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CROSSING VESSELS IN THE URETEROPELVIC JUNCTION OBSTRUCTION: ROLE OF THE 
IMAGING METHODS IN SURGICAL TREATMENT PLANNING (Abstract): BACKGROUND: The 
knowledge of  asssociation of the crossing vessels in the ureteropelvic junction obstruction is important in 
planning the therapeutic strategy (endoscopic procedure, laparoscopic or open pyeloplasty). Next to the well-
known imaging methods (ultrasonography-US, intravenous urography-IVU and retrograde pyelography-RP) is 
added the Doppler colour ultrasonography (US) which in the hands of a well-trained uroradiologist is reliable 
enough in the preoperative diagnosis of the vessels crossing at the ureteropelvic junction. But there is a 
controversy regarding the functional significance of this vessels in the ureteropelvic obstruction, because the 
information brought by Doppler colour US relyes on topographical data. Crossing vessels are important for two 
reasons: they are a potential source of hemorrhage following endoscopic incision and they may play an etiologic 
role in ureteropelvic junction obstruction and therefore may be a reason for failure of endoscopic techniques. 
OBJECTIVE: This article reviews the reliability of the imaging methods, especially colour Doppler US, in the 
detection of crossing vessels in patients with surgically proven ureteropielic junction obstruction. METHODS: 
The files of all 117 patients who were diagnosed with ureteropelvic junction obstruction in our clinic between 
2002 and 2005 were reviewed. There were selected and analysed the cases of 21 patients surgically treated and 
intra-operative diagnosed with crossing vessels. The indication for surgery was according to the usual criteria. 
RESULTS: Usual imaging methods (US, IVU) were used in all cases, and RP only in 9 selected cases. The 
results cleared up the three goals of imaging for ureteropelvic junction obstruction: to determine the presence 
and degree of renal obstruction, to assess renal function, and to determine the cause of the problem. For this final 
objective, Doppler colour US proved to have a sensibility of 79,6% in detecting the crossing vessels. 
CONCLUSION: Colour Doppler US is reliable in the detection of crossing vessels at the ureteropelvic junction 
guiding the strategy to open dismembered pyeloplasty. 
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INTRODUCERE 
Una din etiologiile sindromului obstructiv congenital al joncţiunii pielo-ureterale este  

vasul polar inferior („crossing vessels”), reprezentat de acele artere sau vene renale care irigă 
o parte a polulului inferior renal. Uneori traiectul acestor vase încrucişează joncţiunea pielo-
ureterală sau ureterul subjoncţional. Trebuie însă diferenţiat rolul acestora în etiopatogenia 
bolii ştiut fiind faptul că există vase polare inferioare „inocente”, fără nici o implicare cauzală 
în apariţia bolii [1,2]. Depistarea preoperatorie a prezenţei unui vas polar inferior responsabil 
probabil de apariţia sindromului de joncţiune pielo-ureterală, atât de plastic descris de 
terminologia anglo-saxonă „crossing vessels”, este foarte importantă pentru alegerea metodei 
terapeutice, cunoscut fiind faptul că prezenţa sa reprezintă o contraindicaţie pentru 
intervenţiile endoscopice (endopielotomie antero- sau retrogradă, endopielotomie Acucise). 
Opţiunea terapeutică în aceste cazuri este pieloplastia deschisă sau laparoscopică însoţită de 
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decrucişare pielo-vasculară [3]. Explorărilor imagistice uzuale, ecografia (ECO), urografia 
intravenoasă (UIV) şi ureteropielografia retrogradă (UPR), li se adaugă ecografia Doppler 
color (EDC), care, practicată de un ecografist experimentat poate preciza existenţa unui vas 
polar inferior adiacent, eventual compresiv pe joncţiunea pieloureterală [4-7]. În plus, în 
investigarea sindromului, arteriografia renală selectivă a fost înlocuită pe scară largă datorită 
invazivităţii sale, cu angiografia examinată imagistic prin metoda computer tomografică ori 
prin rezonanţă magnetică care folosesc injectarea intravenoasă a contrastului. Ultima achiziţie 
în arsenalul diagnostic este examinarea computer tomografia (CT) spiral capabilă să 
reconstruiască atât sistemul vascular aferent rinichiului, cât şi sistemul colector urinar, 
descriiind astfel relaţia de cauzalitate existentă sau nu între cele două [5]. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 
Pe baza foilor de observaţie şi a documentelor imagistice a fost realizată o analiză 

retrospectivă pe o perioadă de 5 ani (2002-2006) a 117 pacienţi cu sindrom de joncţiune 
pielo-ureteterală, selectând 21 dintre aceştia la care intraoperator s-a confirmat existenţa 
vasului polar inferior implicat în etiopatogenia bolii. Au fost analizate următoarele aspecte: 
date epidemiologice şi clinice, rezultatele metodelor imagistice uzuale (ECO, UIV,UPR) şi 
eficienţa descoperirii vasului polar inferior de către ecografia Doppler color (EDC). Toate 
ecografiile au fost făcute de acelaşi uroradiolog, care a şi condus şi raportat rezultatele UIV şi 
UPR. 

 
REZULTATE 
În perioada 01.01.2002-31.12.2005 au fost diagnosticaţi în Clinica Urologică Iaşi un 

număr de 117 pacienţi cu sindrom de joncţiune pielo-ureterală congenital, din care, la 21 
cazuri (17,9%) a fost confirmată intraoperator prezenţa vasului polar inferior. 

Distribuţia pe sexe relevă indică o uşoară predominenţă la sexul masculin (52,38%), 
iar grupa de vârstă cea mai frecventă este 21-40 de ani, vârsta medie fiind de 35,4 ani. 

Din punct de vedere al localizării, distribuţia este uniformă, 10 cazuri pe dreapta şi 11 
pe stânga. Simptomatologia tipică dureroasă lombară a fost întâlnită la majoritatea pacienţilor 
(95,2%), un singur pacient fiind asimptomatic, diagnosticat întâmplător în urma unui examen 
ecografic. 

Ecografia, efectuată la toţi pacienţii de acelaşi uroradiolog, fiind considerată 
investigaţia de primă intenţie, a obiectivat diferite grade de hidronefroză: în 38,1% din cazuri 
gradul I (Fig. 1), 52,3% din cazuri gradul II şi 9,5% din cazuri gradul III; la 2 pacienţi 
transonicitatea a fost modificată.  

Urografia intravenoasă, efectuată de asemenea la toţi pacienţii, a confirmat prezenţa 
hidronefrozei unilaterale la 20 de pacienţi, cu eliminare tardivă a substanţei de contrast şi 
balonizarea bazinetului după injectare de furosemid (Fig. 2). În doar 5 cazuri (23,8%) pe 
filmele urografice s-a evidenţiat compresiune extrinsecă joncţională sau subjoncţională 
sugerând astfel posibila prezenţă a unui vas polar inferior. La 2 pacienţi (9,52%) examenul 
urografic a indicat prezenţa unui bazinet intrasinusal, iar la un pacient (4,76%) rinichiul 
afectat a fost mut urografic. 

Ureteropielografia retrogradă a fost efectuată la 9 pacienţi (42,8%), la 2 dintre ei (cei 
cu transonicitatea modificată ecografic) precedând inserţia unui stent ureteral autostatic JJ. 
Datele furnizate au sugerat în toate cele 9 cazuri prezenţa unei compresiuni extrinseci la 
nivelul ureterului subjoncţional. 

De real folos s-a dovedit ecografia Doppler color, efectuată la 17 dintre pacienţi, care 
a obiectivat în 13 cazuri (76,4%) din cazuri prezenţa vasului polar inferior (Fig. 3), cu valoare 
deosebită la cele 2 cazuri cu bazinet intrasinusal, unde decizia în favorea chirurgiei deschise a 
fost luată în baza sa.  
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Tratamentul în toate aceste cazuri a fost chirurgical, practicându-se decrucişare pielo-
vasculară asociată pieloplastiei Anderson-Hynes în 18 cazuri (Fig. 4), doar decrucişare pielo-
vasculară în 2 cazuri (cele cu bazinet intrasinusal) şi nefrectomie într-un singur caz.  

 

 
DISCUŢII 
Sindromul de joncţiune pielo-ureterală congenital prin vas polar inferior, deşi 

contestat de unii autori [8], reprezintă o boală rară, cu evoluţie progresivă către un rinichi 
nefuncţional, mare sau mic, fără parenchim nobil renal, care va împiedica aplicarea unui 
tratament reconstructiv al drenajului urinar şi va impune efectuarea nefrectomiei. Indiferent 

Fig.1 Examen ecografic 
hidronefroză gradul I 

Fig. 2 Urografie intravenoasă 
hidronefroză gradul III, cu balonizarea bazinetului 

după furosemid şi compresiune extrinsecă 
subjoncţională 

Fig. 3 Ecografie Doppler color 
sistem pielocaliceal dilatat; semnal Doppler marcat la nivelul joncţiunii pielo-ureterale 
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de cauză, acest sindrom trebuie supus unei riguroase investigaţii imagistice deoarece 
informaţiile obţinute sunt esenţiale şi dictează conduita rezolvării medicale [9]. 

Vasul polar inferior detectat în sindromul de joncţiune pielo-ureterală este important 
pentru cel puţin două motive: poate constitui o sursă de hemoragie dificil de controlat după 
incizia endoscopică şi de asemenea, poate fi cauza obstrucţiei şi deci, cauza insuccesului 
tehnicilor endoscopice. De aceea depistarea preoperatorie este necesară şi orientează strategia 
terapeutică către pieloplastia deschisă sau laparoscopică [6]. 

 

 
Studiul retrospectiv realizat confirmă datele cunoscute din punct de vedere al 

incidenţei vasului polar inferior în etiologia hidronefrozei esenţiale (17,9%). 
În acest context, cerinţele majore pentru investigarea imagistică a bolnavului suspectat 

de hidronefroză esenţială sunt: definirea anatomiei pertinente şi a cauzei, a gradului de 
obstrucţie şi a funcţiei rinichiului corespunzător. Examenele imagistice uzuale (ECO, UIV cu 
furosemid, UPR) constituie baza îndeplinirii acestor obiective, însă cauza extrinsecă 
vasculară, deşi presupusă de celelalte metode, poate fi evidenţiată de ecografia Doppler color, 
a cărei sensibilitate creşte până la 100% efectuată de un ecografist experimentat [4]. În studiul 
efectuat sensibilitatea metodei a fost de 76,4%, specificitatea de 79,5%, în creştere odată cu 
acumularea experienţei de către uroradiolog. 

Conduita terapeutică în cazul depistării vasului polar inferior adiacent şi eventual 
compresiv pe joncţiunea pielo-ureterală trebuie să excludă procedeele endoscopice, cu 
riscurile şi rata de eşecuri precizată în această situaţie, şi să adreseze această patologie 
exclusiv chirurgiei deschise sau laparoscopice, funcţie de dotarea şi mai ales experienţa 
operatorului. Merită remarcate cele 2 cazuri de hidronefroză prin sindrom de joncţiune pielo-
ureterală congenital cu bazinet intrasinusal şi cu joncţiune decliv implantată, la care în ciuda 
dificultăţilor intraoperatorii legate de efecturea decrucişării şi a neojoncţiunii, a fost indicată 
chirurgia deschisă, ca rezultat al descoperirii prin ecografie Doppler color a vasului polar 
inferior. 

 
CONCLUZII 
Ecografia Doppler color se alătură ecografiei bidimensionale, urografiei intravenoase 

şi ureteropielografiei retrograde în diagnosticul sindromului de joncţiune pielo-ureterală, fiind 

Fig. 4 Aspect intraoperator 
a) vas polar încrucişând joncţiunea anterior; 

b) după pieloplastie Anderson-Hynes, vasul intact rămâne posterior de neojoncţiune 
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cheia necesară descoperirii prezenţei unui vas polar inferior. Este doar o informaţie strict 
topografică fără relevanţă în ceea ce priveşte etiologia, dar cu implicaţii deosebite în legătură 
cu atitudinea terapeutică, dirijând către chirurgia deschisă sau laparoscopică, chiar şi cazurile 
la care intervenţia endoscopică (endopielotomia) îşi găseşte indicaţiile la prima vedere 
(hidronefroză cu bazinet intrasinusal şi joncţiune pielo-uereterală decliv implantată). 
Explorarea imagistică extensivă a acestor bolnavi, cu obiectivarea vasului polar inferior, 
înclină balanţa în favoarea tehnicilor deschise sau laparoscopice. 
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