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INTRODUCERE & OBIECTIVE: Endometrioza se defineşte prin prezenţa ţesutului
endometrial în afara cavităţii uterine. Localizarea la nivelul aparatului urinar este rară
fiind descrisă la aproximativ 1% din totalul cazurilor diagnosticate cu endometrioză.
Dintre localizările la nivelul aparatului urinar cel mai frecvent afectată este vezica
urinară(84%) urmată de ureter(15%), rinichi(4%) şi uretra(2%) putând exista şi afectări
concomitente. Scopul acestei lucrări este prezentarea aspectelor clinice şi al celor legate
de tratamentul endometriozei vezicale.
MATERIAL & METODĂ: Prezentăm cazul unei femei în vârstă de 45 de ani internată
pentru hematurie macroscopică ciclică debutată in urmă cu 6 luni. Deşi anamnestic s-ar fi
putut intui diagnosticul, examenul clinic, echografia şi urografia nu au adus date
suplimentare în acest sens. Rezonanţa magnetică nucleară şi examenul cistoscopic (cu
rezecţia endoscopică a formaţiunii tumorale intravezicale in scop diagnostic şi
hemostatic) au fost procedurile care au tranşat diagnosticul. S-a practicat cistectomie
parţială şi excizia ovarului drept.
REZULTATE: Evoluţia postoperatorie a fost favorabilă sonda uretro-vezicală
suprimându-se în ziua 12 postoperator, bolnava fiind externată o zi mai târziu. Controlul
cistoscopic efectuat la 3 luni nu a decelat recidive.
CONCLUZII: Endometrioza aparatului urinar este o entitate clinică rară (1%) ce poate
afecta oricare segment al aparatului urinar, patognomonică fiind ciclicitatea
simtomatologie (polachiuria, disuria, mictiunea imperioasă, tenesmele vezicale);
hematuria e prezentă doar la 30% din cazuri. Diagnosticul, deşi poate fi intuit clinic, este
stabilit de examenul histopatologic. Tratamentul de elecţie este cel chirurgical, fiind
singura opţiune curativă.



INTRODUCTION & OBJECTIVES: Endometriosis is characterized by the presence of
endometrial tissue in ectopic foci outside the uterus. Involvement of the urinary tract is
rare – it is seen in just about 1% of these cases. Bladder location is most frequent(84%)
followed by ureter(15%), kidney(4%) and urethra(2%) concomitant involvement being
possible. The aim of this paper is to present clinical and treatment aspects of bladder
endometriosis.
MATERIAL & METHODS: We describe the case of a 45 year old women admitted for
cyclical macroscopic haematuria started 6 month ago. Even if classical presenting
symptoms offered an important clue about the diagnosis, clinical examination, abdominal
ultrasound and intravenous urography(IVP) did not bring any other useful clinical data.
MRI and cystoscopic examination (with transurethral resection of bladder tumor for
hemostasis and biopsy) were the procedures that confirmed the diagnosis in this case.
Partial cystectomy and right ovary excision was performed.
RESULTS: The post-operative course was uneventful. Folley catheter was removed after
12 days. Cystoscopic examination, 3 months later, was normal.
CONCLUSIONS: Urinary endometriosis is a rare clinical entity (1%) which could
involve any part of the tract, catamenial nature of the symptoms (frequency, urgency,
dysuria and tenesmus) being pathognomonic; haematuria is present only in 30% of cases.
Although presenting symptoms offered a good indication towards the diagnosis, the
histopathological examination only could certify it. Surgical treatment is the only curative
option.

1. Introducere

Endometrioza se defineşte prin prezenţa ţesutului endometrial (glande şi stromă) în afara
cavităţii uterine, situsurile cele mai frecvente de implantare fiind viscerele pelvine şi
peritoneul.
Este descoperită la 7-15% din femeile la vârsta reproductivă, incidenţa maximă fiind în
jurul vârstei de 30-40 de ani. Pacientele sunt, de obicei, nulipare (50%) sau au unul - doi
copii [1,2].
De obicei sunt implicate organe situate în apropierea uterului ca ovarul, ligamentele şi
trompele uterine, rectul, regiunea cervico-vaginală dar maladia se poate localiza şi la
nivelul tractului urinar, plămânilor sau chiar creierului. Implicarea tractului urinar este
rară fiind descrisă la aproximativ 1% din cazuri, dintre care cele mai frecvente sunt
localizările vezicale (84%) urmate de ureter (15%), rinichi (4%) şi uretră (2%) fiind
posibilă şi afectarea simultană a acestora.[2]
Boala a fost descrisă încă din anul 1800 fiind propuse 4 teorii care să explice histogeneza
endometriozei: 1) teoria menstruaţiei retrograde susţinută de faptul că leziunile se
situează în special în vecinătatea trompelor uterine, de prezenţa celulelor endometriale în
lichidul de dializă peritoneală al femeilor aflate la menstruaţie si tratate în acest fel şi de
faptul că unele studii au obiectivat menstruaţie retrogradă la aproximativ 90% din
laparoscopiile efectuate în perioada menstruaţiei; cu toate acestea nu se cunoaşte încă şi
rămâne un subiect de cercetat de ce rata de implantare diferă de la o femeie la alta; 2)
teoria diseminarii vasculare şi limfatice ce poate explica cel mai bine leziunile
endometriozice extraperitoneale (plămâni, creier); 3) mediul hormonal şi anomalii ale
sistemului imun susţinută de faptul că boala nu apare în perioada premenstruală şi nici în



postmenopauză dar şi de descoperirea unei activităţi scăzute a celulelor natural killer şi a
unei concentraţii crescute a leucocitelor în fluidul peritoneal; 4) metaplazia celomică ce
susţine că epiteliul ovarian sau mezoteliul pelvi-peritoneal suferă modificări somatice
(proces ale cărui căi de iniţiere rămân neclare) dând naştere ţesutului endometrial.[1,2]
Este posibil a ceea ce numim, in mod curent, endometrioză să aibă origini heterogene
fiind rezultatul coroborat al mai multor procese ce includ menstruaţia retrogradă şi
metaplazia celomică ambele sub influenţa mediului hormonal si anomaliilor sistemului
imun.

Simptomatologia poate fi de multe ori absentă (1/3 din cazuri fiind asimtomatice)
cel puţin în fazele iniţiale, ulterior, în funcţie de localizarea ţesutului endometrial putând
apare durerea pelvină neasociată cu menstruatia, dispareunia, dismenoreea, sângerările
anormale, infertilitatea. Simptomele au exacerbări cu 24-48 de ore inaintea menstruaţiei
putând persista, uneori, cu aceeaşi intensitate pe toată perioada acesteia.

În afectările aparatului urinar (dintre care cea mai frecventă este cea vezicală) pot
apărea durerea lombară dată de distensia secundară obstrucţiei ureterale prin ţesut
endometrial, polachiuria, disuria, imperiozitatea micţională şi hematuria ciclică (întâlnită
doar la 30% din cazuri).

Tratamentul are 3 obiective principale: funcţional (menţinerea funcţiei de
procreare şi a funcţiei renale), curativ (exereza completă a focarelor endometriozice) şi
tratamentul complicaţiilor (stenoza ureterală, hematuria macroscopică).[3]

Tratamentul medicamentos are la bază constatarea că leziunile endometriozice regresează
în timpul sarcinii; sunt folosiţi androgeni slabi (Danazolul – 800mg/zi) şi agonişti de
gonadotrofin releasing hormon (GnRH) cum sunt Buserelin acetat, Goserelin acetat,
Leuprolinul în administrare zilnică sau lunară (forme depot) pentru o perioadă de
aproximativ 6 luni. În afectările aparatului urinar tratamentul medicamentos s-a dovedit
ineficient.
Indicaţiile tratamentului chirurgical sunt formele severe de endometrioză, rezistente la
tratamentul medicamentos, cazurile în care simptomul principal este infertilitatea sau
apariţia complicaţiilor cum ar fi obstrucţia ureterală sau intestinală, hidronefroză post
obstrucţională cu rinichi distrus ş.a.[4]

2. Obiectiv

Lucrarea îşi propune să prezinte etapele diagnostice şi rezolvarea chirurgicală în cazul
unei paciente diagnosticate cu endometrioză vezicală.

3. Material şi metodă

Pacienta C.A. în vârstă de 45 de ani se internează pentru hematurie macroscopică
ciclică prezentă de aproximativ 6 luni însoţită de polachiurie şi dureri pelvine difuze.
Dintre antecedentele personale am reţinut existenţa unei cezariene în urmă cu 20 de ani şi



histerectomie cu anexectomie stângă (pentru uter fibromatos şi chist de ovar stâng)
efectuată în 2003. Rezultatul histopatologic al acestei operaţii a fost uter fibromatos şi
endometrioză ovariană stângă. Trebuie de asemenea menţionat faptul că, de aproximativ
6 luni când a fost diagnosticată cu chist voluminos de ovar drept, bolnava urma tratament
cu Diphereline 3,75 mg lunar (dimensiunile echografice ale chistului reducându-se însă
hematuria macroscopică a persistat).

Dintre examenele bioumorale hemoglobina 12,7g/dl şi CA125 102 U/ml (valori
normale < 35 U/ml), în rest încadrându-se în limite normale. De altfel sunt descrise în
literatură creşteri ale CA125 legate de prezenţa depozitelor endometriozice în organism,
nefiind însă clară cauza care determină aceste creşteri.

Deşi intuit cu mare probabilitate după efectuarea anamnezei, diagnosticul a trebuit
a fi confirmat respectând protocolul de investigare al hematuriei macroscopice.

Echografia, de la care se aşteptau unele lămuriri, nu a putut decela prezenţa de
formaţiuni tumorale intravezicale descriind însă ovarul drept de 50/36 mm cu chist de
35/12 mm.

Urografia intravenoasă şi cistograma pre şi post micţională nu decelează aspecte
patologice.

S-a efectuat cistoscopia decelându-se, la nivelul calotei vezicale, o formaţiune
tumorală cu aspect infiltrativ cu dimensiuni aproximative 3/2 cm (probabil nedecelată
echografic datorită efectuarii investigaţiei cu vezica urinară insuficient umplută, bolnava
având polachiurie).

Pentru a evalua situaţia loco-regională s-a decis efectuarea unei investigaţii
imagistice suplimentare, examenul RMN fiind, la momentul respectiv, singurul
disponibil. Acesta descrie prezenţa unei mase tumorale infiltrative (aprox. 35/18 mm) la
nivelul peretelui supero-lateral stâng al vezicii urinare, anterior în raport cu peretele
abdominal şi posterior în raport cu ansele ileale; ovarul drept mult mărit de volum,
neomogen cu multiple zone chistice (vezi fig. 1); la administrarea substanţei de contrast
se observă o intensitate accentuată, neomogenă, a semnalului la nivelul structurii solide
intravezicale precum şi în zonele solide din structura ovarului.

Ulterior s-a practicat elecrorezecţia transuretrală
a formaţiunii tumorale intravezicale (vezi fig. 2);
rezultatul histopatologic (fragment de ţesut
muscular neted cu modificări compatibile cu
ţesutul endometriozic; absenţa celulelor tumorale
în preparatul examinat) a confirmat
probabilitatea diagnostică de endometrioză
vezicală.

Fig.2 Aspect cistoscopic al
endometriozei vezicale



Ulterior, la cinci zile de la prima operaţie, s-a practicat, prin abord median pubo-
subombilical transperitoneal, liza aderenţelor entero-vezicale (fig. 3), cistectomie parţială
(fig. 4) şi excizia ovarului drept; rezultatul histopatologic a fost: ovar cu corp galben,
corp albicans şi insule de endometrioză ; fragment de ţesut muscular neted şi adipos cu
multiple insule de endometrioză.

4. Rezultate
Evoluţia postoperatorie a fost favorabilă, sonda uretro-vezicală suprimându-se în Z12
postoperator, bolnava părăsind spitalul o zi mai târziu.
Controlul cistoscopic efectuat la 3 luni nu a decelat recidive tumorale.

5. Discuţii şi concluzii
Endometrioza aparatului urinar este o entitate clinică rară (1%) pentru a cărui vindecare
(cu câteva mici excepţii descrise în literatură) este necesar tratamentul chirurgical.
Tratamentul medicamentos hormonal este necesar şi se asociază în prezenţa altor focare
endometriozice decât cele localizate la nivel urinar; în prezent sunt folosiţi androgenii
slabi şi/sau agoniştii GnRH (actualmente cei mai folosiţi). Tratamentul hormonal nu
trebuie prelungit mai mult de 4-6 luni printre efectele lor adverse (majoritatea reversibile)
descriindu-se şi reducerea reversibilă a masei minerale osoase.[1,3]

Sunt descrise vindecări ale endometriozei vezicale doar prin electrorezecţia
transuretrală a formaţiunii tumorale vezicale, însă, considerând teoria menstruaţiei

Fig.1 Aspect RMN cu evidenţierea unei mase solide, infiltrative, ce interesează peretele supero-lateral
stâng al V.U; posterior raport cu ansele enterale; ovarul drept apare mult mărit de volum cu zone chistice
şi zone necrotice

Fig. 3 Aderenţe sigmoido-vezicale Fig. 4 Fragment de perete vezical cu
ţesut endometriozic



retrograde ca principal mecanism în apariţia acestei boli, posibilitatea prezenţei de ţesut
endometriotic intravezical care să nu infiltreze peretele este practic nulă. De aceea
tratamentul chirurgical recomandat este cistectomia parţială / ureterectomia cu
reimplantare vezicală sau anastomoză T-T. Abordul laparoscopic poate fi o opţiune în
cazuri selectate, mai ales in localizările la nivelul calotei vezicale. Unele centre practică
ureteroliză laparoscopică, indicând-o în cazurile cu afectare ureterală minimă extrinsecă
şi nonobstructivă.[5]

Cura chirurgicală definitivă se obţine prin histerectomie şi anexectomie
bilaterală.[6]
Endometrioza aparatului urogenital poate afecta oricare segment al acestuia,
patognomonică fiind ciclicitatea simptomatologiei (hematuria macroscopică periodică
apare la doar 30% din cazuri).
Chiar dacă diagnosticul poate fi intuit clinic, uneori numai cu ajutorul anamnezei,
protocoalele investigaţionale trebuie respectate, suveranitatea aparţinând în final
examenului histopatologic.
Riscul de transformare malignă al endometriozei ovariene a fost estimat la aproximativ
2,5%; pentru endometrioza aparatului urinar aceste date nu au fost încă studiate şi
consemnate.

Bibliografie
[1] Ancăr V.,Crângu I., Ginecologie, Ed. National, 1999 ;167-174

[2] Eskenazi B, Warner ML. Epidemiology of endometriosis. Obstet Gynecol Clin
North Am. 1997; 24:235-258 MEDLINE

[3] Demoux R., Lechevallier E., Boubli L., Pelvic endometriosis with urological
consequences. Terapeutical principles., Prog. Urol. 1999, 9 ;750

[4] Williams T., Pratt I., Endometriosis after 1000 laparotomies : incidence and
management, Am J Obstet Gynecol 1977; 129, 245

[5] Elashry O., Nakada SY.,Wolf JS, Clayman RV et al. Ureterolisis for extrinsec
ureteral obstruction: a comparison of laparoscopic and open surgical techniques. J Urol
1996;156:1403-10

[6] Vercellini P, Meschia M, De Giorgi O et al. Bladder detrusor endometriosis:
clinical and pathogenic implication. J Urol 1996; 155:84-6


