Κυστεοσκόπηση
Η θπζηενζθόπεζε είλαη κία δηαγλσζηηθή εμέηαζε πνπ επηηξέπεη ζηνλ
νπξνιόγν λα εμεηάζεη ην εζσηεξηθό ηεο νπξήζξαο θαη ηεο
νπξνδόρνπ θύζηεο, ρξεζηκνπνηώληαο έλα ιεπηό εξγαιείν πνπ
νλνκάδεηαη κυστεοσκόπιο.
Τν θπζηενζθόπην απνηειείηαη από κία πνιύ κηθξή θάκεξα, κηα πεγή
θσηόο θαη δηαζέηεη 2 θαλάιηα, ην έλα γηα ηελ είζνδν πγξνύ
(θπζηνινγηθνύ νξνύ) πνπ γεκίδεη ζηγά-ζηγά ηε θύζηε, θαη ην άιιν γηα
ηελ είζνδν πνιύ ιεπηώλ εξγαιείσλ, ζπλήζσο ιαβίδσλ γηα βηνςία ή
εηδηθώλ θαζεηήξσλ.
Τα θπζηενζθόπηα δηαθξίλνληαη ζε:
εύκαμπτα

Άκαμπτα

Η θπζηενζθόπεζε γίλεηαη ζπλήζσο κε ηνπηθή αλαηζζεζία ζηελ
νπξήζξα θαη ν αζζελήο κπνξεί άκεζα λα επηζηξέςεη ζηηο
δξαζηεξηόηεηέο ηνπ (κπνξεί λα θύγεη κόλνο από ην ηαηξείν). Εάλ γηα
εηδηθνύο ιόγνπο (ηδηαίηεξα επαίζζεηα ή αγρώδε άηνκα) ε
θπζηενζθόπεζε γίλεη κε αλαηζζεζία, ηόηε πξαγκαηνπνηείηαη ζε
λνζειεπηηθό ρώξν.
Η άκεζε όξαζε ηεο νπξήζξαο θαη ηεο θύζηεο επηηξέπεη ζηνλ
νπξνιόγν λα δηαγλώζεη πηζαλέο βιάβεο πνπ δελ θαίλνληαη ζε θακία
άιιε δηαγλσζηηθή εμέηαζε (ππέξερνη, αμνληθή θαη καγλεηηθή
ηνκνγξαθία). Οη ιαβίδεο πνπ κπνξνύλ λα εηζαρζνύλ κέζσ ηνπ
θπζηενζθνπίνπ, επηηξέπνπλ ζηνλ γηαηξό λα αθαηξέζεη κηθξά δείγκαηα
ηζηνύ γηα βηνςία. Τέινο, κε ηηο εηδηθέο ιαβίδεο κπνξεί λα γίλεη

αθαίξεζε πνιύ κηθξώλ ιίζσλ ή νπξεηεξηθνύ θαζεηήξα πνπ είρε
πξνεγνπκέλσο ηνπνζεηεζεί.

Γιατί γίνεται η κυστεοσκόπηση ;
Η θπζηενζθόπεζε κπνξεί λα γίλεη:
• γηα λα βξεζεί ε αηηία ζπκπησκάησλ, όπσο ην αίκα ζηα νύξα
(αηκαηνπξία), επώδπλε νύξεζε (δπζνπξία), αθξάηεηα νύξσλ θ.ά.
• γηα λα βξεζεί ε αηηία ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ νπξνπνηεηηθνύ
ζπζηήκαηνο, όπσο νη ζπρλέο θαη επαλαιακβαλόκελεο νπξνινηκώμεηο
• γηα λα εληνπηζηνύλ πξνβιήκαηα ζην νπξνπνηεηηθό, όπσο ε
απόθξαμε ηεο νπξήζξαο πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ πξνζηάηε, ιίζνπο,
ή όγθνπο
• γηα λα αμηνινγεζνύλ πξνβιήκαηα πνπ δελ κπνξνύλ λα
θαηαδείμνπλ νη αθηηλνζθνπηθέο εμεηάζεηο ή γηα ηελ πεξαηηέξσ
δηεξεύλεζε πξνβιεκάησλ πνπ δηαπηζηώζεθαλ ζε ππεξερνγξάθεκα,
ππεινγξαθία ή αμνληθή ηνκνγξαθία
• γηα λα γίλεη ςπρξή βηνςία θύζηεο
• γηα λα απνκαθξπλζνύλ κηθξά μέλα ζώκαηα ή ιίζνη από ηελ θύζηε
• γηα λα γίλεη ε ηνπνζέηεζε νπξεηεξηθώλ θαζεηήξσλ
• γηα λα αληηκεησπηζηνύλ πξνβιήκαηα ηνπ νπξνπνηεηηθνύ
ζπζηήκαηνο, π.ρ. γηα ηελ αληηκεηώπηζε αηκνξξαγίαο ηεο θύζηεο

Προετοιμασία για κυστεοσκόπηση
Ελεκεξώζηε ην γηαηξό ζαο:
• αλ είζηε αιιεξγηθνί ζε νπνηαδήπνηε θάξκαθα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληηζεπηηθώλ, ηνπηθώλ αλαηζζεηηθώλ θαη
αληηβηνηηθώλ

• αλ είραηε πνηέ πξόβιεκα αηκνξξαγίαο πνπ δελ ζηακαηνύζε ζην
παξειζόλ ή δηαγλσζκέλε πάζεζε ηνπ αίκαηνο
• αλ παίξλεηε επαξίλε ή νπνηαδήπνηε θάξκαθα πνπ επεξεάδνπλ ηνλ
κεραληζκό πήμεο θαη πξνθαινύλ αηκνξξαγηθή δηάζεζε
• αλ είζηε ή κπνξεί λα κείλεηε έγθπνο ζύληνκα

Μεηά ηελ εμέηαζε κπνξεί λα νπξείηε ζπρλά, κε θάπνην θάςηκν θαηά
ηε δηάξθεηα ή/θαη κεηά ηελ νύξεζε γηα κία ή δύν εκέξεο. Αίκα ή κηα
ξνδ απόρξσζε ζηα νύξα είλαη επίζεο ζπρλά ηελ πξώηε εκέξα. Η
ιήςε πνιιώλ πγξώλ ζα βνεζήζεη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ
ζπκπησκάησλ θαη ζηελ πξόιεςε νπξνινίκσμεο.

