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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Γίνεται εύκολα

• Πολύ γρήγορα αποτελέσματα 

• Είναι φθηνή εξέταση 

• Έχει πολλαπλή χρησιμότητα

• Εξέταση διαλογής 

• Διαγνωστική εξέταση 

• Εξέταση παρακολούθησης του ασθενούς και αξιολόγησης 
θεραπευτικών παρεμβάσεων 



ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Πολύ συχνά προκύπτουν ψευδώς θετικά 

ή ψευδώς αρνητικά ευρήματα 



Ταινίες εμβάπτισης (urine dipstick)
• Πρόκειται για μια χρωματομετρική μέθοδο που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση ανωμαλιών. 

• Το δείγμα των ούρων θα πρέπει να είναι σε θερμοκρασία σώματος ή δωματίου. Για παράδειγμα, η διατήρηση του 

δείγματος στο ψυγείο μπορεί να αλλοιώσει τα αποτελέσματα. 

• Πάντα προτιμάται φρέσκο δείγμα ούρων που να έχει ληφθεί μετά από καλό πλύσιμο και να είναι δείγμα μέσης ούρησης 

σε μεγαλύτερα παιδιά. 

• Η διάρκεια παραμονής της ταινίας στα ούρα πρέπει να είναι μεταξύ 15sec ως 1 λεπτό. 

• Η υγρασία, η έκθεση σε ηλιακή ακτινoβολία, ψύχος, ζέστη ή η χρησιμοποίηση των ταινιών μετά την ημερομηνία λήξης 

τους μπορεί  να οδηγήσει σε λάθος μετρήσεις. 

• Μπορεί να προκύψουν ψευδώς θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα λόγω της παρουσίας διαφόρων ουσιών στα ούρα: πχ. 

• Ψευδώς θετικές μετρήσεις πρωτεϊνης σε υψηλά επίπεδα ασκορβικού οξέος, ιωδιούχων σκιαγραφικών, παρουσία 

αντισηπτικών και σε πολύ αλκαλικά ούρα. 

• Ψευδώς αρνητικές μετρήσεις γλυκόζης σε υψηλά επίπεδα ασκορβικού οξέος στα ούρα. 

• Ψευδώς θετικές μετρήσεις ουροχολινογόνου σε ασθενείς με οξείες πορφυρίες και αυξημένο πορφυροχολινογόνο ούρων. 

• Ψευδώς θετικές μετρήσεις αιμοσφαιρίνης σε μυοσφαιρινουρία. 



Βασικά στοιχεία αξιολόγησης

• Φυσικά χαρακτηριστικά: όψη, χρώμα, ειδικό βάρος, οσμή  

• Χημικά χαρακτηριστικά: pH, σάκχαρο, πρωτεϊνη, αιμοσφαιρίνη, κετόνες, 

ουροχολινογόνο, λευκοκυτταρική εστεράση, νιτρώδη. 

• Μικροσκοπικά χαρακτηριστικά: ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια, κύλινδροι, 

κρύσταλλοι, μικροοργανισμοί. 



Φυσικά
χαρακτηριστικά: 
χρώμα
• Το χρώμα των ούρων ποικίλει ανάλογα με την

πυκνότητά τους από ανοικτό κίτρινο ώς πορτοκαλί.

• Πορτοκαλί ούρα: φάρμακα,όπως η ριφαμπικίνη. Ουρικά

άλατα σε υψηλές συγκεντρώσεις (μπορεί να έχουν και

ροζ χρώμα- δεν αλλάζει το χρώμα με την πάροδο του

χρόνου)

• Γκρι ή μαύρος αποχρωματισμός των ούρων σε ούρα

που έχουν αλκαλοποιηθεί ή εκτεθεί στον αέρα σε

ασθενείς με αλκαπτονουρία

• Κόκκινο χρώμα ούρων σε ασθενείς με αιματουρία,

κατανάλωση κάποιων τροφών(παντζάρια, μούρα,

κόκκινες χρωστικές) και φαρμάκων(χλωροκίνη,

δεσφεριοξαμίνη, φεναζοπυριδίνη), σε ούρα που έχουν

εκτεθεί σε φως και αέρα σε ασθενείς με ορισμένες

πορφυρίες.

• Χρώμα καραμέλας σε ασθενείς με νόσο ούρων ως από

οσμή σφενδάμου (maple syrup urine disease)

• Χρώμα μπλε ή πράσινο υποδηλώνει την παρουσία

χολοπρασίνης (biliverdin) ή λοίμωξη από

ψευδομονάδα.



Φυσικά
χαρακτηριστικά: 
όψη
Τα ούρα είναι κατά κανόνα διαυγή αλλά

μπορεί να είναι θολά επί παρουσίας

λευκοκυττάρων, επιθηλιακών κυττάρων,

βακτηριών ή κατακρήμνισης

φωσφωρικών ή ουρικών κρυστάλλων.



Φυσικά χαρακτηριστικά: οσμή
• Δύσοσμα ούρα σε ουρολοιμώξεις αλλά και σε πολύ συμπυκνωμένα ούρα

• Χαρακτηριστική μυρωδιά τυριού σε ασθενείς με γλουταρική οξυουρία τύπου 2 ή σε ισοβαλερική 

οξυαιμία 

• Οσμή ψαριού σε υπερμεθειονιναιμία 

• Οσμή καραμέλας (νόσος ούρων ως από οσμή σφενδάμου) 

• Οσμή μούχλας (φαινυλκετονουρία)  

• Οσμή φρουτώδης ή γλυκιά (διαβητική κετοξέωση)

• Οσμή αμμωνίας ( σε παρατεταμένη  κατακράτηση ούρων στην κύστη- οφείλεται σε αλκαλική 

ζύμωση)

• Κοπρανώδης οσμή (εντεροκυστικό συρίγγιο) 

• Ιδιάζουσες οσμές λόγω φαρμάκων και τροφών ( πχ σπαράγγια)



Φυσικά χαρακτηριστικά: ειδικό βάρος (ΕΒ)
• Αντιπροσωπεύει την ικανότητα του νεφρού να συμπυκνώνει και να αραιώνει τα ούρα.

• Σε άτομα με φυσιολογικούς νεφρούς μας δείχνει την κατάσταση ενυδάτωσης (1010-1020 θεωρείται

καλή κατάσταση ενυδάτωσης).

• Ωστόσο, σε άτομα με νεφρική νόσο, όταν είναι πολύ χαμηλό μπορεί να αποκαλύπτει μια διαταραχή

στη συμπυκνωτική ικανότητα των νεφρών.

• Μπορεί να διαχωρίσει τις προνεφρικές καταστάσεις από τη διάμεση νεφρική νόσο

• Κυμαίνεται από 1001 ως 1035.

• Υπολογίζεται με τη χρήση ταινιών εμβάπτισης

• Αυξημένο ΕΒ παρατηρείται σε γλυκοζουρία και σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρητικής

ορμόνης

• Μειωμένο ΕΒ παρατηρείται σε χρήση διουρητικών, άποιο διαβήτη, επινεφριδιακή ανεπάρκεια,

αλδοστερονισμό και διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας.



Χημικά χαρακτηριστικά: pH

• Κυμαίνεται από 5,0 ως 8,0 και εξαρτάται από την κατάσταση οξεοβασικής ισορροπίας

του οργανισμού. Συνήθως όμως κυμαίνεται από 5,5 ως 6,5.

• Μπορεί να μετρηθεί με ταινίες εμβάπτισης

• Για την ακριβή μέτρηση του προτιμάται η μέτρηση με pHμετρο από φρέσκο δείγμα

ούρων που ιδανικά συλλέγεται υπό συνθήκες κατά τις οποίες τα ούρα δεν θα έρθουν σε

επαφή με τον αέρα (πχ σύριγγα που εφαρμόζεται κατευθείαν σε ουροκαθετήρα)

• Είναι σημαντικό για τη διάγνωση της νεφρικής σωληναριακής οξέωσης και την

παρακολούθηση των ασθενών που λαμβάνουν θεραπεία για την πρόληψη σχηματισμού

νεφρικών λίθων.

• Πρωτεϊνικές δίαιτες και όξινα φρούτα μπορεί να προκαλέσουν όξινο pH ούρων, ενώ

δίατες πλούσιες σε κιτρικά μπορεί να προκαλέσουν αλκαλικό pH.



Χημικά
χαρακτηριστικά: 
γλυκόζη
Η γλυκόζη δεν θα πρέπει να ανιχνεύεται στα ούρα

Διηθείται ελεύθερα στο επίπεδο των σωληναρίων και

επαναρροφάται στο εγγύς σωληνάριο σε συνδυασμό

με το νάτριο με τρόπο διπλής ενεργούς μεταφοράς.

Γλυκοζουρία παρατηρείται όταν: α) τα επίπεδα της

γλυκόζης στο αίμα υπερβαίνουν το νεφρικό ουδό για

επαναρόφηση, β) σε μεμονωμένη νεφρική γλυκοζουρία,

γ) σε εγγύς σωληναριακή διαταραχή όπως το

σύνδρομο Fanconi.

Η γλυκόζη αρχίζει να απεκρίνεται στα ούρα όταν η

συγκέντρωση γλυκόζης πλάσματος υπερβαίνει τα 180-

200mg/dl.

Clinitest tablets για ανίχνευση και άλλων σακχάρων στα

ούρα όπως γαλακτόζη, λακτόζη, φρουκτόζη και

μαννόζη.



Χημικά χαρακτηριστικά: κετόνες

• Τα κετονοσώματα σχηματίζονται κατά τον καταβολισμό των λιπαρών οξέων και

περιλαμβάνουν το κετοοξεικό οξύ, το β- υδροξυβουτυρικό οξύ και την ακετόνη.

• Οι ταινίες εμβύθισης διαθέτουν αντιδραστήρια ικανά να ανιχνεύσουν μόνο το

κετοξεικό οξύ.

• Μια από τις πιο σημαντικές καταστάσεις που διαπιστώνεται η παρουσία κετονών

στα ούρα είναι η διαβητική κετοξέωση ( ας σημειωθεί ότι υπάρχουν και τα 3 είδη

κετονοσωμάτων στα ούρα αλλά αρκεί η ανίχνευση του κετοξεικού οξέος).

• Άλλες καταστάσεις κατά τις οποίες ανιχνεύονται κετόνες είναι τα νοσήματα

αποθήκευσης κολλαγόνου, η ασιτία, η διατροφή που είναι πλούσια σε λιπαρά και

πτωχή σε υδατάνθρακες και ο υπερθυρεοειδισμός.



Χημικά
χαρακτηριστικά: 
νιτρώδη
• Παράγονται από βακτήρια (E.Coli,

Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella

και Proteus species) που μπορούν να

μετατρέπουν τα νιτρικά που

προσλαμβάνονται με τη διατροφή σε

νιτρώδη.

• Τα ούρα θα πρέπει να έχουν

παραμείνει στην κύστη για

τουλάχιστον 4 ώρες.

• Η απουσία τους δεν αποκλείει την

ουρολοίμωξη.



Χημικά
χαρακτηριστικά: 
ουροχολινογόνο
• Πρόκειται για το τελικό προϊόν

μεταβολισμού της συζευγμένης

χολερυθρίνης που παράγεται μετά τη δίοδό

της από τα χοληφόρα και το μεταβολισμό

της στο έντερο.

• Υπάρχει σε πολύ μικρές μόνο ποσότητες

στα ούρα φυσιολογικών ατόμων.

• Επαναροφάται από την πυλαία κυκλοφορία

και μόνο μια πολύ μικρή ποσότητα περνάει

από το σπειράματα στα ούρα.

• Αυξάνεται σε αιμόλυση και ηπατοκυτταρική

νόσο

• Ελατώνεται σε χορήγηση αντιβιοτικών και

απόφραξη του χοληδόχου πόρου.



Χημικά
χαρακτηριστικά: 
λευκοκυτταρική
εστεράση
• Πρόκειται για ένζυμο των λευκών

αιμοσφαιρίων

• Μπορεί να σηματοδοτεί πυουρία σε

λοίμωξη του ουροποιητικού.

• Σε συνδυασμό με θετικά πυοσφαίρια,

νιτρώδη και μικροοργανισμούς έχει

υψηλή ευαισθησία για την ανίχνευση

λοίμωξης του ουροποιητικού.



Χημικά χαρακτηριστικά: αιμοσφαιρίνη
• Είναι σημαντικό να ακολουθούνται με προσοχή οι οδηγίες του κατασκευαστή για τις ταινίες εμβύθισης,

ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το χρόνο εμβύθισης της ταινίας στα ούρα. Η ταινία θα πρέπει να βυθίζεται για λίγα

δευτερόλεπτα και τυχόν περιττή ποσότητα ούρων να αποστραγγίζεται από την ταινία. Μεγάλη προσοχή

θα πρέπει να δίνεται επίσης και στο διάστημα που παρεμβάλλεται μέχρι την ανάγνωση του

αποτελέσματος- αν αυτό είναι παρατεταμένο παράγονται ψευδώς θετικά αποτελέσματα.

• Όταν υπάρχει σημαντική αιματουρία κάποια από τα ερυθρά αιμοσφαίρια θα υποστούν λύση και η

ελεύθερη αιμοσφαιρίνη θα δώσει θετικό αποτέλεσμα αιμοφαιρινουρίας. Πρόκειται για πολύ ευαίσθητη

εξέταση που μπορεί να ανιχνεύσει ως και 150μg/l αιμοσφαιρίνης.

• Αιτίες ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων: αιμοσφαιρινουρία μετά από ενδαγγειακή αιμόλυση,

μυοσφαιρινουρία μετά από ραβδομυόλυση, παρουσία οξειδωτικών παραγόντων στα ούρα (πχ μικροβιακή

περοξειδάση) όπως συμβαίνει σε ουρολοιμώξεις.

• Αιτίες ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων: υψηλό ειδικό βάρος ούρων που καθιστά την εξέταση με την

ταινία εμβάπτισης λιγότερο ευαίσθητη.

• Σε κάθε περίπτωση απαιτείται μικροσκοπική εξέταση ούρων για ερυθρά αιμοσφαίρια.



Χημικά
χαρακτηριστικά: 
πρωτεΐνη (1)
Κάτω από φυσιολογικές καταστάσεις οι περισσότερες

από τις πρωτεΐνες χαμηλού μοριακού βάρους

επαναρροφώνται στα εγγύς σωληνάρια.

Οι πρωτεΐνες υψηλότερου μοριακού βάρους, όπως η

αλβουμίνη, διηθούνται σε μικρότερες ποσότητες.

Οι πρωτεΐνες Tamm-Horsfall εκκρίνονται από τα

σωληναριακά κύτταρα στο ανιόν παχύ σκέλος της

αγκύλης του Henle και είναι οι πρωτεΐνες που

απαντούν στα ούρα φυσιολογικών ατόμων.

Σε παθολογικές καταστάσεις αυξημένες ποσότητες

πρωτεΐνών μπορεί να βρεθούν στα ούρα και

αντιπροσωπεύουν βλάβη στο σπειραματικό φραγμό

(πρωτεΐνουρία σπειραματικής προέλευσης-αλβουμίνη)

ή διαταραχή στη σωληναριακή επαναρρόφηση

(πρωτεϊνουρία σωληναριακής προέλευσης-β2

μικροσφαιρίνη, α1μικροσφαιρίνη και πρωτεΐνες που

δεσμεύουν τη ρετινόλη).



Χημικά χαρακτηριστικά: Πρωτεΐνη 2
• Η ταινία εμβάπτισης δίνει τα εξής αποτελέσματα: αρνητική, ίχνη(<0,2g/L), 1+(0.3g/L), 2+ (1g/L), 3+(3g/L) και 4+ (>20g/L).

• Ψευδώς θετικά αποτελέσματα: παρατεταμένος χρόνος εμβάπτισης της ταινίας, αλκαλικά ούρα, παρουσία αιματουρίας, πυουρίας, βακτηριουρίας ή

βλεννοπρωτεΐνης. Επίσης, παρουσία αντισηπτικών όπως η χλωρεξιδίνη, όταν χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό πριν τη λήψη ούρων ( πχ σε υπερηβική

παρακέντηση). Επίσης, σε δείγματα ούρων μετά τη χορήγηση σκιαγραφικών, πενικιλλίνης ή κεφαλοσπορινών, τολβουταμίδης ή σουλφοναμιδών.

• Το Ειδικό βάρος των ούρων μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα- Αν τα ούρα είναι πολύ αραιά τότε η συγκέντρωση πρωτεΐνης μπορεί να ελαττωθεί σε επίπεδα

κάτω της ευαισθησίας του στικ (0,1-0,15g/L) ακόμα και σε ασθενείς που απεκκρίνουν 1gr πρωτεΐνης ημερησίως. Γι’ αυτό απαιτείται προσοχή στην ερμηνεία

αποτελεσμάτων όταν το ειδικό βάρος είναι χαμηλότερο από 1002. Αντίστροφα μπορεί να έχουμε ψευδώς θετικά αποτελέσματα (ίχνη πρωτεΐνης) όταν το

Ειδικό Βάρος είναι υψηλότερο του 1025.

• Σχετικά με το pH: Αλκαλικά ούρα (pH>8.0) δίνουν ψευδώς θετικά αποτελέσματα, ενώ όξινα ούρα (pH<4.5) δίνουν ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα.

• Για την ακριβή ποσοτικοποίηση της πρωτεΐνουρίας η μέτρηση λευκώματος σε συλλογή ούρων 24ωρου αποτέλεσε για χρόνια το gold standard. Ωστόσο, η

μέθοδος αυτή έχει μειονεκτήματα με κυριότερο το ότι σε παιδιά κάτω των 3 ετών πρέπει να πραγματοποιηθεί μετά την τοποθέτηση ουροκαθετήρα. Μια ανάλυση

σχετικών μελετών μεταξύ των ετών 1970 και 2002 έδειξε ότι ο υπολογισμός του λόγου Πρωτεΐνη/κρεατινίνη ούρων συμβαδίζει σε μεγάλο βαθμό στην

αξιολόγηση της πρωτεΐνουρίας σε σχέση με τη συλλογή ούρων 24ωρου.

• Η ταινία δεν ανιχνεύει τη μικροαλβουμίνη ούρων που είναι ο πρωιμότερος δείκτης νεφρικής βλάβης. Συνεπώς για την παρακολούθηση ασθενών (πχ με διαβήτη,

διεγνωσμένη νεφροπαθεια, πχ σύνδρομο Alport) προτιμάται ο λόγος μικρολευκωματίνη/κρεατινίνη ούρων σε δείγμα μιας ούρησης



Μικροσκοπική
εξέταση: ερυθρά
αιμοσφαίρια

• Η παρουσία ερυθρών αιμοσφαιρών στα ούρα μπορεί να οφείλεται σε

τραυματισμό του νεφρού, σπειραματονεφρίτιδα, διάμεση ή σωληναριακή

νεφρίτιδα, νεφρολιθίαση, πολυκυστική νόσο των νεφρών, κακοήθεια ή βλάβη

του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος.

• Δυο πολύ συχνά παραδείγματα αιματουρίας εξωνεφρικής προέλευσης είναι η

έμμηνος ρύση και οι μικροσκοπικές εκδορές της επιδερμίδας γυρώ από το

στόμιο της ουρηθρας.

• 2-5 ερυθρά αιμοσφάιρια κοπ θεωρούνται φυσιολογικό εύρημα στη γενική

ούρων.

• Ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα μετά από θετικό στικ για αιμοσφαιρίνη: σε

δείγμα ούρων με χαμηλό ειδικό βάρος ή αλκαλικό pH λόγω ταχείας αιμόλυσης

των ερυθρών αιμοσφαιρίων.

• Σημαντική η αξιολόγηση της μορφολογίας τους:

Κατώτερο ουροποιητικό σύστημα - φυσιολογική μορφολογία

Σπείραμα - μεγάλη ποικιλία σχήματος, μεγέθους και περιεκτικότητας σε

αιμοσφαιρίνη λόγω του stress που δέχονται στην επιφάνειά τους κατά τη δίοδό

τους από τα κενά της βασικής σπειραματικής μεμβράνης και εντός του

ουροποιητικού.

Phase contrast- αν τα δύσμορφα ερυθρά είναι >20-30% - αιματουρία να είναι

σπειραματικής προέλευσης. +Παρουσία κρυστάλλων



Μικροσκοπική εξέταση: λευκοκύτταρα
• Λοίμωξη ουροποιητικού 

• Οξεία σπειραματονεφρίτιδα

• Αιτίες άσηπτης πυουρίας: 
• Βαλανίτιδα, ουρηθρίτιδα

• Φυματίωση
• Όγκοι της ουροδόχου κύστης

• Ιογενείς λοιμώξεις (πχ αδενοϊός)

• Νεφρολιθίαση
• Ξένα σώματα

• Άσκηση

• Χρήση κορτικοστεροειδών και κυκλοφωσφαμίδης
• Εμπύρετο νόσημα

• Νεφρική σωληναριακή οξέωση

• Διάμεση νεφρίτιδα
• Κυστική νόσος του νεφρού

• Σκωληκοειδίτιδα  



Μικροσκοπική
εξέταση: κύλινδροι

• Κύλινδροι υαλίνης και κοκκώδεις : συχνά 

αποτελούν φυσιολογικό εύρημα (συνήθως σε 

συμπυκνωμένα πρωινά ούρα). Κύλινδροι 

υαλίνης παρατηρούνται και σε λευκωματουρία. 

• Οι κύλινδροι κυτταρικής προέλευσης είναι 

πάντα παθολογικοί

• Οι ερυθροκυτταρικοί κύλινδροι είναι 

παθογνωμονικοί σπειραματοπάθειας. 

• Οι λευκοκυτταρικοί κύλινδροι μπορεί να 

παρατηρηθούν σε διάμεση νεφρίτιδα ή 

μεταλοιμώδη σπειραματονεφρίτιδα. Είναι 

παθογνωμονικοί πυελονεφρίτιδας όταν 

συνδυάζονται με σημαντική βακτηριουρία. 



Μικροσκοπική
εξέταση: κρύσταλλοι

• Σπάνια εμφανίζονται σε φρέσκα δείγματα ούρων αλλά μπορεί να 

παρουσιαστούν αν το δείγμα εξεταστεί μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. 

• Όξινα ούρα- χαμηλό pH: κρύσταλλοι ουρικού οξέος, οξαλικού ασβεστίου, 

άμορφοι ουρικού, κυστίνης, τυροσίνης, λευκίνης και χοληστερόλης. 

• Οι κρύσταλλοι ουρικού οξέος και οξαλικού ασβεστίου μπορεί να 

παρατηρηθούν τόσο σε φυσιολογικές όσο και σε παθολογικές καταστάσεις. 

• Κρύσταλλοι κυστίνης- κυστινουρία

• Κρύσταλλοι λευκίνης- νόσος σφενδάμου, δυσαπορρόφηση μεθειονίνης 

(oatshouse urine disease), σοβαρή ηπατική νόσος 

• Κρύσταλλοι τυροσίνης – σοβαρή ηπατική νόσος, τυροσίνωση, 

δυσαπορρόφηση μεθειονίνης. 

• Κρύσταλλοι χοληστερόλης- σημαντική λύση ιστών, νοσήματα νεφριτικού ή 

νεφρωσικού τύπου. 

• Αλκαλικά ούρα- υψηλό pH: κρύσταλλοι φωφωρικών, ανθρακικού ασβεστίου, 

διουρικού αμμωνίου, άμορφοι φωσφωρικοί και αβεστίου-φωσφωρικών

• Οι κρύσταλλοι ανθρακικού ασβεστίου και άμορφων φωσφορικών είναι 

συνήθως άνευ κλινικής σημασίας. 

• Κρύσταλλοι οξαλικού ασβεστίου μπορεί να υποκρύπτουν υπερασβεστιουρία. 



• Στόχος: Η μελέτη θέλησε να δείξει ποιο είναι το κατώτερο όριο 

λευκών αιμοσφαιρίων στα ούρα  ενδεικτικό ουρολοίμωξης, 

λαμβάνοντας υπόψιν τη συγκέντρωση των ούρων 

• Μέθοδος: Αναδρομική διασταυρούμενη μελέτη βρεφών ηλικίας 

κάτω των 3 μηνών που εξετάστηκαν για ουρολοίμωξη με γενική 

και καλλιέργεια ούρων στα επείγοντα. Ως ουρολοίμωξη ορίστηκε 

>50.000cfu/ml σε δείγματα ούρων από καθετήρα. 

• Αποτελέσματα: 2700 βρέφη μέσης ηλικίας 1,7 μηνών. Θετικά 

δείγματα με πυοσφαίρια ≥3κοπ σε ΕΒ<1015 και πυοσφαίρια 

≥6κοπ σε ΕΒ ≥1015. Η λευκοκυτταρική εστεράση ήταν ισχυρός 

δείκτης ουρολοίμωξης ανεξαρτήτως της συγκέντρωσης των 

ούρων. 

• Συμπεράσματα: Το ΕΒ των ούρων θα πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψιν στην αυτοματοποιημένη μικροσκόπηση των ούρων για 

την αξιολόγηση της πιθανότητας ουρολοίμωξης βάσει του 

αριθμού των πυοσφαιρίων. 

Urine Concentration and Pyuria for 
Identifying UTI in Infants

Pradip P. Chaudhari, Michael C. 

Monuteaux and Richard G. Bachur

Pediatrics 2016;138;

DOI: 10.1542/peds.2016-2370 originally 

published online October 18, 2016; 



• Στόχος: Να φανεί το μέγεθος του κινδύνου εισβολής

ουροπαθογόνων στο αίμα και το ΕΝΥ σε βρέφη ηλικίας ως 3 μηνών

στα οποία διέφυγε η διάγνωση ουρολοίμωξης λόγω φυσιολογικής

γενικής ούρων (όπου αυτή χρησιμοποιείται για τη διαλογή παιδιών

με πιθανή ουρολοίμωξη)

• Μέθοδος: αναδρομική μελέτη κοορτής. Βρέφη με πυρετό ηλικίας 0-

89 ημερών που αξιολογήθηκαν για σηψαιμία στα επείγοντα του

πανεπιστημιακού παιδιατρικού νοσοκομείου της Βοστόνης κατά τα

έτη 1993-1999, Αξιολόγηση λοίμωξης ουροποιητικού που

επιπλέχθηκε από σηψαιμία βάσει του αριθμού των λευκών

αιμοσφαιρίων στα ούρα.

• Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν 2249 βρέφη με φυσιολογικά dipstick.

Από αυτά κανένα δεν ανέπτυξε βακτηριαιμία ή μηνιγγίτιδα και 41

(1,8%) είχαν τελικά ουρολοίμωξη βάσει καλλιέργειας ούρων. Το ίδιο

αποτέλεσμα προέκυψε και για τα βρέφη με 0-9 πυοσφαίρια κοπ.

• Συμπέρασμα : Τα βρέφη με λοίμωξη ουροποιητικού η οποία δεν

αναγνωρίστηκε άμεσα λόγω του μικρού αριθμού λευκών

αιμοσφαιρίων στα ούρα ειναι χαμηλού κινδύνου να παρουσιάσουν

δευτεροπαθώς βακτηριακή σήψαιμία.

BMC Pediatr. 2007; 7: 24.

Published online 2007 Jun 13. doi: 

10.1186/1471-2431-7-24

PMCID: PMC1906775

PMID: 17567901

Leukocyte counts in urine reflect the risk 

of concomitant sepsis in bacteriuric 

infants: A retrospective cohort study

Bema K Bonsucorresponding author#1 

and Marvin B Harper#2



• Σκοπός: Αναζήτηση παραγόντων που σχετίζονται

με την απουσία πυουρίας σε παιδιά με

συμπτώματα ουρολοίμωξης και θετικές καλλιέργιες

ούρων.

• Μέθοδος: Διάρκεια μελέτης 2007-2013. Παιδιά με

συμπτώματα ουρολοίμωξης που υποβλήθηκαν σε

γενική και καλλιέργεια ούρων. Ένα δείγμα αν παιδί

και μόνο όσα είχαν θετικές καλλιέργιες. Από τη

μελέτη αποκλείστηκαν παιδιά στα οποία το δείγμα

ούρων ήταν άγνωστο πώς είχε παρθεί ή είχε

παρθεί με σακουλάκι, ανωμαλίες του

ουροποιογεννητικού συστήματος, ανοσοκαταστολή

ή πολλαπλούς μικροοργανισμούς στην καλλιέργεια

ούρων.

• Αποτελέσματα: Τα παιδιά με λοιμώξεις από

Enterococcus species, Klebsiella species και

Pseudomonas aeruginosa παρουσίαζαν

ουρολοίμωξη απουσία πυουρίας σε στατιστικά

σημαντικό βαθμό σε σχέση με όσα είχαν

ουρολοίμωξη άπό E.Coli. Τα παιδιά αυτά ήταν

επίσης λιγότερο πιθανό να έχουν θετική

λευκοκυτταρική εστεράση στο urine dipstick.

• Συμπέρασμα: Ορισμένα ουροπαθογόνα είναι

λιγότερο πιθανό να σχετίζονται με πυουρία σε

συμπτωματικά παιδιά.

Association Between Uropathogen and Pyuria

Nader Shaikh, Timothy R. Shope, Alejandro 

Hoberman, Alyssa Vigliotti, Marcia Kurs-Lasky and Judith 

M. Martin

Pediatrics July 2016, 138 (1) e20160087; DOI: 

https://doi.org/10.1542/peds.2016-0087



Σκοπός: Η πυουρία, η βακτηριουρία, η

λευκοκυτταρική εστεράση και τα θετικά

νιτρώδη θα πρέπει να εξετάζονται σε

συνδυασμό και μαζί με καλλιέργεια ούρων

για τη διαγνωστική προσέγγιση των

ουρολοιμώξεων στα παιδιά. Η απουσία

πυουρίας στη γενική ούρων δεν μπορεί να

αποκλείσει την ουρολοίμωξη σε

συμπτωματικούς ασθενείς.

Μέθοδος: Η μελέτη συμπεριέλαβε ασθενείς

με θετικές καλλιέργειες ούρων.

Αποτελέσματα: Τα συχνότερα

ουροπαθογόνα ήταν η E.Coli (79,6%) και

η Klebsiella Pneumoniae. Η παρουσία

πυουρίας ήταν περισσότερο συχνή σε

λοιμώξεις από E.Coli ή Proteus spp

(80.6% & 71.4%) σε σχέση με λοιμώξεις

από Enterococcus spp και Klebsiella spp

(52% & 53.3%).

Συμπέρασμα: Η απουσία πυουρίας μπορεί

να μην αποκλείει την ύπαρξη ουρολοίμωξης

σε συμπτωματικούς ασθενείς.
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Συμπέρασμα

• Απαιτείται μεγάλη προσοχή στη συλλογή άλλά και στη διαχείρηση του δείγματος- ψευδώς θετικά 

αποτελέσματα, πχ κρυσταλλουρία, αν το δείγμα έχει παραμείνει καιρό πριν εξεταστεί. 

• Τα αποτελέσματα θα πρέπει να αξιολογούνται σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα και το ιατρικό 

ιστορικό.  Αξιολόγηση των παραμέτρων στο σύνολό τους. 

• Η πρωτεϊνουρία θα πρέπει να ποσοτικοποιείται και ο πιο εύκολος και άμεσος τρόπος είναι ή λήψη 

δείγματος μιας πρωινής ούρησης για Πρωτεϊνη/Κρεατινίνη. Η πρωτεϊνουρία σε συνδυασμό με 

αιματουρία θα πρέπει να θέτει την υποψία σπειραματονεφρίτιδας. 

• Σε περιπτώσεις αιματουρίας θα πρέπει να διεκρινίζεται η προέλευση των ερυθρών αιμοσφαιρίων 

για το σχεδιασμό του περεταίρω εργαστηριακού ελέγχου. Η ασυμπτωματική μικροσκοπική 

αιματουρία στην παιδική ηλικία, επί απουσίας οικογενειακού ιστορικού είναι συχνά παροδική και 

δεν απαιτεί εκτεταμένο έλεγχο. 

• Συχνά για να φτάσουμε σε συμπέρασματα και να καθοδηγήσουμε τον περεταίρω έλεγχο, η γενική 

ούρων θα πρέπει να έχει μια δυναμική και να επαναλαμβάνεται ανά διαστήματα. 
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