ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ

Τι είναι η κςζηεοζκόπηζη;
Η θπζηενζθόπεζε είλαη κία δηαγλσζηηθή εμέηαζε πνπ επηηξέπεη ζην νπξνιόγν
λα εμεηάζεη ην
εζσηεξηθό ηεο νπξήζξαο θαη ηεο νπξνδόρνπ θύζηεο ρξεζηκνπνηώληαο έλα
ιεπηό εξγαιείν πνπ
νλνκάδεηαη θπζηενζθόπην. 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 (θαλάιη εξγαζίαο).
Τα ζύγρξνλα θπζηενζθόπηα είλαη εύθακπηα, πνπ δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα
γίλεη ε εμέηαζε κε
ηνπηθή αλαηζζεζία ηεο νπξήζξαο κε μπινθατλε ζε κνξθή γέιεο (gel). Επίζεο
δίλνπλ ηε
δπλαηόηεηα λα γίλεη βηληενζθνπηθή θαηαγξαθή ηεο εμέηαζεο ζε DVD.

Ποια είναι η διαδικαζία ηηρ κςζηεοζκόπηζηρ;
Ο αζζελήο μαπιώλεη ζην εηδηθό θξεβάηη θαη ν ηαηξόο απνιπκαίλεη ηελ πεξηνρή
ησλ γελλεηηθώλ
νξγάλσλ κε αληηζεπηηθό. Καηόπηλ γίλεηαη ε εηζαγσγή ηνπ ηνπηθνύ
αλαηζζεηηθνύ ζηελ νπξήζξα.
Μεηά από πάξνδν 10 ιεπηώλ, ην θπζηενζθόπην εηζάγεηαη ζηελ νπξήζξα θαη
αξγά πξνσζείηαη πξνο
ηελ θύζηε. 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. Απηή ε δπλαηόηεηα εμαιείθεη
ηελ αλάγθε γηα πην
εθηεηακέλε επέκβαζε ππό λάξθσζε.

Γιαηί γίνεηαι η κςζηεοζκόπηζη;
Η θπζηενζθόπεζε κπνξεί λα γίλεη:
• γηα λα βξεζεί ε αηηία ζπκπησκάησλ, όπσο ην αίκα ζηα νύξα (αηκαηνπξία),
επώδπλε νύξεζε
(δπζνπξία), αθξάηεηα νύξσλ, ζπρλνπξία ή δηζηαγκό, αδπλακία νύξεζεο
(θαηαθξάηεζε), ή κηα
μαθληθή θαη επηηαθηηθή αλάγθε γηα νύξεζε
• 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 αμηνινγήζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ δελ κπνξνύλ λα θαηαδείμνπλ νη
αθηηλνζθνπηθέο
εμεηάζεηο ή γηα ηελ πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ
δηαπηζηώζεθαλ από
ππεξερνγξάθεκα ή από ππεινγξαθία ή αμνληθή ηνκνγξαθία
• γηα λα γίλεη ςπρξή βηνςία θύζηεο
• γηα λα απνκαθξπλζνύλ κηθξά μέλα ζώκαηα από ηελ θύζηε
• γηα λα γίλεη ε ηνπνζέηεζε νπξεηεξηθώλ θαζεηήξσλ (stents), γηα λα
βνεζήζνπλ ηε θάζνδν ησλ
νύξσλ από ηνπο λεθξνύο ζηελ θύζηε
• γηα λα αληηκεησπηζηνύλ πξνβιήκαηα ηνπ νπξνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο, π.ρ.
γηα ηελ αληηκεηώπηζε
αηκνξξαγίαο ηεο θύζηεο, ή ηελ αλαθνύθηζε από εκπόδηα ζηελ νπξήζξα
(ιίζνο)

Πωρ να πποεηοιμαζηείηε
Ενημεπώζηε ηο γιαηπό ζαρ:
• αλ είζηε αιιεξγηθνί ζε νπνηαδήπνηε θάξκαθα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
αληηζεπηηθώλ,
ηνπηθώλ αλαηζζεηηθώλ θαη αληηβηνηηθώλ
• αλ είραηε πνηέ πξνβιήκαηα 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, όπσο αζπηξίλε (Salospir®, Aspirin®,
Aggrenox®), θινπηδνγξέιε

(Plavix® θαη Iscover®), ηηθινπηδίλε (Ticlid® θαη Ticlodone ®),
αζελνθνπκαξόιε (Sintrom®),
βαξθαξίλε (Panwarfin®), πξαζνπγξέιε (Effient®), δαβηγαηξάλε (Pradaxa®)
• είζηε ή κπνξεί λα κείλεηε έγθπνο ζύληνκα
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Η θπζηενζθόπεζε ζπλήζσο γίλεηαη 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
επηζθιεξίδηα ή ξαρηαία ή γεληθή αλαηζζεζία ηόηε γίλεηαη ζε λνζειεπηηθό ρώξν
(όρη ζην ηαηξείν).
Οιόθιεξε ε εμέηαζε κπνξεί λα δηαξθέζεη από 30 έσο 45 ιεπηά.
Εάλ ρξεζηκνπνηείηαη γεληθή ή λσηηαία αλαηζζεζία, κελ ηξώηε ή πίλεηε ηίπνηα
γηα ηνπιάρηζηνλ 8
ώξεο πξηλ από ηε εμέηαζε. Σπδεηήζηε κε ην γηαηξό ζαο πνηα κέζνδνο είλαη
θαιύηεξε γηα ζαο.
Αλ δελ ζα κείλεηε ζην λνζνθνκείν κεηά από θπζηενζθόπεζε κε αλαηζζεζία,
λα θαλνλίζεηε
θάπνηνο δηθόο ζαο άλζξσπνο λα ζαο νδεγήζεη ζπίηη κεηά από ηε εμέηαζε θαη
αθνύ ην επηηξέςεη
ν αλαηζζεζηνιόγνο.
Επίζεο ζα ζαο ρνξεγεζεί θάπνην αληηβηνηηθό θάξκαθν (ζπλήζσο ιίγν πξηλ
ηελ θπζηενζθόπεζε)
γηα ηελ πξόιεςε ηεο ινίκσμεο ηνπ νπξνπνηεηηθνύ πνπ ζα κπνξνύζε λα
πξνθιεζεί από ηε εμέηαζε.

Τι να πεπιμένω μεηά ηην εξέηαζη;
Μεηά ηελ εμέηαζε κπνξεί λα νπξείηε ζπρλά, κε θάπνην θάςηκν θαηά ηε
δηάξθεηα θαη κεηά ηελ
νύξεζε γηα κία ή δύν εκέξεο. Αίκα ή κηα ξόδ απόρξσζε ζηα νύξα είλαη
επίζεο θνηλά ηελ πξώηε
εκέξα ηεο εμέηαζεο θαη ηελ επόκελε, ηδίσο αλ γίλεη βηνςία. Να πίλεηε πνιιά
πγξά γηα λα βνεζήζεη
ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπκπησκάησλ θαη γηα ηελ πξόιεςε νπξνινίκσμεο.
Επικοινωνήζηε με ηο ιαηπείο εάν:
• Τα νύξα ζαο παξακέλνπλ θόθθηλα ή βιέπεηε πνιιά πήγκαηα,
αθνύ έρεηε νπξήζεη αξθεηέο θνξέο.
• Δελ έρεηε νπξήζεη 4 ώξεο κεηά ηε εμέηαζε ή έρεηε έληνλε επηζπκία γηα
νύξεζε κε πόλν.
• Έρεηε ππξεηό, ξίγνο ή έληνλν πόλν ζηελ θνηιηά ή πιεπξά.
Απηά κπνξεί λα είλαη ζεκάδηα κηαο κόιπλζεο ησλ λεθξώλ.
• Έρεηε ζπκπηώκαηα ινίκσμεο ηνπ νπξνπνηεηηθνύ:
- Πόλν ή θάςηκν θαηά ηελ νύξεζε.
- Αίζζεζε λα νπξείηε ζπρλά, αιιά ζπλήζσο κηθξέο κόλν πνζόηεηεο νύξσλ.
- Έληνλε επηζπκία κε δηαθπγή νύξσλ.
- Πόλν ή έλα αίζζεκα ηάζεο ζην θάησ κέξνο ηεο θνηιηάο.__

