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espessura do parênquima renal no porco

C , EU.; K , UMA.; M , H .; W , H .; R , M.

British Journal of Urology 74 (4): 440-443 1994

Objectivo: Para determinar se os stents de demora JJ alterar significativamente a pressão pélvico renal e, consequentemente, têm efeitos 

deletérios sobre a função renal. Materiais e Métodos: Treze leitões foram usadas totalizando 26 unidades renais. Utilizando um 

procedimento de cirurgia aberta, estéril, 23 unidades renais foram stent com 6 cateteres F JJ de oito tipos diferentes; três unidades renais 

não foram stent e serviram como controle. Os valores de pressão intra-pélvicos durante o stress diurético foram medidos antes e após 6 

semanas de intubação. Os rins foram então removidos e enviados para avaliação patológica da espessura do parênquima renal. Resultado: 

Um aumento marcado em valores de pressão intra pélvico foi encontrada em duas das 19 unidades renais stent adequados para esta 

medição. Uma redução significativa (mais de um terço em relação aos valores de controlo) em renal parenquimatosa espessura foi 

encontrado em seis dos 21 stented unidades renais adequados para esta medição, três dos quais tinham sido entubados com um stent de 

poliuretano Cook e três com uma Angiomed stent Puroflex. Conclusão: No presente estudo experimental algumas stents JJ pareceu causar 

mudanças de longa duração na pressão pélvico renal e, em consequência, têm efeitos deletérios sobre a função renal. Embora os 

resultados experimentais não são sempre totalmente relacionado à prática clínica, um conhecimento dos efeitos potenciais destas próteses 

é essencial para minimizar as complicações relacionadas com a sua utilização. três dos quais tinham sido entubados com um stent de 

poliuretano Cook e três com um stent Angiomed Puroflex. Conclusão: No presente estudo experimental algumas stents JJ pareceu causar 

mudanças de longa duração na pressão pélvico renal e, em consequência, têm efeitos deletérios sobre a função renal. Embora os 

resultados experimentais não são sempre totalmente relacionado à prática clínica, um conhecimento dos efeitos potenciais destas próteses 

é essencial para minimizar as complicações relacionadas com a sua utilização. três dos quais tinham sido entubados com um stent de 

poliuretano Cook e três com um stent Angiomed Puroflex. Conclusão: No presente estudo experimental algumas stents JJ pareceu causar 

mudanças de longa duração na pressão pélvico renal e, em consequência, têm efeitos deletérios sobre a função renal. Embora os resultados experimentais não são sempre totalmente relacionado à prática clínica, um conhecimento dos efeitos potenciais destas próteses é essencial para minimizar as complicações relacionadas com a sua utilização.
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