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Από τη σκοπιά του νεφρολόγου
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4 800 Χ… περίπου στα 4.800 π.Χ. 



Ν λ θίΝ λ θίΝεφρολιθίασηΝεφρολιθίαση
Είναι η παρουσίαΕίναι η παρουσίαΕίναι η παρουσία Είναι η παρουσία 
λίθων στην ανώτερηλίθων στην ανώτερηλίθων στην ανώτερη λίθων στην ανώτερη 
μοίρα του ουροποιημοίρα του ουροποιη--μοίρα του ουροποιημοίρα του ουροποιη
τικού συστήματοςτικού συστήματοςτικού συστήματος τικού συστήματος 



Λιθίαση της κύστηςΛιθίαση της κύστηςΛιθίαση της κύστηςΛιθίαση της κύστης
ΕτερόχθονηΕτερόχθονη ΑυτόχθονηΑυτόχθονη
Από πέτρες που Από πέτρες που Συνήθως σε υπερτροφία Συνήθως σε υπερτροφία 

μεταναστεύουν μεταναστεύουν του προστάτη ή στενώματατου προστάτη ή στενώματα

από το νεφρόαπό το νεφρό της ουρήθραςτης ουρήθρας



ΣυχνότηταΣυχνότηταΣυχνότηταΣυχνότητα
44 6 %6 %4 4 –– 6 %6 %

Άτομα που εμφάνισαν πέτρα έχουν πιθανότητα
να εμφανίσουν  δεύτερο επεισόδιο:

 10% σε ένα χρόνο 10% σε ένα χρόνο

 70% μετά από 10 χρόνια   0% με ά α ό 0 χρό α



Θεωρίες δημιουργίας λίθωνΘεωρίες δημιουργίας λίθωνΘεωρίες δημιουργίας λίθωνΘεωρίες δημιουργίας λίθων

 Οργανικού υποστρώματοςΟργανικού υποστρώματος Οργανικού υποστρώματοςΟργανικού υποστρώματος

Υ ύ λάΥ ύ λά Υπερκορεσμού αλάτωνΥπερκορεσμού αλάτων

 Αναστολέων λιθίασηςΑναστολέων λιθίασης



Κωλικός του νεφρούΚωλικός του νεφρούΚωλικός του νεφρούΚωλικός του νεφρού
Οξύς, σφοδρός, διαξιφιστικός πόνοςΟξύς, σφοδρός, διαξιφιστικός πόνοςΟξύς, σφοδρός, διαξιφιστικός πόνος Οξύς, σφοδρός, διαξιφιστικός πόνος 
στην οσφυϊκή ή κοιλιακή χώρα που στην οσφυϊκή ή κοιλιακή χώρα που 
αντανακλά στα έξω γεννητικά όργανααντανακλά στα έξω γεννητικά όργανα

Συνοδεύεται από ναυτία, εμετούς, Συνοδεύεται από ναυτία, εμετούς, 
μετεωρισμό, συχνουρία και δυσουρίαμετεωρισμό, συχνουρία και δυσουρία

περιγράφεται από τους ασθενείςπεριγράφεται από τους ασθενείς
ως ο χειρότερος πουως ο χειρότερος που… ως ο χειρότερος που… ως ο χειρότερος που

αισθάνθηκαν ποτέ …αισθάνθηκαν ποτέ …



Εργαστηριακός έλεγχοςΕργαστηριακός έλεγχοςΕργαστηριακός έλεγχοςΕργαστηριακός έλεγχος

Έχει στόχο:Έχει στόχο:Έχει στόχο:Έχει στόχο:
ί λίθί λίθ την εκτίμηση του λίθουτην εκτίμηση του λίθου

 τα αίτια της λιθίασηςτα αίτια της λιθίασης



τα βότανα ! !τα βότανα ! !τα  βότανα ! ! …τα  βότανα ! ! …
 ΑγριάδαΑγριάδα  ΜαϊντανόςΜαϊντανός
 ΚαλαμπόκιΚαλαμπόκι  ΠολυκόμποςΠολυκόμπος
 ΚριθάριΚριθάρι
 ΚερασοουρέςΚερασοουρές

 ΠλάτανοςΠλάτανος
 ΣημύδαΣημύδα ΚερασοουρέςΚερασοουρές

 ΛουΐζαΛουΐζα
 ΣημύδαΣημύδα
 ΤσουκνίδαΤσουκνίδαζζ

 ΛιθόσπαστοΛιθόσπαστο  Φλαμούρι ή ΤίλιοΦλαμούρι ή Τίλιο



Συντηρητική αγωγήΣυντηρητική αγωγήΣυντηρητική αγωγήΣυντηρητική αγωγή
 Ανακούφιση από τον πόνοΑνακούφιση από τον πόνο

 Περισσότερο νερό, καλύτερη διατροφήΠερισσότερο νερό, καλύτερη διατροφή

 Φάρμακα για διάλυση της πέτραςΦάρμακα για διάλυση της πέτρας

 Αναμονή της εξέλιξηςΑναμονή της εξέλιξης

 Ειδική φαρμακευτική αγωγή Ειδική φαρμακευτική αγωγή 



Φαρμακευτική αγωγήΦαρμακευτική αγωγήΦαρμακευτική αγωγήΦαρμακευτική αγωγή
 ∆ιουρητικά (∆ιουρητικά (θειαζίδεςθειαζίδες))

 ΑλκαλοποίησηΑλκαλοποίηση των ούρωντων ούρων

 ΑλλοπουρινόληΑλλοπουρινόλη

 DD--πενικιλλαμίνηπενικιλλαμίνη

Μόνο με τη σύσταση και την επίβλεψη 
του γιατρού



Αρχική
χειρουργική
αντιμετώπιση



Ουρολογική ΑντιμετώπισηΟυρολογική ΑντιμετώπισηΟυρολογική ΑντιμετώπισηΟυρολογική Αντιμετώπιση



Ουρολογική ΑντιμετώπισηΟυρολογική ΑντιμετώπισηΟυρολογική ΑντιμετώπισηΟυρολογική Αντιμετώπιση

Κυστεοσκόπηση

με εύκαμπτο
όουρητηροσκόπιο



∆ιαδερμική λιθοτριψία∆ιαδερμική λιθοτριψία∆ιαδερμική λιθοτριψία∆ιαδερμική λιθοτριψία



ΕξωτερικόΕξωτερικόΕξωτερικόΕξωτερικό
ΙατρείοΙατρείοΙατρείοΙατρείο

Ν λ θίΝ λ θίΝεφρολιθίασηςΝεφρολιθίασης



ενδοκρινολόγος

ουρολόγος νεφρολόγος

ακτινολόγος παθολόγος διαιτολόγος



Γ. Ν. Α. “Ο Ευαγγελισμός”γγ μ ς

Ιατρείο ΝεφρολιθίασηςΙατρείο Νεφρολιθίασης
με την επωνυμία …με την επωνυμία …

Ε   Ε   Εγώ μπροστά, γιατί:Εγώ μπροστά, γιατί:



… την έσπασα ! … τον ρύθμισα ! … τις λεπτομέρειες !ς ς

ενδοκρινολόγοςγια το καλό των ασθενών βεβαίως, βεβαίως !για το καλό των ασθενών βεβαίως, βεβαίως !
ουρολόγος νεφρολόγος

γ β β ς, β β ςγ β β ς, β β ς

… την εντόπισα ! και τι δεν κάνω !… τον πρωτοείδα !

ακτινολόγος διαιτολόγοςπαθολόγος



Καλή συνέχεια !Καλή συνέχεια !Καλή συνέχεια !Καλή συνέχεια !


