
"Παθήσεις του ουροποιητικού και αντιμετώπισή τους" 

(Ομιλητής : Βλασσόπουλος Γεράσιμος, Ιατρός Χειρουργός, Ουρολόγος - Ανδρολόγος,  

Δρ Παν/μίου Αθηνών) 

 

 

Εισαγωγή: Το ουροποιητικό σύστημα προσφέρει την παραγωγή και απέκκριση των ούρων. 

Οι λειτουργίες αυτές γίνονται από τους νεφρούς, τους ουρητήρες, την ουροδόχο κύστη και την 

ουρήθρα. Αλλά όργανα που θα αναφέρουμε είναι ο προστάτης αδένας και οι όρχεις λόγω της 

στενής ανατομικής σχέσης με το ουροποιητικό σύστημα.  

Παθήσεις:  

Φλεγμονώδεις παθήσεις  

1. Οξείες φλεγμονές α.Οξεία κυστίτιδα β.Οξεία πυελονεφρίτιδα γ.Νεκρωτική θηλίτιδα 

δ.Απόστημα νεφρού ε.Πυονέφρωση στ.Περινεφρικό απόστημα ζ.Σηψαιμία 

Θεραπεία:Αντιβιοτικά και αιτιολογική ανάλογα με το αίτιο.  

2. Χρόνιες φλεγμονές α.Χρόνια κυστίτιδα β.Χρόνια πυελονεφρίτιδα.  

Φλεγμονές του γεννητικού συστήματος  

1.Ουρηθρίτιδες α.Γονοκοκκική β.Μη γονοκοκκική  

2.Προστατίτιδες α.οξεία β.χρόνια  

3.Επιδιδυμίτιδες α.οξεία β.χρόνια  

4.Ορχίτιδες  

Θεραπεία:Αντιβιοτικά και αντιφλεγμονώδης αγωγή  

Φυματίωση του ουροποιητικού Θεραπεία:Αντιφυματική αγωγή διάρκειας εννέα μηνών και 

χειρουργική αντιμετώπιση των επιπλοκών. Κλασικό φαρμακευτικό σχήμα: Τριπλό σχήμα: 

Ριφαμπικίνη-Μυαμβουτόλη-Ισονιαζίδη γιά τους τρεις πρώτους μήνες. Διπλό σχήμα: 

Ριφαμπικίνη Ισονιαζίδη γιά τους τρεις επόμενους μήνες Μονό σχήμα:Ισονιαζίδη γιά τους 

τελευταίους τρεις μήνες  

Λιθίαση του ουροποιητικού Λιθίαση νεφρού- ουρητήρων-λιθίαση ουροδόχου κύστεως 

Θεραπεία λιθίασης: Βασικά θεραπευτικά μέτρα α. Η άφθονη χορήγηση υγρών β. Η διόρθωση 

κάθε μεταβολικής διαταραχής γ. Η ρύθμιση της οξύτητας των ούρων δ. Η αντιμετώπιση κάθε 

κωλύματος της αποχετευτικής μοίρας ε. Η αντιμετώπιση των ουρολοιμώξεων στ.Η 

συμπτωματική θεραπεία (παυσίπονα κλπ) Λιθοτριψία-Εξωσωματική-Διαδερμική-

Ουρητηρολιθοτριψία-Κυστεολιθοτριψία Κλασική χειρουργική θεραπεία Φαρμακευτική βοήθεια 

σε ορισμένες περιπτώσεις  

Συγγενείς ανωμαλίες του ουροποιητικού συστήματος  



1. Συγγενείς ανωμαλίες των νεφρών α. Ανωμαλίες του αριθμού. β. Ανωμαλίες μεγέθους γ. 

Συμφύσεις δ. Ανωμαλίες θέσης (νεφρική εκτοπία)  

2. Συγγενείς ανωμαλίες της ανώτερης και κατώτερης αποχετευτικής μοίρας 

Θεραπεία:Φαρμακευτική θεραπεία υπό προϋποθέσεις μόνο στην περίπτωση της κυστεο-

ουρητηρο-νεφρικής παλινδρόμησης. Χειρουργική αποκατάσταση.  

Ογκοι του νεφρικού παρεγχύματος Καλοήθεις όγκοι του νεφρού Καρκίνος του νεφρού 

Νεφροβλάστωμα Θεραπεία:Χειρουργική. Δεν αποδίδει η ακτινοθεραπεία και η 

χημειοθεραπεία. Όγκοι της αποχετευτικής μοίρας του ουροποιητικού Όγκοι της ανώτερης 

αποχετευτικής μοίρας Όγκοι καλύκων-πυέλου-ουρητήρων Θεραπεία: χειρουργική Όγκοι 

ουροδόχου κύστεως και ουρήθρας Χειρουργική (Ενδοσκοπική με η χωρίς λέιζερ, ριζική 

χειρουργική αντιμετώπιση)  

Ογκοι γεννητικού συστήματος Αδένωμα του προστάτη Φαρμακευτική αγωγή Χειρουργική 

(Ενδοσκοπική- Κλασική) Λέιζερ Υπερθερμία Καρκίνος του προστάτου Θεραπεία αναλόγως 

του σταδίου Ριζική χειρουργική Ακτινοθεραπεία Ορμονοθεραπεία Όγκοι του όρχεως  

Α. Σεμινωματώδεις όγκοι 1.Αμιγή σεμινώματα:Χειρουργική και ακτινοθεραπεία 2.Μη αμιγή 

σεμινώματα:Χειρουργική, ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία 3. Σπερματοκυτταρικά 

σεμινώματα: Χειρουργική και ακτινοθεραπεία  

Β. Μη σεμινωματώδεις όγκοι Το εμβρυϊκό καρκίνωμα, το τεράτωμα το χοριοκαρκίνωμα και οι 

λεκιθικοί όγκοι Θεραπεία:χειρουργική και χημιοθεραπεία  

Τραυματικές κακώσεις Κακώσεις του νεφρού Χειρουργικά τραύματα του ουρητήρα 

Τραυματικές κακώσεις της ουροδόχου κύστεως Συρίγγια της ουροδόχου κύστεως Τραυματικές 

κακώσεις της ουρήθρας Στενώματα ουρήθρας Θεραπεία χειρουργική  

Νεφρική ανεπάρκεια από ουρολογικής πλευράς κυρίως ενδιαφέρει η αποφρακτικού τύπου 

οξεία νεφρική ανεπάρκεια Λύση της απόφραξης (καθετηριασμός, νεφροστομία, λιθοτριψία).  

 


