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Abstract

Objective: The aim of this study was to evaluate the results of laser therapy in urethral

strictures in comparison to those obtained after cold knife incision.

Material and Method: Between 2002 and 2007, in our Clinical Department we treated

patients with urethral strictures using the Nd:YAG laser Medilas Fibertome 5060 Dornier

type 1064 nm, with fibers diameters of 200, 360, 600 and 900 microns. We included 65

patients, 30 for laser therapy and 35 for cold knife procedure. The evaluation protocol

included clinical exam, lab tests, retrograde urethrography and urethral ultrasound (in

selected cases). The mean follow-up period was 30 months (15 to 60 months). Urethral

strictures were classified using the following criteria: etiology - iatrogenic, inflammatory,

posttraumatic or idiopathic; anatomy - penile or bulbar; length - less or more than 1 cm;

and initial or recurrent features.

Results. The mean operative time ranged from 10 to 15 minutes, depending on the

stricture length and fibrosis. Considering the pathology criteria, 60% of strictures were

iatrogenic, 16,6% inflammatory, 13,3% posttraumatic and 10% idiopathic. From the

anatomic point of view, we described 28 penile strictures (laser-12, cold knife-18) and

bulbar (37, laser-18, cold knife-19). The global success rates, recurrence-free after 12, 24,

36, 48 and 60 months, were 90%, 66,6%, 60%, 50% and 40% for the laser group, by

comparison to the cold knife group, which emphasized success rates of 82,9%, 57,2%,

37,2% 31,4% and 28,6%, respectively. The comparative results are presented for every

group of patients. Complications were described in 2 cases with penile edema due to

leakage of the irrigation fluid which imposed cystostomy with Uristyl.
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Conclusions: Laser fiber urethrotomy may offer good results in urethral strictures,

especially if they are small (less than 1cm) and appear for the first time. Laser therapy for

urethral strictures is a viable alternative to cold knife urethrotomy.

Key words: Urethra, Stricture, Laser, Cold Knife, Recurence

Rezumat

Obiective. Studiul şi-a propus evaluarea rezultatelor terapiei cu laser în strictura de uretră

comparativ cu cele obţinute cu lamă rece.

Material şi metodă. Între 2002 - 2007, în tratamentul stricturilor de uretră a fost utilizat

laserul Nd:YAG tip Medilas Fibertome 5060 Dornier, 1064 nm cu fibre avand grosimea

de 200, 360, sau 600 microni. Lotul studiat a inclus 65 de pacienţi, 30 operaţi cu laser şi

35 cu lama rece. Protocolul de diagnostic preoperator a inclus examenul clinic, analize de

laborator, uretrografie retrogradă şi ecografie uretrală (cazuri selecţionate). Cazurile au

fost clasificate şi urmărite din punct de vedere etiopatogenic (stricturi iatrogene,

inflamatorii, postttaumatice, idiopatice), anatomic (stricturi peniene şi bulbare), al

lungimii (mai mici, respectiv mai mari de un cm) şi al recidivelor (strictură iniţială sau

recidivantă). Perioada de urmărire medie a fost de 30 luni (15 - 60 luni).

Rezultate. Durata medie a intervenţiei a variat între 10 şi 15 minute. Etiopatogenic, 60%

dintre stricturi au fost iatrogene, 16,6% inflamatorii, 13,3% posttraumatice şi 10%

idiopatice. Din punct de vedere anatomic, în 28 cazuri stricturile au fost localizate penian

(12 operate cu laser respectiv 16 cu lamă rece), iar 37 au fost bulbare (18 pacienţi operaţi
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cu laser respectiv 19 cu lama rece). Rata globala de succes la 12, 24, 36, 48, şi 60 de luni

a fost de 90%; 66,6%; 60%; 50% respectiv 40% pentru pacienţii operaţi cu laser, şi de

82,9%; 57,2%; 37,2%; 31,4% si 28,6% la cei cu incizie cu lama rece. Complicaţiile au

fost minime, în două cazuri edemul peno-scrotal produs prin extravazarea lichidului de

irigaţie impunând cistostomie minimă suprapubiană.

Concluzii. Stricturile uretrale pot beneficia de vaporizare laser Nd:YAG, având rezultate

bune în special dacă sunt unice şi au lungime mai mică de un cm.

Terapia cu laser în strictura de uretră constituie o alternativă la uretrotomia clasică cu

lamă rece.

Cuvinte cheie: uretră, strictură, laser, incizie cu lamă rece, recurenţă
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Introducere

Introducerea, începând din anul 2002, a terapiei laser Nd:YAG în managementul

stricturilor de uretră din Clinica de Urologie a Spitalului Clinic de Urgenţă “Sfântul Ioan”

a permis obţinerea unor rezultate superioare pe termen scurt şi mediu în tratamentul

acestei patologii.

Scopul acestui studiu a fost reprezentat de evaluarea rezultatelor terapiei cu laser

în strictura de uretră comparativ cu cele obţinute prin tratamentul endoscopic cu lamă

rece. Monitorizarea pacienţilor a fost întreruptă după apariţia primei recidive a stricturii

de uretră, eventualele măsuri terapeutice ulterioare nefăcând obiectul acestei lucrări.

Urmărirea pacienţilor pe o perioadă de cinci ani a permis o analiză statistică de

tip Kaplan-Meyer rezultând o evaluare exactă a ratei recidivelor, cu exprimarea acestora

în dinamica intervalului de timp considerat. Astfel, în fiecare moment al periodei de

referinţă a existat o evaluare clară a recidivelor atât ca timp de apariţie, cât mai ales a

efectului comparativ al metodei de lucru folosite.

Material şi metodă

În perioada Ianuarie 2002 - Decembrie 2007, în Clinica de Urologie a Spitalului

Clinic de Urgenţă “Sf. Ioan” Bucureşti au fost trataţi prin utilizarea energiei laser un

număr de 30 de pacienţi cu stricturi uretrale. Studiul s-a realizat comparativ cu un lot

martor, de 35 de cazuri, la care incizia s-a realizat clasic, cu lamă rece.
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A fost utilizat un laser Nd:Yag tip Medilas Fibertome 5060 (Fig. 1), produs de

Dornier, cu lungimea de undă de 1064 nm, iar fibrele utilizate au avut grosimi de 200,

360, respectiv 600 microni (Fig. 2).

Fig. 1. Laser Nd:YAG Medilas Fibertome 5060

Fig. 2. Fibra laser de 600 microni

Protocolul de investigaţii a inclus examen clinic, probe de laborator, uretrografie

retrogradă şi ecografie uretrală în cazuri selecţionate.

Stricturile de uretră au fost clasificate în funcţie de:

1. Etiopatogenie - stricturi iatrogene, inflamatorii, postttaumatice şi idiopatice. Din

punct de vedere etiopatogenic 60% (18/30) dintre stricturi au fost iatrogene,
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16,6% (5/30) au fost inflamatorii, 13,3% (4/30) posttraumatice şi 10% (3/30)

idiopatice.

2. Localizare - stricturi uretrale peniene şi bulbare. Împărţirea lotului studiat în

funcţie de localizarea stricturii este prezentată în tabelul 1.

Vaporizare laser Lamă rece

Strictură peniană 12 16

Strictură bulbară 18 19

Total stricturi 30 35

Tabelul 1. Analiza lotului studiat din punct de vedere al localizării stricturii

3. Lungime - stricturi cu lungime mai mică de un cm şi mai mare de un cm.

Distribuţia stricturilor de uretră în funcţie de lungime este sintetizată în tabelul 2.

Vaporizare laser Lamă rece

Strictură uretrală < 1cm 10 15

Strictură uretrală > 1cm 20 20

Tabelul 2. Analiza lotului în funcţie de lungimea stricturii

4. Caracterul iniţial sau recidivant al stricturii

Pentru fiecare categorie în parte s-a urmărit ca cele două loturi de pacienţi (laser

respectiv lamă rece) să includă cazuri relativ apropiate atât din punct de vedere al

lungimii stricturii (mai mici sau mai mari de un cm) cât şi al caracterului iniţial sau

recidivant.
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Urmărirea s-a realizat la 12, 24, 36, 48, şi 60 luni, constând în examen clinic,

uroflowmetrie şi, în cazuri selecţionate, uretrografie retrogradă respectiv

uretrocistoscopie. Perioada medie de urmărire pentru pacienţii din studiu a fost de 30

luni (între 15 şi 60 luni).

Rezultate

Durata medie a intervenţiei cu fibră laser în strictura uretrală unică, cu lungime

mai mică de un cm a fost de 10 minute, iar în cazul stricturilor complexe aceasta a fost

de 15 minute. Nu s-au inregistrat complicaţii intraoperatorii cu excepţia a două cazuri, cu

edem peno-scrotal produs prin extravazarea lichidului de irigaţie ce a impus cistostomie

suprapubiană minimă de tip Uristyl.

Au fost urmărite atât rezultatele globale obţinute prin cele două proceduri cât şi

analiza în detaliu a acestora în funcţie de localizare, lungime, caracter iniţial sau

recidivant.

Rata globală de succes la 12, 24, 36, 48 şi 60 de luni pentru stricturile uretrale din

lotul studiat este reprezentată în tabelul 3.

12 luni 24 luni 36 luni 48 luni 60 luni

Laser 90% 66,6% 60% 50% 40%

Lamă rece 82,9% 57,2% 37,2% 31,4% 28,6%

Tabelul 3. Rata globală de succes
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Recidivele au fost urmărite pe perioada celor 60 de luni cu ajutorul graficului

Kaplan-Meyer. (grafic 1)

Grafic 1. Analiza tip Kaplan – Meyer a ratei globale de recidivă

În ceea ce priveşte stricturile cu localizare la nivelul uretrei peniene (fig. 3), ratele

de succes, fără recidivă, pe perioada celor 60 de luni sunt sistematizate în tabelul 4.

Fig. 3. Vaporizarea laser Nd:YAG a unei stricturi uretrale peniene

12 luni 24 luni 36 luni 48 luni 60 luni

Laser 83,3% 75% 66,6% 58,8% 58,8%

Lamă rece 75% 62,5% 50% 43,8% 37,5%

Tabelul 4. Rata de succes în stricturile uretrale peniene
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Analiza tip Kaplan-Meyer (grafic 2) demonstrează superioritatea vaporizării laser

în comparaţie cu incizia clasică cu lamă rece.

Grafic 2. Analiza tip Kaplan – Meyer a rezultatelor în stricturile uretrale peniene

În cazul stricturilor uretrale bulbare (fig. 4) rezultatele sunt sintetizate în tabelul 5.

12 luni 24 luni 36 luni 48 luni 60 luni

Laser 88,8% 83% 72,2% 66,6% 66,1%

Lamă rece 88,8% 72,2% 66,6% 66,1% 56,5%

Tabelul 5. Rata de succes în stricturile uretrale bulbare
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Fig. 4. Strictură uretrală bulbară - vaporizarea laser Nd:YAG

Pentru strictura de uretră bulbară (Fig. 4) distribuţia grafică de tip Kaplan-Meyer

(grafic 3), sugerează o rată mai redusă a recidivelor pentru pacienţii trataţi cu laser la

sfârşitul intervalului de timp.

Grafic 3. Analiza tip Kaplan – Meyer a rezultatelor în stricturile uretrale bulbare

În ceea ce priveşte stricturile uretrale cu o lungime mai mare de un cm (fig. 5),

utilizarea energiei laser s-a dovedit a fi superioară inciziei cu lamă rece, ratele de succes

la 12, 24, 36, 48 şi 60 de luni fiind concordante cu datele din literatură. (tabelul 6, grafic

4).

Fig. 5. Incizie laser pentru o strictură mai lungă de 1 cm
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12 luni 24 luni 36 luni 48 luni 60 luni

Laser 90% 70% 70% 70% 60%

Lamă rece 86,6% 73,3% 66,6% 60% 53,3%

Tabelul 6. Rata de succes în stricturile uretrale mai lungi de 1 cm.

Grafic 4. Analiza tip Kaplan – Meyer a rezultatelor în stricturile uretrale peste 1 cm

Rezultate similare în ceea ce priveşte superioritatea folosirii alternativei laser au

fost obţinute şi în cazul stricturilor sub un cm (fig. 6, tabelul 7, grafic 5).

Fig. 6. Vaporizare laser pentru o strictură sub 1 cm

12 luni 24 luni 36 luni 48 luni 60 luni
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Laser 90% 80% 75% 70% 70%

Lamă rece 90% 75% 65% 60% 55%

Tabelul 7. Rata de succes în stricturile uretrale < 1 cm.

Grafic 5. Analiza tip Kaplan – Meyer a rezultatelor în stricturile uretrale < 1 cm

În ceea ce priveşte stricturile uretrale recidivate cu o lungime mai mare de un cm,

rezultatele au fost diferenţiate în funcţie de tipul inciziei: ora 12, orele 12 şi şase,

respectiv incizie stelată (fig. 7, tabel 8).

Fig. 7. Incizie laser stelată pentru o strictură recidivată sub 1 cm
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Tip intervenţie Incizie ora 12 Incizie orele 12+6 Incizie stelată

Laser 25% (3/4) 25% (3/4) 20% (4/5)

Lamă rece 25%% (3/4) 25% (3/4) 20% (4/5)

Tabelul 8. Rata de succes în stricturile uretrale recidivate (funcţie de tipul inciziei)

Din păcate, datorită numărului relativ redus de pacienţi cu strictură multiplu

recidivată, analiza grafică nu poate oferi, din punct de vedere statistic, date suficiente

pentru concluzii în cazul acestei entităţi patologice (grafic 6).

Grafic 6. Analiza tip Kaplan – Meyer a rezultatelor în stricturile uretrale recidivate

Discuţii

Lotul de pacienţi inclus în studiu a fost eterogen din punct de vedere al lungimii

precum şi al caracterului iniţial sau recidivant al stricturii uretrale. De aceea, rezultatele

trebuie analizate în cadrul aceleiaşi grupe de pacienţi.
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Ţinând cont de aceste considerente, rezultatele globale, deşi în aparenţă modeste

la finalul celor cinci ani de studiu, indică totuşi o rată de succes superioară în cazul

utilizării laserului (40%) comparativ cu uretrotomia cu lamă rece (28,6%).

Dacă în primii doi ani de evaluare, rezultatele privind eficienţa celor două metode

sunt oarecum comparabile (90% rată de succes fară recidivă pentru incizie laser, faţă de

82,9% pentru uretrotomie la 12 luni, respectiv 66,6% faţă de 57,12% la 24 de luni), la 36

şi 48 de luni diferenţierea începe să devină evidentă (60% faţă de 37,2% respectiv 50%

faţă de 31,4%).

Datele obţinute sunt comparabile cu cele din literatura de specialitate. Astfel, într-

un studiu publicat relativ recent (2006), Kamp a descris pentru un lot similar (32 de

cazuri) o rata de succes de 75% după incizia laser Ho:YAG după o perioadă de urmărire

de 27 de luni. Autorul sugerează că rezultatele sunt comparabile cu cele obţinute după

uretrotomia clasică, reprezentând o alternativă viabilă uretroplastiei în cazul pacienţilor

cu comorbidităţi asociate [1].

Gurdal şi colaboratorii (2003) au obţinut o rată de succes la 6, 12 şi 24 de luni de

76%, 67% şi respectiv 52% după incizia cu laser Nd:YAG pe un lot de 21 de pacienţi,

putând fi luată în consideraţie înainte de uretroplastie [2].

Hossain şi colaboratorii raportează o eficienţă de circa 90% pe termen scurt (6 şi

12 luni postoperator), pentru stricturi cu lungime sub doi cm, fiind totuşi nevoie de o

perioadă mai lungă de urmărire pentru aprecierea eficienţei metodei [3].

Dogra (2004) raportează pe un lot de 29 de pacienţi, după 15 luni de urmărire, o

rată de succes de 65,51% după uretrotomie internă cu Holmium laser [4].
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Mazo şi colaboratorii, utilizând Holmium laser, obţin o rată de succes de 93% pe

un lot de 30 de cazuri la 12 luni postoperator [5]. Kural (2000) indică o rată de succes de

69% după 27 de luni de urmărire pentru 13 stricturi uretrale recidivate şi concluzioneză

că Ho:YAG poate fi o alternativă endoscopică viabilă [6]. Perkash raportează o eficienţă

de 93% la 18 luni postoperator la un lot de 42 de pacienţi [7].

Alţi autori (Smith, 1989) raportează rate crescute de recidive (67%) la un an după

uretrotomie laser Nd:YAG şi concluzionează că această alternativă nu oferă beneficii

evidente faţă de uretrotomia clasică cu lamă rece [8]. Într-un studiu precedent acelaşi

autor obţine 64% rată de recidivă şi face aceeaşi observaţie privind similitudinea

rezultatelor după uretrotomia clasică cu lamă rece şi cea cu laser [9].

Particularitatea rezultatelor obţinute în loturile stricturilor uretrale peniene şi

bulbare este dată de includerea atât a stricturilor recidivate cât şi a celor cu lungimi

variabile, singurul element comun de legătură constituindu-l clasificarea anatomică. De

aceea rezultatele sunt oarecum apropiate între grupul stricturilor peniene şi cel al

stricturilor bulbare, diferenţele fiind minime. Se constată rezultate superioare în cazul

procedurii laser comparativ cu lama rece la pacienţii din ambele loturi. Clasificarea care

reflectă cel mai fidel rezultatele, este cea realizată în funcţie de lungimea stricturii (mai

mică respectiv mai mare de un cm) şi a caracterului recidivant al acestora. În grupul

pacienţilor cu strictură uretrală mai mică de un cm, rezultatele excelente se obţin la 12

luni postoperator (90% pentru ambele proceduri), rezultatele la cinci ani fiind, de

asemenea, bune (70% pentru laser comparativ cu 55% pentru uretrotomia cu lamă rece).

Rezultate bune se obţin şi la pacienţii cu stricturi peste un cm (90% după 12 luni în cazul

utilizării fibrei laser, respectiv 86,6% după uretrotomia cu lamă rece). Aceste rezultate
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sunt obţinute în cazul stricturilor iniţiale (fără recidivă la momentul operaţiei) fiind total

diferite faţă de cele obţinute în cazul stricturilor recidivate. Este practic categoria cel mai

des întâlnită, evoluţia acestor pacienţi fiind marcată de o rată crescută a recurenţelor. De

aceea, tratamentul endoscopic este uneori ineficient, mai ales în cazul stricturilor uretrale

multiplu recidivate, uretroplastia fiind de cele mai multe ori, singura alternativă viabilă.

În categoria pacienţilor cu stricturi uretrale recidivate cu lungimi mai mari de un

cm (13 pacienţi) toate cazurile au avut de-a lungul timpului multiple intervenţii

endoscopice (uretrotomie internă optică cu lamă rece) având rezultate slabe în timp.

Agresivitatea acestor stricturi recidivate, necesită incizii complexe (la ora 12, 3, 6 şi 9)

uneori impunându-se vaporizare circulară (în cazul utilizării laserului).

Datorită unui număr relativ mic de pacienţi cu strictură multiplu recidivată trataţi

endoscopic, grafica recidivelor nu poate oferi date suficiente pentru concluzii la acest tip

de patologie uretrală.

Cele mai bune rezultate au fost obţinute la pacienţii la care s-a impus incizie

unică la ora 12, cea mai bună evoluţie înregistrându-se la cei la care s-a practicat incizie

laser. Deşi rezultatele sunt oarecum similare pe termen lung, pe termen scurt se observă

un avantaj în cazul utilizarii laserului, dificil de estimat datorită numarului redus de

pacienţi. La pacienţii cu incizie la orele 12 şi 6, rezultatele sunt relativ asemănătoare, la

fel ca şi în cazul pacienţilor cu incizie stelată cu lamă rece sau vaporizare circulară cu

fibra laser. Totuşi, deşi numărul pacienţilor este relativ redus, există diferenţele în

favoarea pacienţilor la care s-a utilizat laserul.
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Concluzii

Terapia cu laser Nd:YAG în stricturile uretrale constituie o alternativă la

uretrotomia clasică cu lamă rece. Rezultatele cele mai bune se obţin în cazul stricturilor

cu lungime mai mică de un cm şi nerecidivate. Pentru cazurile cu stricturi recidivate sau

lungimi mai mari de un cm, alternativa chirurgiei deschise trebuie luată în considerare.

Urmărirea în timp a recidivelor cu ajutorul curbelor statistice de tip Kaplan-

Meyer, permite aprecierea comparativă exactă, în fiecare moment al perioadei de

urmărire, atât a cazurilor cât şi a metodelor de lucru folosite. La majoritatea pacienţilor,

terapia laser s-a dovedit superioară inciziei cu lamă rece, rezultatele neconcludente pe

anumite loturi datorându-se pe de o parte cazurilor cu stricturi multiple, recidivante sau

mai lungi de un cm, iar pe de altă parte numărului relativ restrâns de bolnavi care au

beneficiat de această opţiune terapeutică.

Investigaţia preoperatorie amănunţită a cazurilor utilizând atât metodele “clasice”

(uretrografie retrogradă, uretroscopie) cât şi aprecierea ecografică a calusului prezintă

avantajul inciziei cu precizie în zona de concentrare maximă a ţesutului fibros.

Stricturile recidivate pot beneficia de uretromie internă optică cu fibra laser,

având rezultate bune în special dacă sunt unice şi au lungime mai mică de un cm.

La cazurile complexe, cu recidive multiple, metoda nu oferă rezultate

satisfacătoare, uretroplastia reprezentând indicaţia optimă pentru aceşti pacienţi.
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