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ΛΙΘΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το λέιζερ παίρνει θέση 
η ενδοσκοπική λιθοτριψία με χρήση λέιζερ είναι μια ελκυστική μέθοδοσ που παρέχει μέγιστη 
αποτελεσματικότητα, πολυχρηστικότητα και ασφάλεια.

Τ ο λέιζερ. Εξελίχθηκε ραγδαία, 
κερδίζοντας έδαφος στη σύγχρονη 

Ιατρική, ενώ η πρόοδος στον τομέα των οπτι-
κών ινών κατέστησε τη συγκεκριμένη τεχνο-
λογία την πλέον κατάλληλη για να «ταξιδεύ-
ει» μέσα στο ανθρώπινο σώμα σε σημεία που 
πολύ δύσκολα θα έφτανε ανθρώπινο χέρι ή 
νυστέρι. Μάλιστα, λόγω της διαδεδομένης 
χρήσης ενδοσκοπικών οργάνων μικρής δι-
αμέτρου, η ουρολογία επωφελήθηκε από τις 
νέες μεθόδους, ίσως περισσότερο από οποια-
δήποτε άλλη ιατρική ειδικότητα.

Η χρήση. Η εφαρμογή της ενδοουρολο-
γίας, της εκτέλεσης δηλαδή επεμβάσεων με 
τη χρήση ενδοσκοπικών εργαλείων που ει-
σέρχονται μέσα από την ουροποιητική οδό 
χωρίς εξωτερικές τομές, σε συνδυασμό με 
την τεχνολογία λέιζερ, αφήνει στο παρελθόν 
τις ανοιχτές χειρουργικές επεμβάσεις για τις 
περιπτώσεις λιθιάσεων των νεφρών, του ου-
ρητήρα και της ουροδόχου κύστεως. Τα τε-
χνολογικά άλματα που έχουν σημειωθεί στον 
τομέα της ενδοσκοπικής τεχνολογίας και η 
χρήση του λέιζερ προσφέρουν στους ουρο-
λόγους ένα ασφαλές και αποτελεσματικό 
εργαλείο και η συγκεκριμένη προσέγγιση 
είναι ιδανική για λίθους όλων των τύπων.

Ο τρόπος. Ευέλικτες ίνες χαλαζία παρά-
γουν ενέργεια λέιζερ για να θρυμματίσουν 
λίθους όλων των τύπων. Η ακριβής επαφή των 
ινών με την πέτρα είναι ο κύριος παράγοντας 
ασφάλειας, καθώς εξασφαλίζεται ελάχιστος 
τραυματισμός των τοιχωμάτων του ουρητήρα 
και επιτυγχάνεται η εξάλειψη της πέτρας σε 
ποσοστά που ξεπερνούν το 90%. Ακόμη, απο-
μακρύνονται και τα μικρά θραύσματα της 
πέτρας που δημιουργούνται από τη λιθοτριψία 
και δεν εγκαθίστανται σε άλλα σημεία του 
ουροποιητικού συστήματος.

Τα αποτελέσματα. Η θερμομηχανική 
επίδραση του λέιζερ σε πέτρες του ουροποι-
ητικού συστήματος υπερέχει σε σχέση με 
άλλες μεθόδους, όπως η ηλεκτροϋδραυλι-

κή λιθοτριψία και η λιθοτριψία με υπερήχους, 
κυρίως στους τομείς της ασφάλειας και της 
πολυχρηστικότητας. Λόγω της ποικιλίας των 
εφαρμογών λέιζερ εντοπίζεται κάθε φορά η 
κατάλληλη τεχνολογία για κάθε τύπο πέ-

τρας, ενώ η μέθοδος – παλινδρομική ή προ-
χωρητική –, η παλμικότητα και η ισχύς εξό-
δου επιλέγονται με βάση τη σύσταση, τη θέ-
ση και το μέγεθος του λίθου, εξασφαλίζοντας 
μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας. •
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