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Επιπλοκές της Ηµιάκαµπτης ουρητηροσκόπησης

• Κάκωση βλεννογόνου 9.5%
• Αιµατουρία 4.7%
• Πύρετος 2%
• UTI 6%
• Μετανάστευση λίθου 4.7%
• Διάτρηση 2.7%
• Ουροσήψη 0.7%

Urol Ann. 2015 Jan-Mar;7(1):53-7.

µελέτη µε 148pts



Επιπλοκές εύκαµπτης ουρητηροσκόπησης

• Πυρετός 8.7%
• Αιµατουρία 7.1%
• Απόφραξη 1.9%
• Ουροσήψη 0.6%

Λιθιασικό φορτίο, χειρουργικός 
χρόνος, ρυθµός έκλυσης και θετική 
καλλιέργεια ανεξάρτητοι παράγοντες 
σήψεως

Xu et al. Urolithiasis. 2017



Ουρητηρικά θηκάρια

Πολύ χρήσιµο εργαλείο…….

Η πιο συχνή αιτία κάκωσης του βλεννογόνου



Υποβλεννογόνια δίοδος του σύρµατος



Ασβεστωμένος ουρητηρικός καθετήρας

Courtesy 
Prof. Dr. Daniel Adolfo Pérez Fentes, MD PhD FEBU



Αδυναµία αφαιρεσης pigtail

Πολύ συχνά απαιτείται πρόσβαση 
διαδερµική και ουρητηροσκοπική



Απόσπαση του ουρητήρα: 
η πιο «τροµακτική» επιπλοκή

• Σπάνια (0.2%) “degloving injury”

Πιο συχνές αιτίες
•Λοίµωξη
•Προηγούµενες επεµβάσεις
•Έλξη µε κάλαθο µεγάλων λίθων

Εύκολη η αποφυγή, δύσκολη η αντιµετώπιση



Στενός ουρητήρας



ΣΗΨΗ



5724 περιστατικά:

Χαμηλού βαθμοί επιπλοκές (C.D 1&2)
Πυρετός και αιμορραγία, οι πιο συχνές 

επιπλοκές

Χειρουργικός χρόνος και 
ASA score

Labate G et al. The percutaneous nephrolithotomy global study: classification of complications. 
J Endourol. 2011 Aug;25(8):1275-80

Επιπλοκές διαδερµικής νεφρολιθοτριψίας



Επιπλοκές:

§ 45 ετών άνδρας 
§ PCNL στο δεξιό νεφρό για λίθο 3.5 cm στην νεφρική πύελο. 

§ 24,0 Fr Malecot tail stent 
§ Την 3η µετεγχειρητική ηµέρα µε την αφαίρεση του malecot, ο 
ασθενής είχε αιφνιδίως πόνο και δύσπνοια. 

§ Ακτινογραφία θώρακος

Kallidonis et al. Complications of percutaneous nephrolithotomy: classification, management and prevention. Curr Opin Urol 2016



Ουροθώρακας –Υδροθώρακας –Αιµοθώρακας

Θωρακική παροχέτευση



Υδρο-πνευµοθώρακας

§ Προσβάσεις πάνω από τη 12η πλευρά
§ Παρακέντηση σε μέγιστη εκπνοή



42 ετών γυναίκα

Κοραλλιοειδής λίθος δεξιού νεφρού Ακτινοσκιερό αριστερό ηµιθωράκιο

Malecot



§ Αναλγησία
§ Αναπνευστική φυσιοθεραπεία

Ακτινογραφία την επόµενη ηµέρα



Κάκωση της νεφρική πυέλου





Αιµορραγία

Νεφροστοµία



Υποκάψιο αιµάτωµα νεφρού
• Συµβάινει σε ποσοστό των ασθενών.



54 ετών άνδρας, ASA 1
• 30Fr πρόσβαση
• Μέσος κάλυκας
• 24Fr Malecot

1.4x1.2 εκ λίθος κάτω κάλυκα

Πτώση της Hb και πόνος σύστοιχα οσφυϊκά 







• Σταθεροποιήθηκε η Hb και αφαιρέθηκε το Malecot
• Ο ασθενής πήρε εξιτήριο



• Αιµατουρία 9 µέρες µετά την έξοδο
• Hb στην έξοδο 10.1 gr/dL

• Hb µετά την αιµατουρία 8.6 gr/dL







3 µήνες µετά τον εµβολισµό



Courtesy R. Swartz

• 35 ετών γυναίκα
• Χειρουργική αντιµετώπιση 
παχυσαρκίας



Courtesy R. Swartz



Courtesy R. Swartz



Μετεγχειρητική αξονική τοµογραφία



???????





Κάκωση δωδεκαδακτύλου



Νεφροδερµατικό συρίγγιο:



?????????



ΣΗΨΗ

• 15-30% µετεχγειρητικός πυρετός
• 1-2% σήψη
•Καλλιέργεια ούρων
•Χαµηλές πιέσεις διεγχειρητικά
•Προεγχειρητική αντιβίωση

ΑΝΤΙΒΙΩΣΗ
*Αν υπάρχει εκροή πύου κατά την παρακέντηση, το 
καλυτερο είναι να αποφύγουµε τη συνέχιση της επέµβασης 
à νεφροστοµία



Take Home Message

• Ο µόνος χειρουργός που δεν κάνει επιπλοκές 
έιναι αυτός που δεν χειρουργεί.

• Πρέπει να αναγνωρίζει τις επιπλοκές να ξέρει 
την αντιµετώπισή τους. 

• Οι επιπλοκές συµβαίνουν σε όλους: Άπειρους 
και έµπειρους



Ευχαριστώ


