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Mikroskopisk hematuri anses
kräva utredning. Såväl nedre
gränsvärdet för utredningskrä-
vande förekomst av röda blod-
kroppar i urinen som utred-
ningsrutiner varierar starkt i
litteraturen. En enkät bland all-
mänläkare visar också stora
skillnader i handläggningen.
Den rådande osäkerheten är ett
problem för såväl remitterande
läkare som utredande urolog. 

En systematisk genomgång av
litteraturen från 1975 och
framåt visar att information
saknas för att etablera en veten-
skaplig bas för riktlinjer beträf-
fande handläggning av mikro-
skopisk hematuri hos vuxna.
Osäkerheten i kunskapsläget
gör att det förmodligen före-
kommer en betydande överdia-
gnostik. Ytterligare klinisk
forskning behövs som förutsätt-
ning för rationellt utnyttjande
av vårdresurser.

Urinanalys med avseende på erytro-
cyter är en av de vanligaste laboratorie-
undersökningarna i hälso- och sjukvår-
den. Positivt fynd föranleder en re-
surskrävande utredning för att spåra
blödningskällan. I Information från Lä-
kemedelsverket 3:97 kan läsas: »i prin-
cip skall all mikroskopisk hematuri ut-
redas med minst urografi (alternativt
ultraljud hos åldrad patient) och cysto-
skopi», och: »det går inte att ge defini-
tiva rekommendationer om vad som är

utredningskrävande mikroskopisk he-
maturi, klinisk värdering får här liksom
tidigare vara rådande» [1].

Mikroskopisk hematuri är vanligt
förekommande hos till synes friska in-
divider. Detta faktum samt avsaknaden
av riktlinjer gällande handläggningen
av mikroskopisk hematuri är ett pro-
blem för allmänläkare som primärt
möter patienten och urolog som verk-
ställer utredningen. Det är därför inte
förvånande att en enkät bland urologer
[2] och bland allmänläkare 1997 visade
att definition och handläggning av mik-
roskopisk hematuri inte var enhetlig.
Frågorna som ställdes gällde metod för
diagnostik och rutinutredning.

Enkät bland urologer
Enkäten skickades till samtliga uro-

logenheter i Sverige i maj 1997. Svar in-
kom från 68 av 80 (85 procent). Vård-
program fanns på sju enheter. Som dia-
gnosmetod dominerade testremsa med
ett gräns- och beslutsvärde för utred-
ningskrävande hematuri på ca 50×106

erytrocyter/l. 27 procent av urologenhe-
terna använde också rutinmässigt sedi-
mentmetoden. De flesta uppgav att fle-
ra konsekutiva positiva urinprov kräv-
des för att starta utredning. 5 procent
använde någon form av övre och/eller
nedre åldersgräns där man avstod från
utredning. Den vanliga utredningen
omfattade cystoskopi och urografi men
blåscytologi användes också på många
enheter (58 procent). Vid kvarvarande

hematuri upprepades delar av utred-
ningen på 36 procent av enheterna.

Enkät bland allmänläkare
Samtliga 201 tjänstgörande allmän-

läkare i Östergötland i september 1997
erhöll en enkät. Från 145 (72 procent)
inkom svar. Tre allmänläkare tillämpa-
de vårdprogram. Urinprovstagningen
gjordes på ett standardiserat sätt av 43
procent. Indikation för erytrocyttest in-
nefattade symtom från urinvägar, njur-
sjukdom, anamnes på makroskopisk
hematuri, hypertoni, diabetes mellitus
samt utfördes på patientens begäran.
Allmän hematuriscreening förekom
inte. 

98 procent använde testremsa som
diagnosmetod. Gräns- och beslutsvärde
för utredningskrävande hematuri varie-
rade från 5–10×106 erytrocyter/l hos 17
procent av allmänläkarna, cirka 50×106

erytrocyter/l hos 68 procent till cirka
250×106 erytrocyter/l hos 15 procent.
30 procent använde urinsediment och
krävde positivt utfall av båda metoder-
na innan utredning initierades. Som
gränsvärde dominerade mer än 5 röda
blodkroppar per synfält. 88 procent av
allmänläkarna krävde minst två positiva
prov för att starta hematuriutredning.
En övre och/eller nedre åldersgräns där
man avstod från utredning tillämpades
av 9 procent. Standardutredning var
cystoskopi och urografi, men 21 pro-
cent av allmänläkarna lät rutinmässigt
utföra ultraljudsundersökning av nju-
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rarna. 78 procent avstod från upprep-
ning av hematuriutredning om den förs-
ta utredningen utfallit negativt. 

För att se om den aktuella medicins-
ka litteraturen innehåller den informa-
tion som behövs för att etablera veten-
skapligt baserade riktlinjer, gjordes en
systematisk, kritisk litteraturgenom-
gång gällande mikroskopisk hematuri
hos vuxna ur urologiskt perspektiv.

MATERIAL OCH MET OD
Sökning i Medline för perioden

1975–1997 utfördes med sökorden
»haematuria, microscopic haematuria,
microhaematuria». Totalt identifierades
845 artiklar. Vid den första genomgång-
en av titlar och sammanfattningar
uteslöts alla publikationer på andra
språk än engelska, tyska, franska och
svenska. Därutöver exkluderades alla
artiklar som enbart gällde makrosko-
pisk hematuri, pediatriskt klientel, njur-
medicinska sjukdomar och hematuri
vid trauma. 

Kvarvarande 203 publikationer
granskades och ligger till grund för den-
na utvärdering. Normalmaterial [3-10],
översiktsartiklar [11-56], lärobokskapi-
tel [57-62], algoritmer [63-65], fallpre-
sentationer [66, 67] och debattinlägg
[68-79] värderades. Referenslistorna i
dessa arbeten användes som kontroll på
fullständighet av Medline-sökningen.
Även skrifter gällande laboratorieun-
dersökningar [80-121] och utrednings-
metoder [122-172] genomgicks. 

Av de fallserier som återfanns analy-
serades alla med mer än 90 undersökta
patienter [173-189], screeningmaterial

med mer än 2000 inkluderade personer
[190-196] samt studier gällande uppre-
pad screening i hemmet [197-202]. 

Dessa arbeten granskades utifrån
följande kriterier:

1. Design: Prospektiv – retrospektiv,
befolkningsbaserat.

2. Personer, patienter: Åldersprofil,
könsfördelning, antal.

3. Selektion: Mottagningspatienter
hos allmänläkare eller urolog, dispen-
särverksamhet, symtomatiska eller
asymtomatiska fall, riskgrupper.

4. Laboratoriemetod: Provtagning,
urinsamling, testremsa, sediment.

5. Gränsvärde för utredningskrävan-
de mikroskopisk hematuri: köns- och
åldersrelatering.

6. Utredningsmetoder: Cystoskopi,
röntgenundersökningar, ultraljuds-
undersökningar, cytologi.

7. Behandlingskrävande åkommor:
Maligna tumörer, stensjukdomar, till -
fälliga fynd.

RESULTAT
Fallserier
17 artiklar med fallserier omfattande

sammanlagt 4950 patienter publicera-
de under perioden 1975–1997 motsva-
rade våra urvalskriterier [173-189].
Tolv studier var prospektiva [175, 176,
178-184, 187-189] och fem retrospekti-
va [173, 174, 177, 185, 186] (Tabell I).
Selektionskriterier eller anledning till
urinprovstagningen har i regel inte re-
dovisats. Flera författare uppgav att stu-
dien endast redovisar asymtomatiska
patienter, men i två arbeten framgår att
somliga patienter haft symtom. I övriga

arbeten ingår såväl symtomatiska som
asymtomatiska fall eller saknas uppgift
om urinvägssymtom [173, 175-177,
179, 182, 184, 188, 189]. En del under-
sökare har uppgivit att mittstrålefrak-
tion av nykastad morgonurin har under-
sökts [183, 185, 187, 189], men i övriga
arbeten saknas uppgifter om urinsam-
ling [173-182, 184, 186, 188]. I ett ar-
bete har man valt ut dem som enbart un-
dersökts med testremsa [188]. En del
har krävt att positivt utslag på testremsa
måste verifieras med ett eller flera posi-
tiva sediment [176, 179, 182, 183, 189],
vilket innebär att man exkluderat fall
om man ej kunnat reproducera hemat-
urin. Två arbeten har inkluderat patien-
ter med ett positivt sediment [175, 181],
medan andra har krävt flera positiv se-
diment [173, 174, 178, 180]. I två arbe-
ten saknas uppgift om urvalskriterier
[177, 184]. Några serier är uppblandade
med makrohematurifall utan att uppdel-
ningen i makroskopisk och mikrosko-
pisk hematuri gjorts i resultat-
redovisningen [176, 180, 183]. Tidsin-
tervall mellan diagnos och utredning av
mikroskopisk hematuri varierar starkt
mellan studierna. Variationerna vid ut-
redningskrävande hematuri baserat på
sedimentfynd framgår av Tabell II.

Utredning
Standardutredning har varit urografi

och/eller ultraljudsundersökning av
njurar, cystoskopi, urinodling samt cy-
tologisk undersökning av urin eller
blåssköljvätska. Ibland har datortomo-
grafi av njurar och njurbiopsi ingått i ut-
redningsprogrammet. Renal arteriogra-
fi, retrograd pyelografi och uretrografi
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Tabell I. Fallserier med >90 patienter utredda på grund av mikrohematuri, publicerade 1975–1997. Resultat och studiedesign, retrospektiv (R)
eller prospektiv (P). 1) [180] innehåller fall med makroskopisk hematuri – osäker uppgift.

Urotelial cancer
Första förf, Antal, Åldersprofil, och njurcancer, Sten,
år [ref] n år n procent n procent Studiedesign

Carson III C C, 1979 [173] 200 ~54 22 11,0 31 15,5 R 
Golin A L, 1980 [174] 246 ~55,4 23 9,3 8 3,2 R

Barkin M, 1983 [175] 97 ? 2 2,1 24 25,0 P

Arm J P, 1985 [176] 92 16–66 0 – 4 4,0 P

Davides K C, 1986 [177] 150 »vuxna» 11 7,3 5 3,3 R

Bard R H, 1988 [178] 177 80% >50 0 – 4 2,3 P

Jones D J, 1988 [179] 100 16–40 0 – 1 1,0 P

Mariani A J, 1989 [180] 1 000 18–92 251) 2,5 40 4,0 P

Murakami S, 1990 [181] 1 034 »vuxna» 21 2,0 50 4,8 P

Lynch T H, 1994 [182] 181 »vuxna» 4 2,2 4 2,2 P

Sparwasser C, 1994 [183) 157 18–53 2 1,3 2 1,2 P

Topham P S, 1994 [184] 165 10–71 0 – 0 – P

Yasumasu T, 1994 [185] 355 0–85+ 1 0,3 20 5,7 R

Yamamoto M, 1994 [186] 308 77% >40 8 2,6 26 8,4 R

Fracchia J A, 1995 [187] 100 18–89 4 4,0 8 8,0 P

Sultana S R, 1996 [188] 381 23–89 16 4,2 18 4,7 P
Ezz El Din E, 1996 [189] 207 40–85 4 1,9 14 6,8 P



ANNONS
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har använts i selekterade fall. En förfat-
tare uppger inte vilken utredning som
företagits [177]. Många studier innehål-
ler ett varierande antal ofullständigt ut-
redda patienter, där läkare avstått från
fullständig utredning eller patienter av-
böjt vissa undersökningar [173, 175,
178, 180, 183-188]. Vissa forskare re-
dovisar samtliga utredningsfynd som
sannolik eller möjlig hematuriorsak
[174-177, 179, 180, 182-185, 189],
andra graderar fynden med hänsyn till
hälsorisk för patienten [173, 178, 181,
186-188]. Genomgående redovisas
dock tumörsjukdomar och urinvägs-
konkrement som signifikanta behand-
lingskrävande fynd.

Blåscancer, cancer i övre 
urinvägar och njurar
Summerar man cancerfynden från

de granskade fallserierna finner man
109 fall med blåscancer och 34 med
njurcancer eller njurbäckencancer, vil-
ka utgör 2,9 procent av 4 950 undersök-
ta fall (Tabell I).

Blåscancer
Blåscancer upptäcktes hos 0–11 pro-

cent av de undersökta. I fyra studier om
sammanlagt 534 patienter påträffades
inte något fall med blåscancer [176,
178, 179, 184]. En av dessa studier gäll-
de enbart kvinnor, varav 80 procent var
över 50 år [178]. De övriga studierna re-
dovisade män under 40 år [179] eller
män och kvinnor med låg åldersprofil
[176, 184]. I några serier fanns en på-
fallande hög förekomst av blåscancer –
mellan 6,3 och 11 procent [173, 174,
177]. Samtliga dessa var retrospektiva
undersökningar. Davides och medarbe-
tare evaluerade ett 20-års material på
150 fall med asymtomatisk mikrosko-
pisk hematuri av vilka nio hade blås-
cancer [177]. I en studie på 246 fall upp-
täcktes 16 blåscancrar [174], och i en

annan undersökning på 200 symtomlö-
sa fall fann man 22 patienter med blå-
scancer, av vilka nio hade carcinoma in
situ [173]. I de resterande tio studierna
upptäcktes blåscancer i låg eller
mycket låg frekvens [175, 180-183,
185-189]. Redovisningen av patientål-
dern är ofullständig;uppgift om ålder
finns bara för 79 av redovisade 109
blåscancerfall. Av dessa var bara två un-
der 40 år, båda män.

Övre urinvägar och njurar
Förekomsten av cancer i övre urinvä-

gar och njurar i dessa serier är betydligt
lägre än blåscancer. I åtta material med
sammanlagt 1424 patienter diagnosti-
serades inga cancerfall i övre urinvägar
eller njurar [173, 176-179, 182, 184,
185]. I de övriga tio serierna upptäcktes
cancer hos 0,5–2,8 procent [174, 175,
180, 181, 183, 186-189]. 23 patienter
var över 40 år gamla, för tio saknades
uppgift om ålder. Bara en patient var
yngre än 40 år (Tabell I). Vissa cancer-
fall diagnostiserades flera år efter inklu-
dering i studien [173, 174, 177, 181,
186].

Stensjukdom
Frekvensen av sten i urinvägarna

som förklaring till mikroskopisk
hematuri framgår av Tabell I och varie-
rar mellan 0 och 25 procent. Många för-
fattare redovisar njur- och uretärsten se-
parat medan andra valt en summarisk
presentation. Stenstorlek redovisas inte
någonstans.

Hematuriscreening
Sju screeningstudier omfattande

sammanlagt 196 559 fall publicerades
under perioden 1975–1997 [190-196].
Resultaten sammanfattas i Tabell III.
Sex studiematerial är befolkningsbase-
rade [191-196], och i det sjunde inbjöds
personerna via annons [190]. I sex stu-
dier användes testremsa som primär

screeningmetod [190-193, 195, 196].
Antingen värderades alla med positivt
utslag på testremsa som utredningskrä-
vande hematuri [190, 195] eller bara fall
med minst två positiva prov med
testremsa [191] eller verifiering med ett
positivt sediment eller Addis-räkning
[192, 193, 196]. 

Pompeius och medarbetare betrakta-
de alla screeningfall med svagt utslag
på testremsa som icke utredningskrä-
vande [190]. Thompson angav att alla
med minst 1 erytrocyt per synfält er-
bjöds utredning [194]. 

Summerar man resultaten finner
man att 1843 personer (0,94 procent)
befanns ha utredningskrävande mikro-
skopisk hematuri enligt de varierande
kriterier som fastslogs av respektive
författare. Screeningfallens följsamhet
är bristfällig i flera material då många
med positivt hematuritest avböjt cysto-
skopi och/eller urografi [190, 191, 193].
Kontrollgrupper saknas generellt. Ytt-
terst få signifikanta sjukdomfall har
upptäckts i dessa material. Totalt fann
man åtta fall med blåscancer och tre fall
med cancer i övre urinvägar. En man
med blåscancer var yngre än 40 år.

Upprepad hematuriscreening 
i hemmet
Messing och medarbetare har ge-

nomfört flera studier där män kontrolle-
rat urinen med testremsa ett antal gång-
er i hemmet [197-200]. I den största stu-
dien [199] inbjöds 2982 män, varav
1 340 (45 procent) fullföljde screening-
programmet, som bestod i att testa uri-
nen en gång per dag i 14 dagar. 281 män
(21 procent) fick vid något tillfälle ut-
slag på testremsan, och 192 fullföljde
utredningen. Nio fall med blåscancer
(4,7 procent) och ett med njurcancer
(0,5 procent) upptäcktes. Hos fyra av
nio blåscancerfall var erytrocytmäng-
den liten (<2 erytrocyter per synfält). 

Britton och medarbetare har vid två

Tabell III. Populationsstudier avseende hematuriscreening, publicerade 1975–1997.

Urotelial cancer
Första författare, Screenade, Hematuri, och njurcancer, Ålder, cancerfall,
år [ref] n n n procent år

Pompeius R,
1984 [190] 6 514 141 2 1,42 60, 60

Holmquist B,
1984 [191] 5 315 174 1 0,57 57

Giudicelli C P,
1984 [192] 95 200 178 4 2,25 ?

Ritchie C D,
1986 [193] 10 050 255 2 0,78 37, 60

Thompson I M,
1987 [194] 2 005 85 1 1,18 >40

Hiatt R A,
1994 [195] 20 571 578 1 0,17 >54

Yamagata K,
1996 [196] 56 269 432 0 – –

Tabell II. Gränsvärde för utredningskrävande
mikrohematuri. Urval från publikationer
1975–1997.

Sediment, 
Referens nr erytrocyter/synfält

198 >1
4, 8, 156 >2
48, 95, 137, 183,186 >3
30, 38, 181 >5
89 >6
28 >8
32 1–3
97 2–3
52, 189 1–5
37, 173, 174, 178 1–8
65 3–8
45 5–8
51, 169, 172, 182, 187,
188, 194 »alla»



tillf ällen studerat upprepad hematuri-
screening [201, 202]. I den senare stu-
dien inbjöds 3152 män; 2356 (75 pro-
cent) deltog. Man fann sammanlagt 474
män (20,1 procent) med positivt utslag
på testremsan vid något tillfälle; 295 vid
första kontrollen och 179 vid upprepad
testning i hemmet (en gång i veckan 10
veckor i rad). 17 fall av blåscancer (6,4
procent) upptäcktes hos de 265 män
som fullföljde utredningen, varav fem
fall fanns hos dem med negativt intitialt
test. Av fallen med blåscancer hade tolv
»spår» av erytrocyter eller negativt test
initialt.

DISKUSSION
Avsikten med litteraturgenomgång-

en var att få problemet med mikrosko-
pisk hematuri belyst ur urologisk syn-
vinkel. Det är osannolikt att vi missat
för värderingen avgörande forsknings-
resultat då referenslistor från översikts-
artiklar, ledare i tidskrifter och texter i
aktuella läroböcker också har grans-
kats. Handläggningen av mikroskopisk
hematuri är baserad på erfarenhet och
lokala överenskommelser. Den veten-
skapliga basen för definition av utred-
ningskrävande mikroskopisk hematuri
saknas. Känsligheten och reproducer-
barheten hos erytrocyttester såsom se-
diment [4, 5, 7, 9, 82, 83, 87, 88, 91, 95,
119] och testremsor [9, 86, 88, 89, 91,
95, 97, 99, 101, 104, 115, 118] har un-
dersökts i ett flertal studier. 

Testremsor anses ha en mycket hög
sensitivitet och specificitet för hemo-
globin. Sedimentundersökning där-
emot är ej att betrakta som standardise-
rad undersökningsmetod och ställer
höga krav på undersökaren. Urin från
normalpersoner är också testad i flera
serier [3-10, 35, 37, 57, 80, 83-85, 145,
157]. Dessa har bl a visat att utsönd-
ringen av erytrocyter i urin förekommer
i hög frekvens, och sannolikt intermit-
tent [7].

I en studie anges att det förekommer
generell erytrocytutsöndring [9]. Det är
därför svårt att bevisa att patologiska
tillstånd som hittas vid njur- och urin-
vägsutredning verkligen är orsak till he-
maturin. Det finns ingen randomiserad
prospektiv studie som jämför patienter
med mikroskopisk hematuri vilka ge-
nomgått utredning med patienter som
bara är uppföljda.

Baserat på hittills föreliggande re-
sultat kan hematuriscreening av nor-
malpersoner ej rekommenderas då rela-
tionen mellan kostnader och effekten i
den kliniska verkligheten förefaller
vara alltför ogynnsam.

I princip kan erytrocyter i urinen an-
tingen uppkomma genom påverkan av
slemhinnan inom urinvägarna eller ge-
nom glomerulärt läckage [124, 126,

127, 131, 132, 147]. Skillnaden är att
erytrocyter från läckande glomeruli är
deformerade på ett typiskt sätt [92, 93,
109]. Detta faktum har utnyttjats i diffe-
rentialdiagnostiskt syfte för att skilja
mellan glomerulär, »njurmedicinsk»
hematuri och icke glomerulär, »urolo-
gisk» hematuri. Metoder såsom faskon-
trastmikroskopi [92, 93, 98, 100, 105,
107-110, 112, 114, 116, 119], flödescy-
tometri [102, 103, 105-108, 117] och
immunocytokemisk teknik [121] har
använts. Denna differentialdiagnostis-
ka möjlighet tillämpas dock sällan i kli-
nisk praxis, främst på grund av metodo-
logiska problem. 

Avsaknad av erytrocyter i urinen ute-
sluter ingalunda malignitet i urinvägar.
I ett svenskt blåscancermaterial sakna-
des hemoglobin i urinen i 37 procent av
fallen [163]. 

Emamian och medarbetare utförde
ultraljudsundersökning av njurar på pa-
tienter med mikrohematuri och en kon-
trollgrupp utan hematuri, och fann att
prevalensen av patologiska tillstånd i
njurarna inte skilde sig mellan de båda
grupperna [170]. I studier som under-
sökt symtom eller fynd ledande till blås-
cancerdiagnos har framkommit att
högst 3–4 procent av fallen upptäcktes
som följd av tillf älligt konstaterad
mikrohematuri [135, 136, 164]. 

De allra flesta njur- och blåscancer-
fallen upptäcks på grund av makrosko-
pisk hematuri, med eller utan symtom.
Detta skulle stödja uppfattningen att
erytrocytutsöndringen ökar vid malign
tumör. Det finns dock inga undersök-
ningar som avslöjar hur länge mikro-
skopisk hematuri föreligger innan man
noterar makrohematuri. 

En alternativ metod för blåscancer-
diagnostik är cytologisk undersökning
av urin eller blåssköljvätska. Sensibili-
teten vid cytologisk undersökning är
dock bristfällig [36]. På senare tid har
immunologiska metoder för blåscan-
cerdiagnostik testats, men dessa kan
ännu inte ersätta cystoskopi [133, 203].
När tillförlitlig a immunologiska urin-
test för blåscancer har utvecklats kom-
mer nu aktuella hematuritest att förlora
i betydelse.

SLUTSATS
Urinundersökning med avseende på

erytrocyter är mycket vanlig. Årligen
säljs omkring 10 miljoner testremsor i
Sverige. Hur många fall av mikrosko-
pisk hematuri som bedöms vara utred-
ningskrävande och som faktiskt utreds
är okänt. Vid utredning av mikrosko-
pisk hematuri upptäcks många patolo-
giska tillstånd i njurar och urinvägar av
vilka dock få är allvarliga. Signifikanta
fynd hos personer under 40 år är myck-
et sällsynta. Utifrån tillgänglig doku-

mentation kan en gräns (erytrocytkvan-
titet) för utredningskrävande hematuri
ej dras. Detta betyder att mer forskning
krävs inom detta område och att fyndet
mikroskopisk hematuri inte kan hante-
ras på ett vetenskapligt sätt.

Socialstyrelsen har nyligen tillsatt en
expertgrupp av urologer, nefrologer,
laboratorieläkare, allmänläkare och
hälsoekonomer, vilka kritiskt skall
granska det aktuella kunskapsläget. Ex-
pertgruppens arbete kommer förhopp-
ningsvis att resultera i riktlinjer för han-
tering av mikroskopisk hematuri i häl-
so- och sjukvården.

*
Detta projekt har utförts med stöd från

stiftelsen för forskning och utveckling vid
Vrinnevisjukhuset, Norrköping.
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Summary

Microscopic haematuria – a diagnostic
dilemma; results of a structured
literature review from a urological
angle

Claes Köhler, Eberhard Varenhorst

Läkartidningen 1999; 96: 4911-16.

Red cell urinalysis is a very common labo-
ratory procedure in health care, and microscop-
ic haematuria a common finding in apparently
healthy people. Response to a questionnaire
sent to all departments of urology in Sweden
and to general practitioners in the province of
Östergötland showed both groups to vary con-
siderably in their approach to its management. 

Accordingly, to determine whether a relia-
ble scientific basis exists for its management, a
literature search for the period, 1975-97, was
made in MEDLINE, under the headings haema-
turia, microscopic haematuria and microhae-
maturia, which yielded a total of 845 items. Af-
ter scrutiny of the abstracts, 203 reports were se-
lected for closer study in the following respects:
study design, series studied, selection criteria,
age and gender distribution, test methods used,
cut-off values for further investigation, and
study results. In 17 series comprising a total of
5,000 patients, urological cancer was diagnosed
in less than three per cent of cases. 

Of almost 200,000 males and females pa-
tients tested for haematuria, less than one per
cent were found to have disease requiring treat-
ment. In general, the studies were characterised
by an absence of control groups, and by diffe-
rences in study design, selection criteria, test
methods, definitions of microscopic haematu-
ria, and investigatory procedures. There were
no randomised prospective studies where pa-
tients undergoing investigation were compared
with those undergoing follow-up only. Thus, as
available documentation in professional jour-
nals and textbooks shows no consensus to exist
as to management in cases of microscopic hae-
maturia, further research is required in this field
before scientifically sound guidelines can be is-
sued. 

Correspondence: Claes Köhler, MD, De-
partment of surgery and urology, Vrinnevisjuk-
huset, SE-601 82 Norrköping, Sweden.
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