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ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΡΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 
∆ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
Αναστάσιος Αθανασόπουλος, Σταύρος Κοντογιάννης
Μονάδα Ουροδυναµικής Ουρολογίας, Ουρολογική Κλινική, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Πατρών, Πάτρα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ
Ένα σύστηµα ταξινόµησης µε βάση τα ευρήµατα της ουροδυναµικής µελέτης, θα µπορούσε να βοηθήσει 
τόσο στην αξιολόγηση, όσο και στην αντιµετώπιση της εκάστοτε δυσλειτουργίας του κατώτερου 
ουροποιητικού συστήµατος. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προτείνει ένα τέτοιο σύστηµα 
ταξινόµησης. 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
Η προτεινόµενη ταξινόµηση βασίζεται στα δεδοµένα της ουροδυναµικής µελέτης που υποβάλλεται ο 
ασθενής. Χρησιµοποιεί τέσσερα κεφαλαία λατινικά γράµµατα, αραβικούς αριθµούς, και µικρά λατινικά 
γράµµατα ως δείκτες. Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1, χρησιµοποιείται το γράµµα:
   «C» (Compliance) για την προσαρµοστικότητα, όπου οι αριθµοί «1» και «2» χαρακτηρίζουν την 

προσαρµοστικότητα, και τα γράµµατα «a» και «b» τη χωρητικότητα,
   «O» (Overactivity) για την υπερδραστηριότητα του εξωστήρα, όπου ως δείκτες οι αριθµοί «1», 

«2», «3» και «4» δείχνουν τη σοβαρότητα της υπερδραστηριότητας και οι δείκτες «a»,«b» και «c» 
αναπαριστούν την αισθητικότητα της ουροδόχου κύστεως,

   «U» (Urethra) για την ουρήθρα, όπου το «1» σηµαίνει επάρκεια και το «2» ανεπάρκεια,
   «V» (Voiding) για τη φάση κένωσης, όπου ως δείκτες οι αριθµοί «1», «2» και «3» δείχνουν 

το βαθµό συστολής του εξωστήρα και τα γράµµατα «a», «b», «c», «d» και «e» την ενδεχόµενη 
απόφραξη και το χαρακτήρα της.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Τα γράµµατα «C» και «O» καλύπτουν όλα τα σηµαντικά στοιχεία της φάσης πλήρωσης της ουροδόχου 
κύστεως και τα γράµµατα «U» και «V» περιγράφουν την έξοδο των ούρων, δηλαδή τη λειτουργία της 
ουρήθρας και τη φάση κένωσης. Για παράδειγµα, ένας ασθενής µε την ταξινόµηση C1bO3aU1V1b  
είναι ένας ασθενής µε φυσιολογική προσαρµοστικότητα, χαµηλή χωρητικότητα, υπερδραστηριότητα 
του εξωστήρα χαµηλών πιέσεων χωρίς επιτακτική ακράτεια, φυσιολογική αισθητικότητα, επαρκή 
ουρήθρα, φυσιολογική συσταλτικότητα του εξωστήρα και απόφραξη.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η ταξινόµηση COUV µπορεί να βοηθήσει τον κλινικό ιατρό να σχεδιάσει το θεραπευτικό πλάνο και να 
αξιολογήσει την κλινική πορεία του εκάστοτε ασθενούς. Επίσης, δίνοντας µια κοινή ορολογία µπορεί 
να διευκολύνει την επικοινωνία ερευνητικών κέντρων και βοηθά και στην εκπαιδευτική διαδικασία.
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ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
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Πίνακας 1.  
Αλφαριθµητική Ουροδυναµική Ταξινόµηση της ∆υσλειτουργίας του Κατώτερου Ουροποιητικού

C
Compliance 
(Προσαρµοστικότητα)

a = φυσιολογική χωρητικότητα  
 
b = µειωµένη χωρητικότητα1 = φυσιολογική

2 = χαµηλή

O
Overactivity 
(Υπερδραστηριότητα)

a = φυσιολογική αισθητικότητα

b = αυξηµένη αισθητικότητα

c = µειωµένη αισθητικότητα

1 =  υψηλών όγκων (>200ml), 
χωρίς επιτακτική ακράτεια

2 =  υψηλών όγκων (>200ml),  
µε επιτακτική ακράτεια

3 =  χαµηλών όγκων (<200ml), 
χωρίς επιτακτική ακράτεια

4 =  χαµηλών όγκων (<200ml), 
µε επιτακτική ακράτεια

U
Urethra (Ουρήθρα)

1 = επαρκής
2 = ανεπαρκής

V
Voiding (Κένωση Κύστης)

a = χωρίς απόφραξη
b = απόφραξη (απροσδιόριστη)
b(a) =  ανατοµική (anatomical) 

απόφραξη
b(f) =  functional (λειτουργική) 

απόφραξη
c = αµφίβολη απόφραξη
d =  απόφραξη λόγω 

δυσσυνέργειας
e =  η απόφραξη  δεν µπορεί  

να εκτιµηθεί

(+) =  µε κυστεοουρητηρική 
παλινδρόµηση

(-) =  χωρίς κυστεοουρητηρική 
παλινδρόµηση.

Σηµείωση: Η απουσία 
αυτών των δύο συµβόλων 
σηµαίνει ότι δεν εκτιµήθηκε 
η κυστεοουρητηρική 
παλινδρόµηση

1 = φυσιολογικός εξωστήρας

2 = υπολειτουργικός εξωστήρας

3 = ασυστολία εξωστήρα
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