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Λίθος ουρητήρα 

Η παρουσία πέτρας (λίθου) στον ουρητήρα 
συγκαταλέγεται στις δυνητικά πιο οδυνηρές 
και συχνές ουρολογικές διαταραχές. Στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, το 7% των γυναικών 
και το 12% των ανδρών θα εμφανίσουν 
λίθους στο ουροποιητικό σύστημα και οι 
αριθμοί αυτοί αυξάνονται δευτερογενώς, 
πιθανώς λόγω περιβαλλοντικών και 
διαιτητικών αλλαγών στον σύγχρονο κόσμο. 
Ευτυχώς, οι περισσότεροι ασθενείς που 
διαγιγνώσκονται με λίθο στον ουρητήρα θα 
είναι σε θέση να περάσουν την πέτρα τους 
χωρίς καμία επέμβαση ή χειρουργικές 
επεμβάσεις. 


Στοιχεία ανατοµίας 

Το ουροποιητικό σύστημα είναι παρόμοιο με 
ένα σύστημα υδραυλικών εγκαταστάσεων, με 
μια σειρά ειδικών σωλήνων που μεταφέρουν 
νερό και άλατα μέσω του σώματος. Ένα 
κανονικό ουροποιητικό σύστημα 
περιλαμβάνει δύο νεφρά, δύο ουρητήρες, 
την ουροδόχο κύστη και την ουρήθρα.


Τα νεφρά λειτουργούν ως σύστημα φίλτρου 
για το αίμα, καθαρίζοντάς το από 
δηλητηριώδη υλικά και διατηρώντας 
πολύτιμα σάκχαρα, άλατα και μέταλλα. Τα 
ούρα, τα απόβλητα της διαδικασίας 
φιλτραρίσματος, παράγονται στο νεφρό και 
συνεχώς διοχετεύονται μέσω δύο σωλήνων 
που ονομάζονται ουρητήρες από το νεφρό 
στην ουροδόχο κύστη.
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Οι ουρητήρες είναι πολύ λεπτοί σε διάμετρο και τα μυϊκά τοιχώματα τους συστέλλονται για να 
κάνουν κύματα κίνησης που ωθούν τα ούρα στην ουροδόχο κύστη. Η κύστη είναι μια επεκτάσιμη 
ελαστική δομή που αποθηκεύει τα ούρα και μπορεί εύκολα να διαταθεί. Ο σωλήνας μέσω του 
οποίου ρέουν τα ούρα έξω από το σώμα ονομάζεται ουρήθρα.


Ουρητηρικός λίθος 

Ο ουρητηρικός λίθος είναι μια πέτρα νεφρών που έχει βγει από το νεφρό και έχει μετακινηθεί 
προς τα κάτω στον ουρητήρα. Η πέτρα ξεκινά ως μικροσκοπικοί κόκκοι αδιάλυτων υλικών που 
βρίσκονται στο σημείο όπου συλλέγονται τα ούρα στο νεφρό. Όταν τα ούρα ρέουν έξω από το 
νεφρό, οι κόκκοι του αδιάλυτου υλικού παραμένουν πίσω. Το υλικό που αποτίθεται είναι 
συνήθως ένα ορυκτό που ονομάζεται οξαλικό ασβέστιο. υπάρχουν όμως και άλλα, λιγότερο 
κοινά, υλικά που μπορούν επίσης να σχηματίσουν μια πέτρα νεφρών όπως η κυστίνη, το 
φωσφορικό ασβέστιο, το ουρικό οξύ και ο στρουβίτης. Με την πάροδο του χρόνου, όλο και 
περισσότερο αδιάλυτο υλικό κατατίθεται, και η πέτρα σταδιακά γίνεται μεγαλύτερη. Οι 
περισσότερες πέτρες εισέρχονται στον ουρητήρα όταν είναι ακόμα αρκετά μικρές ώστε να 
περάσουν ολόκληρο τον ουρητήρα και να φτάσουν στην ουροδόχο κύστη. Από εκεί, η πέτρα 
περνάει έξω από το σώμα με την ούρηση. Μερικές πέτρες, από τη στιγμή που φεύγουν από το 
νεφρό, έχουν γίνει πολύ μεγάλες για να περάσουν από ολόκληρο τον ουρητήρα. Τέτοιες πέτρες 
μπορεί να κατατεθούν σε ένα στενό τμήμα του ουρητήρα, προκαλώντας πόνο και ενδεχομένως 
να εμποδίσουν τη ροή των ούρων. Αυτές οι πέτρες μπορεί να χρειαστούν θεραπεία.


Συµπτώµατα ουρητηρικού λίθου 

Συνήθως, το αρχικό σύμπτωμα ενός ουρητηρικού λίθου είναι ένα ακραίο άλγος που 
περιγράφεται από μερικούς ως χειρότερο από αυτό που σχετίζεται με τον τοκετό. Ο πόνος 
συχνά αρχίζει ξαφνικά, όταν η πέτρα μετακινείται μέσα στον νεφρό ή τον ουρητήρα και προκαλεί 
ερεθισμό ή φράξιμο. Χαρακτηριστικά, ένα άτομο αισθάνεται έναν απότομο, σπασμωδικό πόνο 
στην πλάτη ή στην πλευρά, στην περιοχή του σώματος όπου βρίσκεται ο νεφρός. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, ο πόνος μπορεί να ακτινοβολεί στην κάτω κοιλιακή χώρα ή στη βουβωνική χώρα. 
Συχνά, τον πόνο συνοδεύουν αίμα στα ούρα, ναυτία και εμετός.


Υπάρχουν κάποιες καταστάσεις όταν οι πέτρες δεν παράγουν προφανή συμπτώματα. Ωστόσο, 
αν και οι πέτρες μπορεί να είναι "σιωπηλές", μπορούν ακόμα να αυξάνονται και μπορεί ακόμη 
και να απειλούν με μη αναστρέψιμες βλάβες στη λειτουργία των νεφρών. Σε άλλες περιπτώσεις, 
μια πέτρα μπορεί να μην είναι αρκετά μεγάλη για να προκαλέσει σημαντικά συμπτώματα, αλλά 
μπορεί ακόμα να προκαλέσει ένα αίσθημα βουβού πόνου που συχνά συγχέεται με μυϊκό ή 
εντερικό άλγος. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί επίσης ότι εάν πυρετός ή ρίγη τότε μπορεί να 
υπάρχει λοίμωξη κατάσταση η οποία χρήζει άμεσης χειρουργικής θεραπείας.  


Εάν η πέτρα είναι πολύ μεγάλη για να περάσει εύκολα, ο πόνος συνεχίζεται καθώς οι μύες στο 
τοίχωμα του μικροσκοπικού ουρητήρα προσπαθούν να διώξουν την πέτρα προς την ουροδόχου 
κύστη και ο νεφρός διογκώνεται από την στάση των ούρων πάνω από την απόφραξη. Εαν η 
πέτρα βρίσκεται στον ουρητήρα κοντά στην ουροδόχο κύστη μπορεί να εμφανίσει συχνουρία ή 
αίσθημα καύσους κατά τη διάρκεια της ούρησης. Σε έναν άνθρωπο, ο πόνος μπορεί να κινηθεί 
και προς τα κάτω στην άκρη του πέους.


Το μέγεθος της πέτρας είναι ένα σημαντικό στοιχείο όταν πρόκειται για ένα λίθο ουρητήρα. 
Παρόλο που υπάρχουν περιπτώσεις όπου πέτρες τόσο μικρές όσο 2 mm έχουν προκαλέσει 
πολλά συμπτώματα ενώ μεγαλύτερες  έχουν περάσει ήσυχα, ο γενικός κανόνας είναι ότι οι 
πέτρες 5 mm ή λιγότερο είναι πιο πιθανό να περάσουν χωρίς την ανάγκη παρέμβασης και 
πέτρες μεγαλύτερες από 5 mm είναι πιο δύσκολο να περάσουν αυθόματα.


�2



10/26/18

Πώς διαγιγνώσκονται οι λίθοι ουρητήρα; 

Μερικές φορές "σιωπηλές" πέτρες που δεν προκαλούν συμπτώματα ανευρίσκονται τυχαία σε 
μια ακτινογραφία που έγινε κατά τη διάρκεια γενικών εξετάσεων. Αυτές οι πέτρες πιθανότατα θα 
περάσουν αυτόματα. Αν όμως αυτές οι τυχαία ανιχνευόμενες πέτρες είναι μεγάλες, τότε μπορεί 
να απαιτηθεί θεραπεία. Πιο συχνά όμως, οι πέτρες ουρητήρα βρίσκονται στην απεικόνιση που 
λαμβάνεται όταν κάποιος παραπονιέται για αίμα στα ούρα ή ξαφνικό πόνο. Αυτές οι 
διαγνωστικές εικόνες δίνουν στον γιατρό πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος και την 
τοποθεσία της πέτρας. Οι εξετάσεις αίματος και ούρων μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην 
ανίχνευση οποιωνδήποτε ανωμαλιών που θα μπορούσαν να περιπλέξουν τη διαχείριση της 
πέτρας.


Εάν υπάρχει υποψία λιθίασης ουρητήρα που δεν είναι εμφανής με απλό υπερηχοτομογράφημα ή 
ακτινογραφία, τότε μπορεί να απαιτηθεί σάρωση του ουροποιητικού συστήματος με αξονική 
τομογραφία (CT).


Θεραπευτικές επιλογές 

Η αντιμετώπιση της λιθίασης του ουρητήρα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος, τη θέση 
και τον αριθμό των λίθων που υπάρχουν. Ευτυχώς, η πλειοψηφία των μικρών λίθων (διαμέτρου 5 
mm ή λιγότερο) θα περάσει αυτόματα. Μόλις περάσει μια πέτρα, δεν απαιτείται άλλη θεραπεία. 
Είναι πάντα χρήσιμο να κρατήσουμε την αποβαλόμενη πέτρα, αν είναι δυνατόν, έτσι ώστε να 
μπορεί να γίνει ανάλυση  για να εξετασθεί η σύστασή της. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η 
πλειοψηφία των λίθων (95 τοις εκατό) που είναι ικανές για αυτόματη αποβολή θα περάσουν μέσα 
σε έξι εβδομάδες. Μετά από αυτό το διάστημα, η συνεχιζόμενη αναμονή πιθανώς δεν είναι 
δικαιολογημένη και εάν η πέτρα δεν έχει περάσει, πιθανόν θα χρειαστεί περαιτέρω θεραπεία.


Ο ξαφνικός πόνος που εμφανίζεται όταν οι μικρές πέτρες αρχίζουν να μετακινούνται προς τα 
κάτω στον ουρητήρα μπορούν συνήθως να αντιμετωπιστούν με παυσίπονα (αντιφλεγμονώδη και 
μη). Μερικοί άνθρωποι μπορεί επίσης να χρειάζονται φάρμακα κατά της ναυτίας. Ορισμένοι 
τύποι λίθων, όπως εκείνοι που κατασκευάζονται από ουρικό οξύ, μπορούν να διαλυθούν με 
ιατρική θεραπεία. Η πλειοψηφία όμως αποτελείται από ασβέστιο και δεν διαλύεται μόνο με το 
φάρμακο.


Η χειρουργική επέμβαση πρέπει να επιλεχθεί για τις περιπτώσεις όπου η συντηρητική 
προσέγγιση έχει αποτύχει. Χειρουργική επέμβαση μπορεί να χρειαστεί εάν ένας ουρητηρικός 
λίθος:


• δεν περάσει μετά από εύλογο χρονικό διάστημα

• προκαλεί σταθερό και έντονο πόνο

• προκαλεί επίμονη ναυτία και έμετο, έτσι ώστε ο ασθενής να μην είναι σε θέση να ανεχθεί 

φαγητό ή υγρό

• είναι πολύ μεγάλο για να περάσει μόνο του

• προκαλεί λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος


Ιστορικά, η χειρουργική αφαίρεση μίας πέτρας νεφρού περιελάμβανε μια χειρουργική επέμβαση 
με μια τομή και έναν συχνά μακρύ χρόνο ανάρρωσης. Σήμερα, όμως, οι περισσότερες πέτρες 
μπορούν να αντιμετωπιστούν με ένα ελάχιστα επεμβατικό, ή ακόμα και μη επεμβατικό τρόπο. Ως 
αποτέλεσμα, οι χρόνοι ανάκτησης τώρα μετριούνται σε ημέρες, όχι σε εβδομάδες. Μερικές από 
τις θεραπείες για πέτρες στα νεφρά περιλαμβάνουν:


Εξωσωματική λιθοτριψία κρουστικού κύματος (ESWL®). Η ESWL® είναι η πιο συχνά 
χρησιμοποιούμενη διαδικασία για την εξάλειψη των λίθων των νεφρών. Η ESWL χρησιμοποιεί ένα 
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μηχάνημα που ονομάζεται λιθοτρίπτης, το οποίο λειτουργεί κατευθύνοντας υπερηχητικά ή 
κρουστικά κύματα που δημιουργούνται έξω από το σώμα σας ("εξωσωματική") μέσω του 
δέρματος και του ιστού, μέχρι να χτυπήσουν τις πυκνές πέτρες στα νεφρά. H συσωρευτική 
επίδραση των επαναλαμβανόμενων κρουστικών κυμάτων οδηγεί σε μια αυξανόμενη πίεση στην 
πέτρα, μέχρι που τελικά η πέτρα κατακερματίζεται σε μικρά κομμάτια. Αυτά τα μικρά κομμάτια, 
με το μέγεθος των κόκκων άμμου, συνήθως περνούν εύκολα μέσα από το ουροποιητικό σύστημα 
και αποβάλλονται στα ούρα του ασθενούς. Η ESWL χρησιμοποιείται γενικά όταν η πέτρα δεν 
είναι υπερβολικά μεγάλη, ο νεφρός λειτουργεί καλά και δεν υπάρχει εμπλοκή στη διέλευση των 
θραυσμάτων πέτρας. Η ESWL  χρησιμοποιεί υπερηχογράφημα ή ακτινοσκόπηση για τον 
εντοπισμό της πέτρας και την εστίαση των κρουσμάτων κύματος.


Στις περισσότερες περιπτώσεις, η λιθοτριψία κρουστικού κύματος γίνεται σε εξωτερικούς 
ασθενείς. Ο χρόνος αποκατάστασης είναι σύντομος και οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να 
ξαναρχίσουν κανονικές δραστηριότητες σε λίγες μέρες. Ωστόσο, μία συνεδρία ESWL® από μόνη 
της μπορεί να μην απελευθερώσει τον ασθενή από όλους του μικρούς λίθους. Μπορεί να 
χρειαστεί μια επανάληψη της συνεδρίας ESWL®. Το ESWL® δεν είναι η ιδανική επιλογή 
θεραπείας για όλους τους ασθενείς. Οι ασθενείς που είναι έγκυοι, παχύσαρκοι, έχουν 
παρεμπόδιση της πέτρας, έχουν ανευρύσματα κοιλιακής αορτής, λοιμώξεις του ουροποιητικού 
συστήματος ή μη διορθωμένες αιμορραγικές διαταραχές δεν πρέπει να υποβάλλονται σε 
ESWL®. Επιπλέον, ορισμένοι παράγοντες όπως το μέγεθος της πέτρας, η τοποθεσία και η 
σύνθεση ενδέχεται να απαιτούν άλλες εναλλακτικές λύσεις για την απομάκρυνση πέτρας.


Λόγω πιθανής δυσφορίας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, γενικά απαιτείται αναισθησία ή 
καταστολή. Αν και η ESWL μπορεί να εκτελεστεί και μόνο με μεγάλη καταστολή, τα ποσοστά 
επιτυχίας μπορεί να είναι καλύτερα όταν χρησιμοποιείται γενική αναισθησία. Μόλις ολοκληρωθεί 
η θεραπεία, τα μικρά σωματίδια πέτρας περνούν στη συνέχεια κάτω από τον ουρητήρα και 
τελικά αφαιρούνται. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί να τοποθετηθεί ένας 
ενδοαυλικός νάρθηκας επάνω στον ουρητήρα πριν από την  ΕSWL για να βοηθήσει στην 
διέλευση των θραυσμάτων πέτρας.


Ορισμένοι τύποι πέτρας (κυστίνη, μονοϋδρικό οξαλικό ασβέστιο) μπορεί να είναι ανθεκτικοί σε 
ΕSWL και μπορεί να απαιτούν μια εναλλακτική θεραπευτική προσέγγιση. Επιπλέον, οι 
μεγαλύτερες πέτρες μπορεί να μην διασπώνται σε κομμάτια αρκετά μικρά ώστε να 
αποβάλλονται από τα νεφρά. Οι πέτρες που βρίσκονται στο κάτω μέρος του νεφρού έχουν 
επίσης μειωμένη πιθανότητα αποβολής.


Ενώ η λιθοτριψία του κρουστικού κύματος θεωρείται ασφαλής και αποτελεσματική, μπορεί να 
προκαλέσει επιπλοκές. Οι περισσότεροι ασθενείς έχουν αίμα στα ούρα τους για μερικές ημέρες 
μετά τη θεραπεία. Μώλωπες και ελάσσονος δυσφορία στην πλάτη ή την κοιλιά από τα κύματα 
είναι επίσης κοινές. Για να μειωθεί ο κίνδυνος επιπλοκών, οι ουρολόγοι συνήθως ενημερώνουν 
τους ασθενείς τους για την αποφυγή της ασπιρίνης και άλλων φαρμάκων που επηρεάζουν την 
πήξη του αίματος για μια χρονική περίοδο πριν τη θεραπεία. Μια άλλη επιπλοκή μπορεί να 
συμβεί αν τα θραύσματα πέτρας προκαλούν δυσφορία καθώς περνούν μέσα από το 
ουροποιητικό σύστημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο ουρολόγος θα εισαγάγει έναν μικρό σωλήνα 
που ονομάζεται pigtail μέσω της ουροδόχου κύστης, αποτρέποντας αυτή την επιπλοκή.


Η ουρητηροσκόπηση περιλαμβάνει τη χρήση ουρητηροσκοπίων, μικρών εύκαμπτων ή ημι-
άκαμπτων τηλεσκοπίων που μπορούν να εισαχθούν από την ουρήθρα και μέσω της ουροδόχου 
κύστης στον ουρητήρα χωρίς τομή. Αυτά τα όργανα επιτρέπουν στον γιατρό να δει απευθείας 
μια πέτρα ουρητήρα. Έχουν επίσης μικρά κανάλια εργασίας μέσω των οποίων μπορούν να 
περάσουν διάφορες συσκευές για την αφαίρεση ή θρυμματισμό της πέτρας. Η αναισθησία 
χρησιμοποιείται γενικά και ένας καθετήρας αφήνεται γενικά στον ουρητήρα για λίγες ημέρες 
μετά τη θεραπεία ενώ λαμβάνει χώρα επούλωση. Η ουρητηροσκόπηση αναπτύχθηκε στη 
δεκαετία του 1970 και τέθηκε σε ευρεία χρήση κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 και της 
δεκαετίας του '90. Οι κίνδυνοι της ουρητηροσκόπησης περιλαμβάνουν διάτρηση ή στένωση 
(ουλώδης ιστός), ειδικά εάν η πέτρα έχει προσβληθεί ή ενσωματωθεί μέσα στο τοίχωμα του 
ουρητήρα για περισσότερο από δύο μήνες. Η πλειονότητα των ουρητηροσκοπικών διαδικασιών 
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μπορεί να διεξαχθεί ως χειρουργική μιας ημέρας και τα περισσότερα άτομα μπορούν να 
επιστρέψουν στην εργασία μέσα σε λίγες ημέρες μετά τη διαδικασία.


Η διαδερμική νεφρολιθοτομή (PNL). Αυτή η διαδικασία είναι η θεραπεία επιλογής για ασθενείς με 
ουρητηρικούς λίθους που είναι μεγαλύτεροι, βρίσκονται σε μια θέση που δεν επιτρέπει 
αποτελεσματική χρήση του SWL ή προκαλούν ένα τόσο σοβαρό μπλοκάρισμα ώστε να μην 
μπορούν να παρακαμφθούν με τη χρήση στεντ.


Σε αυτή τη διαδικασία, ο χειρουργός κάνει μια μικρή τομή στην περιοχή των πλευρών και στη 
συνέχεια χρησιμοποιεί ένα όργανο που ονομάζεται νεφροσκόπιο για να εντοπίσει και να 
αφαιρέσει την πέτρα. Για μεγαλύτερες πέτρες, μπορεί να χρειαστεί ένας τύπος ανιχνευτή 
ενέργειας (υπερήχων, ηλεκτροϋδραυλικών, υδραυλικών, λέιζερ ή πνευματικών) για να σπάσουν 
την πέτρα σε μικρά κομμάτια. Όλα αυτά γίνονται ενώ ο ασθενής είναι υπό αναισθησία.


Ένα πλεονέκτημα αυτής της διαδικασίας έναντι της  ΕSWL είναι ότι ο χειρουργός αφαιρεί τα 
θραύσματα πέτρας αντί να στηρίζεται στη φυσική τους διέλευση από τους ουρητήρες. Γενικά, οι 
ασθενείς παραμένουν στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της νύχτας και μπορεί να έχουν έναν 
μικρό καθετήρα στο νεφρό ή στον ουρητήρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επούλωσης. Οι 
περισσότεροι ασθενείς μπορούν να επαναλάβουν τη δραστηριότητα τους σε μία έως δύο 
εβδομάδες.


Ανοιχτό χειρουργείο Αυτή είναι η πιο επεμβατική θεραπεία και σπάνια γίνεται αυτές τις μέρες. Σε 
ανοικτή χειρουργική επέμβαση για πέτρες ουρητήρα, ο γιατρός κάνει μια χειρουργική τομή για να 
εκθέσει τον ουρητήρα όπου βρίσκεται η πέτρα. Μια άλλη περικοπή γίνεται στο ίδιο το ουρητήρα 
και η πέτρα αφαιρείται άμεσα. Η ανοικτή χειρουργική επέμβαση προορίζεται για πολύ 
περίπλοκες, δύσκολες περιπτώσεις. Οι περισσότεροι ασθενείς χρειάζονται περίπου έξι 
εβδομάδες για να αναρρώσουν μετά την επέμβαση.


Αν και τα ποσοστά επανεμφάνισης πέτρας διαφέρουν με τα άτομα, γενικά υπάρχει 50% 
πιθανότητα να ξανασχηματιστούν  πέτρες μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Συνεπώς, η πρόληψη 
είναι απαραίτητη. Ο ουρολόγος σας μπορεί να παρακολουθήσει μερικές εξετάσεις για να 
προσδιορίσει ποιοι παράγοντες (π.χ. φάρμακα ή δίαιτα) πρέπει να αλλάξουν για να μειώσουν τον 
κίνδυνο. Τα αποτελέσματα της θεραπείας μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με την επιλεγμένη 
θεραπευτική προσέγγιση, καθώς και με τους ειδικούς για τον ασθενή και την πέτρα παράγοντες.
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