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În practica de zi cu zi ne întâlnim cu paciente care ne solicită ajutorul pentru

diverse tulburări urinare. Cel mai adesea, după efectuarea explorărilor specifice

specialităţii noastre, apreciam că este vorba de o cistită sau de o pseudo-cistită,

întreţinută de o afecţiune extra-vezicală. Este vorba de acele paciente care urmează

circuitul ginecolog - urolog sau invers şi, nu rareori, ajung la neurolog, sau chiar la

psihiatru. Aceste paciente au, de multe ori, asociat diverse tulburări de statică pelvină

care, în mare măsură, complică indicaţiile noastre terapeutice. Chiar dacă simptome

precum polachiuria, imperiozitatea, nocturia afectează calitatea vieţii acestor paciente,

am fost obişnuiţi, aşa cum încă şi în literatură se mai obişnuieşte, să apreciem

incontinenţa urinară de efort ca simptom major. Incontinenţa urinară în asociaţie cu

prolapsul urogenital reprezintă o problemă majoră de sănătate. Aşa cum arată Olsen et

al, până la 11,1 % dintre femeile până la 80 de ani pot avea o intervenţie pentru

prolaps urogenital şi incontinenţă, iar reintervenţiile ajungând până la 29 % [1].

În SUA, una din nouă paciente necesită chirurgia tulburărilor anatomiei

pelvine, şi o pacientă din patru necesită reintervenţie, în fiecare an cheltuindu-se între
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15 şi 20 de miliarde de dolari pentru această problemă [2]. Plecând de la aceste studii,

Clinica de Urologie din Oradea a efectuat un screening pentru depistarea acestor

afecţiuni [3], rezultatele noastre arătând o prevalenţă mult mai mare (23 %): din 327

de paciente examinate, 262 aveau tulburări de micţiune (polachiurie, imperiozitate

micţională, nocturie) cel mai adesea combinate, 180 de paciente incontinenţă urinară

de efort şi 70 de paciente cu tulburări de statică pelvină (cistocel, rectocel,

cistorectocel, prolaps de boltă vaginală, prolaps uterin) de asemenea, în diverse

combinaţii.

Conform teoriei integrale a lui Papa Petros, toate aceste simptome urinare mai

sus menţionate sunt rezultatul unui reflex micţional precoce, activat datorită unui

vagin lax, care nu permite susţinerea vezicii în timpul umplerii. Este cunoscut că

vaginul, prin structura sa, nu are o rezistenţă proprie, fiind necesară astfel susţinerea

sa de către elementele de ancorare: ligamentele pubouretrale, arcul tendinos al fasciei

endopelvine, ligamentele uterosacrate şi cardinale dar şi centrul tendinos. Conform

acestei teorii, închiderea şi deschiderea colului vezical reprezintă rezultatul acţiunii

unor forţe care trag de vagin înainte (muşchiul pubococcigean), înapoi (muşchii

ridicători anali) şi în jos (muşchiul longitudinal anal). Mişcarea colului vezical odată

cu vaginul se datorează unor legături normale care se găsesc între baza vezicii şi vagin

precum şi între treimea inferioară a uretrei şi vagin. Papa Petros a reuşit o

compartimentare anatomică a defectelor vaginale realizând şi un algoritm operator.

Simptome ca polachiuria şi imperiozitatea se pot întâlni în toate cele trei

compartimente, în timp ce incontinenţa urinară de efort este specifică

compartimentului anterior (alterarea ligamentelor pubouretrale), iar simptome ca

nocturia, durerea pelvină, durerea sacrată, ar fi caracteristice compartimentului

vaginal posterior. Tratamentul chirurgical actual al acestor paciente cu incontinenţă
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urinară de efort se bazează pe două modele şi anume poziţia intrapelvină a colului

vezical şi a uretrei proximale şi teoria hamacului uretral. După prima teorie, creşterea

presiunilor intraabdominale va duce la o repartiţie egală a acesteia la nivelul vezicii şi

a uretrei, şi astfel bolnava va fi continentă. Pierderea poziţiei intrapelvine a colului

vezical datorită prolapsului vaginal (laxitate vaginală) va duce la depăşirea presiunii

intrauretrale, clinic apărând incontinenţa urinară de efort. Readucerea colului în

poziţia lui intrapelvină (colposuspensie Burch) ar rezolva incontinenţa urinară de

efort. Conform teoriei hamacului, este vorba de alterarea relaţiei intime dintre vagin şi

uretră (naşterea fiind considerată un factor de risc în acest sens [4]) uretra pierzându-

şi astfel susţinerea în timpul creşterii presiunii intraabdominale. Refacerea hamacului

uretral şi în primul rând a ligamentelor pubouretrale slăbite, ca şi a prolapsului

asociat, va rezolva incontinenţa urinară de efort prin asigurarea acţiunii celor trei forţe

care închid şi deschid colul.

Au fost şi sunt încă discuţii referitoare când şi mai ales cine trebuie să opereze

incontinenţa urinară de efort asociată sau nu cu prolapsul urogenital. Autorul

consideră că dacă se pleacă de la ideea că incontinenţa urinară de efort este o tulburare

funcţională, iar defectul de statică pelvină este o alterare anatomică, orice chirurg cu

antrenament în chirurgia vaginului (urolog, ginecolog, chirurg generalist) sau o echipă

formată dintre aceştia, pot executa intervenţia.

Tehnicile chirurgicale actuale în tratamentul acestor paciente presupun o

cunoaştere temeinică a anatomiei locale [5], a unor elemente de rezistenţă folosite

pentru refacerea staticii organelor intrapelvine, precum şi a unor repere anatomice nu

întotdeauna uşor de localizat intraoperator. Menţionăm arcul tendinos al fasciei

endopelvine care trebuie palpat pe toată lungimea desfăşurării sale de la pube la spina

ischiadică. Trebuie menţionată apoi găsirea şi palparea spinei ischiadice, atât de
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importantă pentru prevenirea interceptării nervului ruşinos, ca şi palparea

ligamentului sacrospinos. Nu trebuie uitată fosa ischiorectală, delimitată medial de

ridicătorii anali, lateral de muşchiul obturator intern, inferior de diafragmul urogenital

şi ventral de muşchiul fesier, spaţiu umplut cu grăsime şi fără elemente anatomice

importante, străbătut de dispozitive în cursul intervenţiilor cu meşe sau de fixarea

vaginului la ligamentul sacrospinos.

Simptomatologie

Aceste paciente se prezintă pentru polachiurie, pentru incontinenţă de stres,

pentru senzaţie de presiune, „cădere” vaginală, senzaţia de corp străin, de incontinenţă

prin imperiozitate, dispareunie, durere sacrată, pelvină, simptome care au un impact

major asupra calităţii vieţii şi asupra comportamentului lor social. Este esenţial un

examen obiectiv responsabil, fiind cunoscut faptul că bolnavele nu conştientizează

existenţa prolapsului decât atunci când depăşeşte membrana himenală. Putem astfel

întâlni cistocele prin defect central, cistocele prin defect lateral, cistocel mixt, prolaps

uterin, rectocel, enterocel dar cel mai adesea diverse combinaţii între acestea.

Figura 1 - Cistocel prin defect central Figura 2 - Cistocel prin defect lateral
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Diagnostic

De multe ori trebuie să demonstrăm că ceea ce pierde bolnava este într-adevăr

urină şi că pierderea se face pe prin uretră. Se folosesc în acest sens diverse teste cu

tampoane intravaginale şi diverşi coloranţi administraţi intravenos sau pe cale

vezicală. Chestionarul este important dar cu precădere calendarul micţional - în care

bolnava îşi notează numărul micţiunilor, volumul de urină, orele la care are

imperiozitate, deoarece poate deveni un mijloc de reeducare a vezicii [6].

Figure 3 – Calendar micţional Figure 4 – Cistografie micţională de

profil

Examinarea abdominală, perineogeniatală (reflexul bulbucavernos),

evidenţierea hipermobilităţii uretrale (testul Q), cistografia micţională de profil sunt

de asemenea importante, urmând ca examinarea vaginală cu valve să evidenţieze

compartimentul vaginal alterat.
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Figure 5 – Examinare cu valve

Pentru evidenţierea incontinenţei urinare de efort, bolnava va fi aşezată în

poziţie ginecologică, vezica va fi umplută cu 250 – 300 ml ser fiziologic la

temperatura camerei, rugând apoi bolnava sa tuşească.

Figure 6 – Incontinenţa urinară de efort

Se apreciază că vorbim de incontinenţă urinară de efort pură doar când

pierderile de urină apar concomitent cu creşterea presiunii intraabdominale. Pierderile

de urină, care apar după ce bolnava tuşeşte, ridică suspiciunea asocierii instabilităţii

de detrusor. Testul trebuie efectuat obligatoriu şi cu bolnava în ortostatism, iar atunci
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când bolnava are un cistocel asociat, trebuie căutată şi incontinenţa ocultă (ridicarea

cistocelului cu un tampon montat sau cu valva şi rugând bolnava să tuşească).

Figure 7 - Test cu bolnava în ortostatism

Ecografia introitală poate urmări în dinamică deschiderea şi închiderea colului

vezical, videourodinamica, colpocistografia, colpocistodefecografia, rezonanţa

magnetică fiind explorări scumpe şi cu indicaţie limitată. În general, aşa cum

consideră de altfel şi Walter Artibani, urodinamica nu poate anticipa răspunsul la

tratament, în plus, sunt autori care consideră că, urodinamica efectuată la cele cu

instabilitate de detrusor, le poate lua şansa de vindecare, având în vedere că, după

intervenţiile cu bandelete, şi aceste paciente cu instabilitate de detrusor pot fi

vindecate în proporţie de 60% [7]. Totuşi, urodinamica, este o explorare obligatorie la

pacientele cu recidive, după intervenţiile în pelvis, chirurgie vaginală sau radioterapie.

Tratamentul chirurgical actual:

1. Tehnica Burch - ancorarea vaginului la ligamentul Cooper, rămâne o

intervenţie încă mult utilizată în tratamentul incontinenţei urinare de efort. Sunt autori

care consideră că trebuie efectuată doar dacă nu este şi instabilitate de detrusor [8]. In
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plus, postoperator sunt frecvente fenomenele obstructive subvezicale, fiind necesare

chiar cateterisme uretro-vezicale.

Figure 8 – Tehnica Burch

2. TVT, intervenţie publicată de Ulmsten în 1995, şi apoi de Papa Petros sub

numele IVS, presupune montarea unei bandelete de polipropilenă sub porţiunea

mijlocie a uretrei cu scopul de refacere a hamacului uretral pe care va fi comprimată

uretra în timpul creşterii presiunii intraabdominale, evitând în acest fel scurgerea de

urina. Bandeleta este dusă suprapubian, retropubic, prin spatiul Rhetzius [9].

Figure 9 – Tehnica TVT
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3. TOT este o intervenţie descrisă de Delorme în anul 2002. Presupune montarea

bandeletei pe cale obturatorie, evită pasajul orb retropubian şi, spre deosebire de TVT

când bandeleta suspendă uretra, în TOT bandeleta susţine uretra. Acest lucru ar

scădea frecvenţa imperiozităţii de novo, care poate să apară după acest tip de

intervenţii [10,11].

Figure 10 – Tehnica TOT

4. Întărirea hamacului vaginal, scurtarea ligamentul uretral extern, sunt in

intervenţii complementare acestor intervenţii cu bandelete, care trebuie efectuate

uneori efectuate pentru recâştigarea continenţei.

5. Meşele de polipropilenă pentru cistocel central, lateral şi mixt sunt intervenţii

realizate în spiritul teoriei integrale a lui Papa Petros, conform căreia apariţia

prolapsului se datorează alterării ţesutului conjunctiv. Intervenţiile clasice sunt urmate

de recidive frecvente, motiv pentru care defectele trebuie întărite cu aceste implanturi

de polipropilena. Braţele implantului sunt duse transobturator deasupra arcului

tendinos al fasciei endopelvine, iar meşa este montată sub vezică în maniera tension-

free.
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6. Pentru fixarea vaginului, repararea rectocelului şi întărirea ligamentelor

uterosacrate, braţele meşei sunt duse prin fosa ischio-rectală, iar meşa acoperă

defectul rectovaginal.

7. Tehnica Bridge este o tehnică de întărire a peretelui vaginal anterior sau

posterior folosind lambouri vaginale autologe care, după cauterizare, sunt îngropate,

acoperite de mucoasa vaginală normală.

Figure 11 – Tehica Bridge

8. Colposacropexia este o tehnică de fixare la promontoriu a vaginului sau a

vaginului şi uterului, în prolapsul de boltă sau prolapsul uterin. Este o intervenţie

laborioasă, care modifică axul vaginului şi care trebuie evitată la pacientele active

sexual. Pentru a diminua modificarea axului vaginal, unii autori recomandă fixarea

vaginului la S2-S3, dar cu riscuri hemoragice mari [12].
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Figure 12 – Colposacrohisteropexie

9. Tehnica Le Fort este o intervenţie folosită doar la femeile în vârstă şi cu

indicaţie limitată. Septul creat susţine uterul, iar spaţiile laterovaginale asigură

drenajul secreţiilor.

Figura 13 – Tehnica Le Fort.

Complicaţii:

1. Leziuni vezicale, uretrale - se pot datora unor disecţii intempestive,

nerespectării planurilor anatomice sau manipulărilor greşite ale instrumentarului din

timpul intervenţiei.
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2. Leziunile ureterale sunt mai frecvente în histerectomia abdominală datorită

tracţiunilor în sus ale ureterelor în timpul disecţiei. Deasemenea, pot fi interceptate la

încrucişarea cu artera uterină (pentru evitare, vasele uterine trebuiesc abordate cât mai

aporape de colul vezical) când aceasta din urmă este secţionată şi ligaturată şi în

timpul peritonizării. Manifestarea clinică a interceptării ureterelor este reprezentată de

anurie, febră, durere in flanc si ileus.

3. Leziuni rectale – pot fi evitate printr-o disecţie atentă şi evidenţierea fasciei

prerectale. Când aceste leziuni se produc, rectul trebuie suturat in două straturi cu fir

absorbabil. Leziunile intestinului şi ale rectului sunt rare atunci când uterul este bine

izolat şi nu există aderenţe intraperitoneale.

4. Fistulele rectovaginală şi uretrovaginală sunt incidente rare, dar care se pot

manifesta înca din prima săptămână post operator. Diagnosticul precoce permite o

rezolvare eficientă, înainte de apariţia inflamaţiei locale. Din păcate, diagnosticul se

face de regulă tardiv, motiv pentru care intervenţia operatorie necesită o temporizare

de cel puţin 3 luni.

5. Retenţia de urină este de obicei pasageră şi cedează după cateterisme

uretrovezicale, uneori fiind necesară o sonda a demeur pentru câteva zile. De altfel, în

intervenţiile efectuate pentru prolaps urogenital, se montează de la început o sonda

uretrovezicală pe o perioadă de 3-7 zile.

6. Hemoragia. O hemoragie abundentă de la început semnifică un plan de

disecţie incorect, lipsa de vizibilitate ameninţând cu interceptarea vezicii. O sângerare

bruscă la nivelul fornixului vaginal suspicionează interceptarea arterei uterine. În

general, cauterizarea trebuie evitată pentru a reduce devitalizarea ţesuturilor şi

prevenirea, totodată, a apariţiei fistulei vezicovaginale.
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7. Dispareunia apare după o strâmptorare excesivă a vaginului, motiv pentru

care se va evita plasarea suturilor direct pe muşchii ridicători şi evitarea creerii de

cicatrici vicioase.

8. Rectocelul recurent, stenoza vaginală sau apariţia prolapsului de boltă sunt

complicaţii rare atunci când diagnosticul şi indicaţia chirurgicală au fost corecte.
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