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Alterações renais causadas por litotripsia extracorpórea por
ondas de choque (LECO)
Lara Cheidde, Nestor Schor, Ita Pfeferman Heilberg

O sucesso da LECO no tratamento dos cálculos renais e ureterais tem difundido amplamente sua
utilização. Apesar das novas gerações de litotripsores, o procedimento não está isento de efeitos
lesivos. O dano morfológico e funcional do tecido renal tem sido demonstrado experimentalmente.
As alterações radiológicas têm sido transitórias. Em nível celular são descritos efeitos lesivos sobre a
capacidade de reprodução da célula. Enzimas urinárias têm sido utilizadas na tentativa de monitorar
os efeitos, porém os resultados têm sido contraditórios. Os autores concluem que até o presente
momento não existe marcador adequado para avaliação de um possível dano renal decorrente da
LECO.
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Introdução
A Litotripsia Extracorpórea por Ondas de Choque
(LECO) tem sido utilizada como tratamento para cálculos renais e ureterais com sucesso há mais de uma
década. 1 Os primeiros trabalhos demonstraram mais
de 80% de fragmentação efetiva do cálculo de modo
que 90% dos pacientes permanecem livres de cálculos. 2 Estes resultados têm sido confirmados em estudos posteriores que relataram que a combinação da
litotripsia percutânea com a LECO promoveu uma redução significante dos cálculos residuais de 60 para
10%. 3 Estima-se que a indicação de intervenção cirúrgica para cálculos renais, em torno de 30%, antes da

introdução da LECO, tenha sido reduzida para 3% e,
em aproximadamente 70% dos casos, a LECO é utilizada como monoterapia. 4
Estudos iniciais indicaram que a incidência de danos no tecido renal de pacientes submetidos a LECO
era pequena, sendo que a maior complicação foi a
obstrução ureteral pelos fragmentos dos cálculos, necessitando de litotomia percutânea ou de instrumentação ureteral (8 a 9% dos casos). 5 Entretanto, estudos mais recentes têm indicado que a incidência e
extensão dos efeitos agudos ao tecido renal parece
ser maior do que se acreditava inicialmente e que a
possibilidade de complicações crônicas deva ser investigada. 6-18

Estudos experimentais
Em estudos experimentais, a aplicação de ondas
de choque em animais provoca hemorragia em quase
todas as estruturas, que é posteriormente substituída
por um foco de fibrose intersticial. 6 Outros experimentos 7, 8 encontraram alterações microscópicas importantes como a perda difusa dos cílios e microvilosidades na superfície da célula renal tubular,
vacuolização, descamação celular e ruptura glomerular. O estudo histopatológico da gordura perinefrética 9
antes e após a LECO demonstra marcada congestão e
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ruptura de capilares com focos de hemorragia, enquanto que a parede da pelve e do ureter apresentam ruptura focal do uroendotélio. Após um mês, a mesma
avaliação demonstrou sinal de fibrose e organização
na submucosa, na camada muscular e na gordura perinefrética. Apesar dos mecanismos de lesão celular
não estarem muito bem definidos, as hipóteses mais
prováveis são de que as forças de tensão e compressão, o efeito térmico, a agressão pelos radicais livres e
o fenômeno de cavitação exerçam efeito lesivo. 7 A
cavitação forma-se a partir de pequenas bolhas de vapor ou ar decorrentes da injúria provocada pelos picos de pressão em zonas focais. A mobilização dessas
pequenas bolhas de vapor ou ar no interior destas
cavidades pode lesar o tecido. 10, 11
Banner e col. 12 investigando rins de porcos após
LECO descreveram glomerulopatia mesangioproliferativa associada com depósitos de C3 e traços de IgG,
que apareceram 48 horas após o tratamento com diferentes tipos de litotripsores. No entanto, a presença de
lesão no rim contralateral sugere que fatores proliferativos, em resposta aos debris originários da resolução
do hematoma causado pelo procedimento, estejam participando do processo.
O dano do tecido renal durante a realização da
LECO têm sido demonstrado morfológica e funcionalmente. 13 Enquanto a hematúria macroscópica ocorre
transitoriamente em quase todos os pacientes, o sangramento perirenal e o hematoma têm sido menos comuns (0,2 a 0,7%). 14 Alguns pacientes têm apresentado piora da função renal, 15 aumento significativo da
excreção urinária de albumina 16 e aumento da pressão diastólica. 17, 18

A v a l i a ç ã o p o r Im a g e m
Outros pesquisadores têm avaliado os danos renais agudos através de imagens como ultra-som, urografia excretora e ressonância magnética. 19 - 22 Esta última, quando realizada imediatamente após a LECO
demonstrou anormalidades morfológicas em mais de
metade dos pacientes, 22 tendo sido observada perda
da definição córticomedular, fluido perirenal e hemorragia subcapsular e cística que desapareceram em 3
meses na grande maioria dos pacientes. Essas alterações sugerem dano suficiente do néfron ou da vasculatura renal para causar extravasamento de sangue e
urina para o espaço extracelular. Apesar de todos os

pacientes apresentaram hematúria, nem todos apresentaram evidências de trauma renal na ressonância
magnética. Os pacientes previamente hipertensos desenvolveram mais comumente hematoma perinefrético, 14 principalmente se o controle pressórico estivesse
insatisfatório.

P r o t e í n a s Ur i n á r i a s
A mensuração de proteínas urinárias tem sido utilizada para avaliar o dano renal pós LECO. O aumento
da excreção de proteínas de alto peso molecular com
albumina e IgG sugere alteração da permeabilidade
glomerular. 23 O aumento das proteínas de baixo peso
molecular, como β2-microglobulina e proteína de
Tamm-Horsfall, se deve à reabsorção inadequada pelas células tubulares, devido a alterações resultantes
da exposição às ondas de choque 23. Esta maior excreção de proteínas urinárias é transitória, retornando aos
níveis normais após 4 dias. Utilizando-se anticorpos
monoclonais específicos para antígenos das células
epiteliais renais, Sclunze e cols. 24 observaram aumento na excreção de antígenos do túbulo distal 12 a 24
horas pós LECO em comparação com os valores prétratamento, sugerindo que o procedimento possa provocar alterações a nível de epitélio tubular distal.
Gilbert e cols. 25 sugerem a ocorrência transitória
de proteinúria atingindo níveis nefróticos, que pode
ou não ser acompanhada de hematúria. Segundo estes
investigadores, somente os pacientes com obstrução
urinária prévia à LECO apresentaram alteração no Ritmo de Filtração Glomerular (RFG) nos primeiros 3
meses após o procedimento, avaliado pela depuração
de creatinina, sem interferência sobre parâmetros tubulares, avaliados pela fração de excreção de sódio.
Vários investigadores têm utilizado enzimas urinárias na tentativa de monitorar os efeitos da LECO, com
resultados contraditórios. 26-47 Vários fatores têm sido
apontados como causadores dessa contradição: as condições técnicas (uso de diferentes aparelhos com diferentes princípios, 41, 48 energia utilizada, foco e números de choques 37, 39, 41, 48), as condições clínicas dos
pacientes tratados (tipo de anestesia durante a LECO,
33
localização e número de cálculos, 33, 37 sexo, 33, 34, 49
dano renal obstrutivo pré-existente, 33, 34 infecção do
trato urinário (ITU) ou antibioticoterapia, 34 LECO prévia, 39,40 a seleção e interpretação dos resultados (enzimas de diferentes compartimentos celulares, 38, 39, 50
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diferenças na sensibilidades dos métodos para determinar atividade enzimática, momento de coletar as
amostras de urina após a LECO, 29, 30, 40 diferenças nas
bases de referência para expressar excreção enzimática e o cálculo estatístico).
As principais enzimas utilizadas t êm sido a
N-acetil-b-D-glucosaminidase (NAG), a desidrogenase
láctica (DHL), a β2-microglobulina, a alanina aminopeptidase (AAP), a fosfatase alcalina (FA) e γ-glutamiltransferase (γGT). A NAG é uma hidrolase encontrada
em muitos tecidos e fluidos de mamíferos. No rim pode
ser detectada em altas concentrações nas frações subcelulares lisossomais dos túbulos proximais e distais.
Na urina de indivíduos saudáveis ela encontra-se em
baixas concentrações, aumentando muito após danos
renais primários ou secundários como falência renal,
rejeição de transplante, nefrotoxicidade, hipertensão
no diabetes e em alguns erros congênitos do metabolismo. Após danos tubulares renais agudos, a NAG
aumenta em poucas horas, apresentando um pico que
retorna ao normal em 4 a 7 dias. O retorno aos valores
normais pode ser usado como um indicador de melhora do dano tecidual pela cicatrização, porém a conseqüência em termos funcionais do processo cicatricial ainda não está estabelecida. Tem sido observado
que a atividade do DHL aumenta em doenças renais,
como por exemplo a necrose tubular, a rejeição aguda
do transplante e em alguns carcinomas renais. Baseados nesses dados, Marcellán e Servio 35 estudaram as
variações da NAG e do DHL em amostras de sangue e
de urina, antes e 24 horas após a realização da LECO.
Os resultados obtidos pré e pós LECO demonstraram
aumento significativo de NAG no soro e de DHL tanto
no soro quanto na urina. No entanto, os valores obtidos encontravam-se dentro dos limites da normalidade. O aumento do NAG urinário não foi significativo e,
a princípio, não houve correlação entre o número de
choques e o aumento enzimático.
A nova geração de litotripsores induz geralmente
completa desintegração do cálculo, porém, houve aumento do número de choques por sessão. Baseado
nisso, Trinchieri e cols. 39 analisaram as alterações enzimáticas entre amostras simples de sangue e urina
pré e pós 24 horas da litotripsia entre diferentes litotripsores. Eles encontraram um aumento significativo
na excreção urinária de NAG tanto após LECO com
Dornier modificado, quanto com o piezoelétrico, porém, a CPK urinária (creatininafosfoquinase) apresentou aumento significativo somente com o litotripsor

piezoelétrico, demonstrando que o mecanismo de injúria celular difere entre os litotripsores. O nível sérico
de DHL aumentou com ambos os litotripsores. Elevados níveis enzimáticos foram observados em pacientes submetidos a altas taxas de impulsos. Após tratamentos subseqüentes, o aumento do NAG no segundo
e terceiro tratamento foi maior do que no primeiro,
porém os valores retornaram ao normal em 10 dias.
Já Karlsen e Berg 30 encontraram aumento significativo na excreção urinária de albumina, β2-microglobulina, NAG, FA. A possível explicação seria um dano
tubular com reabsorção incompleta de albumina e β2microglobulina e aumento na excreção de NAG e FA,
evidenciando danos tubulares decorrentes da LECO.
O controle realizado após 2 semanas e após 3 meses
demonstraram que esses valores retornam ao normal
e, portanto, esses danos seriam transitórios.
Em estudos em animais, Morris e cols. 42 avaliaram
a excreção de NAG e γGT na urina de 24 horas de
coelhos nefrectomizados submetidos à LECO. Após 30
dias do experimento, a excreção dessas enzimas encontrava-se aumentada, porém o mesmo ocorreu com
o grupo controle, tornando difícil determinar se a elevação da enzimúria ocorreu devido a um efeito farmacológico do anestésico (ketamina ou xylazina) ou devido à lesão renal resultante da diminuição na perfusão
renal decorrente da hipotensão induzida pelo anestésico. Considerando esse aspectos e, especialmente, os
intervalos selecionados para a mensuração de enzimas
urinárias após a LECO, Jung e cols. 43 reavaliaram a
excreção de 3 enzimas de borda em escova a AAP, a
FA e a γGT e de uma enzima lisossomal, a NAG. Nenhuma alteração importante na enzimúria pós LECO
foi encontrada, sugerindo que as enzimas urinárias não
foram um bom marcador para avaliar injúria tecidual,
ao menos neste trabalho.

B i o l o g i a Ce l u l a r
No campo da biologia celular tem-se investigado a
utilização de ondas de choque de alta energia em células tumorais “in vitro”, tendo sido constatado um processo rápido de ruptura celular ou perda da capacidade de reprodução. Portanto, tem sido aventada sua
utilização na terapia de alguns tumores, tanto “in vitro” quanto “in vivo” associadas ou não a drogas anticancerígenas. 51 - 58
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Estudos recentes têm descrito aumento significativo dos níveis de TGO, TGP, CPK e DHL no meio de
cultura após o tratamento com ondas de choque de
alta energia, sugerindo danos na membrana celular. 51,
59
A dificuldade de se relacionar a lise celular e a viabilidade das células com o número de choques aplicados ou com a voltagem utilizada pode ser devido à
existência de diferenças importantes entre as várias linhagens celulares. 60-62 Além disso, estudos comparativos “in vitro” entre diferentes tipos de litrotripsores
sugerem que os efeitos citotóxicos das ondas de choque de alta energia eletrohidráulica e piezoelétrica 63
são diferentes. Aparentemente, a força piezoelétrica
causa menos danos celulares, mesmo quando o número de choques é dobrado. 64 Laudone e cols. 65 observaram que a fragmentação do cálculo aumenta significativamente na presença de interfaces acústicas como
nos níveis de ar-fluido dentro do recipiente ou das
interfaces sangue-endotélio dentro do tecido e que a
pressão gerada pela onda de choque é menor no tecido do que no fluido, já que o tecido atenua a onda de
choque.
Portanto, até o presente momento tem-se demonstrado que a LECO apesar de ser o tratamento de escolha para a maioria dos cálculos não é inócua, e de que
deve-se observar a evolução a longo prazo desses pacientes. Muitos estudos ainda serão necessários para
elucidar seus possíveis efeitos colaterais, visto não existir
nenhum marcador de lesão adequada para acompanhar e avaliar a magnitude da agressão renal a que os
pacientes são eventualmente submetidos.

Summary
The Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL)
successful results in the treatment of urinary stones
has widespread its utilization. However even new generation of lithotriptors are not devoid of complications.
Morphological and functional kidney damage have been
suggested. The radiological alterations are transitory
but the histopathological studies have demonstrated
cellular injury with impairment of the reproductive capacity. Urinary enzymes have been utilized to monitorize such effects but the results have been controversial. The authors review the subject and conclude that
an optimal or ideal marker for ESWL-induced kidney
damage is still not available.
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