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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 

• Ασθενής ηλικίας 15 ετών διαγιγνώσκεται το 
2003 µε µονήρη λίθο αριστερής νεφρικής 
πυέλου, µετά από κωλικό νεφρού 
 

• Χωρίς προηγούµενο ουρολογικό ιστορικό 
 

• Οικογενειακό ιστορικό αρνητικό για λιθίαση 
 

• Χωρίς άλλα συνοδά προβλήµατα 



2,5cm 





Ποια θεραπεία θα προτείνατε; 

• Εξωσωματική λιθοθρυψία 

• Ανοικτή πυελολιθοτομή 

• Λαπαροσκοπική πυελολιθοτομή 

• Εύκαμπτη ουρητηρονεφροσκόπηση 

• Διαδερμική νεφρολιθοθρυψία 

• Απλή παρακολούθηση 

 



EAU GUIDELINES 2013 



Υποβλήθηκε σε ανοικτή πυελολιθοτοµή !!! 



EAU Guidelines 2013 



Ποια η περαιτέρω αντιμετώπιση; 

• Ανάλυση μόνο του λίθου 

 

• Ανάλυση του λίθου και πλήρης μεταβολικός έλεγχος 

 

• Κανένας επιπλέον άμεσος έλεγχος. Επανεξέταση 
στους 3 μήνες μετεγχειρητικά με υπερηχογράφημα 
νεφρών και κατόπιν μόνο επί συμπτωμάτων 

 

• Κανένας επιπλέον άμεσος έλεγχος. Επανεξέταση 
στους 3 μήνες μετεγχειρητικά και κατόπιν ανά έτος εφ’ 
όρου ζωής  

 

 



EAU Guidelines 2013 





ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 

(συνέχεια) 

• Ο ασθενής δεν υποβλήθηκε σε κανένα έλεγχο και 

για δυο χρόνια παρέμεινε ασυμπτωματικός 

 

• Δυο χρόνια μετά την πρώτη επέμβαση εμφάνισε 

ανώδυνη μακροσκοπική αιματουρία 

 

• Υποβλήθηκε σε απεικονιστικό έλεγχο που έδειξε 

ημικοραλλιοειδή λίθο αριστερού νεφρού 





Ποια θεραπεία θα προτείνατε; 

• Εξωσωματική λιθοθρυψία 

• Ανοικτή πυελολιθοτομή 

• Λαπαροσκοπική πυελολιθοτομή 

• Εύκαμπτη ουρητηρονεφροσκόπηση 

• Διαδερμική νεφρολιθοθρυψία 

• Απλή παρακολούθηση 

 



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 

(συνέχεια) 

• Στον ασθενή τοποθετήθηκε pig-tail και προγραμματίστηκε 

για SWL 

Συμφωνείτε; 



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 

(συνέχεια) 

 

 

• Οι γονείς αποφασίζουν να αλλάξουν θεράποντα ιατρό και 

νοσοκομείο και τελικά ο ασθενής υποβάλλεται σε PCNL 



 











ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 

(συνέχεια) 

 Ο ασθενής υποβάλλεται σε πλήρη μεταβολικό 

έλεγχο και ο λίθος αποστέλλεται για ανάλυση 

 

• Ανάλυση λίθου: Κυστίνη 100% 

 

• Μεταβολικός έλεγχος: Κυστινουρία (500mg/d)*, 

χωρίς άλλη μεταβολική διαταραχή   

 

 *500mg/d ~2mmol/d 





Ποια η περαιτέρω αντιμετώπιση; 

1. Απλή παρακολούθηση 

 

2. Γενικές διαιτητικές προφυλακτικές οδηγίες 

 

3. Χορήγηση παραγόντων που αλκαλοποιούν τα ούρα 

 

4. Χορήγηση φαρμάκων που δεσμεύουν την κυστίνη 
(π.χ. tiopronin) 

 

5. Τα 2, 3 και 4 σε συνδυασμό 



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 

(συνέχεια) 

 Στον ασθενή δίνεται σύσταση: 

 

• Να ακολουθήσει γενικές διαιτητικές οδηγίες 

 

• Να λάβει αλκαλοποιητικά φάρμακα από του 

στόματος (κιτρικά άλατα). Στόχος: pH ούρων >7,4 











ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 

(συνέχεια) 

• Ο ασθενής 18 μήνες αργότερα εμφανίζει κωλικό 

αριστερού νεφρού 



2,6 cm 



Ποια θεραπεία θα προτείνατε; 

• Εξωσωματική λιθοθρυψία 

• Ανιούσα ουρητηροσκοπική λιθοθρυψία 

• Κατιούσα (διαδερμική) ουρητηροσκοπική 
λιθοθρυψία 

• Λαπαροσκοπική ουρητηρολιθοτομή 

• Ανοικτή ουρητηρολιθοτομή 





+ Σύσταση του λίθου 



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 

(συνέχεια) 

 

 

• Ο ασθενής υποβλήθηκε σε ανιούσα ουρητηροσκοπική 

λιθοθρυψία. Ο λίθος μετακινήθηκε στο νεφρό και η επέμβαση 

ολοκληρώθηκε ως εύκαμπτη ουρητηρονεφροσκόπηση και 

λιθοθρυψία με holmium:YAG laser 



 



Ποια η περαιτέρω αντιμετώπιση; 

1. Απλή παρακολούθηση 

 

2. Γενικές διαιτητικές προφυλακτικές οδηγίες 

 

3. Χορήγηση παραγόντων που αλκαλοποιούν τα ούρα 

 

4. Χορήγηση φαρμάκων που δεσμεύουν την κυστίνη 
(π.χ. tiopronin) 

 

5. Τα 2, 3 και 4 σε συνδυασμό 



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 

(συνέχεια) 

 Στον ασθενή δίνεται σύσταση: 

 

• Να ακολουθήσει γενικές διαιτητικές οδηγίες 

 

• Να λάβει αλκαλοποιητικά φάρμακα από του 

στόματος (κιτρικά άλατα). Στόχος: pH ούρων >7,4 

 

• Να λάβει tiopronin (έναρξη με 250mg x 2) και στη 

συνέχεια (250mg x 4) 







 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΝ 

ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΝΤΑ ΛΙΘΙΑΣΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ 

ΜΕ ΛΙΘΟ ΑΛΛΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 



ΛΙΘΟΙ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 













Level of evidence 



Level of evidence 





Level of evidence 



ΛΙΘΟΙ ΟΥΡΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ 









 

 

ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΛΙΘΟΙ 





Level of evidence 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 


