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Abstract:
Suburethral slings placed in the „tension free” fashion (TVT – tension free

vaginal tape or TOT – transobturator tape) represent, now, the favorite modalities, used
by most urologists, in the surgical treatment of stress urinary incontinence. There are a lot
of controversies about the use of one or the other of both technics, beeing the choice of
urologist by his experience.
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Introducere
Incontinenţa urinară reprezintă pierderea involuntară de urină, prin uretră, ce

poate fi cauzată de factori fiziologici, patologici, farmacologici sau psihologici [1]. Este,
în acelaşi timp, o problemă majoră de sănătate, subdiagnosticată datorită neprezentării
pacientelor la medic sau prezentării tardive.

Incontinenţa urinară de efort (IUE) reprezintă pierderea de urină prin uretră, care
are loc în momentul efectuării unei activităţi fizice care duce la creşterea presiunii
intraabdominale (tuse, strănut, râs etc.). Cantitatea de urină pierdută variază de la câteva
picături, până la un jet urinar abundent. IUE nu reprezintă o problemă medicală şi socială
recentă, dar importanţa atribuită acestei afecţiuni este în creştere, ştiindu-se că
incontinenţa urinară are profunde efecte psiho-sociale şi economice. [2,3]

Fiziopatologia IUE este în continuare neelucidată, cunoscându-se faptul că sunt
implicate mecanisme complexe. Pe scurt, mecanismul prin care se produce incontinenţa
este următorul: creşterea presiunii intraabdominale se transmite vezicii, iar, prin creşterea
secundară a presiunii intravezicale, este forţată uretra, care se va deschide. [2,4]



Incontinenţa pare a fi cauzată de disfuncţia mecansimelor neuro-musculare ale
planşeului pelvin, combinată sau nu cu traumatisme sau alte afectări la nivelul ţesuturilor
de susţinere ale uretrei sau colului vezical. Pierderea tonusului uretral intrinsec este un alt
mecanism implicat (disfuncţii neuro-musculare ale sfincterului striat, atrofia mucoasei).

Factorii de risc pentru apariţia IUE sunt: naşterea pe cale vaginală (unii autori
susţin că sarcina propriu-zisă reprezintă un factor de risc), menopauza (prin
hipoestrogenism urogenital), constipaţia cronică, obezitatea, tulburări respiratorii (bolile
pulmonare cronice) sau eforturi fizice care suprasolicită organismul, intervenţiile
chirurgicale în sfera pelvină (prin denervări şi cicatrizări), iradierea pelvină etc. [1,2,4,5]

Diagnosticul IUE presupune o anamneză amănunţită (din istoricul pacientei se pot
obţine informaţii extrem de preţioase pentru un diagnostic corect, în special prin
utilizarea calendarelor micţionale), examen fizic complet (inclusiv examinare
abdominală, perineogenitală, teste de pierdere a urinei), cistoscopie, investigaţii
imagistice (ecografie abdominală, eventual cistouretrografie sau UIV), investigaţii
urodinamice (permit un diagnostic optim) şi de laborator (hemogramă, biochimie, teste
de coagulare, sumar de urină şi urocultură). [1,2]

Tratamentul IUE poate fi:
 conservator:

o modificări comportamentale (scădere în greutate, renunţare la fumat etc.)
o măsuri de reeducare a vezicii urinare
o exerciţii Kegel de reeducare a planşeului pelvin
o metode de stimulare electrică
o terapie cu estrogeni
o pesare

 tratament chirurgical minim invaziv (injectare de agenţi resorbabili sau
neresorbabili, balonete parauretrale ACT)

 tratament chirurgical: tehnica Burch, proceduri cu ace, implantarea de sfincter
artificial, colporafie anterioară, montarea de bandelete suburetrale „tension free”
(TVT – tension free vaginal tape sau TOT – transobturator tape). [1,2]
TOT şi TVT reprezintă, la ora actuală, procedee de referinţă în tratamentul IUE,

bazându-se pe susţinerea uretrei prin montarea unor bandelete suburetrale neresorbabile.
Studiile nu au demontrat o diferenţă semnificativă între cele două metode (din punct de
vedere al rezultatelor), alegerea uneia sau alteia reprezentând de fapt alegerea chirurgului
urolog, în funcţie de rezultatele proprii şi, mai ales, de experienţa sa.

TOT a fost descrisă pentru prima dată în Olanda, în 1998, şi introdusă în Franţa
de Delorme în 2001, iar în SUA în 2003.

TOT presupune inserţia unei bandelete de polipropilen prin gaura obturatorie, prin
procedeu „outside-in” sau „inside-out”. TVT se deosebeşte prin pasajul bandeletei
retropubian şi prin scoaterea ei la tegument, suprapubian. Ambele tehnici pot fi insoţite
de complicaţii postoperatorii: hemoragie intraoperatorie, perforaţia vezicii sau a uretrei,
dezvoltarea de fistule uretro-vaginale, eroziuni ale peretelui vaginal, retenţie de urină
(retenţia acută după suprimarea sondei uretrovezicale sau retenţii urinare persistente),
infecţii urinare, dispareunie, hiperactivitate detrusoriană „de novo”. [1,2,3]

Scop



Scopul acestui articol este de a evalua eficienţa, complicaţiile şi limitele
intervenţiei chirurgicale de montare a bandeletei suburetrale transobturatorii în maniera
„tension free” (TOT), în experienţa Clinicii de Urologie din Braşov.

Material şi metodă

În perioada ianuarie 2008 – iulie 2008, în Clinica de Urologie a Spitalului Clinic
Judeţean de Urgenţă Braşov, au fost tratate, prin montarea de bandelete suburetrale
transobturatorii în maniera „tension free” (TOT), 21 paciente diagnosticate cu
incontinenţă urinară de efort.

Vârsta medie a pacientelor a fost de 58 ani.
Protocolul de investigaţii a cuprins anamneza amănunţită, examenul clinic

complet (inclusiv examinarea vaginală), probe uzuale de laborator (inclusiv sumar de
urină, urocultură şi teste de coagulare), uretrocistocopie (cu efectuarea concomitentă a
manevrelor Marshall sau Ulmsteen), ecografie abdominală şi, în unele cazuri, urografie
i.v.

În nouă cazuri s-a considerat oportună administrarea, pre şi postoperatorie, de
estrogeni locali, sub formă de ovule intravaginale.

Toate intervenţiile au fost efectuate sub anestezie rahidiană.
Durata medie a intervenţiei chirurgicale propriu-zise a fost de 30 minute.
Postoperator, toate pacientele au primit medicaţie antialgică, antiinflamatorie,

antibiotică şi heparină cu greutate moleculară mică.
Sonda uretrovezicală a fost suprimată la 24-48 de ore postoperator.
Pacientele au fost externate, în medie, la patru zile postoperator şi reexaminate la

14 zile de la externare, în ceea ce priveşte plaga operatorie vaginală şi confortul
micţional.

Rezultate
Rezultatele au fost favorabile în toate cele 21 de cazuri, complicaţiile

intervenţiilor fiind minore. O pacientă a prezentat, la 14 zile postoperator, o eroziune
vaginală parţială care a evoluat favorabil sub tratament conservator, la controlul efectuat
la o lună, leziunea fiind practic vindecată.

Imperiozitate micţională a fost evidenţiată în trei cazuri, fiind necesară
administrarea de medicaţie anticolinergică timp de 10-14 zile (în toate cazurile
simptomatologia s-a remis).

Hemoragia intraoperatorie a fost minimă. Nu s-au înregistrat cazuri de perforaţie
vezicală sau leziuni uretrale şi nici dezvoltarea de fistule uretrovaginale.

După suprimarea sondei uretrovezicale, pacientele au urinat spontan (nici un caz
de retenţie acută de urină), cinci paciente prezentând disurie în primele 24 ore.

Discuţii
Incontinenţa urinară reprezintă o afecţiune frecvent întâlnită în patologia femeii,

fiind, încă, un subiect ocolit de paciente în discuţiile cu medicul (incontinenţa fiind
considerată ori normală din punct de vedere al înaintării în vârstă, ori tranzitorie).



Repercursiunile pot fi devastatoare asupra diferitelor aspecte ale vieţii femeii, afectând
activităţile normale zilnice, relaţiile interpersonale, debilitând pacienta din punct de
vedere social.

Se consideră că, în tratamentul curativ al IUE, există două proceduri care şi-au
dovedit eficacitatea pe termen lung: colposuspensia Burch şi montarea de bandelete
suburetrale. [1,2,3]

Există încă numeroase controverse legate de alegerea unuia dintre procedeele tip
„tension free”: TOT sau TVT. În general, alegerea uneia dintre tipurile de intervenţii îi
aparţine urologului, în funcţie de experienţa acestuia. Sunt însă studii care demonstrează
diferenţe între TOT şi TVT, nu în ceea ce priveşte rata de succes a intervenţiei (în multe
studii comparabile), ci referitor la complicaţiile postoperatorii, susţinându-se că TOT este
o procedură mai sigură şi chiar mai rapidă în execuţie. Se apreciază că TVT, deşi urmată
rar de complicaţii, are un risc mult mai mare de lezare a unor elemente importante,
datorită abordului de la nivelul peretelui abdominal anterior. Singura îngrijorare în
tehnica TOT este legată de posibila interesare a vaselor obturatorii, deşi arteriografiile
pelvine demonstrează că, prin respectarea paşilor tehnicii, inserţia acului de ghidaj se face
într-o zonă relativ sigură, la cel puţin 3 cm de vasele obturatorii [6]. Avantajele TOT par
a fi: metodă mai sigură, mai rapidă, riscuri scăzute de a leza elemente importante
(intestin, vezică urinară), riscuri scăzute de sângerare, lipsa pasajului retropubian, lipsa
plăgii abdominale şi o rată mai scăzută a simptomelor iritative vezicale. Se susţine, de
asemenea, că TOT asigură o poziţie mai anatomică în comparaţie cu TVT. În cazul
pacientelor obeze sau care prezintă plăgi abdominale postoperatorii, folosirea tehnicii
TVT este destul de riscantă, motiv pentru care TOT reprezintă modalitatea de ales în
special în aceste cazuri. [1,2,3,7,8]

Imperiozitatea micţională postoperatorie pare a fi mai frecvent întâlnită în cazul
pacientelor la care s-a efectuat TVT, în timp ce alte complicaţii (febră, hematoame,
eroziune vaginală, dispareunie) reprezintă subiect de controverse (mai frecvente pentru
TVT în unele studii, similare în altele). [1,2,7,8]

Din studiul nostru, deşi bazat pe un număr mic de cazuri, reiese că tratamentul
incontinenţei urinare de efort prin tehnica TOT este un tratament eficient, cu complicaţii
minime şi bine suportat de paciente.

Putem concluziona că, deşi suntem la început în ceea ce priveşte montarea de
bandelete suburetrale, rezultatele ne încurajează. Acest articol reprezintă împărtăşirea
unei experienţei de debut şi, în acelaşi timp, dovada entuziasmului nostru pentru această
modalitate de tratament, urmând a reveni cu rezultate mai complexe o dată cu acumularea
unei experienţe mai vaste.
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Rezumat:
Montarea de bandelete suburetrale în maniera „tension free” (TVT – tension free

vaginal tape sau TOT – transobturator tape) reprezintă, la ora actuală, modalităţi preferate
de mulţi urologi pentru tratamentul chirurgical al incontinenţei urinare de efort. Există,
însă, numeroase controverse legate de folosirea uneia sau alteia dintre tehnici, aceasta
fiind, de regulă, alegerea chirurgului, în funcţie de experienţa sa.
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