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Rezumat

Introducere. Protezele endoluminale sunt utilizate pe scară largă în multe domenii
medicale. Stenturile prostatice au fost introduse în armamentariul de tratament al
pacienţilor cu adenom de prostată începând cu anul 1980. Lucrarea analizează tehnica
operatorie şi rezultatele imediate în cazul inserării stenturilor prostatice tip Memokath
028.

Material şi metodă. Tehnică operatorie. În perioada martie - aprilie 2007 s-a
realizat montarea de stenturi prostatice metalice termoexpandabile tip Memokath la 2
pacienţi. Ambele cazuri, diagnosticate cu adenom de prostată şi retenţie completă de
urină, prezentau afecţiuni asociate care contraindicau anestezia şi intervenţia chirurgicală:
infarct miocardic acut, respectiv accident vascular cerebral în urmă cu 3 luni. Protocolul
de diagnostic a inclus examen sumar de urină, urocultură, probe bioumorale uzuale,
ecografie abdominală şi endorectală. Un pacient a necesitat tratament antibiotic
preoperator pentru eradicarea infecţiei urinare.

Intervenţiile s-au efectuat sub anestezie locală, folosind instrumentar rigid uzual
(uretrocistoscop 24 Ch). Procedura de inserţie a stenturilor prostatice tip Memokath
necesită respectarea întocmai a timpilor operatori: măsurarea distanţei dintre colul vezical
şi verum montanum cu alegerea lungimii optime a stentului, pregătirea stentului,
poziţionarea exactă a capătului proximal al stentului la nivelul colului vezical, injectarea
a 50 ml ser fiziologic încălzit la 550C pentru expansionarea capătului distal al stentului,
verificarea vizuală a poziţionării corecte a stentului. Ambii pacienţi şi-au micţiunile
fiziologice imediat postoperator, cu reziduu vezical postmicţional nesemnificativ.
Radiografia de control a evidenţiat poziţionarea corectă a stentului prostatic. Durata de
spitalizare a fost de 24 de ore.

Concluzii. Tehnica operatorie relativ simplă, rezultatele postoperatorii favorabile,
precum şi posibilitatea extragerii cu uşurinţă a stenturilor prostatice termoexpandabile,
reprezintă avantaje certe ale utilizării acestora pentru drenajul pe termen lung în cazul
pacienţilor cu obstrucţie subvezicală, mai ales în cazul când intervenţia chirurgicală este
contraindicată datorită riscului anestezic.
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Introducere

Utilizarea stenturilor în diverse domenii medicale este folosită pe scară largă fiind
dictată de necesitatea menţinerii lumenului unor structuri vasculare, gastrointestinale sau
urinare. 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).

Stenturile prostatice au fost introduse în tratamentul adenomului de prostată
începând cu anii 1980, fiind folosite mai ales în cazul pacienţilor cu comorbidităţi severe,
la care intervenţiile chirurgicale sunt contraindicate [1]. Aceste stenturi au reprezentat o
alternativă la sondele Foley, dar cu o rată mult mai redusă a complicaţiilor şi o creştere
semnificativă a calităţii vieţii [2].

Stenturile metalice tip Memokath 028 au fost introduse în practica medicală în
1992. De circa 2 ani, prin calitatea mult îmbunătăţită a structurii metalice, rezultatele şi,
mai ales, complicaţiile şi viabilitatea postoperatorie le recomadă în cazuri selecţionate.
Lucrarea prezintă tehnica operatorie şi rezultatele imediate în cazul inserării stenturilor
termoexpandabile tip Memokath 028, 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 prostatice metalice
termoexpandabile tip Memokath 028 la 2 pacienţi.

Ambele cazuri, diagnosticate cu adenom de prostată şi retenţie completă de urină,
prezentau afecţiuni asociate, care contraindicau anestezia şi intervenţia chirurgicală:
infarct miocardic acut respectiv accident vascular cerebral în urmă cu 3 luni.

Protocolul de diagnostic a inclus examen sumar de urină, urocultură, probe
bioumorale uzuale, ecografie abdominală şi endorectală. Un pacient a necesitat tratament
antibiotic preoperator pentru eradicarea infecţiei urinare.

Intervenţiile s-au efectuat sub anestezie locală. S-a utilizat un stent prostatic tip
Memokath 028TW pentru inserţie cu instrumentar rigid (există şi o variantă pentru
inserţie cu ajutorul instrumentarului flexibil: 028SW). Echipamentul necesar intervenţiei
constă în:

 Set de inserţie Memokath 028TW
 Cistoscop rigid
 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 prostatice utilizate variază de la 24 CH (înainte de
expansiune), la 44 CH (la nivelul capătului distal, 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 028TW 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, atât pentru a
exclude existenţa unei patologii asociate (tumoră vezicală, litiază vezicală), cât şi pentru a
aprecia adenomul de prostată.

S-a măsurat distanţa dintre colul vezical şi verum montanum, poziţionându-se mai
întâi uretrocistoscopul la nivelul colului vezical şi aplicând un clip metalic special pe
uretrocistoscop (imediat lângă meatul uretral) (Figura 2). S-a menţinut penisul în poziţie
fixă şi s-a retras uretrocistoscopul până la nivelul verum montanum, aplicând un alt clip
metalic pe uretrocistoscop (Figura 3). 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) (Figura 4). Procedura s-a repetat pentru a avea siguranţa unei măsurători
exacte.

După cele două determinări, s-a ales lungimea corespunzătoare a stentului, ţinând
cont de faptul că după poziţionare şi expansiunea capătului proximal lungimea acestuia se
scurtează cu circa 4 mm).

După extragerea stentului din teaca de protecţie, s-a realizat pregătirea prin
poziţionarea opticii de 00 la nivelul sistemului de inserţie livrat odată cu stentul (Figura
5).

S-a introdus sistemul de inserţie, sub control vizual direct, până la colul vezical,
capătul proximal poziţionându-se la acest nivel. S-au injectat 50 ml ser fiziologic încălzit
la 550C pentru expansionarea capătului distal al stentului. S-a extras sistemul de inserţie
şi s-a verificat radiologic şi vizual poziţionarea corectă a stentului (Figura 6).

Rezultate şi discuţii
Stentul prostatic ideal ar trebuie să prezinte următoarele particularităţi: să fie uşor

de poziţionat sub anestezie locală, capătul lui distal să nu pătrundă în vezica urinară, să
nu producă reacţii locale, să nu se încrusteze, să permită efectuarea intervenţiilor
endoscopice (pătrunderea instrumentarului prin interiorul lumenului) şi să fie uşor de
extras [3, 4].

Există numeroase tipuri de stenturi prostatice utilizate în practica medicală, analiza
datelor din literatură permiţând clasificarea acestora în două mari categorii: permanente şi
temporare.

Principala caracteristică a stenturilor permanente este reprezentată de înglobarea
acestora la nivelul ţesuturilor, uşurând astfel menţinerea poziţiei corecte şi cu o rată
redusă a infecţiilor secundare. Totuşi, epitelizarea poate determina obstrucţie consecutivă,
iar extragerea lor este extrem de dificilă [5]. Cele mai folosite sunt stenturile tip
UroLume şi Memotherm. Cele mai frecvente complicaţii sunt reprezentate de dureri
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locale, infecţii, încrustare şi litiază secundară, prezente cu o frecvenţă de 20 – 30% [4, 5].
Rata de succes este totuşi ridicată, 92% dintre pacienţi urinând spontan după inserţia unui
astfel de stent, iar, în 83% din cazuri, rezultatele se menţin constante după un an [6, 7].

Stenturile temporare sunt realizate din materiale neabsorbabile, care previn
epitelizarea. În consecinţă, extragerea acestora se poate realiza cu uşurinţă [8, 9]. Prima
generaţie, introdusă de Fabian (1980), a fost reprezentată de stenturi spirale
neexpandabile realizate din oţel (Urospiral) [10]. Stenturile din a doua generaţie sunt
constituite din aliaj de nichel şi titaniu (Nitinol) şi pot fi autoexapandabile sau
termoexpandabile (ProstaCoil, Memokath). Principalul avantaj este reprezentat de
uşurinţa inserării. Totuşi, rata complicaţiilor (migrare, infecţii, stricturi, încrustare) este
relativ ridicată. Tot din a doua generaţie de stenturi prostatice temporare fac parte şi
stenturile din poliuretan (Trestle stent, Barnes stent şi mai recent Spanner) [9]. În ultimii
ani a apărut cea de-a treia generaţie de stenturi prostatice temporare, care include stentul
Memokath 028 şi stenturile biodegradabile din acid poliglicolic (PGA) [5].

Stentul Memokath 028TW (produs de Engineers & Doctors, Hornbaek, Denemarca)
face parte din cea de-a treia generaţie de stenturi prostatice temporare, diametrul
lumenului său (22 – 44 CH) permiţând introducerea ulterioară a instrumentarului
endoscopic. De asemenea, memoria termică permite, cu uşurinţă, poziţionarea (la 50 –
550C) şi extragerea (la 100C) acestuia. Pe de altă parte, este cunoscut faptul că titaniul
este un element rezistent la coroziune, stentul putând fi menţinut astfel la nivelul tractului
urinar pe perioade îndelungate de timp

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 [1, 2, 4].

În ceea ce priveşte indicaţiile utilizării stenturilor prostatice, majoritatea autorilor
recomandă poziţionarea acestora atât în obstrucţiile subvezicale de cauză malignă
(adenocarcinom de prostată), cât şi în cele benigne (hiperplazie benignă de prostată).

Inserţia stenturilor metalice în cazul pacienţilor cu cancer de prostată local avansat
sau cu retenţie urinară după brahiterapie determină creşterea calităţii vieţii, cu riscuri
minime de diseminare tumorală (unii autori considerând că rezecţia transuretrală
paleativă la un pacient cu cancer de prostată poate avea un impact oncologic negativ prin
diseminare tumorală intraoperatorie) [6]. Astfel, Guazzoni a publicat rezultatele obţinute
pe un lot de 11 pacienţi cu cancer de prostată avansat şi retenţie completă de urină la care
a introdus stenturi prostatice. Toţi pacienţii au urinat spontan după procedură, urmărirea
la 12 luni demonstrând absenţa obstrucţiei la toţi pacienţii care au putut fi evaluaţi [6].
Date similare au fost obţinute şi de Konety care a utilizat aceste stenturi la pacienţi cu
retenţie completă de urină (refractară la tratamentul medical) după brahiterapie [7].

Inserţia stenturilor prostatice în cazul pacienţilor cu hiperplazie benignă de prostată
se poate realiza cu viză temporară sau definitivă. Astfel, la bolnavii cu hiperplazie
benignă de prostată asociată cu hiperactivitate vezicală şi incontinenţă urinară (cum sunt
pacienţii cu boală Parkinson sau scleroză multiplă), riscul de exacerbare a incontinenţei
urinare după rezecţia endoscopică transuretrală este substanţial. În astfel de cazuri, se
recomandă utilizarea de stenturi prostatice cu viză temporară, pentru a cunoaşte posibilele
efecte ale rezecţiei endoscopice. Knutson (2002) a publicat rezultatele obţinute pe un lot
de 37 de astfel de bolnavi, arătând că, în 25 de cazuri cu dispariţia incontinenţei urinare
după montarea unui stent prostatic, s-a practicat electrorezecţie endoscopică cu rezultate
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foarte bune [11]. Din contră, la 12 pacienţi cu accentuarea pierderilor urinare după
poziţionarea unui stent prostatic, s-a renunţat la practicarea rezecţiei endoscopice.

O altă indicaţie de drenaj urinar temporar este reprezentată de pacienţii la care s-a
utilizat o alternativă terapeutică minim invazivă ce necesită un timp mai îndelungat până
la instalarea efectelor şi reducerea consecutivă a simptomatologiei: coagulare laser
interstiţială (Interstitial Laser Coagulation – ILC), ablaţie laser (Visual Laser Ablation –
VLAP) sau termoterapie (Transurethral Microwave Thermotherapy – TUMT). Toate
aceste proceduri se însoţesc de apariţia unui edem postoperator care determină obstrucţie
şi necesitatea cateterizării pentru perioade de 6 – 8 săptămâni. Studiile publicate în acest
sens demonstrează rezultate încurajatoare, mai ales dacă sunt utilizate stenturi
biodegradabile [4].

Drenajul urinar cu viză definitivă folosind stenturi prostatice este indicat în cazul
pacienţilor cu comorbidităţi importante, la care intervenţia chirurgicală este
contraindicată [12]. Ghidul de diagnostic şi de tratament elaborat de EAU recomandă
utilizarea stenturilor prostatice numai la pacienţii cu risc crescut şi retenţie completă de
urină, care nu pot beneficia de una din alternativele chirurgicale [13].

Rezultatele recente, publicate pe serii relativ importante de pacienţi, demonstrează o
rată ridicată de succes pe termen mediu şi lung. Astfel, Perry a analizat un lot de 211
pacienţi, cu vârsta medie de 80 ani, la care s-au inserat stenturi metalice tip Memokath
028 [14]. Pe parcursul perioadei de urmărire (8 ani), 38% dintre pacienţi au decedat (de
alte cauze) cu stenturile pe loc, 34% au prezentat stenturi funcţionale (fără a necesita alte
intervenţii), iar la 28% a fost necesară extragerea stenturilor. Majoritatea pacienţilor au
suportat foarte bine stenturile, cu efecte adverse locale minime.

Un alt studiu retrospectiv recent analizează un lot de 467 de pacienţi cu stenturi
prostatice tip Memokath 028, inserate în perioada 1994 – 2002, demonstrând faptul că
îndepărtarea stenturilor s-a impus la 20% din cazuri [15]. Intervalul mediu de timp la care
s-au extras stenturile a fost de 12.9 luni, cele mai frecvente cauze determinante fiind:
prezenţa simptomatologiei obstructive, migrarea stentului, persistenţa durerii locale şi a
infecţiilor urinare recurente. Extragerea stenturilor s-a dovedit a fi foarte uşor de realizat
la 90% dintre pacienţi.

În ceea ce priveşte rezultatele noastre, ambii pacienţi şi-au reluat imediat
postoperator micţiunile fiziologice, cu reziduu vezical postmicţional nesemnificativ.
Radiografia de control a evidenţiat poziţionarea corectă a stentului prostatic (Figura 8).
Durata de spitalizare a fost de 24 de ore. Controlul (radiologic şi ecografic) efectuat la o
lună a obiectivat menţinerea rezultatului postoperator.

Concluzii.
Tehnica operatorie relativ simplă, rezultatele postoperatorii favorabile, precum şi

posibilitatea extragerii cu uşurinţă a stenturilor prostatice termoexpandabile reprezintă
avantaje certe ale utilizării acestora pentru drenajul pe termen lung în cazul pacienţilor cu
obstrucţie subvezicală, mai ales în cazul când intervenţia chirurgicală este contraindicată
datorită riscului anestezic.
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Legendă figuri:
Figura 1. Incizia benzilor de plastic şi îndepărtarea tecii de protecţie a stentului
Figura 2. Poziţionarea uretrocistoscopului la nivelul colului vezical şi marcarea

poziţiei cu un clip metalic
Figura 3. Poziţionarea uretrocistoscopului la nivelul verum montanum şi aplicarea

celui de-al doilea clip metalic.
Figura 4. Măsurarea distanţei dintre cele două clipuri metalice (în vederea alegerii

lungimii stentului)
Figura 5. Pregătirea sistemului de inserţie a stentului
Figura 6. Verificarea vizuală a poziţionării corecte a stentului
Figura 7. Dezorganizarea spirelor stentului în momentul extragerii (datorită

memoriei termice)
Figura 8. Radiografie de control la un pacient cu stent prostatic Memokath 028.

Figuri

Figura 1. Incizia benzilor de plastic şi îndepărtarea tecii de protecţie a stentului
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Figura 2. Poziţionarea uretrocistoscopului la nivelul colului vezical şi marcarea poziţiei
cu un clip metalic

Figura 3. Poziţionarea uretrocistoscopului la nivelul verum montanum şi aplicarea celui
de-al doilea clip metalic.

Figura 4. Măsurarea distanţei dintre cele două clipuri metalice (în vederea alegerii
lungimii stentului)
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Figura 5. Pregătirea sistemului de inserţie a stentului

Figura 6. Verificarea vizuală a poziţionării corecte a stentului

Figura 7. Dezorganizarea spirelor stentului în momentul extragerii (datorită memoriei
termice)
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Figura 8. Radiografie de control la un pacient cu stent prostatic Memokath 028.


