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Abstract

Angio-computed tomography (angio-CT) and angio-magnetic resonance (angio-MR) represent valuable imaging
methods in the assessment of renal donors before renal transplantation. Compared to CT, MR is able to depict all
vascular and parenchymal details, lacking the drawbacks specific to CT, as radiation exposure and use of iodinated
contrast agents, the latter related to nephrotoxicity and possible iodine intolerance.

MR assessment of renal donors is used on a large scale to assess renal vascular anatomy, renal parenchymal
appearance and details related to urinary anatomy. Using a well-defined and reproducible examination protocol,
angio-MR may study the renal arteries (origin, bifurcation, number and position of renal arteries) as well as renal
veins. With both unenhanced and contrast-enhanced phases (using well-tolerated paramagnetic contrast agents),
MR adequately shows all types of parenchymal abnormalities related to kidney position, size, shape, structure and
function. A late excretory study using a three-dimensional acquisition may provide a complete view of the
appearance of the urinary ways, similar but more detailed compared to conventional iv excretory urogram.

Due to its lack of patient radiation and iodinated contrast exposure, angio-MR performed on a modern MR system
and with a well-established examination protocol is considered a valuable option to angio-CT in the assessment of
renal donors before renal transplantation.
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Atât în perioada pretransplant cât øi dupæ efectua-
rea transplantului renal propriu-zis, metodele de ima-
gisticæ secflionalæ s-au dovedit necesare în detecflia øi
caracterizarea eventualelor complicaflii ale rinichiului
transplantat sau pentru evaluarea donatorilor sau pri-
mitorilor renali. Înainte de transplantul renal se impune
atât studiul pediculilor vasculari ai potenflialilor dona-
tori de rinichi, cât øi evaluarea vascularæ a primitorului
renal (în principal vizând prezenfla evetualelor calcifi-
cæri ateromatoase arteriale în zonele de efectuare a
anastomozei arteriale).

Pediculii vasculari renali au ca standard de studiu
angiografia renalæ, metodæ folositæ iniflial ca unicæ posi-
bilitate de explorare vascularæ øi utilizatæ încæ în multe
centre de transplant din lume. Metoda are avantaje
notabile, alæturi de care prezintæ øi dezavantaje, cum ar
fi invazivitatea unei exploræri ce necesitæ un abord
arterial direct, injectare de produøi de contrast iodafli,
expunere la cantitæfli considerabile de radiaflii, po-
sibilitatea aparifliei de complicaflii postintervenflionale.

Având în vedere perfecflionærile tehnice øi tendinfla
din ce în ce mai accentuatæ de standardizare a proto-
coalelor de studiu au apærut alternative la angiografia
clasicæ, sub forma metodelor angiografice secflionale
de tipul tomografiei computerizate (în varianta angio-
CT) øi imagisticii prin rezonanflæ magneticæ (angio-IRM).
Ambele metode reprezintæ exploræri neinvazive vascu-
lare, ce eliminæ întregul arsenal de riscuri øi potenfliale
complicaflii legate de angiografia clasicæ. În ultimele
douæ decenii, ambele metode s-au perfecflionat
continuu, astfel încât în ultima perioadæ au devenit
metode-standard de evaluare a potenflialilor donatori,
angiografia clasicæ ræmânând ca examen „de rezervæ“
în puflinele situaflii în care aceste exploræri oferæ
rezultate neconcludente sau sunt contraindicate.

Pentru donorul renal, explorærile de tip angio-CT øi
angio-IRM oferæ pe de altæ parte beneficii notabile faflæ
de angiografia clasicæ. În plus faflæ de studiul vascular
(arterial øi venos) propriu-zis, ambele metode au capa-
citatea de a vizualiza parenchimele renale, cu posibilita-
tea decelærii øi caracterizærii eventualelor anormalitæfli în
fazele vasculare proprii studiilor renale cu substanfle de
contrast intravenoase (fazæ cortico-medularæ,
nefrograficæ, excretorie). Studiul aparatului reno-urinar
în faza excretorie evidenfliazæ în detaliu cæile urinare ale
donatorului, cu posibilitatea vizualizærii tuturor claselor
de anomalii congenitale sau dobândite uretero-pielo-
caliceale øi vezicale. Totodatæ, explorærile amintite
vizualizeazæ atât structurile perirenale cât øi restul
organelor øi flesuturilor din cavitatea abdominalæ øi

pelvinæ, decelând patologii concomitente, frecvent ne-
cunoscute, ce pot scæpa în alte condiflii diagnosticului.

Examenul angio-CT s-a perfecflionat continuu øi rapid
o datæ cu apariflia øi intrarea în utilizarea clinicæ a
aparatelor cu multiple rânduri de detectori ce oferæ o sca-
nare rapidæ, cu o rezoluflie temporalæ øi spaflialæ deo-
sebitæ. Evaluarea CT prezintæ însæ dezavantaje, fli-nând
chiar de tehnica metodei: iradierea semnificativæ la care
este supus pacientul în timpul examenului chiar pe siste-
mele moderne øi, pe de altæ parte, problemele referitoare
la utilizarea produøilor de contrast iodafli, legate în
principal de fenomenele de intoleranflæ la iod øi pe de altæ
parte de potenflialul nefrotoxic al acestor agenfli.

In situaflia folosirii IRM nu vor exista asemenea limi-
tæri, neutilizându-se raze X la producerea imaginilor øi
nici produøi de contrast iodafli, contrastul paramagne-
tic folosit în IRM prezentând o tolerabilitate net supe-
rioaræ. În plus faflæ de CT, examenul IRM prezintæ avan-
taje semnificative, printre care amintim achiziflia multi-
planaræ per primam, în orice orientare spaflialæ este
nevoie pentru aprecierea optimæ a organelor studiate,
utilizarea de secvenfle de pulsuri de diferite tipuri ce
oferæ posibilitatea unei analize structurale superioare a
flesuturilor investigate, rezoluflia în contrast superioaræ
CT-ului în multe dintre secvenflele utilizate.

Tehnicæ
Explorarea IRM începe de obicei cu efectuarea de

secvenfle native, de tip anatomic, ponderate în T2 øi T1,
efectuate de regulæ în plan axial øi/sau coronal pentru
o evaluare globalæ a etajului abdominal, alæturi de de-
celarea pozifliei, formei øi dimensiunilor renale. Secven-
flele se pot realiza cu sau færæ supresia græsimii. În cazul
identificærii de leziuni ce necesitæ o analizæ structuralæ
mai aprofundatæ, se poate recurge la secvenfle ce utili-
zeazæ diferenflieri specifice în contrast cum ar fi cele cu
ecou dual în fazæ øi opoziflie de fazæ. În situaflia identifi-
cærii unor anomalii de cæi urinare, aceastæ fazæ a exa-
menului poate fi completatæ prin utilizarea unor sec-
venfle hiperponderate T2 ce accentueazæ contrastul
dintre fluidele staflionare (ce apar în hipersemnal) øi
restul flesuturilor (în hiposemnal).

Examinarea continuæ cu efectuarea achizifliei angio-
grafice propriu-zise, care se realizeazæ prin utilizarea
unei secvenfle specifice rapide 3D ponderate T1 deri-
vatæ dintr-o secvenflæ de pulsuri de tip ecou de gradi-
ent, cu optimizare pentru vizualizarea fluxurilor. Sec-
venfla foloseøte contrastul paramagnetic injectat intra-
venos cu flux controlat prin intermediul unei seringi
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automate care genereazæ un bolus compact øi omo-
gen. Se accentueazæ astfel contrastul dintre vasele de
sânge (în intens hipersemnal) øi flesuturile staflionare,
semnalul acestora din urmæ fiind suprimat în mod in-
tenflionat. Secvenfla utilizatæ are o duratæ scurtæ, de câ-
teva secunde, fiind special conceputæ pentru a oferi o
rezoluflie temporalæ optimæ în condifliile unei repetæri
rapide, în vederea vizualizærii selective a structurilor
arteriale øi respectiv venoase, în fazele specifice de
opacifiere a fiecæreia dintre ele. Achiziflia angiograficæ
3D permite efectuarea tuturor tipurilor de post-proce-
særi disponibile, atât multiplanare cât øi de proiecflii de
intensitate de tip MIP (maximal intensity projection), de
tip tridimensional VR (volume rendering) sau 3D SS
(shaded surface).

Achiziflia angiograficæ este urmatæ de efectuarea de
secvenfle T1 postcontrast centrate la nivelul aparatului
reno-urinar sau pe orice altæ leziune cunoscutæ sau de-
celatæ în faza morfologicæ/angiograficæ a exame-nului.

Examenul se încheie de obicei dupæ realizarea sec-
venflelor în faza excretorie, cu vizualizarea cæilor uri-
nare ale donatorului, pline cu urinæ opacifiatæ cu con-
trast paramagnetic excretat de rinichi. În aceastæ fazæ
se recomandæ utilizarea unei secvenfle tridimensionale
ponderate T1 optimizatæ pentru contrastarea specialæ
a lumenelor în care se gæseøte produsul paramagnetic,
obflinându-se un volum de date ce poate fi postproce-
sat astfel încât sæ sugereze aspectul unei secvenfle
urografice standard (de obicei prin intermediul unui
algoritm de tip MIP) – secvenflæ de tip uro-IRM.

Diagnostic
Date generale

Pentru a elimina cât mai eficient rezultatele necon-
cludente, examenul IRM se efectueazæ la pacienfli la
care au fost excluse contraindicafliile specifice metodei
øi care prezintæ un grad satisfæcætor de cooperare în
timpul explorærii.

Explorarea IRM se efectueazæ dupæ o selecflie a po-
tenflialilor candidafli din punct de vedere al excluderii
unor eventuale cazuri cu contraindicaflii specifice me-
todei: prezenfla de stimulatoare cardiace, implanturi
sau proteze metalice etc. Totodatæ, sunt îndrumafli cæ-
tre o explorare angio-CT sau de angiograficæ clasicæ cei
cu manifestæri de tip claustrofob sau subiecflii ce nu pot
menfline o apnee satisfæcætore pentru efectuarea
secvenflelor specifice.

Studiul vascular
Examenul angio-IRM studiazæ în primul rând artere-

le øi venele renale. Examinarea urmæreøte identificarea
de traiecte arteriale sau venoase supranumerare øi sta-
bilirea numærului acestora. În caz de artere renale su-
pranumerare la nivelul unuia sau a ambilor pediculi re-
nali este necesaræ afirmarea tipului arterelor (de exem-
plu artere polare), nivelul ostiumului de emergenflæ al
acestora faflæ de ostiumul arterei renale principale
(distanflæ, loc de emergenflæ relativ la pereflii aortici sau
eventual ai arterelor iliace în cazul emergenflei artere-
lor supranumerare la acest nivel), aspectul arterelor su-
pranumerare (filiforme, sinuoase etc.).

Fig. 1 Dublæ arteræ renalæ bilateralæ. Reconstrucflii MIP coronale
(stânga) øi respectiv centratæ pe hilul renal stâng (dreapta) 

provenite din achiziflie Angio-IRM 3DTOF SPGR.

Fig. 2 Arteræ renalæ dreaptæ (sægeatæ galbenæ) 
cu emergenflæ înaltæ (la nivelul arterei 

mezenterice superioare – sægeatæ roøie). 
Reconstrucflie MIP dupæ achiziflie 

3DTOF SPGR. Venæ renalæ stângæ retroaorticæ.

Un alt element important al studiului arterial îl con-
stituie stabilirea locului bifurcafliei arterelor renale în
ramurile pre øi respectiv retropielic, element important
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relativ la tehnica chirurgicalæ din etapa transplantului.

Fig. 3 Bifurcaflie precoce a arterei renale drepte, la 6mm de ostium.
Reconstrucflii MIP dupæ achiziflie 3DTOF SPGR.

Secvenfla angio-IRM este totodatæ utilæ øi pentru
decelarea patenflei artelor renale. În situaflia unei
eventuale stenoze, este necesar a se specifica gradul
acesteia, poziflia faflæ de ostiumul arterial, lungimea
stenozei øi, nu în ultimul rând, impactul pe care aceasta
îl produce asupra vascularizafliei parenhimului renal
respectiv. În acest sens este esenflialæ examinarea cu
atenflie øi a fazei morfologice de explorare postcontrast
(vezi mai sus).

Fig. 4 Stenozæ bruscæ
postostialæ a arterei 

renale drepte. 
Reconstrucflie MPR axialæ

din achiziflia 3D TOF SPGR
în faza arterialæ 

a examenului.

Explorarea venelor renale urmæreøte în linii mari
aceleaøi elemente ca cele studiate în cazul arterelor, de
data aceasta însæ relativ la locul øi aspectul værsærii
acestora în vena cavæ inferioaræ.

Fig. 5 Dublæ venæ renalæ
dreaptæ. Reconstrucflie 

oblicæ MPR din faza venoasæ a
unei achiziflii 3D TOF SPGR 
cu contrast paramagnetic.

Modificæri de formæ,
dimensiune, poziflie 

øi structuræ renalæ

Alterærile formei, dimensiunilor øi pozifliei renale
sunt decelabile din faza morfologicæ nativæ a exame-
nului, în care se pot identifica toate categoriile de mo-
dificæri de acest tip. Frecvent se deceleazæ diferite

forme øi grade de dismorfism renal, ectopie sau hipo-
trofie renalæ a potenflialilor donatori. Printre modificæ-
rile mai frecvent întâlnite se numæræ cicatricile corticale
(de obicei în context pielonefritic cronic), rinichiul du-
blu unicapsular, lipomatoza sinusalæ excesivæ, lobula-
flia fetalæ persistentæ, reducerea indicelui parenchima-
tos.

Cele mai frecvente modificæri structurale renale
sunt reprezentate de chiste, cu topografie corticalæ sau
parapielicæ. Mai rar sunt decelate la donatori anomalii
nefrografice care, în funcflie de aspect pot sugera un
substrat vascular (mai ales în asociere cu stenoze arte-
riale renale) sau inflamator (pielonefritic).

Modificærile cæilor urinare
La donatorii renali pot apærea toate tipurile de ano-

malii de cæi urinare: hidronefroze sau ureterohidrone-
froze de diferite grade, ectazii caliceale sau bazinetale
izolate, duplicitate de sistem uretero-pielo-caliceal,
lacune de cæi urinare (pe fond litiazic, tumoral urotelial
sau coaguli hematici) etc. În acest tip de modificæri se
recomandæ examinarea øi compararea atentæ a secven-
flelor native hiperponderate T2 cu secvenfla de uro-IRM
øi decelarea substratului lezional. O limitare general re-
cunoscutæ a explorærii IRM reno-urinare o constituie
identificarea calculilor urinari, care de multe ori nu se
vizualizeazæ satisfæcætor. Frecvent, în situaflia suspiciu-
nii prezenflei de calculi urinari, se recomandæ comple-
tarea bilanflului imagistic prin efectuarea unui examen
nativ CT al aparatului reno-urinar, ce deceleazæ uøor
prezenfla calculilor.

Fig. 6 Duplicitate uretero-pielo-
calicealæ dreaptæ. Reconstrucflie 
MIP de tip Uro-IRM incluzând
întregul volum achiziflionat în
explorarea 3D TOF SPGR.

Fig. 7 Lacunæ
calicealæ
inferioaræ stângæ
– calcul (sægeata).
Imagini-sursæ 
din achiziflie 
Uro-IRM 3D SPGR.
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Cu ocazia studiului efectuat se pot descoperi øi alte

patologii la nivelul aparatului reno-urinar sau færæ rela-
flie cu acesta. Multe reprezintæ descoperiri færæ impact
asupra prognosticului transplantului øi a evolufliei do-
natorului dupæ donarea renalæ, însæ altele pot influenfla
decizia efectuærii transplantului renal (de exemplu în
cazul identificærii de leziuni tumorale cu aspect malign
în etajul abdominal sau pelvin sau în situaflia decelærii
unei patologii vasculare severe - disecflie aorticæ necu-
noscutæ).

Fig. 8 Chiste renale stângi. Stânga: secfliune axialæ ponderatæ T2 FSE.
Dreapta: Secfliune coronalæ T1 FSPGR fazæ nefrograficæ 

dupæ injectare de contrast paramagnetic.

Concluzii
Examenul angio-IRM în evaluarea pretransplant a

potenflialilor donatori renali reprezintæ actualmente o
metodæ imagisticæ de primæ intenflie. Metoda prezintæ
o eficienflæ diagnosticæ cel puflin similaræ cu cea a exa-
menelor angio-CT efectuate pe aparate moderne, cu
multiple rânduri de detectori, dar færæ dezavanajele le-
gate de iradierea subiecflilor øi de injectarea unui pro-
dus de contrast iodat. În condifliile unei selecflii atente a
subiecflilor øi utilizând o tehnicæ øi un protocol bine
puse la punct øi reproductibile, metoda oferæ date
diagnostice de valoare referitoare la toate componen-
tele aparatului reno-urinar.
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