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Rezumat

Introducere. Este un studiu retrospectiv asupra diagnosticului şi tratamentului unor leziuni

ureterale iatrogene.

Pacienţi şi metodă. 15 pacienţi cu o vârstă medie de 39,5 ani (având între 26 şi 57 de ani), 13

femei, 2 bărbaţi, au fost adresaţi clinicii cu suspiciunea unei leziuni ureterale după

următoarele tipuri de intervenţii chirurgicale: în 10 cazuri pentru o afecţiune ginecologică, în

3 cazuri de chirurgie digestivă, 1 caz după ureteroscopie şi tentativă de extragere a unui

calcul ureteral iliac cu sonda Dormia, 1 hernie de disc operată. Investigaţiile necesare

diagnosticului au fost: urografia cu cistouretrografie, tomografia computerizată, cistografia

retrogradă, cistoscopia, ureteropielografia retrogradă, ureteroscopia. Diagnosticul de fistulă

urinară s-a pus pe baza dozării în lichidul drenat a valorilor ureei sau creatininei (valori

apropriate de concentraţia acestora în urină). Rezolvarea leziunilor a fost efectuată

endoscopic (derivaţie internă cu sondă Cook, menţinută 6 săptămâni) în 4 cazuri,

reimplantare ureterovezicală în 6 cazuri (2 cu Boari-flap, 4 cu vezică psoică), 1 caz cu

ureterostomie cutanată (urmând să se reconvertească), în 4 cazuri s-a practicat iniţial derivaţie

internă ± nefrostomie percutanată care nu a reuşit să devieze în totalitate fluxul urinar şi să
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„usuce” bolnavul, aceştia având la momentul diagnosticului urinoame infectate (3 cazuri) şi

prognostic oncologic rezervat, motive pentru care s-a recurs la nefrectomie.

Rezultate. În 4 cazuri diagnosticul a fost tardiv (la peste 7 zile postoperator), impunându-se

nefrectomia. În 11 cazuri s-a reuşit conservarea unităţii renale respective.

Concluzii. Recunoaşterea intraoperatorie sau la scurt timp post-operator a leziunilor ureterale

a permis rezolvarea lor în aceeaşi şedinţă operatorie sau la scurt timp după producerea

acestora cu rezultate foarte bune. Diagnosticul tardiv al leziunilor ureterale, cu uroperitonită

sau abcese pelvine şi/sau retroperitoneale a dus în 4 cazuri la pierderea unităţii renale

respective. Prevenirea producerii leziunilor ureterale iatrogene presupune cunoaşterea

regiunii anatomice respective şi meticulozitate în disecţia acesteia.

Cuvinte cheie: traumatism, iatrogen, ureter.

Abstract

Objectives. This is a retrospective study concerning the diagnosis and management of

iatrogenic ureteric injuries .

Patients and methods. 15 patients (13 female and 2 male) with median age 39,5 (range 26-

57 years) were reffered to our department for iatrogenic ureteral lesions. In 10 cases patients

injury resulted from gynecological procedures, in 3 from colorectal surgery, in 1 case from

ureteroscopy, in 1 case from lumbar herniated disc surgery. The investigations protocol

consisted of: urography, computerized tomography, retrograde cystography, retrograde

ureteropyelography, ureteroscopy. Management of the ureteral lesions were performed in 4

cases endoscopically (insertion of double J catheter), in 6 cases ureteroneocystostomies (2

cases using Boari flap, in 4 cases psoas bladder hitch), 1 temporary ureterostomy, in 4 cases

percutaneous nephrostomy can’t ceased the leakege, the patients have had infected urinomas

wichh made impossible any reconstructive surgery in this area, imposing the ablation of the

kidney.

Results. The outcome was uneventfull, unfortunatly we lost 4 renal units due to delay

diagnosis (more than 7 days).

Conclusions. Recognizing during or short time after the surgical procedure of the iatrogenic

ureteral leasions may be the most important step for their treatment and renal salvage.

Delayed diagnosis of the ureteral lesions and also the severity of the demage made very

difficult their management, due to infected urinomas or uroperitonitis wich imposed drainage

of the peritoneal cavity and external diversion of the urine from the affected renal unit.
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Prevention of producing ureteral injuries impose a well investigated patient, an experienced

surgeon and a meticulose surgery.

Key words: trauma, iatrogenic, ureter.

Leziunile ureterale reprezintă o complicaţie potenţială a oricărei intervenţii chirurgicale pe

abdomen sau pelvis, cu o incidenţă de 0,5-1% [1]. Deşi rare, nerecunoscute sau tratate

necorespunzător pot duce la pierderea funcţiei renale sau chiar pot pune în pericol viaţa

pacientului. Au o morbiditate semnificativă şi sunt considerate chiar mai grave decât leziunile

vezicii urinare sau rectului.

Pacienţi şi metodă

Prezentăm mai jos experienţa personală a unui singur chirurg pe o perioadă de 30 de luni

(august 2004 - februarie 2007). Studiul de faţă se referă la leziunile iatrogene „acute” de tip

laceraţie, secţionare parţială sau totală, ligatură, ischemie, combustie de ureter survenite în

cadrul unui procedeu chirurgical, leziuni care au necesitat reconstrucţie sau drenaj urinar

(intern sau extern).

Tabelul 1. Tabel conţinând boala de bază, investigaţiile efectuate, tratamentul celor 15

pacienţi cu leziuni iatrogene de ureter.

Nr Nume Vârsta sex Boala de bază Investigaţii Dg. Tratament Observaţii

1. GE 42 F Hernie de disc

L5-S1

UIV

CT

Cistoscopie

UPR

Fistulă

ureterală

iliacă dr.

iatrogenă.Uri

nom

retroperitone

al

UCNS dr

Cassati-Boari

+

Vezică psoică

2. EN 51 F Histerectomie

totală pt FU

Cistoscopie

UPR dr

Fistulă

urinară

Endoprotezare

cu sondă
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uretero-

vaginală dr.

Cook

3. TF 51 F Neo col uterin

operat.

Abces pelvin

Cistografie

UPR stg

Fistulă

uretero-

cutanată stg.

S.Cook+Nst

stg

Nefrectom

ie stg

4. SV 47 F Histerectomie

totală pt FU

Cistoscopie

UPR

Fistulă

urinară

ureterală dr

Endoprotezare

cu s. Cook

5. RI 45 F Recidivă

pelvină după

chistadenocar

cinom

ovarian

Cistoscopie

UPR stg

Fistulă

urinară

ureterală stg

Endoprotezare

cu s.Cook

Nefrectom

ie stg

6. PD 53 F Neo col uterin

op şi recidivat

Bloc

inflamator

pelvin abcedat

Cistografie

Cistoscopie

UPR stg

Fistulă

urinară

ureterală stg

Endoprotezare

cu s. Cook

7 GLG 37 F Histerectomie

pt neo col

uterin

Cistoscopie

UPR dr

Fistulă

urinară

ureterală dr

Endoprotezare

cu s. Cook

8. OD 42 F Histerectomie

pt neo col

uterin

Cistoscopie

UPR dr

Fistulă

urinară

ureterală dr

Tentativă de

inserare de

sondă Cook

Nefrectom

ie

dr

9. MV 56 F Histerectomie

pt FU

NST dr Fistulă

urinară

ureterală dr

pe RD unic

congenital

UCNS dr.,

vezică psoică

Tentativă

de sutură

T-T de

ureter la

Târgovişte

; pacientă

comatoasă

la admisie
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(şoc

septic)

10. KF F Neo rect

operat

NST stg Fistulă

urinară

ureterală stg

Nefrectomie

stg

11. BC 56 M Litiază

ureterală dr

multiplă pe

RD unic

chirurgical

UCNS drept,

Cassati Boari,

vezică psoică

Avulsie de

ureter cu

S. Dormia

12. DE F Histerectomie

pt neo col

uterin

Fistulă

urinară

ureterală stg

Uroperitoneu

USC stg

13 DA 30 F Tumoră

pelvină

Secţiune

ureter pelvin

stg

recunoscută

intraoperator

UCNS stg,

vezică psoică

14. VB 26 F Sarcină

extrauterină

stg operată

NST stg UCNS, vezică

psoică

15 AM 57 M Neo rect,

amputaţie

Leziune

ureter stg

recunoscută

intraoperator

UCNS +

vezică psoică
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Fig.1. Aspect UIV. Fistulă ureterală pelvină

dreaptă; se evidenţiază extravazarea SDC din

ureterul pelvin drept.

Rezultate

Pe un lot de 15 bolnavi cu leziuni ureterale iatrogene, au fost produse prin următoarele tipuri

de intervenţii chirurgicale: ginecologice - 10 cazuri, chirurgie abdominală - 3 cazuri,

ureteroscopie - 1 caz şi neurochirurgie - 1 caz.

I. După patologia ginecologică şi intervenţia chirurgicală implicată au fost: histerectomii

totale pentru fibrom uterin - 3 cazuri, histerectomii radicale - 5 cazuri pentru neoplasm de col

uterin iradiat (4 leziuni primare, unul cu recidivă), 1 cancer de ovar recidivat, 1 caz de sarcină

extrauterină stângă operată.

II. După patologia de chirurgie generală - 3 cazuri: 2 cazuri de cancer de rect operat şi 1 caz

de tumoră intervezico-rectală cu lezarea intraoperatorie a ureterului stâng.

III. După patologia urologică: 1 caz de litiază ureterală pe rinichi drept unic cu tentativă de

extracţie a calculului cu sonda Dormia.

IV. După patologia neurochirurgicală: Leziune de ureter drept (cazul 1) după cura

chirurgicală a unei paciente cu hernie de disc L5-S1.

Fig.2. Aspect de TC abdominală pe care se evidenţiază

extravazarea substanţei de contrast la nivelul ureterului

drept şi acumularea acesteia în spaţiul retro- şi

intraperitoneal. Ureter stâng de aspect normal.



7

Recunoaşterea intraoperatorie a leziunilor s-a făcut în 3 cazuri din 15 (la pacientul urologic –

cazul 11, la o pacientă cu tumoră pelvină cu invazie de ureter stâng - cazul 13, şi la o

amputaţie de rect - cazul 15).

Tratamentul leziunilor ureterale. Cu excepţia celor 3 cazuri când leziunile ureterale au fost

recunoscute intraoperator şi rezolvate ca atare: Boari flap cu reimplantare la bolnavul cu

avulsie de ureter lombar inferior (Fig.3).

Fig.3 UIV la pacient cu avulsie de ureter

drept (rinichi drept unic chirurgical); s-a

efectuat UNCS pe Boari flap şi vezică psoică.

Reimplantare ureterovezicală dreaptă la pacient cu rinichi unic chirurgical după avulsie de

ureter cu sondă Dormia (Fig.3) respectiv psoas hitch cu reimplantare ureterovezicală la

pacienta cu tumoră pelvină (Fig 4) şi la cel cu amputaţie de rect, la celelalte 12 cazuri s-a

aplicat protocolul de investigaţii pentru suspiciunea de leziune de ureter, incluzând

obligatoriu UPR şi tentativă de aliniere a capetelor ureterale prin protezare cu sondă Cook.

Numai în cazurile la care cistoscopia nu s-a putut efectua sau a eşuat s-a practicat nefrostomie

percutanată cu scopul derivaţiei externe a urinii şi a salvării vieţii bolnavului, apoi după

stabilizarea pacientului s-a stabilit atitudinea terapeutică definitivă.

(vezi cazurile 1,9)

Fig 4. UIV postoperator: arbore pielocaliceal şi uretere cu

aspect normal bilateral, vezica urinară tracţionată spre fosa

iliacă dreaptă (psoas bladder hitch).
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Intervenţia s-a limitat la drenaj intern cu sondă Cook în 6 cazuri. La 4 paciente drenajul intern

cu sondă Cook a reprezentat şi soluţia terapeutică.

Nefrostomia percutanată a fost utilizată în 4 cazuri (în 2 asociat sondei Cook deoarece

drenajul intern nu „usca” bolnava).

Au fost efectuate 6 ureteroneo-cistostomii: cazurile 1,9,11,13,14,15; o ureterostomie cutanată

temporară; patru nefrectomii: cazurile 3,5,8,10.

Discuţii

Etiologie. În cursul intervenţiilor ginecologice se produc peste 50% din leziunile iatrogene

ale ureterului [1]; din operaţiile urologice provin cca 30% iar din intervenţiile chirurgicale pe

abdomen între 5-15% [1]. Histerectomia radicală este cea mai frecventă operaţie ginecologică

care produce leziuni iatrogene ale ureterului [1]. În cursul intervenţiilor chirurgicale pe

coloana vertebrală se pot produce leziuni ureterale [1]. Popularitatea crescută a intervenţiilor

laparoscopice în ginecologie ca şi ureteroscopia în urologie în ultimii 20 de ani a crescut

numărul leziunilor ureterale în comparaţie cu operaţiile tradiţionale [2,3,5].

Clinica leziunilor iatrogene ale ureterului. Leziunile ureterului pot fi recunoscute

intraoperator. 50% din leziuni sunt recunoscute şi reparate intraoperator [1].

Evaluarea intraoperatorie a leziunilor iatrogene de ureter trebuie adaptată contextului clinic al

pacientului: stabilitatea hemodinamică, poziţionarea pe masa de operaţie, abordul chirurgical

(endoscopic, laparoscopic, transabdominal, transvaginal). În situaţia în care abdomenul este

deschis, chirurgul poate mobiliza şi inspecta ureterele în aria presupusei leziuni. Se poate

injecta albastru de metilen intravenos sau direct în pelvisul renal urmărind extravazarea prin

zona de ureter mobilizată; se poate recurge la cistoscopie intraoperatorie şi cateterism ureteral

–pasajul facil al sondei/lor ureterale face posibilă excluderea unei leziuni de ureter. Injectarea

de substanţă de contrast pe sondele ureterale (UPR) poate evidenţia leziuni mici şi permite

inserarea de sonde Cook. Alte leziuni pot rămâne nedetectate săptămâni sau luni (până la 70-

80% din cazuri). Simptomele şi semnele pot fi: durere lombară sau de flanc (36-90%), febră,

sepsis (10%), fistule (ureterovaginale sau/şi uretero-cutanate) urinom, ileus prelungit.

Leziunile bilaterale sau cele pe rinichi unic pot produce anurie (10%). Tratamentul depinde

de momentul diagnosticului leziunii ureterale, tipul de leziune, localizarea şi extensia leziunii

ureterale, bolile asociate ale pacientului, starea generală, prognosticul de viaţă. Hematuria

poate fi prezentă în 10-15% din cazuri. UIV: oferă informaţii asupra funcţiei ambilor rinichi.

Poate aduce date asupra extravazării substanţei de contrast, localizării şi extensiei leziunii. Pe

UIV poate apărea ureterohidronefroză cu extravazare de SDC şi nevizualizarea ureterului,

prezenţa SDC în vagin. Tomografia computerizată: este o metodă de diagnostic importantă
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pentru rinichilor şi ureterelor, putând detecta colecţii fluide intra-abdominale dar şi alte

leziuni. Ecografia: poate decela ureterohidronefroza postoperator sau colecţiile lichidiene.

Ureteropielografia retrogradă. Permite stabilirea sediului şi extensiei leziunii ureterale dar

permite tentarea cateterizării ureterului proximal având astfel şi viză terapeutică. În anumite

cazuri se efectuează anterograd, prin tubul de nefrostomie permiţând evaluarea leziunii.

Cistouretrografia micţională poate ajuta la decelarea unei fistule vezico-vaginale asociate

sau a prezenţei refluxului vezico-ureteral.

RMN poate fi utilizat la pacienţi cu alergie la SDC sau funcţie renală slabă.

Clasificarea leziunilor ureterale după American Association for the Surgery of Trauma [6].

Gradul Descrierea leziunii

I Contuzie ureterală

II Secţiune parţială < 50%

III Secţiune parţială > 50%

IV Secţiune totală

V Secţine totală cu devitalizare extensivă

Tratamentul leziunilor ureterale (după ghidul European Association of Urology 2006-7):

1) leziune în 1/3 superioară a ureterului (uretero-ureterostomie, transuretero-ureterostomie şi

ureterocalicostomie);

2) leziune în 1/3 medie (uretero-ureteroanastomoză, transuretero-ureterostomie, Cassati Boari

şi reimplantare);

3) leziune în 1/3 inferioară a ureterului (reimplantare directă, psoas hitch. Leziune completă:

ileoureteroplastie şi autotransplant renal.

Prevalenţa leziunilor de ureter şi factorii de risc

Leziunile provocate de ureteroscop. Se pare că ureteroscopul a devenit o cauză frecventă a

leziunilor ureterale [8] multe dintre aceste leziuni fiind traumatisme minore ale mucoasei

ureterale sau mici perforaţii. Leziunile extinse, în timp, pot duce la stricturi. Complicaţia

majoră, care necesită intervenţie chirurgicală deschisă este avulsia de ureter. Stoller şi Wolf

[9] consultând 33 de publicaţii pe un număr de 5117 pacienţi găseşte 17 avulsii de ureter
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(0,3%). Pe un studiu al lui Grasso [10] efectuat pe 1059 de pacienţi NU găseşte cazuri de

avulsie de ureter.

Leziunile ginecologice. Goodno [11] descrie pe un număr de 4665 de proceduri ginecologice,

19 leziuni de ureter (0,4%). 10 dintre cazuri au fost diagnosticate intraoperator, 9 la un

interval de 1-16 zile post-operator. În 11 cazuri s-au identificat factori de risc: anexă

reziduală, malignitate, endometrioză. În 8 cazuri NU s-au identificat factori predispozanţi. Un

alt grup de studiu de 320 de paciente cu histerectomie radicală şi limfodisecţie pelvină pentru

neopasm de col uterin (Ralph) [12] a arătat o incidenţă de 4,4% (14 cazuri) a leziunilor

ureterale. În 8 cazuri s-a practicat reimplantare vezicală imediat; 6 cazuri au fost

diagnosticate într-un interval mediu de 32 de zile, 2 vindecându-se spontan, 4 necesitând

tratament chirurgical.

Leziunile ureterale în chirurgia colo-rectală. Hughes [13] raportează pe o serie de 2570 de

colectomii 8 leziuni de ureter (0,3%). Preton [8] ridică problema dacă investigaţiile

imagistice preoperatorii sau cateterismul ureteral ar putea preveni leziunile ureterale

iatrogene. Citează autori [14] care au efectuat studii comparative pe loturi de paciente cu

histerectomie pentru patologie benignă cu şi fără investigaţie urografică prealabilă. Incidenţa

leziunilor la astfel de operaţii fiind mică nu s-a putut trage o concluzie clară. Alţi autori

indică urografia [15] preoperatorie, în cazuri selecţionate cu probleme tehnice previzibile

preoperator. Profesorul Proca Eugen, cu care am lucrat în mod direct timp de 13 ani, ne

spunea că fiecare pacientă, înainte de efectuarea unei histerectomii ar trebui să beneficieze de

o urografie! Referitor la cateterismul ureteral preoperator Bothwell prezintă un studiu pe 561

de colectomii arătând că la 92 de pacienţi li s-au inserat preoperator catetere ureterale. Nu

găseşte diferenţe a incidenţei leziunilor de ureter între cele două grupuri cu menţiunea că

dintre cele două leziuni ureterale la grupul cu cateter ureteral, unul a fost produs prin

perforaţia ureterului cu cateterul.

Concluzii

Deşi rare, leziunile de ureter reprezintă o problemă majoră. Efectuarea unor investigaţii

specifice pe linie urologică şi diagnosticul precoce al leziunilor sunt importante la pacienţii

care nu au o evoluţie post-operatorie satisfăcătoare. Majoritatea cazurilor necesită rezolvare

operatorie dar tratamentul conservator trebuie luat în considerare.
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Lista de abrevieri:

UNCS ureteroneocistostomie

UIV urografie

SDC substanţă de contrast

EAU European Association of Urology

UPR uretropielografie retrogradă

RMN rezonanţă magnetică nucleară


