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Rolul ecografiei Doppler în evaluarea prezenţei vasului polar inferior în

sindromul de joncţiune pielo-ureterală congenital
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THE ROLE OF DOPPLER COLOUR ULTRASONOGRAPHY IN THE

EVALUATION OF THE CROSSING VESSELS IN THE URETEROPELVIC JUNCTION

OBSTRUCTION (Abstract) :

BACKGROUND: The knowledge of asssociation of the crossing vessels in the ureteropelvic

junction obstruction is important in planning the therapeutic strategy (endoscopic procedure,

laparoscopic or open pyeloplasty). Next to the well-known imaging methods (ultrasonography-

US, intravenous urography-IVU and retrograde pyelography-RP) is added the Doppler colour

ultrasonography (US) which in the hands of a well-trained uroradiologist is reliable enough in the

preoperative diagnosis of the vessels crossing at the ureteropelvic junction. But there is a

controversy regarding the functional significance of this vessels in the ureteropelvic obstruction,

because the information brought by Doppler colour US relyes on topographical data. Crossing

vessels are important for two reasons: they are a potential source of hemorrhage following

endoscopic incision and they may play an etiologic role in ureteropelvic junction obstruction and

therefore may be a reason for failure of endoscopic techniques.

OBJECTIVE: This study reviews the reliability of the colour Doppler US in the detection of

crossing vessels in patients with surgically proven ureteropielic junction obstruction.

METHODS: The files of all 180 patients who were diagnosed with ureteropelvic junction

obstruction in our clinic between 2002 and 2008 were reviewed. There were selected and analysed

the cases of 31 patients surgically treated and intra-operative diagnosed with crossing vessels.

RESULTS: This study confirms the known data from literature regarding the incidence of

crossing-vessels in the ureteropelvic junction obstruction (17,2%).Usual imaging methods (US,

IVU) were used in all cases, and RP only in 14 selected cases. The results cleared up the three

goals of imaging for ureteropelvic junction obstruction: to determine the presence and degree of

renal obstruction, to assess renal function, and to determine the cause of the problem. For this
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final objective, Doppler colour US proved to have a sensibility of 80,6% and a specificity of

84,5% in detecting the crossing vessels.

CONCLUSIONS: Colour Doppler US is reliable in the detection of crossing vessels at the

ureteropelvic junction guiding the strategy to open or laparoscopic dismembered pyeloplasty.

Key words : crossing vessels, colour Doppler, pyeloplasty,ureteropelvic junction.

REZUMAT

INTRODUCERE: Cunoaşterea asocierii vasului polar inferior în sindromul de joncţiune pielo-

ureterală este importantă în stabilirea strategiei terapeutice (intervenţie endoscopică, laparoscopică

sau pieloplastie deschisă). Alături de metodele imagistice cunoscute (ultrasonografie-US,

urografie intravenoasă-UIV şi ureteropielografie retrogradă-UPR) a apărut ecografia Doppler

color care efectuată de un uroradiolog experimentat este o metodă eficientă de a demonstra

preoperator prezenţa vasului polar inferior intersectând joncţiunea pielo-ureterală. Rămâne însă

controversa legată de semnificaţia funcţională şi patogenică a acestui vas în disectazia pielo-

ureterală deoarece informaţiile aduse de ecografia Doppler color sunt doar topografice. Vasul

polar inferior este important pentru două motive: este o potenţială sursă de sângerare pentru

intervenţiile endoscopice şi poate îndeplini un rol în etiopatogenia obstrucţiei pielo-ureterale, fiind

astfel un posibil motiv al nereuşitei intervenţiilor endoscopice. Obiectivul acestui studiu este

evaluarea capacităţii ecografiei Doppler color de a evidenţia vasul polar inferior la pacienţii la

care intraoperator a fost descoperit.

MATERIAL ŞI METODĂ: Am analizat retropectiv 180 de cazuri diagnosticate cu sindrom de

joncţiune pielo-ureterală congenital şi tratate chirurgical în clinica noastră între 2002 şi 2008. Au

fost selectate şi studiate statistic cazurile a 31 de pacienţi la care intraoperator s-a descoperit

implicarea unui vas polar inferior în etiopatogenia bolii.

REZULTATE: Studiul retrospectiv realizat confirmă datele cunoscute din punct de vedere al

incidenţei vasului polar inferior în etiologia hidronefrozei esenţiale (17,2%). Metodele imagistice

uzuale (US, UIV) au fost folosite în toate cazurile, iar UPR în doar 14 cazuri. În acest context,

cerinţele majore pentru investigarea imagistică a bolnavului suspectat sunt: determinarea prezenţei

şi a gradului de obstrucţie pielo-ureterală, evaluarea funcţiei rinichiului implicat şi stabilirea

cauzei sindromului de joncţiune pielo-ureterală. Pentru acest ultim scop, ultrasonografia Doppler
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color s-a dovedit a fi deosebit de eficientă, având o sensibilitate de 80,6% şi o specificitate de

84,5%, în creştere odată cu acumularea experienţei de către uroradiolog.

CONCLUZII: Ecografia Doppler color se alătură ecografiei bidimensionale, urografiei

intravenoase şi ureteropielografiei retrograde în diagnosticul sindromului de joncţiune pielo-

ureterală, fiind cheia necesară descoperirii prezenţei unui vas polar inferior şi ghidând conduita

terapeutică către pieloplastie deschisă sau laparoscopică.

CUVINTE CHEIE: vas polar inferior, Doppler color, joncţiune pielo-ureterală, pieloplastie

Corespondenţă: Dr. Ciută Cătălin, Clinica de Urologie şi Transplant Renal, Sp. Clinic “Dr. CI

Parhon” Iaşi, Bld. Carol I, Nr. 50, Cod 700503, e-mail : cataciuta@yahoo.com

INTRODUCERE

Între etiologiile sindromului obstructiv congenital al joncţiunii pielo-ureterale se numără

şi vasul polar inferior (“crossing vessels”), reprezentat de acele artere sau vene renale care irigă o

parte a polulului inferior renal [12]. De multe ori traiectul acestor vase încrucişează joncţiunea pielo-

ureterală sau ureterul subjoncţional. Rolul acestora în etiopatogenia bolii este neclar, fiind faptul că

există vase polare inferioare „inocente”, fără nici o implicare cauzală în apariţia bolii [1,2].

Depistarea preoperatorie a prezenţei unui vas polar inferior responsabil probabil de apariţia

sindromului de joncţiune pielo-ureterală, atât de plastic descris de terminologia anglo-saxonă

„crossing vessels”, este foarte importantă pentru alegerea metodei terapeutice, cunoscut fiind faptul

că prezenţa sa reprezintă o contraindicaţie pentru intervenţiile endoscopice (endopielotomie antero-

sau retrogradă). Opţiunea terapeutică în aceste cazuri este pieloplastia deschisă sau laparoscopică

însoţită de decrucişare pielo-vasculară [3]. Explorărilor imagistice uzuale, ecografia, urografia

intravenoasă şi ureteropielografia retrogradă, li se adaugă ecografia Doppler color, care, practicată de

un ecografist experimentat, poate preciza existenţa unui vas polar inferior adiacent, eventual

compresiv pe joncţiunea pieloureterală [4,6,7]. În plus în investigarea sindromului, arteriografia

renală selectivă a fost înlocuită pe scară largă datorită invazivităţii sale cu angiografia examinată

imagistic prin metoda computer tomografică ori prin rezonanţă magnetică care folosesc injectarea

intravenoasă a contrastului. Ultima achiziţie în arsenalul diagnostic este examinarea CT spiral

capabilă să reconstruiască atât sistemul vascular aferent rinichiului, cât şi sistemul colector urinar,
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descriind astfel relaţia de cauzalitate existentă sau nu între cele două [5,10,11]. Sunt însă metode

scumpe şi inaccesibile în activitatea zilnică.

MATERIAL ŞI METODĂ

Am analizat retrospectiv, pe baza foilor de observaţie, 180 de cazuri diagnosticate cu

sindrom de joncţiune pielo-ureterală congenital şi tratate chirurgical în clinica noastră între 2002

şi 2008. Au fost selectate şi studiate statistic cazurile a 31 de pacienţi la care intraoperator s-a

descoperit implicarea unui vas polar inferior în etiopatogenia bolii. Au fost analizate următoarele

aspecte: date epidemiologice, rezultatele intraoperatorii legate de mecanismul etiopatogenic şi

eficienţa descoperirii vasului polar inferior de către ecografia Doppler color. Toate ecografiile au

fost efectuate de acelaşi uroradiolog cu un aparat Siemens Versa Plus.

REZULTATE

În perioada 01.01.2002 – 01.02.2008 au fost diagnosticaţi in Clinica Urologică Iaşi un

număr de 180 pacienţi cu sindrom de joncţiune pielo-ureterală congenital, din care la 31 (17,2%)

intraoperator a fost confirmată prezenţa vasului polar inferior. Distribuţia pe sexe a pacienţilor

indică o uşoară predominenţă la sexul masculin (52,38%), iar grupa de vârstă cea mai frecventă

este 21-40 de ani, vârsta medie fiind de 35,4 ani.

Tabel nr. 1 Date epidemiologice

Variabile

Grupe de vîrstă
Semnificaţia

diferenţei

Sub 20 21 – 40 41 – 60 Peste 60 Total p

N % n % n % n %

Bărbaţi 7 7.87 45 50.56 32 35.95 5 5.62 89

Femei 12 13.19 37 40.66 25 27.47 17 18.68 91 .008

Total 19 10.56 82 45.55 57 31.67 22 12.22 180

Grafic nr. 1 Date epidemiologice
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Inaintea de a reda rezultatele ecografiei Doppler, precizăm rezultatele postoperatorii cu

privire la mecanismul etiopatogenic, in baza protocoalelor operatorii şi a rezultatelor anatomo-

patologice ale pieselor de exereză (bazinet cu joncţiune pielo-ureterală în cazul efectuării

pieloplastie sau chiar rinichi în cazul nefrectomiei).

Tabel nr. 2 Mecanism etiopatogenic

Variabile Până la 20 21-40 41-60 Peste 60 p

n % n % n % n %

Pedicul
vascular

3 15,78 23 28,04 4 7,01 1 4.55 NS

Bride
conjunctive

1 5.26 5 6,09 4 7,01 0 0 .04

Stenoza
joncţiunii p-u

15 78,94 54 65,85 49 85,96 21 95,45 .02

Grafic nr. 2 Mecanism etiopatogenic
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Comparând aceste rezultate cu cele ale ecografiei Doppler color, efectuată la 145

dintre pacienţi, care a obiectivat în 25 cazuri din cazuri prezenţa vasului polar inferior (figura 1 –

intens semnal Doppler intersectând joncţiunea pielo-ureterală), am obţinut o sensibilitate de

80,6% şi o specificitate de 84,5%, în creştere odată cu acumularea experienţei de către

uroradiolog. Valoare deosebită a metodei a fost semnalată în 4 cazuri cu bazinet intrasinusal, unde

decizia în favorea chirurgiei deschise a fost luată în baza sa.

Figura nr.1 Ecografie Doppler color secţiune transversală: hidronefroză diferite grade, cu

semnal intens la nivelul joncţiunii pielo-ureterale
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Tabel nr. 3 Rezultate ecografie Doppler color

Variabile
Până la 20 21-40 41-60 Peste 60 p

n % n % n % n %

Ecografie Doppler pentru evidenţierea vasului polar inferior

Se evidenţiază 3 15,68 20 24,39 2 3,5 0 0 .047

Nu se evidenţiază 0 0 3 3,65 2 3,5 1 4.55 NS

Ecografie Doppler cu determinarea indicelui de rezistivitate > 0,7

Rezistivitate > 0,7 6 31.58 29 35.37 16 28.07 3 13.64* .03

Grafic nr.3 Rezultate ecografie Doppler color
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Tratamentul în toate aceste cazuri a fost chirurgical, practicându-se decrucişare pielo-

vasculară asociată pieloplastiei Anderson-Hynes în 28 cazuri (figura 2), doar decrucişare pielo-

vasculară în 2 cazuri (cele cu bazinet intrasinusal) şi nefrectomie într-un singur caz.

Figura nr. 2 Aspect intraoperator - a) vas polar încrucişând joncţiunea anterior; b) după

pieloplastie Anderson-Hynes, vasul intact rămâne posterior de neojoncţiune
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DISCUŢII

Sindromul de joncţiune pielo-ureterală congenital prin vas polar inferior, deşi contestat

de unii autori [8], reprezintă o boală rară, cu evoluţie progresivă către un rinichi nefuncţional,

mare sau mic, fără parenchim nobil renal, care va impiedica aplicarea unui tratament reconstructiv

al drenajului urinar şi va impune efectuarea nefrectomiei. Indiferent de cauză, acest sindrom

trebuie supus unei riguroase investigaţii imagistice deoarece informaţiile obţinute sunt esenţiale şi

dictează conduita rezolvării medicale [9]. Vasul polar inferior detectat în sindromul de joncţiune

pielo-ureterală este important pentru cel puţin două motive: poate constitui o sursă de hemoragie

dificil de controlat după incizia endoscopică şi de asemenea poate fi cauza obstrucţiei şi deci

cauza insuccesului tehnicilor endoscopice. De aceea depistarea preoperatorie este necesară şi

orientează strategia terapeutică către pieloplastia deschisă sau laparoscopică [6].

Studiul retrospectiv realizat confirmă datele cunoscute din punct de vedere al

incidenţei vasului polar inferior în etiologia hidronefrozei esenţiale (17,2%).

În acest context, cerinţele majore pentru investigarea imagistică a bolnavului suspectat

de hidronefroză esenţială sunt: definirea anatomiei pertinente şi a cauzei, a gradului de obstrucţie

şi a funcţiei rinichiului corespunzător. Examenele imagistice uzuale (ecografie bidimensională,

urografie intravenoasă cu furosemid, ureteropielografie retrogradă) constituie baza indeplinirii
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acestor obiective, însă cauza extrinsecă vasculară, deşi presupusă de celelalte metode, poate fi

evidenţiată de ecografia Doppler color, a cărei sensibilitate creşte până la 100% efectuată de un

ecografist experimentat [4]. În studiul efectuat sensibilitatea metodei a fost de 80,6%,

specificitatea de 84,5%, în creştere odată cu acumularea experienţei de către uroradiolog.

Rezultate concordante cu protocolul operator au fost la cazurile cu hidronefroză gradul I-II,

pacienţi normoponderali şi corect pregătiţi.

Conduita terapeutică în cazul depistării vasului polar inferior adiacent şi eventual

compresiv pe joncţiunea pielo-ureterală trebuie să excludă procedeele endoscopice, cu riscurile şi

rata de eşecuri precizată în această situaţie, şi să adreseze această patologie exclusiv chirurgiei

deschise sau laparoscopice, în funcţie de dotarea şi mai ales experienţa operatorului.

CONCLUZII

Ecografia Doppler color se alătură ecografiei bidimensionale, urografiei intravenoase

şi ureteropielografiei retrograde în diagnosticul sindromului de joncţiune pielo-ureterală, fiind

cheia necesară descoperirii prezenţei unui vas polar inferior. Este doar o informaţie strict

topografică fără relevanţă în ceea ce priveşte etiologia, dar cu implicaţii deosebite în legătură cu

atitudinea terapeutică, dirijând către chirurgia deschisă sau laparoscopică, chiar şi cazurile la care

intervenţia endoscopică (endopielotomia) îşi găseşte indicaţiile la prima vedere (hidronefroză cu

bazinet intrasinusal şi joncţiune pielo-uereterală decliv implantată). Explorarea imagistică

extensivă a acestor bolnavi, cu obiectivarea vasului polar inferior, înclină balanţa în favoarea

tehnicilor deschise sau laparoscopice. Merită menţionat că ecografia Doppler color este singura

metodă lipsită de invazivitate în diagnosticul vasului polar inferior comparativ cu angiografia

selectivă sau examinarea computer-tomografică tridimensională, având o sensibilitate şi

specificitate ridicate în depistarea vasului polar inferior, în creştere cu acumularea experienţei de

către uroradiolog.

Cu surprindere am remarcat că deşi există multe metode de diagnostic, nu s-a stablit

încă la nivel mondial algoritmul de diagnostic al sindromului de joncţiune pielo-ureterală. La ora

actuală nu există recomandări cu privire la analizele obligatorii care trebuie realizate şi nici

ordinea efectuării lor. Pe baza datelor studiilor proprii şi a celor publicate, am încercat să realizez

un asemenea algoritm.
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