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Abstract

Introduction. The incidence of urological complications after renal transplantation varies from 2.5% to 14.1% of
recipients [1]. Ureteral stenosis and leakage are the most common urological complications. The percentage of
urological complications has improved over the years as a result of prevention, early diagnosis and management.
Materials and Methods. A series of 506 consecutive renal transplantations were performed between 1st of October
2004 and 30th of September 2009 in our Department with a male to female ratio of 1.78/1. Renal grafts were
obtained in 376 cases (74.3%) from living-related and in 130 cases (25.7%) from cadaveric donors. In 308 cases
(60.8%) we performed a transvesical ureteroneocystostomy and in198 cases (39.2%) an extravesical
ureteroneocystostomy.
Results. Ureteral stenosis and ureteral fistulae were the most common urological complications, with an incidence
of 5.73% (29 cases). We recorded 18 ureteral stenosis (3.56%), 11 ureteral fistulas (2.17%). For the patients with
ureteral stenosis (18 cases) the most common method of surgical treatment was vesicoureteral re-anastomosis (11
cases - 2.17%). In the other seven cases (1.38%) we performed retrograde or anterograde insertion of a double pigtail
stent. Ureteral leakage was the second major urological complication (11 cases). Double pigtail ureteral stent
insertion was performed in six cases (1.18%), 4 vesicoureteral re-anastomosis (0.79%) and one ureteropyelostomy
(0.2%). Graft survival was similar among patients who presented urological complications compared to all patients
without any complication over the follow-up period.
Conclusions. Urological complications related to leakage or stenosis can be treated minimally invasive in order to
preserve organ function. Early diagnosis and treatment will helpmaintain renal graft function. Graft survival after
successful treatment was similar for all the patients in our study.
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eeIntroducere
Incidenfla complicafliilor urologice înregistrate la

pacienflii cu transplant renal este cuprinsæ între 2.5% øi
14.1%, în pofida îmbunætæflirilor semnificative apærute
în prevenflia, diagnosticul øi tratamentul acestora [1].
Stenozele øi fistulele ureterale sunt cele mai comune
complicaflii urologice apærute la aceøti pacienfli.

Cei mai importanfli factori responsabili pentru com-
plicafliile urinare sunt reprezentafli de deficienflele teh-
nice survenite în momentul recoltærii, preparærii øi
anastomozærii ureterului rinichiului transplantat la ve-
zica urinaræ [2,3]. 

Prezervarea arterei polare inferioare este foarte im-
portantæ deoarece, de regulæ, constituie sursa de vascu-
larizaflie a ureterului grefonului. fiesutul celulo-græsos de
la nivelul sinusului renal øi din porfliunea iniflialæ a urete-
rului (“golden triangle”) este totdeauna important pen-
tru pæstrarea intactæ a vascularizafliei ureterale. Segmen-
tul ureteral distal este cel mai susceptibil pentru apariflia
leziunilor ischemice, la acest nivel incidenfla complicaflii-
lor de acest tip fiind de aproximativ 70% [4]. 

Stenozele ureterale pot fi intrinseci, datorate ische-
miei sau rejetului ori extrinseci, cauzate de kinkinguri
ureterale, fibrozæ ureteralæ consecutivæ prezentei unui
limfocel, etc.

Scopurile acestui studiu retrospectiv constau în de-
terminarea incidenflei stenozelor øi fistulelor ureterale
la pacientul transplantat renal, evaluarea metodelor te-
rapeutice aplicate si analiza rezultatelor obflinute.

Material si Metodæ
O serie de 506 transplanturi renale consecutive au

fost efectuate intre 1 Octombrie 2004 øi 30 Septembrie
2009 în departamentul nostru, raportul bærbafli/femei
fiind de 1.78/1. Rinichii au fost obflinufli în 376 cazuri
(74.3%) de la donatori înrudifli øi în 130 cazuri (25.7%) de
la donatori în moarte cerebralæ. În 439 cazuri (86.7%) gre-
farea s-a realizat în fosa iliacæ dreaptæ, øi doar în 67 cazuri
(13.3%) în fosa iliacæ stângæ.

Referitor la tehnica implantærii ureterovezicale, în
308 cazuri (60.8%) s-a utilizat o tehnicæ transvezicalæ,
derivatæ din metoda Leadbetter-Politano, iar în celelal-
te 198 cazuri (39.2%) a fost folositæ tehnica extravezi-
calæ Lich-Gregoire. Stenturile JJ au fost utilizate doar în
cazuri selecflionate (ureter gracil, vezica urinaræ cu de-
trusor hipertrofiat).

Urmærirea pacienflilor a fost cuprinsæ între 12 si 60
luni postoperator. Sondele uretrovezicale au fost supri-
mate la 7 - 9 zile posttransplant, iar stenturile ureterale
au fost îndepærtate cistoscopic la patru sæptæmâni
postoperator. Fistulele urinare s-au manifestat prin
creøterea bruscæ a drenajului pe tubul de dren în pe-

rioada postoperatorie precoce. În cazul stenozelor ure-
terale s-a constatat alterarea progresivæ a funcfliei re-
nale øi dilataflia de diferite grade a sistemului colector.
Evaluarea postoperatorie a complicafliilor urologice ale
transplantului renal s-a fæcut ultrasonografic. Alte teh-
nici imagistice mai puflin utilizate au fost tomografia
computerizatæ si imagistica prin rezonanflæ magneticæ.

Rezultate
Un numær de 506 transplanturi renale consecutive

au fost efectuate în departamentul nostru între 1 Oc-
tombrie 2004 øi 30 Septembrie 2009. Incidenfla compli-
cafliilor studiate a fost de 5.73% (29 complicaflii). Dintre
acestea, stenozele ureterale au fost în numær de 18
cazuri (3.56%), iar fistulele ureterale au apærut la restul
de 11 cazuri (2.17%). Intervalul mediu de diagnostic al
stenozelor ureterale a fost de 6 luni posttransplant , iar
cel al fistulelor ureterale a fost de 10 zile. În particular;
12 (2.38%) din cele 18 cazuri de stenoze ureterale au
apærut la pacienflii cu implantare ureterovezicalæ trans-
vezicalæ (derivatæ din metoda Leadbetter-Politano) øi
restul de 6 cazuri (1.18%) la cei la care s-a aplicat teh-
nica Lich-Gregoire. Dintre cele 11 fistule ureterale
apærute în lotul studiat, 8 (1.58%) au apærut dupæ teh-
nica transvezicalæ, iar 3 (0.59%) dupæ cea extravezicalæ.

În cadrul pacienflilor cu stenoze ureterale (18 cazuri),
dupæ evaluarea completæ a acestora (nivelul creatininei
serice, gradul de dilataflie a sistemului pielo-caliceal,
nivelul stenozei, tipul acesteia – intrinsec sau extrinsec),
opfliunea de tratament în cazul stenozelor scurte,
distale, la nivelul anastomozei uretero-vezicale, a fost
cea endourologicæ øi anume de a plasa un stent jj retro-
grad sau anterograd, prin abord percutanat, în scopul
dilatærii øi modelærii anastomozei ureterovezicale. Acest
tratament a furnizat rezultate favorabile în 7 cazuri
(1.38%). În celelalte 11 cazuri, care au prezentat stenoze
ureterale întinse peste 2 cm., (2.18%) a fost necesaræ
revizia chirurgicalæ ce a constat în ureteroneocis-
tostomie transvezicalæ directæ, cu realinierea ureterului.

Pentru fistulele ureterale, dupæ evaluarea imagisti-
cæ, tratamentul a fost endourologic, constând în sten-
tare JJ în 6 cazuri (1.18%), retrograd sau anterograd via
NST, îndeosebi în cazurile de fistule apærute la nivelul
anastomozelor ureterovezicale. Acest tratament a fost
suficient la pacienflii cu fistule situate la nivelul anasto-
mozei uretero-vezicale, necroze ureterale distale limi-
tate. În 4 cazuri (0.79%)  a fost necesaræ refacerea ana-
stomozei uretero-vezicale (ureteroneocistostomie
transvezicalæ stentatæ), iar într-un caz (necroza urete-
ralæ întinsæ - 0.2%) s-a preferat efectuarea ureteropielo-
stomiei cu utilizarea ureterului nativ.
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ee Discuflii
În cadrul acestei serii de 506 transplanturi renale con-

secutive rata complicafliilor ureterale a fost de 5.73%, cu
o prevalenflæ a stenozelor ureterale (3.56%). Cauzele apa-
rifliei acestor complicaflii ræmân incerte. În majoritatea
cazurilor vascularizaflia deficitaræ a ureterului terminal ce
derivæ din artera grefonului pare a fi factorul principal.
Alfli factori responsabili pentru complicaflii urinare sunt
reprezentafli de deficienflele tehnice apærute din timpul
recoltærii, preparærii pe back-table øi anastomozærii
ureterului rinichiului transplantat la vezica urinaræ, pre-
cum øi vârsta donatorului, artere renale multiple, funcflia
renalæ întârziatæ, etc. [5,6]. Prezervarea arterei polare
inferioare este foarte importantæ deoarece poate cons-
titui, foarte adesea, sursa de vascularizaflie a ureterului
grefonului. fiesutul celulo-græsos de la nivelul sinusului
renal øi din porfliunea iniflialæ a ureterului (“golden trian-
gle”) este important pentru pæstrarea intactæ a vascu-
larizafliei ureterale. Segmentul ureteral distal este cel mai
susceptibil pentru localizarea leziunilor ischemice [6].

Concluzii
Tratamentul minim invaziv al stenozelor ureterale

este indicat în cazuri selecflionate, dupæ evaluarea
atentæ a acestora, pentru prezervarea funcfliei grefonu-
lui. În cazul eøecului metodelor endourologice, sau
electiv, ca în cazurile stenozelor øi necrozelor ureterale
întinse se recomandæ revizia chirurgicalæ, decizie adap-
tatæ fiecærui caz în parte.

Pentru pacienflii cu fistule urinare, drenajul vezical
cu sondæ a demeure, stentul ureteral sau ureterocisto-
neostomia reprezintæ procedeele terapeutice ce se
efectueazæ în raport de tipul, localizarea øi extensia le-
ziunii de ureter sau de perete vezical.

La pacienflii din lotul studiat, nu s-a evidenfliat creø-
terea morbiditæflii sau a mortalitæflii pe termen lung ur-
mare a complicafliilor urologice ce au fost diagnostica-
te øi tratate eficient.

Utilizarea unor tehnici chirurgicale riguroase de re-
coltare øi preparare a rinichiului, precum øi a celor de
implantare a ureterului grefonului renal pot reduce
semnificativ rata acestor complicaflii.
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Rezumat

Introducere. Incidenfla complicafliilor urologice apærute la pacientul transplantat renal variazæ intre 2.5 øi 14.1% în pofida
îmbunætæflirilor semnificative apærute în prevenflia, diagnosticul øi tratamentului acestora [1]. Stricturile øi fistulele ureterale
sunt cele mai comune complicaflii urologice apærute la aceøti pacienfli. Scopurile acestui studiu retrospectiv sunt determi-
narea incidenflei, evaluarea metodelor terapeutice aplicate si analiza rezultatelor obflinute.
Material øi Metodæ. O serie de 506 de transplanturi renale consecutive au fost efectuate intre 1 Octombrie 2004 øi 31 Sep-
tembrie 2009 în departamentul nostru, raportul bærbafli/femei fiind de 1.78/1. Rinichii au fost obflinufli în 376 cazuri (74.3%)
de la donatori înrudifli øi în 130 cazuri (25.7%) de la donatori în moarte cerebralæ. în 439 cazuri (86.7%) grefarea s-a realizat
în fosa iliacæ dreaptæ, øi doar în 67 cazuri (13.3%) în fosa iliacæ stângæ. Referitor la tehnica implantærii ureterovezicale, în 308
cazuri (60.8%) s-a utilizat o tehnicæ transvezicalæ derivatæ din metoda Leadbetter-Politano, iar în celelalte 198 cazuri (39.2%)
a fost folositæ tehnica Lich-Gregoire.
Rezultate. Incidenfla complicafliilor studiate a fost de 5.73% (29 complicaflii). Dintre acestea, stenozele ureterale au fost în
numær de 18 cazuri (3.56%), iar fistulele ureterale au apærut în restul de 11 cazuri (2.17%). În cadrul pacienflilor cu stenoze
ureterale (18 cazuri) prima opfliune de tratament a fost cea endourologicæ øi anume de a plasa un stent jj retrograd sau ante-
rograd prin abord percutanat, în scopul modelærii anastomozei ureterovezicale. Acest tratament a fost încununat de succes
în 7 cazuri (1.38%). În celelalte 11 cazuri (2.18%) a fost necesaræ revizia chirurgicalæ ce a constat în ureteroneocistostomie
transvezicalæ. Tratamentul fistulelor ureterale a fost endourologic ( stentare JJ) în 6 cazuri (1.18%), îndeosebi în cazurile de
fistule apærute la nivelul anastomozelor ureterovezicale. În 4 cazuri (0.79%) a fost necesaræ efectuarea ureteroneocistosto-
miei transvezicale, iar într-un caz (necroza ureteralæ întinsæ - 0.2%) s-a preferat efectuarea ureteropielostomiei cu utilizarea
ureterului nativ.
Concluzii. Tratamentul minim invaziv al stenozelor øi fistulelor ureterale este indicat în cazuri selecflionate pentru prezer-
varea funcfliei grefonului. La pacienflii din lotul studiat, nu s-a evidenfliat creøterea morbiditæflii øi mortalitæflii pe termen lung
din cauza complicafliilor urologice apærute øi tratate eficient.  
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