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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).  
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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.  
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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.   

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). 

 

TOALETA KROCZA I ZEWNĘTRZNYCH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH  

 1. Przed przystąpieniem do czynności należy wykonać zwykłe mycie rąk wodą z mydłem.  

2. Umyć pachwiny dalsze i bliższe nasączoną wodą z mydłem lub płynem do higieny intymnej  

myjką jednorazowego użytku, wykonując ruchy w kierunku od spojenia łonowego do odbytu.  

3. Umyć spojenie łonowe (powtarzamy czynność tyle razy ile jest to konieczne ).  

4. Umyć jednym ruchem zewnętrzne narządy płciowe w kierunku od spojenia łonowego do odbytu.  

5. Zmyć płyn/mydło wypłukaną pod wodą myjka lub spłukać natryskiem.  

6. Osuszyć krocze przez dotyk ręcznikiem jednorazowego użytku.  

7. Wykonać ponownie mycie rąk.  

 


