
Ουρθτθρολικοτριψία

Ανδρζασ Φιλντίςθσ
Επιμελθτισ Β` Ουρολόγοσ

Γ.Ν. Βοφλασ ``Αςκλθπιείο``



• 1912: Young     πρϊτθ URS με παιδιατρικό κυςτεοςκόπιο (9,5 Fr)

• 1954: Hopkins  ςφςτθμα οπτικϊν ινϊν

• 1964: Marshall  Ρρϊτθ διεγχειρθτικι εφκαμπτθ ενδοςκόπθςθ

• 1977:  Goodmanand /Lyon  Ρρϊτεσ ςειρζσ ουρθτθροςκόπθςεων (άνω τριτθμόριο ουρθτιρα)

• 1979: Wolfκαταςκεφαςε το πρϊτο άκαμπτο ουρθτθροςκόπιο

• 1980: Castro ςε ςυνεργαςία με Carl-Storz  πρϊτο άκαμπτο ουρθτθροπυελοςκόπιο (11Fr)

• 1989:  Huffman πρϊτο ουρθτθροςκόπιο(8,5 Fr) με κανάλι εργαςίασ 3,5 F



Ουρθτθροςκόπθςθ - Ενδείξεισ

Διαγνωςτικοί λόγοι

• Ζλλειμμα πλιρωςθσ 

• Διερεφνθςθ αιματουρίασ

• Αςκενείσ με (+) κυτταρολογικι 
και (–) απεικόνιςθ

• Ραρακολοφκθςθ / Συντθρθτικι 
κεραπεία ςε κακοικεια 
αποχετευτικισ μοίρασ

Θεραπευτικοί λόγοι 

• Λικίαςθ

• Ξζνα ςϊματα
(encrusted/migrated stent)

• Νεοπλάςματα 

• Στενϊματα

• Συρίγγια 



Αντενδείξεισ Ουρθτθροςκόπθςθσ

Απόλυτεσ

• Σθψαιμία 

• Λοίμωξθ ουροποιθτικοφ

Σχετικζσ

• Ζντονο ςτζνωμα ουρθτιρα ι ςτομίου 

• Ανατομικζσ ανωμαλίεσ (κζςθ λικοτομισ)

• Ανακαταςκευι κατϊτερου ουροποιθτικοφ

• Στζνωμα ουρικρασ / ουρθκροπλαςτικι

• Μεγάλοσ μζςοσ προςτατικόσ λοβόσ 

• Οξεία γωνίωςθ ουρθτιρα

• Φπαρξθ ςυμφφςεων ουρθτιρα από 
προθγθκείςα επζμβαςθ, ακτινοβολία ι 
τραφμα 

• Ραχυςαρκία 



Εκτίμθςθ 
Ρροετοιμαςία Αςκενοφσ

• Ιςτορικό – Φυςικι εξζταςθ 

• Επεμβάςεισ, τραφμα, ακτινοβολία.

• Ανατομικζσ ανωμαλίεσ (ορκοπεδικά προβλιματα)

• Υπερτροφία προςτάτθ

• Λιψθ αντιπθκτικϊν 

Εργαςτθριακόσ  ζλεγχοσ 

Λιψθ αντιβιοτικοφ 1-2 ϊρεσ πριν τθν επζμβαςθ 



Γενικζσ οδθγίεσ

• Θζςθ λικοτομισ

• Το αντίκετο κάτω άκρο από τθν πλευρά τθσ ουρθτθροςκόπθςθσ 
τοποκετείται ςε χαμθλι κζςθ 

• Ζλεγχοσ όλων των εργαλείων και βοθκθτικϊν μζςων πριν τθ 
νάρκωςθ

• Απεικόνιςθ τθσ ανατομίασ του ουρθτιρα με ανιοφςα ουρογραφία 
ςτο χειρουργικό τραπζηι (C-ARM)



Αναιςκθςία

• Η περιοχικι αναιςκθςία είναι επαρκισ ςτο κάτω τριτθμόριο του 
ουρθτιρα

• Πςο ανεβαίνουμε προσ τα άνω θ γενικι αναιςκθςία είναι 
απαραίτθτθ κακϊσ εξαςφαλίηει τθν απαιτοφμενθ χάλαςθ και δεν 
κινδυνεφουμε από απότομεσ κινιςεισ του αςκενοφσ κακϊσ 
πλθρϊνεται θ νεφρικι πφελοσ (Κολικόσ!!!)



Εξοπλιςμόσ

• Ακτινοςκόπθςθ 
• Οδθγά ςφρματα 
• Ουρθτθρικοί κακετιρεσ 
• Διαςτολείσ ουρθτιρα 
• Λαβίδεσ 
• Κακετιρεσ basket
• Λικοτρίπτεσ
• Κυςτεοςκόπιο 
• 0υρθτθροςκόπια
• Κάμερα



Υλικά

Μθ αναλϊςιμα

• Ενδοςκόπια

• Ενδοςωματικοί λικοτρίπτεσ

• Μεταλλικοί διαςτολείσ

• Λαβίδεσ πολλαπλϊν χριςεων

Αναλϊςιμα

• Οδθγά ςφρματα

• Συςκευζσ ςφλλθψθσ λίκων

• Stents/κακετιρεσ

• Μπαλόνια – διαςτολείσ

• Εφκαμπτα /Ημιάκαμπτα 
ουρθτθροςκόπια μιασ χριςεωσ



Ουρθτθροςκόπια



Ημιάκαμπτα ουρθτθροςκόπια Εφκαμπτα ουρθτθροςκόπια

Μικοσ 300 - 450 mm 540 – 700 mm

Διάμετροσ ςτθ κορυφι 4,5 - 11,9 F 
(ςυνικωσ  6 - 8,5 F)

4,9 – 11 F
(ςυνικωσ 7,5 F)

Πεδίο όραςθσ 65 – 90 * 60 – 90 *
(κάμψθ ζωσ 270 *)

Γωνία όραςθσ 5 – 10 0 – 10

Δίαυλοι εργαςίασ 1 – 2 1 – 2

Λικοτριψία Lithoclast , U/S , Laser Laser



Αναλϊςιμα Ρρόςβαςθσ

Σφρματα
• Υδρόφιλα

Δμ:0,034,stiff

• Τφπου Amplatz stiff + super stiff

Δμ:0,034-0,038

• Υβριδικά

• Bentson wire 

• Διαμόρφωςθ άκρου (ευκεία/Κεκαμμζνο/J )

• Μικοσ ανάλογο του ουρθτθροςκοπίου



Αναλϊςιμα Ρρόςβαςθσ

Αγγειογραφικοί κακετιρεσ

• Δμ (  5 F )

• Ευκφ άκρο

• Κεκαμμζνο άκρο

• cobra head

• pigtail



Διαςτολι Ουρθτιρα

• Ουρθτθρικοί κακετιρεσ 

• Teflon διαςτολείσ

• Μεταλλικοί διαςτολείσ 

• Μεταλλικά κθρία 

• Balloon διαςτολείσ

• Υδραυλικoί διαςτολείσ

• Peel away sheaths



Διαςτολείσ Ουρ. Στομίου



Μπαλόνια διαςτολισ 
ουρθτιρα

• Μικοσ : 4-10 cm (ςυνικωσ 6 cm)

• Διάμετροσ διαςτολισ 12-18 cm (ςυνικωσ 14-16 cm)

• Ρίεςθ : 8- 30 atm

*Για το ουρθτθρικό ςτόμιο αρκοφν οι μικρζσ πιζςεισ , ςτον ανϊτερο 
ουρθτιρα επιβάλλεται πίεςθ > 20 atm 



Ριγεσ Ενδοςωματικισ Λικοτριψίασ

• Ηλεκτροχδραυλικόσ λικοτρίπτθσ

• Λικοτρίπτθσ υπεριχων

• Ρνευματικόσ λικοτρίπτθσ

• Συνδυαςμόσ υπεριχων – πνευματικοφ λικοτρίπτθ (Lithoclast)

• Laser λικοτρίπτεσ



Συςκευζσ αφαίρεςθσ λίκων

Baskets Λαβίδεσ /Grasper Λαβίδεσ/ Forceps

1,3 – 3 F 1,9-5 F > 3 F

Καλι απεμπλοκι! Triceps                                       Άκαμπτθ       PNL



Τεχνικι παρεμπόδιςθσ τθσ μετανάςτευςθσ των λίκων 

Stone Cone

• Υδρόφιλοσ ςυρμάτινοσ οδθγόσ

• Ειδικι κικθ

• Ρροϊκθςθ του οδθγοφ

• Μετατρζπεται ςε ςπείραμα  (7 mm)

Ntrap

• Συρμάτινοσ οδθγόσ (2,8 F)

• Μικοσ (145 mm)

• Μετατρζπεται ςε ομπρζλα (7mm)



Back stop gel

• Υδατοδιαλυτό πολυμερζσ

• Θερμοευαιςκθςία (αλλαγι του ιξϊδουσ )

• Εγχζεται κεντρικότερα του λίκου 

• Διενεργείται θ ουρθτθρολικοτριψία

• Διαλφεται με τθν ζγχυςθ κρφου νεροφ και αποβάλλεται ςε 1 ϊρα



Τεχνικζσ
• Η χριςθ υδρόφιλων ι κεκαμμζνου άκρου οδθγϊν ςυρμάτων μπορεί 

να βοθκιςει ςε δφςκολεσ περιπτϊςεισ

• Η τοποκζτθςθ ουρθτθρικοφ κακετιρα πζρα από το άκρο του 
ουρθτθροςκοπίου μπορεί να βελτιϊςει το οπτικό πεδίο κακϊσ 
εξαςφαλίηει απορροι τθσ αποχζτευςθσ



Γενικζσ οδθγίεσ
Ράντα πρζπει να ζχουμε ςτο οπτικό πεδίο τον αυλό ι το οδθγό 

ςφρμα



Γενικζσ οδθγίεσ

Τρόποι αφξθςθσ τθσ πίεςθσ του νεροφ ςε κρίςιμα ςθμεία για βελτίωςθ 
του οπτικοφ πεδίου

• Βαρφτθτα /παραλλαγζσ

• Ρουάρ

• Χειροκίνθτθ αντλία (εξαρτάται από το χειριςτι)

• Αντλία ελεγχόμενθ με ποδόπλθκτρο

Συχνό άδειαςμα τθσ αποχζτευςθσ αλλά και τθσ κφςτθσ !



Ημιάκαμπτο ουρθτθροςκόπιο

• Διαςτολι του ςτομίου (κθρία ι μπαλόνι)

• Κακετθριαςμόσ του ουρθτιρα με οδθγό ςφρμα

• Ρικανι θ χριςθ και δεφτερου οδθγοφ ςφρματοσ και περιςτροφι του 
ενδοςκοπίου για τθ διζλευςθ από ςτενά ςθμεία και ελικοειδείσ 
ςτροφζσ



Εφκαμπτο ουρθτθροςκόπιο

• Διαςτολι του ςτομίου (λιγότερο απαραίτθτθ)

• Κακετθριαςμόσ του ςτομίου (απαραίτθτοσ)

• Ρζραςμα του ενδοςκοπίου μζςω του οδθγοφ ςφρματοσ

Συχνά είναι απαραίτθτθ θ περιςτροφι κατά 180° για τθν είςοδο ςτο
ςτόμιο κακϊσ το κανάλι εργαςίασ βρίςκεται ςτθν 6θ ϊρα



Ureteral Access sheath

• Η χριςθ κθκαριϊν επιτρζπει τθν εφκολθ/ πολλαπλι είςοδο και 
ζξοδο του ενδοςκοπίου με ατραυματικό τρόπο

• Η άκρθ του κθκαριοφ πρζπει να βρίςκεται κάτω από τθν 
πυελοουρθτθρικι ςυμβολι για να εκμεταλλευόμαςτε τισ 
δυνατότθτεσ ενεργθτικισ και πακθτικισ κάμψθσ του 
ουρθτθροςκοπίου



Ημιάκαμπτα

• Ιδανικά για το κάτω τριτθμόριο 
ιδίωσ κάτω από το επίπεδο των 
λαγόνιων αγγείων

• Εφκολθ είςοδοσ ςτο ουρθτθρικό 
ςτόμιο υπό άμεςθ όραςθ

• Εξαιρετικι μετάδοςθ εικόνασ

• Μεγαλφτερα κανάλια εργαςίασ

Εφκαμπτα

• Ιδανικά για το άνω τριτθμόριο, τθν 
πφελο και τουσ κάλυκεσ

• Δυςκολία εφαρμογισ ςτο κάτω 
τριτθμόριο λόγω τθσ αναδίπλωςθσ 
τουσ ςτθν ουροδόχο κφςτθ

• Απαραίτθτθ θ χριςθ οδθγοφ 
ςφρματοσ

• Εφκολθ πρόςβαςθ ςε ολόκλθρθ 
τθν αποχζτευςθ λόγω των 
ενεργθτικϊν και πακθτικϊν 
κάμψεων 



Επιπλοκζσ

Ελάςςονεσ

• Κολικόσ

• Ρυρετόσ

• Λάκοσ διαδρομι

• Αιμορραγία (ελάχιςτθ)

• Αιμορραγία (παρατεταμζνθ)

• Ζξοδοσ ςκιαγραφικοφ

• Ουρολοίμωξθ

• Ρυελονεφρίτιδα

Μείηονεσ

• Διάτρθςθ
• Στζνωμα (απϊτερθ ςυνζπεια 

τραυματιςμοφ)
• Αποκοπι (ζλξθ μεγάλου λίκου 

μζςα ςε basket) 
• Ουρίνωμα
• Ουροςιψθ
• ΑΕΕ
• Εν τω βάκει φλεβοκρόμβωςθ



Επιπλοκζσ - Αντιμετϊπιςθ

• Ο ςθμαντικότεροσ παράγοντασ ςτθν αντιμετϊπιςθ των επιπλοκϊν 
είναι θ άμεςθ αναγνϊριςι τουσ

• Διακοπι τθσ διαδικαςίασ ίςωσ απαιτθκεί

• Τισ περιςςότερεσ φορζσ θ παραμονι ενόσ ουρθτθρικοφ κακετιρα 
είναι αρκετι (λάκοσ διαδρομι, διάτρθςθ και ζξοδοσ ςκιαγραφικοφ)

• Σε περιπτϊςεισ μεγαλφτερθσ ριξθσ μπορεί να τοποκετθκεί και 
διαδερμικι νεφροςτομία



Επιπλοκζσ - Αντιμετϊπιςθ

• Η αιμορραγία ςυνικωσ αυτοπεριορίηεται (άφκονθ ενυδάτωςθ για 
τθν αποφυγι αιμοπθγμάτων)

• Το ουρίνωμα είναι ςυνικωσ μικρό και αντιμετωπίηεται ςυντθρθτικά

• Ο πόνοσ αντιμετωπίηεται με ΜΣΑΦ

• Η λοίμωξθ απαιτεί ανάλογα αντιβιοτικά 

• Σπάνια ςε περιπτϊςεισ πλιρουσ αποκοπισ απαιτείται άμεςθ ανοιχτι 
χειρουργικι αποκατάςταςθ



Κάτι καινοφργιο???

Roboflex Avicenna (2013)

Σχεδιάςτθκε με ςκοπό:

• Ραροχι επιπλζον ςτακερότθτασ ςτουσ ενδοςκοπικοφσ χειριςμοφσ ςε 
ςχζςθ με το χζρι

• Απαλοιφι του μυοςκελετικοφ πόνου του χειρουργοφ, ειδικά ςε 
μεγάλθσ διάρκειασ επεμβάςεισ 

• Σθμαντικι μείωςθ τθσ ακτινοβολίασ

• Ραραπλιςια αποτελεςματικότθτα με τθ κλαςικι FURS,με 
δυνατότθτα χριςθσ ςε δφςκολα περιςτατικά/       λίκουσ



• Μείωςθ κόςτουσ (κόςτοσ ςυντιρθςθσ / επιςκευισ )

• Δεν απαιτείται   αποςτείρωςθ

• Μείωςθ αρικμοφ διαςταυρωμζνων λοιμϊξεων

• Εγγφθςθ καλισ  λειτουργείασ ςε κάκε χριςθ



Ευχαριςτϊ πολφ!!!


