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Rezumat

OBIECTIV: Abordul percutanat al rinichiului în potcoavă asociază de obicei elemente

suplimentare de dificultate. Scopul acestui studiu a fost de a evalua particularităţile realizării

traiectelor percutanate şi a riscului de apariţie a complicaţiilor specifice, la pacienţii cu rinichi în

potcoavă.

PACIENŢI & METODĂ: În perioada iulie 1995 – iunie 2007 (11 ani), 10 pacienţi cu rinichi în

potcoavă au beneficiat de efectuarea a 13 intervenţii percutanate renale. Studiul retrospectiv a

cuprins analizarea elementelor semnificative din foile de observaţie şi protocoalele operatorii,

urmărindu-se cu precădere indicaţiile, aspectul intraoperator, complicaţiile şi durata spitalizării.

REZULTATE: Din cele 13 intervenţii, nouă au fost nefrolitotomii percutanate (NLP), două

endopielotomii (EPT) şi două nefrostomii percutanate (NSP). Abordul percutanat a fost efectuat

printr-un calice posterior al grupului superior la 10 cazuri şi printr-un calice posterior mijlociu la

restul de trei, folosind ghidaj concomitent ultrasonografic şi fluoroscopic. Complicaţiile majore



au fost hemoragie venoasă severă şi extravazare intraperitoneală la câte un caz. Durata

spitalizării postoperatorii a fost cuprinsă între 3-9 zile (cu o medie de 5 zile).

CONCLUZII: Abordul percutanat al rinichiului în potcoavă asociază de obicei dificultăţi

suplimentare (fiind uneori imposibil), datorită anomaliilor de poziţie şi rotaţie ale unităţii renale.

Varianta cea mai bună pentru abordul percutanat al rinichiului în potcoavă presupune

puncţionarea ghidată concomitent ultrasonografic şi fluoroscopic a calicelui posterior din grupul

superior Acest studiu a demonstrat că abordul percutanat al rinichiului în potcoavă poate fi

efectuat în condiţii de siguranţă, asociind puţine complicaţii specifice şi o durată relativ scurtă a

spitalizării.

Abstract

OBJECTIVE: The percutaneous approach of the horseshoe kidney associates significant

elements of difficulty. The aim of this study was to evaluate the particular facts of establishing

the percutaneous tract and to asses the specific complications in patients with horseshoe kidneys.

PATIENTS AND METHOD: Between July 1995 – June 2007 (11 years), 10 patients with

horseshoe kidneys underwent 13 percutaneous renal procedures.The significant data from the

patients’ notes, investigations and the operation notes were retrospectively reviewed, recording

the indications, intraoperatory findings, complications and hospital stay.

RESULTS: Out of the 13 procedures, nine were percutaneous nephrolitotomies (PNL), two

endopyelotomies (EPT) and two percutaneous nephrostomies (PNS). The percutaneous approach

was made through a posterior calyx of the upper caliceal group in 10 cases and posterior middle

calyx in the rest of three, using concomitant ultrasonic and fluoroscopic guidance. The major

complications recorded were severe venous bleeding in one case and intraperitoneal

extravazation in another. The postoperative hospital stay ranged between 3-9 days (mean 5

days).

CONCLUSIONS: The percutaneous approach of the horseshoe kidney usually asociates

additional elements of difficulty, being sometimes impossible, due to the abnormal position and



rotation of the renal unit. The best pecrutaneous approach of the horseshoe kidney is through the

posterior upper calyx of the renal unit under simultaneous ultrasonic and fluoroscopic guidance.

This study proved that the percutaneous approach of the horseshoe kidney is a safe technique

with few specific complications and relatively short hospital stay.

INTRODUCERE

Rinichiul în potcoavă este cea mai frecventă anomalie renală prin fuziune, cu o prevalenţă de

0,25% în populaţia generală, şi asociază o incidenţă crescută a obstrucţiei pielo-ureterale, a

infecţiilor urinare înalte şi a litiazei pielo-caliceale. Asocierea ectopiei, malrotaţiei şi a

anomaliilor vasculare generează elemente suplimentare de dificultate în abordul percutanat al

rinichiului în potcoavă [1].

Scopul acestui studiu a fost de a evalua particularităţile realizării traiectelor percutanate şi a

riscului de apariţie a complicaţiilor specifice, la pacienţii cu rinichi în potcoavă.

PACIENŢI ŞI METODĂ

Într-un interval de 11 ani (iulie 1995 – iunie 2007), 10 pacienţi cu rinichi în potcoavă au

beneficiat de 13 intervenţii percutanate. Vîrsta pacienţilor a fost cuprinsă între 26 şi 65 de ani, cu

o medie de 46,4 de ani.

Studiul retrospectiv a cuprins analiza elementelor semnificative din foile de observaţie şi

protocoalele operatorii (indicaţiile, particularităţile abordului percutanat, complicaţiile şi durata

spitalizării postoperatorii).

REZULTATE

Cele 13 intervenţii percutanate efectuate pe

rinichi în potcoavă au cuprins nouă

nefrolitotomii percutanate (NLP), două
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endopielotomii (EPT) şi două nefrostomii percutanate (NSP), proporţia acestora din numărul

total de cazuri fiind exemplificată în graficul 1.

Indicaţiile pentru NLP au cuprins cinci cazuri cu litiază bazinetală, trei cu litiază multiplă

pielocaliceală şi un calcul coraliform tip C. Trei pacienţi au beneficiat de intervenţii multiple; la

doi dintre aceştia sau practicat, la interval de câţiva ani, NLP şi NSP, iar într-un caz s-au

practicat NLP şi EPT prin traiecte diferite.

Puncţiile percutanate renale au fost ghidate concomitent fluoroscopic si ultrasonografic în toate

cazurile, traiectele fiind realizate printr-un calice posterior superior în 10 cazuri (77%) şi

printr-unul mijlociu în celelalte trei (23%).

Complicaţiile înregistrate pentru întregul grup de pacienţi sunt prezentate în tabelul 1.

Complicaţii Cazuri %

Extravazare intraperitoneală 1 7,7

Hemoragie venoasă severă intraoperatorie 1 7,7

Perforaţie caliceală 2 15,4

Hemoragie venoasă moderată 3 23,1

Pielonefrită acută 2 15,4

Sindrom febril izolat 4 30,7

Fistulă urinară lombară persistentă 1 7,7

Tabelul 1 Complicaţiile intra şi postoperatorii înregistrate la pacienţii incluşi în studiu

Cazul la care s-a înregistrat extravazarea intraperitoneală a fost unul din cele trei, la care abordul

percutatnat a fost obţinut printr-un calice posterior mijlociu, şi a impus laparotomie exploratorie

şi drenaj, în timp ce cazul cu hemoragie venoasă severă intraoperatorie a fost rezolvat

conservator, prin întreruperea intervenţiei şi clamparea temporară a sondei de nefrostomie.

Durata spitalizării postoperatorii (graficul 2) a

fost cuprinsă între 3-9 zile (cu o medie de 5

zile) şi nu a fost semnificativ diferită faţă de

valorile înregistrate pentru ansamblul cazurilor

la care s-a practicat NLP.
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Graficul 2 Distribuţia cazurilor, în funcţie de
durata spitalizării postoperatorii
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DISCUŢII

Unul dintre aspectele tehnice cele mai dificile

în endourologie este realizarea unui traiect de

nefrostomie adecvat, în cazurile cu rinichi

malformaţi, iar rinichiul în potcoavă nu face

excepţie din acest punct de vedere, datorită

asocierii ectopiei, malrotaţiei şi a anomaliilor

vasculare.

Accesul optim percutanat este de obicei printr-

un calicele posterior superior, care este situat

mai jos şi mai aproape de tegumentul regiunii lombare, în cadrul acestei malformaţii renale

complexe [2]. Un traiect de nefrostomie prin polul superior permite un acces sporit la nivelul

sistemului pielo-caliceal, a joncţiunii pielo-ureterale şi a ureterului proximal. În plus, acest abord

asociază un risc de sângerare diminuat,

datorită alinierii axelor nefroscopului şi a

unităţii renale, cu reducerea presiunii

exercitate asupra parenchimului în timpul

intervenţiei propriu-zise.

Asocierea controlului ultrasonografic celui

fluoroscopic s-a dovedit extrem de utilă la

aceste cazuri, pentru identificarea şi

puncţionarea corectă a calicelui posterior din

grupul superior (figurile 1-5).

Rolul jucat de ultrasonografie în puncţionarea corectă a cazurilor cu rinichi în potcoavă este

esenţial. Imaginea fluoroscopică, într-o singură incidenţă, nu permite localizarea precisă a

calicelor posterioare; în schimb, ultrasonografia oferă siguranţă (figura 1), deoarece identifică

precis calicele posterior, apreciază corect distanţa de la tegument pînă la acesta şi evidenţiază

Figura 1 Puncţia ecoghidată a calicelui
posterior din grupul superior

Figura 2 Puncţia ghidată fluoroscopic a
calicelui posterior superior



clar direcţia tijei pielocaliceale respective (mult mai rapid decît prin aplicarea triangulaţiei

fluoroscopice, care asociază şi iradiere suplimentară).

Alternativ, o modalitate bună de identificare fluoroscopică a calicelor posterioare constă în

introducerea, prin sonda ureterală, de volume mici de aer [2], dar din motivele menţionate mai

sus, ultrasonografia este superioară.

Abordul percutanat al rinichiului în potcoavă este mai medial şi posterior comparativ cu un

rinichi normal poziţionat şi rotat. Traiectul de acces în aceste cazuri este aproape perpendicular

pe planul lombei şi, la aceşti pacienţi, cît şi la cei cu anomalii de rotaţie similară, se poate facilita

accesul percutanat, prin ridicarea uşoară, cu ajutorul unui suport, a părţii controlaterale, pentru a

realiza o rotaţie medială a pelvisului renal,

care este proiectat anterior [3].

Poziţia inferioară (comparativ cu rinichii

ortotopici) facilitează abordul subcostal al

polului superior, cu risc redus al

complicaţiilor pleuropulmonare [4].

Traiectul percutanat poate fi extrem de lung,

datorită poziţiei anterioare a unităţii renale,

ceea ce impune instrumentar adecvat (mai ales

Fig. 3 Inserţia tijei butonate în perspectiva
dilataţiei traiectului

Fig. 4 Extragerea setului de dilatatoare
telescopice, cu menţinerea tecii nefroscopului

Fig. 5 Aspectul nefroscopic al calculului
bazinetal pe rinichi în potcoavă



la pacienţii obezi), reprezentat de endoscop rigid lung sau nefroscop flexibil.

Deoarece vasele rinichiului în potcoavă sunt localizate antero-intern, incizia unei joncţiuni pielo-

ureterale stenozate trebuie făcută postero-lateral.

În aceste cazuri, alături de variantele menţionate, poate fi indicat, în condiţiile unei dotări

corespunzătoare, ghidajul prin tomografie computerizată sau accesul retrograd, pentru a reduce

riscul de leziune vasculară sau a organelor adiacente [5, 6].

CONCLUZII

Anomaliile de poziţie şi rotaţie ale unităţii renale fac dificilă abordarea percutanată a rinichiului

în potcoavă, uneori aceasta fiind imposibilă.

Varianta cea mai bună pentru obţinerea traiectului percutanat în cazul rinichiului în potcoavă

presupune puncţionarea ghidată concomitent ultrasonografic şi fluoroscopic a calicelui posterior

din grupul superior.

Complicaţiile pot fi redutabile şi impun urmărirea postoperatorie atentă şi acţiunea fermă în caz

de apariţie a acestora.

Studiul a demonstrat că abordul percutanat al rinichiului în potcoavă poate fi efectuat în condiţii

de siguranţă, asociind puţine complicaţii specifice şi o durată relativ scurtă a spitalizării
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