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Slika: Posnetka urinskega sedimenta: zgornja slika svetlobni mikroskop (400x), spodnja slika 

faznokontrastni mikroskop (400x)  

 

b 

 

c 

c 

a 

b 

 

a 



 
 

SLIKA URINSKEGA SEDIMENTA 2020/2 

Tokrat smo v kontroli urinski sediment prikazali tri različne formirane elemente, a, b in c, ki so 

bili tri različne epitelijske celice. Formirani element a je bila ledvična tubulna epitelijska 

celica, ki jo je pravilno prepoznalo 54 udeležencev (47,0%) od vseh 115. Nepravilni odgovori 

so bili: 1 udeleženec (0,9%) je celico opredelil kot artefakt ali kontaminant, 1 udeleženec (0,9%) 

kot izomorfni eritrocit, 2 udeleženca (1,8%) kot jajčece parazita, 56 udeležencev (48,7%)  kot 

levkocit in 1 udeleženec (0,9%) kot prehodno epitelijsko celico. Formirani element b je bila 

prehodna epitelijska celica (uroepitelijska), za katero smo prejeli  88 pravilnih odgovorov 

udeležencev (77,9%) od vseh 113. Nepravilni odgovori so bili: 3 udeleženci (2,7%) so celico 

opredelili kot artefakt ali kontaminant, 11 udeležencev (9,7%) kot ledvično tubulno epitelijsko 

celico, 1 udeleženec (0,9%) kot levkocit, 2 udeleženca (1,8%)  kot makrofag, 4 udeleženci 

(3,5%) kot ovalno maščobno telo, 2 udeleženca (1,8%) kot ploščato epitelijsko celico in 2 

udeleženca (1,8%) kot proste maščobne kapljice. Formirani element c so bile ploščate 

epitelijske celice. Uspešnost njihovega prepoznavanja je bila kar 96,5%, prejeli smo 110 

pravilnih odgovorov  udeležencev od vseh 114. Nepravilno so jih opredelili 4 udeleženci, 2 

(1,8%) kot artefakte ali kontaminante, 1 (0,9%) kot kristale kalcijevega oksalata monohidrata 

in 1 (0,9%) udeleženec kot prehodne epitelijske celice. 

Prvič smo v kontroli prikazali ledvično tubulno epitelijsko celico. Te celice izvirajo iz različnih 

segmentov nefrona, ledvičnih tubulov in zbirnih kanalčkov. Imajo okroglo, ovalno, večkotno 

ali podaljšano obliko in granulirano citoplazmo. Velike so od 9 do 25 μm. V urinu so bolj redko 

vidne, prisotne so pri aktivnem ledvičnem obolenju tubulov: akutni tubulni nekrozi, akutnem 

intersticijskem nefritisu, zavrnitveni reakciji po presaditvi ledvice in tudi pri  glomerulnih 

boleznih. Za razliko od ledvičnih tubulnih epitelijskih celic pa smo prehodne epitelijske celice 

v preteklih krogih kontrole že prikazali, nazadnje v kontroli 2/18. Te celice pokrivajo večplastni 

epitelij sečil od ledvičnih čašic do mehurja pri ženskah in do zgornjega dela sečnice pri moških. 

Prikazana celica izvira iz površinskih plasti epitelija in je značilna pri pacientih s cistitisom. 

Obratno pa so celice iz globjih plasti značilna najdba pri poškodbah zaradi ledvičnih kamnov 

in pri karcimomu mehurja. V preteklih krogih kontrole smo tudi že prikazali ploščate epitelijske 

celice (3/19).  Izvirajo iz končnih delov sečnice (uretre) in iz nožnice. So največje epitelijske 

celice v urinu, pogosto prisotne v urinu, predvsem pri ženskah. Njihova prisotnost v velikem 

številu je največkrat posledica neustreznega odvzema urina (kontaminacije z vaginalnimi 

izločki).  

Običajno je v urinskem sedimentu prisotna ena vrsta epitelijskih celic, pogosto tudi v večjem 

številu, ki nakazuje na prisoten patološki proces. Prikazan posnetek tokratne kontrole pa je bolj 

redka najdba, vendar zanimiva zaradi primerjave celic med seboj.    

 




