciśnienia, cukrzycy, tocznia układowego, 

kłębuszkowego zapalenia nerek, niewydolności serca, białaczki, zatrucia 

(ołowiemlub rtęcią), stanu przedrzucawkowego (u kobiet w ciąży lub do 6 tygodni po 

porodzie). 

Glukoza 

• Norma: nieobecna w moczu. Wyjątkiem są kobiety w ciąży, w których dopuszczalne są 

niewielkie ilości glukozy. 

• Nieprawidłowości. Dożylne przyjmowanie płynów może powodować obecność glukozy w 

moczu. Glukoza występuje w moczu również w źle kontrolowanej cukrzycy, chorobach 

nadnerczy, wątroby lub nerek, przy uszkodzeniu mózgu i w niektórych zatruciach. 

Ciała ketonowe (ketony w moczu) 

• Norma: nieobecne w moczu. 

• Nieprawidłowości. Sytuacja, w której stwierdza się ciała ketonowe w moczu określa się 

mianem ketonurii. Obecność ciał ketonowych w moczu (ketony w moczu) może świadczyć 

o źle kontrolowanej cukrzycy, stosowaniu diety o bardzo niskiej zawartości węglowodanów, 

głodzeniu lub zaburzeniach odżywiania (np. anoreksji czy bulimii). Ketony w moczu 

stwierdza się również u alkoholików i w zatruciach alkoholem izopropranolowym. Ciała 

ketonowe często są wykrywane w moczu osób, które nie przyjmowały pokarmów od co 

najmniej 18 godzin. Taka sytuacja może się zdarzyć w trakcie choroby, kiedy pacjent nie je 

przez kilka i dni wymiotuje. Ketony w moczu, ale w niewielkiej ilości (niski poziom), 

występują natomiast niekiedy u zdrowych kobiet w ciąży. 

Analiza mikroskopowa 



• Norma. W moczu nie stwierdza się czerwonych ani białych krwinek lub stwierdza się ich 

niewielką liczbę w polu widzenia (wpw). Nie stwierdza się obecności bakterii, grzybów, 

pasożytów, komórek nabłonka. Sporadycznie obserwuje się pojedyncze kryształki. 

BADANIE MOCZU - NIEPRAWIDŁOWOŚCI (KRYSZTAŁKI, KETONY W 

MOCZU, CUKIER I INNE) 

Obecność krwinek czerwonych w moczu może wynikać z uszkodzenia nerek lub 

pęcherza, kamicy nerkowej, infekcji układu moczowego, kłębuszkowego zapalenia 

nerek, nowotworu nerki lub pęcherza, tocznia układowego. Występujące w 

moczu leukocyty  (ropa) mogą świadczyć o zakażeniu układu moczowego, guzie 

pęcherza moczowego, stanie zapalnym w obrębie nerek, toczniu układowym lub 

infekcji: u kobiet - pochwy u mężczyzn - okolic członka . 

W zależności od rodzaju wałeczków występujących w moczu na podstawie jego 

badania można rozpoznać rodzaj zapalenia nerek lub zniszczenie kłębuszków 

nerkowych, zatrucie metalami ciężkimi (ołów lub rtęć), niewydolność serca lub 

infekcję bakteryjną. 

Duża liczba kryształków lub obecność w moczu kryształków określonego typu może 

świadczyć o uszkodzeniu nerek, kamicy nerkowej lub zaburzeniach metabolizmu. 

Przyczyną obecności w moczu kryształów mogą być również niektóre leki. 

Występowanie w moczu bakterii, komórek grzybów lub pasożytów świadczy o 

infekcji układu moczowego. Z kolei obecność komórek nabłonka wskazuje natomiast 

na zanieczyszczenie próbki oddanej do analizy. Nie jest natomiast podstawą do 

postawienia jakiegokolwiek rozpoznania. Lekarz może w takim przypadku zalecić 

powtórne oddanie moczu do badania. 

Obecny w moczu cukier może świadczyć o występowaniu cukrzycy. Niewielkie ilości 

tej substancji dozwolone są jedynie u kobiet w ciąży. Cukier w moczu u cukrzyków 

oznacza, że choroba jest nieprawidłowo leczona. Inne przyczyny cukru w moczu to: 

choroba nadnerczy, nerek, wątroby, przyjmowanie płynów dożylnie, uszkodzenia 

mózgu, zatrucie.  

Podwyższony w moczu poziom bilirubiny całkowitej sugeruje występowanie 

żółtaczki. Obserwuje się go również u noworodków i kobiet w ciąży. Natomiast do 

wzrostu bilirubiny związanej dochodzi u osób z wirusowym zapaleniem wątroby oraz 

z uszkodzoną wątrobą, po zatruciu i w przebiegu chorób metabolicznych. 

Duża zawartość mocznika sugeruje niewydolność nerek lub odwodnienie. Może 

dotyczyć również u osób stosujących dietę wysokobiałkową.  

Przekroczenie ilości kwasu moczowego może świadczyć o przewlekłej  lub ostrej 

niewydolności nerek, stosowaniu preparatów moczopędnych, chorobie 

nowotworowej oraz zatruciu tlenkiem węgla lub ołowiem.  

http://www.medonet.pl/badania,leukocyty,artykul,1570110.html


Ketony w moczu (ciała ketonowe) 

Ketony w moczu w fizjologicznych warunkach nie powinny występować w moczu. 

Chociaż obserwuje się ketony w moczu w niewielkiej ilości u kobiet w ciąży. Ich 

obecność w pozostałej grupie osób wskazuje na zaburzenia związane z przemianą 

tłuszczową i węglowodanową, alkoholizm oraz nieprawidłowo leczoną cukrzycę. 

Zdarza się, że ketony w moczu są obecne jednorazowo u osób po przebytej 

gorączce, wymiotach oraz cierpiących na zaburzenia odżywiania (anoreksja, 

bulimia). 

 


