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HaematuriaHaematuria

• Megerőltető testmozgás (maraton futás) 
• Kő
• Infekció
• Tumor 
• Trauma 
• Polycystás vesebetegség 
• Benignus prostata hyperplasia
• Endometriosis
• Hypercalciuria, hyperuricosuria
• Glomerulonephritis
•



HaematuriaHaematuria

• hemoglobinuria
• myoglobinuria

• macroscopos hematuria







FFáájdalomjdalom

• - görcsös: akut húgyúti obstrukció – kő, véralvadék

• dysuria: égő fájdalom vizeléskor + gyakori inger: infekció

• tompa deréktáji fájdalom: erős fájdalom + láz: akut pyelonephritis

• kevésbé erős fájdalom: akut non-infekciózus intersticiális nephritis
akut glomerulonephritis (ritka)

• Nehezen induló vizelet, gyenge vizelet sugár, sürgető inger:
prostata hyperplasia



PolyuriaPolyuria
VV >> 33 ll /nap/nap

• primer polydipsia
• diabetes mellitus 
• myeloma multiplex 
• só infuzió, TPN 
• diabetes insipidus
• benignus prostata hyperplasia
• Idült veseelégtelenség 



• Oliguria
• V < 400 ml/nap
• Oliguriás AVE
• Idült végállapotú veseelégtelenség

• Anuria
• V < 100 ml/nap



AnuriaAnuria
VV << 100100 ml/napml/nap

• Obstrukció
• Kortikális nekrózis
• Vaszkuláris katasztrófa



UraemiaUraemia

• Bőr (viszketés, száraz bőr, sárgás- szürkés szín)

• Gastrointestinális (fémes szájíz, émelygés, szá-
raz, bevont nyelv)

• Cardiovascularis (ödema)
• Idegrendszer (fokozott reflex, izomgörcs)

• Endokrin (spontán törés)
• Hematologiai (anaemia, bőrvérzések)



VizeletVizeletüüledledéékk

Fehérvérsejtek

Vörösvérsejtek



Nonglomerularis haematuria (hólyag cc.): normális méretű
vvt-ek megtartott biconcav formával, hb tartalommal

Glomerularis haematuria: Ac.GN-es beteg, sok kis méretű
deformált (dysmorph) vvt, sok sejtben alig van vagy nincs 
hb (ghost cell) a károsodott glom. capill.-okon történő
áthaladás következtében. 

Vvt cylinder: ac. nephritises beteg, a vvt cyl. glomerularis 
eredetre utal, a vesetubulusok henger formáját veszi fel

Fvs cylinder: acut pyelonephritises betegből



Hasi UHHasi UH



Hasi CTHasi CT



UropathogenUropathogen E. coliE. coli

• P fimbria (vagy pyelonephritis-asszociált
pilus [PAP] ). P vércsoport Ag, D-galaktóz
diszacharid, az uroepithel sejtek 99%-án 



GramGram festfestééss



SzemikvantitatSzemikvantitatíívv tenytenyéésztsztééss
ChromAgarChromAgar



Vizeletüledék



Akut, nem komplikált pyelonephritis, nőknél
Tünetek

• Láz, hidegrázás 
• Deréktáji fájdalom, ütögetési érzékenység!
• Hányinger, hányás, hasmenés
• ± cystitises tünetek
• Generalizált izomgyengeség, elesettség
• Tachycardia
• Enyhe - középsúlyos - szepszis



Akut, nem komplikált pyelonephritis
Diagnózis

• Vizeletvizsgálat: pyuria (fvs cylinder), 
bacteriuria, ± haematuria

• Leukocytosis (vércukor, vese- májfunkció)
• Vizelettenyésztés: 105 CFU/ml (104/ml)

E.coli, P. mirabilis, K. pneumoniae
• Hasi UH: obstrukció kizárása
• Nőgyógyászati vizsgálat 
• Hemokultúra (bacteriaemia 12 %)



2009.09.23.

• Vizelet: látótér fedve fvs
• Fvs: 12.400, Sü: 97 mm/ó, CRP: 186 mg/l
• Vizelettenyésztés, hemokultúra
• Hasi UH: j.o. kissé tágabb pyelon és 

ureter, kőjel nincs. Jobb o. pyelonephritis
gyanúja 





Köszönöm a figyelmet!


