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Διαταραχζσ οφρθςθσ: 
Σαξινόμθςθ και διάγνωςθ 

Δρ. Ιωάννθσ Ελ. Διονυςιϊτθσ

Φυςίατροσ- Ιατρόσ Αποκατάςταςθσ
Διδάκτωρ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν

Διευκυντισ ΚΑΦΚΑ Αμφνταιου

Αμφνταιο, Φλϊρινα

ΕΙΑΓΩΓΗ
• τθν αξιολόγθςθ αςκενϊν με διαταραχζσ οφρθςθσ 

ςτθν κλινικι πράξθ, χριςιμο είναι να χαρακτθριςτεί το 
πικανό πρόβλθμα ωσ αποκθκευτικι διαταραχι 
οφρων, διαταραχι προϊκθςθσ των οφρων, ι ωσ 
ςυνδυαςμόσ και των δφο. 

• Δεν είναι αςυνικιςτο ανωμαλίεσ ςτθ φάςθ οφρθςθσ 
να προκαλοφν προβλιματα ςτθν φάςθ αποκικευςθσ, 
για παράδειγμα, θ εμφάνιςθ υπερλειτουργικότθτασ 
τθσ κφςτθσ με απόφραξθ κυςτικοφ ςτομίου ςτθ βάςθ 
τθσ κφςτθσ (bladder outlet obstruction).

Kelly CE. Evaluation of voiding dysfunction and measurement of bladder volume. Rev 
Urol. 2004;6 Suppl 1:S32-7.

Λειτουργικι ταξινόμθςθ των διαταραχϊν οφρθςθσ

• Πρόβλθμα αποκικευςθσ οφρων (που οφείλεται ςτθν 
κφςτθ/ςτο κυςτικό ςτόμιο): αδυναμία αποκικευςθσ 
φυςιολογικϊν όγκων οφρων ςε χαμθλζσ πιζςεισ & χωρίσ 
απϊλειεσ.

• Πρόβλθμα προϊκθςθσ οφρων – κζνωςθσ κφςτθσ (που 
οφείλεται ςτθν κφςτθ/ςτο κυςτικό ςτόμιο: αδυναμία 
κζνωςθσ πλιρουσ, κατ’επίκλθςθ, αποτελεςματικά, με 
χαμθλζσ πιζςεισ.

Λειτουργικι ταξινόμθςθ των διαταραχϊν οφρθςθσ
Αποτυχία αποκικευςθσ οφρων

Α) Οφειλόμενη ςτην κφςτη
1) Τπερλειτουργικόσ εξωςτιρασ
• Αυτόματεσ ςυςπάςεισ
• Νευρολογικι βλάβθ ςτθν υπεριερι περιοχι
• Απόφραξθ outlet κφςτθσ
2) Μειωμζνθ διαταςιμότθτα
• Νευρολογικι πάκθςθ
• Κνωςθ
• Ιδιοπακισ
3) Τπερευαιςκθςία εξωςτιρα
• Φλεγμονϊδθσ
• Λοιμϊδθσ
• Νευρολογικι
• Ψυχολογικι
• Ιδιοπακισ

Β) Οφειλόμενη ςτο ςτόμιο
1) Ακράτεια οφρων
2) Μθ λειτουργικόσ αυχζνασ κφςτθσ/ουρικρα (proximal urethra)
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υμπτωματολογία:
ερεκιςτικά ςυμπτϊματα κατά τθ φάςθ αποκικευςθσ

• Αυξημζνη ςυχνότητα κατά τη διάρκεια τησ ημζρασ 
είναι το παράπονο του αςθενοφσ που κεωρεί πωσ 
ουρεί πολφ ςυχνά τθν θμζρα (by day). 

• Νυκτουρία είναι το παράπονο πωσ το άτομο 
αναγκάηεται να ξυπνά μια ι περιςςότερεσ φορζσ τθ 
νφχτα για να ουριςει.

• Ζπειξη (επιτακτικότητα) είναι το παράπονο για 
ιςχυρι  επικυμία για  οφρθςθ που ςυνοδεφεται από  
φόβο απϊλειασ ουρϊν θ φόβο πόνου

• Ακράτεια οφρων είναι το παράπονο κάθε ακοφςιασ 
απϊλειασ οφρων.

Abrams P et al, Urology. 2003 Jan;61(1):37-49.

Μορφζσ ακράτειασ
Μορυή Σύμπτωμα Αιτία

Ακράτεια από 

προσπάθεια

Αθνύζηα απώιεηα νύξσλ (ζπλήζσο 

κηθξέο πνζόηεηεο), αξρηθά ζε κνξθή 

ζηαγόλσλ (π.ρ. ζε πεξίπησζε βήρα, 

θηαξλίζκαηνο, γέιηνπ, αλαζήθσζεο

θνξηίνπ)

Εκθαλίδεηαη θπξίσο ζηηο γπλαίθεο:

• Αδπλακία ηνπ κπτθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ ππειηθνύ 

εδάθνπο

• Πηώζε ησλ γπλαηθείσλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ

• Έιιεηςε νηζηξνγόλσλ θαηά ηελ έκκελν παύζε

Επιτακτική απώλεια 

ούρων

Αθνύζηα απώιεηα νύξσλ (ζπλήζσο 

κεγάιεο, ζπρλά κεηαβαιιόκελεο 

πνζόηεηεο) ζε πεξίπησζε επηηαθηηθήο 

αλάγθεο γηα νύξεζε

Πξόβιεκα ηνπ ζπζηήκαηνο θέληξσλ ειέγρνπ ζε:

• εθθπιηζηηθέο λόζνπο ηνπ ΚΝΣ (πρ Α.Ε.Ε Νόζνο 

Πάξθηλζνλ θα )

• άλνηα, Alzheimer, παζήζεηο θαηώηεξνπ 

νπξνπνηεηηθνύ, ιηζίαζε, νπξνινηκώμεηο.

• ιήςε θαξκάθσλ

• θπζηηθέο λόζνπο

Απώλεια ούρων από 

υπερπλήρωση

Αθνύζηα απώιεηα νύξσλ (ζπρλά 

κηθξόηεξεο πνζόηεηεο), αλάγθε γηα 

νύξεζε, ζπλερήο ζηάγδελ νύξεζε, 

ειάηησζε ηεο αθηίλαο ξνήο ησλ 

νύξσλ, επηπινθή ζηελ ελαπνκέλνπζα 

πνζόηεηα νύξσλ

Εκθαλίδεηαη θπξίσο ζηνπο άληξεο. Σπζηνιή ηεο 

νπξήζξαο έπεηηα από: 

• ππεξηξνθία ηνπ πξνζηάηε

• λεπξνγελείο δηαηαξαρέο (π.ρ. ζαθραξώδεο δηαβήηεο)

Αντανακλαστική 

ακράτεια

Η νύξεζε μεθηλά «απηόκαηα», ζπρλά 

ρσξίο αλάγθε, θαη κε απόηνκε 

θέλσζε, ζπρλά κε εκθάληζε 

πξνβιεκάησλ θαηά ηελ θέλσζε ηεο 

θύζηεο, επηπινθή ζηελ ελαπνκέλνπζα 

πνζόηεηα νύξσλ

Σπκπηώκαηα λεπξνινγηθώλ παζήζεσλ, κε επηπηώζεηο 

ζηνλ λσηηαίν κπειό ή ζηνλ εγθέθαιν:

• π.ρ. παξαπιεγία, πνιιαπιή ζθιήξπλζε, όγθνο , κε 

θύξηα εθδήισζε ηε δπζζπλέξγεηα εμσζηήξα έμσ 

ζθηθηήξα

• Ενοφρηςη είναι κάθε ακοφςια απϊλεια οφρων.
• Νυκτερινή ενοφρηςη είναι το παράπονο τησ 

απϊλειασ οφρων κατά τον φπνο
• Συνεχήσ ακράτεια οφρων είναι το παράπονο τησ 

ςυνεχοφσ απϊλειασ οφρων. 
• Άλλοι τφποι ακράτειασ οφρων μπορεί να είναι 

περιπτωςιολογικοί, για παράδειγμα θ αναφορά 
ακράτειασ κατά τθ διάρκεια του ςεξ ι κατά το 
γζλιο.

• Η αιςθητικότητα τησ κφςτησ μπορεί να οριςτεί 
κατά τη λήψη ιςτορικοφ ςε 5 κατηγορίεσ.

Λειτουργικι ταξινόμθςθ των διαταραχϊν οφρθςθσ
Αποτυχία κζνωςθσ 

Α)  Οφειλόμενη ςτην κφςτη

• Νευρογενισ βλάβθ
• Μυογενισ
• Ψυχογενισ
• Ιδιοπακισ

Β) Οφειλόμενη ςτο ςτόμιο

1. Ανατομικοί λόγοι
• Προςτατικι απόφραξθ
• Ιςχυρι ςφςπαςθ του κυςτικοφ αυχζνα
• Ουρθκρικό ςτζνωμα
• Ουρθκρικι ςυμπίεςθ

2. Λειτουργικοί λόγοι
Δυςςυνζργεια ςφιγκτθριακοφ μθχανιςμοφ
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Αργι ροι αναφζρεται από το άτομο ωσ αντίλθψθ του για μειωμζνθ ροι οφρων, 
ςυνικωσ ςε ςφγκριςθ με τισ προθγοφμενεσ επιδόςεισ ι ςε ςφγκριςθ με τουσ 
άλλουσ

Διαχωριςμόσ-Ψεκαςμόσ των οφρων μπορεί να αναφερθεί. 

Διακοπτόμενθ οφρθςθ είναι ο όροσ που χρθςιμοποιείται όταν το άτομο περιγράφει 
ροι οφρων που ςταματά και ξεκινά, ςε μία ι περιςςότερεσ περιςτάςεισ, κατά τθν 
οφρθςθ.

Επίςχεςθ είναι ο όροσ που χρθςιμοποιείται όταν ζνα άτομο περιγράφει δυςκολία 
ςτθν ζναρξθ οφρθςθσ με αποτζλεςμα τθν κακυςτζρθςθ ςτθν ζναρξθ τθσ οφρθςθσ, 
ενϊ το άτομο είναι ζτοιμο για να περάςει τα οφρα.

Μυϊκι τάςθ (Straining) περιγράφει τθ μυϊκι προςπάκεια που χρθςιμοποιεί το άτομο 
είτε για τθν ζναρξθ, τθ διατιρθςθ ι τθ βελτίωςθ τθσ ροισ οφρων.

Σταγονοειδισ απϊλεια οφρων (dribbling) είναι ο όροσ που χρθςιμοποιείται όταν ζνα 
άτομο περιγράφει ζνα παρατεταμζνο τελικό μζροσ τθσ οφρθςθσ, όταν θ ροι ζχει 
επιβραδυνκεί ςε ςταγόνεσ. 

υμπτωματολογία:
κατά τθ φάςθ οφρθςθσ

Συμπτϊματα μετά οφρθςθ

• Αίςκθμα ατελοφσ κζνωςθσ είναι όροσ για ζνα 
ςυναίςκθμα που βιϊνει το άτομο μετά τθν 
οφρθςθ. 

• Τυχαία απϊλεια ποςότθτασ οφρων μετά 
οφρθςθ (dribble) είναι ο όροσ που 
χρθςιμοποιείται όταν ζνα άτομο περιγράφει 
τθν ακοφςια απϊλεια οφρων αμζςωσ μετά το 
τζλοσ τθσ οφρθςθσ, ςυνικωσ μετά τθν ζξοδο 
από τθν τουαλζτα ςτουσ άνδρεσ, ι μετά τθν 
άρςθ από τθν τουαλζτα των γυναικϊν.

ταξινόμθςθ
• Νευρο - ουρολογική

Stöhrer M, Kramer G, Löchner-Ernst D, Goepel M, Noll F, Rübben H. 
Diagnosis and treatment of bladder dysfunction in spinal cord injury 
patients. Eur Urol Update Series 1994;3:170-175.

• Νευρολογική
Bradley WE, Timm GW, Scott FB. Innervation of the detrusor muscle and 
urethra. Urol Clin North Am 1974;1:3-27.

• Ουροδυναμική
Lapides J. Neuromuscular vesical and urethral dysfunction. 
In: Campbell MF, Harrison JH (eds).Urology. 3rd ed. 
Philadelphia: WB Saunders Co, 1970:1343-1379.

Krane RJ, Siroky MB. Classification of neuro-urologic 
disorders. In: Krane RJ, Siroky MB eds. Clinical neuro-
urology. Boston: Little Brown, 1979, pp. 143-158.

• Λειτουργική
Madersbacher H. The various types of neurogenic bladder 
dysfunction: an update of current therapeutic concepts. 
Paraplegia 1990;28:217-229.

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΝΕΤΡΟΓΕΝΟΤ ΚΤΣΕΩ ΑΝΑΛΟΓΑ 
ΜΕ ΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΗ ΒΛΑΒΗ

• Βλάβθ πάνω από το επίπεδο 
τθσ γζφυρασ: ανεξζλεγκτθ 
κφςτθ

• Βλάβθ μεταξφ γζφυρασ –
ιερϊν κζντρων οφρθςθσ: 
αντανακλαςτικι κφςτθ

• Βλάβθ ςτα ιερά κζντρα ι πιο 
κάτω: χαλαρι κφςτθ

• Μικτζσ βλάβεσ: μικτοφ τφπου 
κφςτθ 
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Η (προτεινόμενη) κατά Madersbacher ταξινόμηςη με 
τισ χαρακτηριςτικζσ νευρογενείσ βλάβεσ Διαφορικι διάγνωςθ διαταραχϊν οφρθςθσ

Εκτίμθςθ νευρογενοφσ κφςτεωσ

• Ιςτορικό.

• Κλινικι εξζταςθ.

• Ουρία, κρεατινίνθ, γενικι οφρων (pH, πυοςφαίρια, 
ερυκρά), καλλιζργεια οφρων.

• ECHO νεφρϊν, ουρθτιρων, κφςτεωσ. 

• Δυναμικι ανιοφςα κυςτεογραφία.

• Ουροδυναμικόσ ζλεγχοσ : Κυςτεομετρία, ΗΜΓ 
ςφιγκτιρα, profile ουρικρασ, video-urodynamics.

• Δυναμικό ςπινκθρογράφθμα νεφρϊν (με Tc 99m MAG) 
και υπολογιςμόσ του ρυκμοφ ςπειραματικισ διικθςθσ.

• Kυςτεοςκόπθςθ.

ΙΣΟΡΙΚΟ

• ΝΕΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ

• ΤΓΓΕΝΕΙ ΑΝΩΜΑΛΙΕ

• ΟΤΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙ Ή ΠΡΟΗΓΗΘΕΙΕ ΕΠΕΜΒΑΕΙ

• ΛΗΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΔΡΑΗ ΣΟ ΚΑΣΩΣΕΡΟ 
ΟΤΡΟΠΟΙΗΣΙΚΟ

• ΕΚΣΙΜΗΗ ΕΜΜΗΝΟΤ ΡΤΕΩ

• ΕΞΟΤΑΛΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ

• ΕΚΣΙΜΗΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΝΣΕΡΟΤ

• ΜΑΙΕΤΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ
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ΦΤΙΚΗ ΕΞΕΣΑΗ

• ΓΕΝΙΚΗ ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΗ

• ΓΕΝΙΚΗ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ

• ΕΚΣΙΜΗΗ 
ΑΙΘΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ 
ΠΕΡΙΝΕΟΤ

• ΕΚΣΙΜΗΗ 
ΑΝΣΑΝΑΚΛΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤ 
ΝΕΤΡΩΝΟΝΣΑΙ ΑΠΟ Ι2-Ι4 
ΝΕΤΡΟΣΟΜΙΑ

• ΕΚΣΙΜΗΗ ΣΟΝΟΤ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟΤ ΠΡΩΚΣΟΤ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΧΝΟΣΗΣΑ &
ΟΓΚΟΤ ΟΤΡΗΕΩΝ

• ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΛΗΨΗ ΤΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΗ ΟΤΡΩΝ 
ΣΟ 24ΩΡΟ

• ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΣΩΝ ΟΤΡΗΕΩΝ, 
ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΜΕΣΑΞΤ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΝΤΧΣΑ ΚΑΙ ΣΟΝ 
ΟΓΚΟ ΚΑΘΕ ΟΤΡΗΗ

• ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΕΠΕΙΟΔΙΩΝ ΕΠΙΣΑΚΣΙΚΗ ΟΤΡΗΗ ΚΑΙ 
ΑΚΡΑΣΕΙΑ

• ΠΟΕ ΠΑΝΕ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

ερωτθματολόγια

• Γενικά

• Ειδικά πακιςεων 

ΤΠΕΡΗΧΟ

• Η εξζταςθ αναδεικνφει 
μορφολογικζσ αλλοιϊςεισ  τθσ 
κφςτθσ

• Ρρζπει να περιλαμβάνει εκτόσ  
από τουσ νεφροφσ και τθν 
κυςτεοουρθτθρικι ςυμβολι και   
τισ δομζσ γφρω από τον κυςτικό 
αυχζνα

• Με τον υπζρθχο ανιχνεφονται: 
κυςτίτιδεσ, λίκοι, κρόμβοι, 
εκκολπϊματα, τραφματα και    
όγκοι τθσ κφςτεωσ

• Η ακρίβεια τθσ μεκόδου                
είναι πολφ υψθλι
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Λικίαςθ κφςτθσ
• Στον υπζρθχο παρατθρείται μια 

υπερθχογενισ διαμόρφωςθ , με 
ςκιά πίςω τθσ  και που είναι 
κινθτι μζςα ςτθν κφςτθ 

• Συνικωσ ςυντίκενται από 
κρυςτάλλουσ οξαλικοφ 
αςβεςτίου φωςφατικοφ
αςβεςτίου και αμμωνίου 
(ορατά ςε α /α)

• Οι λίκοι τθσ κφςτθσ μπορεί να 
είναι μονιρεισ ι πολλαπλοί 
ειδικά όταν ςυνυπάρχουν και 
εκκολπϊματα

• Μπορεί να είναι μικροί ι 
μεγάλοι ϊςτε να πιάνουν όλθ 
τθν κφςτθ 

• Οι περιςςότεροι είναι κινθτοί

Πάχυνςθ τοιχϊματοσ κφςτθσ

• Διάχυτθ πάχυνςθ 
οφείλεται ςτθ μυϊκι 
υπερτροφία ι/ και ςτθ 
χρόνια απόφραξθ

• Οι μυϊκζσ δεςμίδεσ δίδουν 
μια μθ φυςιολογικι 
γραμμι ςτο ζςω τοίχωμα 
τθσ κφςτθσ (πτυχϊςεισ)

• Οι πτυχϊςεισ και  το μθ 
φυςιολογικό ςχιμα τθσ 
κφςτθσ:Μορφι 
χριςτουγεννιάτικου 
δζνδρου

Μζτρθςθ υπολείμματοσ μετά οφρθςθ
( post-void residual urine)

• Τπζρθχο

• Κακετθριαςμόσ

• Με το υπζρθχο θ ακρίβεια μζτρθςθσ όγκου κφςτθσ 
ζχει απόκλιςθ 50-100ml (20%)

• Ρόλο παίηει θ τεχνικι ςτον υπζρθχο                              
(μθ φυςιολογικό ςχιμα κφςτθσ που αλλάηει με τον 
όγκο των οφρων, τα αζρια ςτο ζντερο, και το φφλο)

ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ

• Δεν ξεχνάμε τθν παραγωγι οφρων

max διοφρηςη:

ΣΒ (Kgr)/4=max ml/min

που αλλοιϊνει το αποτζλεςμα
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Ανιοφςα κυςτεογραφία
• Η εξζταςθ αρχίηει με άδειαςμα τθσ κφςτθσ

• Ζνασ κακετιρασ ειςζρχεται ςτθν κφςτθ μζςω 
του οποίου κα διοχετευκεί θ ςκιαγραφικι 
ουςία 

• Η ςκιαγραφικι ουςία δίνει τθ δυνατότθτα 
ςτθν κφςτθ και τον ιςτό τθσ εξζταςθσ να 
είναι ευκρινισ

• Πταν θ κφςτθ γεμίςει ο κακετιρασ 
αφαιρείται και λαμβάνονται ακτινογραφίεσ-
υπό ακτινοςκοπικό ζλεγχο (διαλείπουςα 
ΚΟΡ)

• Στουσ αςκενείσ που δε μποροφν να 
ουριςουν εκοφςια δίνεται εντολι  να 
πιζςουν τθν κοιλιά                            (αφξθςθ 
ενδοκοιλιακισ πίεςθσ-ζμμεςα αφξθςθ 
πίεςθσ τθσ κφςτθσ –ζλεγχοσ για ΚΟΡ)

• Ακτινογραφίεσ λαμβάνονται και με άδεια 
τθν κφςτθ

• Μετά το πζρασ τθσ εξζταςθσ ο κακετιρασ 
αφαιρείται

ΣΚΟΡΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (Ι) 
Μορφολειτουργικζσ πλθροφορίεσ

Να μελετιςει
• Τθ δομι τθσ κφςτθσ                                                                  

(ςχιμα – μορφολογία τθσ κφςτθσ)
• Τθν ακεραιότθτα τθσ κφςτθσ
Να εξθγιςει τα αίτια των λοιμϊξεων
Να ελζγξει για τθν φπαρξθ
• Πγκων
• ιξεισ-κοίλεσ τθσ κφςτθσ
• Εκκολπωμάτων (ςάκων ςτο τοίχωμα τθσ κφςτθσ)
• Ρτυχϊςεισ
• Τθν απουςία ι φπαρξθ  Κ.Ο.Ρ. ( και τι βακμοφ )
• Ραραμονι υπολείμματοσ ςτθν κφςτθ
• Λικίαςθ τθσ κφςτθσ

ΣΚΟΡΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (ΙΙ)
Μορφολειτουργικζσ πλθροφορίεσ

Κατά τθν δυναμικι φάςθ (κατά τθν οφρθςθ),     
υπό ακτινοςκοπικό ζλεγχο, δίδει πλθροφορίεσ για

1) τθν ικανότθτα μυϊκισ ςφςπαςθσ

2) τον κυςτικό αυχζνα ,τουσ γραμμωτοφσ ςφιγκτιρεσ, 
τθν μορφολογία τθσ ουρικρασ (κϊλυμα-εμπόδιο)

3) χαλάρωςθ του πυελικοφ εδάφουσ

Εικόνεσ ανιοφςασ κυςτεογραφίασ

ΤΠΕΡΑΝΣΑΝΑΚΛΑΣΙΚΗ

ΝΕΤΡΟΓΕΝΗ ΚΤΣΗ

ΑΣΟΝΗ 

ΝΕΤΡΟΓΕΝΗ ΚΤΣΗ
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Γζμιςμα με ςκιαγραφικό λιψθ μετά 10 min

ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΣΑ

• ΑΛΗΘΗ (ΤΓΓΕΝΗ)

Είναι ανωμαλίεσ του τοιχϊματοσ τθσ κφςτθσ, ζχουν 
μυϊκό χιτϊνα και εντοπίηονται πλθςίον του 
ουρθτθρικοφ ςτομίου. ε μερικζσ περιπτϊςεισ είναι 
υπεφκυνα για ενεργθτικι ι πακθτικι Κ.Ο.Π.

• ΨΕΤΔΗ 

(ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΗΝ ΝΕΤΡΟΓΕΝΗ ΚΤΣΗ-

ΕΧΟΤΝ ΕΤΡΤ ΣΟΜΙΟ)

Δοκίδωςθ

• Ραρουςιάηεται πρϊιμα ςαν 
επιπλοκι τθσ νευρογενοφσ
κφςτθσ 

• Οι παράγοντεσ που αυξάνουν 
τθν ενδοκυςτικι πίεςθ ι 
ςχετίηονται με τθν υπερδιάταςθ
τθσ κφςτθσ ι τισ ςυνεχείσ 
ςυςπάςεισ είναι ςυνδεδεμζνοι 
με τθν ανάπτυξθ δοκιδϊςεων

• Στθν κυςτεογραφία θ κφςτθ 
εμφανίηεται με μθ φυςιολογικι 
παρυφι εςωτερικά λόγω 
υπερπλαςίασ των μυϊκϊν 
δεςμίδων ι του βλεννογόνου
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Δυναμικι κυςτεογραφία - δυςςυνζργεια

• Νευρογενισ κφςτθ με 
δυςςυνζργεια
εξωςτιρα -
ςφιγκτθριακοφ 
μθχανιςμοφ

• Η ςφςπαςθ του 
εξωςτιρα δε 
ςυνοδεφεται από 
χαλάρωςθ του 
γραμμωτοφ μυόσ

Λικίαςθ ςτθν 
ανιοφςα

κυςτεογραφία

• Συχνι επιπλοκι ςτθ νευρογενι
κφςτθ ιδίωσ ςε αςκενείσ που δεν 
αδειάηουν εντελϊσ τθν κφςτθ 

• Οι λίκοι αναπτφςςονται ςυνικωσ 
ομόκεντρα γφρω από ζνα  
«κεντρικό» πυρινα 

• Μζςα ςτθν κφςτθ ελεφκεροι ι ςε 
εκκόλπωμα
(υπάρχει λίμναςθ οφρων)

• Μζγεκοσ λίκων   mm cm

• Σχιμα ςτρογγυλό ι οβάλ

Εκκολπϊματα ςτθν ανιοφςα κυςτεογραφία

• Δίδει τθ δυνατότθτα για 
αποκάλυψθ μικρϊν 
εκκολπωμάτων κυρίωσ 
οπίςκιου τοιχϊματοσ 
κφςτθσ

• Στθ μετά οφρθςθ φάςθ 
δίνει τθ δυνατότθτα για 
αναγνϊριςθ πικανισ 
λίμναςθσ οφρων ςε 
εκκολπϊματα 

• Τα ψευδοεκκολπϊματα 
ςτθν κυςτεογραφία μετά 
το άδειαςμα τθσ κφςτθσ 
είναι άδεια

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕ

• Λοίμωξθ

• Κυςτίτιδα –πυελονεφρίτιδα

http://www.emedicine.com/cgi-bin/foxweb.exe/makezoom@/em/makezoom?picture=/websites/emedicine/med/images/Large/2357bladder_stone_close-up.jpg&template=izoom2
http://www.emedicine.com/cgi-bin/foxweb.exe/makezoom@/em/makezoom?picture=/websites/emedicine/med/images/Large/2356bladder_stones_kub.jpg&template=izoom2
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Ουροδυναμικι μελζτθ

Μονάδα Διάγνωςθσ και Θεραπείασ Νευρογενοφσ Ουροδόχου 
Κφςτεωσ
Β’ Κλινικι Αποκατάςταςθσ, Εκνικό Κζντρο Αποκατάςταςθσ 

Μζτρθςθ τθσ ροισ οφρων
• οι Οφρων: ο όγκοσ του αποβαλλομζνου 

υγροφ από τθν ουρικρα ςτθ μονάδα του 
χρόνου(ml/sec)

• Η μζτρθςθ τθσ ροισ οφρων ζχει αξία:
• Α) α μαηικι εξεταςτικι μζκοδοσ 

(screening test)
• B) τθν εκτίμθςθ των αποτελεςμάτων τθσ 

κεραπείασ
• Γ) τθν εκτίμθςθ των αποτελεςμάτων τθσ 

προόδου τθσ νόςου

http://www.emedicine.com/cgi-bin/foxweb.exe/makezoom@/em/makezoom?picture=/websites/emedicine/radio/images/Large/84068406Ureterocele.jpg&template=izoom2
http://www.emedicine.com/cgi-bin/foxweb.exe/makezoom@/em/makezoom?picture=/websites/emedicine/radio/images/Large/84088408PUValves.jpg&template=izoom2
http://www.emedicine.com/cgi-bin/foxweb.exe/makezoom@/em/makezoom?picture=/websites/emedicine/radio/images/Large/84058405Reimplantation.jpg&template=izoom2
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Κυςτεομανομετρία πλθρϊςεωσ
(Cystometry)

• Η μζκοδοσ με τθν οποία μετράται και 
καταγράφεται υπό μορφι καμπφλθσ θ ςχζςθ 
πίεςθ/όγκοσ κατά τθ διάρκεια τεχνθτισ 
πλιρωςθσ τθσ κφςτθσ

• Σχετικό μθδζν: το επίπεδο τθσ θβικισ 
ςφμφυςθσ

• Eνδοκυςτικι Ρίεςθ 
(Pves): είναι θ πίεςθ 
που καταγράφεται 
εντόσ τθσ κυςτικισ 
κοιλότθτασ

• Ενδοκοιλιακι Ρίεςθ 
(Pabd):είναι θ πίεςθ 
τθσ ενδοκοιλιακισ
κοιλότθτασ, μετράμε 
τθν ενδοορκικι

• Η ενδογενισ 
δραςτθριότθτα του 
εξωςτιρα Pdet=Pves
- Pabd Τπερλειτουργικότθτα εξωςτιρα

με ςυνοδι ακράτεια οφρων 

Ενδιαφζρουν γεγονότα που ςυμβαίνουν κατά 
τθ διάρκεια του κφκλου πλιρωςθσ:

• Η πρϊτθ αίςκθςθ για οφρθςθ (FDV)

• Η μζγιςτθ κυςτεομανομετρικι
χωρθτικότθτα (Capacity)

• Η δραςτικι κυςτεομανομετρικι
χωρθτικότθτα

• Διαταςιμότθτα (Compliance): θ αλλαγι που 
ςυμβαίνει ςτθν ενδοκυςτικι πίεςθ με τθν 
αφξθςθ του όγκου πλθρϊςεωσ (C=Δv/Δp) 
όπου Δv θ αλλαγι πιζςεωσ και Δp θ αφξθςθ 
του όγκου που προκάλεςε τθν αλλαγι τθσ

• Αρα θ κυςτεομανομετρία ςτθν κλινικι πράξθ 
χρθςιμοποιείται για τον ζλεγχο:

1.Διαταςιμότθτασ τθσ κφςτεωσ

2.Ζλεγχο εξωςτιρα

3.Αιςκθτικότθτασ τθσ κφςτεωσ

4.Χωρθτικότθτασ τθσ κφςτεωσ
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• Κακ’θμζραν κλινικι πράξθ: ενδιαφζρει αν 
οι ςφιγκτιρεσ & το πυελικό ζδαφοσ 
ςυςπϊνται και χαλαρϊνουν επαρκϊσ και 
ανάλογα με τθ λειτουργία τθσ ςτιγμισ 
εκείνθσ.

• Φάςθ πλιρωςθσ: διαρκϊσ αυξανόμενθ 
δραςτθριότθτα που φτάνει ςτο max όταν θ 
κφςτθ γεμίςει ( αναμενόμενθ 
δραςτθριότθτα των ςφιγκτιρων κατά τθν 
πλιρωςθ.

Ηλεκτρομυογραφία & Προκλθτά Δυναμικά 
ςτθν Ουροδυναμικι Μελζτθ

Η.Μ.Γ.

• Φάςθ οφρθςθσ: θ δραςτθριότθτα καταργείται 
πλιρωσ γιατί οι ςφιγκτιρεσ χαλαρϊνουν και 
επικρατεί ΗΜΓ/κι ςιγι

• Μθδενικι αφξθςθ ι πακολογικά δυναμικά κατά τθν 
φάςθ πλιρωςθσ ι αδυναμία χαλάρωςθσ (δθλ Η.Μ.Γ. 
ςιγι) κατά τθν οφρθςθ, ι αδυναμία αυτόματθσ ι 
εκοφςιασ ςυςτολισ των μυϊν υποψία 
νευρολογικισ νόςου

Video-ουροδυναμικι

• Πλιρωςθ τθσ κφςτεωσ με ςκιαγραφικό με 260mg I/ml

• Καλφτερθ απεικόνιςθ του κυςτικοφ αυχζνα & τθσ 
ουρικρασ θ profile & οι λοξζσ (3/4)

• (Η απλι εν ςειρά λιψθ εικόνων κατά τθν οφρθςθ ςε 
ςυνδυαςμό με πλιρθ ουροδυναμικι μελζτθ μπορεί 
να υποκαταςτιςει)

Ενδείξεισ Video-ουροδυναμικισ

• Απόλυτεσ δεν υπάρχουν

χετικζσ:

1) DSD, ανεπάρκεια κυςτικοφ αυχζνα 

2) DSD (εξωςτιρα-κυςτικοφ αυχζνα) ςε νζουσ άνδρεσ 

3) αποτυχία επεμβάςεων για διόρκωςθ ακράτειασ 
προςπακείασ

4) διερεφνθςθ απόφραξθσ ςε γυναίκεσ

5) ακράτεια προςπακείασ που δεν αποδεικνφεται κλινικά 

6) κάκε δυςλειτουργία του κατϊτερου ουροποιθτικοφ που 
δεν ερμθνεφεται με πλιρθ ουροδυναμικι μελζτθ.
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ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΝΕΦΡΩΝ 
(χρόνια βλάβθ νωτιαίου μυελοφ)

• ΗΠΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΣΙΚΗ 
ΟΤΡΟΠΑΘΕΙΑ 
ΠΤΕΛΟΟΤΡΗΣΗΡΙΚΩΝ 
ΚΑΙ 
ΚΤΣΕΟΟΤΡΗΣΗΡΙΚΩΝ 
ΤΜΒΟΛΩΝ ΧΩΡΙ 
ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ 
ΝΕΦΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ

www.kafkaamyntaiou.gr www.medreha.com


