
1

URETRECTOMIA PENTRU RECURENTA TUMORALA UROTELIALA DUPA
CISTECTOMIA RADICALA

Autori: Gîngu C., Pătrăşcoiu S.
Centrul de Chirurgie Urologică Dializă şi Transplant Renal – Institutul Clinic Fundeni,
Bucureşti, România

Abstract:

Introduction:
In the literature the urethral tumoral recurrence rate after radical cystectomy is between
4-18% ; the indications for urethrectomy concomitant with cystectomy being a subiect of
debate.
Classical indications for urethrectomy are limited by the increased number of orthotopic
diversions, palliative cystectomies or major comorbidities of the patients.

Objective:
To assess the etiology of the urethral tumoral recurrence, technical aspects and results of
perineal urethrectomy post radical cystectomy.

Material and methods:
Between January 2000 – December 2006 in our Center 853 male patients underwent
radical or palliative cystectomy. 24 urethrectomies (~ 3 % ) concomitant with
cystectomy were performed.
In 55 patients ( 6,4 % ) with classical indication of total urethrectomy with cystectomy,
the operation has not been performed because of metastatic spread of the disease,
important comorbidities with short life expectancy in 46 cases or orthotopic urinary
diversion on patients with negative urethral margins in 9 patients.
7 patients from this group ( 13 % ) had a favorable clinical evolution but developed
urethral tumoral recurrence 6-24 months postoperatively, suggested by urethroragy and
confirmed by cytological examen, urethrography, urethroscopy and IRM.
In these cases pelvic or metastatic recurrence of the disease was excluded clinical and by
imaging. Consequently we performed total perineal urethrectomy (100%).
All the cases had a history of multiple TURB and tumoral recurrence in all cases and
prostatic stromal invasion in 5 cases ( 71 % ).

Results
The histopathological results revealed pTa-T1, G1-G2 and the operation was possible
within oncological limits. No major intra or postoperative complications were registered.
After a median 26 months (range 16-86 months) follow-up period one patient died by
metastatic spread of disease, 2 patients by comorbidities and 4 (57%) patients are alive
free of cancer.

Conclusions
The main risk factors for urothelial urethral recurrence after radical cystectomy were in
our patients: multiple TURB for bladder recurrences (all cases) and stromal prostatic
invasion.
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In selected cases, without pelvic recurrence or metastatic spread, urethral urothelial
recurrence after radical cystectomy could be healed by perineal total urethrectomy.
Keywords: urethrectomy; urothelial recurrence; cystectomy

Introducere – Istoric

În literatura de specialitate incidenţa recidivei tumorale la nivelul uretrei restante după
cistectomia radicala este între 4-18 %, indicaţia uretrectomiei concomitente cu
cistectomia radicală fiind un subiect disputat.Indicaţiile clasice ale uretrectomiei sunt
limitate de cresterea numărului de derivaţii urinare ortotopice, de cistectomiile paleative
sau de către patologia asociată a pacientului.
Identificarea principalilor factori de risc ce duc la recurenţă tumorală uretrală este un
subiect în discuţie, studiul nostru putând aduce elemente în plus referitor la acest subiect.

Indicaţiile clasice ale uretrectomiei în acelaşi timp cu cistoprostatoveziculectomia totalǎ
sunt: tumorile vezicale multifocale, tumorile uroteliale de aparat urinar înalt
concomitente cu tumora vezicală, carcinomul in situ (CIS) difuz, afectarea trigonului sau
colului vezical, invazia uretrei prostatice cu afectare stromală sau ductală (T4a),
marginile uretrale positive la examenul anatomopatologic extemporaneu.

Hollands [33] şi Ashworth [1] au fost primii care au descris relaţia dintre topografia
tumorilor vezicale şi recurenţa uretrală, 69 şi respectiv 74% din pacienţii cu recidive
având tumori la nivelul colului vezical şi uretrei prostatice (‘internal meatus”).

Ulterior multiplii alţi factori de risc au fost evidenţiaţi : tumori vezicale multifocale [6,10,
11], carcinom in situ difuz [7,10,11, 14, 15], tumori uroteliale asociate de tract urinar
superior [3], invazia prostatică stromală [7, 8, 10, 15 ].

Cu excepţia leziunilor tumorale uretrale vizibile sau marginilor uretrale chirurgicale
pozitive [16] după cistectomia radicală, riscul de recidivă tumorală uretrală este relativ
mic, beneficiile uretrectomiei trebuind să fie puse în balanţă cu morbiditatea ei.

Material şi metodă:

In perioada ianuarie 2000 – decembrie 2006 in Clinica noastră s-au practicat 853
cistoprostatoveziculectomii radicale la bărbat. Simultan cu cistectomia s-au practicat şi
24 de uretrectomii totale ( ~ 3%).La 55 de pacienţi (6,4 %) cu indicaţie clasică de
uretrectomie totală concomitentă cu cistectomia radicală operaţia nu a mai fost executată
datorită extensiei tumorale metastatice ganglionare sau viscerale, comorbidităţilor
asociate in 46 de cazuri sau derivaţiei urinare ortotopice la pacienţi cu margini uretrale
negative in 9 cazuri.7 pacienţi din acest grup (13%) la un interval de 6-24 de luni
postoperator au dezvoltat recidivă tumorală uretrală manifestată prin uretroragie şi
confirmată prin examen citologic, uretrografie, uretroscopie şi RMN. Clinic şi imagistic
recidiva pelvină şi determinările tumorale metastatice au fost excluse, decizându-se
practicarea uretrectomiei totale pe cale perineală.Toate cazurile prezentate au avut istoric
de multiple TURV şi recidive tumorale vezicale uroteliale iar invazia tumorală prostatică
a fost prezentă în 5 cazuri (71%).
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Tehnica operatorie:

Pacientul în poziţie de litotomie extremă. Meatul uretral este închis cu un fir în “X”.
Incizia perineală “Mercedes” oferă în opinia noastră un abord mai larg necesar exciziei
uretrei tumorale.
Se incizează tegumentul, ţesutul subcutan, muşchii bulbospongioşi.
Se incizează fascia Buck şi se separă corpul spongios de corpii cavernoşi la nivel bulbar.
Disecţia şi izolarea corpului spongios continuă distal prin inversarea penisului în plagă.
La nivel distal glandul este incizat circular din interior, ligatura de la nivelul meatului
fiind atrasă în plagă.
Disecţia continuă la nivel proximal cu ligatura arterelor bulbouretrale, izolarea completă
a bontului uretral, a uretrei membranoase şi excizia completă a bontului proximal uretral
făcându-se joncţiunea cu pelvisul.
Se plasează fire pe muşchii ridicători anali.
Se plasează un tub de dren multiperforat în patul uretral de la nivelul meatului până la
nivel perineal.
Plaga se suturează în planuri anatomice.

Imagini intraoperatorii:

Fig. 1 Incizie perineală tip “Mercedes” Fig 2 Izolarea uretrei bulbare

Fig. 3 izolarea uretrei anterioare prin

inversia penisului în plagă
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Rezultate:
În toate cazurile operaţia a fost efectuată cu limite de siguranţă oncologică- rezultat
anatomopatologic de carcinom urotelial pTa-T1 G1-G2.
Nu s-au inregistrat complicaţii majore intra sau postoperator.
După o perioada medie de supraveghere de 26 de luni (16-86 de luni ) au fost inregistrate
2 decese prin comorbidităţile asociate şi doar unul singur prin diseminare tumorală
metastatică, 4 pacienţi fiind in viaţă cancer-free.

Fig. 5b Piesă de uretrectomie – aspect

macroscopic

Fig. 5a Piesă de uretrectomie – aspect

macroscopic

Fig. 4b Izolarea uretrei bulbo-

membranoase

Fig. 4a Izolarea uretrei bulbo-

membranoase



5

Discuţii:

Respectând indicaţiile clasice prezentate în introducere un număr foarte mare de
uretrectomii ar trebui practicate asociat operaţiilor de cistectomie radicală.

În realitate, numărul uretrectomiilor este mult mai mic. Unul din factorii de limitare a
acestei operaţii este reprezentat de creşterea numărului de derivaţii urinare ortotopice prin
popularizarea şi perfecţionarea acestor tehnici chirurgicale paralel cu cerinţa pacienţilor.

Calitatea vieţii la pacienţii tineri cu derivaţie urinară ortotopică este evident mai bună
decât a celor cu derivaţie cutanată (29), permiţând un regim de viaţă practic normal şi o
bună reinserţie socială.

La aceasta se adaugă incidenţa crescută a disfuncţiei erectile şi anorgasmiei la pacienţii
cu uretrectomie (30-32).

Vârsta pacienţilor, statusul biologic uneori precar, prezenţa comorbidităţilor importante
asociate sau prezenţa adenopatiilor sau metastazelor la distanţă cu o speranţă de viaţă
limitată pe de o parte fac inutilă asocierea cu cistectomia a unei operaţii care poate duce
la riscuri suplimentare fără un beneficiu în creşterea supravieţuirii.

Alt factor este reprezentat de speranţa de viaţă limitată, fie prin extensia tumorală la
distanţă

În condiţiile în care citologia sistematică prin lavaj uretral este dificil de realizat din
motive tehnice şi de complianţă a pacienţilor principalul semn clinic ce sugerează
recidiva tumorală uretrală după cistoprostatectomia radicală este reprezentat de
uretroragie. Acest semn declanşează o suită de investigaţii ce pun diagnosticul de
certitudine- examen citologic, biopsie prin uretroscopie, la care se adaugă investigaţii ce
stabilesc bilanţul de extensie al leziunii – examen clinic local, tuşeul rectal, IRM
abdomino-pelvin şi perineal, radiografie pulmonară.

Din experienţa noastră uretroragia nu este un semn tardiv de recidivă tumorală urotelială
uretrală, cazurile fiind rezolvabile chirurgical prin uretrectomie pe cale perineală cu
condiţia lipsei restanţei sau recidivei pelvine ganglionaresau diseminărilor metastatice.

Procentul relativ mic de recurenţă tumorală urotelială uretrală chiar în prezenţa a multipli
factori de risc şi antecedentele de multiple manipulări uretrale ( rezecţii, instilaţii BCG) în
toate cazurile de recurenţe tumorale duc la ipoteza însămânţării neoplazice la nivelul
microleziunilor uretrale.

Rezultă deci prezenţa unor microleziuni tumorale uretrale însămânţate în momentul
cistoprostatectomiei decât mecanismul apariţiei sincron sau asincron a unor focare
neoplazice tranziţionale multiple. Concluzia care se impune este manipularea cu mare
atenţie a uretrei şi lubrefierea în decursul manevrelor de TURV ca şi decizia mai precoce
a cistectomiei radicale în cazul recidivelor vezicale tumorale.
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Invazia tumorală prostatică reprezintă al doilea factor de risc pentru recidivele tumorale
uretrale post cistoprostatoveziculectomie totală.

Concluzii:

Principalii factori de risc identificaţi au fost rezecţiile şi recidivele tumorale vezicale şi
invazia tumorală prostatică, aceşti pacienţi fiind candidaţi pentru uretrectomia simultană
cu cistectomia.

Uretroragia nu reprezintă un simptom tardiv pentru recidiva tumorală uretrală urotelială
post cistectomie.

Cu o tehnică chirurgicală adecvată recidivele tumorale uretrale asincrone pot fi rezolvate
în limite de siguranţă oncologică în cazul absenţei determinărilor tumorale pelvine sau la
distanţă.

Rezumat

Introducere:În literatura de specialitate incidenţa recidivei tumorale la nivelul uretrei
restante după cistectomia radicala este între 4-18 %, indicaţia uretrectomiei concomitente
cu cistectomia radicală fiind un subiect disputat.Indicaţiile clasice ale uretrectomiei sunt
limitate de cresterea numărului de derivaţii urinare ortotopice, de cistectomiile paleative
sau de către patologia asociată a pacientului.

Obiective:Prezentarea etiologiei recidivei tumorale uroteliale uretrale, diagnosticul şi
tratamentul precum şi rezulatele uretrectomiei perineale post-cistectomia radicală.
Material si metodă:
In perioada ianuarie 2000 – decembrie 2006 in Clinica noastră s-au practicat 853
cistoprostatoveziculectomii radicale la bărbat. Simultan cu cistectomia s-au practicat şi
24 de uretrectomii totale ( ~ 3%).La 55 de pacienţi (6,4 %) cu indicaţie clasică de
uretrectomie totală concomitentă cu cistectomia radicală operaţia nu a mai fost executată
datorită extensiei tumorale metastatice ganglionare sau viscerale, comorbidităţilor
asociate in 46 de cazuri sau derivaţiei urinare ortotopice la pacienţi cu margini uretrale
negative in 9 cazuri.7 pacienţi din acest grup (13%) la un interval de 6-24 de luni
postoperator au dezvoltat recidivă tumorală uretrală manifestată prin uretroragie şi
confirmată prin examen citologic, uretrografie, uretroscopie şi RMN. Clinic şi imagistic
recidiva pelvină şi determinările tumorale metastatice au fost excluse, decizându-se
practicarea uretrectomiei totale pe cale perineală.Toate cazurile prezentate au avut istoric
de multiple TURV şi recidive tumorale vezicale uroteliale iar invazia tumorală prostatică
a fost prezentă în 5 cazuri (71%).
Rezultate:
În toate cazurile operaţia a fost efectuată cu limite de siguranţă oncologică- rezultat
anatomopatologic de carcinom urotelial pTa-T1 G1-G2.
Nu s-au inregistrat complicaţii majore intra sau postoperator.
După o perioada medie de supraveghere de 26 de luni (16-86 de luni ) au fost inregistrate
2 decese prin comorbidităţile asociate şi doar unul singur prin diseminare tumorală
metastatică, 4 pacienţi fiind in viaţă cancer-free.
Concluzii
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Principalii factori de risc pentru recidiva tumorală uretrală au fost rezecţiile şi recidivele
multiple tumorale vezicale şi invazia tumorală prostatică.
Cu o tehnică chirurgicală adecvată, recidivele tumorale uretrale asincrone pot fi
rezolvate in limite de securitate oncologică în cazul absenţei determinărilor tumorale
pelvine sau la distanţă.
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