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XI

P R Z E D M O WA  D O  W Y D A N I A  P O L S K I E G O

Badanie moczu i płynów ustrojowych jest ważną dzie-
dziną diagnostyki laboratoryjnej. Podręcznik Diagnostyka 
laboratoryjna moczu i innych płynów ustrojowych jest pierw-
szą tego typu książką, która w sposób komplementar-
ny obejmuje materiały biologiczne wchodzące w zakres 
badań analityki klinicznej. Książka jest podzielona na 18 
rozdziałów, w których opisano struktury anatomiczne 
omawianych narządów, przebieg zachodzących w nich 
procesów fizjologicznych i patologicznych, rutynowo 
wykonywane badania fizyczne, chemiczne i/lub mikro-
skopowe oceniające ich funkcje, a także znaczenie w dia-
gnozie pacjenta. Każdy rozdział rozpoczyna: spis treści, 
określenie celów nauczania oraz słownik podstawowych 
pojęć. Ponadto w odpowiednich rozdziałach przedsta-
wiono wartości referencyjne badanych płynów. Liczne 
ryciny, tabele i ramki czynią podręcznik bardzo przejrzy-
stym i zrozumiałym. W ramkach przedstawiono diagra-
my związane z badaniem płynów, co ma ułatwić przy-
swojenie omawianych zagadnień. Każdy rozdział kończy 
seria pytań kontrolnych, które pozwalają na sprawdzenie 
przyswojonych wiadomości i wykorzystanie ich do inter-
pretacji wyników. W odpowiednich rozdziałach dodano 
opisy przypadków, co umożliwia praktyczne wykorzysta-

nie zdobytej wiedzy i zasad postępowania, a także naby-
wanie umiejętności rozwiązywania trudnych problemów. 
Na końcu książki zamieszczono alfabetyczny słownik 
pojęć, ułatwiający odnalezienie potrzebnego hasła.

Podręcznik zawiera wszechstronne omówienie bada-
nia moczu, płynów ustrojowych, wydzielin i wydalin. 
Zaletą tej książki jest również rozdział o mikroskopach, 
automatyzacji analiz moczu i płynów z jam ciała. Zgod-
nie z wymogami standardów jakości zamieszczono roz-
dział o wdrażaniu systemów jakości i bezpieczeństwa. 
Należy podkreślić, że książka ta jest jedną z pierwszych 
publikacji w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej o tak 
przejrzystym układzie treści programowych oraz przy-
stępnie podanej wiedzy.

Mamy nadzieję, że stanie się niezbędna dla studentów 
analityki medycznej i wydziału lekarskiego do zdobywa-
nia i pogłębiania wiedzy, a pracownikom laboratoriów 
– analitykom praktykom – będzie na co dzień przydatna 
w ich pracy zawodowej.

prof. zw. dr hab. Halina Kemona
prof. dr hab. Maria Mantur
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 5 

Czynność nerek

P O J Ę C I A  P O D S T A W O W E
bezmocz (anuria, zwany też anu-

resis)  Brak lub ustanie wydalania 
moczu.

ciężar właściwy (specific gravity)  
Stopień stężenia roztworu zależny 
od jego gęstości. Gęstość roz-
tworu porównuje się z gęstością 
jednakowej objętości wody o tej 
samej temperaturze. Na pomiar 
ciężaru właściwego wpływają 
liczba cząsteczek substancji roz-
puszczonych i ich masa.

klirens nerkowy (renal clearance)   
Objętość osocza oczyszczana 
przez nerki z określonej substan-
cji w jednostce czasu. Podawany 
w mililitrach na minutę klirens 
nerkowy wylicza się z równania 
C = U × V/P, w którym U i P 
oznaczają odpowiednio stężenie 
kreatyniny w moczu i w osoczu, 
V zaś jest objętością moczu wyda-
loną w trakcie zbiórki okresowej 
(zwykle 24-godzinnej). Najczę-

ściej wykonywaną próbą klirensu 
jest próba klirensu kreatyniny.

klirens osmotyczny (osmolar cle-
arance)  Objętość wody osocza 
usuwanej przez nerki w ciągu 
minuty, a zawierającej ilość sub-
stancji rozpuszczonych taką samą, 
jak obecna w osoczu krwi (tj. o tej 
samej osmolalności). Formułując 
to inaczej, klirens osmotyczny 
jest objętością wody osocza, która 
jest niezbędna do danej szybkości 

C E L E  N A U C Z A N I A
Po przestudiowaniu niniejszego rozdziału czytelnik powinien umieć:
1. Określić objętość i zawartość substancji 

rozpuszczonych w prawidłowym moczu.
2. Dokonać rozróżnienia ilości substancji 

rozpuszczonych (osmolalności) i masy substancji 
rozpuszczonych (ciężaru właściwego) w moczu oraz 
wymienić sposoby pomiaru tych wartości.

3. Omówić wpływ sposobu odżywiania, chorób oraz 
niektórych substancji zewnątrzpochodnych (egzogen-
nych), np. stosowanych w badaniu rentgenowskim 
środków cieniujących (kontrastowych), na pomiar 
składu substancji rozpuszczonych.

4. Omówić czynniki fizjologiczne wpływające na 
objętość wydalanego moczu.

5. Opisać schemat i cel każdej z wymienionych niżej 
procedur:
• próby z ograniczeniem podaży płynów,
• oznaczania klirensu osmotycznego,
• oznaczania klirensu wolnej wody.

6. Na podstawie podanych wartości wyliczyć klirens 
osmotyczny i klirens wolnej wody.

7. Porównać i zestawić ze sobą próbę klirensu kreatyniny 
i próbę klirensu inuliny jako sposób oceny 
przesączania kłębuszkowego

8. Opisać schemat wykonania próby klirensu kreatyniny 
i omówić czynniki, które mogą mieć wpływ na 
otrzymane wyniki.

9. Wyliczyć klirens kreatyniny, wykorzystując podane 
wartości.

10. Opisać próbę klirensu p-aminohipuranu w celu oceny 
przepływu osocza przez nerki.

11. Pokrótce opisać wzajemną zależność funkcji 
wydzielniczej kanalików nerkowych i wydalania 
kwasów przez nerki.

12. Opisać próbę z doustnym podaniem chlorku 
amonowego do oceny funkcji kanalików.

T R E Ś Ć  R O Z D Z I A Ł U
Skład moczu
Wydalanie substancji 

rozpuszczonych
Pomiar składu substancji 

rozpuszczonych
Osmolalność
Ciężar właściwy

Objętość moczu
Ocena funkcji nerek do 

wchłaniania zwrotnego 
w kanalikach nerkowych

Osmolalność a ciężar właściwy
Próby z ograniczeniem podaży 

płynów
Klirens osmotyczny i klirens wolnej 

wody
Ocena przesączania kłębuszkowego

Klirens nerkowy
Próby klirensu
Alternatywne metody oceny 

wskaźnika przesączania 
kłębuszkowego

Badanie skriningowe w kierunku 
białkomoczu

Ocena przepływu krwi przez 
nerki oraz czynności 
wydzielniczej kanalików

Oznaczanie przepływu osocza lub 
krwi przez nerki

Ocena czynności wydzielniczej 
kanalików w zakresie usuwania 
kwasów

R O Z D Z I A Ł
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80 ROZDZIAŁ 5 Czynność nerek

wydalania substancji rozpuszczo-
nych. Podawany w mililitrach 
na minutę klirens osmotyczny 
wylicza się z równania C = U × 
V/P, w którym U i P oznaczają 
odpowiednio stężenie kreatyniny 
w moczu i w osoczu, a V jest ob-
jętością moczu wydaloną w trak-
cie zbiórki okresowej (zwykle 
24-godzinnej).

klirens wolnej wody (free-water 
clearance), zwany też klirensem 
wody bez substancji rozpusz-
czonych (solute-free water cle-
arance)  Objętość wody usuwanej 
w ciągu minuty przez nerki ponad 
ilość niezbędną do usunięcia sub-
stancji rozpuszczonych. Wartość 
tę, oznaczaną jako CH2O i poda-
waną w mililitrach na minutę, 
wylicza się z równania CH2O = 
V × COsm. V oznacza objętość 
moczu wydalonego w trakcie 
zbiórki okresowej (w mililitrach 
na minutę), a COsm oznacza 
klirens osmotyczny (w mililitrach 
na minutę).

nerkowy przepływ osocza (renal 
plasma flow)  Objętość osocza 
przepływającego przez układ 

naczyniowy nerek w jednostce 
czasu. Nerkowy przepływ osocza 
mieści się zwykle w granicach od 
600 do 700 ml/min.

nykturia (wydalanie moczu 
w nocy)  Nadmierna lub nara-
stająca częstość oddawania moczu 
w godzinach nocnych (tj. od-
dawanie przez pacjenta w nocy 
ponad 500 ml moczu).

osmolalność (osmolality)  Stężenie 
substancji rozpuszczonych wyra-
żone w postaci całkowitej liczby 
cząsteczek na kilogram rozpusz-
czalnika, podawane w osmolach 
na kilogram H2O.

polidypsja (nadmierne pragnie-
nie)  Intensywne lub nadmierne 
pragnienie.

próba klirensu kreatyniny (creati-
nine clearance test)  Próba kliren-
su nerkowego, w której mierzy 
się objętość osocza oczyszczonego 
przez nerki z kreatyniny w jed-
nostce czasu. Klirens kreatyniny, 
podawany w postaci mililitrów na 
minutę, wylicza się z równania 
C = U × V/P, w którym U i P 
oznaczają odpowiednio stężenie 
kreatyniny w moczu i w osoczu, 

a V jest objętością moczu wyda-
loną w trakcie zbiórki okresowej 
(zwykle 24-godzinnej).

przepływ nerkowy (renal blood 
flow)  Objętość krwi przepływają-
cej przez układ naczyniowy nerek 
w jednostce czasu. Przepływ ner-
kowy mieści się zwykle w grani-
cach od 600 do 700 ml/min.

skąpomocz (oliguria)  Znaczne 
zmniejszenie objętości wydala-
nego moczu (poniżej 400 ml na 
dobę).

wielomocz (polyuria)  Wydalanie 
dużych objętości moczu (ponad 
3 l na dobę).

wskaźnik przesączania kłębusz-
kowego (glomerular filtration 
rate)  Szybkość oczyszczania oso-
cza przez kłębuszki na jednostkę 
czasu (w mililitrach na minutę). 
Szybkość tę oznacza się na pod-
stawie badania klirensu substancji, 
które są usuwane wyłącznie dzięki 
przesączaniu kłębuszkowemu 
i nie ulegają wchłanianiu zwrot-
nemu ani wydzielaniu w innych 
częściach nefronu (jak np. inu-
lina).

SKŁAD MOCZU

Objętość moczu i skład rozpuszczonych w nim substan-
cji może się w szerokich granicach zmieniać zależnie od 
sposobu odżywiania pacjenta, jego aktywności fizycznej 
i stanu zdrowia. Ze względu na te zmienne trudno ustalić 
prawidłowe (tj. referencyjne) wartości poszczególnych 
organicznych i nieorganicznych składników moczu. 
Mocz jest ultraprzesączem osocza, przy czym niektóre 
substancje rozpuszczone ulegają wchłanianiu zwrotne-
mu, inne są czynnie wydzielane, ostateczna zaś objętość 
wody jest uwarunkowana stanem nawodnienia organi-
zmu; gdy zatem chodzi o osobę zdrową, mocz końco-
wy zawiera w zasadzie te substancje rozpuszczone, które 
są dla organizmu zbędne i rozpuszczają się w objętości 
wody również dla organizmu zbytecznej. Mimo że mocz 
końcowy składa się w 94% z wody i w 6% z substancji 
rozpuszczonych, zdolność nerek do regulacji wydalania 
tych składników (omówiona w rozdziale 4) sprawia, że są 
one podstawowym narządem regulującym skład płynów 
ustrojowych.

WYDALANIE SUBSTANCJI 
ROZPUSZCZONYCH
Nerki oprócz tego, że mają zdolność do wybiórczej 
ochrony elektrolitów i wody wydalanej z organizmu, są 

miejscem, w którym dochodzi do eliminacji zarówno roz-
puszczalnych resztkowych produktów metabolizmu (np. 
kwasów i zasad organicznych), jak i substancji zewnątrz-
pochodnych (np. środków cieniujących używanych pod-
czas badania rentgenowskiego czy leków). Dwutlenek 
węgla i woda, będące podstawowymi produktami ubocz-
nymi metabolizmu węglowodanów i triglicerydów, nie 
wymagają usuwania przez nerki. W przeciwieństwie do 
tego przemiany metaboliczne białek i kwasów nukleino-
wych doprowadzają do powstawania takich substancji 
rozpuszczalnych, jak mocznik, kreatynina, kwas moczo-
wy i inne nieorganiczne substancje rozpuszczalne, które 
ustrój może usunąć tylko przez nerki. Spośród substancji 
wydalanych wyłącznie przez nerki, mocznik i kreatynina 
dają szczególną szansę monitorowania i oceny czynności 
nerek na podstawie przesączania kłębuszkowego. Po-
nadto ich charakterystycznie wysokie stężenie w moczu 
pozwala na zdecydowane odróżnienie moczu od innych 
płynów ustrojowych.

W tab. 5-1 porównano ilość i masę podstawowych 
składników moczu. Należy podkreślić, że ilość danego 
składnika w milimolach odnosi się do liczby obecnych 
w moczu cząsteczek, podczas gdy masa wskazuje na 
„ciężar” tego składnika. Na przykład liczba występują-
cych w moczu cząsteczek nieorganicznego fosforanu jest 
mniejsza niż liczba cząsteczek potasu; natomiast masa 
nieorganicznego fosforanu jest w rzeczywistości większa 
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Przesącz w przestrzeni torebki Bowmana ma taki 
sam skład substancji rozpuszczonych jak surowica, 
nie zawiera natomiast albumin i innych substan-
cji o dużej masie cząsteczkowej obecnych we krwi. 
W konsekwencji osmolalność przesączu pierwotnego 
jest taka sama jak surowicy i jest płynem izoosmotycz-
nym. Jak już wspomniano, stężenie i rodzaj substan-
cji rozpuszczonych w przesączu kłębuszkowym ciągle 
się zmieniają w trakcie jego wędrówki przez nefron. 
Osmolalność przesączu kłębuszkowego natomiast się 
nie zmienia (tzn. pozostaje on izoosmotyczny) do 
momentu, gdy substancje rozpuszczone docierają do 
odcinka zstępującego ramienia pętli Henlego (ryc. 5-1). 
W ramieniu zstępującym pętli przesącz staje się coraz 
bardziej hiperosmotyczny, a w jej ramieniu wstępują-
cym – hipoosmotyczny pod działaniem mechanizmu 
przeciwstawnego. Następnie przesącz przechodzi do 
kanalika dalszego w stanie lekkiej hipoosmozy, lecz 
staje się izoosmotyczny przed wniknięciem do kanalika 
zbiorczego. O ostatecznej osmolalności moczu w ka-
naliku zbiorczym decyduje gradient osmotycznego 
stężenia w otaczającej kanalik hipertonicznej tkance 
śródmiąższowej rdzenia nerki oraz wchłanianie zwrot-
ne wody. Maksymalna możliwa osmolalność moczu 
1200–1400 mOsm/kg jest taka jak w tkance śródmiąż-
szowej rdzenia nerki, gdyż w kanaliku zbiorczym bier-
ne wchłanianie zwrotne wody może następować aż do 
osiągnięcia równowagi osmotycznej.

Osmolalność zebranej losowo próbki moczu może 
wynosić tylko 50 mOsm/kg lub sięgać 1400 mOsm/kg. 
W warunkach prawidłowych osmolalność moczu jest od 
jednego do trzech razy (275 do 900 mOsm/kg) wyższa od 
osmolalności osocza (275–300 mOsm/kg). Współczyn-
nik osmolalności mocz–osocze (U/P) jest użytecznym 
wskaźnikiem oceny zdolności nerek do zagęszczania 
moczu. U zdrowych ludzi o przeciętnej podaży płynów 
współczynnik U/P wynosi od 1,0 do 3,0.

Nerki w istocie zmieniają osmolalność moczu w wy-
niku regulacji objętości wody, w której są wydalane sub-
stancje rozpuszczone. Osoby odżywiające się w typowo 
amerykański sposób muszą co dzień eliminować od 100 
do 1200 mOsm substancji rozpuszczonych. Jednakże 
przy diecie o dużej zawartości soli i białka wysycenie 
moczu substancjami rozpuszczonymi może być zdecy-
dowanie większe, co wymaga wydalania większej obję-
tości moczu. Choroby, które wymagają usuwania przez 
nerki zbędnych ilości substancji rozpuszczonych (np. 
glukozy w przebiegu cukrzycy), mogą prowadzić do 
powstawania nawet 5000 mOsm/dzień substancji roz-
puszczonych, które trzeba z ustroju usunąć. Ponieważ 
nerki nie dysponują bezpośrednim mechanizmem zastę-
powania nadmiernej utraty wody, zachodzi bezwzględ-
na konieczność odpowiedniej podaży płynów. Stąd też 
osoby dotknięte np. cukrzycą doświadczają intensywnego 
pragnienia, zwanego polidypsją, dążącego do utrzyma-
nia homeostazy wodnej poprzez wydalanie zbędnej ilości 
substancji rozpuszczonych.

niż potasu. Znaczenie tego rozróżnienia liczby obecnych 
cząsteczek substancji rozpuszczonej i masy tych cząste-
czek odnosi się w sposób bezpośredni do – odpowiednio 
– pomiarów osmolalności i ciężaru właściwego. Pomiary 
osmolalności i ciężaru właściwego wykorzystuje się do 
oceny ilości obecnych w moczu substancji rozpuszczo-
nych, gdyż odzwierciedlają one zdolność nerek do wy-
twarzania zagęszczonego moczu.

POMIAR SKŁADU SUBSTANCJI 
ROZPUSZCZONYCH

Osmolalność
Osmolalność oznacza stężenie roztworu wyrażone 
w osmolach cząsteczek substancji rozpuszczonej na ki-
logram rozpuszczalnika. Osmol oznacza ilość substancji, 
która po rozpuszczeniu dysocjuje, wytwarzając 1 mol 
cząsteczek (6,023 × 1023 cząsteczek, liczba Avogadra). 
Miliosmol odpowiada 1 milimolowi cząsteczek w roz-
tworze; jest to miara najczęściej stosowana przy omawia-
niu składu substancji rozpuszczonych w płynach ustro-
jowych. Na przykład mocznik nie ulega w roztworze 
dysocjacji; dlatego 1 mmol mocznika (60 mg) równa się 
1 mOsm. Przeciwnie zachowuje się NaCl, dysocjujący 
do dwóch cząsteczek, jonów Na+ i jonów Cl–; stąd też 
1 mmol NaCl (58 mg) równa się 2 mOsm. W rezultacie 
osmolalność roztworu 1 mmol/l NaCl jest wyższa (mniej 
więcej dwukrotnie większa wskutek niemal całkowitej 
dysocjacji) niż roztwór 1 mmol/l mocznika. W moczu 
rozpuszczalnikiem jest woda, a do substancji rozpuszczo-
nych należą te cząsteczki, które przechodzą przez barierę 
filtracyjną i nie ulegają wchłanianiu zwrotnemu, a także 
inne substancje rozpuszczone, które są wydzielane przez 
kanaliki.

Składnik
Przeciętna ilość 
(mmol)

Przeciętna 
masa (mg)

Woda (1,2 l*) 67 000,00 1 200 000,0
Mocznik 400,00 24 000,0
Chlorki 185,00 6570,0
Sód 130,00 2990,0
Potas 70,00 2730,0
NH4 40,00 720,0
Nieorganiczny PO4 30,00 2850,0
Nieorganiczny SO4 20,00 1920,0
Kreatynina 11,80 1335,0
Kwas moczowy 3,00 505,0
Glukoza 0,72 130,0
Albumina 0,001 90,0

TA B E L A  5 - 1  Zawartość niektórych składników 
w przeciętnej dobowej zbiórce 
moczu

*Średnia dobowa objętość moczu przy wskaźniku przesączania kłębuszko-
wego 125 ml/min.
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RYCINA 5-1 A. Wytwarzanie moczu hipotonicznego. Mechanizm jego powstawania w nefronie jest następujący: Izotoniczny płyn 
(300 mOsm) gromadzący się na początku kanalika po przejściu przez pętlę Henlego staje się hipotoniczny (100 mOsm) do czasu prze-
chodzenia przez dalsze kanaliki kręte. Płyn w kanalikach pozostaje hipotoniczny i tak przepływa przez dalsze części nefronu, gdzie ściany 
kanalika dalszego i zbiorczego są nieprzepuszczalne dla wody, jonów sodu i chlorków. Wartości są przedstawione w miliosmolach. B. Wy-
twarzanie moczu hipertonicznego. Zachodzi pod wpływem działania hormonu antydiuretycznego (ADH). Hormon ten, wytwarzany 
w tylnej części przysadki, reguluje resorpcję wody w kanalikach dalszych i zbiorczych. Zatem hipotoniczny (100 mOsm) płyn z kanalików, 
opuszczając pętlę Henlego, może zrównoważyć najpierw izotoniczny płyn śródmiąższowy (300 mOsm) z kory, a następnie coraz bardziej 
hipertoniczny (400–1200 mOsm) z rdzenia. Gdy woda opuszcza kanalik zbiorczy w wyniku osmozy, przesącz staje się bardziej zagęszczo-
ny. Gradient stężenia powoduje, że mocznik dyfunduje do płynu śródmiąższowego, gdzie część jest ostatecznie odbierana przez płyn 
kanalików ramienia zstępującego pętli Henlego. Ten przeciwprądowy przepływ mocznika pomaga utrzymać duże stężenie rozpuszczo-
nych substancji w rdzeniu. Wartości są przedstawione w miliosmolach. (Źródło: K.T. Patton, G.A. Thibodeau: Anatomy and physiology, ed. 
8, St. Louis 2013, Mosby).
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bezpośrednio związana z podażą wody i stanem nawod-
nienia organizmu.

SG zależy od liczby cząsteczek substancji rozpusz-
czonych i ich masy. Zatem wzajemny stosunek ciężaru 
właściwego do osmolalności jest zbliżony, ale nie układa 
się liniowo (ryc. 5-2). Zależność ta jest w stanie zdrowia 
stosunkowo stała; jednakże w pewnych stanach ulega za-
chwianiu z powodu wydalania substancji o dużej masie 
cząsteczkowej, np. glukozy, mocznika czy białek. W tab. 
5-2 przedstawiono wartości ciężaru właściwego wody 
z dodatkiem NaCl, mocznika i glukozy. Każda ilość do-
danej substancji rozpuszczalnej w zasadzie odpowiada 
takiej samej liczbie cząsteczek obecnych w roztworze, 
wynoszącej w przybliżeniu 5,2 × 1023. Należy zwrócić 
uwagę, że występuje różnica ciężaru właściwego mimo 
obecności takiej samej liczby cząsteczek. Dowodzi to, 
że masa substancji rozpuszczonych wywiera wpływ na 
pomiary ciężaru właściwego. Ponadto wartości ciężaru 
właściwego zależą też od metody pomiaru. Urometr do-
starcza bezpośredniego pomiaru gęstości, podczas gdy 

Ciężar właściwy
Ciężar właściwy (specific gravity – SG) odnosi się do gę-
stości moczu w stosunku do gęstości podobnej objętości 
wody. Ciężar właściwy (SG) jest współczynnikiem po-
równującym masę substancji rozpuszczonych obecnych 
w moczu z ich masą w czystej wodzie, ma on zatem 
wartość zawsze większą od 1,000. Prawidłowe warto-
ści ciężaru właściwego moczu wahają się od 1,002 do 
1,035, zależnie od stopnia rozcieńczenia lub zagęszczenia 
moczu końcowego przez nerki. Ciężar właściwy moczu 
pierwotnego, tzn. ultraprzesączu w torebce Bowmana, 
wynosi 1,010, a więc jest taki sam jak w osoczu pozba-
wionym białka. W warunkach prawidłowych w miarę 
przechodzenia przesączu przez kanaliki nerkowe i za-
chodzącej w nich wymiany substancji rozpuszczonych 
zmienia się też jego ciężar właściwy. Zatem u osoby 
zdrowej ciężar właściwy moczu końcowego, podobnie 
jak jego osmolalność, zależy od objętości wody, w której 
wydalane są substancje rozpuszczone, a ta z kolei jest 

RYCINA 5-2 Porównanie ciężaru właściwego i osmolalności moczu. Pomiaru ciężaru właściwego dokonuje się metodą bezpośrednią 
(spadającej kropli) oraz metodą pośrednią (refraktometrycznie). Linie proste prezentują wyniki ciężaru właściwego i osmolalności w roz-
tworach o różnym stężeniu chlorku sodu. A. Porównanie próbek moczu uzyskanych od zdrowych studentów medycyny. B. Porównanie 
próbek moczu uzyskanych od pacjentów oddziału nefrologicznego. (Opracowano na podstawie: J.H. Holmes: Workshop on urinanalysis 
and renal function studies, Chicago, 1962, American Society of Clinical Pathologists. Wykorzystano za zgodą).
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Charakterystyka substancji rozpuszczonych
Ciężar właściwy

Roztwór

Liczba dodanych 
cząsteczek substancji 
rozpuszczonej

Ilość substancji 
rozpuszczonej 
(mol/l) Ciężar

Wskaźnik 
refrakcji

Oznaczenie jonowe 
(pasek odczynnikowy)

Woda 0,0 0,0 1,000 1,000 1,000
Woda i NaCl 5,2 × 1023 0,43 1,017 1,012 1,005
Woda i mocznik 5,2 × 1023 0,86 1,021 1,020 1,000
Woda i glukoza 5,2 × 1023 0,86 1,056 >1,050 1,000 

TA B E L A  5 - 2  Porównanie ciężaru właściwego różnych roztworów
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