
LITOTRIŢIA EXTRACORPORALĂ ( ESWL) - 16 ANI DE EXPERIENŢĂ

V. Oşan, Simion Carmen, R. Boja, O. Golea.,I.D.Muntoi ,D. Nicolescu.

Compartimentul de Litotriţie Extracorporală, Clinica de Urologie Tg.Mureş, România

Corespondenţă: V. Oşan, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tȃrgu-Mureş, Clinica de

Urologie, 0265-213790, urodelia@yahoo.com

Introducere: Litotriţia extracorporală este în prezent o metodă de tratament a litiazei reno-ureterale

care se practică de rutină în România. Lucrarea de faţă are ca scop evaluarea rezultatelor obţinute prin

practicarea acestei metode de tratament în Clinica de Urologie Tg.Mureş, Compartimentul de Litotriţie

Extracorporală, pe o durată de 16 ani.

Material şi metodă: In perioada iulie 1991 - noiembrie 2007 am practicat litotriţie extracorporală la un

număr de 12030 bolnavi cu litiază reno-ureterală, efectuând un număr total de 17564 de tratamente

ESWL. Tratamentul a fost efectuat cu litotritorul Lithostar Siemens sistem C, un litotritor de generaţia a

II-a, cu sistem radiologic de reperare şi focalizare a calculilor. Calculii au fost cu localizare renală la

6676 de bolnavi (55,5%) şi ureterală la un număr de 5443 bolnavi (45,24%).

Rezultate: La 10696 (88,91%) bolnavi ESWL-ul a reprezentat monoterapie iar la 1334 de bolnavi

(11,09%) au fost utilizate metode asociate pentru tratamentul litiazei (NP, sondă autostatică, sondă

ureterală, mobilizare calcul). Am practicat ESWL la 180 (1,5%) bolnavi cu rinichi unic, practicând

monoterapie ESWL la 37,23% dintre bolnavi şi manevre asociate pre ESWL la 62,77%. La 8110

bolnavi (67,41%) am practicat 1 şedinţă de ESWL, la 2723 bolnavi (22,63%) - 2 şedinţe şi la 1197

bolnavi (9,96%) - 3 şedinţe sau mai multe litotriţii. Complicaţiile severe au apărut la un procent de

1,45% (stare septică, anurie, hematom renal, ureterohidronefroză infectată, etc).



Concluzii: 1.ESWL este în prezent o metodă curentă de tratament a litiazei reno-ureterale şi se

adresează la aproximativ 70% dintre bolnavii litiazici; 2.Metodele asociate (NP, sondă autostatică,

sondă ureterală, mobilizare calcul) au fost aplicate înainte de ESWL sau în caz de eşec şi complicaţii;

3.Complicaţiile severe necesită o terapie adecuată (drenajul căilor urinare în stările septice şi

ureterohidronefroză infectată, rezolvarea endoscopică a obstrucţiei ureterale, drenare prin operaţie

deschisă a hematoamelor în evoluţie, etc.).
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Introductions: In present days, in Romania, extracorporeal shock wave lithotripsy is a usual form of

treatment of renoureteral lithiasis. The purpose of this work is to evaluate the results of 16 years of

extracorporeal shock wave lithotripsy in our clinic.

Material and Methods: Between July 1991 - November 2007 a number of 12030 patients were

treated by ESWL for renoureteral lithiasis and a number of 17564 treatment was made. The device we

have is a second generation Lithostar Siemens lithotripter, with radiological localization system. At a

number of 6676 patients the localization of calculi was intrarenal (55,5%), ureteral localization was in

5443 cases (45,24%).

Results: For a number of 10696 patients (88,91%) ESWL was the single methods used for therapy. A

number of associated methods of treatment (percutaneous nephrostomy, ureteral catheter, pushing

back) was necessary for 1334 patients (11,09%). ESWL was made at 180 patients with unique kidney

(1,5%), single method used in 37,23% cases, other 62,77% cases was treated with associated

maneuvers. The ESWL was made in a single treatment in 8110 cases (67,41%); 2273 patients was

necessary two treatments (22,63%), with three treatments or more was used in 1197 patients (9,96%).



Sever complications occurs in 11,78% cases (sepsis, anuria, perirenal hematoma, steinstrasse, etc.)

Conclusions: 1. ESWL is a very common method of treatment of renoureteral lithiasis and is

indication of primary treatement is about 70%. 2. Associated methods (percutaneous nephrostomy,

autostatic ureteral catheter, pushing up, etc) was necessary before or after the procedure in case of non

fragmentation or complications. 3. Sever complications lead to a adequate therapy ( internal or external

drainage of urinary system in urosepsis), and in the perirenal hematoma in evolution - open surgery.

Keywords: extracorporeal shock wave lithotripsy, 16 years of experience, 12,030 patients

INTRODUCERE

Tratamentul litiazei reno-ureterale s-a modificat radical în ultimii 25 de ani ca urmare a

aplicării metodelor moderne, minim invazive de tratament şi anume: nefrolitotomia

percutanată (NLP), ureteroscopia retrogradă şi anterogradă (URSR;URSA), litotriţia

extracorporală (ESWL), etc. (7). În România litotriția extracorporală a început în 1991 în trei

centre, relativ simultan: București, Tg-Mureș și Timișoara.

În Clinica Urologică Tg-Mureş, tratamentul litiazei reno-ureterale este multimodal, în

ultimii 25 de ani predominând metodele minim invazive, printre acestea numărându-se şi

litotriţia extracorporală (17).

Din anul 1991 Compartimentul de Litotriţie Extracorporală este dotat cu un litotritor

Siemens Lithostar astfel, din 23 iulie 1991, de când am efectuat primele litotriţii, până în

noiembrie 2007 am practicat litotriţie extracorporală la 12030 bolnavi cu litiază reno-ureterală,

având un număr de 17564 de tratamente ESWL.

Litotriţia extracorporală se adresează – după experienţa noastră, la aproximativ 70% din

bolnavii litiazici.

MATERIAL ŞI METODĂ



În perioada iulie 1991 - noiembrie 2007 am practicat litotriţie extracorporală la 12030

bolnavi cu litiază reno-ureterală, efectuând un număr total de 17564 tratamente ESWL.

Numărul mediu de şedinţe ESWL pentru un bolnav este de 1,46.

Tratamentele au fost efectuate cu litotritorul Lithostar-Siemens sistem "C", un litotritor

de generaţia a doua, cu sistem radiologic de reperare şi focalizare a calculilor (16).

Numărul pacienţilor şi implicit al tratamentelor a crescut progresiv, de la an la an.

Astfel, de la 51 de bolnavi în 1991 am ajuns la 12030 bolnavi în anul 2007 (Tabel I).

TABEL I - Repartiţia bolnavilor pe ani.

Anul Nr.bolnavi Nr. tratamente/ESWL Tratamente/bolna

v

1991 51 59 1,16

1992 221 293 1,33

1993 632 816 1,29

1994 669 866 1,29

1995 759 948 1,30

1996 738 971 1,32

1997 796 1142 1,43

1998 786 1164 1,48

1999 861 1302 1,51

2000 882 1299 1,47



Anul Nr.bolnavi Nr. tratamente/ESWL Tratamente/bolna

v

2001 942 1447 1,52

2002 864 1215 1,41

2003 720 1083 1,50

2004 802 1320 1,64

2005 610 887 1,45

2006 911 1414 1,55

2007 786 1336 1,69

In ceea ce priveşte repartiţia pe sexe, numărul pacienţilor de sex masculin este

aproximativ egal cu cel al pacientelor. Astfel 49,21% (5920) au fost femei şi 50,79% (6110) au

fost bărbaţi.

Având în vedere că litotriţia extracorporală este cea mai puţin agresivă metodă de

tratament a litiazei, am practicat-o atât la copii cât şi la vârstnici cu diferite afecţiuni asociate şi

cu risc operator crescut în cazul altor intervenţii (13). In cazuistica noastră cel mai tânăr

pacient a fost în vârstă de 1 an, cel mai vârstnic de 88 de ani, vârsta medie a întregului lot de

bolnavi fiind de 45 ani (4). Aproximativ 70% din pacienţi au avut între 31-60 de ani,

predominând bolnavii cu vârsta cuprinsă între 31-40 de ani. (Tabel II)

TABEL II - Repartiţia bolnavilor pe grupe de vârstă.

Vârsta (ani) Nr. Pacienţi Procent%

0-16 188 1,56



Vârsta (ani) Nr. Pacienţi Procent%

17-20 255 2,12

21-30 1586 13,18

31-40 2645 21,99

41-50 3209 26,67

51-60 2391 19,88

61-70 1376 11,44

>70 380 3,16

Indicaţia de ESWL cunoaşte o standardizare în experienţa noastră urmând un protocol

de investigaţii paraclinice şi imagistice (radiografie renovezicală pe gol, urografie

intravenoasă, pieloureterografie directă - PUD, ureteropielografie retrogradă - UPR,

ecografice). La bolnavii vârstnici sau la cei cu tare asociate, am completat aceste investigaţii în

funcţie de afecţiunile prezente (1).

Pentru o indicaţie terapeutică corectă, pentru creşterea eficacităţii terapiei prin litotriţie

extracorporală cât şi pentru o reducere semnificativă a complicaţiilor este necesară o explorare

atentă a fiecărui bolnav care este supus unui protocol de investigare, urmărind anumiţi

parametrii, cum este mărimea şi compoziţia calculului, funcţionalitatea rinichiului, structura

morfologică a arborelui pielocaliceal şi a ureterului cât a complicaţiilor consecutive litiazei

(infecţie asociată, stază secundară, etc.).(14, 19)

La 64,60% din calculii supuşi litotriţiei extracorporale au fost situaţi în rinichi în timp

ce 35,39% au avut localizare ureterală (16). Au predominat calculii situaţi în bazinet (23,96%)

urmaţi în ordine descrescătoare de calculii din calicele inferior (23,59%), din ureterul lombar

(18,44%), din ureterul pelvin (13,86%) şi din ureterul iliac (3,09%) (Tabel III). Menționăm și 



aplicarea litotriției extracorporale la două cazuri de litiază vezicală (0,01%) (2)

TABEL III - Localizarea calculilor.

Localizarea calculilor Număr %

Calice superior

Calice mijlociu

Rinichi (64,60%) Calice inferior

Bazinet

Joncţiune pielo-ureterală

749

1178

3628

3686

695

4,87

7,66

23,59

23,96

4,52

Ureter lombar

Ureter (35,39%) Ureter iliac

Ureter pelvin

2837

476

2130

18,44

3,09

13,86

Vezica urinară 2 0,01

De regulă, nu practicăm ESWL pentru calculi mai mari de 20-25 mm, deoarece

fragmentele rezultate prin dezintegrare sunt foarte numeroase, cu risc crescut de apariţie a

complicaţiilor obstructive (steinstrasse) şi cu creşterea ratei de repetare a litotriţiei precum şi a

procedurilor secundare post-ESWL. De aceea în aceste situaţii preferăm să practicăm

nefrolitotomie percutanată (NLP).(19,3)

Pentru calculii coraliformi practicăm fie NLP fie operaţie deschisă, urmând să

prelucrăm prin ESWL eventualele fragmente de calcul restante, prin aşa numita terapie

"sandwich" (3, 27).



La 10697 dintre bolnavii supuşi tratamentului prin litotriţie extracorporală, ESWL a

reprezentat monoterapie într-un procent de 88,91%.

Am efectuat manevre asociate la 1334 bolnavi (11,09%). Procedurile au fost

endoscopice şi radiologice. Astfel, metodele endoscopice au constat în montarea de sondă

autostatică la 554 bolnavi (4,61%), sondă ureterală la 106 bolnavi (0,88%), sondă Zeiss la 12

bolnavi (0,1%) sau de mobilizarea endoscopică a calculilor ureterali la 58 bolnavi (0,48%).

Metodele radiologice s-au practicat la 1390 de bolnavi (11,55%) constând din urografie

intravenoasă la 1028 bolnavi (8,55%), pielografie directă la 253 de bolnavi (2,10%),

nefrostomie percutanată (pentru ureterohidronefroză infectată) la 233 bolnavi (1,94%), UPR

109 bolnavi (0,9%). (5, 28)

La toţi pacienţii am efectuat analgezie intravenoasă în cursul litotriţiei extracorporale.

Doar la cei la care am efectuat manevre endoscopice în aceeaşi zi cu litotriţia am practicat

anestezie de conducere (29).

REZULTATE

La majoritatea bolnavilor, 67,41%, am reuşit să dezintegrăm calculii după o singură

şedinţă de ESWL. La 22,63% dintre ei au fost necesare 2 şedinţe ESWL iar la restul de 9,96%

din pacienţi am practicat 3 sau mai multe tratamente ESWL pentru a obţine o dezintegrare

corespunzătoare.

La 302 bolnavi reprezentând 2,51% litotriţia extracorporală nu a dus la dezintegrarea

calculilor fiind necesare alte metode de tratament al litiazei.

TABEL III – Eșec și Rezolvare



Metode de tratament Nr.bolnavi Procent

URSR 163 1,35

Meatotomie 30 0,25

NLP 40 0,34

URSA 24 0,20

Sonda Zeiss 23 0,19

Operație Deschisă 22 0,18

TOTAL 302 2,51

Printre complicaţiile minore care au apărut după ESWL se numără hematuria

tranzitorie, colicile legate de eliminarea fragmentelor de calculi, starea febrilă tranzitorie (12).

La 654 bolnavi (3,16%) au prezentat complicaţii severe:

- Stare septică la 30 bolnavi (0,25%)

- Anurie la 5 bolnavi (0,04%)

- Hematom renal (perirenal) la 86 bolnavi (0,71%)

- Ureterohidronefroză infectată la 54 bolnavi (0,41%)

- Pielonefrită acută la 133 bolnavi (0,11%)

- Stări febrile prelungite la 229 bolnavi (1,9%)

- Frisoane la 117 bolnavi (0,97%)

Din cei 86 de bolnavi care au prezentat hematoame renale post ESWL, doar la 3

pacienţi (0,02%) a fost necesară incizia şi drenajul acestora. In restul situaţiilor, sub tratament,

hematoamele s-au resorbit în timp.(12)



La cei 128 pacienţi cu steinstrasse la care fragmentele de calcul nu s-au eliminat

spontan, sub tratament adecuat sau după repetarea litotriţiei pe fragmentele din ureter, am

practicat ureteroscopie retrogradă la 84 bolnavi (0,70%), ureteroscopie anterogradă la 8

bolnavi (0,07%) sau meatotomia orificiului ureteral la 26 bolnavi (0,22%).(10, 22, 24, 25)

La 20 bolnavi (0,17%) cu ureterohidronefroză secundară infectată, s-a practicat

nefrostomie percutanată de derivaţie, după care am trecut la îndepărtarea fragmentelor de

calcul obstructive.

In cazul fragmentelor de calcul mai mari post ESWL, inclavate la diferite nivele ale

ureterului, am practicat diferite proceduri endoscopice pentru înlăturarea lor: nefrolitotomie

percutanată, ureteroscopie retrogradă, meatotomie, mobilizare endoscopică + ESWL.(11, 20,

21, 26)

La bolnavii cu ureterohidronefroză infectată (stare septică) am efectuat, în funcţie de

situaţie, drenajul căilor renale, fie prin nefrostomie percutanată de derivaţie, fie prin montare

de sondă autostatică, aplicându-se de asemenea, un tratament complex de terapie intensivă şi

antibioterapie adecuată.(3)

Din 1991, de când practicăm litotriţia extracorporală până în noiembrie 2007 am

practicat litotriţie extracorporală la 161 bolnavi (1,5%) cu rinichi unic congenital, chirurgical

sau funcţional.

Complicaţiile post ESWL la bolnavii cu rinichi unic au fost produse de obstrucţia

apărută în cursul eliminării fragmentelor de calcul: ureterohidronefroză infectată, anurie. La 4

bolnavi cu anurie s-a practicat nefrostomie percutanată iar la un număr de 10 bolnavi s-a

practicat ureteroscopie în scopul drenajului căilor urinare şi al îndepărtării fragmentelor de

calcul. Menţionăm că bolnavii cu rinichi unic au fost spitalizaţi având monitorizată urmărirea

diurezei, a temperaturii pentru a depista din timp a eventualelor complicaţii survenite şi pentru

a se institui măsurile terapeutice de rezolvare a acestora.(23)

Un alt criteriu important de apreciere a eficienţei ESWL şi a rezultatelor obţinute este



rata de stone-free. Pentru aprecierea acesteia, am evaluat pacienţii după 1 lună respectiv după 3

luni de la ESWL. La acest control efectuăm ecografie şi radiografie reno-vezicală simplă.

Rata de stone-free a fost foarte dificil de a fi evaluată deoarece doar aproximativ un

procent de 55% dintre bolnavi s-au prezentat la control. Dintre bolnavii prezenţi la control am

evaluat rata de stone-free la 75% . Putem presupune însă că o bună parte din pacienţii care nu

s-au mai prezentat la control fiind probabil asimptomatici, sunt tot liberi de calculi, ceea ce ar

duce la creşterea ratei de stone-free.

12,85% din bolnavii care au revenit la control au prezentat fragmente de calculi restante

mai mari de 4 mm. O parte din ei au fost supuşi unor alte şedinţe de ESWL, alţii, fiind

asimptomatici, sunt ţinuţi în evidenţă şi supuşi la controale periodice (6).

CONCLUZII

Opinia noastră este că, în momentul de faţă, ESWL este tratamentul de elecţie pentru

litiaza reno-ureterală, care se adresează la aproximativ 70% din totalul pacienţilor litiazici.

ESWL este un tratament ce se poate practica atât la copii cât şi la vârstnici. Nu

necesită anestezie decât în mod excepţional (copii,manevre endoscopice); în mod curent se

practică analgenzia intravenoasă.

Complicaţiile ESWL sunt în marea lor majoritate minore (hematurie tranzitorie,

colici) şi sunt rare.

Complicaţii severe (hematoame renale, steinstrasse, stare septică) apar la un procent

mic de bolnavi (aproximativ 3,65%) care în majoritatea cazurilor se pot rezolva tot prin

intervenţii minim invazive (endoscopice sau percutanate).

Rata de stone-free la pacienţii care s-au prezentat la control post ESWL a fost de

aproximativ 75%.

În cazuri bine selecţionate ESWL se poate practica în siguranţă şi cu rezultate bune şi



bolnavilor cu litiază pe rinichi unic. Este necesară spitalizarea acestor bolnavi pentru urmărirea

atentă post ESWL cât şi pentru a depista eventualele complicaţii (anurie, ureterohidronefroză

infectată) şi rezolvarea lor în timp util.

Eşecurile sunt rezolvate în marea majoritate prin metode de tratament minim invazive

(URSR, URSA, meatotomie, NLP) ce presupune un serviciu de urologie cu posibilităţi

multiple de rezolvare a litiazei reno-ureterale.

Cu toate că ESWL este o procedură de tratament relativ anodină şi cu complicaţii rare,

uneori pot apare complicaţii severe post ESWL, care nerecunoscute şi netratate la timp pot

chiar pune în pericol viaţa pacientului.

De aceea considerăm că ESWL trebuie practicată de medici urologi, bine pregătiţi, în

servicii de urologie dotate cu posibilităţi multiple de abordare a litiazei reno-ureterale.
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