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ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
 

Γυναίκα 42 ετών προσέρχεται στα εξωτερικά ιατρεία παραπονούμενη για δυσουρία  

ΣΥΝΗΘΗ ΑΙΤΙΑ ΔΥΣΟΥΡΙΑΣ 

1. Νοσήματα της ουροδόχου κύστης 

 1.1. Κυστίτιδα 

 1.2. Σκλήρυνση του αυχένα της κύστης 

 1.3. Νευρογενής κύστη 

 1.4. Νεοπλάσματα 

2. Νοσήματα της ουρήθρας 

 2.1. Ουρηθρίτιδα 

 2.2. Στενώματα 

 2.3 Λίθος     

 2.4 Εκκόλπωμα, εκτρόπιο, καρκίνωμα γυναικείας ουρήθρας 

 2.5 Ξένα σώματα 

3. Άλλα 

 3.1. Λίθοι του κατώτερου τριτημορίου του ουρητήρα 

 3.2. Οξεία πυελονεφρίτιδα  

 3.3. Κολπίτιδα  

 3.4. Επινέμηση κύστης από νοσήματα του εντέρου 

3.4.1. Νόσος του Crohn 

3.4.2. Εκκολπωματίτιδα 

3.4.3. Απόστημα σκωληκοειδούς 

3.4.4. Καρκίνος 

4. Νοσήματα του προστάτη 

 4.1. Υπερτροφία (αδένωμα) 

 4.2. Προστατίτιδα 

 4.3. Καρκίνος 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 

Α΄ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

� Λοιμώξεις ανώτερου ουροποιητικού 

(οξεία & χρόνια πυελονεφρίτιδα) 

 

� Λοιμώξεις κατώτερου ουροποιητικού 

(κυστίτιδα, ουρηθρίτιδα, ουρηθρικό σύνδρομο) 

� Ασυμπτωματική βακτηριουρία 

Β΄ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

� Μη επιπλεγμένες  

(συνήθως κατώτερου ουροποιητικού) 

� Επιπλεγμένες 

(συνήθως ανώτερου ουροποιητικού) 

1. Δομικές ανωμαλίες ουροφόρων οδών 
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2. Μεταβολικές – ορμονικές ανωμαλίες 

3. Διαταραχές ανοσοποιητικού 

4. Ασυνήθη παθογόνα (μύκητες, μυκόπλασμα spp, P.aeruginosa, proteus spp) 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

� Δυσουρία, συχνουρία. έπειξη προς ούρηση, αιματουρία, υπερηβικό άλγος  

 

 

 

Λοίμωξη κατώτερου ουροποιητικού 

� Πυρετός, ρίγος, οσφυϊκό άλγος, ευαισθησία στην πλευροσπονδυλική γωνία, ναυτία, έμετοι 

 

 

 

Λοίμωξη ανώτερου ουροποιητικού 

 

!!!!!  Τα κλινικά σημεία και συμπτώματα δεν είναι  αξιόπιστα για τη διάγνωση της λοίμωξης και 

για την εντόπισή της. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

� Γενική αίματος 

� Τ.Κ.Ε. 

� CRP 

� Γενική ούρων : εξέταση των ούρων για πυουρία (>10 πυοσφαίρια/ml ούρων), κύλινδροι λευκών, 

ερυθρά. 

� Καλλιέργεια ούρων : >10
5
 μικροοργ./ml ούρων 

� Stick για αίμα, λεύκωμα και σάκχαρο 

� Καλλιέργεια αίματος (σε πυρετό, ρίγος) 

Πως γίνεται η σωστή λήψη των ούρων 

1. Τοπική αντισηψία με αντισηπτικό διάλυμα που δεν αφρίζει 

2. Σκούπισμα με μια αποστειρωμένη γάζα για να αποφευχθεί ανάμιξη του αντισηπτικού με τα ούρα. 

3. Για να μην έρθουν σε επαφή τα ούρα με τον  βλεννογόνο, απαγωγή των μεγάλων χειλέων στις 

γυναίκες και τράβηγμα προς τα πίσω της πόσθης στους άνδρες 

4. Η λήψη από το μέσο της ούρησης 

Τα ούρα έξω από το ψυγείο διατηρούνται μόνο μία ώρα. 

Μέσα στο ψυγείο 24 ώρες 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

� α/α ΝΟΚ (ακτινοσκιεροί λίθοι) 

� u/s (διάταση, λίθοι) 

� I.V. πυελογραφία (καθορισμός λειτουργικών και ανατομικών ανωμαλιών) 

� Κυστεοουρηθρογραφία 

� Κυστεοσκόπηση 
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Ποια μικρόβια προκαλούν ουρολοιμώξεις 

 

Escherichia coli,  στο 80%-95% των μη επιπεπλεγμένων. 

 

Proteus, προδιαθέτει σε λιθίαση. 

 

Klebsiella, προδιαθέτει σε λιθίαση 

 

Εnterobacter, Pseudomonas, Serratia σε επιπεπλεγμένες συνήθως. 

 

Staphylococcus saprophyticus, περίπου 10% σε οξείες κυστίτιδες σε νέες γυναίκες. 

 

Enterococcus 

 

Staph.aureus, συνήθως κατόπιν μικροβιαιμίας. 

Πώς εισέρχονται στο ουροποιητικό; 

� Ανιούσα οδός  95% 

 

� Αιματογενώς, π.χ. Staph.aureus   ή     Candida. 

 

� Λεμφογενώς. 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ 

1. Φύλο και σεξουαλική δραστηριότητα 

Γυναίκες: μικρό μήκος ουρήθρας, μικροτραυματισμοί της ουρήθρας κατά τη σεξουαλική επαφή 

Άνδρες: υπερπλασία προστάτη 

2. Απόφραξη 

Λιθίαση, όγκοι 

3. Κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση 

4. Καθετηριασμός ουροδόχου κύστης 

5. Εγκυμοσύνη 

� Αυξάνει η πιθανότητα εμφάνισης συμπτωματικής βακτηριουρίας  

� Αυξάνει ο κίνδυνος προωρότητας και θνησιμότητας του εμβρύου 

6. Διαβήτης  

Μη πλήρης κένωση της κύστης λόγω διαβητικής νευροπάθειας 

7. Νευρογενής δυσλειτουργία κύστης 
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Η εγκατάσταση ή μη λοίμωξης μετά την είσοδο των μικροοργανισμών  

στο ουροποιητικό εξαρτάται από: 

Α. Τη δραστικότητα του μικροβίου 

� Προσκολλητικότητα (κροσσοί – Ε.coli, P.mirabilis 

� Λιποπολυσακχαρίτες (πρόκληση τοπικής φλεγμονής) 

� Παραγωγή αιμολυσίνης (κυτταροτοξικές πρωτεΐνες, Ε.coli) 

� Παραγωγή αεροβακτίνης (ανταγωνισμός με κύτταρα ξενιστού για πρόσληψη Fe) 

� Παραγωγή ουρεάσης  

� Ανθεκτικότητα στη βακτηριοκτόνο δράση του ορού 

Β. Τις γραμμές άμυνας του ξενιστή 

� Αντιμικροβιακές ιδιότητες ούρων  

� Μηχανισμοί που εμποδίζουν την προσκόλληση των μικροβίων 

� Αντιμικροβιακές ιδιότητες προστατικών εκκρίσεων 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 

Α. ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ 

� Πολύ συχνές σε γυναίκες (3:1) 

� 1-3 % στην ηλικία των 20 ετών 

� αύξηση συχνότητας κατά 1% σε κάθε επόμενη 10ετία 

� σπάνια σε άνδρες κάτω από 50 (εκτός από το πρώτο έτος ζωής) 

Β. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ 

Σχετιζόμενες με καθετήρες  
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