
UROGOLD I:
Οι σηµαντικότερες δηµοσιεύσεις χρονιάς:

Λιθίαση, Ενδοουρολογία και Νέες τεχνολογίες

Παναγιώτης Καλληδώνης
Επικ. Καθηγητής Ουρολογίας
Πανεπιστήµιο Πατρών



Σύγκρουση συµφερόντων

Εκπαιδευτής για την COOK Medical









Ποιότητα εικόνας

Reusable scopes

Single use scopes

Τα πολλαπλών χρήσεων έχουν:
üΚαλύτερη αναπαραγωγή 
χρωµάτων

üΥψηλότερη ανάλυση
üΚαλύτερο βάθος στο οπτικό 
πεδίο.



Είναι σηµαντική η µικρή διαφορά στην ποιότητα της 
εικόνας όταν έχουµε να κάνουµε µε λίθους?

Όχι ιδιαίτερα!

Uscope



Στη διαγνωστική ουρητηροσκόπηση?
NAI!!!!



Το µέγεθος παίζει ρόλο!

Μεγαλύτερη διάµετρο τα 
ουρητηροσκόπια µίας 

χρήσης:
Single use 

scopes

Reusable 
digital 
scopes

Reusable 
non digital 

scopes

*πλεονέκτηµα των ουρητησκοπίων
πολλαπλών χρήσεων σε:
• Περιστατικά που έφεραν pigtail, 
• Στενωµένους ουρητητηρες
• Στενούς αυχένες κάλυκα



Αρίστη κάµψη

Μιάς χρήσης Ψηφιακό πολλαπλών χρήσεων

Με 200µm laser 
fiber

Χωρίς εργαλείο 
στον αυλό 



Kάµψη σε δύσκολα περιστατικά: 
Old school fiberoptic scopes rule!

• BOA vision, COBRA vision, R.Wolf; 
• FLEX X2, FLEX Xc, K.Storz; 
• LithoVue, Boston Scientific; 
• URF-P5, URF-P6, URF-V, URF-V2, Olympus



Η	αντομία του	νεφρού	και	οι	λίθοι	κατώτερης	καλυκικής ομάδας

Renal	anatomic	factors	influencing	success	of	treatment

• Infundibulopelvic angle	IPA

• Infundibular	width	IW

• Infundibular	length	IL

• Pelvicocalyceal height	PCH

Sampaio	1992,	Elbahnasy 1998,	Tuckey	2000



Anatomy	and	Treatment

• Lower	pole	vs	Other	pole
• ESWL

• Fragmentation	rate	similar	(61	vs	63%)
• Clearance	rate	25%	vs	40%	P<0.05
• Long-term	SFR	may	be	similar

• URS
• No	difference	in	SFR	of	LP	vs	non-LP	stones	

• PCNL
• No	difference	in	SFR	of	LP	vs	non-LP	stones	

Jacquemet,	2014,	J	Endo
Perlmutter,	2008,	Urol
Martin	2014,	J	Endo

Obek,	2001,	J	Urol
Geraghty,	2015,	Urol Ann

Binbay,	2011,	Urol

Patient	
factors

Stone	factors
Renal	

anatomy

EAU	Guidelines	2019



Inability to reach lower pole stone

Nothing more disturbing than
• setting patient under anesthesia
• open all disposable equipment and material

(wires, sheaths, pumps, laser fibers etc)

realize that you can not reach the stone either initially,
or after introducing laser fiber or baskets…

a Clavien-Dindo grade III complication!!!
(requires an additional surgical procedure)



Δυσκολία στη διαχείριση λίθων κάτω καλυκικής οµάδας



• Ένα	λίθος	στην	κάτω	καλυκική ομάδα
• Ουρητηρικό θηκάρι	12/14Fr
• Λιθιασικά συγκρίματα	<1mm







Ανθεκτικότητα

• Μία χρήση, γι' αυτό έχουν σχεδιαστεί!!!
• Σηµάδια καταπόνησης (eg deflection impairment, shaft damage, 

defective working channel etc) είναι εµφανή στο τέλος του περιστατικού

Πολυκεντρική µελέτη ανέφερε (Doizi et
al) δύο περιστατικά δυσλειτουργίας του 
LithoVueTM (5%) που ολοκληρώθηκαν 

µε εργαλείο πολλαπλών χρήσεων.



Κόστος!



• Διαφορετικό	κόστος	ανάμεσα	σε	κέντρα	με	χαμηλό	ή		υψηλό	αριθμό	περιστατικών	ετησίως.
• Τα	πολλαπλών	χρήσεων	εξακολουθούν	να	είναι	φθηνότερα

Από	το	99ο περιστατικό,	το	κόστος	του	πολλαπλών	χρήσεων	ενδοσκοπίου	είναι	πλέον	μικρότερο



Int	Braz J	Urol 2019



Οικολογία?

• Πολύ υλικό υψηλής ποιότητας 
• Δεν υπάρχει µηχανισµός ανακύκλωσης



Από	την	ανοικτή	αδενωματεκτομή των	ημερών	νοσηλείας	στη	εκπυρήνιση του	προστάτη	υποβοηθούμενη	με	
laser	και	εξιτήριο	την	ίδια	ημέρα!!!	



Από	την	ανοικτή	αδενωματεκτομή των	ημερών	νοσηλείας	στη	εκπυρήνιση του	προστάτη	υποβοηθούμενη	με	
laser	και	εξιτήριο	την	ίδια	ημέρα!!!	



Endoscopic laser enucleation technique







Κριτήρια	για	παραμονή	στο	νοσοκομείο

Καρκίνος	προστάτη Χρόνος	κονιοτροποίησης του	αδενώματος	>30min

ASA	>3 Πτώση	αιμοσφαιρίνης	>2	gr/dL

Όγκος	προστάτη	>200cc Ώρα	επέμβασης	μετά	τις	1.00μμ

Ηλικία	>75	έτη

Δεν	υπάρχει	πρόσωπο	για	να	βοηθήσει

Η	κατοικία	είναι	εκτός	ορίων	πόλης

Χρόνος	εκπυρήνισης >1ώρα

Προεγχειρητικά:
• IPSS
• SHIM
• Κυστεοσκόπηση
• Διορθικό υπερηχο

Μετεγχειρητικά:
• 22Fr	καθετήρας	+	30-50cc	μπαλόνι
• 2	ώρες	με	πλύσεις
• Διακοπή	πλύσεων	για	2	ώρες
• Αξιολόγηση	αιματουρίας

<4	
επιτρέπει	
την	έξοδο	



Αφαίρεση	καθετήρα	στην	πρώτη	μετεγχειρητική	ημέρα	
στην	κλινική











Ευχαριστώ!


