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Αιματουρία
Hannes Cash και Mario W. Kramer
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1.1 Ορισμός
Ως αιματουρία ορίζεται η παρουσία ερυθρών αιμοσφαιρίων στα ούρα. Με τον 
όρο «μακροσκοπική αιματουρία» αναφερόμαστε στην περίπτωση που το αίμα 
στα ούρα είναι ορατό από τον ασθενή (Εικόνα 1.1), ενώ ως «μικροσκοπική αι-
ματουρία» ορίζεται η παρουσία ≥3 ερυθρών αιμοσφαιρίων (RBC) (κατά οπτικό 
πεδίο υψηλής μεγέθυνσης) σε μικροσκοπική εξέταση. Το στικ ούρων έχει υψηλή 
ευαισθησία ως 1–2 RBC × 1012 ανά λίτρο. Γενικά, αριθμός πάνω από 5.000 RBC/
μL ούρων ή περίπου 1 mL αίματος είναι ικανά ερυθρού χρωματισμού των ούρων. 
Η αιματουρία μπορεί να οφείλεται σε νεφρολογικές και ουρολογικές παθήσεις.

1.2 Ιατρικό ιστορικό
Η λήψη του ιατρικού ιστορικού πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες για νε-
φρολογικές και ουρολογικές παθήσεις: προηγούμενες συστημικές λοιμώξεις, 
προϋπάρχουσα νεφρική νόσο, συστημικά αυτοάνοσα νοσήματα, δερματικές 
παθήσεις, ιστορικό αιμόπτυσης, ρινορραγίας, φυματίωσης (άσηπτη πυουρία και 
μικροσκοπική αιματουρία), ιστορικό ταξιδιών (σχιστοσωμίαση), φαρμακευτική 
αγωγή (αντιπηκτικά φάρμακα), συμπτωματολογία κακουχίας και δεκατικής πυ-
ρετικής κίνησης (ανοσοποιητικό σύστημα), δυσουρικά ενοχλήματα σε συνδυασμό 
ή όχι με πυρετό, επεισόδια νεφρικών κολικών, συμπτωματολογία του κατώτερου 
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ουροποιητικού συστήματος, ιστορικό καρκίνου και καπνίσματος. Το ιστορικό 
φαρμακευτικής αγωγής είναι σημαντικό, καθώς μπορεί να αποτελεί αίτιο αιμα-
τουρίας [π.χ., αντιβιοτικά ή μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) σε 
διάμεση νεφρίτιδα]. Ένα σύντομο οικογενειακό ιστορικό μπορεί να οδηγήσει σε 
αίτια καλοήθους οικογενειακής αιματουρίας [νόσος λεπτής βασικής μεμβράνης 

Εικόνα 1.1 Δείγμα 
ούρων ασθενούς με 
μακροσκοπική αιματουρία.

Πίνακας 1.1 Παράγοντες 
κινδύνου για κακοήθεια 
ουροποιητικού συστήματος 
σε ασθενείς  
με ασυμπτωματική 
αιματουρία.

Άρρεν

Ηλικία (>35 ετών)

Ιστορικό καπνίσματος

Επαγγελματική ή άλλη έκθεση σε χημικές ουσίες  
ή βαφές (βενζόλιο ή αρωματικές αμίνες)

Χρήση αναλγητικών

Ιστορικό μακροσκοπικής αιματουρίας

Ιστορικό ουρολογικών παθήσεων

Ιστορικό συμπτωμάτων κένωσης ούρων

Ιστορικό ακτινοβολίας πυέλου

Ιστορικό χρόνιας αποφρακτικής ουροπάθειας

Ιστορικό έκθεσης σε γνωστούς καρκινογόνους 
παράγοντες ή χημειοθεραπεία με παράγοντες 
αλκυλίωσης

Ιστορικό παρουσίας χρόνιων ξένων σωμάτων 
(αποικισμός)

Πηγή: Κατευθυντήριες oδηγίες AUA 2012.
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(TBMD), πολυκυστική νεφρική νόσος ή σύνδρομο Alport]. Η ανεύρεση παρα-
γόντων κινδύνου κακοήθειας του ουροποιητικού συστήματος (Πίνακας 1.1.) σε 
ασθενείς με ασυμπτωματική αιματουρία έχει ιδιαίτερη σημασία.

1.3 Διάγνωση
Στον διαγνωστικό αλγόριθμο θα πρέπει πάντα να περιλαμβάνεται η κλινική 
εξέταση με επισκόπηση και ψηλάφηση της κοιλίας και των νεφρικών χωρών 
αμφοτερόπλευρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις μια σύντομη εξέταση μπορεί να 
υποδεικνύει τη διάγνωση: πόνος νεφρικής χώρας σε συνδυασμό με κυστίτιδα 
(πυελονεφρίτιδα), ψηλάφηση σκληρίας ή επώδυνη δακτυλική εξέταση (καρκίνος 
προστάτη, προστατίτιδα), ψηλαφητή νεφρική μάζα (όγκος νεφρού ή κυστική 
νεφρική νόσος) και συνδυασμός πυρετού, αμυγδαλίτιδας και οίδημα (μεταλοι-
μώδης σπειραματονεφρίτιδα ύστερα από λοίμωξη με Streptococcus pyogenes). Στις 
περισσότερες περιπτώσεις ασυμπτωματικής αιματουρίας η κλινική εξέταση από 
μόνη της δεν είναι καθοριστική διάγνωσης.

Μετά τον αποκλεισμό των καλοήθων αιτίων της αιματουρίας (παρούσα ή 
πρόσφατη εμμηνόρροια, τραύμα, ιογενείς λοιμώξεις, έντονη άσκηση, προϋπάρ-
χουσα νεφρική νόσος, λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος ή πρόσφατες 
ουρολογικές επεμβάσεις) που δεν απαιτούν πλήρη διαγνωστική διερεύνηση, ο 
περαιτέρω διαγνωστικός έλεγχος είναι απαραίτητος.

Αιματουρία

ANA, ANCA, αντι-
GBM, αιμόλυση

Βιοψία νεφρού

Σπειραματονεφρίτιδα,
διάμεση νεφρίτιδα,

σύνδρομο Alport, TBMD

(LUTS) Δυσουρικά 
ενοχλήματα, συχνουρία

Εξέταση ούρων
U/S, DRE

Λοίμωξη κατώτερου 
ουροποιητικού 

(κυστίτιδα, 
προστατίτιδα)

Άλγος οσφύος,  
κολικός νεφρού

Εξέταση ούρων, 
U/S, CT, IVP, 

αγγειογραφία

Ουρολιθίαση, 
πυελονεφρίτιδα, 

έμφρακτο 
νεφρού, 

υδρονέφρωση

Ασυμπτωματικός 
ασθενής

Εξέταση ούρων, 
U/S, κυτταρολογική, 
κυστεοσκόπηση, CT 

ουρογραφία

Νεόπλασμα 
(π.χ., κύστης, 

ουρητήρα, νεφρού)

Δύσμορφα ερυθρά (ακανθοκύτταρα) >5%, 
ερυθροκυτταρικοί κύλινδροι, πρωτεϊνουρία 

>500 mg, νεφρική ανεπάρκεια

Φυσιολογικά ερυθρά/μακροσκοπική αθρόα αιματουρία

Ατομικό ιστορικό, οικογενειακό ιστορικό, φαρμακευτική αγωγή, κλινική εξέταση

Ίζημα ούρων, αξιολόγηση πρωτεϊνουρίας, νεφρική λειτουργία, δείκτες φλεγμονής,  
συμπληρωματική κυτταρολογική εξέταση ούρων
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Η εργαστηριακή εξέταση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια αρχική ανάλυση 
με στικ ούρων, ακολουθούμενη από μικροσκοπική εξέταση ούρων, καθώς και 
εργαστηριακή εξέταση νεφρικής λειτουργίας (ουρία, κρεατινίνη) και δεικτών 
φλεγμονής (λευκά αιμοσφαίρια, CRP).

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη μικροσκοπική εξέταση των ούρων: 
η παρουσία δύσμορφων ερυθροκυττάρων (ακανθοκύτταρα) σε συνδυασμό με 
λευκωματουρία και ερυθροκυτταρικούς κυλίνδρους υποδεικνύει σπειραματονε-
φρίτιδα για την οποία ενδείκνυνται νεφρική βιοψία και νεφρολογική εκτίμηση. 
Σε περίπτωση αιματουρίας με φυσιολογικής μορφής ερυθρά, απαιτείται περαιτέρω 
ουρολογική εκτίμηση.

Ο υπερηχογραφικός έλεγχος (U/S) θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την 
εκτίμηση των νεφρών και της ουροδόχου κύστης (νεφρολιθίαση, υδρονέφρωση, 
όγκοι νεφρού, όγκοι νεφρικής πυέλου, ευμεγέθεις όγκοι ουροδόχου κύστης). 
Με τη βοήθεια του υπερηχογραφικού ελέγχου Doppler μπορεί να διαγνωστεί 
έμφρακτο του νεφρικού παρεγχύματος ή θρόμβωση της νεφρικής φλέβας. Πι-
θανά κακοήθη αίτια αιματουρίας αποτελούν ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης, 
ο καρκίνος της ανώτερης μοίρας του ουροποιητικού συστήματος και το νεφρο-
κυτταρικό καρκίνωμα. Σε όλους τους ασθενείς άνω των 35 ετών με ασυμπτω-
ματική μακροσκοπική αιματουρία ενδείκνυται ο κυστεοσκοπικός έλεγχος της 
ουροδόχου κύστης και συμπληρωματικά η κυτταρολογική εξέταση ούρων. Η 
αρχική αξιολόγηση της ασυμπτωματικής μακροσκοπικής αιματουρίας θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει ακτινολογική απεικόνιση με υπολογιστική τομογραφία 
(CT) πολλαπλών φάσεων που να συμπεριλαμβάνει και φάση απέκκρισης. Για 
ασθενείς με αντενδείξεις για CT (νεφρική ανεπάρκεια, αλλεργία σε σκιαγραφικό, 
εγκυμοσύνη), η μαγνητική ουρογραφία ή η ανιούσα πυελογραφία  αποτελούν 
διαγνωστικές εναλλακτικές λύσεις.




