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Anatomy of  ureter

➢Upper ureter 

➢Mid ureter

➢Lower ureter



Upper ureter 

➢ Severe costovertebral angle pain

➢ Urethral pain 

➢ Testis pain



Mid ureter

➢ Pain in the lower abdominal quadrant

➢ Middle abdominal region

➢ May mimic acute appendicitis if  on the right 

or acute diverticulitis if  on the left side



Lower ureter

➢ Pain radiating into bladder

➢ Vulva

➢ Scrotum 



Intervention options

➢Conservative Observation /Medical expulsive therapy (MET)

➢Extracorporeal Shockwave Lithotripsy

➢Ureteroscopic Stone Extraction

➢Ureterolithotomy



Conservative Observation

:احتمال عبور خود به خودی

٪50-40میلی متر 5–4به اندازه سنگ های ➢

٪15< میلی متر6< هایسنگ ➢

درصد 50دیستال حالب ➢

درصد25حالب میانی➢

درصد10پروگزیمالحالب➢



Medical expulsive therapy (MET)

تامسولوسینمثل یک الفابالکر ➢

نیفدیپینبالک کننده کانال های کلسیم مثل یک ➢

کمیک داروی ضد التهاب غیر استروئیدی با یا بدون استروئیدهای با دوز یا ➢

مسکنافزایش احتمال دفع و همچنین کاهش مدت زمان دفع و کاهش نیاز به ✓

میلیمتر و موقعیت دیستال5بیشترین تاثیر روی سنگ های کوچکتر از ✓

البته در حال حاضر اثربخشی این نوع درمان زیر سوال رفته است✓



در حضور انسداد ، خصوصاً همراه با عفونت همزمان ، منجر به ادراری سنگ ➢

دنشومی موربیدیتی قابل توجه و حتی مرگ و میر 

دارندنیاز درناژ فوری مبتال به انسداد ادراری همراه با تب و عفونت به بیمار 



Extracorporeal Shockwave Lithotripsy



Extracorporeal Shockwave Lithotripsy

ادراریانقالبی در درمان سنگهای ➢

روسیهدر 1950دهه ابداع در➢

1980سال کاربرد بالینی با خرد شدن موفقیت آمیز سنگ کلیه در اولین ➢

:موجمنابع تولید متفاوت از نظر

➢Supersonic emitters

➢Finite-amplitude emitters



Preoperative evaluation

دقیقمعاینه فیزیکی➢

حیاتیعالئم ➢

(پوند300< )ناهنجاری اسکلتی ، کانتراکچر ها یا وزن بیش از حد ➢

پیس میکر قلب➢

با این دنبایمبتال به آنوریسم بزرگ آئورت شکمی یا اختالالت خونریزی بیماران زنان باردار و ✓

شوندروش درمان 



Intraoperative considerations

➢ Stone localization

➢ Fluoroscopic imaging

➢Ultrasonic imaging

➢ Coupling

➢ Fragmentation



Postoperative care

فعالوضعیت سرپایی به حفظتشویق ➢

مایعاتمصرف تشویق به ➢

بازگشت به فعالیت های عادی به محض راحتی➢

شودهماچوری گراس باید در اولین هفته بعد از عمل برطرف ✓

د درد شدیدی که به داروهای خوراکی وریدی یا خوراکی معمول پاسخ نمی دهد ، باید پزشک را در مور✓
دهداحتمالی هشدار ( ٪0.66)هماتوم های پری رنال نادر 

آسیبمرحله بندی لزوم انجام سی تی اسکن برای✓



Success rate

سنگ٪ میزان عاری از 75ماه تقریباً 3در ( سانتی متر1.5)سنگهای بزرگ لگنچه کلیه ➢

٪35تقریباً تحتانی در کالیس ➢

سنگ٪ بدون 90تقریباً ( سانتی متر1.5کمتر از )کوچک لگنچه کلیه سنگهای ➢

(  ٪75تقریباً )کالیس میانی ➢

(٪50تقریباً )کالیس تحتانی➢

بدونماه 3٪ بیماران مبتال به سنگ کلیه  که با سنگ شکن درمان می شوند در عرض 75به طور کلی ، تقریباً ✓

شوندسنگ می 



Ureteroscopic Stone Extraction



Ureteroscopic Stone Extraction

تحتانیسنگ های حالب برای بسیار کارآمد➢

درصد100تا 95میزان عاری از سنگ شدن از ➢

نادرمیزان عوارض ➢

نرخ  عاری از سنگ شدن ، بسته به اندازه و محل سنگ ، مدت زمان وجود سنگ ، سابقه ➢

اپراتورجراحی رتروپریتوئن و تجربه 

انواع لیتوتریت هاقابلیت استفاده ➢



انواع لیتوتریت ها

هیدرولیکالکترو ➢

های اولتراسونیک هسته توخالی پروب و جامد ➢

سیستم های لیزری انواع ➢

های پنوماتیک مانند لیتوکلست سوئیسیسیستم ➢



Ureterolithotomy

سنگ های حالب طوالنی مدت ➢

غیرقابل دسترسی با آندوسکوپی➢

شکنسنگ مقاوم به➢



Incision

رادیوگرافی قبل از عمل ، مکان سنگ را مشخص می کند و ما را جهت انجام یک برش مناسب➢
هدایت می کند

دسترسی پیدا کرددورسالحالب پروگزیمال می توان با  برش لومبوتومی به ➢

انی و برش فالنک یا برش عضالت قدام شکم، دسترسی بسیار خوبی برای سنگهای حالب می➢
فراهم می کنددیستال 



Ureteral stone in transplant kidney

▪Pre-transplantation

▪Post-transplantation



Pre-Transplantion Ex-VIVO Ureteroscopy



Allograft Ureteral Stone

• Sign and symptoms:

Vague , UTI, Rise of  Cr

• Imaging:

US: Hydronephrosis

CT: intra-ureteral density

• Surgical approach:

✓ ESWL: prone position

✓ Ureteroscopy: antegrade approach




