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Abstract

Introduction: The classic indication of radical, perifascial nephrectomy for renal

tumours is not absolute any more. In well defined conditions, not necessary rigid, the

partial nephrectomy, tumorectomy – nephron sparing surgery – are options deserving to

be taken in consideration.

Material and Methods: We present the case of a patient with left lower pole renal

tumour in whom, being given the small size and the localisation of the tumour, we

preferred the partial nephrectomy performed by the retroperitoneal laparoscopic

approach. Intraoperative we performed renal artery isolation and double securing with a

Vicryl 2 lasso (Ethicon®, Germany), followed by tumour excision. We have used Argon

Plasma Coagulation (Erbe®, Germany), which assured an efficient haemostasis and

maintained a minimal blood extravasation in the operative field.

Results: Immediate surgical postoperative evolution was simple but it was marked by

pleurisy emerged on a status of chronic pancreatisis two weeks after the intervention.

The histology showed renal racemose hemangioma.

Conclusions: Renal artery isolation is compulsory even if it is not clamped. Argon

plasma coagulation is efficient but large randomised studies must be done before being

able to predict its safety for laparoscopic renal excision/nephrectomy.
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Introducere

Până în urmă nu cu mulți ani tratamentul tumorilor renale chiar în condițiile în

care rinichiul contralateral era indemn, era reprezentat de nefrectomia radicală cu



abordul inițial al pediculului renal. În cazul tumorilor bilaterale nefrectomia parțială

(tumorectomia) era luată în discuție, pentru a evita dependenţa de dializă a pacientului

ca urmare a nefrectomiei bilaterale. Intenția de rezolvare a unei tumori renale T1a/b în

condițiile în care unitatea renală contralaterală era indemnă, prin nefrectomie parțială

(tumorectomie) era privită ca o indicaţie electivă.

În prezent multe dintre tabuurile chirurgiei oncologice în general și ale celei

urologice în special au fost spulberate. Clasica indicație de nefrectomie perifascială

pentru tumorile renale nu mai este absolută [1].

Tratamentul bolii localizate este dominat de nephron-sparing surgery, prin abord

clasic sau laparoscopic [2].

Material și metodă

Pacientul V.I. de 44 de ani s-a internat în clinică cu diagnosticul de tumoră renală

stangă valvă posterioară, polară inferioară, susţinut prin tomografie. S-au completat

investigațiile cu ecografie Doppler, urografie i.v, rezonanță magnetică nucleară care au

evidențiat același aspect. (figura 1)

Am decis rezolvarea chirurgicală și realizarea unei intervenții cât mai puţin

agresive pentru pacient (am exclus nefrectomia) și pentru unitatea renală (fără clampare

de pedicul, deci fără ischemie), care să sacrifice cât mai puțin din parenchimul renal,

păstrând limitele de siguranță oncologică.



Preoperator am tentat montarea unui cateter ureteral care să permită prin introducerea de

albastru de metilen intraoperator evidențierea unei eventuale interesări a căii urinare și

ghidarea refacerii integrității acesteia. Nu am reușit acest lucru, în condiţii de anestezie

locală.

Tumora fiind localizată pe valva posterioară, am optat pentru o abordare

endoscopică retroperitoneală și nu laparoscopică transperitoneală, această cale oferind

acces direct pe pediculul renal și pe zona interesată, cu o manevrare minimă a

rinichiului. Am efectuat operația sub anestezie generală cu pacientul plasat în poziție de

decubit lateral drept.

Am utilizat patru porturi. Printr-o minilombotomie de 2cm sub coasta a XII-a la

marginea musculaturii paravertebrale, am creat, după o disecție digitală, camera de lucru

cu ajutorul unui balon confecționat dintr-un deget de mănușă fixat la capătul unui cateter

uretral, pe care l-am umplut cu 400cc ser fiziologic. Considerăm că este mai sigur să



umplem balonul cu ser fiziologic și nu să-l umflăm cu aer. Sub control digital am

introdus trocarul II de 10 mm, deasupra crestei iliace pe linia axilară posterioară și

trocarul III de 10mm deasupra crestei iliace între linia axilară mijlocie și cea anterioară.

Prin minilombotomie am plasat trocarul I Hasson de 10mm. În cursul operației am

introdus sub control vizual trocarul IV de 5mm la vârful coastei XII pe linia axilară

anterioară. Trocarul I și II au fost utilizate de operator, trocarul III a fost trocarul optic,

iar trocarul IV a fost utilizat de ajutor în principal pentru manevrele de depărtare. Am

folosit optica de 0º, pe care o preferăm.

După incizia fasciei Gerota am disecat grăsimea retrorenală, păstrând planul

psoasului, până când am observat pulsațiile arterei renale. Am disecat grăsimea ce

acoperea pediculul evidențiind întâi artera și apoi vena renală până la marginea

rinichiului (fig. 2). Am realizat o izolare circumferențială a arterei renale cu ajutorul

unei pense în L.



În continuare am abordat rinichiul izolând valva posterioară spre polul inferior și am



evidențiat formațiunea tumorală. De asemenea am izolat parțial ureterul și vasele

spermatice pentru a le avea în permanență în afara câmpului de rezecție (figura 3).

În primul rând, deoarece laparoscopic nu avem posibilități de clampare a

pediculului renal – pensă Satinsky, sau buldogi, am decis să plasăm un lasou dublu în

jurul arterei renale, ale cărui capete să fie ușor accesibile (figura 4).

După delimitarea liniei de rezecție prin coagulare la aproximativ 4mm de tumoră,

am practicat tumorectomia alternănd pas cu pas secționarea cu foarfeca rece și

coagularea cu plasma argon pentru obținerea hemostazei în patul de rezecție (fig 5,6,7).





Ca margine de siguranță a rezecției - am pornit de la nivelul suprafeței rinichiului

cu aproximativ 4mm, ca pe măsură ce rezecția a progresat să se ajungă la 1-2mm la

limita intrarenală a tumorii.



La final am controlat hemostaza (figura 8) completând coagularea cu plasmă argon şi

plasarea unei meșe de Surgicel. Ultimii timpi au fost reprezentați de introducerea piesei

în sac, plasarea tubului de dren și extragerea sacului (figura 9,10).

După controlul vizual al porturilor pentru a evidenția o eventuală sângerare parietală,

am retras trocarele.

Rezultate

Intervenția chirurgicală a durat 150 de minute. Timpul efectiv de rezecție a fost

sub 30 de minute (timpul ipotetic de clampare).

Pierderea de sânge a fost minimă. Necesarul de antialgice a fost cel obișnuit.

Evoluția postoperatorie imediată a fost marcată de un drenaj seros minim însă

persistent, de aceea ne-am pus problema unei leziuni de cale urinară. Pentru a lămuri

acest lucru și pentru siguranță, am efectuat sub rahianestezie o ureteropielografie



ascendentă, care a evidențiat integritatea căii urinare și am montat un stent ureteral

autostatic, suprimat după două săptămâni, sub anestezie locală.

Evoluția postoperatorie la distanță a fost marcată de apariția la 14 zile a unei

pleurezii extrapleurale pe fondul unei pancreatite cronice, rezolvată prin drenaj (în

lichidul aspirat s-au dozat amilaze).

Rezultatul histopatologic a fost hemangiom racemos trombozat.

Am efectuat la 2 luni o urografie i.v. şi o rezonanță magnetică nucleară pentru

evaluarea aspectului postoperator – care a evidențiat un aspect normal al rinichiului și

spațiului retroperitoneal (figura 11).

Concluzii

Efectuând o singură operație nu putem emite concluzii, dar putem face câteva

considerații. Oricum pe un pas înainte se construiește următorul.



Disecția întinsă în axul longitudinal și circumferențial a pediculului renal, sau cel

puțin a arterei renale, chiar dacă nu se realizează clamparea ei, pentru a permite

abordarea rapidă și sigură dacă este necesar, mai ales în condițiile unui câmp operator

critic prin sângerare.

Necesitatea izolării unui câmp renal larg care să permită, în eventualitatea unei

sângerări, manevre de hemostază lejere sau refacerea integrității căii urinare, dacă

aceasta a fost lezată.

Izolarea clară a elementelor vecine – ureter, vase spermatice, pentru a preveni o

agresiune directă sau pentru a evita o leziune termică determinată de jetul de plasmă.

Mobilitatea redusă a instrumentarului – a foarfecelui, limitează mult mișcările și

face dificilă menținerea unui plan de rezecție cu păstrarea unei margini de siguranță

uniforme.

Localizarea tumorii pe valva posterioară spre polul inferior și profunzimea redusă

a ei au contat în obținerea unei hemostaze eficiente prin coagulare cu plasmă argon.

Sunt necesare studii pentru a afirma siguranța coagulării cu plasmă argon în

exciziile de țesut renal.

Operaţia a fost prezentată la Congresul ARU din acest an sub forma unui film şi a

fost considerată o premieră naţională.
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Rezumat

Introducere: Clasica indicaţie de nefrectomie radicală perifascială pentru tumorile

renale nu mai este absolută. În condiţii bine definite, nefrectomia parţială, tumorectomia

- nephron sparing surgery - devin opţiuni demne de luat în seamă.

Material şi Metodă: Prezentăm cazul unui pacient cu tumoră renală stângă polară

inferioară, la care, dată fiind dimensiunea redusă precum şi localizarea formaţiunii

tumorale am optat pentru nefrectomie parţială prin abord lomboscopic. Intraoperator am

practicat izolarea arterei renale şi încercuirea dublă a acesteia cu un lasou, urmată de

extirparea tumorii. Am utilizat coagularea cu plasmă de argon (Erbe®, Germany), care a

asigurat o hemostază eficientă şi menţinerea unui câmp operator cu sângerare minimă.

Rezultate: Evoluţia imediată, din punct de vedere chirurgical a fost bună, dar a fost

marcată de apariţia la două săptămâni postoperator a unei pleurezii pe fondul unei

pancreatite cronice. Rezultatul histopatologic a fost hemangiom racemos trombozat.

Concluzii: Izolarea arterei renale este obligatorie chiar dacă nu se realizează clamparea

acesteia. Coagularea oferită de argon plasmă a fost eficientă însă sunt necesare studii

randomizate, pe loturi mari de pacienţi, pentru a putea face afirmaţii referitoare la

siguranţa acesteia în exciziile de ţesut renal/nefrectomie laparoscopică.

Cuvinte cheie: nefrectomie laparoscopică, plasma-argon, laparoscopie


