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Rezumat

Introducere. Pacienţii cu stenoze ureterale benigne sau maligne necesită adesea
drenaj intern pe termen lung cu sonde JJ schimbate periodic. Acest dezavantaj poate fi
înlăturat prin introducerea în practică a stenturilor ureterale metalice. Lucrarea analizează
tehnica operatorie şi rezultatele imediate în cazul inserării stenturilor termoexpandabile
tip Memokath 051.

Material şi metodă. Tehnica operatorie. În luna martie 2007, în cadrul Clinicii de
Urologie a Spitalului Clinic de Urgenţă “Sf. Ioan”, s-a realizat montarea unui stent
ureteral metalic termoexpandabil tip Memokath la o pacientă cu strictura ureterală
pelvină secundară unui neoplasm de col uterin operat şi iradiat, rinichi unic funcţional şi
sondă JJ schimbată periodic la interval de 3 luni. Protocolul de diagnostic a inclus
examen sumar de urină, urocultură, probe bioumorale uzuale, şi ecografie abdominală.
Preoperator s-a impus tratamentul antibiotic pentru eradicarea infecţiei urinare.

Intervenţia s-a efectuat sub anestezie generală. După extragerea sondei JJ s-a
realizat ureteropielografie retrogradă pentru obiectivarea stricturii ureterale, marcarea şi
măsurarea acesteia sub control fluoroscopic. S-a decis utilizarea unui stent ureteral de 10
cm. Procedura, desfăşurată sub control fluoroscopic, a constat în dilatarea stricturii cu
dilatatorul inclus în setul de montare, poziţionarea acestuia între cele două extremităţi ale
zonei de strictură, introducerea stentului pe teaca dilatatorului şi poziţionarea corectă a
acestuia, expansiunea capătului distal al stentului prin injectarea a 20 ml ser fiziologic
încălzit la 600C, urmată de extragerea sistemului de inserţie. La sfârşitul procedurii s-a
realizat controlul floroscopic şi ureteroscopic al poziţionării corecte a stentului. Nu s-au
înregistrat complicaţii intra sau postoperatorii. Durata de spitalizare a fost de 24 ore.

Concluzii. Introducerea în practică a acestui tip de stenturi oferă o alternativă
pacienţilor cu obstrucţii la nivelul căii urinare care ar fi necesitat drenaje temporare,
schimbate periodic. Deosebirea fundamentală faţă de stenturile metalice utilizate până în
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prezent constă în uşurinţa poziţionării, dar mai ales în posibilitatea extragerii acestora,
fapt datorat memoriei termice a materialului din compoziţie.

Cuvinte cheie: Memokath 051, obstrucţie ureterală neoplasică extrinsecă, stenoza
ureterală, stent metalic

Introducere

Tratamentul endourologic clasic al stenozelor ureterale neoplazice extrinseci poate
avea drept alternative minim invazive: drenaj intern cu sonde JJ (montate endovezical sau
anterograd), nefrostomie percutanată, dilataţie cu balonaş sau combinaţii ale acestor
tehnici.

Cercetările recente au urmărit introducerea în practică a “stentului ideal”: uşor de
manevrat, stabil după inserţie, radioopac, rezistent la încrustare şi infecţie, care poate fi
folosit pe termen lung şi al cărui preţ de cost să fie redus [1, 2]. Astfel, utilizarea cu
success a stenturilor metalice în tratamentul afecţiunilor sistemului vascular şi a tractului
biliar a condus la introducerea acestora ca alternativă terapeutică în managementul
afecţiunilor aparatului urinar (adenom de prostată, stricturi uretrale, stenoze ureterale
benigne sau maligne, dissinergie vezico-sfincteriană).

Primele aplicaţii ale stenturilor metalice ureterale în tratamentul stenozelor uretero-
ileale au fost descrise de Gort în 1990 [3]. Pauer şi Lugmayr (1992) au fost primii autori
care au utilizat stenturi metalice în managementul pacienţilor cu stenoze ureterale
maligne [4]. Îmbunătăţirea continuă a calităţii şi designului stenturilor metalice a condus
treptat la utilizarea pe scară largă a acestora.

Stenturile metalice tip Memokath 051 au fost introduse în practica medicală în
1995. Deşi, pe plan internaţional, sunt utilizate de peste 12 ani, numai în ultimii ani s-a
realizat o nouă generaţie de astfel de stenturi cu o tolerabilitate excelentă, cu o rată de
complicaţii extrem de redusă. Lucrarea analizează tehnica operatorie şi rezultatele
imediate în cazul inserării stenturilor termoexpandabile tip Memokath 051, relizând şi o
trecere în revistă a literaturii de specialitate.

Material şi metodă. Tehnica operatorie.

În luna martie 2007, în cadrul clinicii noastre, s-a realizat montarea unui stent
ureteral metalic termoexpandabil tip Memokath la o bolnavă cu strictura ureterală pelvină
secundară unui neoplasm de col uterin operat şi iradiat. Pacienta prezenta rinichi unic
funcţional şi sondă JJ schimbată periodic la interval de 1-3 luni.

Protocolul de diagnostic a inclus examen sumar de urină, urocultură, probe
bioumorale uzuale, şi ecografie abdominală. Preoperator, s-a impus tratamentul antibiotic
pentru eradicarea infecţiei urinare.

Intervenţia s-a efectuat sub anestezie generală. S-a utilizat un stent ureteral tip
Memokath 051CW pentru inserţie retrogradă. Echipamentul necesar intervenţiei constă
în:

 Set de inserţie Memokath 051CW
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 Cistoscop rigid
 Gel anestezic local
 Seringă Luer de 20 ml
 20 ml apă sterilă încălzită la 600C
 Termometru pentru verificarea temperaturii apei.
 50 ml apă sterilă la 50C

Diametrul stenturilor ureterale utilizate variază de la 10.5 CH (înainte de
expansiune), la 20 CH (la nivelul capătului proximal, după expansiune). Lungimile
standard sunt de 30, 60, 100, 150 şi 200 mm. Este recomandat ca, în momentul
intervenţiei, să existe toate dimensiunile disponibile, alegerea dimensiunii exacte a
stentului realizându-se intraoperator. Stentul Memokath 051CW este montat într-un
sistem de inserţie, fiind protejat de o teacă din plastic care se îndepărtează intraoperator
prin incizia celor trei benzi de plastic (Figura 1).

După extragerea sondei JJ, s-a realizat ureteropielografie retrogradă pentru
obiectivarea poziţiei şi lungimii stricturii ureterale. S-a practicat marcarea capetelor
proximal şi distal al stricturii prin plasarea de markeri radioopaci (ace de puncţie renală
percutanată) pe câmpul operator sub control fluoroscopic, atât pentru măsura lungimea
exactă, cât şi a putea vizualiza poziţia acesteia fără substanţă de contrast. (Figura 2). În
cazul exemplificat s-a decis utilizarea unui stent ureteral cu o lungime de 10 cm.

După marcarea stricturii, s-a introdus un ghid metalic armat de calibru 0,038” pe
care s-a practicat dilatarea stricturii cu dilatatorul de 14 CH inclus în setul de montare
(Figura 3). S-a extras ghidul metalic împreună cu mandrenul albastru al dilatatorului,
rămânînd pe loc teaca acestuia, care s-a poziţionat între cele două extremităţi ale zonei de
strictură (Figura 4). S-a realizat introducerea stentului pe teaca dilatatorului şi
poziţionarea corectă a acestuia (Figura 5), urmată de expansiunea capătului distal al
stentului prin injectarea a 20 ml apă sterilă sau ser fiziologic încălzit la 600C (Figura 6).
S-a urmărit, sub control fluoroscopic, expansiunea completă şi corectă a stentului, după
care s-a realizat extragerea sistemului de inserţie (Figura 7). La sfârşitul procedurii s-a
realizat controlul floroscopic şi ureteroscopic al poziţionării corecte a stentului (Figura 8).

În cazul în care se constată poziţionarea greşită a stentului, acesta poate fi
repoziţionat. Pentru aceasta se injectează 20 – 50 ml apă sterilă la 50C care determină
revenirea capătului distal al stentului la dimensiunile iniţiale, după care, cu ajutorul
ureteroscopului sau al unei sonde cu balonaş umflat la nivelul lumenului stentului se
realizează ascesionarea sau coborârea acestuia în poziţia dorită. La sfârşitul procedurii se
injectează din nou 20 ml apă sterilă la 600C pentru a realiza reexpansionarea capătului
proximal al stentului şi fixarea acestuia în poziţia dorită.

În cazul în care, din diverse motive, este necesară extragerea stentului, aceasta se
poate realiza cu uşurinţă prin injectarea a 50 ml apă sterilă la 50 urmată de prinderea
capătului distal cu o pensă ciupitoare. Spiralele stentului se vor dezorganiza, rezultând
într-un “fir” metalic.

Această proprietate unică a stenturilor Memokath (termoexpandabile) determină
uşurinţa poziţionării şi mai ales a extragerii acestora.

Rezultate şi discuţii
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În literatură sunt descrise 4 tipuri de stenturi metalice ureterale: autoexpandabile
(“self expandable”), expandabile cu ajutorul unui balon (“balloon expandable”), stenturi
acoperite cu poliester (“covered stents”) şi stenturi termoexpandabile
(“thermoexpandable shape-memory”) [1, 5, 6, 7, 8].

Stentul Memokath 051 (produs de Engineers & Doctors, Hornbaek, Denemarca),
utilizat în practică din 1995, reprezintă singurul stent metalic termoexpandabil din Ni
chel-Titan la care designul spirelor previne „invazia endotelială”. Memoria termică
permite poziţionarea (la 50 – 550C) şi extragerea (la 100C) cu uşurinţă a acestuia. În plus,
spirele metalice se adaptează curburii ureterale, ceea ce determină un risc scăzut de
ischemie secundară şi afectare a peretelui ureteral. De asemenea, este cunoscut faptul că
titaniul este un element rezistent la coroziune, stentul putând fi menţinut astfel la nivelul
tractului urinar pe perioade îndelungate de timp

Tehnica de inserţie a fost descrisă de numeroşi autori [1, 5, 7], timpii operatori
principali fiind aceeaşi cu cei utilizaţi în cadrul clinicii noastre.

În ceea ce priveşte indicaţiile utilizării stenturilor metalice ureterale, ele nu sunt
încă pe deplin sistematizate, majoritatea autorilor recomandând poziţionarea acestui tip
de stenturi atât în stenozele ureterale maligne, cât şi în cele benigne. Astfel, Herrero a
descris rezultate bune prin inserţia de stenturi metalice în cazul pacienţilor cu stenoze
ureterale după transplant renal [9]. Liatsikos (2005) indică utilizarea stenturilor metalice
termoexpandabile în managementul stenozelor ureteroileale, cu rezultate încurajatoare
[7]. Kulkarni şi Bellamy (2001) au publicat rezultatele obţinute pe un lot de 10 pacienţi
cu obstrucţii ureterale secundare unei afecţiuni recurente benigne (endometrioză, fibroză
după radioterapie, etc.), urmăriţi pe o perioadă de 10.6 luni, remisia obstrucţiei după
inserţia unui stent Memokath 051 fiind descrisă în toate cazurile. Arya (2001) a urmărit
un lot de 13 pacienţi pentru 18 luni cu stricturi ureterale benigne, la care s-au inserat
stenturi tip Memokath 051, fără a descrie alte complicaţii cu excepţia a 3 cazuri care au
prezentat încrustări ale stentului (ceea ce a necesitat îndepărtarea acestuia la 4, 11
respectiv 33 de luni) [10]. Rezultate similare sunt descrise şi de Deskalopoulos (2001)
[11].

Studiile recent publicate pe loturi relativ reprezentative de pacienţi urmăresc
eficienţa pe termen lung şi identificarea factorilor de risc asociaţi cu o rată semnificativă
de complicaţii.

Astfel, Klarskorv (1995) a publicat rezultatele obţinute pe o serie de 33 pacienţi cu
stenoze ureterale benigne sau maligne, la care s-au poziţionat 37 de stenturi Memokath
051 şi care au fost urmăriţi pe o perioadă de minim 14 luni [12]. Inserţia stentului a fost
foarte dificilă la 2 pacienţi, ambii cu stricturi ureterale post iradiere. La 15 pacienţi,
stenturile s-au dovedit funcţionale pe toată perioada de urmărire (14 – 30 luni), în timp ce
22 de stenturi au devenit nefuncţionale (10 au migrat şi 12 nu au fost funcţionale). În
cazul stenturilor nefuncţionale, unul dintre factorii cel mai frecvent incriminaţi a fost
reprezentat de subestimarea lungimii stricturii. În aceste cazuri s-a realizat repoziţionarea
sau înlocuirea stentului. O altă cauză a fost reprezentată de ocluzia stentului prin
fragmentele litiazice (după 1 – 10 luni). Nu s-a înregistrat nici un caz de ocluzie prin
epitelizare. În concluzie, autorul recomandă utilizarea stentului Memokath 051 în cazul
pacienţilor cu stricturi ureterale benigne sau maligne, evitând însă folosirea lui la cazurile
cu risc crescut de litogeneză sau cu stricturi funcţionale. Posibilitatea migrării sau a
ocluziei stentului impune urmărirea cu atenţie a pacienţilor.
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Într-un studiu mai recent, Lee (2006) raportează experienţa pe 9 ani în ceea ce
priveşte stenturile ureterale termoexpandabile [13]. Astfel, la circa 45 de luni de la
inserţie, 50% din stenturi erau funcţionale, iar 27% prezentau încrustaţii cu obstrucţie
secundară. Toţi pacienţii cu stricturi ureterale secundare unei boli litiazice au prezentat
complicaţii (încrustare, migrare, infecţie urinară, etc). La cazurile cu stenoze ureterale
post radioterapie s-a înregistrat o alterare progresivă a funcţiei renale, deşi stentul a rămas
funcţional pe toată perioada de urmărire. Bolnavii cu stricturi ureterale ischemice sau de
etiologie multiplă prezintă, de regulă, o rată redusă de complicaţii, deşi migrarea stentului
poste fi descrisă. Autorul concluzionează că stenturile ureterale Memokath pot fi utilizate
cu eficienţă bună pe perioade lungi de timp, de peste 8 ani. Totuşi, acestea nu sunt
permanente, de aceea toţi pacienţii vor trebui monitorizaţi, mai ales cei cu stricturi
secundare unei boli litiazice sau după radioterapie, la care rata de complicaţii (încrustare
şi de migrare) este mai ridicată.

Majoritatea autorilor descriu complicaţii postoperatorii imediate minime după
inserţia stenturilor ureterale metalice: discomfort abdominal, infecţii urinare, hematurie
(poate dura câteva zile şi nu necesită tratament suplimentar) [5, 11, 14]. Hiperplazia
urotelială, cu afectarea lumenului stentului, este un fenomen relativ comun, întâlnit la
majoritatea stenturilor, cu excepţia celor tip Memokath 051 [15]. Influenţa stenturilor
metalice asupra peristalticii ureterale a fost foarte puţin studiată [14]. Astfel, Hekimoglu
(1996) raportează inhibarea completă a undelor peristaltice, pe când Flueckinger susţine
prezenţa peristalticii normale la nivelul ureterului situat proximal şi distal de stent.

Urmărirea postoperatorie a pacienţilor la care s-au inserat stenturi metalice
termoexpandabile constă în radiografie reno-vezicală simplă (efectuată în prima zi
postoperator pentru a confirma poziţionarea corectă a stentului) (Figura 9) şi ecografie
renală (repetată în prima şi a doua zi postoperator). Nivelul creatininei serice va fi
determinat la 1, 3 şi 7 zile postoperator, apoi lunar în primele 3 luni, şi ulterior la fiecare
3 luni pe toată perioada de urmărire. Examenul ecografic şi urocultura sunt necesare la 1,
2, 4 şi 6 luni postoperator, iar apoi la fiecare 3 luni [16]. La cazurile fără retenţie azotată
se indică urografie intravenoasă la 1 şi 6 luni după inserţia stentului. În cazuri
selecţionate poate fi necesară scintigrafie renală cu nefrogramă izotopică sau
ureteroscopie (pentru cazurile cu încrustaţii).

Concluzii.

Introducerea în practică a acestui tip de stenturi oferă o alternativă pacienţilor cu
obstrucţii la nivelul căii urinare care ar fi necesitat drenaje temporare, schimbate periodic,
uneori nefrostomii definitive invalidante definitive. Deosebirea fundamentală faţă de
stenturile metalice utilizate până în prezent constă în uşurinţa poziţionării, dar, mai ales,
în posibilitatea extragerii acestora, fapt datorat memoriei termice a materialului din
compoziţie.
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Legendă figuri:
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Figura 1. Incizia benzilor de plastic şi îndepărtarea tecii de protecţie a stentului
(prezentare schematică)

Figura 2. Marcarea capetelor stricturii prin markeri radioopaci (a. Prezetare
schematică, b. Aspect intraoperator)

Figura 3. Dilatarea stricturii ureterale cu ajutorul dilatatorului inclus în setul de
montare (a. Prezetare schematică, b. Aspect intraoperator)

Figura 4. Poziţionarea tecii dilatatorului între cele două extremităţi ale zonei de
strictură (a. Prezetare schematică, b. Aspect intraoperator)

Figura 5. Poziţionarea stentului ureteral (a. Prezetare schematică, b. Aspect
intraoperator)

Figura 6. Expansiunea capătului distal al stentului (a. Prezetare schematică, b.
Aspect intraoperator)

Figura 7. Extragerea progresivă a sistemului de inserţie (prezentare schematică)
Figura 8. Control fluoroscopic şi ureteroscopic al poziţionării corecte a stentului
Figura 9. Radiografie reno-vezicală simplă de control (a doua zi postoperator)

FIGURI

Figura 1. Incizia benzilor de plastic şi îndepărtarea tecii de protecţie a stentului
(prezentare schematică)
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Figura 2. Marcarea capetelor stricturii prin markeri radioopaci (a. Prezetare schematică,
b. Aspect intraoperator)

Figura 3. Dilatarea stricturii ureterale cu ajutorul dilatatorului inclus în setul de montare
(a. Prezetare schematică, b. Aspect intraoperator)
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Figura 4. Poziţionarea tecii dilatatorului între cele două extremităţi ale zonei de strictură
(a. Prezetare schematică, b. Aspect intraoperator)

Figura 5. Poziţionarea stentului ureteral (a. Prezetare schematică, b. Aspect
intraoperator)
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Figura 6. Expansiunea capătului distal al stentului (a. Prezetare schematică, b. Aspect
intraoperator)

Figura 7. Extragerea progresivă a sistemului de inserţie (prezentare schematică)
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Figura 8. Control fluoroscopic şi ureteroscopic al poziţionării corecte a stentului

Figura 9. Radiografie reno-vezicală simplă de control (a doua zi postoperator)


