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Adenomul de prostată, afecţiune răspândită în rândul populaţiei masculine de

peste 50 ani, este definit histologic şi clinic. Studiile autopsice au dovedit că primele

modificări histologice apar în jurul vârstei de 40 ani, fiind de 88% la 90 ani, nefiind însă

identificate la 30 ani (2).

Hiperplazia structurilor tisulare ale zonei de tranziţie duce, în cele din urmă, la

hipertrofia zonei (HBP), deci la apariţia adenomului de prostată, care poate fi definit

clinic de la 20 ml.

Incidenţa suferinţei clinice dată de HBP este dependentă de populaţia studiată,

fiind identificată la 60% din populaţia masculină de 60 de ani în Baltimore şi la 30% din

populaţia masculină între 50-80 ani în Germania.

Diagnosticul precoce nu poate fi stabilit decât dacă, anual, fiecărui bărbat trecut

de 50 ani i se face un examen urologic: tuşeu rectal (TR), ecografie şi determinarea PSA-

ului total şi liber.

Studiile în timp au dovedit că adenomul de prostată este o boală progresivă, aşa

cum arată datele din tabelul alăturat.
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STUDIU
S.U.T.I.
(puncte)

Qmax.
Volumul
prostatei

RATA PROGRESIEI

RAU incidenţa/1000
persoane/an

Trat. chirurgical
incidenţa/1000

persoane/an

40-49 ani 70 ani 40-49 ani 70 ani

Olmsted* 0,18 / an -2% / an 1,9 % / an 3 37,7 0,3% 10,9 %

Pless**
- 1,3

în 4 ani
+0,2 ml
în 4 ani

+14 %
în 4 ani

7 % în 4 ani 10 % în 4 ani

*J.Urol. 1996; 155: 598-600 *J.Urol. 1997; 158: 481-487 *J.Urol. 1999; 162: 1301-1306 *J.Urol. 2000;
163: 163-249
**New Engl.J.Med. 1998; 338-563

Tabelul 1. Evidenţe clinice atestând caracterul de boală progresivă al HBP

Sunt consideraţi drept factori de risc pentru tratamentul chirurgical următoarele elemente:

vârsta, valoarea scorului de suferinţă clinică, nocturia, diminuarea jetului urinar şi

valoarea crescută a PSA-ului liber (cu cât este mai mare, riscul pentru operaţie este mai

mare).

În tatamentul adenomului de prostată, în funcţie de stadiul evolutiv al bolii, se

utilizează următoarele modalităţi terapeutice:

1. „watchfull waiting” (optimizat)

2. fitoterapia

3. inhibitorii de 5 reductază (tip II şi tip I+II)

4. -blocantele

5. tratamentul chirurgical.
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Indicaţiile tratamentului chirurgical sunt următoarele (3):

1. Adenoamele necomplicate, dar cu simptome moderate sau severe,

supărătoare, refractare la tratamentul medicamentos sau pentru care

bolnavul cere să fie operat

2. Adenoamele complicate cu:

a. Retenţie acută de urină refractară la tratament

b. Retenţii acute de urină recidivante

c. Infecţii urinare recidivante

d. Hematurii date de adenom, refractare la tratamentul cu inhibitori de

5reductază

e. Insuficienţă renală

f. Calculi vezicali

g. Diverticuli vezicali

h. Reziduu urinar progresiv. Există o variabilitate inter-individuală

foarte mare, astfel încât limita superioară, de la care operaţia se

impune, nu este definită.

Opţiunile terapeutice chirurgicale sunt următoarele (1):

1. Terapii standard sau convenţionale

a. adenomectomia clasică (AC)

b. rezecţia transuretrală de prostată (TURP)

c. incizia transuretrală a prostatei (ITUP)

2. Terapii neconvenţionale (minim invazive)
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a. Analogi ai rezecţiei transuretrale de prostată:

i. Vaporizarea transuretrală a prostatei (TURVP) (standard

sau Gyrus)

ii. Rezecţia/enucleerea prostatei cu Holmium laser

(HoLRP/HoLEP)

iii. Rezecţia transuretrală bipolară „in saline” (ser fiziologic)

(TUR IS)

iv. „Gyrus Loop resection” (sistem electrochirurgical Gyrus)

b. Ablaţia termică a prostatei bazată pe energii fizice

i. Termoterapia transuretrală cu microunde (TUMT)

ii. „Transurethral needle ablation” (TUNA)

iii. Vaporizarea fotoselectivă cu laser (PVP)

iv. „Transrectal high intensity focused ultrasound” (HIFU)

c. Farmacologică: toxina botulinică A (BTXA)

d. Mecanică: „stenturi” uretrale.

Adenomectomia clasică (AC), rareori practicată în zilele noastre, este

operaţia indicată în adenoamele mari, peste 100 de grame sau în cele complicate

cu calculi şi/sau diverticuli vezicali voluminoşi, unici sau multiplii.

Rezecţia transuretrală a prostatei (TURP) reprezintă 95% din totalul

procedeelor chirurgicale folosite astăzi, fiind indicată pentru adenoamele cu

greutate situată între 30-100 g. Complicaţiile intra- şi postoperatorii sunt direct

proporţionale cu volumul adenomului şi, implicit, cu timpul de rezecţie. Litiaza şi



5

diverticulii vezicali mici asociaţi se pot rezolva tot endoscopic (litholapaxie şi/sau

diverticulectomie endoscopică).

Incizia transuretrală a prostatei (ITUP) oferă rezultate similare cu TURP

în adenoamele mici de 20-30 g, fără lob median, dar cu mai puţine complicaţii

(sângerări, transfuzii, ejaculare retrogradă, durata operaţiei şi a spitalizării).

TURP rămâne astăzi „gold standard”-ul tratamentului chirurgical, dar cu

oferirea unor morbidităţi semnificative: mortalitate < 0,25%, sindrom TUR în 2%

din cazuri, sângerări intra şi postoperatorii, transfuzii sanguine necesare în 2-5%

din cazuri şi creşterea incidenţei infarctului de miocard (5%).

Complicaţiile tardive după tratamentele chirurgicale convenţionale sunt

trecute în tabelul următor:

Tipul complicaţiei
Tipul operaţiei

AC TURP ITUP

Incontinenţa de urină 10% 2,2% 1,8%

Strictură de uretră 2,6% 3,8% 1,7%

Scleroză de col 1,8% 4% 0,4%

Ejaculare retrogradă 80% 60-70% 40%

Tabelul 2. Complicaţiile tratamentelor chirurgicale convenţionale în HBP

Disfuncţia erectilă se raportează postoperator între 0 şi 6,5% din cazuri,

fără să se precizeze tipul operaţiei.
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Rata de retratare a bolnavilor este de 1- 2% pe an (pentru stricturi de uretră

şi scleroză de col) şi de 5,5% pe 6 ani pentru recidivă de adenom (2).

Aceste complicaţii justifică eforturile care s-au depus pentru introducerea

unor alterative terapeutice cu eficacitate durabilă comparabilă, cu suferinţă clinică

dureroasă mai mică, spitalizare mai scurtă şi mai ieftine.

În cele ce urmează, vom prezenta aceste alternative, cu avantajele şi

lipsurile lor. În mare, putem spune că indicaţiile lor se situează undeva între

tratamentul medicamentos şi cel chirurgical convenţional, neputând toate să le

înlocuiască pe acestea din urmă.

Vaporizarea transuretrală a prostatei (1) este alternativa terapeutică

eficace cu rezultate comparabile cu TURP, dar cu mai puţine sângerări

intraoperatorii şi fără sindrom TUR, putând fi folosită şi la cei cu tulburări de

coagulare. Dezavantajul este realizat de imposibilitatea prelevării tisulare pentru

examen histopatologic, fapt pentru care cancerul de prostată trebuie exclus

preoperator (rolul PSA-ului total şi liber). Se poate realiza cu sistem

electrochirurgical standard sau Gyrus, acesta din urmă vaporizând ţesutul

imersionat în ser fiziologic.

„Gyrus Loop resection” se caracterizează prin următoarele date:

 eficacitate la 2 ani comparabilă cu TURP;

 permite prelevarea de fragmente pentru examen histopatologic;

 suprimarea cateterului la 13,6 ore în loc de 71,6 ore şi

 spitalizarea mult mai scurtă (1,1 zile în loc de 3,7 zile)
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Rezecţia bipolară „in saline” (TURIS) are eficacitate comparabilă cu

TURP la 1 an, dar fără să inducă sindrom TUR.

HoLRP şi HoLEP au, pe termen scurt, eficacitate similară cu TURP, cu

mai puţine pierderi de sânge, dar necesită în HoLEP morselare. Aprecierea

eficacităţii pe termen lung necesită studii în continuare. Dezavantajul major este

reprezentat de costul ridicat al aparatului.

În concluzie, comparând rezultatele postoperatorii obţinute după HoLEP,

TURIS, ,,Gyrus Loop” cu cel după TURP, putem preciza următoarele:

eficacitatea lor este asemănătoare, vindecarea este mai rapidă şi sindromul TUR

apare mult mai rar, dar sunt mult mai costisitoare.

Ablaţia termală prin hipertermie, folosind diferite energii, este, în ultima

decadă, tot mai des utilizată în tratamentul adenoamelor de prostată simptomatice,

ca alternativă la tratamentul medicamentos sau cele chirurgicale convenţionale.

TUMT are complicaţii mai puţine (5%) decât TURP, dar rata retratării este

mult mai mare (20,5% la 3 ani şi de 33,2% la 8 ani).

Următoarele elemente sunt considerate factori de risc pentru retratare:

- volumul zonei de tranziţie  50ml sau  20ml;

- PSA  1,8ng/ml şi

- lob median  0,5 cm
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TUNA. Din studiile metaanalitice ale eficienţei TUNA au reieşit

următoarele date:

 scorul suferinţei clinice se reduce cu 12,1 puncte

 Qmax creşte cu 70%

 ameliorări la 5 ani mai puţine decât după TURP

 mai puţine stricturi uretrale, incontinenţă, ejaculare rerogradă şi

impotenţă sexuală

 rată a retratărilor mult mai mare (13,8% la 5 ani).

PVP (KTP) este tot mai des utilizat pentru îndepărtarea adenomului de

prostată, atât în SUA, cât şi în Europa, cu rezultate mult mai bune ca după TURP

(complicaţii minime, timp de spitalizare mai scurt, cateter îndepărtat sub 2 zile),

având rată egală de retratare, putând fi aplicat şi bolnavilor sub tratament

anticoagulant. Dezavantajul este realizat de costul mult mai ridicat al procedurii.

HIFU, generat de transductor piezoceramic cu penetrare variabilă în

funcţie de voltajul folosit, distruge prin hipertermie ţesutul adenomatos reperat,

protejând structurile tisulare din jur. Se indică pentru adenoamele medii şi mici

fără lob median, dar necesită anestezie generală sau sedoanalgezie. Postoperator,

suferinţa clinică diminuă cu 50-60%, iar Qmax creşte cu 40-50%, însă eficacitatea

pe termen lung este limitată, impunându-se 10% retratare pe an.
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Toxina botulinică A (BTXA) poate fi injectată transperineal în prostată

(100 sau 200 u BTXA) în scopul chemodenervării. Postterapeutic, scorul

suferinţei clinice diminuă (mai mult după 200u BTXA) şi Qmax se ameliorează

(creşte cu 60%). Se impun cercetări în continuare pentru o mai bună apreciere a

eficacităţii şi tolerabilităţii.

Stenturile metalice termoexpandabile (Memokath) sunt eficace la pacienţii

cu risc operator mare, dar încă nu este apreciată durabilitatea rezultatelor, fapt

pentru care se impune supravegherea îndelungată a bolnavilor.

Concluzii şi recomandări

Cu toate că, în lume, numărul operaţiilor pentru HBP s-a redus în ultimele

două decenii datorită posibilităţilor multiple şi eficace ale tratamentului

medicamentos, tratamentul chirurgical nu a dispărut, fiind indicat dacă:

 simptomele moderate sau severe nu s-au ameliorat sub tratament

medicamentos sau pentru care bolnavul cere să fie operat,

 bolnavul are o formă clinică de boală care reprezintă indicaţie

chirurgicală absolută.

Se recomandă ca, în funcţie de echipamentele din dotare, bolnavul să fie

corect informat asupra avantajelor şi dezavantajelor procedurilor şi se va aplica

numai procedeul ales şi acceptat în scris de bolnav.
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