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REZUMAT

Introducere. Autorii prezintă o posibilă modalitate endoscopică de rezolvare a unei complicaţii

relativ frecvente - stenoza anastomozei (8%) - după cistoprostatoveziculectomie totală şi

ureterosigmoidostomie Mainz Pouch II.

Material şi metodă. Pacientul N.E., 62 ani, cu diagnosticul de tumoră vezicală infiltrativă

pT2G3NoMo, este supus unei cistoprostatoveziculectomii totale cu limfadenectomie pelvină şi, la

opţiunea pacientului, ureterosigmoidostomie Mainz-Pouch II în anul 2003.

Evoluţia postoperatorie în timp favorabilă, dar la cca un an, bolnavul se reinternează cu

ureterohidronefroză stângă infectată şi litiază caliceală inferioară stângă secundară. Complicaţia se

rezolvă în doi timpi, iniţial nefrostomie percutanată stângă de derivaţie, după care NLP stângă,

repermeabilizarea spontană a ureterului şi închiderea fistulei lombare după suprimarea sondei de

NP. La cca un an, bolnavul revine cu aceeaşi simptomatologie şi diagnostic. Rezolvare identică, dar

PUD-ul certifică o stenoză a anastomozei ureterosigmoidiene. Se practică endoureterotomie

anterogradă şi montarea unui stent autostatic pentru 6 săptămâni. Stentul se elimină spontan pe cale

rectosigmoidiană. Inchiderea spontană a fistulei lombare după suprimarea sondei de NP.



Rezultate. Discuţii. Urografia de control arată dispariţia stenozei de reimplantare, iar tomografia

computerizată certifică absenţa recidivei tumorale locale, a adenopatiilor sau a metastazelor la

distanţă.

Concluzii. Endoureterotomia anterogradă este o modalitate minim agresivă, cu rezultate bune, în

rezolvarea stenozei anastomozei ureterosigmoidiene postoperatorii, care poate reprezenta o

alternativă la reimplantarea deschisă, ureterostomia cutanată, sau chiar nefrectomia de necesitate.

Introducere

Ureterosigmoidostomia Mainz-Pouch II are o complicaţie relativ frecventă, cca 8% [2] şi anume,

stenoza anastomozei ureterosigmoidiene. Prin această prezentare de caz autorii recomandă o

modalitate endoscopică – endoureterotomia anterogradă cu stentare – [1,3] de rezolvare a acestei

complicaţii.

Material şi metodă

Pacientul N.E. de 62 de ani, cu diagnosticul de tumoră vezicală infiltrativă pT2G3NoMo, este supus

unei cistoprostatoveziculectomii totale cu limfadenectomie pelvină şi, la opţiunea pacientului,

ureterosigmoidostomie Mainz-Pouch II, în anul 2003.[2] Evoluţia postoperatorie imediată şi la 1 an

este favorabilă, examenul clinic, paraclinic şi computer tomografic arată absenţa recidivei locale sau

a metastazelor la distanţă, respectiv absenţa adenopatiei. În toamna anului 2004, bolnavul se

prezintă în clinica noastră acuzând febră, frisoane şi dureri lombare stângi, cu alterarea stării

generale şi un tablou paraclinic de stare septică. Examinările de urgenţă arată hidronefroză stângă

marcată, cu ureter vizibil până sub polul inferior al rinichiului, cu rinichi mut urografic. Se practică

de urgenţă o nefrostomie percutanată stângă de derivaţie, din rinichi extrăgându-se puroi cremos.

După aproximativ 10 zile, rinichiul îşi recapătă funcţia (1500 ml urină limpede pe nefrostomie), iar

urografia intravenoasă, efectuată cu nefrostomia închisă, arată cale urinară liberă până în lumenul

Pouch-ului. În calicele inferior se pune în evidenţă un calcul infecţios de cca 1,5 x 1,5 cm. (Fig.1) In



şedinţa a doua se practică NLP pentru acest calcul, după care, se suprimă nefrostomia percutanată,

fistula lombară închizându-se spontan.

In anul 2005 bolnavul se prezintă din nou de urgenţă la clinica noastră prezentând

aceeaşi simptomatologie şi aceleaşi rezultate paraclinice. Se practică nefrostomia percutanată stângă

de derivaţie, extrăgându-se din nou puroi cremos. După perioada de latenţă în care rinichiul îşi reia

funcţia, la urografia intravenoasă de control (cu nefrostomia închisă) constatăm existenţa unei litiaze

ureterale lombare (Fig.2). In timpul doi se practică ureteroscopie anterogradă prin traiectul de

nefrostomie percutanată existentă, cu ablaţia calculilor. Pieloureterografia anterogradă efectuată pe

masa de operaţie identifică o stenoză strânsă a anastomozei ureterosigmoidiene. Se decide şi se

practică endoureterotomia anastomozei pe ghid tutore (1,3) şi montarea unei sonde ureterale

autostatice, cu un fir de aşteptare exteriorizat la piele. Se suprimă nefrostomia, fistula lombară

închizându-se spontan. (Fig.3)

După aproximativ cinci săptămâni, firul de la capătul proximal al stentului ureteral se

taie, iar după alte 48 de ore, stentul se elimină spontan pe calea rectosigmoidiană.

Urografia intravenoasă de control arată aparat urinar superior cu morfologie şi

funcţionalitate normală (Fig.4).

Rezultate şi discuţii

Controlul urografic şi computer tomografic efectuat la un an de la endoureterotomie

arată menţinerea situaţiei normale, cu absenţa recidivei tumorale locale, a adenopatiilor şi a

metastazelor parenchimatoase la distanţă, iar morfologia şi funcţionalitatea aparatului urinar se

prezintă la parametri normali.

Supunem atenţiei această metodă de rezolvare endourologică a complicaţiei, relativ

frecvente, întâlnită în cazul ureterosigmoidostomiei Mainz-Pouch II (stenoza anastomozei 8%)(2),

iar pentru etapa finală, şi anume îndepărtarea stentului ureteral autostatic, în cazul în care acesta nu



se elimină spontan, recomandăm extragerea lui pe cale rectosigmoidiană, cu ajutorul

rectosigmoidoscopului.

Concluzii

Endoureterotomia anterogradă cu stentarea zonei incizate pe o perioadă de 4-6

săptămâni este o modalitate minim agresivă, cu rezultate bune la distanţă, în rezolvarea stenozei

anastomozei ureterosigmoidiene postoperatorii. Ea poate reprezenta o alternativă la reimplantarea

deschisă, ureterostomia cutanată sau chiar nefrectomia de necesitate.
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Fig.1 - Calcul caliceal inferior stâng

Fig.2 – Calcul ureteral lombar mijlociu stâng

Fig.3 – Stent autostatic stâng după endoureterotomie

Fig. 4 – Urografie de control
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ABSTRACT

Introduction. The authors present an endoscopic procedure in the management of a rather frecvent

complication (stenosis of the anasthomozis – 8%) after radical cystectomy and

ureterosigmoidostomy Mainz-Pouch II.

Material and method. Pacient N.E. Aged 62 years with radical cystectomy, pelvic

lymphadenectomy and Mainz-Pouch II ureterosigmoidostomy (at the patient's choice) for infiltrative

bladder tumour, performed in the Clinic of Urology Târgu-Mureş in 2003. The immediate

postoperative evolution was a good one, but at about one year after the procedure the patient

presented with left side ureteral hydronephrosis with secondary inferior caliceal lithiasis.The

complication was solveds initially with a left percutaneous nephrostomy, in a second time

percutaneous ablation of the calculi. At about on other year after these procedures, the patient

present again the above mentioned symptomes. The management was the same, but DPU revealed a

sthenosis of the anasthomosis of the ureterosigmoidostomy. For this complication we performed a

left antegrade endoureterotomy and ureteral stenting for 6 weeks. Spontan elimination of the stent,

through the rectosigmoidial way. After the removal of the PN the fistula healed in a spontaneous



way.

Results and discussions. The follow up (intravenous pyelography) revealed the disapperence of the

stenosis of the reimplantation, and the CT certified the absence of the local and distal recurrence of

the metastasis.

Conclusions. The antegrade endoureterotomy is a minimal invasive treatment procedure with good

results in the. management of ureterosigmoidostomy anasthomozis. It represents a treatment option,

an alternative to open surgery - reimplantation, cutaneous ureterostomy or even nefrectomy.

Introduction

Mainz-Pouch II ureterosigmoidostomy has a rather frecvent encountered complication, the sthenosis

(1,3) of the ureterosigmoidian anasthomosis, which appears in 8% (2)of the cases.

Presenting the case below, the authors recomanded an endoscopic procedure –

antegrade endoureterothomy with stenting – in order to solve this complication.

Material and methods

Male pacient N.E., aged 62 years, presenting an infiltrative bladder tumor, pT2G3NoMo was treated

in our clinic in 2003 (2), where there was performed a total cystoprostatovesiculectomie with pelvic

lymphadenectomy and as the patient's choice, Mainz-Pouch II ureterosigmoidostomy.

The immediate and 1 year postoperative follow up showed a good evolution, clinical

examination and CT found no local recidive or distant methastasis, or even adenopaty. In the

autumn of 2004, the pacient presents fever, chills and left renal colica (pain) associated with signs of

septicaemia.( sepsis). The emergency examination reveales a left side ureterohydronephrosis. We

performed a left percutaneous nephrostomy an infected hydronephrosis. After 10 days the kidney

begine to function (the diurhesis on the left nephrostomy was about 1500 ml per day clear urine).

The control i.v. urographie, performed with obstruated PA, reveales the function of the left kidney,



with a free traiectory till the lumen of the Pouch, and lithiasis of the inferior calyx (an infections

stone, with 1,5x1,5 cm dimensions). In a second time we performed the percutaneous ablation of the

calculi, afterwards the withdrawal of the nephrostomy, wich was followed by the spontaneous

closure of the fistula.

In 2005, at about one year after the above mentioned procedures, the patient presents

the same symptomatology. We performed (1,3) again a percutaneous left side nephrostomy. The

control i.v. urographie reveales a left lombar ureter lithiasis (fig.2), which was solved by antegrade

ureteroscopy. The direct pyelography shows the sthenosis of the ureterosigmoidian anasthomosis. In

order to solve the sthenosis we performed a left antegrade endoureterotomy and ureteral stenting

fixed to the skin, followed by the withdrawal of the nephrostomy (fig.3).

5 weeks later the fixation to the skin of the ureteral stent was cut, and 48 hours after,

the stent was eliminated spontaneously through the rectum.

The control i.v. urography showed a normal functioning left kidney, with no

dilatation.

Results and discussions

I.V. urography and CT performed 1 year after the endoureterothomy showed a normal situation, no

tumor recurrency, no distal methastasis and a normal global kidney function.

We presented this way of endoscopic management of the rather frecvent (8%)(2)

complication of ureterosigmodostomy Mainz-Pouch II and as for the final fase the one concerning

the withdrawal of the ureteral stent, it can be performed also with the help of rectosigmoidoscopie.

Conclusions

The antegrade endoureterotomy is a minimal invasive treatment procedure with good results in the.

management of ureterosigmoidostomy anasthomozis. It represents a treatment option, an alternative

to open surgery (reimplantation) cutaneous ureterostomy or even nefrectomy.
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