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Tubeless nefrolitotomia percutanatæ 
este o tehnicæ siguræ sau nu?

V. Ambert, B. Braticevici, Y. Salaheddin, D. Diaconescu, 
M. Popescu, R. Petca, C. Cælin, V. Voinescu

Clinica de urologie, Spital “Profesor Th. Burghele”, Bucureøti, România

Corespondenflæ: Conf. Dr. V. Ambert
Spitalul Clinic de Urologie “Prof. Th. Burghele”
Øoseaua Panduri Nr. 20, Sector 5, 050659 Bucureøti
Tel: 021-410.69.10.; Fax: 021-411.10.55.
E-mail: luminitaambert@hotmail.com

Abstract

Objectives: Tubeless percutaneous nephrolithotomy (PCNL) represents an alternative technique to the standard
PCNL that replaces the nephrostomy tube with the internal ureteral drainage. Hereby we evaluate and compare the
results of standard PCNL versus standard PCNL.
Materials and method: This is a retrospective study that took place in the 2007- 2010 period at the Urology
Departament of “Prof Th. Burghele” Hospital on 300 patients selected from a total of 1132 patients with pyelocalyceal
lithiasis upon which was performed percutaneous nephrolithotomy. Patients were divided in two groups of 150
patients each and than were compared the results. We  parameters such as calculi area, overall procedure duration,
intra and postoperative bleeding, postoperative analgesia, ‘stone free’ status and postoperative hospital stay.
Results: The average dimension of the calculus for the tubeless procedure was 3.3 cm2. The average duration of the
surgical intervention was 11 minutes for the tubeless PCNL and 19 minutes for standard PCNL. Postoperative
hemoglobine values drop after tubeless PCNL was a average of 1.9 g/dl. The average postoperative hospital stay after
tubeless PCNL was 3.3 days and 5.1 days after standard PCNL.  
Conclusions: Tubeless PCNL is an alternative technique to uncomplicated standard PCNL. It also is safe and efficient
(reduces the number of the hospitalization days, decreases the postoperative discomfort and the necessary of
analgesic), that as is to be used in careful selected cases, with intraoperative indication of the appropriate technique.
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ee Introducere
Anul care a marcat începutul unei noi revoluflii chi-

rurgicale urologice este 1976 când Fernstrom øi Johan-
son au efectuat prima nefrolitotomie percutanatæ
(NLP).[1] De atunci NLP-ul a devenit o tehnicæ chirurgi-
calæ unanim acceptatæ în tratamentul litiazei renale.[10]

Fiind o tehnicæ minim invazivæ, evoluflia tehnologicæ øi
experienfla chirurgului au crescut rata de succes øi au
scæzut complicafliile.

Ultimul gest chirurgical în tehnica standard NLP pre-
supune plasarea unui tub de nefrostomie.[10] Rolul aces-
tuia este de a asigura drenajul adecvat, de a tampona
sângerarea, øi matureazæ traiectul renal pentru o inter-
venflie NLP timp II, însæ prezenfla tubului de nefrostomie
accentueazæ disconfortul øi creøte morbiditatea.[2]

Termenul de tubeless nefrolitotomie percutanatæ
înseamnæ tehnica standard NLP færæ montarea nefro-
stomei. Bellman øi colaboratorii[3] susflin cæ înlocuirea
tubului de nefrostomie cu un stent ureteral este sufi-
cientæ în majoritatea intervenfliilor NLP færæ complicaflii,
iar recuperarea pacientului este mult mai rapidæ øi dis-
confortul postoperator este diminuat.[4]

Pacienfli øi metodæ
Tehnica tubeless NLP este o alternativæ la tehnica

standard NLP cu scopul de a scædea morbiditatea post-
operatorie. Lucrarea de faflæ îøi propune sæ evalueze øi
sæ compare rezultatele obflinute dupæ nefrolitotomia
percutanatæ tubeless versus nefrolitotomie percutana-
tæ standard. 

Este un studiu retrospectiv ce s-a realizat între anii
2007 – 2010, în clinica de urologie a spitalului “Prof Th.
Burghele”, timp în care au fost tratafli øi urmærifli 300 de
pacienfli consecutiv, diagnosticafli cu litiazæ renalæ øi
având indicaflia de nefrolitotomie percutanatæ, dintr-
un total de 1132 de pacienfli operafli prin aceastæ meto-
dæ. Pacienflii au fost împærflifli în douæ loturi egale, fieca-
re lot având 150 de pacienfli. Lotul A reprezintæ pacien-
flii cu standard NLP, iar lotul B este reprezentat de paci-
enflii cu tubeless NLP.

Criteriile de includere în studiu au fost:
3 Pacienflii diagnosticafli cu litiazæ renalæ simplæ;
3 Efectuarea unui singur traiect percutanat;

Criteriile de excludere din studiu au fost:
3 Intervenflia a presupus mai mult de un traiect

percutanat;
3 Litiazæ coraliformæ;
3 Pacienflii cu tare asociate: insuficienflæ renalæ croni-

cæ, sarcinæ, afecfliuni cardiovasculare;

Pacienflii au fost internafli øi evaluafli urmând proto-
colul standard ce include: hemoleucogramæ, glicemie,
creatininæ, uree, probe de coagulare, uroculturæ, sedi-
ment urinar, ecografie reno-vezicalæ, radiografie reno-
vezicalæ øi urografie.

Intervenflia a fost efectuatæ sub anestezie generalæ
cu intubaflie orotrahealæ sau anestezie periduralæ. Du-
pæ efectuarea uretrocistoscopiei se monteazæ un cate-
ter ureteral 6-8 Ch. Urologul este cel care efectueazæ
puncflia percutanatæ, sub control fluoroscopic cu
pacientul în decubit ventral. Pentru puncflie este folosit
un de ac 17,5 G. Pe acul de puncflie este introdus un
ghid metalic Luderquist 0.036 mm, în sistemul colec-
tor. Acul de puncflie este îndepærtat dupæ ce este inci-
zat tegumentul øi aponevroza pe 1-1,5 cm. Traiectul de
puncflie este dilatat succesiv cu dilatatoarele fasciale øi
metalice telescopice. Se monteazæ teaca Amplatz 28F
în sistemul colector renal. Calculul este prelucrat
folosindu-se litoclastul sau sonotrodul. Dupæ termina-
rea procedurii teaca Amplatz este îndepærtatæ øi se rea-
lizeazaæ pansament compresiv timp de 7-10 minute
pentru tehnica tubeless NLP sau este montat un tub de
nefrostomie 18-20 Ch în tehnica standard NLP. Tehnica
tubeless NLP presupune folosirea unui drenaj intern
(sonda ureteralæ sau sonda JJ 6-8 Ch). Sonda Foley 16
Ch este pæstrata pentru 24-48 de ore. 

Postoperator pacienflii sunt monitorizafli prin: hemo-
leucogramæ, creatininæ, uree, ecografie reno-vezicalæ,
radiografie reno-vezicalæ øi radiografie pulmonaræ.

Semnele øi simptomele urmærite postoperator au
fost: disconfortul fizic (durerea) øi hematuria.  

Pentru disconfortul fizic a fost folosit scorul analog
vizual al durerii [11,12], 

l D1 -Færæ durere færæ analgezie;
l D2- Durere uøoaræ moderatæ;
l D3- Durere severæ;
iar pentru hematurie a fost folosit scorul vizual al

hematuriei macroscopice (gradul hematuriei nu este
strict corelat cu gradul leziunii vasculare renale)[13,14]:

l H1- hematurie uøoaræ;
l H2- hematurie moderatæ; 
l H3- severæ –impune transfuzie;
Succesul intervenfliei este caracterizat de absenfla

calculului ( statusul “stone-free”) øi a infecfliei urinare.
Parametrii urmærifli sunt: vârsta, sexul, debutul litia-

zic, localizarea calcului (stânga sau dreapta), suprafafla
calculului (cm2), hemoglobina preoperatorie, hemo-
globina postoperatorie, durata intervenfliei (timpul
operator mæsurat din momentul puncfliei renale), pre-
zenfla colecfliei perirenale, analgezia, numærul de zile
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free”, proceduri auxiliare ESWL, NLP sau ureteroscopie
(URS), unitæflile transfuzate, scorul disconfortului fizic,
scorul hematuriei (Tabel 1), complicaflii clasificate
Clavien (Tabel 2).

Tabel 1
Parametri Lot B Lot A

Tubeless NLP Standard NLP 
Nr pacienfli 150 150
Vârsta medie 45(21-66) 48(23-74)
Sex F/M 83/67 81/69
Antecedente litiazice 12 luni 36 luni
Localizare calcul 
stânga/dreapta 86/64 78/72
Localizarea calculului

JPU 22 15
CI 37 32
CS 19 18
CM 23 21
B 49 64

Suprafafla calculului 3.3 cm2 5.7 cm2

(1.5 – 5.9 cm2) (1.6 -7.2 cm2)
Media Hb preoperatorii 13.6g/dl 13.8 g/dl
Media Hb postoperatorii 11.7 g/dl 11.2g/dl 
Scæderea medie a 
hemoglobinei post NLP 1.9g/dl 2.6g/dl
Timpul mediu al intervenfliei 11 minute 19 minute
Prezenfla colecfliei perirenale 17  (11.33%) 4 (2.66%)
Nr traiecte 1 1
Analgezia 270 mg 450 mg

ketoprofen ketoprofen
3.3*5 f piafen

Nr zile spitalizare 
postoperatorie 3.3 5.1
Procent stone free 95.33 % 91.33 %

(143/150) (137/150)
Proceduri auxiliare
ESWL/NLP/URS URS-5 NLP-2
ESWL-1
Transfuzii sânge 6 (4%) 7 (4.66%)
Scor disconfort D1-47 D1-22

D2-92 D3-11 D2-107 D3-21
Scor hematurie H1-134 H1-135

H2-10 H3-6 H2-8 H3-7

Rezultate
Monoterapia prin nefrolitotomia percutanatæ (NLP)

este preferatæ în indicaflia terapeuticæ primaræ a calcu-
lilor mari, cu diametru mai mare de 3 cm.[5] Dimensiu-
nea medie a litiazei  pentru care s-a ales tehnica tube-
less NLP a fost de 3.3 cm2. Când calculii au o dimensiu-
ne medie de 5,1 cm2 este preferatæ montarea tubului
de nefrostomie la sfârøitul intervenfliei. Dimensiunea
mai mare a litiazei presupune creøterea timpului ope-
rator øi  o manipulare mai agresivæ. 

La pacienflii cu antecedente litiazice (eliminatori de
calculi, cu øedinfle de ESWL sau operafli) standard NLP a
fost mai des utilizatæ.

Timpul operator nu reprezintæ factorul decisiv în ale-
gerea tehnicii tubeless, timpul mediu în care s-a realizat
aceasta intervenflie a fost în medie de 11 minute.

În cazul intervenfliei tubeless NLP este folosit un
stent ureteral. S-a utilizat stentul ureteral double JJ 6-8
Ch montat în maniera anterogradæ sau s-a pæstrat sten-
tul ureteral montat iniflial retrograd. Trebuie menflionat
cæ la un numær de 5 pacienfli, în timpul montærii sten-
tului anterograd, fragmente din calcul au migrat trans-
ureteral øi au fæcut imposibilæ avansarea sondei în vezi-
cæ, sondæ ræmânând pe ureterul juxtavezical, fiind ne-
cesar controlul endoscopic cu mobilizarea capætului
distal al sondei în vezicæ. La 26 % din cazuri a fost pre-
feratæ menflinerea sondei ureterale, aceasta fiind înde-
pærtatæ dupæ 24 -48 de ore postoperator, împreunæ cu
sonda Folley.

Sondele JJ sunt îndepærtate la 7 -10 zile postopera-
tor. Cantitatea de ketoprofen injectabil utilizatæ în in-
tervenfliile tubeless NLP a fost în medie de 270 mg
(50mg x 2/zi), majoritatea pacienflilor fiind încadrafli
conform scorului verbal al durerii în D2 øi D3 (repre-
zentând 70% din pacienfli). La un numær de unsprezece
pacienfli îndepærtarea sondei JJ a fost impusæ de dis-
confortul vezical.

Caracterul minim invaziv tradus prin minimæ incizie
cutanatæ nu poate eluda riscul inerent oricærui gest
chirurgical transparenchimatos (risc hemoragic øi
septic), riscuri ce asociazæ o morbiditate activæ mai
mare faflæ de alte tehnici.

Comparând valoarea hemoglobinei preoperatorii
cu cea postoperatorie a fost constatatæ o diferenflæ de
1,9g/dl în tubeless øi de 2,6g/dl în standard NLP, nece-
sitând reechilibrare hemodinamicæ øi transfuzii în 12
cazuri øi respectiv 14 cazuri.

Rata de succes  „stone free” este de 95.33 % în cazul
procedurii tubeless.

Tabel 2 Clasificarea complicafliilor utilizând sistemul
Clavien modificat

Complicaflii Tubeless NLP NLP
Gradul 1 9 7

Febræ 6 5
Creøtere tranzitorie a creatininei 3 2

Gradul 2 24 27
Transfuzie de sânge 12 14
Fistulæ urinaræ lombaræ < 12 ore 4 3
Infecflii ce necesitæ 
antibioticoterapie suplimentaræ 8 10

Gradul 3a 3 7
Plasare sondæ JJ pentru fistulæ 
urinaræ > 24 ore – 2
Plasare sondæ JJ pentru leziune 
bazinet sau JPU – 1
Urinom 2 1
Retenflie de urinæ øi colicæ datoritæ 
cheagurilor sanguine 1 3
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complicaflii la un numær de 71 de pacienfli, ce reprezin-
tæ 23,66% din numærul total de pacienfli, fiind clasifica-
te utilizând sistemul Clavien modificat.

Ecografia efectuatæ postoperator a constatat colec-
flii perirenale minime atât dupæ tubeless NLP cât øi du-
pæ standard NLP (11.33 % faflæ de 2.66%). 

Media zilelor de spitalizare postoperatorie a fost de
3.3 zile pentru pacienflii cu tubeless NLP øi de 5.1 zile la
pacienflii cu NLP standard. (Tabelul 1).

Discuflii
Tubeless NLP a fost realizat pentru prima datæ în cli-

nica noastræ în momentul în care la sfârøitul unei inter-
venflii standard NLP a fost pierdut traiectul de nefrosto-
mie fæcând imposibilæ montarea tubului de nefrosto-
mie. NLP-ul se terminæ obligatoriu prin montarea unui
cateter de nefrostomie, proceduræ realizatæ obligatoriu
sub control fluoroscopic, prin avansarea cateterului pe
ghidul de siguranflæ.[1] Nefrostomia are rol de hemosta-
zæ prin tamponament al traiectului percutan, de eva-
cuare a sângelui, a cheagurilor, a debriurilor øi a micilor
fragmente litiazice restante în primele zile dupæ
operaflie, având un efect protector renal.[2] Nefrostomia
este suprimatæ când urina s-a limpezit, de regulæ la 2-4
zile postoperator. Prezenfla tubului de nefrostomie
poate accentua durerea øi creøte morbiditatea.

În 1997 Bellman øi colaboratorii propun modifica-
rea tehnicii standard NLP pentru cazuri selectionate.[4]

Drenajul asigurat de tubul de nefrostomie este înlocuit
cu un stent ureteral (sonda JJ sau sonda ureteralæ).
Recomandærile pentru aceastæ metodæ sunt: calcul mai
mic de 3 cm, doar un singur traiect de lucru, hemoragie
nesemnificativæ, absenfla perforærii sistemului pielo
caliceal în timpul intervenfliei chirurgicale øi nu este ne-
cesaræ o intervenflie NLP timp II.[7] Tendinfla actualæ este
de a scædea morbiditatea øi numærul de zile de spitali-
zare cu reintegrarea socialæ rapidæ având ca scop redu-
cerea costurilor.

Beneficiind de o îndelungatæ experienflæ endouro-
logicæ în tratamentul litiazei urinare s-a recurs øi la tu-
beless NLP. Rezultatele se încadreazæ în valorile studii-
lor actuale internaflionale.[8]

În studiul realizat indicaflia de  tubeless NLP a fost
pusæ intraoperator când:
1. intervenflia a necesitat un singur traiect de puncflie; 
2. dimensiunea calculului a fost sub 3,5cm2;
3. nu a existat sângerare semnificativæ intraoperatorie;
4. nu se impunea o intervenflie NLP timp II (calcul rezi-

dual sub  7 mm). 

Când aceste criterii sunt îndeplinite se poate pæstra
stentul ureteral pentru 24-48 de ore sau se monteazæ
anterograd o sondæ JJ 6-8 Ch. 

Cantitatea de analgezice folosite a fost mai mare la
pacienflii supuøi intervenfliei standard NLP, însæ discon-
fortul pacientului în primele 24 de ore a fost similar cu
cel al intervenfliei tubeless. Nu am observat diferenfle
semnificative în folosirea tipului de drenaj intern în
tehnica tubeless NLP. Utilizarea drenajului intern auto-
static JJ presupune revenirea pacientului în clinica
pentru extragerea sondei prin abord endocopic, dar øi
apariflia “sindromului de sonda JJ”.[9] Antecedentele
urologice chirurgicale pot creøte riscul hemoragic. În
ambele tehnici sângerarea øi colecfliile perirerenale au
fost prezente. În tehnica tubeless NLP incidenfla colec-
fliilor perirenale a fost mai mare øi cu volum semnifi-
cativ crescut faflæ de tehnica standard. Diferenflele între
cele 2 loturi privind complicafliile hemoragice au fost
nesemnificative, deøi pe baza criteriilor de includere,
balanfla ar fi trebuit sæ încline în favoarea tubeless NLP.
Nu s-au observat diferenfle semnificative între tubeless
NLP øi NLP standard. Nu au fost înregistrate complicaflii
care sæ necesite intervenflii chirurgicale în anestezie ge-
neralæ (grad 3b) sau ameninflætoare de viaflæ ce necesitæ
terapie intensivæ (grad 4).

Rata complicafliilor acestui studiu e mai micæ decât
în literatura de specialitate datoritæ criteriilor de inclu-
dere a pacienflilor.

Spitalizarea a fost mai micæ la pacienflii tubeless
NLP øi implicit costurile de spitalizare reduse.

Concluzii
Tubeless NLP este o tehnicæ alternativæ a NLP stan-

dard necomplicat, siguræ øi economicæ (reduce zilele
de spitalizare, scade disconfortul postoperator øi nece-
sarul de analgetice).
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Rezumat

Obiective: Tehnica tubeless nefrolitotomie percutanatæ(NLP) este o alternativæ tehnicæ a standard NLP ce înlocuieøte
tubul de nefrostomie cu drenajul ureteral intern. Evaluæm øi comparæm rezultatele tubeless NLP versus standard NLP.
Material øi metodæ: Este un studiu retrospectiv ce s-a desfæøurat în perioada 2007- 2010 în Clinica de Urologie a
Spitalului “Prof Th. Burghele” pe un numær de 300 pacienfli,dintr-un total de 1132 de pacienfli cu litiazæ pielo-calicealæ
pentru care s-a practicat nefrolitotomie percutanatæ. Pacienflii au fost împærflifli în douæ loturi egale a câte 150 de
pacienfli øi comparate rezultatele. Parametrii analizafli sunt suprafafla calculului, durata intervenfliei, sângerarea intra
øi postoperatorie, necesitatea analgeziei postoperatorii, statusul “stone free”, durata de spitalizare postoperatorie.
Rezultate: Dimensiunea medie a calculului în cadrul intervenfliei tubeless a fost de 3.3 cm2. Durata medie a
intervenfliei chirurgicale este de 11 minute pentru tubeless øi 19 min pentru standard NLP. Scæderea postoperatorie
a hemoglobinei în tehnica tubeless NLP a fost în medie de 1.9 g/dl. Durata medie de spitalizare postoperatorie a fost
de 3.3 zile pentru pacienflii cu tubeless NLP øi de 5.1 zile la pacienflii cu NLP standard.
Concluzii: Tubeless NLP este o alternativæ tehnicæ a NLP standard siguræ øi economicæ (reduce zilele de spitalizare,
scade disconfortul postoperator øi necesarul de analgezice) ce trebuie utilizatæ în cazuri atent selecflionate, indicaflia
fiind pusæ introperator.

Cuvinte cheie: tubeless nefrolitotomie percutanata, clasificarea modificata Clavien, litiaza renala


