
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

ΑΝΙΟΥΣΑΣ ΚΥΣΤΕΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΥΡΟΓΕΝΗ ΚΥΣΤΗ

1. Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. “Γ. Γεννηματάς”

2. Τμήμα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Γ.Ν.Α. “Γ. Γεννηματάς”

Πετροχείλου Γλυκερία¹, Διαμαντίδης Ευγένιος², Ζαφειρίου Ελένη¹, Νέλλα Αθηνά-Μαρία², 
Μαυρίδου Βασιλική¹, Καββαδάς Ορέστης¹, Καραγιαννάκης Ηλίας², Γρέτου Σοφία¹, 

Μπαλτούκα Ασημίνα¹, Ραπίδη Χριστίνα-Αναστασία², Μπαλτάς Χρήστος¹



 Ο όρος νευρογενής κύστη χρησιμοποιείται για να περιγράψει διαταραχές της ούρησης σε ασθενείς
με τεκμηριωμένο νευρολογικό νόσημα

 Η νευρογενής κύστη διακρίνεται σε σπαστική ή άτονη

 Αίτια: (1) Τραυματική κάκωση εγκεφάλου ή νωτιαίου μυελού, (2) Νευρολογικό νόσημα (π.χ. ΣΚΠ,
ν.Parkinson, ΑΕΕ, συγγενείς παθήσεις ΝΜ), (3) Μη νευρολογικά νοσήματα τα οποία προκαλούν
σταδιακά σημαντική βλάβη στο νευρικό σύστημα (π.χ. διαβητική νευροπάθεια), (4) Φάρμακα
(αντιχολινεργικά, levodopa, disopyramide)

 Διάγνωση: (1) Ιστορικό-κλινική εξέταση, (2) Απλές απεικονιστικές μέθοδοι (U/S, ανιούσα κυ-
στεογραφία), (3) Ουροδυναμικές δοκιμασίες

 Οι ακτινολογικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται συχνότερα για την αξιολόγηση των μορφολει-
τουργικών διαταραχών της νευρογενούς κύστης στους παραπληγικούς ασθενείς, είναι:

(1) η ανιούσα κυστεογραφία & η ανιούσα δυναμική κυστεογραφία

(2) το απλό υπερηχογράφημα & η ανιούσα υπερηχογραφική κυστεογραφία

 Με τις εξετάσεις αυτές αξιολογούνται:

(1) μορφολογικά χαρακτηριστικά της ουροδόχου κύστης (π.χ. σχήμα, δοκίδωση, λιθίαση, ίζημα)

(2) η παρουσία και ο βαθμός κυστεοουρητηρικής παλινδρόμησης

(3) η λειτουργία της κυστεοσφικτηριακής μονάδας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ



ΥΛΙΚΑ - ΜΕΘΟΔΟΙ

 Αρχειακό υλικό από το Ακτινολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου μας

 Για τις εξετάσεις χρησιμοποιήθηκαν:  

o Υπερηχογράφος Philips iU22

o Ακτινοσκοπικό μηχάνημα Diagnost (Philips)

 Σύντομη ανασκόπηση των απεικονιστικών ευρημάτων της ανιούσας κυστεογραφίας και της

υπερηχογραφίας σε παραπληγικούς ασθενείς με νευρογενή κύστη (τραυμα-τική ή μη βλάβη

του Νωτιαίου Μυελού)

 Συνοπτική παρουσίαση της τεχνικής των προαναφερθέντων εξετάσεων, των περιορισμών

και των πλεονεκτημάτων αυτών

ΣΚΟΠΟΣ



1. Καθετηριασμός της ουροδόχου κύστης και κένωση αυτής.

2. Ακτινογραφία ΝΟΚ (με άδεια την κύστη).

3. Σύνδεση του καθετήρα με συσκευή ορού

4. Χορήγηση σκιαγραφικής ουσίας (φυσιολογικός ορός 500cc με
30% ιωδιούχο σκιαγραφικό μέσο).

5. Η εκτίμηση της χορηγούμενης ποσότητας βασίζεται καταρχήν
στην κλινική πληροφόρηση (π.χ. όγκος ούρων κατά τους
διαλείποντες αυτοκαθετηριασμούς).

6. Η έγχυση διακόπτεται όταν το σκιαγραφικό σταματήσει να
πέφτει ή εάν ο ασθενής εμφανίσει σημεία αυτόνομης δυσρε-
φλεξίας (αυξημένη αρτηριακή πίεση, κεφαλαλγία, βραδυκαρ-
δία, εφίδρωση, καρδιακή αρρυθμία, θόλωση όρασης, άγχος).

7. Η ποσότητα του χορηγούμενου σκιαγραφικού καταγράφεται.

8. Εικόνες λαμβάνονται σε ύπτια και, ει δυνατόν, σε λοξές θέ-
σεις, σε ηρεμία και σε δοκιμασία Valsalva. Ενίοτε λαμβά-
νονται λήψεις και σε θέση Trendelenburg.

9. Η ουροδόχος κύστη κενώνεται, εκτιμάται τυχόν υπόλειμμα
ούρων και αφαιρείται ο καθετήρας.

1. Γεμάτη ουροδόχος κύστη.

2. Υπερηχογραφική εκτίμηση νεφρών, ουρητη-
ρων και ουροδόχου κύστεως με τοποθέτηση
του ασθενούς, εάν δύναται, σε διάφορες
θέσεις (ύπτια, πλάγια κατακεκλιμμένη)

3. Έλεγχος κύστης μετά ούρηση.

ΑΝΙΟΥΣΑ ΚΥΣΤΕΟΓΡΑΦΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΙΟΥΣΑ ΚΥΣΤΕΟΓΡΑΦΙΑ

1. Αφαιρείται ο καθετήρας.

2. Ο ασθενής εξετάζεται ακτινοσκοπικά κατά την προσπάθεια
ούρησης. Εάν δεν μπορεί να ουρήσει σε ύπτια θέση, τοπο-
θετείται σε καθεστηκυία θέση.

Στους ασθενείς που δεν μπορούν να ουρήσουν εκούσια δί-
νεται εντολή να πιέσουν την κοιλιά τους (αύξηση ενδοκοιλι-
ακής πίεσης - έμμεση αύξηση της πίεσης της κύστης).

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΙΟΥΣΑ 
ΚΥΣΤΕΟΓΡΑΦΙΑ

1. Καθετηριασμός της ουροδόχου κύστης.
2. Εισαγωγή φυσιολογικού ορού και σκιαστικής

ουσίας υπερήχων (π.χ. SonoVue, που πε-
ριέχει σταθεροποιημένες μικροφυσσαλίδες).

3. Η ουροδόχος κύστη και οι ουρητήρες εξετά-
ζονται υπερηχογραφικά σε ύπτια θέση κατά
την πλήρωση της κύστης.

4. Οι νεφροί εξετάζονται σε πρηνή θέση κατά
την πλήρωση και κατά την ούρηση.

5. Η ουρήθρα ελέγχεται σε ύπτια θέση κατά
την ούρηση.

ΥΛΙΚΑ – ΜΕΘΟΔΟΙ: Τεχνική εξέτασης 



ΥΛΙΚΑ – ΜΕΘΟΔΟΙ: Περιορισμοί - Πλεονεκτήματα των απεικονιστικών μεθόδων  

 Επιβαρύνει τον ασθενή με ιοντίζουσα ακτινοβολία.

 Απαιτείται περισσότερο προσωπικό.

 Ακτινοσκοπικό μηχάνημα: μικρότερη διαθεσιμότητα
και υψηλότερο κόστος.

 Σκιαγραφικό φθηνό.

 Ελάχιστοι αλλά αναφερόμενοι κίνδυνοι χορήγησης
του σκιαγραφικού μέσου (αντιδράσεις υπερευαισθη-
σίας). Το σκιαγραφικό είναι δυνατόν να απορροφη-
θεί από τον κυστικό βλεννογόνο κατά τη διάρκεια
της κυστεογραφίας.

 Στερείται ιοντίζουσας ακτινοβολίας.

 Ένας χειριστής.

 Μηχάνημα υπερήχων ευρέως διαθέ-
σιμο και φθηνό.

 Σκιαγραφικό υπερήχων πιο ακριβό.

 Οι υπερηχογραφικές σκιαγραφικές
ουσίες είναι σχετικά ασφαλείς. Δεν
έχουν αναφερθεί σοβαρές παρενέρ-
γειες κατά την ενδοκυστική χρήση.

 Τρισδιάστατη (3D) απεικόνιση 

πιστότερη και πληρέστερη αποτύπω-
ση των οργάνων (π.χ. σημαντική υ-
δρονέφρωση, εικονική αναπαράσταση
της εσωτερικής επιφάνειας της ου-
ροδόχου κύστεως «εικονική κυστεο-
σκόπιση»).

ΑΝΙΟΥΣΑ ΚΥΣΤΕΟΓΡΑΦΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Απεικονιστικά ευρήματα – Ανιούσα Κυστεογραφία (1)

Εικόνες σε ύπτια θέση, σε δοκιμασία Valsalva, με 
καταγραφόμενη τη χορηγούμενη ποσότητα σκιαγραφικού. 

Εικόνες κατά την προσπάθεια ούρησης 
με τον ασθενή σε καθεστηκυία θέση

α/α ΝΟΚ



Εικόνα δίκην «κουκουναριού» ή
«χριστουγεννιάτικου δέντρου»          
(pine core ή christmas tree)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Απεικονιστικά ευρήματα – Ανιούσα Κυστεογραφία (2)

Μικρή και επιμηκυσμένη κύστη, ενίοτε με αιχμηρό θόλο, με έντονη 
τοιχωματική δοκίδωση ± εκκολπώματα.  

Διατεταμένη κύστη, με ομαλή παρυφή (ή ελάχιστη δοκίδωση)

Η ουροδόχος κύστη είναι συνεσπασμένη,
με ανώμαλη πάχυνση του τοιχώματός
της ± σχηματισμό εκκολπωμάτων.

Η ουροδόχος κύστη είναι μεγάλη, άτονη, λεπτοτοιχω-
ματική, με μικρή ή καθόλου δοκίδωση.

Εκκολπώματα
• Ψευδή (το σκιαστικό 

μέσο δεν παραμένει) 
μετά την κένωση της 
ουροδόχου κύστης

Σπ α σ τ ι κ ή  κ ύ σ τ η   Ά τ ο ν η  κ ύ σ τ η

Λιθίαση

Από http://radiopaedia.org/images/ 24644

Δοκίδωση
• Πρώιμη επιπλοκή

Εκκολπώματα
• Αληθή (το σκιαστικό 

μέσο παραμένει μετά 
την κένωση της 
ουροδόχου κύστης)

Παρεκτόπιση 
τοιχώματος
• Μετατραυματικό 

ενδοπυελικό αιμάτωμα



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Απεικονιστικά ευρήματα – Ανιούσα Κυστεογραφία (3)

ΚΟΠ σταδίου ΙV, άμφω: 
Παλινδρόμηση των ούρων 
μέχρι τη νεφρική πύελο και 
τους κάλυκες. Οι ουρητήρες 
και οι νεφρικοί πύελοι είναι 
μέτρια διατεταμένα και οι 
κάλυκες μέτρια 
αποστρογγυλεμένοι.

Σχηματική απεικόνιση των βαθμών της ΚΟΠ (συνολικά 5
στάδια σύμφωνα με το Διεθνές Σύστημα Σταδιοποίησης):

- Στάδιο Ι: Παλινδρόμηση ούρων μέχρι τον ουρητήρα μόνο. Η νεφρική
πύελος και οι κάλυκες είναι φυσιολογικά.

- Στάδιο ΙΙ: Παλινδρόμηση ούρων μέχρι τη νεφρική πύελο και τους
κάλυκες. Η νεφρική πύελος και οι κάλυκες απεικονίζονται φυσιολογικά.

- Στάδιο ΙΙΙ: Παλινδρόμηση ούρων μέχρι τη νεφρική πύελο και τους
κάλυκες. Ο ουρητήρας και η νεφρική πύελος είναι ήπια διατεταμένα και οι
κάλυκες ήπια αποστρογγυλεμένοι.

- Στάδιο ΙV: Παλινδρόμηση ούρων μέχρι τη νεφρική πύελο και τους
κάλυκες. Ο ουρητήρας και η πύελος είναι μέτρια διατεταμένα και οι κάλυκες
μέτρια αποστρογγυλεμένοι.

- Στάδιο V: Παλινδρόμηση ούρων μέχρι τη νεφρική πύελο και τους
κάλυκες. Ο ουρητήρας είναι οφιοειδής και διατεταμένος, η νεφρική πύελος
είναι έντονα διατεταμένη και οι κάλυκες έντονα αποστρογγυλεμένοι.

Κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση (ΚΟΠ)

ΚΟΠ σταδίου ΙII προς IV, ΑΡ: 
Παλινδρόμηση των ούρων μέχρι 
τη νεφρική πύελο και τους 
κάλυκες. Ο Αρ ουρητήρας και η 
νεφρική πύελος είναι ήπια προς 
μέτρια διατεταμένα και οι κάλυκες 
μέτρια αποστρογγυλεμένοι.

Παρουσία νεφροστομίας στον ΔΕ 
νεφρό.



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Απεικονιστικά ευρήματα – Υπερηχογράφημα  

Λιθίαση Λιθίαση

Εκκολπώματα

Λίθοι 
εντός των 
εκκολπω-

μάτων

Πάχυνση 
τοιχώματος
- δοκίδωση

Μέτρηση 
υπολείμ-

ματος μετά 
ούρηση

Ατονη 
νευρογενής 

κύστη

Κυστεοουρητηρική 
παλινδρόμηση 

ίζημα

Διάταση του ΠΚΣ

Κυστεοουρητηρική 
παλινδρόμηση 

Διάταση του 
ουρητήρα 



 Η νευρογενής δυσλειτουργία του κατώτερου ουροποιητικού επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την

ποιότητα ζωής των ασθενών με παραπληγία.

 Σε κάθε ππαραπληγικό ασθενή με νευρογενή κύστη απαιτείται λεπτομερής αξιολόγηση,

συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων εξειδικευμένων ιατρών (διαφόρων ειδικοτήτων) και

εφαρμογή των κατάλληλων μεθόδων θεραπείας προς αποφυγή επιπλοκών και απώλειας

της φυσιολογικής λειτουργίας του ανώτερου ουροποιητικού συστήματος.

 Η στενή παρακολούθηση με τη χρήση απεικονιστικών μεθόδων διαδραματίζει σημαντικό

ρόλο στην αξιολόγηση του αποτελέσματος της θεραπείας και στην τροποποίηση αυτής, αν

αυτό κριθεί απαραίτητο, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των

ασθενών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ


