
ΕΞΩΩΜΑΣΙΚΗ
ΛΙΘΟΣΡΙΨΙΑ

Νίκοσ Μοφρμουρασ ΜD, MSc, FEBU

ΝΙΜΙΤΣ, 15/11/2017



ΕΙΑΓΩΓΗ

• Συμπτωματικι λικίαςθ : 900.000 άτομα ετθςίωσ ςτισ 
ΗΠΑ με ςυνολικό κόςτοσ $ 5,3 δις.

• Εφλογθ θ ανάγκθ λφςθσ του προβλιματοσ

• Μεγάλθ πρόοδοσ ςτθν 
αντιμετώπιςθ με τθ χριςθ τθσ
τεχνολογίασ και των ελάχιςτα
επεμβατικών τεχνικών

• ESWL             1θ γραμμι κερ.



ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

• Ππώηη μονάδα παπαγωγήρ κποςζηικών 

κςμάηων (1969)

• Έναπξη μελεηών με ζκοπό ηη σπήζη ηων 

κποςζηικών κςμάηων ζηην Ιαηπική (1972)

• Dornier HM1 (1980) Οςπολογική κλινική 

Πανεπιζηημίος ηος Μονάσος



ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

n : 1000, 1980-1983  

SFR = 90%

Chaussy and Fuchs, 1986  



ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Dornier HM1 (1980)                               Dornier HM3 (1984)



ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Dornier Compact delta (1999)                 Dornier SII (2008)



ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ



ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΛΙΘΟΣΡΙΠΣΕ

• Νζεσ πθγζσ κρουςτικών κυμάτων

• Καλφτερθ εςτίαςθ

• Καλφτερθ Αποτελεςματικότθτα



ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ ΛΙΘΟΣΡΙΠΣΩΝ

• Παραγωγι κρουςτικών κυμάτων

• Εςτίαςθ

• Μετάδοςθ κυμάτων

• Εντόπιςθ λίκου



ΚΡΟΤΣΙΚΑ ΚΤΜΑΣΑ

Η ESWL δρα μεταδίδοντασ ενζργεια ςτο λίκο
διαμζςου των ιςτών, μζχρι ο λίκοσ να
κατακερματιςτεί ςε μικρά κομμάτια τα οποία κα
αποβλθκοφν αυτόματα από το ουροποιθτικό
ςφςτθμα.



ΚΡΟΤΣΙΚΑ ΚΤΜΑΣΑ

• Ηλεκτροχδραυλικοφ τφπου

• Ηλεκτρομαγνθτικοφ τφπου

• Πιεηοθλεκτρικοφ τφπου



ΗΛΕΚΣΡΟΫΔΡΑΤΛΙΚΟ ΛΙΘΟΣΡΙΠΣΗ



ΗΛΕΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΟ ΛΙΘΟΣΡΙΠΣΗ 



ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΛΙΘΟΣΡΙΠΣΗ



ΕΣΙΑΗ

• Συγκζντρωςθ κρουςτικών κυμάτων ςε ζνα 
εντοπιςμζνο ςθμείο (λίκοσ)

• Μθ εςτιαςμζνα κρουςτικά κφματα       βλ. γφρω 
ιςτών 



ΜΕΣΑΔΟΗ ΚΤΜΑΣΩΝ

• Μζςα ςτο μζςο το οποίο παράγεται χωρίσ 
ςθμαντικι απώλεια ενζργειασ

• Πρώτοι λικοτρίπτεσ Υδάτινο

λοφτρο

• Σφγχρονοι λικοτρίπτεσ Υδάτινο μαξιλάρι



ΕΝΣΟΠΙΗ ΛΙΘΟΤ

• Σωςτι κζςθ

• Ζλεγχοσ αναπνοών

• Ζλεγχοσ πόνου (αναλγθτικά, ζνταςθ)



ΕΝΣΟΠΙΗ ΛΙΘΟΤ

• Παχυςαρκία

• Σκελετικζσ ανωμαλίεσ

• Ακτινοδιαπερατοί λίκοι

• Αζρια εντζρου 

• Ζκτοποσ/πεταλοειδισ νεφρόσ



ΕΝΣΟΠΙΗ ΛΙΘΟΤ

• Ακτινοςκόπθςθ

• US κακοδιγθςθ

• Συνδυαςμόσ

• Συμμετοχι αςκενοφσ 

http://www.tms-uro.com/eng/physicians/images/ESWL-RX1-ApeUK2.jpg


ΕΝΣΟΠΙΗ ΛΙΘΟΤ



• Παράγοντεσ ςχετιηόμενοι με το λίθο

Μζγεκοσ

Εντόπιςθ

Σκλθρότθτα

• Παράγοντεσ ςχετιηόμενθ με τθν αποχ. μοίρα

Ανατομία

Απόφραξθ

• Παράγοντεσ ςχετιηόμενοι με τον αςθενή

BMI

Μυοςκελετικζσ ανωμαλίεσ

Συννοςθρότθτα

Άλγοσ/Συνεργαςία



ΜΕΓΕΘΟ ΛΙΘΟΤ

• Λικιαςικό φορτίο         Σθμαντικοσ παρ. επιτυχίασ

• μεγζκουσ  λίκου          επιτυχία ESWL

• Λίκοι νεφροφ < 2cm SFR ζωσ 90%

• Λίκοι ουρθτιρα < 1cm         ESWL



ΕΝΣΟΠΙΗ-ΝΕΦΡΟ

• Διαφορετικά ποςοςτά επιτυχίασ ςε κάκε ανατομικι 
περιοχι του νεφροφ

• Λίκοι άνω-μζςου πόλου          SFR  90%

• Λίκοι κάτω πόλου           SFR 25-95%



ΕΝΣΟΠΙΗ-ΝΕΦΡΟ

n : 2.670              Συνολικό SFR 79%

Egilmez T, J Endourol 2007 



ΕΝΣΟΠΙΗ-ΝΕΦΡΟ



ΕΝΣΟΠΙΗ-ΚΑΣΩ ΠΟΛΟ

• Παράγ. που επθρεάηουν το αποτελεςμα τθσ ESWL

 Α : Σφςταςθ λίκου

 Β : Αυχενοπυελικι γωνία

 Γ : Μικοσ αυχζνα κάλυκα

 Δ : Πλάτοσ αυχζνα κάλυκα 

• Α : Σκλθρι ςφςταςθ        

• Β < 70ο Κριτιρια 

• Γ > 3 cm Αποτυχίασ

• Δ < 5mm



ΕΝΣΟΠΙΗ-ΚΑΣΩ ΠΟΛΟ



ΕΝΣΟΠΙΗ-ΟΤΡΗΣΗΡΑ 

• Αυτόματθ αποβολι λίκου

 < 5 mm           68%

 5-10 mm           47%

• Mικρότερα ποςοςτά ςε 

μακροχρόνια παραμονι

του λίκου (impacted)

http://www.google.co.uk/imgres?imgurl=http://rpmedia.ask.com/ts?u=/wikipedia/commons/thumb/7/7d/KUB_stone.jpg/190px-KUB_stone.jpg&imgrefurl=http://uk.ask.com/wiki/Urolithiasis&usg=__hi_7uwE3P4rSaiL0xjY3XDidf-c=&h=2048&w=1536&sz=165&hl=en&start=7&zoom=1&itbs=1&tbnid=lcMdx5d56lP0LM:&tbnh=150&tbnw=113&prev=/images?q=ureteral+stone&hl=en&gbv=2&tbm=isch&ei=QaiYTYHJIMO1tAaDxM3bBQ


ΕΝΣΟΠΙΗ-ΟΤΡΗΣΗΡΑ

• ΕWSL : ςυχνά απαιτεί > 1 ςυνεδρίεσ ι 
ςυμπλθρωματικζσ μεκόδουσ.



ΕΝΣΟΠΙΗ-ΟΤΡΗΣΗΡΑ



ΤΣΑΗ ΛΙΘΟΤ

Λίκοι ουρικοφ οξζωσ

Φλεγμονώδεισ λίκοι

Διχδρικό οξαλικό αςβζςτιο

Λίκοι κυςτίνθσ

Μονοχδρικό οξαλικό αςβζςτιο



ΑΝΣΕΝΔΕΙΞΕΙ

• Εγκυμοςφνθ

• Διαταραχζσ πιξθσ/Αντιπθκτικά φάρμακα

• Ουρολοίμωξθ

• Ανεφρυςμα αορτισ/νεφρικισ αρτθρίασ

• Σοβαρι παχυςαρκία

• Σκελετικζσ ανωμαλίεσ

• Ανατομικι απόφραξθ περιφερικά του λίκου



ΕΠΙΠΛΟΚΕ



“STEIΝSTRASSE”

• Συγκζντρωςθσ πολλαπ.  λικιαςικών ςυγκριμμάτων

• Συχνότθτα 4-7 %

• “Silent” 23%

• Stent ςε λίκουσ >15 mm 



ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ ΕΠΙΠΛΟΚΕ 

• Βλάβθ νεφρώνα, μικροαγγείωςθσ,διάμεςου ιςτοφ

Διαταραχι νεφρικισ λειτουργίασ

• Νεφρικι ίνωςθ

ΑΥ (8%)



ESWL KAI HU



ESWL KAI STENT



ΡΤΘΜΟ ΚΡΟΤΕΩΝ

• n : 100 αςκενείσ με μονιρθσ νεφρικοφσ λίκουσ 
τυχαιοποιικθκαν ςε δφο ομάδεσ

60/λεπτό

δεν υπιρχε ςτατ.ςθμαντικι διαφορά

120/λεπτό        



ESWL KAI ΑΝΑΛΓΗΙΑ



ΛΙΘΙΑΗ ΟΤΡΗΣΗΡΑ: α-blockers??

α- blokers βοθκοφν ςτθν αποβολι των λίκων



ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΗ ΠΡΟΦΤΛΑΞΗ




