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Urologia, asa cum este ea definită, are, ca domeniu de studiu şi tratament,

maladiile aparatului urinar şi ale organelor genitale ale omului, asociaţie care justifică

îngustimea conexiunilor acestora, atât organice, cât şi funcţionale.

În mod cert, dacă se face referinţă la etimologia termenului, se va putea considera

că termenul de urologie, adică studiul urinei, apare destul de restrictiv pentru a îngloba

studiile „maladiilor căilor urinare şi ale aparatului genital al omului”, terminologie

reprezentativă şi utilizată până la sfârşitul secolului trecut.

După cerceările actuale, termenul de urologie a apărut în jurul anului 1840 şi a

fost lansat de Leroy d’Etoile (1789-1860), unul dintre promotorii litotripsiei la Paris. Dar,

numai la începutul secolului al XX-lea, termenul de urologie va desemna nominal

specialitatea sus amintită.

De atunci, recunoscută ca fiind una dintre specialităţile chirurgicale, aceasta

stiinţă a urologiei secolului nostru va cunoaşte un progres extrem de rapid şi va reuşi să

depaşească locul de pionier pe care îl avea printre domeniile medicinei.
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Dacă denumirea specialităţii este relativ recentă, interesul pentru urină şi

maladiile urinare datează dintotdeauna, deoarece studiul urinei, până în secolul al XIX-

lea, dadea cea mai bună abordare pentru cunoaşterea corpului uman, deoarece violenţa

expresiei clinice în maladiile urinare, reprezentate, esenţialmente, prin micţiuni dureoase,

dificile, imposibil de văzut, necesita intervenţia artizanilor chirurgiei în câmpul operator.

Înainte de a trece în revistă istoria urinei şi a diferitelor maladii ale aparatului

urogenital, ni s-a părut oportun să trasăm câteva linii, cu grija de a evidenţia

contiunuitatea şi înlănţuirea principalelor etape din istoria acestei specialităţi, care se

înscriu pornind de la cursul de urina în însăşi istoria medicinei.

Din cea mai veche antichitate, atât în Mesopotamia, cât şi în Egipt, se fac

menţiuni pe table de argilă sau pe papyrusurile lui Ebers şi Smith despre aspectul urinei şi

perturbările pe care le produce evacuarea ei. Aceste tulburări de micţiune relevau

îngustarea canalului uretral sau inflamaţiile vezicale de care se făceau responsabile două

maladii a căror origine se pierde în noaptea timpurilor: uretrita veneriană şi pietrele la

vezică.

Pentru a lupta împotriva acestor „discomforturi”, adesea insuportabile, artizanii,

ucenici sau vindecatori, au stiut să utilizeze ingrediente de felurite origini şi să

confecţioneze sonde de cele mai diferite alcătuiri. Dar, trecerea sondelor printr-un canal

îngustat şi dureros, era adesea impsibilă. Era, deci, necesar să se recurgă la puncţia

vezicii, prin dechiderea căreia se puteau extrage pietrele: procedeu deja bine utilizat

inaintea erei noastre. Deschiderea vezicii reprezenta un act „chirurgical” foarte crud şi

periculos. Exact pentru acest motiv, Hippocrat, conştient de riscul asumat şi din respect

pentru demnitatea medicală, interzicea medicilor, prin faimosul său jurământ, să execute
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tăierea vezicală. Făcând aceasta, el lăsa această operaţiune în mâinile „barbierilor-

incizori, adesea şarlatani”, mai degrabă înclinaţi să-şi umple buzunarele, decât să

golească vezica de pietrele pe care le conţinea. De fapt, briciul acestor bărbieri, care

deschidea perineul celor cu pietre la vezică, a fost acela care a deschis calea urologiei şi

pe cea a chirurgiei viscerale, în care vezica va rămâne vedetă până în secolul al XVIII-

lea.

Iată fapte prin care urologia, chiar de la originea sa, se dovedea a fi deja

„specializată”. Dar, cu excepţia medicinei, ea trebuia să fie considerată marginală şi să

rămână foarte mult timp aşa, până când chirurgii secolului al XVIII-lea, instruiţi în

anatomie prin practica disecţiei, fac o abordare corectă a maladiilor căilor urinare. Ei au

pus capăt activităţii bărbierilor, aşa numiţii bărbieri-chirurgi, uniţi într-o confrerie care,

pe parcursul secolelor precedente, datorită marii lor experienţe, dobândiseră o notorietate

ce îi desemna, din capul locului, „medici ai regelui pentru tăiere”.

Începând de atunci, recunoscute fiind de universităţi, maladiile căilor urinare şi

ale rinichiului intră în patologia generală. Sub impulsul dat de Chopart, Desault, Hunter,

ele vor fi studiate ex professo si vor face obiectul primelor tratate specializate, dăcă-l

exceptăm pe acela al lui Francisco Diaz, publicat în secolul al XVI-lea: „Las

enfermedades de los rinones, vexiga y carnocidades de la verga”.

În pofida progreselor realizate în făurirea de noi instrumente şi în ceea ce priveşte

tehnicile operatorii pentru accesul chirurgical, precum şi tratamentul în cazul îngustării

uretrelor, artificii adesea păstrate cu gelozie de înventatorii lor, urologia era - în mâinile

acestor chirurgi - încă limitată la stadiul perineal, în ciuda speranţei, întrevăzute de unii

specialişti, de a ajunge la ziua în care va fi posibilă o deschidere suprapubiană a vezicii.
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Acest tip de chirurgie, mai bine reglată, rămânea totuşi greu de aplicat prin executare,

invaliditate şi grevată de o moratlitate ridicată; de aceea, ea şi era reclamată de bolnavii

cu pietre pentru a pune capăt suferinţelor lor insuportabile.

Acesta este momentul în care, printre chirurgii conştienti de pericolele litotomiei,

câţiva au pus la punct instrumentele necesare sfărâmarii calculilor în vezică trecând prin

canalul uretrei; acesta a fost momentul apariţiei litotripsiei, pentru a suprima supliciul

tăierii prin „scarificarea perineului”, litotripsie care va reprezenta cel mai mare progres al

chirurgiei din prima jumatate a secolului al XIX-lea. Faptul se datorează ingeniozităţii şi

răbdării lui Leroy d’Etoille şi Civiale, care au şi avut primul succes în 1824, precum şi

datorita lui d’Amussat si d’Heurteloup, adevăraţi muşchetari, care, cu tenacitate şi bun

simţ, suţinuţi de opinia publică, au sfârşit prin a avea dreptate în faţa enciclopediştilor

litotomişti care, prin vocea lui Boyer, condamnaseră litotrispsia.

Parisul este locul în care - datorită acestor virtuoşi ai noii tehnici, prin care se va

afirma urologia modernă - s-a deschis, la spitalul Neker, pentru Civiale, primul serviciu

specializat în tratarea maladiilor aparatului urinar. Câţiva ani mai târziu, în urma

descoperirii făcute de Max Nitze, recurgerea la explorări endoscopice ale vezicii la

lumina electrică au confirmat şi întărit şi mai mult specializarea deja fondată. Deşi

urologia progresa prin cunoaştere, atât la nivel fiziologic, cât şi al patologiei vezico-

uretro-prostatice, şi instrumentul său se perfecţiona, ea rămânea cantonată totuşi la

aparatul urinar inferior. Rinichiul nu mai era o necunoscută şi patologia sa fusese deja

defrişată de catre Bright si Rayer, pionierii viitoarei nefrologii; cu toate acestea, sfârşitul

secolului al XIX-lea a fost acela care a văzut un nou orizont în care rinichiul, ca şi

celelalte viscere, a putut beneficia de o abordare chirurgicală terapeutică datorita
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anesteziei generale descoperite de Wells si Morton in 1847. Acest moment a permis

realizarea unei nefrectomii, în premieră, de Simon în 1869, cu concursul lucrărilor de

asepsie şi antisepsie ale lui Pasteur si Lister.

De atunci, domeniul de acţiune al urologiei se extinde la maladiile rinichiului şi la

ansamblul aparatului urinar, bariera peritoneală a căii abdominale fiind ridicată pentru o

abordare directă a viscerelor.

În secolul al XX-lea, medicina a evoluat foarte repede, cu paşi gigantici, şi

amploarea progreselor sale se va manifesta prin orientarea către specializări mai stricte.

În toate ţările se creează societăţi de urologie, iar primul Congres al Asociaţiei

Internaţionale de Urologie se va ţine la Paris în 1908, sub preşedenţia profesorului

Guyon, titularul primei Clinici de Boli Urinare. Aşadar, la începutul secolului al XX-lea,

îşi va dobândii statutul său de nobleţe prin punerea la punct a operaţiei de prostată prin

abordare superioară, care trebuia să opună pe americanul Fuller englezului Freyer, în

domeniul unei cercetări geloase a paternităţii actului chirugical. Aceasta intervenţie, care

a reprezentat una dintre cele mai mari cuceriri ale chirurgiei, permitea finalmente, după

milenii de suferinţă, ca omul în vârstă, eliberat de calvarul cateterismului, să-şi evacueze

vezica fără să moară şi fără să sufere. Urologia moderna şi-a luat astfel avânt în domeniul

explorarilor, ca şi cel al terapiei, prin adaptarea la maladiile aparatului urinar a tuturor

descoperirilor făcute în ştiinţele fundamentale, fizica şi biochimia, la care se vor alătura

endocrinologia, imunologia şi o tehnică tot mai sofisticată.

Au fost mai multe realizări care au permis formarea unei chirurgii conservatorii

plastice şi reparatorii a căilor excretoare: recurgerea la raze X pentru a decela şi localiza

calculii renali, apariţia, către 1930, a urografiei intravenoase, care va furniza bilanţul
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anatomic, fiziologic şi patologic în ansamblul său, toate au permis să pună în siguranţă

indicaţiile operatorii pe rinichi şi vor demonstra rezultatele noului tip de chirurgie.

Aceasta, adresându-se malformaţiilor congenitale sau dobândite, va pune rinichiul la

adăpost de deficienţe, va suprima nefrectomiile abuzive şi va reduce indicaţiile în vederea

derivaţiilor de urină la piele sau în intestin. Totodată, chirurgia de înlocuire nu va ezita să

facă apel la ţesutul vecin al aparatului digestiv pentru a stabili continuitatea aparatului

urinar prin înlocuirea ureterului, vezicii şi, eventual, a uretrei. Se ajunge, astfel, la

aplicarea în urologie a chirurgiei vasculare în tratarea stenozelor arterei renale,

responsabile de hipertensiune, şi, de asemenea, se recurge la embolizarea teritoriilor

patologice ale rinichiului, ale prostatei sau ale vezicii.

Există posibilitatea de a scoate din corp un rinichi unic pentru a-l repara cu

ajutorul microchirurgiei şi, mai ales, există posibilitatea transplantului renal la om, căruia,

din 1960, o dată cu existenţa donatorilor vii sau morţi, cu apariţia medicamentelor

imunosupresive, va avea posibilitatea să supravieţuiască prin înlocuirea rinichilor

distruşi. Astfel, visul de atât timp, devine realitate şi justifică previziunile şi speranţele

formulate de Alexis Carrel la începutul secolului. Prin succesul său, grefa renală va servi

ca o bancă de probe pozitive pentru toate celelalte transplante de organe.

Această eflorescenţă chirurgicală, atât de mare pentru urologie, a fost posibilă

datorită progreselor din anestezie, din sectorul reanimării, necesar pentru a menţine sau a

restabili un echilibru umoral, adesea perturbat de crizele renale, şi, în final,

uroendoscopiei, care nu poate lipsi din aceasta enumerare.

Domeniul în care aceasta a fost, mult timp, un pionier trebuia să beneficieze de

progresele opticii şi ale surselor de lumină, pentru a putea ţine pasul cu realizările
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chirurgiei, având în vedere beneficiile realizate de patologia prostatică şi vezicală prin

rezecţii endoscopice. Apariţia fibrei optice în acest ultim deceniu, pusă în serviciul unui

instrumentar tot mai sofisticat, a făcut posibilă apariţia, alături de străvechiul sistem optic

rigid, a unor noi endoscoape, a căror supleţe permite exploatarea şi tratarea maladiilor

tractului urinar de la vezică până la papilele renale. Perfecţionarea explorărilor

urodinamice ale aparatului excretor a permis să se discearnă mai bine problemele

neurologice ale micţiunii şi să se trateze cu ajutorul medicamentelor, printr-o reeducare

funcţională, limitând astfel indicaţiile chirurgicale la care se apelează pentru a corija

anumite incontinenţe, prin plasarea sfincterelor artificiale.

Descoperirea antibioticelor a facilitat controlarea, până la dispariţie, a infecţiilor

grave, generalizate sau localizate, care existaseră la toate nivelele aparatului urinar, fie că

este vorba de abcesele rinichiului sau ale prostatei, de flegmoane perinefritice, de

pielonefrite, de tuberculoza genito-urinară sau despre antica urinare caldă, sursă a unor

grave complicaţii, chiar invalidante (orhite, stenoze, fistule, reumatism anchilozant),

astăzi combătute cu succes printr-un tratament adecvat.

În final, trebuie să cităm progresele realizate de participarea urologiei la domenii,

astăzi mai bine explorate, cum sunt sterilitatea şi impotenţa masculină, prin recurgerea la

chirurgia microscopică, ajutată de artificiile fecundarilor in vivo si in vitro, precum şi

aplicarea de proteze, pentru a reda pacienţilor fertilitatea sau erecţia pierdute.

Această rapidă trecere în revistă a urologiei arată modul în care maladiile, vechi

de milenii, ale aparatuli urinar, care doar acum 40 de ani erau cauzatoare de moarte şi

invalidităţi, au putut beneficia, în secolul al XX-lea, de aplicarea unor considerabile

progrese în domeniul ştiinţelor fundamentale şi ale tehnologiei.
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Iată, aşadar, saltul făcut: ieri progresul imagisticii şi al chirurgiei, azi

perfecţionarea tehnologiei datorită undelor acustice şi fibrelor optice, ieri bisturiul vedetă,

azi manevre instrumentale ale endo-urologiei pe traiect uretral şi percutanat. Ultima

cucerire, tehnică si tehnologică - litotripsia extracorporeală prin unde se şoc - lasă să se

întrevadă schimbarea de fizionomie a maladiei litiazice, prin depistarea precoce a micilor

calculi asimptomatici, pe care îi poate distruge fără a se ajunge la grave complicaţii care

pot aparea la intervenţia chirurgicală.

Desigur, cancerul aparatului urinar rămâne preocuparea esenţială a urologilor.

Dacă nu putem spera curând la dispariţia lui, deoarece face parte, ca toată maladia

canceroasă, din patrimoniul genetic, trebuie să semnalăm totuşi progresele făcute în

ultimii ani pentru a-l detecta tot mai precoce (histocitologie, markeri, ecografie,

tomodensitometrie, rezonanţă magnetică nucleară), toate acestea pentru a-l putea ataca în

stadiu iniţial prin agenţi fizici mai puţin agresivi şi mai limitativi - laserul de exemplu - şi

printr-o chirurgie mai puţin mutilantă, care să permită ameliorarea condiţiilor de

supravieţuire. Totuşi, trebuie să ţinem minte că orice formă de cancer a aparatului

urogenital este, dintre toate celelalte forme de cancer „solid”, cea care a profitat cel mai

mult de progresul cancerologiei: cancerul de prostată cu hormonoterapie, cancerul de

rinichi la copil şi neoplazia testiculară la adolescenţi, care şi-au văzut posibilitatea de

vindecare prin chimioterapie în acest ultim deceniu.

Astfel, de la artizanatul de demult, urologia a devenit o specialitate de înaltă

tehnologie, deschisă progresului, care, prin rezultatele sale, şi-a extins considerabil

câmpul de activitate, la orizont profilându-se noi domenii, cum ar fi domeniul patologiei
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fetale. O asemenea evoluţie este scopul medicinei, care, prin reducerea numărului de acte

terapeutice, rămâne martorul grandorii sale şi al eficacităţii acesteia.

Fig. 1. Hristos al medicinei – privind urina unui suferind de o grava maladie ce i-a afectat
gamba dreapta – pictura de Werner van den Valckert (1585-1627)
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Fig. 2. Medicul privind urina este transformat în Himera. Catedrala din Rouen (secolele
XIII-XIV)
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Fig. 3. Italia – cei trei pionieri ai anatomiei renale: sus – Laurent Bellini (1643-1704),
stânga jos – Marcel Malpighi (1628-1694), dreapta jos – Bartholomeo Eustachi (1510-
1574)
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Fig. 4 Willem J. Kolff, părintele organelor artificiale, şi primul "rinichi artificial" realizat
în 1945.
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Fig. 5. Max Nitze (1848-1906), medicul (la stânga), şi Josef Leiter (fabricantul) – primul
cistoscop cu lumină reflectată printr-un film de platină, model abandonat după apariţia
miniaturală a lămpii lui Edison
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Fig. 6. "După litotriţie" – tablou realizat de Bisson, imaginându-l pe Guyon după
intervenţia chirurgicală
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Fig. 7. Louis al XI-lea şi arcaşul Meudon – prima operaţie de litotriţie efectuată de
Germain Colot în cimitirul din St. Severin (1474) – Gravura de Rivoulon (1851)
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Fig. 8. Transplantul mistic al unui membru inferior de maur la un creştin efectuat de
Sfinţii Cosma şi Damian – Francesco Pesellino (1422-1457) – Muzeul Louvre, Paris
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Fig. 9. Coparta monografiei "Transplantul renal" – Prof. I. Sinescu, Bucureşti – 2007,
ultima apariţie în domeniu în literatura medicală urologică românească


