Λικίαςθ ουροποιθτικοφ

Τι είναι η "λιθίαση τοσ οσροποιητικού"
Ληζίαζε νπξνπνηεηηθνύ είλαη ε δεκηνπξγία ιίζνπ ή ιίζσλ κέζα ζηελ απνρεηεπηηθή κνίξα ηνπ
νπξνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο. Αλάινγα ινηπόλ κε ηελ εληόπηζε, έρνπκε ιηζίαζε ησλ λεθξώλ
(λεθξνιηζίαζε), ιηζίαζε ησλ νπξεηήξσλ (ησλ ζσιήλσλ πνπ κεηαθέξνπλ ηα νύξα από ηα
λεθξά ζηελ νπξνδόρν θύζηε), ιηζίαζε ηεο νπξνδόρνπ θύζηεο θαη ηέινο ιηζίαζε ηεο
νπξήζξαο (ηνπ ζσιήλα πνπ βγάδεη ηα νύξα από ηελ θύζηε πξνο ηα έμσ).

Η οςπολιθίαση αποτελεί την τπίτη κατά σειπά σςσνότηταρ πάθηση τος οςποποιητικού μετά τιρ
οςπολοιμώξειρ και τιρ παθήσειρ τος πποστάτη.
Η λεθξνιηζίαζε είλαη θνηλό πξόβιεκα πγείαο ζηνλ γεληθό πιεζπζκό. Με βάζε ηα δηαζέζηκα
επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία πάλω από ην 10% ηωλ αλδξώλ θαη ην 5% ηωλ γπλαηθώλ έρνπλ έλα
ζπκπηωκαηηθό επεηζόδην λεθξνιηζίαζεο έωο ηελ ειηθία ηωλ 70 εηώλ. Η λεθξνιηζίαζε είλαη ζπρλόηεξε
ζηνπο άλδξεο ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο (πεξίπνπ 2:1)· ε ζπρλόηεηα ηεο λεθξνιηζίαζεο απμάλεηαη κε ηελ
ειηθία ηδηαίηεξα ζε γπλαίθεο, κε απνηέιεζκα ε δηαθνξά ζηα δπν θύια ζηαδηαθά λα ράλεηαη. Η λόζνο έρεη
ηελ ηάζε λα ππνηξνπηάδεη· άηνκα κε έλα αξρηθό επεηζόδην λεθξνιηζίαζεο ππνηξνπηάδνπλ ζε πνζνζηό
10 έωο 15% ζε έλα έηνο, 35 έωο 40% ζε κηα πεληαεηία θαη πεξίπνπ 50% ζε κηα δεθαεηία.

Γευγπαθικέρ πεπιοσέρ με ςτηλή ςγπαζία και αςξημένη θεπμοκπαζία εςνοούν ηον
ζσημαηιζμό λίθυν.

Σφμφωνα με άλλεσ απόψεισ που αναφζρονται ςτθ βιβλιογραφία, υποςτθρίηεται ότι θ
αυξθμζνθ ζκκεςθ ςτον ιλιο προκαλεί αυξθμζνθ παραγωγι 1,25-διυδροξυβιταμίνθσ D
και αυξθμζνθ ζκκριςθ αςβεςτίου ςτα οφρα. Αυτό ίςωσ είναι θ αιτία αυξθμζνθσ
ςυχνότθτασ ουρολικίαςθσ κατά τθ διάρκεια των καλοκαιρινϊν μθνϊν. Η κατανάλωςθ
διαφόρων τροφϊν και ποτϊν που προκαλοφν τθ μεγαλφτερθ απζκκριςθ ςτα οφρα
λικογόνων ουςιϊν ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν αυξθμζνθ ςυχνότθτα ουρολικίαςθσ.
Ίσωρ γι ’αςτό το λόγο η Κρήτη θεωπείται από τιρ πεπιοσέρ με αςξημένα ποσοστά εμυάνισηρ
λιθίασηρ τος οςποποιητικού σςστήματορ.

Κλινικά ζςμπηώμαηα
Ο πόνορ είλαη ην πην θνηλό ζύκπηωκα ηεο λεθξνιηζίαζεο. Οθείιεηαη ζηελ κεηαθίλεζε ηνπ ιίζνπ από ηελ
πύειν πξνο ηνλ νπξεηήξα. Κπκαίλεηαη από ήπηα ελόριεζε έωο ηδηαίηεξα βαζαληζηηθό νμύ πόλν, πνπ
εκθαλίδεηαη θαηά θύκαηα ρξνληθήο δηάξθεηαο 20 έωο 60 ιεπηώλ, πνπ αλαθέξεηαη ωο κυλικόρ νεθπού.

Εληνπίδεηαη ζηα πιεπξά ή ζηελ θνηιηαθή ρώξα ρακειά.

Αιμαηοςπία ππάξρεη ζηελ πιεηνλόηεηα ηωλ πεξηπηώζεωλ θαη νθείιεηαη ζε ηξαπκαηηζκό ηεο ππέινπ ή
ηνπ νπξεηήξα από ηνλ ιίζν. Μπνξεί λα είλαη καθξνζθνπηθή, νπόηε ηα νύξα έρνπλ ρξώκα ξνδ ή
θνθθηλωπό θαη γίλεηαη αληηιεπηή από ηνλ ίδην ηνλ αζζελή, ή κηθξνζθνπηθή, νπόηε δηαπηζηώλεηαη ζε
γεληθή εμέηαζε νύξωλ. Όηαλ ε αηκαηνπξία ζπλδπάδεηαη κε πόλν, αλαθέξεηαη ωο επώδςνη αιμαηοςπία
θαη ζέηεη ηζρπξή ππόλνηα γηα παξνπζία λεθξνιηζίαζεο.
Η ναςηία θαη νη έμμεηοι, ν πόλνο θαηά ηελ νύξεζε θαη ε έπεημε γηα νύξεζε κπνξνύλ λα ζπλδπάδνληαη
κε ηα πξνεγνύκελα ζπκπηώκαηα ή λα απνηεινύλ ηα κόλα ζπκπηώκαηα ηεο λεθξνιηζίαζεο.

Διάγνυζη ηηρ νεθπολιθίαζηρ
Η δηάγλωζε ηεο λεθξνιηζίαζεο γίλεηαη κε βάζε ην ιζηοπικό, ηα ζςμπηώμαηα θαη ηελ κλινική εξέηαζη
ηνπ αζζελνύο θαη επηβεβαηώλεηαη κε απεικονιζηικέρ εξεηάζειρ.
Τν ςπεπησογπάθημα νεθπών είλαη ε εμέηαζε επηινγήο ζε αζζελείο πνπ πξέπεη λα απνθύγνπλ ηελ
αθηηλνβνιία (γηα παξάδεηγκα, έγθπεο γπλαίθεο). Ο ππεξερνγξαθηθόο έιεγρνο, δίλεη αμηόπηζηεο
πιεξνθνξίεο γηα ην εάλ ζπλππάξρεη απόθξαμε ζηελ ξνή ηωλ νύξωλ (δηάηαζε ππέινπ, πδξνλέθξωζε).
Ωζηόζν, ηδηαίηεξα κηθξνί ιίζνη, θαζώο επίζεο θαη ιίζνη ζηνλ νπξεηήξα δελ αλαδεηθλύνληαη ζην
ππεξερνγξάθεκα.
Η ακηινογπαθία ΝΟΚ, είλαη απιή θαη εύθνια δηαζέζηκε εμέηαζε, πνπ εληνπίδεη ζρεηηθά κεγάινπο
αθηηλνζθηεξνύο ιίζνπο (γηα παξάδεηγκα, ιίζνπο πνπ πεξηέρνπλ αζβέζηην) ζηα λεθξά θαη ζηνπο
νπξεηήξεο.
Η ενδοθλέβια πςελογπαθία (intravenus pyelogram IVP) ή ελδνθιέβηνο νπξνγξαθία, ήηαλ ζην
παξειζόλ ε εμέηαζε επηινγήο. Πέξαλ ηεο εληόπηζεο λεθξόιηζωλ, δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ παξνπζία
απόθξαμεο θαη ηελ ύπαξμε αλαηνκηθώλ αλωκαιηώλ ζηελ απνρεηεπηηθή κνίξα ηνπ νπξνπνηεηηθνύ πνπ
πξνδηαζέηνπλ ζε ζρεκαηηζκό ιίζωλ. Δεδνκέλεο όκωο ηεο κεγάιεο έθζεζεο ζε αθηηλνβνιία θαη ηνπ
ελδερόκελνπ αιιεξγηθήο αληίδξαζεο ζηε ζθηαγξαθηθή νπζία, ζηηο κέξεο καο ρξεζηκνπνηείηαη όιν θαη
ιηγόηεξν.

Αντιμετώπιση της λιθίασης τοσ οσροποιητικού (Θεραπεία)
Η αληηκεηώπηζε ηεο νπξνιηζίαζεο ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο πξέπεη λα είλαη άκεζε θαη
απνηειεζκαηηθή, δηόηη όηαλ ππάξρεη απόθξαμε ησλ νπξνθόξσλ νδώλ ν θίλδπλνο
πδξνλέθξσζεο θαη πιήξνπο θαηαζηξνθήο ηνπ λεθξνύ είλαη άκεζνο. Όηαλ κάιηζηα επηπιαθεί
θαη κε νπξνινίκσμε, ε θαηαζηξνθή ηνπ λεθξνύ είλαη ξαγδαία.
Η ζεξαπεία ηεο νπξνιηζίαζεο, αλαιόγσο κε ηελ πεξίπησζε θαη κε ην είδνο ηεο ιηζίαζεο,
κπνξεί λα είλαη:





Σπληεξεηηθή-θαξκαθεπηηθή
Εμσζσκαηηθή ιηζνηξηςία
Ελδνζθνπηθή
Χεηξνπξγηθή

Πρόληυη λιθίασης οσροποιητικού
Αθνύ αληηκεησπηζηεί ην νμύ επεηζόδην κίαο ιηζίαζεο θαη ν αζζελήο απαιιαγεί από ην ιίζν
ηνπ, ζα πξέπεη λα γίλεη ν απαξαίηεηνο έιεγρνο θαη λα ιεθζνύλ ηα αλαγθαία πξνιεπηηθά
κέηξα, ώζηε λα πξνιεθζνύλ νη ππνηξνπέο, πνπ ζηελ πεξίπησζε ησλ ιηζηαζηθώλ αζζελώλ
είλαη πνιύ ζπλεζηζκέλεο.Καη' αξρήλ έλαο πλήρης οσρολογικός έλεγτος ζα αλαδεηήζεη θαη
ζα δηνξζώζεη πηζαλά πξνβιήκαηα ηνπ απνρεηεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, πνπ πξνθαινύλ ζηάζε
νύξσλ θαη πξνδηαζέηνπλ ζε νπξνινηκώμεηο θαη ιηζηάζεηο. Αθνινύζσο έλαο εθηεηακέλνο
βηνρεκηθόο έιεγρνο αίκαηνο θαη νύξσλ ζα αλαδεηήζεη πηζαλέο παζνινγηθέο αηηίεο, πνπ
νδεγνύλ ζε νπξνιηζηάζεηο.

