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De la Goodwin, care în anul 1955 realizează şi comunică prima pielostomie percutanată a unui bazinet extrarenal

hidronefrotic [1], au trecut două decenii până în anul 1975, când Fernstrom şi Johanson au efectuat prima nefrolitotomie

percutanată, extrăgând un calcul renal cu ajutorul unui endoscop la vedere, printr-un traiect preformat de nefrostomie

percutanată. Această reuşită a reprezentat un moment de cotitură în tratamentul litiazei renale. De la intervenţia clasică

mai mult sau mai puţin agresivă, nefrolitotomia percutanată realizează acelaşi lucru (extragerea calculului) printr-o

intervenţie minim invazivă. Dacă la început intervenţia se efectua în 2 timpi, distincţi: nefrostomia percutanată şi în timpul

2 extragerea calculului prin traiectul preformat de nefrostomie, ca urmare a perfecţionării tehnicii, astăzi intervenţia se

efectuează într-un singur timp, chiar pentru calculi complecşi, cum este calculul coraliform.

Intervenţia are indicaţii şi contraindicaţii precise, care trebuiesc respectate cu mare stricteţe pentru a obţine

rezultatele scontate. [2]

Pregătirea preoperatorie a pacientului este o etapă importantă în vederea cunoaşterii statusului biologic, cu

scopul decelării unor modificări funcţionale sau organice manifeste sau nemanifeste clinic. Investigaţiile urologice

precizează sediul, numărul, răsunetul calculilor asupra aparatului urinar înalt, existenţa sau nu a deficitului funcţional renal

şi a infecţiei urinare asociate sau nu litiazei. O atenţie deosebită trebuie acordată testelor de coagulare, deoarece

tulburările de coagulare reprezintă o contraindicaţie absolută, cel puţin pentru moment. Examenul ecografic completează

examenul radiologic preoperator. Ecografia conferă date morfologice de mare valoare în IRA sau IRC de cauză litiazică. În

plus, ecografia este o metodă deosebit de eficientă de control intraoperator sau postoperator în primele 24-48 ore, pentru

radicalitatea intervenţiei.

Deoarece intervenţia nu depăşeşte în general 60 de minute, se preferă anestezia de conducere peridurală sau

rahidiană. Anestezia generală este rareori folosită fiind mult mai scumpă şi de mai mare anvergură. În schimb, la anestezie

generală se recurge la copii, la adulţii labili psihic, sau în toate cazurile când anestezia de conducere nu poate fi efectuată

[3].

Pentru reuşita unei nefrolitotomii percutanate (NP) un moment foarte important este introducerea cateterului

ureteral. Acesta permite opacifierea sistemului pielocaliceal în vederea realizării NP. Cateterul este important şi în cazul în

care intraoperator este necesară la un moment dat efectuarea unei alte nefrostomii, în vederea extragerii complete a

calculului, sau chiar o a treia nefrostomie, dacă este cazul. Cateterul ureteral împiedică dislocarea fragmentelor rezultate

din litotriţie în ureter, iar la terminarea intervenţiei permite lavajul retrograd al cavităţii renale cu ser fiziologic şi

îndepărtarea eventualelor cheaguri.

Pacientul este aşezat pe masa de operaţie în poziţie de precubit, deoarece abordul rinichiului se realizează în fosa

lombară posterior, pentru a evita lezarea viscerelor abdominale.
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Cunoaşterea detaliată a poziţiei şi raporturilor rinichiului (organ retroperitoneal), anatomiei sistemului

pielocaliceal şi a orientării spaţiale, constituie un deziderat major în realizarea unei nefrostomii percutanate, etapa care

este piatra de încercare a unei intervenţii endoscopice reuşite pentru litiaza renală [4,5,6].

Orientarea spaţială a sistemului pielocaliceal este un element indispensabil pentru a putea desluşi cu acurateţe şi

precizie calicele posterioare de cele anterioare. Obligaţia de a aborda un calice posterior, evitând lezarea organelor

parenchimatoase sau cavitare intraperitoneale; este o lege de bază a chirurgiei endoscopice a rinichiului.

Se puncţionează întotdeauna un calice posterior, de obicei din grupul caliceal inferior, care oferă un acces foarte

bun spre bazinet. În marea majoritate a cazurilor, când se abordează de obicei un calice mijlociu, iar în cazul calculului

coraliform tip A, pentru a extrage piesa din calicele superior este de multe ori necesar să fie abordat chiar calicele

superior. Acest traiect de nefrostomie percutanată trebuie realizat extratoracic, prin traiecte angulate [7]. În cazul

calculilor coraliformi complicaţi, extragerea completă se efectuează de obicei după 3 şedinţe, folosind unul, trei sau chiar

patru traiecte de nefrostomie percutanată [3,6,8].

Ecografic identificarea calicelor posterioare este o problemă relativ simplă. Aplicând transductorul pe faţa

posterioară (pacientul este în precubit), secţiunile longitudinale identifică de regulă calicele din hemivalva posterioară

[2,3,8]. În cazul puncţiei percutanate ghidată fluoroscopic, identificarea calicelor posterioare se face pe baza stadiului

clişeelor de urografie şi a imaginii fluoroscopice obţinută intraoperator, la injectarea substanţei de contrast prin sonda

ureterală. În cazul rinichilor tip Brodel (80% pe partea dreaptă), calicele posterioare fac un unghi de 20
0

cu axul frontal al

rinichiului şi din acest motiv sunt mai lungi decât cele anterioare. Rinichiul tip Hodson (80% pe partea stângă) are o

dispoziţie inversă. De aceea calicele posterioare apar mai scurte şi se proiectează ortoroentgenograd. [9,10]

Puncţia caliceală se efectuează pe linia axilară posterioară, sub vârful coastei a XII-a. Traiectul trebuie să fie

perfect rectiliniu şi transpapilar. Scurgerea substanţei de contrast amestecată cu un colorant (albastru de metilen), la

extragerea mandrenului acului de puncţie este dovada sigură că acul a fost introdus în lumenul calicelui.

Dilatarea traiectului de nefrostomie percutanată începe după introducerea prin lumenul acului de puncţie a unui

ghid şi practicarea unei incizii de 1 cm la nivelul tegumentului, în locul în care a fost introdus acul. Se efectuează o dilatare

preliminară cu dilatatoare de teflon (6, 9 Ch), după care se introduce foarte uşor dilatatorul axial al setului Alken. Urmează

apoi dilatarea propriu-zisă a traiectului de nefrostomie percutanată, cu ajutorul dilatatorului Alken, până la diametrul de

24 Ch (ultimul dilatator). Pe acesta se introduce teaca nefroscopului, în lumenul căruia se introduce telescopul. Se

conectează nefroscopul la sursa de lumină şi la sursa de irigare, după care se explorează sistemul pielocaliceal la vedere.

Nefroscopia de orientare este etapa de orientare în sistemul pielocaliceal, de studiu a cavităţilor accesibile cu

nefroscopul rigid şi, de vizualizare a calculului sau calculilor, cât şi localizarea lor. Reperul cel mai important de recunoscut

în bazinet este cateterul ureteral. Acesta permite reperarea şi apoi inspecţia joncţiunii pieloureterale. În anumite situaţii

retrăgând nefroscopul spre orificiul infundibulului calicelui inferior (prin care s-a pătruns în rinichi) se poate vizualiza

orificiul infundibulului calicelui superior, în care se poate pătrunde chiar cu nefroscopul rigid, la unele sisteme

pielocaliceale. Totul depinde de unghiul dintre axul principal al calicelui inferior şi al celui superior. Cu cât unghiul este mai

obtuz cu atât accesul este mai facil. Retrăgând nefroscopul în infundibulul caliceal inferior se poate examina de obicei tot

bazinetul. Retrăgând şi mai mult nefroscopul până la nivelul fornixului calicelui inferior, prin care s-a făcut traiectul de

nefrostomie percutanată se identifică lumenul acestuia şi, se poate examina sau chiar pătrunde în calicele inferior
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secundar anterior, sediul predilect al calculilor caliceali inferiori. Uneori tija calicelui inferior secundar anterior este prea

îngustă şi nu permite introducerea nefroscopului rigid 26 sau 24 Ch. Alteori, unghiul pe care îl face axul calicelui inferior

principal cu axul calicelui inferior secundar nu permite introducerea nefroscopului rigid. Aceleaşi constatări sunt valabile şi

în cazul celorlalte calice principale (mijlociu mai ales şi superior). În aceste cazuri singura posibilitate de examinare şi de

extragere a unui eventual calcul este oferită de nefroscopia flexibilă.

Calculii de dimensiuni mici (diametrul sub 0,7 cm) se extrag intacţi, cu pense, prin teaca nefroscopului.

Calculii de dimensiuni mai mari, cu diametrul până la 1,2 cm se extrag intacţi, instrumentar prin teci Amplatz 28,

30 Ch, care se introduc cu bujiile corespunzătoare prin traiectul de nefrostomie percutanată.

Extragerea prin teaca Amplatz 28 sau 30 Ch face intervenţia mai rapidă în execuţie, presiunea intracavitară a

lichidului de irigaţie este mult mai redusă, şi se previne dislocarea fragmentelor de calcul după litotriţie în ureter, sau în

calice inaccesibile nefroscopului rigid. Tecile Amplatz pot fi folosite cu succes, cu condiţia ca traiectul de nefrostomie

percutanată să fie corect, transpapilar, altfel introducerea tecilor Amplatz este urmată de hemoragie gravă. [11]

Majoritatea calculilor se pretează la extragerea completă într-o singură şedinţă, printr-un singur traiect de

nefrostomie percutanată. Într-un număr limitat de cazuri se impune crearea a două sau trei traiecte de nefrostomie

percutanată. Abordul unui calcul prin mai multe traiecte de nefrostomie percutanată, în două sau mai multe şedinţe,

depinde de complexitatea calculului, de dimensiunile lui şi în ultimă instanţă experienţa şi îndemânarea chirurgului.

Calculul coraliform este cel mai complicat din punct de vedere al rezolvării endoscopice. Conform clasificării

Moores-O’Boyle există 6 tipuri de calculi coraliformi. Calculii de tip C, D, E, F pot fi rezolvaţi printr-un singur traiect de

nefrostomie percutanată, într-o singură şedinţă operatorie. Calculii coraliformi de tip A şi B se rezolvă prin 2 sau 3 traiecte

de nefrostomie percutanată, de obicei în 2 sau 3 şedinţe operatorii. În cazul calculilor coraliformi tip A, primul traiect se

realizează de obicei prin calicele care permite extragerea unei cantităţi cât mai mari de calcul. Este posibilă chiar

efectuarea a 3 traiecte de nefrostomie percutanată, în prima şedinţă de NLP. Aceasta va fi urmată de un “second look”

obligatoriu, chiar dacă a fost extras întreg calculul şi cu atât mai mult dacă există fragmente restante, recunoscute la

terminarea intervenţiei, sau postoperator la examenul ecografic sau radiologic.

O altă categorie de pacienţi, care nu necesită abordul percutanat al calculului în două (de obicei) sau mai multe

şedinţe, este reprezentată de pacienţii internaţi de urgenţă, în anurie obstructivă şi/sau în urosepsis, cu dezechilibre

bioumorale grave. Viaţa acestor pacienţi poate fi salvată numai printr-o derivaţie urinară înaltă promtă, corectă şi

eficientă, cu un traumatism minim. Ulterior, după revenirea la normal a stării generale şi a constantelor de funcţionalitate

renală, se va decide oportunitatea extragerii litiazei obstructive (de obicei un calcul) printr-o nouă şedinţă de NLP, sau

dimpotrivă oportunitatea nefrectomiei, dacă rinichiul este compromis morfofuncţional.

Deşi seducătoare prin rapiditate, eleganţă şi eficienţă, nefrolitotomia percutanată nu este lipsită de riscuri şi

complicaţii, unele foarte redutabile. Majoritatea complicaţiilor au drept cauză nerespectarea principiilor tehnice ale

acestei chirurgii. Conform celor mai cunoscuţi autori, complicaţiile majore după NLP se situează în jurul cifrei de 5%

[5,11,12,13], în schimb, complicaţiile minore se întâlnesc în peste 70% din cazuri [5,11,14]. Mortalitatea variază în limite

largi după autori, fiind între 0,5% - 1% [15,16].
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