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Slika 1. Posnetek sečne usedline, svetlobni mikroskop (400x). 
 

 
Slika 2. Posnetek sečne usedline, faznokontrastni mikroskop (400x). 
 
Kaj je na posnetku sečne usedline označeno s puščico? 

1. Eritrociti (nepravilen odgovor) 
2. Skupek levkocitov (nepravilen odgovor) 
3. Glive, hife (pravilen odgovor) 
4. Artefakt (nepravilen odgovor) 
5. Skupek bakterij (nepravilen odgovor) 
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Tokrat s prepoznavanjem elementa na sliki sečne usedline ni bilo težav. Kar 124 
(97,6%) od skupno 127 udeležencev je na sliki sečne usedline pravilno 
prepoznalo glive. 
Dva udeleženca (1,6%) sta hife na fotografiji napačno prepoznala kot »skupek 
levkocitov«, en udeleženec (0,8%) kot »skupek bakterij«. 
 
Najpogostejša gliva, ki jo najdemo v seču je Candida spp., kjer se vegetativno 
razmnožuje z značilnim »brstenjem«. Poznamo več kot 80 različnih vrst 
Candide spp., vendar je le nekaj od teh patogenih za človeka. Od slednjih v 
urinu najpogosteje najdemo Candido albicans.  
Pod mikroskopom prepoznamo Candido spp. kot bledo zelene celice z gladko in 
izrazito celično steno, ki močno lomijo svetlobo. Celice so lahko podolgovate, 
ovalne ali okrogle. Oblika in velikost celic je značilna za posamezno vrsto 
Candide spp.. Celice Candide albicans so ovalne oblike, celice Candide kruzei 
pa podolgovate, vendar pa opredelitev vrste Candide spp. zgolj na osnovi 
mikroskopskega izgleda ni zanesljiva. Okrogle celice gliv lahko spominjajo na 
eritrocite, vendar pa celice gliv močneje lomijo svetlobo kot eritrociti. Če seč, v 
katerem so prisotne glive, stoji dalj časa, se lahko glive v njem razrasejo v obliki 
obsežnih psevdomicelijev, ki jih tvorijo hife. Le redko glive vidimo v obliki 
skupkov. 
 
Najpogostejši vzrok prisotnosti Candide spp. v seču je genitalna kandidiaza. V 
teh primerih gre najpogosteje za kontaminacijo seča. Lahko pa pride tudi do 
razmnoževanja Candide spp. v urinarnem traktu, največkrat pri pacientih, ki 
imajo diabetes mellitus, strukturne nepravilnosti urinarnega trakta, vstavljene 
katetre, dalj časa trajajoče zdravljenje z antibiotiki ali imunosupresivi. V 
navedenih pogojih je lahko Candida spp.v urinu asimptomatska, lahko pa je tudi 
invazivna. Invazivna infekcija s Candido spp. lahko povzroči uretritis (vnetje 
sečnice), lahko pa tudi infekcijo spodnjega in zgornjega dela urinarnega trakta. 
 
Glede najprimernejše metode za zbiranje seča za določitev gliv ni enotnega 
mnenja. Najpogosteje se uporablja srednji curek drugega jutranjega vzorca seča. 
Nekateri avtorji priporočajo za ugotavljanje gliv v seču odvzem vzorca s 
kateterizacijo ali s suprapubično aspiracijo. Nerešen še vedno ostaja problem 
ločevanja med invazivno infekcijo urinarnega trakta in kolonizacijo. Prisotnost 
psevdomicelijev v svežih vzorcih seča odvzetih na ta način naj bi kazali na 
infekcijo urinarnega trakta. 
 
 
 


