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ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ
Τι είναι η κυστεοσκόπηση;
Η κυστεοσκόπηση είναι µία διαγνωστική εξέταση που επιτρέπει στο ουρολόγο να εξετάσει το
εσωτερικό της ουρήθρας και της ουροδόχου κύστης χρησιµοποιώντας ένα λεπτό εργαλείο που
ονοµάζεται κυστεοσκόπιο. Το κυστεοσκόπιο αποτελείται από µία πολύ µικρή κάµερα, µια πηγή
φωτός και διαθέτει 2 κανάλια, το ένα για την είσοδο υγρού (φυσιολογικού ορού) που γεµίζει
σιγά-σιγά τη κύστη, και το άλλο για την είσοδο πολύ λεπτών εργαλείων, συνήθως λαβίδων για
βιοψία ή ειδικών καθετήρων (κανάλι εργασίας).
Τα σύγχρονα κυστεοσκόπια είναι εύκαµπτα, που δίνουν τη δυνατότητα να γίνει η εξέταση µε
τοπική αναισθησία της ουρήθρας µε ξυλοκαϊνη σε µορφή γέλης (gel). Επίσης δίνουν τη
δυνατότητα να γίνει βιντεοσκοπική καταγραφή της εξέτασης σε DVD.

ΚΥΣΤΗ

ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟ
ΟΥΡΗΘΡΑ

Ποια είναι η διαδικασία της κυστεοσκόπησης;
Ο ασθενής ξαπλώνει στο ειδικό κρεβάτι και ο ιατρός απολυµαίνει την περιοχή των γεννητικών
οργάνων µε αντισηπτικό. Κατόπιν γίνεται η εισαγωγή του τοπικού αναισθητικού στην ουρήθρα.
Μετά από πάροδο 10 λεπτών, το κυστεοσκόπιο εισάγεται στην ουρήθρα και αργά προωθείται προς
την κύστη. Η άµεση όραση της ουρήθρας και της κύστης επιτρέπει στον ουρολόγο να διαγνώσει
πιθανές βλάβες που δεν φαίνονται σε καµία άλλη διαγνωστική εξέταση (υπέρηχοι, αξονική και
µαγνητική τοµογραφία). Οι λαβίδες που µπορούν να εισαχθούν µέσω του κυστεοσκοπίου
επιτρέπουν στον γιατρό να αφαιρέσει µικρά δείγµατα ιστού για βιοψία.
Τέλος, µε τις ειδικές λαβίδες µπορεί να γίνει αφαίρεση πολύ µικρών λίθων ή ουρητηρικού
καθετήρα που είχε προηγουµένως τοποθετηθεί. Αυτή η δυνατότητα εξαλείφει την ανάγκη για πιο
εκτεταµένη επέµβαση υπό νάρκωση.
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Γιατί γίνεται η κυστεοσκόπηση;
Η κυστεοσκόπηση µπορεί να γίνει:
• για να βρεθεί η αιτία συµπτωµάτων, όπως το αίµα στα ούρα (αιµατουρία), επώδυνη ούρηση
(δυσουρία), ακράτεια ούρων, συχνουρία ή δισταγµό, αδυναµία ούρησης (κατακράτηση), ή µια
ξαφνική και επιτακτική ανάγκη για ούρηση
• για να βρεθεί η αιτία των προβληµάτων του ουροποιητικού συστήµατος, όπως οι συχνές και
επαναλαµβανόµενες ουρολοιµώξεις
• για να εντοπιστούν προβλήµατα στο ουροποιητικό, όπως η απόφραξη της ουρήθρας που
προκαλείται από τον προστάτη, λίθους, ή όγκους
• για να αξιολογήσει τα προβλήµατα που δεν µπορούν να καταδείξουν οι ακτινοσκοπικές
εξετάσεις ή για την περαιτέρω διερεύνηση των προβληµάτων που διαπιστώθηκαν από
υπερηχογράφηµα ή από πυελογραφία ή αξονική τοµογραφία
• για να γίνει ψυχρή βιοψία κύστης
• για να αποµακρυνθούν µικρά ξένα σώµατα από την κύστη
• για να γίνει η τοποθέτηση ουρητηρικών καθετήρων (stents), για να βοηθήσουν τη κάθοδο των
ούρων από τους νεφρούς στην κύστη
• για να αντιµετωπιστούν προβλήµατα του ουροποιητικού συστήµατος, π.χ. για την αντιµετώπιση
αιµορραγίας της κύστης, ή την ανακούφιση από εµπόδια στην ουρήθρα (λίθος)

Πως να προετοιµαστείτε
Ενηµερώστε το γιατρό σας:
• αν είστε αλλεργικοί σε οποιαδήποτε φάρµακα, συµπεριλαµβανοµένων των αντισηπτικών,
τοπικών αναισθητικών και αντιβιοτικών
• αν είχατε ποτέ προβλήµατα αιµορραγίας που δεν σταµατούσε στο παρελθόν ή διαγνωσµένη
πάθηση του αίµατος
• αν παίρνετε ηπαρίνη ή οποιαδήποτε φάρµακα που επηρεάζουν τον µηχανισµό πήξης και
προκαλούν αιµορραγική διάθεση, όπως ασπιρίνη (Salospir®, Aspirin®, Aggrenox®), κλοπιδογρέλη
(Plavix® και Iscover®), τικλοπιδίνη (Ticlid® και Ticlodone ®), ασενοκουµαρόλη (Sintrom®),
βαρφαρίνη (Panwarfin®), πρασουγρέλη (Effient®), δαβιγατράνη (Pradaxa®)
• είστε ή µπορεί να µείνετε έγκυος σύντοµα
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Η κυστεοσκόπηση συνήθως γίνεται µε τοπική αναισθησία στην ουρήθρα και ο ασθενής µπορεί
άµεσα να επιστρέψει στις δραστηριότητές του (µπορεί να φύγει µόνος από το ιατρείο).
Εάν για ειδικούς λόγους (ιδιαίτερα ευαίσθητα ή αγχώδη άτοµα) η κυστεοσκόπηση γίνει µε
επισκληρίδια ή ραχιαία ή γενική αναισθησία τότε γίνεται σε νοσηλευτικό χώρο (όχι στο ιατρείο).
Ολόκληρη η εξέταση µπορεί να διαρκέσει από 30 έως 45 λεπτά.
Εάν χρησιµοποιείται γενική ή νωτιαία αναισθησία, µην τρώτε ή πίνετε τίποτα για τουλάχιστον 8
ώρες πριν από τη εξέταση. Συζητήστε µε το γιατρό σας ποια µέθοδος είναι καλύτερη για σας.
Αν δεν θα µείνετε στο νοσοκοµείο µετά από κυστεοσκόπηση µε αναισθησία, να κανονίσετε
κάποιος δικός σας άνθρωπος να σας οδηγήσει σπίτι µετά από τη εξέταση και αφού το επιτρέψει
ο αναισθησιολόγος.
Επίσης θα σας χορηγηθεί κάποιο αντιβιοτικό φάρµακο (συνήθως λίγο πριν την κυστεοσκόπηση)
για την πρόληψη της λοίµωξης του ουροποιητικού που θα µπορούσε να προκληθεί από τη εξέταση.

Τι να περιµένω µετά την εξέταση;
Μετά την εξέταση µπορεί να ουρείτε συχνά, µε κάποιο κάψιµο κατά τη διάρκεια και µετά την
ούρηση για µία ή δύο ηµέρες. Αίµα ή µια ρόζ απόχρωση στα ούρα είναι επίσης κοινά την πρώτη
ηµέρα της εξέτασης και την επόµενη, ιδίως αν γίνει βιοψία. Να πίνετε πολλά υγρά για να βοηθήσει
στην ελαχιστοποίηση των συµπτωµάτων και για την πρόληψη ουρολοίµωξης.
Επικοινωνήστε µε το ιατρείο εάν:
• Τα ούρα σας παραµένουν κόκκινα ή βλέπετε πολλά πήγµατα,
αφού έχετε ουρήσει αρκετές φορές.
• ∆εν έχετε ουρήσει 4 ώρες µετά τη εξέταση ή έχετε έντονη επιθυµία για ούρηση µε πόνο.
• Έχετε πυρετό, ρίγος ή έντονο πόνο στην κοιλιά ή πλευρά.
Αυτά µπορεί να είναι σηµάδια µιας µόλυνσης των νεφρών.
• Έχετε συµπτώµατα λοίµωξης του ουροποιητικού:
- Πόνο ή κάψιµο κατά την ούρηση.
- Αίσθηση να ουρείτε συχνά, αλλά συνήθως µικρές µόνο ποσότητες ούρων.
- Έντονη επιθυµία µε διαφυγή ούρων.
- Πόνο ή ένα αίσθηµα τάσης στο κάτω µέρος της κοιλιάς.
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