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Συσχέτιση της Νεφρολιθίασης με ΧΝΝ-5.

• Ο κίνδυνος εξαρτάται 
από τον τύπο του λίθου.
–Φλεγμονώδης λιθίαση 

(struvite)
–Σπάνια γενετικά 

νοσήματα και 
έχουν τον μεγαλύτερο 
κίνδυνο.



Προγνωστικοί Δείκτες ΧΝΝ στη Νεφρολιθίαση

Predictor Odds Ratio (95% CI) P

Υπέρταση 1.53 (0.46-5.57) 0.6

Σακχ. Διαβήτης 3.49 (1.13-12.92) 0.03

BMI >30 kg/m2 0.93 (0.31-2.69) 0.9

Ιλεικό by pass 1.49 (0.91-oo) 0.8

>6 Ουρολοιμώξεις  (vs <6) 4.83 (1.00-34.90) 0.05

Φλεγμονώδεις λίθοι 
=STRUVITE 4.52 (0.45-) 0.2

Λίθοι ουρικού 7.86 (1.79-52.95) 0.003
Saucier et al, AJKD 2009



Φλεγμονώδης Λιθίαση
Ειδικού τύπου λιθίαση 
προκαλείται από 
ουρεολυτικά βακτήρια 
–παράγουν ουρεάση, 
ένζυμο που διασπά 
την ουρία σε αμμωνία 
και διοξείδιο του 
άνθρακα.



Φλεγμονώδης Λιθίαση
Βακτήρια που παράγουν

ουρεάση
•Πρωτέας
•Klebsiella
•Serratia
•Ψευδομονάδα
•Providencia
•Σταφυλόκοκκος, ουρεόπλασμα
ουρεολυτικός



ΣΤΗ ΦΥΣΗ
• Τα ζώα αποβάλλουν 

προϊόντα ουρίας 
στο έδαφος. 

• Εκεί τα ουρεολυτικά
βακτήρια διασπούν 
την ουρία σε 
αμμωνία και CO2
και μόνο έτσι τα
φυτά απορροφούν 
το άζωτο από τις 
ρίζες.



ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΛΙΘΙΑΣΗ
Μηχανισμός δημιουργίας struvite από τη 

διάσπαση της ουρίας

Clinic Rev Bone Miner 
Metab (2011) 9:218–228



STRUVITE 
=Εν αμμώνιο Φωσφορικό Μαγνήσιο



Struvite = triple phosphate

• ονομαστηκε από τον Heinrich Christian Gottfried 
von Struve (de) (1772–1851).





Υπερκορεσμός:  είδος, χαρακτηριστικά και ρυθμός κρυστάλλωσης
pH: διαλυτότητα, ιονισμός, ρυθμός αύξησης λίθου
Ξένα σώματα: Χαρακτηριστικά κρυστάλλου και τύπος

Espinosa-Ortiz, E.J., Eisner, B.H., Lange, D. et al. Nat Rev Urol 16, 35–53 (2019)

Φυσικοχημική διαδικασία δημιουργίας λίθου



De Novo Δημιουργία φλεγμονώδους λίθου



De Novo Δημιουργία φλεγμονώδους λίθου

Espinosa-Ortiz, E.J., Eisner, B.H., Lange, D. et al. Nat Rev Urol 16, 35–53 (2019)



ΒΙΟ-film στη Φλεγμονώδη Λιθίαση



Φλεγμονώδης Λιθίαση ≠ 
Λιθίαση που επιπλέκεται με ουρολοίμωξη 

1

2

3
4



STRUVITE 10-15%



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
για ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΛΙΘΙΑΣΗ
• Θήλυ 2:1 λόγω συχνών 

ουρολοιμώξεων
• ↑ Ηλικία
• Σακχαρώδης Διαβήτης
• Ανατομικές ανωμαλίες: στένωση 

ουρ/πυελ. συμβ., ουρητηρική
παράκαμψη

• Στάση ούρων λόγω απόφραξης
• Νευρογενής κύστη spina bifida, 

τραυμ νωτιαίου, πολλαπλή 
σκλήρυνση

• Ουρο-καθετήρες 



Οι φλεγμονώδεις λίθοι μπορεί να 
είναι σύνθετοι (όχι μονο struvite)

Τα βακτήρια μπορούν να παράγουν λίθους struvite de 
novo ή να «μολύνουν» λίθους Ca για να παράγουν 
μικτό λίθο.
Ο struvite συνδυάζεται με CaP (κυρίως carbapatite) και 
CaOx
Αναδρομικές μελέτες έδειξαν ότι μόνο ~13% των 
φλεγμονωδών λίθων που αφαιρέθηκαν ήταν ομογενείς 
struvite
~87% περιείχαν struvite μαζί με calcium phosphate, 
calcium oxalate, calcium carbonate, και ουρικό οξύ.



ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΛΙΘΟΙ

(a) Apatite-struvite-brushite, (b) struvite, and (c) struvite-brushite



Struvite coffin-lid crystals



Μηχανικά χαρακτηριστικά λίθων

Μαλακός και εύθρυπτος λίθος



Διάγνωση Λίθου (μετά την αφαιρεση)

Τεχνικές διάγνωσης λίθου 
• Χημική ανάλυση (ξηρή και υγρή)

• Fourier transform infrared spectroscopy 

(FT-IR) =Υπέρυθρη Φασματοσκόπηση

φασματοφωτομετρία
• Raman spec-troscopy, 
• Scanning electron microscopy (SEM), 
• X-ray diffraction (XRD), 
• thermogravimetry



Διάγνωση Λίθου (πριν την αφαίρεση)

• Τροποποιημένη CT: Προσδιορισμός σύστασης 
λίθου πριν την αφαίρεση

• Dual-energy CT: διαφορο-διαγιγνώσκει λίθους 
ουρικού και κυστίνης

• Micro-CT: παρέχει λεπτομέρειες για τη δομή 
του λίθου εντοπίζει μεταλλική σύσταση 
ακόμα και σε σύνθετους λίθους



Διάγνωση Λίθου (πριν την αφαίρεση ;;)

με Micro-CT



ESWL,  ουρητηροσκόπησηΔιαδερμική ανάδρομη Νεφρολιθοτομία

Struvite

Λίθος>2cm

Αντιβιοτικά

Θραύσματα

Αντιβιοτικά

Ουρητηρο
σκόπηση

Ανασταλτές 
Ουρεάσης

ESWL Οξινοποίηση
Ούρων

Διάλυση 
λίθων

Ελεύθερος λίθων

Επανάληψη καλλιεργειών και απεικόνισης

Flannigan, R., Choy, W., Chew, B. et 
al. Nat Rev Urol 11, 333–341 (2014)

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΛΙΘΩΝ Struvite

PCNL, percutanous nephrolithotomy; 





ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ 
ΛΙΘΙΑΣΗΣ

• Μείωση-μηδενισμός λιθιασικού φορτίου
• Σπάσιμο λίθων ή χ/ο αφαίρεση, σχολαστική 

αφαίρεση των θραυσμάτων των λίθων
• Αντιβιοτικά πριν και μετά αφαίρεση λίθων 

(μείωση βακτηρίων)
• Ελάττωση biofilm, αποφυγή 

δημιουργίας η αφαίρεση υπάρχοντος 
• Οξινοποίηση ούρων: στόχος urinary pH

5.6±6.2
• Αναστολείς ουρεάσης
• Διάλυση λίθων (chemolysis)



Οξινοποίηση των Ούρων

L-Μεθειονίνη, 200-500 mg 3 φορές την ημέρα, με 
σκοπό την μείωση του pH στο 5.8-6.2



Ανασταλτές της Ουρεάσης
Acetohydroxamic acid (Lithostat)

• Αναστρέψιμη-προσωρινή αναστολή 
του βακτηριακού ενζύμου ουρεάση, 
και κατά συνέπεια αναστολή της 
υδρόλυσης της ουρίας και της 
παραγωγής NH4 στα ούρα ασθενών με 
ουρεολυτικά βακτήρια. 

• Does not acidify urine directly, nor does it have 
direct antibacterial effect. 

• Tabl 250mg, 12 mg/kg/day σε 3 δοσεις προ 
φαγητού

• Συντήρηση 250 mg PO q6-8hr; ΌΧΙ> 1.5 g/day
• ΧΝΝ: SCr 1.8-2.5 mg/dL q12hr; Όχι >1 g/day
• ΌΧΙ σε SCr >2.5 mg/dL



Τροποποίηση 
κρυσταλλοποίησης struvite



Chemolysis

• Aσφαλής και αποτελεσματική 
διάλυση Λίθων

• Μονο αν οι Καλλιέργεις
ουρων είναι αρνητικές, υπο
αντιβιοτική αγωγή, 

• και χαμηλές ενδοπυελικές
πιέσεις.

• Citric acid/glucono-delta-
lactone/magnesium carbonate

• « Renacidin »
• Τοπικη έγχυση, Calculus lavage



Φλεγμονώδης Λιθίαση
Διεπιστημονική 
Προσέγγιση

• Διάγνωση Θεραπεία 
Προφύλαξη

• Αποφυγή δημιουργίας 
λίθων απαιτεί συνεργασία 
βασικών επιστημόνων, 
μηχανικών και κλινικών 
γιατρών

• Φυσική, Χημεία, Μηχανική
• Ιατρική: απεικόνιση, 

μικροβιολογία, ουρολογία, 
νεφρολογία, λοιμωξεολογία.



Treat the Patient Not Just the Stones

• Η λιθίαση σηματοδοτεί κίνδυνο από άλλα νοσήματα
• Οι λιθιασικοί ασθενείς διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για 

οστεοπόρωση, υπέρταση, χρόνια νεφρική νόσο και 
αγγειακή νόσο.



You Si 游思
(b. 1954),
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