
 
 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ  
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ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ 

ΥΠΕΡ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΣΤΗ 

 

 

ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ 

 



∆ήλωση συµφερόντων 

� Καµία 



ΙΣΤΟΡΙΚΟ: ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-
ΠΑΡΟΥΣΑ ΝΟΣΟΣ 

� ΓΥΝΑΙΚΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 54 ΕΤΩΝ 
� Συχνουρία > 8 φορές/µέρα 
� Νυκτουρία: περίπου 2 ουρήσεις/νύκτα, που 

συνήθως ξυπνούν την ασθενή 
� Έντονη έπειξη για ούρηση, που περιγράφεται ως 

άµεση ανάγκη για ούρηση, µόλις γίνει αντιληπτή η 
αίσθηση ούρησης 

� Ήπιο υπερηβικό άλγος κατά την ούρηση 
� Χωρίς ακούσια αποβολή ούρων. 
 
     
 

 



 ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ 

� ΑΥ, διαγνωσµένη προ 3ετίας 

� Σκωληκοειδεκτοµή σε παιδική ηλικία 

� Αναφερόµενη διαλείπουσα οσφυοισχιαλγία, 
που αντιµετωπίζεται  περιστασιακά µε 
αντιφλεγµονώδη 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  

� Λήψη α-ΜΕΑ ως αντιυπερτασικού 

� Περιστασιακή λήψη ΜΣΑΦ. 

 

 



ΑΤΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ  

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

� ∆ύο φυσιολογικοί τοκετοί προ 25 και προ 27 
χρόνια. 

� Χωρίς χειρουργικές επεµβάσεις στην πύελο.  

� Εµµηνόπαυση από 5ετίας 

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Ελεύθερο 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Πατέρας µε ΣΝ και 
µητέρα µε Σ∆ 

 

 



ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

� ΚΟΙΛΙΑ: µαλακή, ευπίεστη, ανώδυνη 

� Ύψος=168 cm, ΣΒ=79 kg,            
BMI=29(υπέρβαρη) 

� ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ: 

�  Μικρού βαθµού κυστεοκήλη 

� Χωρίς απώλεια ούρων, κατά τη δοκιµασία 
του βήχα. 

� Αµφίχειρη γυναικολογική εξέταση χωρίς 
ευρήµατα. 



ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

� Τενόντια αντανακλαστικά κάτω άκρων φυσιολογικά 
και οµότιµα άµφω. 

� Επιγονάτιο(Ο2-Ο4) 

� Αχίλλειο(Ο5-Ι2) 

� Φυσιολογική αισθητικοτήτα και κινητικότητα κάτω 
άκρων. 

� Φυσιολογική αισθητικότητα περινέου 

 

 

  



∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΥΡΗΣΗΣ(3 συναπτές 
µέρες) 

� 11 ουρήσεις/ηµέρα 
� 3 επεισόδια/νύκτα 
� Χωρίς απώλειες 
� Μέγιστο µεσοδιάστηµα µεταξύ των 

ουρήσεων: 1 ώρα και 25 λεπτά. 
� Μέγιστη χωρητικότητα που καταγράφηκε: 

340 ml. 
� Συνολικός όγκος ουρων=1800 ml 
� Όγκος ούρων κατά τη νύκτα=350 

ml.(19.5% του συνολικού όγκου) 
 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

� Γενική ούρων: Π=Ο-1. Ε=1-2 κοπ. 

� Καλλιέργεια ούρων: στείρα 

� Σάκχαρο ορού= 97 mgr/dl 

� UR=45 mgr/dl 

� CR=1.1 mgr/dl   



ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

� U/S ουροποιητικού: αρ νεφρός σε πιο 
χαµηλή θέση από τον δεξιό. Χωρίς άλλα 
ευρήµατα από τους νεφρούς ή την κύστη. 

� Υπόλειµµα ούρων (σε 2 µετρήσεις) =20 ml. 



ΚΥΣΤΕΟΜΑΝΟΜΕΤΡΗΣΗ 



ΚΥΣΤΕΟΜΑΝΟΜΕΤΡΗΣΗ 



ΚΥΣΤΕΟΜΑΝΟΜΕΤΡΗΣΗ 

 



ΚΥΣΤΕΟΜΑΝΟΜΕΤΡΗΣΗ 

 



ΚΥΣΤΕΟΜΑΝΟΜΕΤΡΗΣΗ 

� Θέση ασθενούς: καθιστή 
� Ρυθµός έγχυσης: 20 ml/sec 
� Αισθητικότητα: αυξηµένη 
                          πρώτη αίσθηση:30 ml. 
� Χωρητικότητα: φυσιολογική 
                          όγκος:403 ml 
� Προσαρµοστικότητα: φυσιολογική 
� Λειτουργία εξωστήρα: υπέρδραστηριότητα 
            πρώτη έπειξη: όγκος:30 ml 
                                   
� Λειτουργία ουρήθρας: φυσιολογική (µη ανεπαρκής)                                      



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΙΕΣΗΣ-ΡΟΗΣ 

 



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΙΕΣΗΣ-ΡΟΗΣ 
 

� ∆ιάµετρος καθετήρα: 8 Fr 
� Θέση ασθενούς: καθιστή 
� Πιέσεις εξωστήρα: 30 cm H2O  
� Stop test : δεν κατέστη δυνατό λόγω κακής 

συνεργασίας της ασθενούς 
� Όγκος αποβληθέντων ούρων=325 ml 
� Υπόλειµµα ούρων: 78 ml 
� Μέγιστη ροή: 13.0 ml/sec 
� Ουρηθρικές αντιστάσεις: Rmin=Pves/Qmax²=0.34 

(ΦΤ<0.2) 
� PIP1=Pdet max+ Qmax=43 (ΦΤ=30-75) 
 



ΟΥΡΟΡΟΟΜΕΤΡΗΣΗ 

 



ΟΥΡΟΡΟΟΜΕΤΡΗΣΗ 

� Μέγιστη ροη: 13.7ml/sec 

� Mέση ροή:4.7ml/sec 

� Ποσότητα αποβληθέντων ούρων:287 ml 

� Υπόλειµµα ούρων:0 ml 

� Μορφολογία καµπύλης: διακεκοµµένη 

 



ΝΟΜΟΓΡΑΜΜΑ BLAIVAS 

fQmax=13.7 ml/s,Pdet-max=30 cm H2O 



ΚΥΣΤΕΟΜΑΝΟΜΕΤΡΗΣΗ 2 

 



ΚΥΣΤΕΟΜΑΝΟΜΕΤΡΗΣΗ 2 

 



ΚΥΣΤΕΟΜΑΝΟΜΕΤΡΗΣΗ 2 

� Θέση ασθενούς: καθιστή 

� Ρυθµός έγχυσης: 10 ml/sec 

� ∆εν παρατηρήθηκε υπερδραστηριότητα του 
εξωστήρα, παρά µόνο σε υψηλούς όγκους. 

� ∆εν επιχειρήθηκε πρόκληση µε βήχα ή µε 
αλλαγή θέσης της ασθενούς.  

 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Όλα τα δεδοµένα αυτής της ουροδυναµικής 
µελέτης συνηγορούν υπέρ ιδιοπαθούς 
υπερδραστηριότητας του εξωστήρα, που 
εκδηλώνεται ιδιαίτερα µε τις τεχνικές 
πρόκλησης. ∆εν παρατηρήθηκε ακράτεια , 
ενώ διαπιστώθηκε ήπια απόφραξη, µε 

µηδενικό υπόλειµµα ούρων.  



ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΟΥΡΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
                ΟΥΡΟ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΝ ΠΑΤΡΑΣ 











ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΟΥΡΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2 





 

 
 
 
 
 

                                Σας ευχαριστώ 


