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Abstract:
Presently, Extracorporeal Shockwave Lithotripsy (SWL) represents the mean

modality to treat urinary lithiasis, covering 80-90% from treatment indications.
Lithotripsy machines become more performant and benefit of two methods to localize
stones: ultrasonographic and fluoroscopic. There are still more controversies about the
results of different types of machines.
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Introducere
Până la introducerea litotriţiei extracorporeale cu unde de şoc (SWL) (1980),

singura posibilitate de tratament a calculilor renali neeliminabili era intervenţia
chirurgicală clasică. Apariţia SWL a revoluţionat însă tratamentul litiazei renale,
devenind modalitatea preferată de tratament a urolitiazei. Actual, pentru calculii urinari
cu diametru sub 2 cm, SWL reprezintă terapia de primă linie. [1, 2, 3]

Primul pacient a beneficiat de tratamentul litiazei renale prin SWL la 7 februarie
1980 la München, folosindu-se litotritorul Dornier HM-1 (aparatul a fost proiectat de
firma aerospaţială Dornier, iniţial în scopul testării componentelor avioanelor
supersonice). [2, 3, 4]

Principiul litotriţiei extracorporeale constă în dezintegrarea calculilor urinari în
fragmente mici (ce pot fi eliminate spontan) sub acţiunea undelor de şoc, generate în
afara organsimului uman şi transmise focalizat în calculi. Undele de şoc se propagă în
ţesuturi cu o împrăştiere neglijabilă a energiei, însă, la interfaţa lichid-calcul, diferenţa
relativ mare de densitate, precum şi concentrarea undelor într-o arie restrânsă, determină
o disipare mare de energie. Consecutiv undelor de şoc extern, fragmentarea calculilor se
poate produce prin forţă directă, eroziune sau cavitaţie. [1, 2, 3, 5]



Litotritoarele au 4 componente: sistem de generare a undelor de şoc, sistem de
focalizare a undelor, un mecanism de cuplare şi sistemul de localizare a calculilor.
Undele de şoc pot fi generate în 3 moduri: electrohidraulic, piezoelectric sau
electromagnetic. Localizarea calculilor se poate face ecografic sau fluoroscopic.
Fluoroscopia are marele avantaj al identificării atât a calculilor renali, cât şi a celor
ureterali radiopaci şi poate utiliza substanţă de contrast pentru delimitarea anatomică a
sistemului colector. Ecografia evidenţiază calculii renali radioopaci şi pe cei
radiotransparenţi, dar localizarea litiazei ureterale este foarte dificilă şi, de multe ori,
imposibilă. [1, 2, 6]

De la apariţia primelor litotritoare (Dormier HM 1 şi HM 3), acestea s-au
miniaturizat, au devenit mai ieftine şi mult mai adaptabile. Litotritoarele noi sunt
prevăzute cu sisteme duble de localizare şi ghidaj (ecografic şi fluoroscopic), permiţând
urologului să compenseze limitele celor două metode de ghidaj utilizate separat. [1, 7]

Scop
Scopul acestui articol este de a evalua eficienţa, complicaţiile şi limitele litotriţiei

extracoproreale cu unde de şoc în patologia litiazică renală, în experienţa Clinicii de
Urologie din Braşov.

Material şi metodă
În perioada Mai 2005 – Aprilie 2008, în Clinica de Urologie a Spitalului Clinic

Judeţean de Urgenţă Braşov au fost trataţi prin ESWL 375 pacienţi cu litiază renală.
Protocolul de investigaţii a cuprins examenul clinic, probe uzuale de laborator

(inclusiv sumar de urină şi urocultură), ecografie abdominală, radiografie reno-vezicală
simplă, urografie intravenoasă şi, în cazuri selecţionate, ureteropielografie retrogradă.

Bărbaţi Femei
172 203

Tabel 1. Repartiţia cazurilor în funcţie de sex

Localizare Număr cazuri
Rinichi stâng 180
Rinichi drept 169

Litiază bilaterală 24
Tabel 2. Repartiţia cazurilor în funcţie de rinichiul afectat

Localizare Număr cazuri
Bazinet 108

Calice superior 67
Calice mijlociu 89
Calice inferior 77

Litiază multiplă 34
Tabel 3. Distribuţia calculilor la nivel renal

În cazul pacienţilor cu litiază renală multiplă, localizarea calculilor a fost variată
(pielică şi caliceală sau caliceală multiplă).



Calculi radioopaci Calculi radiotransparenţi
243 132

Tabel 4. Distribuţia cazurilor în funcţie de aspectul imagistic al calculilor

Dimensiunea calculilor a fost variată, între 7 şi 24 mm (183 cazuri sub 10 mm,
186 între 10 şi 20 mm şi 6 cazuri peste 20 mm).

Toate intervenţiile au fost efectuate utilizând un litotritor Piezolith 2003 (Richard
Wolf) cu ghidaj ecografic.

Analgezia înaintea intervenţiei a constat în administrarea injectabilă de
algocalmin, piafen sau fortral, fiind necesară la 230 pacienţi (61,3% din cazuri).

Toţi pacienţii au primit medicaţie antialgică, antispastică, antiinflamatorie şi
antibiotică după intervenţie.

Perioada medie de urmărire a pacienţilor a fost de 3 luni, protocolul de investigaţii
incluzând ecografie abdominală, radiografie reno-vezicală simplă şi, în cazuri
selecţionate, urografie intravenoasă şi/sau analiza chimică a calculilor eliminaţi.

Rezultate
Montarea unui stent ureteral (sondă JJ) nu s-a practicat de rutină, fiind necesară în

12 cazuri după push-back-ul renal al unor calculi ureterali şi în 3 cazuri de calculi mai
mari de 20 mm. În cazul pacienţilor care au prezentat infecţie urinară sau care au avut un
episod febril în cursul spitalizării (9 cazuri), s-a preferat temporizarea intervenţiei
(aproximativ 3 săptămâni de stare afebrilă, sub tratament antibiotic, cu urocultură sterilă).

Durata medie a fiecărei şedinţe de litotriţie a fost între 30 şi 50 minute. Numărul
de impulsuri administrate a fost între 1000 şi 3000, cu o medie de 2500 unde de şoc
pentru fiecare şedinţă (la frecvenţe de 60-120 pe minut).

Dezintegrarea şi eliminarea în totalitate a calculilor a fost realizată în procent de
95%, fiind necesare între 1 şi 9 şedinţe de ESWL, în marea majoritate a cazurilor 1-2
şedinţe asigurând statusul de „stone-free” (327 cazuri). În 289 de cazuri (77%) s-a
evidenţiat eliminarea de fragmente de calcul în primele 24 de ore de la intervenţie.

La 30 de zile de la intervenţie rata de „stone-free” a fost de 75%.
În funcţie de compoziţia chimică a calculilor, s-a evidenţiat o rată de succes la 30

de zile de 95% în cazul litiazei de acid uric, de 81% în cazul calculior de oxalat dihidrat
şi de 30% în cazul calculilor de oxalat de calciu monohidrat. Calculii de acid uric şi
oxalat de calciu dihidrat s-au dezintegrat în fragmente mici, cu eliminare mult mai uşoară
comparativ cu cei de oxalat monohidrat.

Cazurile care au necesitat mai multe şedinţe de litotriţie (peste 3) au fost în număr
de 41, fiind calculi de oxalat de calciu monohidrat, cu dimensiuni de peste 15 mm.
Procedura a fost repetată la 2 zile distanţă şi nu mai mult de 2 intervenţii într-o internare.

Nu au fost observate complicaţii majore. În 21 cazuri s-a evidenţiat steinstrasse
(5,6%), 15 din pacienţi eliminând spontan fragmentele de calcul într-un interval de până
la 3 zile. În 6 cazuri a fost necesară efectuarea ureteroscopiei şi extragerea fragmentelor.

22 (5,86%) pacienţi au prezentat senzaţie de vomă pe parcursul litotriţiei, iar 5
dintre aceştia vărsături, motiv pentru care intervenţia a fost întreruptă şi reluată ulterior.
În 62 de cazuri s-au evidenţia peteşii la locul de penetrare a undelor de şoc, acestea
dispărând în primele 24 de ore de la intervenţie.



Discuţii

Tratamentul litiazei renale presupune apelarea la mijloacele moderne de tipul
ESWL, ureteroscopie sau nefrolitotomie percutanată, în cazuri selecţionate practicându-
se pielolitotomia clasică. Litotriţia extracorporeală cu unde de şoc s-a impus în întreaga
lume ca metoda de primă intenţie pentru tratamentul calculilor renali, fiind cea mai puţin
invazivă (dar nu lipsită de complicaţii) ce acoperă 80-90 % din indicaţiile de tratament.
[1, 2, 3, 7, 8]

În European Guidelines on Urolithiasis se recomandă tratamentul activ prin
ESWL în cazul tuturor calculilor cu dimensiuni peste 6- 7 mm. [4]

Factorii care influenţează succesul litotriţiei extracorporeale sunt: dimensiunea
calculului, localizarea acestuia, compoziţia chimică, multiplicitatea calculilor,
particularităţile anatomice. Calculii cu dimensiuni peste 15 mm necesită mai multe
şedinţe pentru fragmentare, precum şi calculii de oxalat de calciu monohidrat. Mult mai
uşor de fragmentat se dovedesc a fi calculii de acid uric, cei de oxalat de calciu dihidrat,
precum şi cei fosfat-amoniaco-magnezieni. Rezultatele ESWL sunt mai slabe în cazul
abordării calculilor caliceali inferiori, rata de „stone-free” fiind de 41-70%. [1, 3, 5, 7, 8]

Există încă numeroase controverse legate de eficacitatea diferitelor modele de
litotritoare [7], însă şi modelul utilizat în clinica noastră (Piezolith 2300) se dovedeşte a fi
foarte eficient, deşi este însoţit de un confort mai scăzut pentru pacient, determinat de
poziţia relativ dificilă pe care acesta trebuie să o adopte.

Pentru realizarea intervenţiei în condiţii optime, este necesară colaborarea bună cu
pacientul, în special în cazurile în care s-a ales efectuarea intervenţiei fără analgezie.
Aceasta este foarte importantă şi după efectuarea procedurii, în special modalitatea în
care pacientul înţelege să respecte indicaţiile urologului (cura de diureză, respectarea
medicaţiei prescrise, controlul periodic).

În lotul studiat nu au fost evidenţiate complicaţii majore, deşi teoretic posibile,
redutabile fiind hematomul perirenal sau urosepsisul. Aşa cum am menţionat, steinstrasse
s-a rezolvat în mod favorabil în majoritatea cazurilor. Hematuria post ESWL este
considerată normală, în experienţa noastră rareori fiind prezentă mai mult de 24 de ore şi
fiind nesemnificativă ca intensitate.

Concluzii
ESWL reprezintă în acest moment tratamentul de primă intenţie pentru mare parte

dintre calculii renali şi ureterali, fiind asociat cu o rată scăzută de complicaţii.
Deşi mult mai invazivă şi însoţită de o morbiditate deloc de neglijat, pentru

calculii renali cu dimensiuni mai mari de 20 mm, nefrolitotomia percutanată rămâne cea
mai eficientă metodă de tratament.

Calculii de acid uric şi cei de oxalat de calciu dihidrat pot fi uşor de abordat prin
această metodă, complicaţiile fiind puţine. Calculii de oxalat de calciu monohidrat
reprezintă însă o încercare care poate fi depăşită prin şedinţe repetate de litotriţie
extracorporeală, cu risc mult mai mare de dezintegrare în fragamente mai mari,
susceptibile să determine steinstrasse.
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Rezumat:
Litotriţia extracorporeală cu unde de şoc (SWL) reprezintă, în acest moment,

principala modalitate de tratament a litiazei urinare, acoperind 80-90% din indicaţiile de
tratament. Litotritoarele au devenit din ce în ce mai performante şi beneficiază de dublu
ghidaj: ecografic şi fluoroscopic. Există, însă, numeroase controverse legate de
rezultatele obţinute folosind diferitele tipuri de aparate.
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