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Rezumat

Introducere

Litiaza urinară reprezintă o importantă problemă de sănătate, cu o prevalenţă în populaţia

generală estimată la 2-3%. Cele mai folosite modalităţi terapeutice pentru tratamentul

activ al calculilor ureterali sunt litotriţia extracorporeală (ESWL) şi ureteroscopia

retrogradă (URSR).

Obiectiv

Lucrarea îşi propune să prezinte experienţa noastră în tratamentul endoscopic retrograd

(ureteroscopic) al litiazei ureterale.

Material şi metodă

În studiu au fost incluşi un număr de 191 pacienţi consecutivi internaţi în clinica noastră

într-o perioadă de 3 ani (ianuarie 2004 – decembrie 2006) cu diagnosticul de litiază
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ureterală, pentru care s-a practicat un tip de intervenţie activă (endoscopică sau

deschisă): 164 de pacienţi (85.8%) s-au prezentat cu litiază unică, în timp ce 27 (14,2%)

au prezentat mai mult de un calcul ureteral (litiază ureterală multiplă - uni sau bilaterală).

Majoritatea pacienţilor (98 cazuri – 51.3%) prezentau litiază ureterală pelvină, 50 de

pacienţi au avut calculi ureterali cu localizare iliacă (26.2 %) şi 43 lombară (22.5 %).

Rezultate

S-au efectuat 201 ureteroscopii cu litotriţie balistică (Calcusplit®STORZ) la 177 de

pacienţi; în nouă cazuri a fost necesară intervenţia chirurgicală deschisă “per secundam”,

datorită insuccesului ureteroscopiei.

Rata generală de rezolvare endoscopică a pacienţilor cu litiază ureterală a fost de 79%

(151 din 191 pacienţi). Rata globală a succesului ureterolitrotriţiei a fost de peste 85 %,

cu valori maxime, după cum era de aşteptat, de peste 90% în cazul litiazei ureterale

pelvine şi cu o rată de 75 % pentru calculii situaţi în ureterul lombar.

Durata medie a intervenţiei chirurgicale a fost de 45 minute pentru ureteroscopie, faţă de

o durată medie generală de 75 minute pentru ureterolitotomie. Durata medie de internare

postoperatorie a fost mai redusă faţă de ureterolitotomie (3-4 zile faţă de 7-12 zile).

Concluzii

Dată fiind eficienţa crescută a metodei şi rata scazută a complicaţiilor, URSR rămâne

metoda de elecţie în rezolvarea minim invazivă a calculilor ureterali pelvini şi iliaci,

precum şi în cazul celor lombari în lipsa ESWL. Alte avantaje ale metodei sunt

constituite de rapiditatea intervenţiei, cu posibilitatea repetării facile, dar şi durata

scăzută de internare.

Cuvinte cheie: litiază ureterală, ureteroscopie retrogradă

Introducere
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Litiaza urinară este o problemă importantă de sănătate la nivel mondial, cu o

prevalenţă în populaţia generală estimată la 2-3% şi o rata de recurenţă în decursul vieţii

de aproximativ 50% [2].

Cele mai folosite modalităţi terapeutice pentru tratamentul activ al calculilor

ureterali sunt litotriţia extracorporeală (ESWL) şi ureteroscopia retrogradă (URSR).

Ureteroscopia a fost introdusă în practica urologică curentă la sfârşitul anilor 70,

iar în România se practică de 15 ani. Clinica noastră a fost dotată cu instrumentarul

necesar în ianuarie 2004.

Lucrarea îşi propune să prezinte experienţa noastră în tratamentul endoscopic

retrograd al litiazei ureterale şi să comenteze rezultatele, raportat la practica îndelungată

a altor servicii din ţară şi la literatura internaţională de specialitate.

Pacienţi şi metodă

În studiu au fost incluşi un număr de 191 pacienţi consecutivi, internaţi în clinica

noastră într-o perioadă de 3 ani (ianuarie 2004 – decembrie 2006) cu diagnosticul de

litiază ureterală, pentru care s-a practicat un tip de intervenţie activă (endoscopic sau

deschis). Dintre aceştia, 43% au fost pacienţi de sex masculin (82 cazuri), cu vârste

cuprinse între 19 şi 70 de ani, şi 57% de sex feminin (109 cazuri), cu vârste cuprinse

între 19 şi 73 de ani.

Rezultatele au fost analizate retrospectiv, fiind evaluată eficienţa procedurilor

endoscopice: rata de succes, rata de repetare a procedurii, rata complicaţiilor.

Modalitatea de prezentare a pacienţilor este detaliată în tabelul 1.

Modalitatea de prezentare Nr. cazuri %

Colică renală unilaterală 127 66,5
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Colică renală febrilă 37 19,3

Anuria obstructivă 24 12,6

Anurie obstructivă febrilă 3 1,6

Total 191 100

Tabel 1. Numărul de pacienţi în funcţie de modalitatea de prezentare

Un număr de cinci pacienţi au fost trataţi pentru extragerea unor fragmente

obstructive rezultate în urma efectuării ESWL (în alte clinici de urologie) pentru litiază

pielo-caliceală.

În ceea ce priveşte explorările imagistice, examenul ecografic şi radiografia

renovezicală simplă au fost efectuate la toţi pacienţii. Urografia intravenoasă (UIV) nu s-

au putut efectua în toate cazurile, fiind înlocuită uneori de examenul TC cu contrast. În

schimb, examenul TC spiral nativ a fost mai accesibil, permiţând diagnosticul pozitiv şi

caracterizarea, cu acurateţe, a dimensiunilor şi poziţiei calculilor prin reconstrucţia

imaginii.

Aspect radiologic Nr. Cazuri %

Radioopac 113 59,2

Radiotransparent 73 38,2

Asociat (bilateral) 5 2,6

Total 191 100

Tabel 2. Numărul de cazuri în funcţie de aspectul radiologic al calculilor
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Într-un număr limitat de cazuri (17), diagnosticul de calcul ureteral

radiotransparent a fost prezumtiv, pe baza simptomatologiei clinice caracteristice şi a

dilataţiei tractului urinar superior vizualizată ecografic. La aceşti pacienţi, ureteroscopia

a avut atât scop diagnostic cât şi terapeutic. Localizarea calculilor este prezentată în

tabelul 3.

Localizare Nr. Cazuri %

Lombară 39 20.4

Iliacă 41 21.5

Pelvină 84 44.0

Localizări multiple 27 14.1

Total 191 100

Tabel 3. Numărul de cazuri în funcţie de localizarea calculilor

Dimenisunea medie (lungimea) a calculilor a fost de 8.3 mm, cu limite cuprinse

între 5 şi 28 mm [17]. În cazul calculilor sub 5 mm necomplicaţi, am preferat o atitudine

de expectativă, majoritatea lor eliminându-se spontan, după intervale variabile de

tratament simptomatic. Au fost luate în calcul numai acele cazuri în care diagnosticul de

certitudine a fost stabilit preoperator, aprecierile intraoperatorii fiind destul de dificile în

lipsa controlului fluoroscopic.

În ceea ce priveşte numărul calculilor şi lateralitatea, 164 pacienţi (85.8%) s-au

prezentat cu litiază unică, în timp ce 27 (14,2%) au prezentat mai mult de un calcul

ureteral (litiază ureterală multiplă - uni sau bilaterală). Dintre aceştia din urmă, 15

pacienţi (7.8%) prezentau litiază ureterală bilaterală, 12 prezentându-se cu anurie

obstructivă.
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Numărul Lateralitatea Nr. Cazuri %

Unică 164 85,8

Multiplă

Total 27 14,2

Unilaterală 12 6,4

Bilaterală 15 7,8

Total 191 100

Tabel 4. Numărul de cazuri în funcţie de numărul şi lateralitatea calculilor

Au fost de asemenea înregistrate 15 cazuri (7.8%) de litiază ureterală pe rinichi

unic (opt chirurgical, doi congenital şi cinci funcţional).

Intervenţiile s-au efectuat sub anestezie regională (rahidiană) sau generală (cu IOT

sau i.v.), cu ureterorenoscoape semirigide (8 Ch şi 10 Ch), iar calculii au fost fragmentaţi

prin litotriţie balistică cu CalcusplitSTORZ. Lichidul de irigaţie a fost introdus prin

presiune gravitaţională, la început fiind utilizat serul fiziologic, iar, după acumularea

unei experienţe, apă sterilă. Toate procedurile au fost efectuate în absenţa controlului

fluoroscopic.

În majoritatea cazurilor (78%), s-a practicat drenajul ureteral la finalul intervenţiei

cu cateter “JJ” (4-8 Ch) sau sondă ureterală standard (4-6 Ch), aceasta din urmă fiind

preferată în general în cazurile cu pielonefrită acută obstructivă cu piurie.

Controlul ”stone free” s-a realizat prin radiografie renovezicală simplă (RRVS)

postoperator în cazul litiazei radioopace şi prin UPR (în cazuri izolate) sau prin asocierea

evidenţierii ecografice a dispariţiei dilataţilor pielocaliceale cu ameliorarea

simptomatologiei în cazul litiazei radiotransparente.
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Rezultate

Din cei 191 de pacienţi, în 14 cazuri s-a practicat ureterolitotomie “per primam”

pentru litiază unilaterală, în 175 de cazuri s-au practicat 199 ureteroscopii (în 15 cazuri

bilateral şi în nouă cazuri repetat pe aceeaşi parte), iar în două cazuri cu litiază bilaterală,

ureterolitotomie pe o parte şi rezolvare endoscopică pe partea contralaterală.

Prin urmare, s-au efectuat 201 ureteroscopii la 177 de pacienţi; în nouă cazuri a

fost necesară intervenţia chirurgicală deschisă “per secundam” datorită insuccesului

ureteroscopiei: imposibilitatea abordării, depăşirii sau prelucrării calculului sau apariţia

unor complicaţii importante (perforaţii, blocare sondă Dormia). În 17 cazuri s-a produs

migrarea retrogradă, accidentală la opt pacienţi, respectiv push-back intenţionat la nouă

pacienţi, toate urmate de endoprotezare ureterală cu cateter autostatic JJ (8,4 % din total).

Din cele 201 ureteroscopii, am înregistrat 175 intervenţii reuşite (87,1%), definite

ca intervenţiile endoscopice soldate cu fragmentarea şi/sau extragerea completă a

calculului şi/sau fragmentelor de dimensiuni semnificative („stone-free”). Intervenţiile

reuşite au inclus şi cele nouă cazuri rezolvate în mai mult de o şedinţă operatorie (5,1%

din cei 175 pacienţi) şi pe cele soldate cu complicaţii minore.

Tipul intervenţiei Nr. intervenţii %

URSR reuşite 175 87,1

Migrarea sau împingerea retrogradă 17 8,4

Ureterolitotomie per secundam 9 4,5

Total URSR 201 100

Tabel 5. Numărul URSR reuşite
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După cum am precizat anterior, majoritatea pacienţilor (98 cazuri – 51,3%)

prezentau litiază ureterală pelvină, 50 de pacienţi au avut calculi ureterali cu localizare

iliacă (26,2 %) şi 43 lombară (22.5 %). Dintre cele 16 ureterolitomii “per primam”, cinci

au fost realizate pentru calculi ureterali pelvini, trei pentru calculi cu localizare ureterală

iliacă şi opt pentru litiază ureterală lombară.

Ureterolitotriţia a fost reuşită în peste 85 %, cu valori maxime, după cum era de

aşteptat, de peste 90% în cazul litiazei ureterale pelvine şi de 75 % pentru calculii situaţi

pe ureterul lombar (tabel 6). Similar, ”eşecul” procedurii a fost minim (5,9%) pentru

localizarea pelvină şi ceva mai frecvent pentru calculii iliaci şi lombari (16,7% şi 24,5%

respectiv).

Localizarea

Calculilor

Nr. Pacienţi

(%)

Nr. proceduri

(%)

Nr. URSR URSR

reuşite (%)

URSR

nereuşite (%)

Ureter pelvin 98 (51,3) 107 (49,3 ) 102 (50,7) 96 (94,1 ) 6 ( 5,9 )

Ureter iliac 50 (26,2 ) 57 (26,3 ) 54 (26,9) 45 (83,3 ) 9 (16,7 )

Ureter lombar 43 (22,5 ) 53 (24,4 ) 45 (22,4) 34 (75,5 ) 11 (24,5 )

Total 191 217 201 175 (87,1 ) 26 (12,9 )

Tabel 6. Eficienţa litotriţiei endoureterale în funcţie de localizarea calculilor

Nereuşita ureteroscopiei (26 de cazuri) se referă deci la cele 17 cazuri de push-back

uretero-renal sau migrare accidentală şi la cele nouă soldate cu ureterolitotomie ”per

secundam” pentru perforaţii sau leziuni ureterale semnificative (patru cazuri) sau pentru

cazurile ce nu au putut fi rezolvate endoscopic datorită proprietăţilor fizice ale calculului

sau dificultăţilor de acces ureteral (trei cazuri). Tot aici am inclus şi cele două cazuri

înregistrate de blocare intraureterală a sondei Dormia după fixarea calculului.
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Dacă, din cei 191 de pacienţi, excludem cele 25 cazuri rezolvate prin intervenţie

deschisă (16 „per primam”, nouă „per secundam”) şi cele 17 cazuri de migrare sau

împingere retrogradă, reiese că un număr de 149 pacienţi au putut fi rezolvaţi cu succes,

ceea ce înseamnă o rată generală de rezolvare endoscopică a calculilor ureterali de 78%.

Complicaţiile litotriţiei endoureterale (total 201 operaţii endoscopice)

a. Incidente şi complicaţii intraoperatorii minore - 60 cazuri (29,8% din totalul

ureteroscopiilor, 34.3% din ureteroscopiile „reuşite”)

o ruperea pensei extractoare – 15 cazuri

o ruperea tijei litoclastului – 12 cazuri

o acces dificil pe ureter – nouă cazuri

o ureterolitotriţii incomplete, cu rezolvare endoscopică în două etape – nouă cazuri

o lezări ale mucoasei ureterale/mici perforaţii (cu ghidul, cu tija litoclastului)/+

sângerări minore – opt cazuri

o căi false submucoase ureterale, vezicale – patru cazuri

o blocarea calculului în sonda Dormia, ceea ce a necesitat litotriţie în coşuleţ – două

cazuri

o prinderea mucoasei între spirele Dormiei – două cazuri

o deşirări de ghiduri – şase cazuri, îndoiri de ghiduri în ureter – trei cazuri,

imposibilitatea montării sondei JJ – 12 cazuri, montare greşită a sondei JJ – două

cazuri, etc.

b. Imposibilitatea prelucrarii endoscopice a calculului ce a necesitat conversia la

ureterolitotomie - trei cazuri
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o acces ureteral imposibil prin stenoză la meat sau pe ureter sau edem subjacent

calculului - două cazuri

o calcul de 15 mm – un caz

c. Complicaţii/incidente intraoperatorii majore ce au necesitat conversia la

ureterolitotomie - şase cazuri

o perforaţii ureterale (cu ureteroscopul, cu tija litoclastului, cu pensa de extracţie) – trei

cazuri

o blocare a sondei Dormia, cu imposibilitatea litotriţiei în coşuleţ - două cazuri

o avulsie ureterală parţială - un caz

* nu s-au înregistrat cazuri de ruptură completă sau migrare extraluminală a

calculului

d. Ascensionări de calculi sau fragmente mari - 17 cazuri

o migrare accidentală – opt cazuri

o push back (în vederea SWL) – nouă cazuri

e. Complicaţii postoperatorii imediate rezolvate conservator

o Septice: febră, frison – 12 cazuri (6,3%)

o Dureri lombare

o Hematurie

* complicaţiile postoperatorii tardive nu au fost evaluate

Durata medie a intervenţiei chirurgicale a fost de 45 minute pentru ureteroscopie,

faţă de o durată medie generală de 75 minute pentru ureterolitotomie.
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Durata medie de internare postoperatorie a fost de asemenea mai redusă faţă de

ureterolitotomie (2-5 zile faţă de 7-12 zile).

Discuţii

Ureterolitotriţia a fost reuşită în peste 85 % din cazuri, cu valori de 94,1% în litiaza

ureterală pelvină şi de 75,5 % pentru calculii situaţi pe ureterul lombar, cu o rată de

repetare de 5,1%, valori concordante cu datele din literatură [4], [5]. Astfel, Geavlete şi

colab. raportează o rată de ”stone-free” de 83,2%, pe un lot de 1181 de pacienţi, 93%

pentru calculii pelvini şi 72% pentru cei lombari [11]. Ambert şi colab. au avut o rată

generală de succes de 80% (95% pe ureterul inferior si 64% pe ureterul superior) în 934

proceduri efectuate, intervenţia fiind repetată în 7% din cazuri [1]. Golea şi colab. în

studiul lor de 197 proceduri au raportat o rată de succes de 92,4%, din care 77,91% din

cazuri într-o singură şedinţă, 11% în două şedinţe si 3,5% în trei şedinţe [12].

Rata de nereuşită de 12,9%, cu o maximă de 24,5% pentru litiaza ureterală lombară

şi o minimă de 5,9% pentru ureterul pelvin este de asemenea similară datelor din

literatură [3], [4], [5], [7], [10], [15]. Geavlete şi colab. au prezentat 16,8% nereuşite, din

care 28% pentru litiaza lombară şi 7% pentru cea pelvină [11]. Ambert şi colab. din cele

934 proceduri efectuate, a avut o rată de nereuşite de 36% pe ureterul superior şi 12,5%

pe cel inferior [1].

Trebuie să precizăm că, şi în alte centre specializate în tratamentul multimodal al

litiazei, URSR este preferată ca tratament de primă linie, fiind mai eficientă şi mai ieftină

decât SWL [2], [4], [8].

La majoritatea pacienţilor, litotriţia ureterală a inclus, ca prim timp,

uretrocistoscopia cu asigurarea căii ureterale prin introducerea unui ghid cu vârf flexibil.

În restul cazurilor, orificiul ureteral a fost abordat per primam ureteroscopic, cu ghidul

pe canalul de lucru, s-a înaintat la vedere până la nivelul calculului, ghidul fiind trecut pe
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lângă calcul sub control vizual. În funcţie de anatomia locală şi localizarea calculului, s-a

impus uneori repoziţionarea ghidului sub control ureteroscopic sau introducerea unui alt

ghid la vedere.

În cazul unui meat de calibru redus, s-a practicat dilatarea acestuia cu dilatatoare

ureterale. De fapt, în literatura de specialitate, dilatarea ostiumului ureteral a fost utilizată

la un procent important de pacienţi (41.6%), numai în cazul utilizării ureteroscoapelor

rigide cu diametrul 11-12 Ch [12].

Asigurarea căii ureterale a fost urmată de reintroducerea ureteroscopului semirigid

Ch 8 sau 10 şi prelucrarea calculului folosind energie pneumatică (balistică). Factorii

posibili care au contribuit la migrarea calculilor retrograd au fost citaţi şi în alte studii

similare şi includ: presiunea crescută a lichidului de irigaţie (reglabilă din robinetul de

intrare şi ieşire ale ureteroscopului şi în funcţie de permeabilitatea canalului de lucru),

impulsul transmis de tija litotritorului balistic, migrarea gravitaţională [1], [11].

În ceea ce priveşte profilaxia, diagnosticul şi tratarea perforaţiilor ureterale, ar fi de

făcut următoarele comentarii: am preferat utilizarea ghidurilor teflonate de 0.035" cu

vârful foarte flexibil (Terumo®), care au fost montate prin manevre blânde şi/sau

poziţionate/repoziţionate la vedere, pe lângă calcul; s-a practicat litotriţia în condiţii de

vizibilitate bună, fără a utiliza în general trenuri de impulsuri, renunţându-se sau

încercând mobilizarea calculului din zona de impactare, în cazul unui edem important,

sau încercând montarea unei sonde „JJ” pe lângă calcul pentru abordarea în altă şedinţă;

în caz de sângerare s-a preferat montarea unui cateter „JJ” şi întreruperea procedurii;

sonda extractoare Dormia a fost utilizată rar pentru extragerea fragmentelor; în cazul

prelungirii procedurii chiar fragmente de 2-3 mm au fost abandonate, în ideea eliminării

facile a acestora după dilataţia cronică realizată de montarea sondei „JJ” pentru 2-3

săptămâni.
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Eventualele mici perforaţii au fost rezolvate conservator, prin montarea cateterului

ureteral autostatic după majoritatea procedurilor dificile; diagnosticul unei perforaţii

importante a fost stabilit pe baza tabloului clinic sugestiv şi a fost urmat de intervenţia

deschisă cu ureterorafie şi drenaj.

Pentru a evita strippingul ureteral, nu s-a forţat niciodată extragerea unei sonde

Dormia impactate, preferându-se litotriţia calculului din coşuleţ sau intervenţia deschisă.

În majoritatea cazurilor (78%) s-a efectuat drenajul ureteral la finalul intervenţiei cu

cateter “JJ” (4-8 Ch) sau sondă ureterală standard (4-6 Ch), aceasta din urmă fiind

preferată în general în cazurile cu pielonefrită acută obstructivă cu piurie [16]. Golea şi

colab. au folosit drenajul „JJ” la 76% din cazuri [12], Geavlete şi colab. în 50% din

cazuri [11], iar Ambert şi colab. doar în 30% din cazuri [1]. Pe de altă parte, Denstedt a

publicat un studiu retrospectiv, în care a afirmat că nu este necesar drenajul „JJ” [9],

acelaşi lucru fiind susţinut şi de alţi autori [13], [14].

Controlul poziţionării sondei „JJ”, a calculilor migraţi retrograd sau a fragmentelor

semnificative restante pe ureter s-a făcut imediat postoperator prin RRVS şi examen

ecografic (pentru calculii sau fragmentele intrarenale în cazul litiazei radiotransparente).

Concluzii

o Pe un lot format din 191 pacienţi consecutivi cu litiază ureterală (85.8% litiază

unică, 6,4% litiază multiplă unilaterală, 7.8% litiază bilaterală), care au necesitat

un tip de intervenţie activă, a fost înregistrată o rată generală de rezolvare

endoscopică de 78%.

o Ureterolitotriţia a fost reuşită în peste peste 85 % din intervenţii, cu valori

maxime, după cum era de aşteptat, de peste 90% în cazul litiazei ureterale pelvine

şi de 75 % pentru calculii situaţi pe ureterul lombar
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o ”Eşecul” URSR a fost minim (5,9%) pentru localizarea pelvină şi ceva mai

frecvent pentru calculii iliaci şi lombari (16,7% şi respectiv 24,5%).

o În 60 de cazuri au fost înregistrate incidente şi complicaţii intraoperatorii minore

(29,8% din totalul ureteroscopiilor, 34.3% din ureteroscopiile „reuşite”) iar în

şase cazuri incidente sau complicaţii intraoperatorii majore care au necesitat

conversia la ureterolitotomie

o Durata medie a intervenţiei chirurgicale şi durata medie de internare

postoperatorie au fost mai reduse comparativ cu ureterolitotomia.

o Dată fiind eficienţa crescută a metodei şi rata scazută a complicaţiilor, URSR

rămâne metoda de elecţie în rezolvarea minim invazivă a calculilor ureterali

pelvini şi iliaci sau precum şi în cazul celor lombari în lipsa ESWL.
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Urinary lithiasis is a major health issue with an estimated prevalence of 2-3%. Active

management of ureteral stone disease is mainly based on extracorporeal lithotripsy

(ESWL) and retrograde ureteroscopy. Worldwide, ureteroscopy was initiated in the late

70s while in Romania it has been used for the last 15 years.

Objective

The study presents our experience in the endoscopic retrograde (ureteroscopic)

management of ureteral lithiasis.

Method

The studied sample included 191 consecutive patients admitted to our department within

a three year period (January 2004 – December 2006) with ureteral lithiasis. All of them

underwent active ureteral stone management (endoscopic or open surgery). 164 patients

(85.8%) had single ureteral stones while the other 27 (14.2%) had multiple lithiasis (uni

or bilateral). Most of them had pelvic ureteral stones (98 patients – 51.3%), 50 patients

had iliac ureteral lithiasis (26.2%) and 43 lumbar (22.5%).

Results

We performed 201 ureteroscopies with balistic lithotripsy (Calcusplit® STORZ) for 177

patients. Nine cases required secondary open surgery due to unsuccessful ureteroscopy.

General successful ureteral stone management by retrograde ureteroscopy reached 79%

(151 out of 191 patients). Endoscopic lithotripsy was successful in more than 85% of the

patients with an expected maximum rate for pelvic ureteral stones (over 90%) and a 75%

success rate for lumbar ureteral calculi.

Average surgery time was 45 minutes for retrograde ureteroscopy compared with 75

minutes for ureterolithotomy. Mean postoperatory hospital stay was lower for patients

with retrograde ureteroscopy (3-4 days compared with 7-12 days for open surgery).
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Hospital stay related expenses were three times lower for patients undergoing retrograde

ureteroscopy.

Conclusions

Due to its high efficiency and low complication rate, retrograde ureteroscopy is the

method of choice for minimal invasive management of pelvic and iliac ureteral stones as

well as for lumbar lithiasis where ESWL is not available. The method is time sparing,

easily repeated and requires less hospital and expenses.

Keywords: retrograde ureteroscopy, ureteral lithiasis

Introduction

Urolithiasis is an important health issue affecting as many as 2-3% of the world

population. Its recurrence rate reaches as high as 50% [2]. The methods of choice for

ureteral stone treatment are ESWL and retrograde ureteroscopy. The aim of our study is

to show our experience in the endoscopic treatment (ureteroscopy) of ureteral lithiasis

and to compare our results to similar national or international studies.

Patients and methods

The study includes 191 consecutive patients with ureteral lithiasis that were admitted in

our department between January 2004 and December 2006 and underwent endoscopic or

“open” surgery. The sample includes 43% (82 cases) males, aged between 19 and 70 and

57% females (109 cases), aged between 19 and 73. This is a retrospective study

evaluating the efficiency of endoscopic procedures including success, recurrence and

complications rate.

The clinical and pathological characteristics of the patients are described in Table 1.
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Clinical and pathological characteristics of patients No. of cases %

Unilateral renal colic 127 66.5

Feverish renal colic (sepsis) 37 19.3

Obstructive anuria 24 12.6

Feverish obstructive anuria (sepsis) 3 1.6

Total 191 100

Table 1. Number of patients depending on clinical and pathological characteristics

Five patients underwent retrograde ureteroscopy for obstructive stone fragments

extraction following ESWL.

All subjects underwent ultrasonography and KUB. In a number of cases, standard IVP

was replaced by contrast CT scan, its advantages being the possibility of a clearly

positive diagnosis and the accuracy of the positioning and measuring of the calculi by

image reconstruction.

Type of stone on plain films No. of cases %

Radio-opaque 113 59.2

Radiolucent 73 38.2

Combined (bilateral) 5 2.6

Total 191 100

Table 2. Number of cases depending on the type of stones on plain films

In 17 cases the diagnosis of radiolucent ureteral stones was based on the clinical and

sonografic findings. For these patients retrograde ureteroscopy had both a diagnostic and

therapeutic purpose.
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Ureteral stone placement No. of cases %

Lumbar ureter 39 20.4

Iliac ureter 41 21.5

Pelvic ureter 84 44.0

Multiple locations 27 14.1

Total 191 100

Table 3. Number of cases depending on the ureteral stone placement

Medium calculi size was 8.3 mm ranging from 5 to 28 mm [17]. For those under 5 mm

we used symptomatic treatment, the majority with spontaneous passage.

Depending on the number of calculi and their position, 164 patients (85.8%) had single

ureteral lithiasis, while 27 (14.2%) had multiple ureteral lithiasis. Of the latter, 15

patients (7.8%) had bilateral lithiasis, 12 of them with obstructive anuria.

Number Disposal No. of cases %

Unique 164 85.8

Multiple

Total 27 14.2

Unilateral 12 6.4

Bilateral 15 7.8

Total 191 100

Table 4. Number of cases depending on the number and disposal of calculi
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There also were 15 cases (7.85%) of ureteral lithiasis on single kidney (eight surgical,

two congenital and five functional).

Ureteroscopic procedures were performed under regional (spinal) or general anesthesia.

We used semi-rigid ureteroscopes (8 Ch and 10 Ch) with intracorporeal lithotripsy

performed by pneumatic lithotripter (Calcusplit - STORZ) in sterile irrigation fluid that

gradually replaced previously used sodium chloride solution. All the procedures were

performed in absence of the fluoroscopic control.

Most cases (78%) required ureteral drainage at the end of the intervention. We used 4-8

F ”double J” stent or standard 4-6 F ureteral catheter for acute obstructive pyelonephritis

with pyuria.

Postoperative ”stone free” check-up was performed by KUB x-ray for radio-opaque

stones. Retrograde uretero-pyelography or the sonographic absence of dilated upper

urinary tract associated with significant clinical improvement was used for the

radiolucent stones.

Results

In 14 cases out of 191 patients (8.3%), “per primam” ureterolithotomy for unilateral

lithiasis was performed.

A total of 199 ureteroscopies were performed for 175 patients (15 bilateral and nine

repeated procedures). Two patients with bilateral lithiasis required both ureterolithotomy

on one side and ureteroscopy on the other. Therefore 201 ureteroscopies were performed

for 177 patients while open surgery was necessary in nine cases because ureteroscopy

failure due to difficult endoscopic approach, impossible (incomplete) lithotripsy or

because of major complications (perforation, stone basket jamming). Seventeen cases
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(8.4%) of accidental retrograde migration or push-back (for subsequent ESWL – 9 cases)

followed by double J catheter insertion were recorded.

Out of the 192 endoscopic procedures, 175 were successful (87.1%): ureterolithotripsy

and/or extractions of stone fragments with stone baskets and stone graspers. Procedures

leading to complete disintegration/removal of large ureteral stone fragments as well as

those followed by minor complications were referred to as successful. This also included

second look ureterolithotripsy (5.1% out of 175 patients).

As previously mentioned, most of the patients (98 cases – 51.3%) had pelvic ureteral

lithiasis, 50 iliac ureteral lithiasis (26.2%) and 43 lumbar ureteral lithiasis (22.5%). Out

of the 16 ureterolithotomies performed “per primam”, five have been done for pelvic

stones, three for iliac and eight for lumbar location of the stones.

Type of intervention No. of interventions %

Successful URSR 175 87.1

Retrograde migration or push-back 17 8.4

“per secundam” ureterolithotomy 9 4.5

Total URSR 201 100

Table 5. Number and type of interventions

We’ve obtained a 80 % ureterolithotripsy success rate, with a maximum (above 90%) for

pelvic ureteral stones and 70 % for the lumbar lithiasis (table 6). Minimal procedure

failure (5.9%) was recorded for the pelvic stones (16.7% for iliac and 24.5% for lumbar

stones).

Stone

Location

No. pacients

(%)

No. Procedures

(%)

No. URSR Successful

URSR (%)

Unsuccessful

URSR (%)
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Pelvic

ureter

98 (51.3%) 107 (49.3 %) 102(50.7%) 96 (94.1 %) 6 (5.9 %)

Iliac ureter 50 (26.2%) 57 (26.3 %) 54 (26.9%) 45 (83.3 %) 9 (16.7 %)

Lumbar

ureter

43 (22.5%) 53 (24.4 %) 45 (22.4%) 34 (75.5 %) 11 (24.5 %)

Total 191 217 201 175 (87.1 %) 26 (12.9 %)

Tabel 6.The efficiency of endoureteral lithotripsy depending on stone location

We considered unsuccessful ureteroscopy (26 cases) being the 17 cases of uretero-renal

“push-back” as well as the procedures which required with ureterolithotomy for

perforation or important ureteral lesions (four cases) and those due to stone properties or

difficult ureteral access (three cases) and two cases of stone basket jamming.

Nine procedures were repeated (one on the iliac ureter and eight on the lumbar ureter), so

we had 175 successful ureteroscopies out of 201 procedures, with a success rate of 87%.

Among the 191 pacients, there were 25 cases that required open surgery and 17 cases

with uretero-renal “push-back”, therefore 149 pacients underwent a successful retrograde

ureteroscopy with a general stone free rate of 78%.

Endoureteral lithotripsy complications (201 procedures)

a. Minor complications and intraoperative incidents ~ 60 cases (34.3% of successful

URSR, 29.8% of total URSR)

o damaged stone graspers – 15 cases

o damaged lithotripsy probes – 12 cases

o difficult ureteral access – nine cases
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o incomplete lithotripsy that required a second endoscopic intervention – nine cases

o injury of the ureteral mucosa/small perforations (with the guide wire or with the

lithotripsy probe) / + minor bleeding – eight cases

o false ureteral passage – four cases

o stone basket entrapment requiring basket lithotripsy – two cases

o abrasion of the ureteral mucosa by the stone basket – two cases

o damaged guide wires – six cases, guide wire kinking in the ureter – three cases,

impossible JJ placement – 12 cases, incorrect positioning of the JJ catheter – two

cases, etc.

b. Failure to access the stone (three cases)

o impossible ureteral access due to ureteral stenosis or subsequent ureteral wall edema

- two cases

o very large stone – one case

c. Complications/major intraoperative incidents that required ureterolithotomy

(six cases)

o perforations (with the ureteroscope, the lithotripsy probe or the stone grasper) – three

cases

o stone basket entrapment without the possibility of lithotripsy – two cases

o partial ureteral rupture - one case

* no complete ureteral rupture or stone migration outside the ureteral wall were

recorded

d. Retrograde migration or push-back (17 cases)

o accidental retrograde migration – eight cases
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o push back (for subsequent SWL) – nine cases

e. Postoperative complications with non-surgical treatment

o Fever 12 cases (6.3%)

o Colic/pain

o Minor hematuria

*Late postoperative complications were not assessed

Average surgery time was 45 minutes for retrograde ureteroscopy compared with 75

minutes for ureterolithotomy.

Mean postoperatory hospital stay was lower for patients with retrograde ureteroscopy (3-

4 days compared with 7-12 days for open surgery).

Discussion

Successful lithotripsy rate was 85%, with values as high as 94.1% achieved for pelvic

stones and 75.5% for lumbar calculi; repeated procedure was recorded for 5.1% of the

patients; figures are similar with those from literature [4], [5]. Similarly Geavlete et al.

reports 83.2% stone free rate for 1181 patients with 93% success rate for pelvic and 72%

for lumbar calculi [11]. Ambert et al. recorded 80% general success rate (95% for lower

ureter and 64% for upper ureter) for a total of 934 procedures with a 7% repeat rate [1].

Golea et al. studying 197 procedures had a 92.4% success rate, with 77.91% requiring

one procedure, 11% two and 3.5% three interventions [12].

The 12.9% failure rate ranging from 24.5% for lumbar calculi to 5.9% for pelvic stones

as reported by other authors [3], [4], [5], [7], [10], [15]. Geavlete et al. had a 16.8%
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failure rate with 28% for lumbar and 7% for pelvic stones [11] while Ambert et al.

reported 36% failures for upper ureter and 12.5% for lower ureter [1].

Several urology departments worldwide actually prefer ureteroscopy as the first choice

treatment considering it is more efficient and cheaper than SWL [2], [4], [8].

For most patients, procedure started with cystoscopical examination and placement of a

soft tip ureteral guide wire. Other procedures started with ureteroscopy, the guide wire

being placed by the stone under visual control. Depending on local anatomy and stone

location, repositioning or placement of a second guide wire was required.

For low caliber ureteral orifices, dilation with special catheters was performed. Ureteral

orifice dilation is usually required (41.6%) whenever high caliber 11-12 F rigid scopes

are used [12].

After ureteral guide wire was placed, semi rigid 8 or 10 F scopes were used for ballistic

lithotripsy. Possible factors for retrograde stone migration were quoted in similar studies

and included: high irrigation flow pressure (adjustable by the in/out valves of the scopes

and working channel permeability), the power of the ballistic probe, gravitational

migration [1], [11].

For ureteral perforation prophylaxis we used 0.035" flexible tip teflon guide wire

(Terumo®) gently placed or repositioned by the stone. Lithotripsy was performed only

when good vision was achieved and usually without impulse bursts. Procedure was

abandoned and double J catheter placed whenever mobilization of impacted stones failed

or excessive ureteral bleeding occurred. Dormia probe was rarely used for stone

fragment removal only. For longer procedures, larger 2-3 mm fragments were sometimes

abandoned for later spontaneous passage after ureteral dilation with double J catheter for

2-3 weeks.
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Small perforations were usually solved by double J catheter placement after all difficult

procedures. One major perforation was diagnosed based on significant clinical findings

and was followed by open ureteral suture and surgical drainage.

Ureteral stripping was avoided by not forcing the extraction of a stone jammed Dormia

probe and rather performing basket-lithotripsy or open surgery.

In most cases (78%) ureteral drainage was performed at the end of the procedure with 4-

8 F double J catheter or standard ureteral catheter (4-8 F) especially for the patients with

acute obstructive pyelonephritis with pyuria [15]. Golea et al. used double J stenting in

76% of the patients [12], Geavlete et al. for 50% [11] while Ambert et al. for only 30%

of the cases [1]. Denstedt published the results of a retrospective study suggesting that no

double J drainage is required [9], as confirmed by other authors [13], [14].

Double J catheter position, retrograde stone migration and calculi fragments was

controlled by postoperative KUB x-ray for radio-opaque stones, and ultrasonography

(for radiolucent stones or fragments).

Conclusions

o The study includes 191 consecutive patients with ureteral lithiasis (85.8% had single

ureteral lithiasis, 6.4% multiple unilateral and 7.8% had bilateral lithiasis), with a

general stone free rate ureteral stone management by retrograde ureteroscopy of

78%.

o Endoscopic lithotripsy was successful in more than 85% of the patients with a

maximum rate for pelvic ureteral stones (over 90%), as expected and a 75% for

lumbar calculi.
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o Minimal procedure failure (5.9%) was recorded for pelvic stones (16.7% for iliac and

24.5% for lumbar calculi).

o Sixty cases (34.3% of successful URSR, 29.8% of total URSR) with minor

complications or intraoperative incidents and 6 complications or major intraoperative

incidents that required ureterolithotomy

o Average surgery time and mean postoperatory hospital stay was lower for patients

with retrograde ureteroscopy.

o Due to its high efficiency and low complication rate, retrograde ureteroscopy is the

method of choice for minimal invasive management of pelvic and iliac ureteral

stones as well as for lumbar lithiasis whenever ESWL is not available.
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