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Abstract

Introduction and objectives: The introduction of the percutaneous approach in the

“Saint John” Emergency Clinical Department of Urology took place in the year 2000.

The method imposed itself quickly in the daily practice, and nowadays it represents a

routine procedure, indicated in increasingly complex cases. The purpose of this article

was to asses the results of this therapeutic alternative on a significant number of patients.

Materials and method: Between January 2008 and March 2008, the percutaneous

approach of the upper urinary tract pathology was performed in 1992 patients for: pyelo-

caliceal lithiasis (1894 cases), uretero-pelvic junction obstruction (46 cases), upper

urinary tract tumors (16 cases), caliceal diverticulae (5 cases), ureteral lithiasis (18 cases),

ureteral stenosis (6 cases), uretero-enteric stenosis (5 cases) and uretero-vesical

reimplantation stenosis (2 cases). During the last 5 years, 86 patients underwent

percutaneous drainage of renal cysts (72 cases) or abscesses (14 cases). The percutaneous

approach was performed under fluoroscopic (1982 cases) or ultrasonographic (96 cases)

control, by using rigid or flexible (108 cases) instruments. We used electrohydraulic,

ultrasonic or Nd:YAG laser lithotripsy.

Results: The success rate in cases of lithiasis was 95.5%. Antegrade endopyelotomy was

successfully performed for all patients with uretero-pelvic junction stenosis and

associated renal lithiasis. The 6, 12 and 18 months evaluation emphasized a normal

pyelocaliceal system in 35 cases, and hydronephrosis reduction in 7 cases. In patients

with caliceal diverticulae, the 6 and 12 months evaluation showed a large communication

with the pyelocaliceal diverticulae, without lithiazic recurrence. Tumor recurrences

occurred in 6 cases. The intraoperative incidents appeared in 4.61% of the cases (92
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patients), imposing stopping the procedures in 36 cases. The complications’ rate was

24.14% (481 cases). Most of the complications were minor. The mortality rate in

percutaneous procedures was 0%.

Conclusions: Introducing the percutaneous approach modified significantly the

management of upper urinary tract pathology, the majority of cases with renal lithiasis

benefiting from this therapeutic alternative. The increasing experience allowed

approaching a large variety of cases. Introducing the flexible instruments improved the

results in a significant manner.

Key words: percutaneous approach, nephroscopy, upper urinary tract, lithiasis, caliceal

diverticulum, urothelial carcinoma, stenosis
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Rezumat

Introducere şi obiective: Introducerea abordului percutant în Clinica de Urologie a

Spitalului Clinic de Urgenţă "Sf. Ioan" s-a realizat începând cu anul 2000. Metoda s-a

impus rapid în practica curentă, având astăzi un caracter de rutină, patologia abordată

fiind din ce în ce mai complexă. Scopul acestui articol este analiza rezultatelor acestei

alternative terapeutice pe un număr semnificativ de cazuri.

Material şi metodă: În perioada ianuarie 2000 - martie 2008 abordul percutanat al

patologiei urinare superioare s-a practicat la un număr de 1992 de pacienţi pentru: litiază

pielocaliceală (1894 cazuri), stenoze de joncţiune pielo-ureterală (46 cazuri), tumori de

cale urinară superioară (16 cazuri), diverticuli caliceali (5 cazuri), litiază ureterală (18

cazuri), stenoze ureterale (6 cazuri), uretero-enterice (5 cazuri) sau pe reimplantare

uretero-vezicală (2 cazuri). La acestea s-au adăugat, numai în ultimii cinci ani, 86 cazuri

la care s-a realizat drenajul percutant al chisturilor (72 cazuri) sau al abceselor renale (14

cazuri). Abordul percutanat s-a realizat sub control fluoroscopic (1982 cazuri) sau

ecografic (96 cazuri) utilizând instrumentar rigid sau flexibil (108 cazuri). Sursele de

energie utilizate au fost reprezentate de litotritoare electrohidraulice, ultrasonice sau laser

Nd:YAG.

Rezultate: Rata de succes pentru patologia litiazică a fost 95.5%. Endopielotomia

anterogradă a fost efectuată cu succes la toţi pacienţii cu stenoză a joncţiunii uretero-

pielice şi litiază renală asociată. Evaluarea la şase, 12 şi 18 luni a evidenţiat sistem

pielocaliceal de aspect normal la 35 pacienţi, respectiv reducerea hidronefrozei la şapte

cazuri. La pacienţii cu diverticul caliceal, evaluarea la şase şi 12 luni a evidenţiat

comunicarea largă cu sistemul pielocaliceal, fără recidivă litiazică. Recidivele tumorale
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au fost evidenţiate la şase cazuri. Incidente intraoperatorii au survenit în 4.61 % din

cazuri (92 pacienţi), în 36 cazuri impunându-se întreruperea procedurii. Rata

complicaţiilor postoperatorii a fost de 24.14 % (481 cazuri). Cele mai multe dintre

complicaţii au fost minore. Rata mortalităţii pacienţilor cu intervenţii percutanate a fost

0%.

Concluzii: Introducerea abordului percutant a modificat semnificativ managementul

patologiei urinare superioare, majoritatea cazurilor cu litiază renală beneficiind de această

alternativă terapeutică. Acumularea experienţei a permis diversificarea cazurilor

abordate. Introducerea instrumentarului flexibil a permis îmbunătăţirea semnificativă a

rezultatelor.

Cuvinte cheie: abord percutanat, nefroscopie, cale urinară superioară, litiază, diverticul

caliceal, carcinom urotelial, stenoze



6

Introducere

Abordul percutanat al rinichiului a fost descris pentru prima dată de Goodwin şi

Casez în 1955. Fernstrom şi Johansson, în 1976, sunt primii autori care au publicat

rezultatele obţinute prin utilizarea abordului percutanat pentru tratamentul pacienţilor cu

litiază renală. Ulterior, indicaţiile metodei au fost diversificate, incluzând astăzi o

patologie foarte variată.

Iniţial, intervenţia decurgea în doi timpi: într-o primă etapă se realiza traiectul de

nefrostomie percutană, intervenţia propriu-zisă efectuându-se ulterior, după cel puţin

şapte zile (timp necesar pentru maturarea traseului de nefrostomie). Începând cu anul

1982 Segura a introdus nefrolitotomia percutanată realizată într-o singură şedinţă

operatorie.

Progresele tehnologice şi perfecţionarea tehnicii operatorii au permis

îmbunătăţirea constantă a eficienţei metodei, intervenţiile pentru patologia litiazică

atingând rate de succes de până la 98-99 %, în condiţiile reducerii incidenţei

complicaţiilor. De asemenea, indicaţiile metodei au fost diversificate, în prezent

incluzând tratamentul diverticulilor caliceali, al stenozelor de cale urinară superioară,

tumorilor uroteliale pielocaliceale etc. Dezvoltarea endoscoapelor flexibile a permis

abordul căi urinare superioare la orice nivel al său, în condiţii de minimă invazivitate.

Astfel, între anii 1974 şi 1978, au fost utilizate endoscoape flexibile destinate abordului

aparatului respirator sau căii biliare, intervenindu-se cu succes pentru extragerea unor

fragmente litiazice de la nivelul sistemului pielo-caliceal în cursul unor intervenţii

chirurgicale deschise sau utilizând traiectele de nefrostomie percutanată. Demonstrarea
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utilităţii acestor instrumente, perfecţionarea intervenţiilor percutanate (care au capătat un

caracter de rutină), precum şi progresul tehnologic au determinat dezvoltarea unor

nefroscoape flexibile, dedicate exclusiv uzului urologic.

În Clinica de Urologie a Spitalului Clinic de Urgenţă "Sf. Ioan" Bucureşti,

abordul percutanat a fost introdus în anul 2000 şi s-a impus rapid în practica curentă,

acest gen de intervenţii având astăzi un caracter de rutină. Nefroscopia flexibilă a fost

introdusă în premieră începând cu anul 2002, câştigându-şi rapid un loc important în

managementul afecţiunilor aparatului urinar superior.

Lucrarea de faţă şi-a propus să evalueze pe un număr semnificativ de cazuri

experienţa clinicii privind indicaţiile, rezultatele şi limitele abordului percutanat rigid şi

flexibil în tratamentul patologiei căii urinare superioare.

Material şi metodă

În perioada septembrie 2002 - august 2008, în Clinica de Urologie a Spitalului

Clinic de Urgenţă „Sf. Ioan” Bucureşti abordul percutanat a fost utilizat la 1992 pacienţi,

indicaţiile fiind reprezentate de:

 litiază pielocaliceală (1894 cazuri)

 diverticuli caliceali (cinci cazuri)

 stenoze de joncţiune pielo-ureterală (46 cazuri)

 tumori de cale urinară superioară (16 cazuri)

 litiază ureterală abordată anterograd (18 cazuri)

 stenoze ureterale abordate anterograd (şase cazuri)
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 stenoze de joncţiune uretero-enterică (cinci cazuri)

 stenoze de reimplantare uretero-vezicală (două cazuri)

La acestea s-au adăugat, numai în ultimii cinci ani, 86 de cazuri la care s-a realizat

drenajul percutant al chisturilor (72 cazuri) sau al abceselor renale (14 cazuri).

Intervenţiile au fost efectuate sub anestezie rahidiană sau peridurală. În

majoritatea cazurilor s-au utilizat endoscoape rigide Storz sau Wolf. Abordul flexibil s-a

realizat, atunci când a fost necesar, cu nefroscoape Storz 15F sau ureteroscoape Storz

7,5F, cu o deflexiune activă bidirecţională. Ca lichid de irigaţie a fost utilizat serul

fiziologic.

Limitat iniţial doar la calculii unici, abordul litiazei pielocaliceale a devenit din ce

în ce mai diversificat, intervenţiile crescând progresiv în complexitate pe măsura

acumulării experienţei. Astfel, cazurile cu litiază pielocaliceală pentru care s-a utilizat

tratament percutanat sunt sintetizate în tabelul 1.

Tip litiază Număr cazuri

Calcul unic 1432

Litiază pielocaliceală multiplă (fig. 1) 314

Litiază coraliformă (fig. 2) 136

Litiază moale (matrix lithiasis) (fig. 3) 12

Total 1894
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Fig. 1. Litiază pielocaliceală multiplă abordată percutant

Fig. 2. Abord percutant pentru un calcul coraliform (aspect pre şi postoperator)

Fig. 3. Litiază moale rezolvată prin NLP

Abordul nefroscopic flexibil s-a impus la 96 din cele 1894 cazuri cu litiază

pielocaliceală:
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 ca tratament de primă intenţie al litiazei renale (17 cazuri)

 în tratamentul litiazei multiple pe rinichi în potcoavă (două cazuri) (fig.4)

 în cursul intervenţiilor second-look după tratamentul percutanat rigid al

litiazei coraliforme (47 cazuri)

 în cursul intervenţiilor second-look după tratamentul percutanat rigid al

litiazei renale multiple (30 cazuri) (fig. 5)

Fig. 4. Litiază multiplă în cavităţile inferioare drepte ale unui rinichi în potcoavă,

abordată percutanat cu nefroscopul flexibil
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Fig. 5. Abord nefroscopic flexibil al unui calcul caliceal mijlociu restant după

tratamentul percutanat rigid

Pentru fragmentarea calculilor s-au utilizat litotritoare balistice, ultrasonice sau

electrohidraulice, pentru extragere fiind folosite pense sau sonde cu coşuleţ (în cazul

abordului flexibil).

La 10 pacienţi cu calcificări la nivelul buclei superioare a sondelor JJ neglijate, s-

a practicat litotriţia balistică a calcificărilor pielice şi extragerea stentului JJ utilizând

endoscoape rigide (fig. 6). Extragerea unor fragmente restante la nivel subjoncţional

(două cazuri) sau caliceal superior (două cazuri) a necesitat utilizarea nefroscopului

flexibil.

Fig. 6. Abordul percutanat al buclei superioare a unei sonde JJ calcificate

Abordul percutanat al stenozelor de joncţiune pielo-ureterală s-a realizat prin

incizie anterogradă electrică (32 cazuri) sau cu laser Nd:YAG (14 cazuri) utilizându-se o

fibră de 600 μm cu tir axial (fig. 7). Litiaza renală asociată a fost prezentă la 12 cazuri, în

aceste situaţii endopielotomia anterogradă fiind precedată de nefrolitotomie percutantată.

Trei pacienţi au beneficiat de abord anterograd utilizând nefroscopul flexibil, poziţia
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calculilor precum şi particularităţie anatomice ale sistemului pielocaliceal impunând

efectuarea traiectului de acces percutanat la nivelul calicelui inferior.

Fig. 7. Stenoză de JUP şi litiază renală asociată (endopielotomie anterogradă cu laser

Nd:YAG)

La cei cinci pacienţi cu diverticuli caliceali trataţi percutanat, indicaţia acestui tip

de abord a fost impusă de existenţa litiazei intradiverticulare asociate (trei cazuri) sau de

imposibilitatea abordului retrograd (două cazuri) (fig. 8). La un caz cu diverticul caliceal

mijlociu şi litiază intradiverticulară, datorită eşecului puncţiei directe, traiectul de acces

percutanat a fost efectuat la nivelul calicelui inferior, continuându-se cu incizia Nd:YAG

a coletului diverticular şi litotriţia electrohidraulică a calculului.
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Fig. 8. Abordul anterograd al unui diverticul caliceal cu litiază asociată (incizia laser

Nd:YAG a coletului diverticular după extragerea calculilor )

Tratamentul percutant al tumorilor de câmp urotelial superior a fost aplicat la 16

cazuri, utilizând electrorezecţie (12 cazuri) (fig. 9) sau ablaţie laser Nd:YAG (4 cazuri).

La un pacient cu tumoră urotelială de calice mijlociu s-a utilizat nefroscopul flexibil.

Urmărirea acestor pacienţi a fost strictă, incluzând ureteroscopie flexibilă la fiecare şase

luni.

Fig. 9. Electrorezecţie percutanată pentru o tumoră bazinetală
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Tratamentul prin ureteroscopie anterogradă pentru litiaza ureterală a fost utilizat

la 18 cazuri, indicaţiile fiind reprezentate de calculii ureterali voluminoşi (peste 1 cm)

impactaţi, litiaza renoureterală asociată sau atunci când abordul ureteroscopic retrograd a

fost imposibil (reimplantare uretero-vezicală, stricturi ureterale asociate). La şase cazuri

s-a utilizat instrumentar semirigid, iar la restul (12 cazuri) abordul anterograd s-a realizat

cu ureteroscopul sau nefroscopul flexibil (fig. 10).

Fig. 10. Abord anterograd al unui calcul ureteral folosind nefroscopul flexibil

Abordul percutanat anterograd al stenozelor ureterale (şase cazuri) a fost rezervat

pentru tratamentul celor cu localizare proximală, la pacienţii cu o altă patologie renală

asociată (calculi) sau al cazurilor complexe (care au necesitat abord combinat anterograd

şi retrograd). În majoritatea acestor cazuri, pentru a putea obţine accesul la zona stenozată

cu instrumentarul semirigid, traiectul percutanat s-a realizat prin calicele superior sau

mijlociu. La trei cazuri intervenţia s-a efectuat utilizând instrumentar flexibil (fig. 11).

Incizia s-a realizat cu laser Nd:YAG.



15

Fig. 11. Incizie laser anterogradă a unei stenoze ureterale

Abordul ureteroscopic anterograd al stenozelor uretero-enterice (cinci cazuri) s-a

realizat prin dilataţia cu balon de presiune înaltă (trei cazuri) (fig. 12) sau incizie laser

(două cazuri).

Fig. 12. Dilataţie percutanată cu balon a unei stenoze uretero-enterice

Stenozele de reimplantare uretero-vezicală au fost rezolvate percutanat la doi

pacienţi. S-a realizat dilataţie cu balonaş urmată de endoprotezare cu stent 8F pentru o

perioadă de opt săptămâni.
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Rezultate

Abordul percutanat s-a realizat printr-un traiect unic la 1602 cazuri (80.4%), două

traiecte la 375 cazuri (18.8%) (fig. 13) şi trei traiecte la 15 cazuri (0.75%) (fig. 14).

Traiectul de acces percutanat a fost efectuat la nivelul calicelui inferior în 1590 cazuri, la

nivelul calicelui mijlociu în 367 cazuri, respectiv la nivelul calicelui superior în 35 cazuri.

La 210 cazuri, din cauza caracterului piuric al urinii, s-a practicat nefrostomie de drenaj

ca prim timp operator, nefrolitotomia percutanată efectuându-se ulterior.

Fig. 13. Abord percutant folosind două traiecte de nefrostomie

Fig. 14. Trei traiecte de acces percutanat la un pacient cu litiază coraliformă
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La pacienţii cu litiază renală, rata de stone-free după prima procedură a fost de

86,1 % (1631/1894 cazuri). La 96 cazuri s-a impus utilizarea nefroscopului flexibil, iar în

86 cazuri au fost necesare intervenţii multiple. După utilizarea nefroscopului flexibil sau

repetarea procedurii rata de stone-free a fost de 95.4%.

Cauzele cele mai frecvente de eşec au fost reprezentate de imposibilitatea

fragmentării complete a calculilor, respectiv imposibilitatea abordării tuturor

fragmentelor litiazice.

La 37 cazuri s-a impus endoprotezare postoperatorie ureterală cu sondă JJ din

cauza migrării descendente a unor fragmente litiazice.

Endopielotomia anterogradă a fost efectuată cu succes în toate cele 46 de cazuri

cu stenoză a joncţiunii uretero-pielice. Toţi pacienţii care au prezentat şi litiază asociată

(12 cazuri) au fost „stone-free” la sfârşitul intervenţiei. Evaluarea la şase, 12 şi 18 luni a

evidenţiat sistem pielocaliceal de aspect normal la 35 pacienţi, respectiv reducerea

hidronefrozei la şapte cazuri. La aceştia din urmă, scintigrafia renală cu renogramă

izotopică a confirmat absenţa obstrucţiei la nivelul căii urinare superioare. La cinci cazuri

(10.8%) nu s-au înregistrat reduceri postoperatorii semnificative ale gradului de

hidronefroză, pacienţii necesitând o altă alternativă terapeutică.

La pacienţii cu diverticul caliceal, evaluarea la şase şi 12 luni a evidenţiat

comunicarea largă cu sistemul pielocaliceal, fără recidivă litiazică.

Toţi pacienţii cu litiază ureterală abordată anterograd au fost stone-free la sfârşitul

intervenţiei. Incizia endoscopică anterogradă a stenozelor ureterale a fost posibilă în toate

cazurile. Rata de recidivă la 12 luni postoperator a fost de 33.3% (2/6 cazuri) pentru
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stricturile ureterale, 40% (2/5 cazuri) pentru cele uretero-enterice, respectiv 50% (1/2

cazuri pentru stenozele pe reimplantare uretero-vezicală.

Rezecţia sau vaporizarea laser completă a tumorilor de cale urinară superioară a

fost posibilă la 14/16 cazuri. Recidivele tumorale au fost evidenţiate la şase cazuri

(37.5%).

Incidente intraoperatorii au survenit în 4.6 % din cazuri (92 pacienţi), în 36 cazuri

impunându-se întreruperea procedurii. Principalele incidente intraoperatorii au fost

reprezentate de:

 pierderea traseului percutanat (45 cazuri)

 sângerare cu diminuarea vizibilităţii, impunând oprirea procedurii (35

cazuri)

 migrarea descendentă a fragmentelor litiazice, necesitând ureteroscopie

anterogradă (12 cazuri)

Rata complicaţiilor postoperatorii a fost de 24.1 % (481 cazuri). Principalele

complicaţii au fost reprezentate de:

 sângerare: care a necesitat transfuzii sangvine (65 cazuri), nefrectomie

(două cazuri) sau hemostază chirurgicală (trei cazuri)

 sepsis (trei cazuri)

 febră (86 cazuri)

 perforaţie pielocaliceală (35 cazuri)

 hemoperitoneu (un caz)

 fistulă lombară persistentă impunând montare sonda JJ (284 cazuri)

 migrare extrarenală a fragmentelor litiazice (două cazuri)
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Rata mortalităţii pacienţilor cu intervenţii percutanate a fost 0%.

Discuţii

Litotriţia extracorporeală, ureteroscopia retrogradă (semirigidă sau flexibilă) şi

nefrolitotomia percutanată reprezintă opţiunile de primă intenţie în tratamentul litiazei

pielocaliceale sau ureterale lombare superioare.

În tratamentul calculilor cu dimensiuni mai mari de 2 cm, litotriţia extracorporală

are o rată de succes de 63 % (cu variaţii între 39-70 %) [1], iar litotriţia intrarenală prin

abord flexibil retrograd de circa 45-47 % [2, 3]. Tratamentul de elecţie al acestor calculi,

precum şi al celor cu dimensiuni reduse dar a căror fragmentare nu a putut fi obţinută prin

metodele menţionate, rămâne nefrolitotomia percutanată [1].

O proporţie semnificativă a complicaţiilor asociate abordului anterograd al căii

urinare superioare sunt secundare efectuării traiectului de acces percutanat (puncţia

sistemului pielocaliceal, dilatarea traiectului etc.).

De aceea, alegerea abordului optim al sistemului pielocaliceal, cu alte cuvinte

selectarea corectă a calicelui prin care se realizează puncţia percutanată reprezintă una

dintre etapele cele mai importante în desfăşurarea intervenţiei cu repercusiuni asupra

ratei complicaţiilor cât şi a celei de stone-free. Majoritatea autorilor recomandă uzual

puncţia calicelui inferior. În scopul extragerii complete a calculilor pot fi realizate traiecte

suplimentare la nivelul altor calice sau poate fi utilizat nefroscopul flexibil introdus pe

traiectul iniţial, evitând astfel riscul potenţial al incidentelor intraoperatorii sau al

complicaţiilor postoperatorii.
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Abordul calculilor coraliformi reprezintă o situaţie particulară, impunând tratarea

unei mase litiazice mari, cu arhitectură complexă, în condiţiile în care, de cele mai multe

ori, introducerea percutanată a ghidului în bazinet este imposibilă. În aceste condiţii se

indică puncţionarea şi dilataţia direct în calcul, care trebuie perceput pe toată durata

acestor manevre. Din aceste motive, abordul percutanat în litiaza coraliformă necesită

experienţă şi multă acurateţe.

De asemenea, realizarea nefrostomiei percutane este dificilă la pacienţii cu

recidive litiazice, după intervenţii deschise, datorită perinefritei sclerolipomatoase

postoperatorii.

În condiţiile utilizării nefroscoapelor rigide, anumite circumstanţe pot impune

efectuarea traiectului de acces la nivel supracostal: calculi caliceali superiori, litiază

coraliformă, calculi caliceali inferiori de tip complex care mulează mai multe calice

secundare, calculi ureterali lombari superiori etc [4].

Abordul supracostal este asociat cu o rată mai mare a complicaţiilor, leziunile

pleuro-pulmonare având o incidenţă crescută. Munver şi Preminger au evaluat

morbiditatea asociată efectuării a 300 de traiecte de acces în cursul intervenţiilor

percutanate pentru patologie de cale urinară superioară: 98 supracostale şi 202 subcostale.

O rată a complicaţiilor de 16.3 % a fost raportată pentru prima categorie de pacienţi, faţă

de numai 4.5 % pentru cea de a doua. De asemenea, şapte din cei opt pacienţi care au

dezvoltat complicaţii intratoracice prezentau traiecte de acces supracostale [5]. Utilizarea

nefroscopului flexibil permite, cel puţin teoretic, accesul la nivelul întregului sistem

pielocaliceal utilizând un singur traiect percutanat. Astfel, nu mai este necesară

efectuarea unor traiecte suplimentare sau a intervenţiilor seriate în tratamentul litiazei
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coraliforme sau multiple [6]. De asemenea, calculii caliceali superiori şi ureterali lombari

superiori pot fi abordaţi utilizând traiecte caliceale inferioare, cu evitarea

inconvenientelor accesului supracostal.

Stenoza de joncţiune şi litiaza renală sunt entităţi patologice ce se asociază într-o

proporţie de 20 %, abordul percutanat permiţând tratamentul ambelor leziuni în cursul

aceleaşi intervenţii [6]. Ramsay şi colaboratorii au fost primii care au combinat

nefrolitotomia percutanată cu principiile endoureterotomiei enunţate de Davis şi au

prezentat în 1984 rezultatele unei serii de endopielotomii anterograde. Acest tip de abord

oferă o serie de avantaje: asigură un drenaj bun al rinichiului, necesită o incizie minimă

comparativ cu intervenţiile chirurgicale clasice (având implicit o morbiditate asociată

redusă), permite o vizualizare bună a joncţiunii uretero-pielice şi oferă posibilitatea

tratării simultane, într-o manieră minim invazivă, a patologiei litiazice asociate.

Dacă este utilizat nefroscopul rigid, traiectul de puncţie trebuie realizat în mod

uzual la nivelul unui calice posterior din grupul superior sau mijlociu, permiţând astfel

alinierea optimă cu joncţiunea uretero-pielică [7]. Utilizarea nefroscopului flexibil

elimină acest inconvenient, permite efectuarea endopielotomiei utilizând o cale de acces

la nivel caliceal inferior, asigurând în plus vizualizarea optimă a zonei ce urmează a fi

incizată.

Abordul percutanat al diverticulilor pielocaliceali se face în mod uzual prin

puncţie directă, urmată de litotriţia eventualilor calculi intradiverticulari şi apoi de incizia

coletului [8].

Abordul percutanat în tratamentul conservator al tumorilor uroteliale a fost descris

pentru prima dată de Tomera în 1982 [9]. Insămânţarea tumorală parietală este
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considerată o complicaţie specifică a acestei metode, mecanismul incriminat fiind

expunerea de suprafeţe non-uroteliale, de la nivelul traiectului de acces, la celulele

maligne. Totuşi, apariţia acestei complicaţii este controversată. Astfel, Tomera,

Slywotzky şi Haung au raportat o rată semnificativă de recurenţă tumorală la nivelul

traiectului de nefrostomie [9, 10, 11]. Spre deosebire de aceştia, Jarrett, Patel şi apoi

Clark, în trei studii similare ce au inclus loturi semnificative de pacienţi, nu au înregistrat

această complicaţie [12, 13, 14]. Okada şi colaboratorii raportează o rată totală a

recurenţelor de 27 % la pacienţii cu tumori uroteliale tratate conservator prin abord

percutanat [15].

Stenoza anastomozei ureterului transplantat a fost descrisă cu o incidenţă de 4 –

11%, fiind strâns corelată cu tipul de reimplantare utilizat [16]. Obstrucţia ureterală poate

apărea atât prin mecanism intrinsec cât şi prin mecanism extrinsec (colecţie perirenală,

urinom, hematom, etc). Tratamentul endourologic al acestor stenoze s-a realizat în

general pe serii reduse de pacienţi. Metoda de tratament cea mai utilizată pentru acest tip

de stricturi constă în dilataţia cu balon de presiune urmată de endoprotezare cu stent 7 –

14 F pentru o perioadă de 4-14 săptămâni. Rata de succes la doi ani este de 40-70%.

Stricturile uretero-intestinale survenite la pacienţii cu cistectomie radicală şi

derivaţie urinară constituie o patologie dificil de tratat. Evoluţia chirurgiei percutanate în

tratamentul litiazei renale a constituit un factor important pentru dezvoltarea

tratamentului anterograd al stricturilor uretero-enterice. În 1979, Smith şi colaboratorii au

fost primii care au descris dilataţia percutanată cu balon a unei astfel de stricturi. La scurt

timp după aceea au fost publicate mai multe cazuri de dilataţie percutanată cu balon

pentru stricturi uretero-enterice, dar mulţi pacienţi au necesitat proceduri multiple, iar



23

urmărirea postoperatorie a demonstrat rate de succes reduse (13-60%). Tipul de balon

folosit (între patru şi 10 mm), presiunea de umflare (5-17 atm), timpul de aplicare (30 sec

– 15 min) sau numărul de cicluri (1-3) nu au modificat în mod semnificativ rezultatele

obţinute [17].

Concluzii

Introducerea abordului percutant a modificat semnificativ managementul

patologiei urinare superioare, majoritatea cazurilor cu litiază renală beneficiind de această

alternativă terapeutică. Odată cu acumularea experienţei s-a înregistrat atât o diversificare

a cazurilor abordate dar şi a indicaţiilor acestui tip de intervenţii.

Utilizarea nefroscopului flexibil în cursul intervenţiilor percutanate reduce

necesitatea traiectelor de acces suplimentare, a celor supracostale sau a intervenţiilor

seriate, diminuând morbiditatea asociată metodei. Terapia cu laser are de asemenea

indicaţii importante, experienţa din clinica noastră dovedind utilitatea deosebită a acestei

tehnici operatorii moderne.

Într-un centru cu experienţă, rata complicaţiilor este redusă, acestea fiind în marea

lor majoritate minore.
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