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HEMATURIA – ALGORITHM FOR DIAGNOSIS (Abstract): One of the most challenging issues in Urology 
is the differential diagnosis of hematuria. Before proceeding to more complicated investigations, the urinary 
dipstick result should be confirmed with a microscopic examination of the urinary sediment. Hematuria of 
nephrologic origin is frequently associated with casts in the urine and almost always associated with significant 
proteinuria; it is secondary to either glomerular, tubulointerstitial, renovascular or systemic disorders. Common 
causes of hematuria of urologic origin, suggested by the absence of significant proteinuria, include urothelial 
tumors, renal parenchymal tumours, urinary stones, urinary tract infections, prostatic tumours and trauma of the 
urinary tract. The mainstays of evaluation are urinary cytology, cystoscopy, intravenous urography, retrograde 
pyelography and ureteroscopy, ultrasonography and CT. Conclusion: Hematuria of any degree should never be 
ignored and, in adults, should be regarded as a symptom of urologic malignancy until proved otherwise and 
demands immediate urologic examination. 
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INTRODUCERE 
Prin hematurie, se înţelege prezenţa de sânge în urină, ceea ce corespunde unei leziuni 

a căilor excretorii sau unei afectări parenchimatoase renale. Fie că este macroscopică (de 
obicei de cauză urologică) sau microscopică (mai frecvent de origine nefrologică), valoarea sa 
semiologică este aceeaşi şi descoperirea sa face indispensabilă evaluarea completă pentru 
stabilirea etiologiei. 

Pentru a direcţiona eficient evaluarea diagnostică consecutivă, este importantă 
precizarea următoarelor aspecte: tipul hematuriei (macro- sau microscopică), momentul 
micţional în care apare (iniţial, terminal sau total), eventuala asociere cu simptomatologie 
algică şi posibilitatea formării şi eliminării de cheaguri [1]. 

A. Semnificaţia diferenţei dintre hematuria macroscopică şi cea microscopică este legată 
de faptul că şansele de a identifica elemente patologice semnificative creşte cu gradul 
hematuriei. Astfel, este puţin probabil ca la un pacient cu hematurie macroscopică să 
nu se identifice o cauză a sângerării, în timp ce pacienţii cu hematurie microscopică au 
frecvent o evaluare urologică în limite normale. Nu există însă o relaţie proporţională 
între gradul hemoragiei şi severitatea afecţiunii cauzale !. 

B. Manifestarea hematuriei, în raport cu micţiunea, indică adesea originea acesteia. 
Hematuria iniţială apare cel mai rar, îşi are originea la nivelul uretrei sau prostatei şi 
este de obicei secundară leziunilor inflamatorii. Hematuria totală este cea mai 
frecventă şi indică faptul că sângerarea îşi are originea în parenchimul renal sau tractul 
urinar superior, iar hematuria terminală are de obicei sursa la nivelul vezicii urinare. 

C. Hematuria nu este de obicei dureroasă, cu excepţia cazurilor în care este asociată cu 
inflamaţie sau obstrucţie; astfel, pacienţii cu cistită hemoragică prezintă simptome 
iritative vezicale, ce pot fi severe. Mai frecvent, durerea asociată hematuriei este 
produsă prin obstrucţia ureterală cu cheaguri, în cazurile cu sângerare la nivelul 
tractului urinar superior; se poate ajunge până la colică nefretică, ceea ce facilitează 
identificarea cauzei sângerării, prin localizarea acesteia. 
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D. Prezenţa cheagurilor indică o amploare mai mare a sângerării şi asociază o 
probabilitate crescută de identificare a unei afecţiuni urologice majore (tumoră 
urotelială). În privinţa formei cheagurilor, majoritatea sunt nespecifice, fiind de 
origine vezicală sau uretrală prostatică. Prezenţa de cheaguri vermiforme (formate în 
ureter), în special dacă sunt asociate cu durere lombo-abdominală, identifică originea 
hematuriei la nivelul tractului urinar superior. 
Este extrem de important de reţinut faptul că hematuria, în special la adult, trebuie să 

fie considerată, pînă la proba contrarie, ca un simptom al unei afecţiuni maligne şi impune 
evaluare urologică imediată. La un pacient care se prezintă cu hematurie macroscopică, 
uretrocistoscopia trebuie să fie efectuată cât mai curând posibil, pentru a identifica sursa 
sângerării, în cazul celei de la nivel uretro-vezical, sau pentru a localiza partea, în cazul 
hematuriei cu origine la nivelul tractului urinar superior. 

Deşi infecţiile urinare pot genera hematurie, toţi aceşti pacienţi, cu excepţia femeilor 
tinere cu cistită acută bacteriană hemoragică, trebuie să beneficieze de evaluare urologică, 
deoarece aceeaşi simptomatologie poate apare în contextul unei tumori vezicale (mai frecvent, 
carcinom in situ). Cea mai frecventă cauză de hematurie macroscopică la un pacient cu 
vârsta peste 50 de ani este cancerul vezical. 

Culoarea urinei poate fi modificată în diferite situaţii (alimente, afecţiuni hepatice, 
substanţe chimice, medicamente etc.), astfel încât, într-o primă etapă, este necesară 
confirmarea diagnosticului de hematurie. Metoda cea mai simplă, rapidă şi ieftină este cea a 
bandeletelor diagnostice urinare, care evidenţiază elemente anormale în urină: hematii, 
proteine, glucoză, corpi cetonici, urobilinogen şi leucocite [2]. Un test pozitiv pentru sânge 
apare şi la cazurile cu hemoglobinurie sau mioglobinurie, care pot fi diferenţiate de cele cu 
hematurie prin examinarea microscopică a sedimentului urinar [1,2]; acesta va evidenţia 
hematii în număr mare, semnificativă fiind considerată valoarea de cel puţin 3 hematii pe 
câmp microscopic cu rezoluţie mare (400×). 

Este important de reţinut faptul că, înainte de a declanşa investigaţii mai complicate, 
rezultatul testului cu bandeletă urinară trebuie să fie confirmat prin examinarea microscopică 
a sedimentului urinar. 

 
DIAGNOSTICUL DIFERENŢIAL ŞI EVALUAREA HEMATURIEI 
Un prim diagnostic diferenţial esenţial în cazul hematuriei este cel dintre o cauză 

nefrologică şi una urologică. 
Hematuria de cauză nefrologică este frecvent asociată cu cilindri hematici şi aproape 

întotdeauna cu proteinurie semnificativă (peste 0,5-1 g/24 ore). Chiar hematuria semnificativă 
de origine urologică nu va creşte proteinuria la astfel de valori, care vor indica aproape 
întotdeauna o afecţiune renală glomerulară sau tubulointerstiţială. 

Evaluarea morfologică a eritrocitelor în sedimentul urinar ajută şi la localizarea 
leziunii. Hematiile care apar în afecţiunile glomerulare sunt tipic dismorfice, spre deosebire 
de cele care apar în afecţiunile renale tubulointerstiţiale şi în cele urologice, care au o formă 
rotundă uniformă [3]. Când este efectuată, cistoscopia poate evidenţia eliminarea de urină 
hematică la nivelul ambelor orificii ureterale.  

Cele mai frecvente afecţiuni glomerulare asociate cu hematurie sunt: 
- glomerulonefrita acută (poststreptococică): copii cu infecţie streptococică recentă a căii 
respiratorii superioare sau a tegumentului; 
- glomerulonefritele cronice (mai ales nefropatia cu IgA – boala Berger –): apare mai 
frecvent la copii sau adulţi tineri; 
- glomerulonefrita asociată unei maladii sistemice (lupus eritematos, purpură reumatoidă, 
vasculite etc.) hepatitei cronice virale sau endocarditei;  
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- nefrita familială (sindrom Alport): pacienţi cu antecedente heredocolaterale de afectare 
renală şi surditate. 

Adesea, o biopsie renală este necesară pentru a stabili diagnosticul cu precizie, mai 
ales în cazurile în care rezultatul histopatologic poate influenţa tratamentul ulterior al 
pacientului. 

Cu excepţia tumorilor renale, hematuria non-glomerulară de origine renală este 
secundară afecţiunilor tubulo-interstiţiale, renovasculare sau sistemice [1]. Cele mai frecvente 
afecţiuni din această categorie sunt: 

- polichistoza renală; 
- nefropatiile interstiţiale acute; 
- necroza papilară: apare la diabetici, cei cu siclemie, consumatorii cronici de analgezice 
sau în pielonefritele acute severe; 
- boli vasculare (tromboembolismul arterei renale, fistula arteriovenoasă şi tromboza 
venei renale); 
- diatezele hemoragice: antecedente heredo-colaterale de hematurie sau tendinţă la 
sângerare: trombocitopeniile, hemofilia, coagularea intravasculară diseminată. 

Anamneza poate evidenţia consumul de medicamente ce pot fi implicate în apariţia 
hematuriei, predominant microscopice (antiinflamatorii nesteroidiene etc.). Terapia 
anticoagulantă nu pare a creşte riscul de hematurie, cu excepţia cazurilor în care pacientul 
primeşte acest tratament în exces [4]. Pentru cazurile la care hematuria apare, în condiţiile 
unui tratament anticoagulant corect condus, evaluarea diagnostică se va face în aceeaşi 
manieră, descrisă mai sus.  

 
Hematuria de cauză urologică este sugerată de absenţa proteinuriei semnificative. 

Fig. 1: Cistografie urografică (stânga) şi cistoscopie (dreapta), 
se evidenţiază tumori vezicale superficiale 

Având în vedere atât lipsa de specificitate a examinării prin bandelete urinare [2], cât şi 
riscurile şi costurile evaluării complete, Asociaţia Americană de Urologie a stabilit faptul că 
pacienţii cu un test al bandeletei urinare pozitiv, trebuie să fie evaluaţi complet pentru 
hematurie, dacă acesta este confirmat prin evidenţierea a cel puţin 3 hematii pe câmp 
microscopic cu rezoluţie înaltă [5]. 

După anamneză şi examenul clinic, principalele modalităţi de diagnostic sunt citologia 
urinară (pentru identificarea celulelor tranziţionale maligne), urografia intravenoasă (UIV) şi 
cistoscopia (Fig. 1). Mai ales la pacienţii cu hematurie microscopică, UIV este considerată 
cea mai bună investigaţie iniţială pentru evaluarea tractului urinar; are însă o sensibilitate 
redusă în depistarea formaţiunilor mici care ocupă un loc în spaţiul renal, ceea ce impune 
evaluarea suplimentară a acestora. Pentru hematuria macroscopică, cistoscopia în momentul 
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sângerării poate fi utilă în evidenţierea eventualei cauze vezico-prostatice (cu eventuala 
prelevare de biopsii) sau în localizarea părţii afectate, în cazul hematuriei cu origine la nivelul 
tractului urinar superior. 

După aplicarea acestor investigaţii de bază, diagnosticul este stabilit în aproximativ 
75% din cazuri. Pentru celelalte 25% din cazuri sunt necesare investigaţii suplimentare, ce 
cuprind ureteropielografia retrogradă (Fig. 2), ureteroscopia (cu posibilitatea prelevării de 
biopsii), ultrasonografia şi tomografia computerizată. Deşi hematuria nu poate apare fără o 
cauză, în 5-10% din cazuri, aceasta nu poate fi precizată. 

 

Fig. 2 Ureteropielografie retrogradă şi ureteroscopie retrogradă: 
tumoră urotelială la nivelul ureterului pelvin stîng 

 
Un algoritm pentru evaluarea hematuriei de cauză urologică este prezentat în 

continuare (Fig. 3). 
Principalele cauze urologice de hematurie sunt: 

- Tumorile uroteliale. Tumorile vezicale sunt mai mai frecvente, în special la vârstnici, 
fiind prima cauză de hematurie. Cistoscopia permite stabilirea diagnosticului şi efectuarea 
rezecţiei endoscopice şi a examenului histologic. Tumorile uroteliale înalte impun 
nefroureterectomia totală, cu cistectomie perimeatică. 
- Tumorile renale parenchimatoase susceptibile de sângerare sunt fie benigne 
(angiomiolipom), fie maligne (cancerul renal); nefrectomia radicală sau embolizarea 
renală supraselectivă (în funcţie de tipul şi stadiul tumorii) duc la remisiunea sângerării. 
- Litiaza urinară. Cea mai frecventă manifestare clinică este colica nefretică, care poate fi 
acompaniată de hematurie macroscopică, dar este foarte des asociată cu hematurie 
microscopică. 
- Infecţia urinară este suspectată prin simptomatologia urinară joasă, predominant 
iritativă, şi confirmată prin examen citobacteriologic urinar. Tratamentul infecţiei duce la 
dispariţie hematuriei, iar persistenţa acesteia trebuie să conducă la continuarea 
investigaţiilor. Dacă contextul este evocator, se poate cerceta specific existenţa 
tuberculozei urinare sau a schistostomiazei. 
- Tumorile prostatice. Rar, hematuria poate apare în contextul unui adenom de prostată 
sau al unui cancer de prostată, dar este preferabilă continuarea investigaţiilor pînă la 
eliminarea celorlalte cauze de hematurie. Desprinderea de escare, la câteva zile după o 
rezecţie prostatică, se poate acompania de hematurie macroscopică. 
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- Cauze traumatice. Contextul producerii acestora este în general sugestiv; pot fi incluse 
în această categorie şi sângerările postoperatorii (mai ales după rezecţiile transuretrale şi 
intervenţiile percutanate renale). 

 
Cauzele mai rare de hematurie includ cistita hemoragică post-chimioterapie 

(ciclofosfamidă) sau post-radioterapie. 
Deoarece unii pacienţi, la care evaluarea urologică iniţială nu a evidenţiat vreo 

anomalie, dezvoltă ulterior o maladie urologică majoră, este necesară supravegherea evoluţiei 
prin controale repetate. Factorii de risc pentru apariţia unei afecţiuni severe la pacienţii cu 
hematurie microscopică includ: fumatul, expunerea profesională la substanţe chimice (amine 
aromatice etc.), vârsta peste 40 de ani, abuz de analgezice, afecţiuni urologice, infecţii ale 
tractului urinar şi iradiere pelvină. 

Pentru cazurile care au prezentat hematurie microscopică izolată, se recomandă 
repetarea examenului sumar de urină şi citologia urinară la intervale de 3, 6, 12, 24 şi 36 de 
luni [5]. Deşi examenul citologic nu este suficient de sensibil pentru detectarea carcinomului 
tranziţional cu grad scăzut, testul va detecta majoritatea tumorilor cu grad înalt şi a 
carcinoamelor in situ, mai ales dacă investigaţia este repetată; depistarea precoce a acestor 
leziuni cu grad înalt conferă un rol important acestei investigaţii. 

Reevaluare urologică imediată, ce include repetarea cistoscopiei şi a explorării 
imagistice, se impune în cazul pacienţilor cu (1) hematurie macroscopică, (2) citologie urinară 
anormală sau (3) simptome micţionale iritative, în condiţiile în care lipseşte infecţia urinară; 
dacă nici una din aceste condiţii nu apare într-un interval de 3 ani, supravegherea urologică a 
pacientului nu mai este necesară. 

Dacă hematuria persistă şi apar hipertensiune arterială, proteinurie sau elemente de 
sângerare glomerulară (cilindri hematici, hematii dismorfice), se recomandă evaluare 
nefrologică pentru boală parenchimatoasă renală. 

Fig. 3 Evaluarea hematuriei de cauză urologică 
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CONCLUZIE 
Indiferent de intensitatea acesteia, hematuria nu trebuie ignorată, iar la adult, trebuie să 

fie considerată, până la proba contrarie, ca un simptom al unei afecţiuni maligne urologice, 
[1]. 
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