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Rezumat

Introducere. Stenturile uretrale tip Memokath sunt realizate din aliaj Nichel –
Titaniu şi prezintă memorie termică, poziţionarea şi, mai ales, îndepărtarea acestora
putându-se realiza cu uşurinţă. Lucrarea analizează tehnica operatorie şi rezultatele
imediate în cazul inserării stenturilor uretrale termoexpandabile tip 044.

Material şi metodă. Tehnică operatorie. În perioada martie - aprilie 2007, în
cadrul Clinicii de Urologie a Spitalului Clinic de Urgenţă “Sf. Ioan” s-a realizat montarea
de stenturi uretrale metalice tip Memokath 044 la trei pacienti. Toţi pacienţii au fost
diagnosticaţi cu stricturi uretrale multiplu operate şi recidivate, cu cel puţin patru
intervenţii chirurgicale în antecedente. Protocolul de diagnostic a inclus examen sumar de
urină, urocultură, probe bioumorale uzuale, ecografie abdominală şi uretrografie
retrogradă. Tratamentul antibiotic preoperator pentru eradicarea infecţiei urinare a fost
necesar în două cazuri.

Intervenţiile s-au efectuat sub anestezie rahidiană. Primul timp operator a constat în
evaluarea stricturii (localizare, lungime). Un pacient cu strictura bulbară stransă a
necesitat uretrotomie optică internă (incizie stelată), la ceilalţi doi fiind suficientă doar
dilatarea până la CH 24. După alegerea lungimii exacte a stentului, corespunzătoare
tipului de strictură, s-a realizat pregătirea acestuia, urmată de inserarea propriu-zisă sub
control vizual direct. După poziţionarea capătului proximal al stentului s-a realizat
expansionarea acestuia folosind 50 ml ser fiziologic încălzit la 550 C, urmată de control
vizual şi radiologic. Nu s-au înregistrat incidente intraoperatorii sau complicaţii
postoperatorii. Durata de spitalizare a fost de 24 ore, toţi pacienţii prezentând micţiuni
fiziologice.

Concluzii. Pacienţii cu stricturi uretrale, peniene sau bulbare, multiplu operate şi
recidivate beneficiază de o nouă alternativă terapeutică cu o curbă de învăţare rapidă,
eficienţă deosebită, complicaţii minime şi rezultate imediate foarte bune.

Cuvinte cheie: Memokath 044, stent metalic, strictură uretrală, tratament minim
invaziv
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Endoprotezarea transuretrală a fost descrisă încă din antichitate, fiind cunoscută
utilizarea unor „tuburi” de papirus pentru realizarea drenajului urinar. Ulterior, în secolul
3 I.C., Erasistrate a utilizat noţiunea de „cateter” pentru un tub metalic folosit la pacienţii
cu retenţie completă de urină. În epoca modernă, sondele sau cateterele uretrale sunt
confecţionate din diferite tipuri de biomateriale, putând fi utilizate de regulă pentru drenaj
temporar, de obicei sub 30 de zile. Dispozitivele de drenaj urinar utilizate pentru perioade
mai mari de o lună sunt cunoscute sub denumirea de „dispozitive medicale implantabile”
sau „proteze”. Introducerea lor în practică a debutat în urmă cu peste 25 de ani, KM
Fabian (1980) fiind primul care a descris tehnica unui cateterism „parţial” al uretrei prin
utilizarea unei proteze metalice spiralate [1].

Cercetările recente au urmărit introducerea în practică a “stentului ideal”: uşor de
manevrat, stabil după inserţie, radioopac, rezistent la încrustare şi infecţie, care poate fi
folosit pe termen lung şi al cărui preţ de cost să fie redus. Astfel, s-au dezvoltat stenturile
uretrale din polimeri şi stenturile metalice.

Stenturile metalice tip Memokath 044 au fost introduse în practica medicală în
1992. Lucrarea analizează tehnica operatorie şi rezultatele imediate în cazul inserării
stenturilor termoexpandabile tip Memokath 044, realizând şi o trecere în revistă a
literaturii de specialitate.

Material şi metodă. Tehnica operatorie.
În perioada martie - aprilie 2007, în cadrul Clinicii de Urologie a Spitalului Clinic

de Urgenţă “Sf. Ioan” s-a realizat montarea de stenturi uretrale metalice
termoexpandabile tip Memokath 044 la trei pacienti.

Toţi pacienţii au fost diagnosticaţi cu stricturi uretrale multiplu operate şi recidivate,
cu cel puţin patru intervenţii chirurgicale în antecedente. Protocolul de diagnostic a inclus
examen sumar de urină, urocultură, probe bioumorale uzuale, ecografie abdominală şi
uretrografie retrogradă. Tratamentul antibiotic preoperator pentru eradicarea infecţiei
urinare a fost necesar în două cazuri.

Intervenţiile s-au efectuat sub anestezie rahidiană. S-au utilizat stenturi tip
Memokath 044TW pentru inserţie cu instrumentar rigid. Acestea se expansionează
intraoperator doar la nivelul extremităţii proximale, fiind indicate, mai ales, pentru
stricturile uretrale bulbare. Stricturile peniene necesită montarea unui stent tip 045 TW
sau TTW, care se expansionează la nivelul ambelor capete (proximal şi distal). Stentul
045 TW se expansionează similar la nivelul ambelor extremităţi (de la 24 la 44 CH), pe
când la cel 045 TTW diametrul capătului distal după expansiune este de 44CH, iar al
capătului proximal de 34 CH.

Echipamentul necesar intervenţiei constă în:
 Set de inserţie Memokath 044TW
 Cistoscop rigid cu optică CH 12 de 00 – 150

 Gel anestezic local
 Seringă Guyon de 100 ml
 50 ml apă sterilă încălzită la 550C
 Termometru pentru verificarea temperaturii apei.
 50 ml apă sterilă la 50C
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Diametrul stenturilor uretrale utilizate variază de la 24 CH (înainte de expansiune),
la 44 CH (la nivelul capătului proximal, după expansiune). Lungimile standard sunt de
30, 40, 50, 60 şi 70 mm. Este recomandat ca, în momentul intervenţiei, să existe toate
dimensiunile disponibile, alegerea dimensiunii exacte a stentului realizându-se
intraoperator.

Stentul Memokath 044TW este montat într-un sistem de inserţie, fiind protejat de o
teacă din plastic care se îndepărtează intraoperator prin incizia celor trei benzi de plastic
(Figura 1).

Procedura de inserţie a stenturilor prostatice tip Memokath necesită respectarea
întocmai a timpilor operatori.

Astfel, într-un prim timp operator s-a practicat uretrocistoscopie pentru a aprecia
localizarea si lungimea stricturii uretrale. În cazul stricturii largi (pacient cu sondă uretro-
vezicală menţinută pe loc în urma unei uretrotomii optice interne efectuată în
antecedente), s-a practicat dilataţia acesteia până la CH 024 (folosind dilatatorul inclus în
set). În cazul cu strictură strânsă s-a realizeazat, mai întâi, uretrotomie optică internă prin
incizie stelată (Figura 2). S-a apreciat lungimea stricturii uretrale prin poziţionarea
uretrocistoscopului la nivelul capătului proximal al acesteia şi aplicarea unui clip metalic
special pe uretrocistoscop (imediat lângă meatul uretral) urmată de retragerea
instrumentului până la nivelul capătului distal al stricturii şi aplicarea unui alt clip
metalic. S-a măsurat distanţa dintre cele două clipuri metalice (de la nivelul marginii
interne a primului clip la nivelul marginii externe a celui de-al doilea).

În cazul stricturilor bulbare, se alege un stent cu 2-3 cm mai lung, pentru a preveni
apariţia unei stricturi secundare la nivelul capătului distal al stentului.

După extragerea stentului din teaca de protecţie, s-a realizat pregătirea acestuia prin
poziţionarea opticii de 00 la nivelul sistemului de inserţie livrat odată cu stentul (Figura
3).

Sistemul de inserţie s-a introdus sub control vizual direct până la nivelul capătului
proximal al stricturii uretrale, poziţionându-se la acest nivel. S-au injectat 50 ml ser
fiziologic încălzit la 550C pentru expansionarea capătului proximal al stentului (Figura 4).
S-a extras sistemul de inserţie şi s-a verificat radiologic şi vizual poziţionarea corectă a
stentului (Figura 5).

În cazul în care se constată poziţionarea greşită a stentului, acesta poate fi
repoziţionat cu ajutorul uretrocistoscopului sau al ureteroscopului rigid introdus prin
interiorul stentului.

Stenturile Memokath sunt termoexpandabile, putând fi nu numai introduse, dar şi
extrase cu uşurinţă prin injectarea a 50 ml apă sterilă la 50, urmată de prinderea capătului
distal cu o pensă ciupitoare.

Rezultate şi discuţii
Necesitatea menţinerii lumenului diverselor structuri (vasculare, gastrointestinale

sau urinare) a determinat utilizarea stenturilor în multiple domenii medicale. Stenturile
metalice au fost folosite iniţial în tratamentul afecţiunilor sistemului vascular şi a tractului
biliar, ulterior fiind introduse ca alternativă terapeutică în managementul afecţiunilor
aparatului urinar (adenom de prostată, stricturi uretrale, stenoze ureterale benigne sau
maligne, dissinergie vezico-sfincteriană). Primele încercări în ceea priveşte utilizarea
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stenturilor metalice pentru patologia uretrală au fost descrise în anii `80, când Fabian
(1980) şi ulterior Milroy (1988) [2] au folosit aceste dispozitive pentru menţinerea
calibrului uretral după uretrotomie optică internă la pacienţi cu stricturi uretrale bulbare.
Ulterior au fost descrise diverse tipuri de stenturi realizate din metal sau polimeri
(nedegradabili sau biodegradabili).

Stenturile din polimeri pot fi realizate din elastomer (silicon), poliuretan (polyurethane) sau polimeri
biodegradabili. Cele din elastomer (silicon, polidimetilsiloxan), datorită materialului inert din care
sunt constituite, sunt în general bine suportate de pacienţi, cu o reacţie inflamatorie locală minimă.
Inconvenientele principale sunt legate mai ales de riscul ridicat de infecţie şi încrustare [3].
Stenturile din poliuretan (sau polieteruretan) sunt termoplastice (maleabile la căldură) şi îşi păstrează
forma după introducerea lor la nivelul uretrei [3]. Stenturile din polimeri biodegradabili
(bioresorbabili sau bioabsorbabili), recent introduse în practica medicală, sunt constituite din derivaţi
ai acidului lactic sau poliglicolic [4]. Aceşti polimeri sunt hidrofobi şi rigizi. Degradarea se
realizează într-un interval de timp variabil (funcţie de polimer) şi constă în hidroliză în contact cu
apa. Astfel, într-o primă etapă are loc formarea de particule (între 10 – 80 µm) care sunt fagocitate
de macrofage, hidroliza continuând apoi la nivel intracelular (mitocondrii), rezultând dioxid de
carbon şi apă [5].

Stenturile metalice pot fi realizate din oţel inoxidabil, aur, titan, tantal, „superalloy”
sau aliaje cu memoria formei (nichel – titan). Stenturile din oţel inoxidabil au fost
primele utilizate în practica medicală [1]. S-a folosit oţel tip 316L (denumit şi
„chirurgical”), un material inert, dar care se poate oxida în contact cu urina şi poate
prezenta pe suprafaţa sa neregularităţi. Aurul, metal nobil, inoxidabil, a fost propus ca
înlocuitor al oţelului, urmărindu-se diminuarea riscurilor legate de coroziune în timp [6,
7]. Totuşi, rata de restenoză este relativ ridicată. Titanul este un metal stabil în ceea ce
priveşte oxidarea, având o bună rezistenţă mecanică. Totuşi, procentul de încrustrare este,
în mod paradoxal, mai crescut, comparativ cu alte metale [8]. De asemenea, procesul de
fabricaţie este foarte complex. Tantalul, metal apropiat de titan şi tungsten, este foarte
rezistent la coroziune şi a fost folosit o perioadă scurtă de timp (proteza Strecker) datorită
preţului de cost foarte ridicat şi a hiperplaziei importante care apare la nivelul protezei
[9]. „Superalloy” reprezintă un aliaj complex pe bază de crom, nichel, molibden şi cobalt,
foarte rezistent la tracţiune, dar ale cărui interacţiuni cu ţesuturile pe termen lung
(rezistenţa la coroziune) au fost puţin studiate. Aliajele cu memoria formei (AMF) sunt în
prezent cele mai utilizate pentru confecţionarea stenturilor uretrale. AMF îşi modifică
forma în funcţie de temperatura la care sunt supuse. Astfel, la frig metalul se contractă iar
la cald el revine la forma iniţială. Cel mai folosit AMF este format din nichel şi titan,
(cunoscut sub numele de nitinol) în proporţie de 50:50, ceea ce-i conferă o mare
elasticitate (adaptându-se cu uşurinţă la forma uretrei) şi o rezistenţă la coroziune
crescută [10]. Stenturile din Nitinol sunt bine tolerate şi permit efectuarea investigaţiilor
imagistice (rezonanţa magnetică nucleară).

Caracteristicile principalelor stenturi uretrale disponibile pe piaţă (la nivelul anului
2007) sunt sistematizate în tabelul 1.

Nume Fabricant Material Diametru
CH

Menţinerea
poziţiei

Indicaţii
Prostată Sfincter Uretră

Spanner Abbeymoor Silicon +
oţel

20 Balon Da

Urospiral Mentor Oţel 21-30 Da
Diabolo Mentor Oţel 16-42 Extremităţi Da
Urethrospiral Mentor Oţel 21-30 Corp Da
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superior
Enduro Sofradim Nitinol 30-46 Extremităţi Da Da
Memokath Engineers

& Doctors
Nitinol 22-44 Extremităţi Da Da Da

Memotherm Bard Nitinol +
Aur

42 Expansiune Da Da

Urolume
Plus

American
Medical
System

Supperalloy 42 Expansiune Da Da

Ultraflex Boston
Scientific

Nitinol 46 Expansiune Da Da

Tabel 1. Caracteristicile stenturilor uretrale comercializate (2007)

Stentul Memokath 044TW (produs de Engineers & Doctors, Hornbaek, Denemarca)
face parte din cea de-a treia generaţie de stenturi uretrale, diametrul lumenului său (24 –
44 CH) permiţând introducerea ulterioară a instrumentarului endoscopic. De asemenea,
memoria termică permite poziţionarea (la 50 – 550C) şi extragerea (la 100C) cu uşurinţă a
acestuia.

Tehnica de inserţie a acestui tip de stent a fost descrisă de numeroşi autori, timpii
operatori principali fiind aceeaşi cu cei utilizaţi în cadrul clinicii noastre [11, 12].

Studiile publicate în literatură privind eficienţa acestui tip de stenturi demonstrează
rezultate încurajatoare pe termen scurt şi mediu, rezultatele pe termen lung fiind
contradictorii, mai ales datorită ratei relativ ridicate de migrare a acestora, ceea ce
impune extragerea lor [13]. Unii autori consideră că, în cazul pacienţilor cu stricturi
uretrale recidivante, stenturile tip Memokath pot fi utilizate pentru a asigura drenajul
urinar o perioadă limitată de timp (3 – 5 luni), suficientă pentru stabilizarea leziunilor.
Astfel, Riedasch G. a publicat rezultatele unui studiu pe 15 pacienţi cu stricturi uretrale
recidivante la care a menţinut stenturile pentru o perioadă de 5 luni. Urmărirea lotului
după extragerea stenturilor a demonstrat menţinerea lumenului uretral normal la 6 din 15
cazuri [14]. De asemenea, Kamata a utilizat aceleaşi tipuri de stenturi (pentru o perioadă
de 6 luni) la copii cu anomalii cloacale, demonstrând că aplicarea temporară a acestora
poate fi o alternativă viabilă şi eficientă [12]. Într-un alt studiu retrospectiv, Hamida a
analizat rezultatele obţinute la 25 de pacienţi cu traumatisme vertebrale şi dissinergie
vezico-sfincteriană la care s-a montat un stent uretral Memokath 045. La toţi pacienţii,
după 6 luni de la inserţie, s-a înregistrat o reducere semnificativă a presiunii detrusoriene
maxime şi a volumului vezical rezidual. Totuşi, pe termen lung (7 ani), 18 din 25 de
stenturi au trebuit extrase datorită migrării sau încrustrării [15].

În ceea ce priveşte interacţiunile, influenţa stentului asupra endoteliului uretral,
majoritatea autorilor consideră că există o relaţie directă între durata menţinerii stentului
şi apariţia posibilelor complicaţii. Astfel, efectele adverse cele mai frecvent întâlnite sunt
reprezentate de migrare, obstrucţia stentului, încrustrare şi formarea ţesutului de
granulaţie [16].

În ceea ce priveşte rezultatele noastre, toţi pacienţii şi-au reluat micţiunile
fiziologice imediat postoperator, cu reziduu vezical postmicţional nesemnificativ.
Radiografia de control a evidenţiat poziţionarea corectă a stentului uretral (Figura 6).
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Durata de spitalizare a fost de 24 de ore. Controlul (radiologic şi ecografic) efectuat
la o lună a obiectivat menţinerea rezultatului postoperator.

Concluzii
Pacienţii cu stricturi uretrale, peniene sau bulbare, multiplu operate şi recidivate,

beneficiază de o nouă alternativă terapeutică, cu o curbă de învăţare rapidă, eficienţă
deosebită, complicaţii minime şi rezultate imediate foarte bune.

Dezvoltarea stentului uretral ideal necesită încă o perioadă de cercetare.
Superioritatea acestuia în tratamentul stricturilor uretrale este susţinută de majoritatea
studiilor publicate în literatură, dar rata complicaţiilor pe termen lung trebuie redusă prin
îmbunătăţirea materialelor şi a designului stenturilor.
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Legendă figuri:
Figura 1. Incizia benzilor de plastic şi îndepărtarea tecii de protecţie a stentului
Figura 2. Uretrotomie optică internă (în vederea introducerii unui stent Memokath

044) prin incizie stelată (în “stea de Mercedes”) la un pacient cu strictură
uretrală bulbară

Figura 3. Pregătirea sistemului de inserţie a stentului
Figura 4. Expansionarea capătului proximal al stentului (prin introducerea a 50 ml

ser fiziologic încălzit la 550C)
Figura 5. Verificarea poziţionării corecte a stentului
Figura 6. Radiografie de control la un pacient cu stent uretral Memokath 044.

Figura 1. Incizia benzilor de plastic şi îndepărtarea tecii de protecţie a stentului
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Figura 2. Uretrotomie optică internă (în vederea introducerii unui stent Memokath
044) prin incizie stelată (în “stea de Mercedes”) la un pacient cu strictură uretrală bulbară

Figura 3. Pregătirea sistemului de inserţie a stentului

Figura 4. Expansionarea capătului proximal al stentului (prin introducerea a 50 ml ser
fiziologic încălzit la 550C)
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Figura 5. Verificarea poziţionării corecte a stentului

Figura 6. Radiografie de control la un pacient cu stent uretral Memokath 044.


