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Abstract

Introduction

A large variety of foreign body was described at the level of bladder. Even the diagnostic

is no difficult, especially with the radiological methods, the treatment can be a challenging

problem for the urologist for safely and minimally -invasive removal of this foreign body.

Case report

A 22-year-old male was reffered to our emergency room for a acute urinary retention due

to the presence of a foreign body at the level of uretra. Clinical exam and pelvis

radiography present an opac structure with a knot at the bladder neck level making

extraction of the cable impossible. Cystoscopic examination confirm the radiological

image. A 10 mm laparoscopic trocar was introduced suprapubically and a 10 mm scissor

cut the electric cable and his knot under a cistoscopic control. The electric cable was

extract via laparoscopical trocar with the 10 mm laparoscopic forceps. An 18 ch urethro-

vezical catheter and a Retzius drainage tube at the percutaneous approach point was

inserted.

Rezults

Operative time was 30 minutes. No major analgesic therapy was required. The Retzius

drainage tube was extracted the next day and the patient was discharged the second

postoperative day. A prophylactic antibiotic treatment was maintained 10 days



postoperativelly. Urethro-vesical drainage tube was extracted in day seven after the

surgical intervention.

Conclusions

Bladder foreign body extraction-an electric cable in this case-can be performed by a

bipolar approach transurethral and suprapubic, combaining the laparoscopy and

cystoscopy advantages.
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Introducere

O mare varietate de corpi străini au fost

extraşi din vezica urinară de-a lungul

timpului, în literatura de specialitate

fiind raportate o multitudine de cazuri.

Aceste obiecte au fost găsite, în general,

la pacienţii cu tulburări psihice în scopul

autostimulării la nivel uretral pentru

obtinerea unor plăceri sexuale [1]. La

copii aceste obiecte sunt introduse

accidental prin neglijenţa părinţilor ce

lasă copiii nesupravegheaţi [2]. Prezenţa

unor corpi străini la nivel vezical în

scopul autocateterizării este foarte rară şi

apare mai ales la persoanele vârstnice cu

o patologie prostatică. Dacă diagnosticul

acestor entităţi patologice este relativ

simplu mai ales paraclinic, prin

investigatii radiologice, tratamentul

stimulează imaginaţia medicului pentru

extragerea în condiţii de siguranţă prin

procedee minim-invazive a corpilor

străini [3].

Obiectiv

Lucrarea îşi propune se prezinte o

metodă de tratament minim-invazivă,

bipolară–transuretral şi suprapubian în

vederea extragerii unui cablu electric de

la nivelul vezicii urinare.

Prezentare de caz

Un tânăr de 22 de ani s-a prezentat de

urgenţă în serviciul nostru cu un corp

străin la nivelul uretrei, urmat apoi de o

retenţie acută de urină. Examenul local a

evidenţiat prezenţa unui cablu electric

(gol la interior, fără conţinut) exteriorizat

de aproximativ 15 cm de la nivelul

meatului uretral.

Deoarece pacientul prezenta dureri la

nivelul hipogastrului, primul gest după

examinarea locala şi administrarea unei

asocieri antibiotice cu spectru larg

(aminoglicozide + florochinolonă) a fost

o tractiune uşoară pentru a încerca

eliminarea corpului străin (fig 1). Acest

gest nu a avut succesul scontat din cauza

unui posibil obstacol uretral şi/sau

vezical. Anamneza efectuată succint a



relevat modul uşor hilar prin care cablul

electric a ajuns la nivelul vezical.

Pacientul, fiind pe un mijloc de transport

în comun, a simţit necesitatea acută de a

micţiona. Întâmplător pacientul a avut la

dispoziţie un cablu electric de

aproximativ 75 cm lungime fără miez

metalic şi un recipient de plastic gol. Tot

întâmplător pacientul a urmărit cu o zi

înainte un reportaj despre cateterizare

uretrală la om. Tentativa de

autocateterizare a reuşit, dar din cauza

pudorii pacientului şi-a introdus

intrauretral tot cablul electric. În

momentul când a încercat evacuarea

cablului acesta s-a oprit la 15 cm de

meatul uretral.

Ecografia de urgenţă a prezentat

multiple imagini hiperecogene cu con de

umbră posterior. S-a decis efectuarea de

urgenţă a unei radiografii renale simple

(fig 2). Aceasta a evidenţiat o structură

radioopacă sub forma unei bucle, care la

nivelul colului vezical forma un nod

făcând imposibilă tracţiunea.

S-a decis intervenţia chirurgicală minim-

invaziva de urgenţă sub rahianestezie.

S-a introdus transuretral un cistoscop de

18 ch care a evidenţiat cablul

intravezical şi nodul de la nivelul colului

vezical (fig 3).

Fig 1 Tracţiunea uşoară a cablului

exteriorizat la nivelul meatului uretral

Fig 2 Cablul intravezical şi prezenţa nodului la
nivelul colului vezical

Fig 3 Cistoscopia cu prezenţa cablului
intravezical



Tentativa de desfacere a nodului cu

ajutorul pensei de corp străin introdusă

pe canalul de lucru al cistoscopului s-a

soldat cu un eşec din cauza materialului

dur al plasticului cablului electric (fig 4).

S-a decis introducerea unui trocar de

laparoscopie suprapubian pe o incizie de

10 mm şi extragerea cablului electric

printr-un abord bipolar (fig 5). Pe acest

trocar s-a introdus o foarfecă de 10 mm

ce a secţionat cablul electric şi nodul

sub control cistoscopic şi ulterior

extragerea fragmentelor rezultate(fig 6).

Montarea unei sonde uretro-vezicale 18

ch si a unui drenaj prevezical la nivelul

inciziei de cistostomie a incheiat

intervenţia chirurgicală.

Rezultate

Lungimea cablului electric extras a fost

de aproximativ 75 cm (Fig 7)

Timpul operator a fost de 30 de minute.

Pacientul nu a solicitat antialgice majore.

Drenajul prevezical a fost suprimat a

doua zi postoperator, a treia zi pacientul

externându-se. Tratamentul antibiotic şi

sonda uretro-vezicală au fost menţinute

profilactic tip de 10 şi respectiv 7 zile.

Fig 4 Tentativa de extragere cu pensa de
corp străin

Fig 5 Introducerea trocarului de 10 mm
suprapubian

Fig 6 Secţionarea cablului electric cu
foarfeca de laparoscopie şi extragerea
cu pensa de laparoscopie

Fig 7 Cablul electric extras de la nivelul
vezicii



La externare pacientul a fost supus unui

consult psihiatric de specialitate care nu

a evidenţiat nici o patologie în sfera

psihiatrică

Discuţii

Un mare număr de obiecte prezente la

nivel vezical sau la nivelul organelor

sexuale masculine au fost descrise in

literatură. Motivele introducerii acestora

de către pacienţi au fost diverse, fie în

scop erotic, terapeutic, fie din

curiozitate. Marea majoritate a

pacienţior sunt prea ruşinaţi pentru a

admite că şi-au introdus aceste obiecte şi

se prezintă la medic doar când apare o

complicaţie cum este hematuria, retenţia

acută de urină, infecţia urinară cu sau

fără apariţia unui abces. Corpii străini

decelaţi la nivelul vezicii urinare pot

genera, ocazional, probleme de

diagnostic, mai ale când datele din

anamneză nu sunt credibile [4]. Rareori

inspecţia şi palparea conferă date

notabile cu privire la etiologia şi

complicaţiile acestor patologii.

Evaluările radiologice fără substanţă de

contrast şi cistoscopia sunt cele care

stabilesc diagnosticul şi ghidează decizia

terapeutică[5]. Eckford SD şi colab.,

într-o sinteză a datelor din literatură

subliniază faptul că momentul deciziei

terapeutice trebuie să ţină seama de

natura corpului străin şi manevra de

extragere să realizeze cu preţul unei

traume minime atât la nivelul uretrei cât

şi la nivelul vezicii urinare. [6] Corpii

străini localizaţi sub diafragma

urogenitală sunt extraşi prin manevre

endoscopice, transuretrale, cu ajutorul

pensei de corpi străini, pe când cei situaţi

deasupra diafragmei urogenitale, mari,

beneficiază de manevre endoscopice de

mai mare anvergură, care pot necesita

fragmentarea acestora. O altă opţiune

pentru aceste obiecte de la nivel vezical

o reprezintă chirurgia deschisă prin

abord tansvezical suprapubian, tehnică

rezervată corpilor străini de dimensiuni

mari sau când intervenţia endoscopică

nu are rezultatul scontat.

Schloss WA şi colab. menţionează în

1950 despre prezenţa unui termometru la

nivel vezical şi extragerea lui cu ajutorul

rezectoscopului Stern-McCarthy, acesta

fiind de fapt primul articol menţionat in

arhivele electronice de specialitate cu



privire la extragerea unui corp străin de

la nivelul vezical [7].

Abordul laparoscopic este o tehnică care

oferă oportunitatea dezlegării unor

noduri apărute intravezical sau

manipularii acestor corpuri străine cu

ajutorul unor instrumente mai rigide

decât cele de endourologie, poate asigura

vindecare şi o reintegrare

socioprofesională mai rapidă datorită

caracterului său minim-invaziv. [8]

Cazul prezentat a avut trei particularităţi.

Prima a constat într-o anamneză mai

puţin obişnuită, cauzele care au dus la

introducerea cablului electric au fost pe

de-o parte prezenţa unei imperiozităţi

funcţionale specifică vârstei a III-a şi pe

de altă parte o curiozitate legată de

organul sexual şi actul micţional la o

persoană fără patologie psihiatrică

decelabilă. De asemenea o altă

particularitate a constat în prezenţa unui

nod intravezical strâns apărut din cauza

lungimii cablului care a făcut imposibilă

extragerea manuală a acestuia. A treia

particularitate a constat în modalitatea

minim-invazivă bipolară-endoscopică

transuretrală şi laparoscopică

suprapubiană-de extracţie a cablului

electric astfel încât evoluţia

postoperatorie a fost optimală iar

cicatricea postoperatorie a fost aproape

insesizabilă la o lună postoperator. O

analiză a articolelor publicate nu a

evidenţiat niciun caz care să prezinte

extragerea unor corpi străini prin

combinarea celor două tehnici

cistoscopie şi laparoscopie.

În concluzie putem afirma că evacuarea

acestor obiecte de la nivelul vezicii

urinare-în cazul de faţă un cablu electric-

poate fi efectuată printr-un abord bipolar

transuretral şi suprapubian, abord ce

combină avantajele endourologiei cu

cele ale laparoscopiei, oferind o imagine

de calitate cu ajutorul cistoscopului şi

folosirea unor instrumente mai puternice

cum sunt cele de laparoscopie.
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Rezumat

Introducere

O mare varietate de corpuri străine au fost descrise la nivelul vezicii urinare. Dacă

diagnosticul acestor patologii este relativ simplu mai ales paraclinic, prin investigatii

radiologice, tratamentul stimulează imaginaţia medicului pentru extragerea în condiţii de

siguranţă şi minim invaziva corpurilor stăine

Prezentare de caz

Tânăr de 22 de ani s-a prezentat de urgenţă în serviciul nostru cu un corp străin la nivelul

uretrei, urmat apoi de o retenţie acută de urină. Examenul clinic şi imagistic-radiografia



renală simplă- a evidenţiat o structură radioopacă sub forma unei bucle, care la nivelul

colului vezical forma un nod făcând imposibilă tracţiunea. Examenul cisoscopic a a

prezentat un cablu intravezical cu on nodul de la nivelul colului vezical. S-a introdus un

trocar de laparoscopie suprapubian pe care s-a introdus o foarfecă de 10 mm ce a

secţionat cablul electric şi nodul acestuia sub control cistoscopic. Ulterior acesta a fost

extras cu pensa de 10 mm. S-a montat o sondă uretro-vezicale 18 ch şi a un drenaj

prevezical la nivelul punctului de cistostomă.

Rezultate

Timpul operator a fost de 30 de minute. Pacientul nu a solicitat antialgice majore.

Drenajul prevezical a fost suprimat a doua zi postoperator, a treia zi postoperator

pacientul s-a externat. Tratamentul antibiotic şi sonda uretro-vezicală au fost menţinute

profilactic tip de 10 şi, respectiv, 7 zile.

Concluzii

Evacuarea unor corpuri straine de la nivelul vezicii urinare-în cazul de faţă un cablu

electric-poate fi efectuata printr-un abord bipolar transuretral şi suprapubian care

combină avantajele endourologiei cu cele ale laparoscopiei.

Cuvinte cheie: cablu electric intravezical, nod, abord bipolar, cistoscopie, laparoscopie


