ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ

Η λεθξνιηζίαζε (‘πέηξεο ζηνπο λεθξνύο’) απνηειεί κία εμαηξεηηθά ζπρλή πάζεζε, γλσζηή
από ηελ αξραηόηεηα. Φαίλεηαη όηη αθνξά ην 10-15 % ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ ζηηο
αλεπηπγκέλεο ρώξεο. Παξνπζηάδεη δε κία αύμεζε ζηελ επίπησζή ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εγθπκνζύλεο. πγθεθξηκέλα ε νπξνιηζίαζε είλαη ε ζπρλόηεξε κε γπλαηθνινγηθή αηηία
λνζειείαο ζην λνζνθνκείν γηα κία έγθπν. Πνζνζηηαία,1 ζηηο 1000 πεξίπνπ εγθύνπο ζα
θάλνπλ θνιηθό ηνπ λεθξνύ. πλήζσο ε πέηξα ζηε δηάγλσζε είλαη ζηνλ νπξεηήξα, ζην
ζσιελάθη δειαδή πνπ κεηαθέξεη ηα νύξα από ην λεθξό ζηελ νπξνδόρν θύζηε. Σν 90% ησλ
θσιηθώλ ζπκβαίλνπλ κεηά ην πξώην ηξίκελν ηεο εγθπκνζύλεο.
Η νπξνιηζίαζε ζηελ εγθπκνζύλε απνηειεί κία δύζθνιε πνιιέο θνξέο θαηάζηαζε γηα
δηάθνξνπο ιόγνπο.
1) Καηαξρήλ ζηελ εγθπκνζύλε απαγνξεύεηαη λα πξαγκαηνπνηήζνπκε αθηηλνγξαθία λεθξώλ
θαη νπξεηήξσλ γηα ιόγνπο αθηηλνβνιίαο ηνπ εκβξύνπ. Απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα πνιιέο
θνξέο λα ππάξρεη δπζθνιία ζηε δηάγλσζε θαη ζηνλ εληνπηζκό ηεο πέηξαο (ην απιό
ππεξερνγξάθεκα πνπ επηηξέπεηαη απεηθνλίδεη θαιά ηνπο λεθξνύο θαη ηελ θύζηε, όρη όκσο
ηνλ νπξεηήξα). Γηα ηνπο ίδηνπο ιόγνπο απνθεύγεηαη θαη ε αμνληθή ηνκνγξαθία.
2) Η εγθπκνζύλε απνηειεί απόιπηε αληέλδεημε γηα ηελ εμσζσκαηηθή ιηζνηξπςία θαζώο
βάδεη ζε θίλδπλν ην έκβξπν.
3) Πνιιά από ηα θάξκαθα εθινγήο ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θσιηθνύ (πρ αληηθιεγκνλώδε)
δε δίλνληαη ή δίλνληαη κε κεγάιε πξνζνρή ζηελ έγθπν γπλαίθα.
4) Η θιηληθή εηθόλα ηνπ θσιηθνύ κπνξεί λα κνηάδεη κε άιια ζπκπηώκαηα ηεο εγθπκνζύλεο
(πρ λαπηία θαη έκεηνη), νπόηε πνιιέο θνξέο αξγεί ε δηάγλσζε. Επίζεο κπνξεί λα γίλεη ιάζνο
δηάγλσζε αξρηθά ιόγσ ηεο ηδηαηηεξόηεηαο (ππάξρνπλ δεκνζηεύζεηο γηα 30% ιαλζαζκέλε
δηάγλσζε ,θπξίσο ζθσιεθνεηδίηηδα ή εθθνιπσκαηίηηδα).
5) ηελ εγθπκνζύλε νη νπξεηήξεο δελ πεξηζηέιινληαη θπζηνινγηθά ιόγσ ησλ νξκνληθώλ
αιιαγώλ ζην γπλαηθείν ζώκα θαη απηό θάλεη πην δύζθνιε ηελ απηόκαηε απνβνιή ησλ
ιίζσλ. Επίζεο ην ίδην ην έκβξπν πηέδεη ηνπο νπξεηήξεο θαη απηό δπζθνιεύεη ηε δηέιεπζε
ησλ ιίζσλ.
Παξόιεο ηηο δπζθνιίεο θαίλεηαη όηη ε πιεηνςεθία ησλ ιίζσλ (πεξίπνπ 80%) ηειηθά ζα
απνβιεζεί απηόκαηα κε ζπληεξεηηθή αληηκεηώπηζε. Τπάξρνπλ όκσο θαη πεξηπηώζεηο πνπ ε
πέηξα δελ πεξλά θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξόσξν ηνθεηό ή ζνβαξή νπξνινίκσμε κε ζήςε.
Γεληθά όηαλ ν πόλνο δελ ππνρσξεί , ν νπξνιόγνο ζπλήζσο ηνπνζεηεί έλα εζσηεξηθό
ζσιελάθη πνπ ιέγεηαη pig-tail θαη εμαζθαιίδεη όηη ηα νύξα πεξλάλε πξνο ηελ θύζηε. Απηό
είλαη κία πξνζσξηλή ιύζε θαη ε νξηζηηθή ιύζε δίλεηαη κεηά ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνύ .ήκεξα
ππάξρνπλ θαη νη πξώηεο αλαθνξέο ζηε βηβιηνγξαθία γπλαηθώλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζε
νπξεηεξνζθόπεζε θαη εζσηεξηθή ιηζνζξπςία κε laser θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο.
Απηό δείρλεη αζθαιέο ζε έκπεηξα ρεηξνπξγηθά ρέξηα.

Γεληθά κε ζσζηή θαη έγθαηξε δηάγλσζε ηεο λεθξνιηζίαζεο ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζσζηή
αληηκεηώπηζε, δηαζθαιίδεηαη ε πγεία ηόζν ηεο εγθύνπ όζν θαη ηνπ παηδηνύ.
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