
1

LEZIUNE DE URETER

- COMPLICAŢIE A CUREI CHIRURGICALE A HERNIEI DE DISC

G Glück, I Sinescu

Centrul de Chirurgie Urologică, Dializă şi Transplant Renal, Institutul Clinic “Fundeni”,

Bucureşti

Corespondenţă: Conf Dr G Gluck Gabriel

Centrul de Chirurgie Urologică, Dializă şi Transplant Renal

Institutul Clinic “Fundeni”

Şos Fundeni Nr 258, Sector 2

022328 Bucureşti

Tel: oo40722973216

E-mail:gabrielgluck@yahoo.com

Rezumat

Autorii prezintă cazul unei paciente de 43 de ani cu leziune de ureter drept în urma

tratamentului chirurgical al unei hernii de disc L5-S1. Chiureta utilizată pentru îndepărtarea

fragmentelor a dus la perforarea ligamentului prevertebral şi la lezarea ureterului drept în

porţiunea lombară inferioară. Diagnosticul a fost pus pe baza simptomatologiei clinice şi

extravazării substanţei de contrast la examenul computer tomograf.

Leziunea de ureter s-a rezolvat chirurgical practicându-se reimplantarea ureterului cu

mobilizarea vezicii urinare în fosa iliacă dreaptă (psoas hitch+Boari flap).

Evoluţia postoperatorie a fost simplă. Neurochirurgul cât şi chirurgul ortoped care este

implicat în intervenţii chirurgicale pe coloana vertebrală trebuie să ştie să recunoască o astfel

de leziune care poate surveni în tratamentul chirurgical herniei de disc.
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Introducere

Leziunile ureterale produse în cursul curei chirurgicale a herniei de disc sunt foarte

rare, în total, în decembrie 2006, fiind cunoscute 15 cazuri [1]. Prezentăm, în cele ce urmează,

un caz în care complicaţia a fost recunoscută la scurt timp postoperator şi tratată chirurgical.

În mod destul de frecvent, diagnosticul este tardiv şi cu simptome destul de puţin

caracteristice (febră, hematurie, dureri abdominale şi distensie, ileus, masă palpabilă),

pacienţii evoluând septic, de multe ori impunându-se nefrectomia.

Prezentare de caz

Pacienta G.E., în vârstă de 43 de ani, cu sindrom de coadă de cal prin hernie de disc

L5-S1, pentru care s-a practicat (18.08.2004) ablaţia discului herniat (Secţia de Neuro-

chirurgie, Spitalul judeţean Galaţi).

În evoluţia imediat postoperatorie, pacienta acuză dureri abdominale localizate

predominent în epigastru şi hipogastru, meteorism abdominal, tahicardie (110 bătăi/minut) şi

suprimarea diurezei.

Examenul CT efectuat a evidenţiat colecţie lichidiană, cu acumulare de substanţă de

contrast decliv, între regiunea presacrată şi fundul de sac Douglas, postero-lateral drept de

vezica urinară. Se ridică suspiciunea de leziune de ureter drept în porţiunea iliacă.

Pacienta este trimisă de urgenţă în centrul nostru (FO: 5131).

Consultul efectuat evidenţiază pacientă cu stare generală alterată, subfebrilă (37,60C),

tahicardică (133 b/min), TA = 130/90 mmHg, cu abdomen dureros spontan şi la palpare în

epigastru şi hipogastru, mobil cu mişcările respiratorii, cu semne de iritaţie peritoneală

(semnul Bloomberg pozitiv), cu semnul valului prezent, matitate deplasabilă în flancuri.

Pacienta are sondă uretro-vezicală tip Foley Ch 16, în punga colectoare de urină având

cca 500 ml urină limpede.

Examenul CT efectuat de urgenţă, evidenţiază ascită în cantitate moderată, cu

densitate crescută de substanţă de contrast. Extravazare de substanţă de contrast în

retroperitoneu predominent de partea dreaptă (Fig.1,2).

Fig.1. TC abdominală la care se evidenţiază

extravazarea substanţei de contrast la nivelul ureterului
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drept şi acumularea acesteia în spaţiul retro- şi

intraperitoneal. Ureter stâng de aspect normal.

Fig.2. TC pelvină evidenţiind acumularea de urină

şi substanţă de contrast paravezical dreapta

Imagine sugestivă de ruptură de ureter drept la marginii superioare a spinelor iliace şi

a corpului vertebral L5. Ficat, splină , pancreas şi rinichi în limite normale CT.

Concluzii: Extravazare de substanţă de contrast intra- şi extraperitoneală din cauza

unei rupturi sau fisurări de ureter lombar drept la nivelul corpului vertebral L5(Dr. Masoud

Abdel Rahman, medic primar radiologie - imagistică medicală).

Se practică cistoscopie şi UPR drept, sub anestezie generală IOT (Dr. Alamă

Antoaneta), evidenţiindu-se întreruperea totală a ureterului, cu extravazare totală a SDC din

ureter la nivelul vertebrei L5 (nu se poate intuba ureterul proximal).

Se intervine chirurgical prin incizie mediană pubo-supraombilicală. La deschiderea

cavităţii peritoneale se constată revărsat urinos intraperitoneal (cca 400 ml), anse intestinale şi

cadrul colic destinse. Se recoltează urină pentru examen bacteriologic. Incizia peritoneului

parietal posterior paracecal drept, cu decolare colo-parietală, permite evacuarea unei cantităţi

de cca 500 ml urină din retroperitoneu. Se constată o ruptură totală de ureter lombar inferior,

cu necroză de 0,5 cm din capătul distal pe segmentul superior şi de cca 2 cm din capătul

segmentului inferior. Defectul ureteral este în totalitate de cca 5 cm. Se prelungeşte incizia

abdominală până la apendicele xifoid. Decolare coloparietală dreaptă cu izolarea ureterului

superior până la nivelul bazinetului. Izolarea rinichiului de grăsimea perirenală pentru
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mobilizarea rinichiului. Defectul ureteral nu permite realizarea unei anastomoze termino-

terminale. Bontul ureteral proximal este de cca 10-12 cm. Se mobilizează vezica urinară, cu

secţionarea, între ligaturi, a ligamentelor rotunde şi arterelor ombilico-vezicale de la

emergenţa din artera iliacă internă.

Se practică mobilizarea unui lambou vezical (Cassati-Boari), cu fixarea vezicii urinare

de muşchiul psoas drept cu 3 fire neresorbabile. Anastomoza dintre ureter şi vezică se

efectuează după tehnica Le Duc Camey, cu splint 6 Ch scos prin contraincizie. Cistorafie cu

PDS 3-0. Drenaj para-anastomotic, retrorenal şi al fundului de sac Douglas, scoase prin

contraincizie parietală. Refacerea peretelui abdominal în planuri anatomice.

Evoluţia postoperatorie a pacientei a fost simplă, cu externare a 12-a zi post-operator.

Urinează spontan, urina este limpede, micţiunile sunt facile. Ecografic rinichii sunt

nedilataţi.

Pacienta nu se prezintă la control timp de 26 de luni.

Se prezintă în serviciul teritorial de urologie‚ în data de 01.11.2006, solicitând un

control urologic. Clinic este asimptomatică, urina este sterilă; bioumoral parametrii sunt

normali.

Urografia efectuată arată secreţia SDC simetrică, fără modificări ale arborelui

pielocalicial şi ureteral bilateral. Vezica urinară tracţionată în fosa iliacă dreaptă, cu

anastomoza urtero-vezicală situată în porţiunea iliacă (Fig.3).

Fig.3. UIV postoperator: arbore pielocaliceal şi uretere cu

aspect normal bilateral, vezica urinară tracţionată spre fosa

iliacă dreaptă (psoas bladder hitch).
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Discuţii

Leziunile ureterale care complică cura chirurgicală a herniei de disc sunt asociate cu

perforarea ligamentelor prevertebrale, în cazul de mai sus cu o chiuretă folosită pentru

evacuarea fragmentelor de disc intervertebral. Tipic, leziunea este contralaterală părţii pe care

se face laminectomia, datorită pasajului tangenţial al instrumentului.

În cazul nostru, durerile abdominale postoperatorii, distensia abdominală şi tahicardia,

au atras atenţia asupra unei evoluţii post-operatorii neobişnuite. Urografia, tomografia

computerizată abdominală şi UPR-ul au permis punerea diagnosticului de leziune ureterală.

În cursul UPR-ului se poate tenta intubarea ureterului, cu alinierea capetelor ureterale,

soluţie viabilă în situaţia în care leziunea ureterală interesează parţial circumferinţa ureterală

şi revărsatul urinos nu este mare şi este strict retroperitoneal.

Sutura urterală termino-terminală, reimplantarea ureterală, autotransplantul sau

substituţia ureterală cu ileon sunt soluţiile terapeutice cele mai frecvente utilizate în caz de

conservare a rinichiului.

Neurochirurgul cât şi chirurgul ortoped care este implicat în intervenţii chirurgicale pe

coloana vertebrală trebuie să ştie să recunoască o astfel de leziune care poate surveni în

tratamentul chirurgical herniei de disc.
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