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Σκοπός: Η παρουσίαση, ο απεικονιστικός έλεγχος και η διαφορική διάγνωση σε ασθενή με παραουρηθρική
κύστη.

Υλικό και μέθοδος: Γυναίκα 42 ετών προσήλθε στο νοσοκομείο μας αιτιώμενη δυσουρικά ενοχλήματα και 
δυσπαρευνία από εξαμήνου. Στο χρονικό αυτό διάστημα ανέφερε δύο εμπύρετα επεισόδια με σημαντική 
επιδείνωση των συμπτωμάτων και συνοδό επίσχεση ούρων. Από τη γυναικολογική εξέταση διαπιστώθηκε 
επώδυνο ψηλαφητό μόρφωμα στο πρόσθιο - άνω τοίχωμα του κόλπου, με εν τω βάθει εντόπιση.

Έγινε σύσταση για CT κοιλίας, όπου απεικονίστηκε ομαλά περιγεγραμμένη κύστη πέριξ της ουρήθρας με 
διάμετρο έως 3cm. Ακολούθησε κυστεοσκόπηση για τον αποκλεισμό πιθανού εκκολπώματος της ουρήθρας 
και ακτινοσκόπηση με ανιούσα κυστεογραφία. Δεν διαπιστώθηκε επικοινωνία, διαφυγή σκιαγραφικού και 
εικόνα κοιλότητας. Μοναδικό εύρημα η στένωση και προπέτεια του τοιχώματος στο άνω τριτημόριου της 
ουρήθρας. Στην MRI τριών επιπέδων προσδιορίστηκαν με σαφή τρόπο η σύσταση και η ανατομική θέση της 
βλάβης η οποία εμφάνιζε δίχωρη μορφολογία με λεπτό, εσωτερικό διάφραγμα. Πιθανή διάγνωση, κύστη 
Gartner.



Μόρφωμα με πυκνότητες ύδατος, περιβάλλει σχεδόν πλήρως τη 
γυναικεία ουρήθρα.

Ομαλή πλήρωση της ουροδόχου κύστης, χωρίς εμφανή επικοινωνία 
με παρακείμενες δομές. 

Αξονική τομογραφία - Ανιούσα κυστεογραφία



Αποτέλεσμα: Αποφασίστηκε και διενεργήθηκε η χειρουργική εξαίρεση της κύστης με διακολπική
προσπέλαση - διατομή. Στην προσπάθεια της αποκόλλησης, συνέβη τρώση της ουρήθρας που 
αντιμετωπίστηκε με συρραφή. Το πόρισμα της ιστολογικής εξέτασης ανέφερε κύστη από εμβρυικό 
υπόλειμμα, πιθανώς νεφρικής προελεύσεως. 

Απεικόνιση της κύστης σε στεφανιαίες και εγκάρσιες τομές. Διαυγές το περιεχόμενο με λεπτό διάφραγμα  
κεντρικά. Δίχωρη μορφολογία.

Μαγνητική τομογραφία



Συμπεράσματα: Οι παραουρηθρικές κύστεις στη μεγάλη τους πλειονότητα είναι εμβρυικά 
υπολείμματα του πόρου Gartner. Η διαφορική διάγνωση θα πρέπει να γίνει κυρίως από τα 
εκκολπώματα τις ουρήθρας και σπανιότερα από τους συμπαγείς όγκους του κόλπου, 
(παράδειγμα λειομύωμα) ή τις φλεγμονές των αδένων Skene. Ο ενδοσκοπικός έλεγχος και 
η MRI θέτουν με ασφαλή τρόπο τη διάγνωση, όπως στην περίπτωση της ασθενούς μας. 

MRI: Οβελιαίες τομές στο ύψος της κύστης η οποία καταλαμβάνει το χώρο ανάμεσα στο
πρόσθιο τοίχωμα του κόλπου και το άνω τμήμα της ουρήθρας.


