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 Η δεκαετία του 80 σηματοδοτήθηκε από δυο πολύ 

σημαντικές εξελίξεις στην Ουρολογία 

 PSA 

 ESWL 

 Μετά από τις δυο αυτές ανακαλύψεις τίποτα δεν 

ήταν πια το ίδιο στον καρκίνο του προστάτη και τη 

λιθίαση 

Ιστορία και ιστορίες 







 1950: USSR  

 1969: Lockheed F-104 Starfighter  Dornier 

 Οι σταγόνες της βροχής σε υπερηχητικές ταχύτητες 

προκαλούν διάβρωση και μεταβολές στη μοριακή 

κατασκευή 

 Ludwig Maximilian University, Munich, W. Germany, 

Professor Egbert Schmiedt 

 20 Φεβρουαρίου 1980,  Klinikum Großhadern, Munich 

Dornier HM1 

 1983: Dornier HM3 (Human Model 3) 

 1983: 17 λιθιτρίπτες στη Δ. Γερμανία 

 1984: Methodist Hospital, Indianapolis, Indiana, USΑ 



 HM3 

 Απιονισμένο νερό: ‘‘the most expensive bathtub in 

the world’’ – υγρή λιθοτριψία (1000L) 

 Γενική αναισθησία  

 Stone-free rates: 90% σε μη επιπλεγμένες 

περιπτώσεις όπου ο λίθος δεν ήταν στον κάτω 

πόλο 
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Απλή φυσική  

 Η ESWL αποτελεί μια μη επεμβατική τεχνική θραύσης 

ουρολίθων με τη χρήση ωστικών κυμάτων (shock waves) 

 Το σύστημα αποτελείται από: 

 Πηγή ωστικών κυμάτων 

 Συσκευή εστίασης 

 Μέσο σύζευξης 

 Χειρουργική κλίνη   

 Σύστημα εντοπισμού των λίθων 



 Υψηλής ενέργειας ρεύματα πίεσης που παράγονται στο 

νερό ή τον αέρα μετά την απότομη απελευθέρωση 

ενέργειας σε μικρό χώρο 

 Η εστίαση της ενέργειας επιτυγχάνεται μέσω 

ανακλαστήρων, ακουστικών φακών ή σφαιρικών πηγών 

 Μεταφέρονται μέσω υλικών χαμηλής απόσβεσης και 

διαδίδονται σύμφωνα με τους νόμους της ακουστικής 



 Peak positive pressure (P+) in the range of 30–150 
MPa, (0.5- 3 μs)  

 Tensile pulse (P = 20 Mpa, 2– 20 μs) 

 Θραύση  
 Αλλαγή στην πυκνότητα και την αντίσταση από το νερό στο λίθο  

 Αντανάκλαση ενέργειας  

 Εφαρμογή δυνάμεων στην επιφάνεια  

 Δημιουργία φυσαλλίδων στο εσωτερικό  

 Δυναμική κόπωση του λίθου 

 



Πηγή παραγωγής ωστικών κυμάτων   

 Τύποι πηγών παραγωγής ωστικών κυμάτων 

 Ηλεκτροϋδραυλικός (spark gap): το κρουστικό κύμα 

επεκτείνεται σφαιρικά από σπινθήρα που εκλύεται 

μέσα σε νερό, αντανάκλαση στο F2  

 Πιεζοηλεκτρικοί (1986): επίπεδα κύματα με 

συγκλίνουσες κορυφές, ευθεία στόχευση στο F2 

 Ηλεκτρομαγνητικός (1987): επίπεδα ή κυλινδρικά 

κρουστικά κύματα, ευθεία στόχευση στο F2 

 



 Φακοί ή αντανακλαστήρες 

 Άνοιγμα (μεγάλο / λιγότερος πόνος - πιεζοηλεκτρικοί)  

 Εστιακή ζώνη (μεγάλη / περισσότερη ενέργεια) 

Συσκευή εστίασης 



 Ακόμα και μικρές φυσαλλίδες αέρα ανάμεσα στην πηγή 

των κυμάτων και τον ασθενή αντανακλούν μεγάλο μέρος 

της ενέργειας  

 «μαξιλάρι με νερό»  

 Γέλη υπερήχων χαμηλού ιξώδους  

 Πρηνής θέση 

Μέσο σύζευξης 



 Εξελίχθηκε σε ενδο-ουρολογική χειρουργική τράπεζα 

 Οι σύγχρονοι λιθοτρίπτες αποτελούν πλήρεις σταθμούς 

εργασίας όταν συνδυάζονται με αναισθησιολογική 

υποστήριξη και άσηπτο περιβάλλον 

Χειρουργική κλίνη   



 Διπλή απεικόνιση 

 Ακτινοσκοπικά και υπερηχογραφικά (1985) 

 

Σύστημα εντοπισμού των λίθων 



 Ζώνη ή μαξιλάρι 

 

 Ελάττωση κινήσεων ασθενή 

 

 Περιορισμός αναπνευστικών κινήσεων 

 

 Μείωση της απόστασης δέρμα – λίθος 

Σύστημα κοιλιακής πίεσης 



 Γενική αναισθησία 

 

 Μιδαζολάμη 

 

 Αλφαιντανύλη 

 

 EMLA (45min) 

 

Αναλγησία  
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 50% όλων των θεραπειών για λιθίαση: SWL  
 Pearle MS, Calhoun EA, Curhan GC. Urologic diseases in America 

project: urolithiasis. J Urol 2005;173:848–57. 

 Μηχανήματα εύκολα στον χειρισμό 

 

 Δεν απαιτείται γενική αναισθησία 

 

Η ESWL σήμερα 
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Ανάλυση αποτελεσμάτων 

 Ασθενής 

 BMI  

 Αναλγησία  

 Προηγηθείσα επέμβαση, Ανατομικές ιδιαιτερότητες 

 Νεφρική λειτουργία, κινητική ικανότητα, ενυδάτωση 

 Λίθος 

 Μέγεθος, θέση, σύσταση 

 Συσκευή  

 Πυκνότητα ενέργειας 

 Ρυθμός  

 Αριθμός κυμάτων 

 



Παράγοντες επιτυχίας   
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Παράγοντες επιτυχίας  



 Νεφρός: ηλικία, μέγεθος λίθου, απόσταση δέρμα - λίθος 

 Ουρητήρας: μέγεθος λίθου,  BMI  



Προτιμήσεις Ουρολόγων 





 ESWL : €1873  PCNL: €3173 

 URS / νεφρός: €2514 URS / ουρητήρας: €1918 

 Σύνθετα περιστατικά  

 PCNL: €6138, URS: €3695 



 Αυτόματη ακτινοσκοπική εστίαση 

 Οπτική ή «ακουστική» ακολουθία λίθων: μείωση 

ακτινοσκόπησης  

 Dual - or twin-head lithotripters: δυο πηγές ωστικών 

κυμάτων σε γωνία 90ο 

 Tandem-pulse systems: δεύτερο ωστικό κύμα στον ίδιο 

άξονα 

Εξέλιξη και πρόοδος 



 Διακοπή συνεδρίας μετά από υπερηχογραφική – ακουστική 

πιστοποίηση θραύσης λίθου 

 

 Υπερηχογραφική «καθοδήγηση» θραυσμάτων στο 

αποχετευτικό σύστημα 

 

 Ευρείας εστίας και χαμηλής πίεσης: αποτελεσματικότερη 

μεταφορά ενέργειας και υψηλότερος ρυθμός 

 

 

Εξέλιξη και πρόοδος 



 Φορητοί και ευέλικτοι λιθοτρίπτες 

 Πολλαπλές εφαρμογές  

 Μικροί και χαμηλού κόστους 

 Μείωση βάθους διείσδυσης και ελάττωση 
αποτελεσματικότητας 

 Καλό για γάτες και σκύλους, κακό για υπέρβαρους 
ανθρώπους  

 Μεγαλύτερος αριθμός κυμάτων, υψηλός δείκτης 
επαναληπτικών θεραπειών 

Εξέλιξη και πρόοδος 



 Έvαρξη από χαμηλά επίπεδα ενέργειας 

 

 Αγγειοσύσπαση  

 

 Μικρότερες βλάβες σε αγγεία και παρέγχυμα  

 

 Καλύτερα αποτελέσματα λιθοτριψίας  

 

 

 

 

 

Αναδιάταξη ισχύος 



 

 Χαμηλότερες συχνότητες προκαλούν καλύτερη 

διάσπαση του λίθου και μικρότερη κάκωση στο 

παράγχυμα (60 shock waves per minute) 

 

 Για τον συνολικό αριθμό των κυμάτων δεν υπάρχει 

ομοφωνία (επίπεδο ενέργειας, θέση λίθου, τύπος 

λιθοτρίπτη)  

Ρυθμός ωστικών κυμάτων 



 Ιστική κάκωση 

 

 Διάρρηξη ιστών 

 

 Δημιουργία ενδοαυλικών φυσαλίδων 

Τα προβλήματα είναι εδώ 



 Αιμάτωμα 

 Steinstrasse  

 Σήψη 

 Καρδιακές αρρυθμίες 

 Κάκωση πνεύμονα, ήπατος, σπλήνα, παγκρέατος 

 Μυική, αγγειακή, γαστρεντερική κάκωση 

 Ουροχόα συρίγγια 

 Υπέρταση 

 Νεφρική ανεπάρκεια 

 Γονιμότητα  

Επιπλοκές  

























 Εξέλιξη και πρόοδος όχι μόνο στα τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Γνώση λιθίασης  

 Επιλογή ασθενών  

 Τεχνική κατάρτιση και εμπειρία 

 Enough is enough 





 Η εξέλιξη και η πρόοδος των μηχανημάτων είναι 

συνεχής 

 Η κατανόηση της νόσου και η επιλογή των 

ασθενών είναι ευθύνη του Ουρολόγου 

 Η παράλληλη εξέλιξη και πρόοδος άλλων τεχνικών 

επαναπροσδιορίζει συνεχώς την βέλτιστη θεραπεία 

 Κόστος, εκπαίδευση, χώρος, νοσηλεία, 

προσωπικό, χαμένες εργατώρες   

Συμπεράσματα  


