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Rezumat

Obiectiv. Extinderea limitei chirurgiei conservatorii în rezolvarea hidronefrozei congenitale bilaterale

recidivate, complicate

Material şi metodă. Bolnavă obeză, cu hidronefroză congenitală bilaterală recidivată după pielopastie

dreaptă şi endopielotomie stângă, litotriţie percutană stângă. Am efectuat drenaj intern cu sondă Cook pe

dreapta şi pieloplastie stângă cu extracţia calculilor pe splint pielovezical.

Concluzii. Hidronefrozele congenitale bilaterale recidivate pot beneficia de intervenţii conservatorii prin

procedee diferite sau acelaşi procedeu similar cu cel iniţial. Pieloplastia, indiferent de calitatea execuţiei,

poate duce la recidiva hidronefrozei în timp.



Obiectiv

Prin prezentarea acestui caz urologic complex dorim să relevăm posibilitatea extinderii limitei

conservatorii în rezolvarea hidronefrozei recidivate şi complicate.

Material şi metodă

Vă expunem atenţiei cazul bolnavei GP, 45 ani, FO 20103, cu multiple tare asociate, capabile să

diminueze oportunitatea deciziei terapeutice.

Bolnava se internează prin transfer din secţia Nefrologie a unităţii noastre, în care a fost

internată pentru ”Infecţie urinară. Hidronefroză congenitală. IRC” (noiembrie 2006). În perioada acestei

internării, a efectuat tratament cu ceftazidim 1g/12 ore, timp în care manifestările clinice s-au remis,

bolnava devenind afebrilă, cu lombalgie stângă moderată şi emisii tranzitorii de urini tulburi.

Din anamneză am reţinut că bolnavei i s-a precizat diagnosticul de obezitate familială în 1990 la

Clinica de Endocrinologie Iaşi (4) - (Fig.1).

Fig. 1. Bolnavă obeză

În 1995, în Clinica de Urologie Iaşi, i s-a efectuat pieloplastie dreaptă Hynes-Anderson pentru

hidronefroză gr. III-IV, pe partea stângă având hidronefroză gr. II-III. În 1997, în aceeaşi clinică, i se

efectuează nefrolitotriţie percutană şi endopielotomie pe partea stângă pentru hidronefroză gr.IV, cu

litiază secundară (calcul unic cu diametrul de 1 cm). În 1999 suferă 2 intervenţii successive pentru

rezolvarea unei fracturi cominutive a ambelor oase ale gambei stângi.



La examenul clinic efectuat am constatat: bolnavă cu obezitate gradul III (135 kg/163 cm), ce

prezintă cicatrice lombară dreaptă şi o altă cicatrice la niverlul gambei stângi cu edem persistent. (Fig.2.

a,b).
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Fig. 2. a) cicatrice lombară dreaptă; b) cicatrice gambă stangă

Clinic prezintă loja renală stângă sensibilă, spontan şi la palpare, emisii tranzitorii de urini

tulburi, subfebrilităţi tranzitorii şi HTA oscilantă, cu diureză zilnică 1600 ml.

Examenele de laborator au decelat:

- anemie moderată (Hb=9g/dl) şi/hiperleucocitoză

- uşoară insuficienţă renală: creatinină serică 2,2 mg/dl, densitate urinară 1020

- leucociturie

- urocultură: E Coli >100000 sensibil la ceftazidin, amikacin, etc.

Radiologic:

- radiografie pulmonară: calcificări hilare bilaterale ale ariilor pulmonare şi cord cu

diametrul transvers mărit

- UIV precizează diagnosticul: hidronefroză congenitală recidivată bilaterală (gr.III

dreapta şi gr. IV stânga) cu litiază secundară multiplă recidivată. (Fig. 3).
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Fig.3. a) RRVS: calculi radioopaci renali stangi; b) Clişeu UIV: hidronefroză bilaterală

Preoperator, timp de 3 zile, am continuat tratamentul antiinfecţios cu ceftazidim 1g/12 ore şi am

administrat 2 transfuzii cu masă eritrocitară. Am efectuat un consult cardiologic şi, în colaborare cu

medicul ATI, am decis intervenţia, cu acordul scris al bolnavei.

Am optat şi am efectuat, în acelaşi timp operator, sub anestezie generală cu IOT, drenajul

intern, endoscopic, cu sondă Cook pe partea dreaptă (hidronefroză gr.III recidivată), iar pe partea

stângă am intervenit chirurgical deschis, efectuând simultan extracţia calculilor ( cu diametrul de 2 cm

şi 0,8 cm) (3) şi pieloplastie Hynes-Anderson, protejată cu drenaj intern cu sondă Cook (1).

Dificultăţile intraoperatorii, previzibile de altfel, au constat înintensul process de perinefrită şi

peripielită, consecinţă a joncţiunii cicatriciale, cu litiază secundară recidivată (endopielotomie

anterioară), şi a infecţiei urinare. Ele au fost depăşite fără incidente. Am drenat lomba cu 2 tuburi

exteriorizate prin contraincizie şi am efectuat drenajul supraaponevrotic cu o lamă siliconată,

exteriorizată la polul superior al inciziei (bolnavă obeză).

Sub sondă uretrovezicală şi antibioterapie adecvată (ceftazidim 1g/12 ore şi amikacin

500mg/zi), timp de 10 zile, evoluţia a fost spectaculară, permiţând externarea bolnavei la 14 zile cu

probe de funcţie renală în limite normale, cu diureză monitorizată 1600-2000 ml/24 h; plaga cicatrizată

şi urocultura sterilă (Fig. 4).



Fig.4. Cicatrice lombară stangă

Am efectuat mobilizarea precoce a bolnavei de la 12 ore, sub protecţie de administrare a

heparinei fracţionate – Clexan – 6000 ui/12 ore, 7 zile. La externare, am recomandat tratament

antiinfecţios cu Nolicin 1cps/12 ore, încă 14 zile, cură moderată de diureză, regim hiposodat.

Deşi am recomandat dispensarizare la 14 zile; lunar/3 luni, apoi trimestrial, bolnava se prezintă

după 7 luni în serviciul nostru pentru suprimarea drenajului intern. Clinic, fără acuze subiective.

Examenele de laborator certifică normalizarea probelor de funcţie renală (creatinină serică1,2g/dl),

densitate urinară 1024, Hb 10,5 g/dl, leucocite 6500/ml, urocultura sterilă. UIV certifică remisia

hidronefrozei bilateral.(Fig.5).



Fig. 5. Absenţa imaginilor radioopace sucestive de calculi pe RRVS; Clişeu UIV - aparat urinar
superior de aspect normal

Dat fiind trecutul urologic şi posibilitatea recidivei hidronefrozei, am optat ca, după suprimarea

drenajului intern, să efectuăm o primă evaluare imagistică la 30 de zile (UIV), apoi la 6 luni şi anual în

continuare. De asemeni, vom monitoriza, în acelaşi ritm, probele de funcţie renală şi urocultura.

Concluzii

- Hidronefroza congenitală, frecventă la dismetabolici (5), poate recidiva în timp, indiferent de modul

şi calitatea rezolvării terapeutice (endoscopic, chirurgical sau laparoscopic)

- Monitorizarea secvenţială complexă (clinică-magistică- laborator) este obligatorie: 3 luni- anual

-Rezolvarea conservatorie nu trebuie abandonată decât în situaţii extreme (oricând fiind posibilă o

repieloplastie prin repetarea procedeului iniţial sau altul diferit: chirurgical, endoscopic, laparoscopic ),

în caz de recidivă a hidronefrozei.

Bibliografie

1. Kass EJ. Pyielopasty, 732, in Glenn’s Urologic Surgery ed. VI, 2004, 732

2. Hensle T.W. Complications of urinary tract reconstruction 2000, 202-3

3. Marshal L. Urinary Stone Diseasé, in Smith’s General Urology 1995, 302

4. Proca E. Litiaza renală, in Tratat de patologie chirurgicală, Ed Medicală, Bucureşti 1984, vol.

VIII:27-8



5. Sinecu I. Hidronefroza, in Urologie clinica, Ed Amaltea, Bucureşti 1998, 305-6


