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Introducere
Definiﬂii øi standardizarea terminologiei
Lichen sclerosus este o inflamaﬂie cronicæ a pielii de
cauzæ nedeterminatæ, cu patogenezæ incomplet elucidatæ, ce apare la bærbat predominant la nivelul prepuﬂului øi glandului unde este cunoscutæ sub denumirea
de balanitis xerotica obliterans (BXO).
În evoluﬂia sa cuprinde øi stenozeazæ meatul uretral, fosa navicularæ øi uretra penianæ, iar în unele cazuri
uretra anterioaræ în întregime fiind o cauzæ de stricturæ
a uretrei. (Depasquale I, 2000; Barbagli G, 2001). Leziunile pot fi multiple øi pot avea aspect de mozaic. Meatul apare albicios, indurat, edematos. Pot apærea eroziuni glandulare, fisuri øi stenozæ meatalæ. Leziunea este
mai des întâlnitæ la bærbaﬂii necircumciøi, de vârstæ
medie, dar se poate întâlni øi la copii.
Orice loc al pielii poate fi afectat dar cel mai frecvent afecteazæ aria genitalæ la bærbaﬂi øi anogenitalæ la
femei. Netratatæ, boala provoacæ cicatrici distructive
care pot duce la probleme sexuale øi urinare ce implicæ
o degradare marcatæ a calitæﬂii vieﬂii.
Incidenﬂa realæ a LS este necunoscutæ deoarece
afecﬂiunea este puﬂin cunoscutæ de medici din specialitæﬂi diferite.

Totodatæ incidenﬂa sa nu este apreciatæ corect deoarece cele mai multe cazuri sunt tratate prin circumcizie, iar din nefericire mulﬂi chirurgi nu trimit specimenele obﬂinute dupæ circumcizie pentru confirmarea
histologiei.
Lichen sclerosus – standardizarea nomenclaturii
O mulﬂime de sinonime au fost folosite pentru a
descrie lichenul scleros.
Nume diferite au fost date ﬂinând cont de localizarea bolii øi de diversele specialitæﬂi medicale ce se confruntæ cu aceastæ patologie.
De exemplu în literatura ginecologicæ se utilizeazæ
denumirea de „kraurosis vulvae” denumire datæ de
Breisky cel ce a descris leziunea.
Literatura dermatologicæ raporteazæ termenul de lichen scleros øi atrofic (lichen sclerosus et atrophicus).
Terminologia din literatura urologicæ dateazæ de la descrierea lui Stuhmer a „balanitei scerotice obliterante”.
Utilizarea în continuare a nomenclaturii nestandardizate este una din cauzele datoritæ cæreia boala este
mai puﬂin accesibilæ iar incidenﬂa realæ a ei nu este
cunoscutæ.
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În 1976, Societatea Internaﬂionalæ pentru Studiul
Bolilor Vulvovaginale (ISSVD) a sugerat termenul de
„lichen sclerosus” aøa cum a propus øi Societatea
Academiei Americane de Dermatologie în 1995.
Pânæ în prezent nici o asociaﬂie urologicæ nu a ajuns
la un consens în ceea ce priveøte utilizarea acestui termen, totuøi în ultimii ani termenul de lichen sclerosus
pare a se impune ca terminologie în majoritatea
publicaﬂiilor de specialitate.
Necesitatea standardizærii terminologiei este
imperios necesaræ pentru a determina atât incidenﬂa
realæ a bolii cât øi potenﬂialului ei malign.

asociatæ cu acrodermita atropicans, o boalæ ce determinæ leziuni similare cu acelea observate la LS.
Agenﬂi virali au fost investigaﬂi øi incriminaﬂi ca
agenﬂi cauzali.
Cu o mare frecvenﬂæ a fost decelat HPV pe specimenele de piele examinate dupæ circumcizie.
Anumiﬂi cercetætori au adus ipoteza conform cæreia
infecﬂia ar putea produce unele cazuri de LS sau o
infecﬂie cronicæ ar putea genera fenomenul Koebner
cunoscut øi sub denumirea de efect isomorfic conform
cæruia LS apare la locul traumei.
Unii cercetætori au propus teoria unui virus lent ce
ar genera ræspuns autoimun în fenomenul Koebner.

Etiologia bolii
Aøa cum am amintit, lichenul scleros (LS) este o
afecﬂiune inflamatorie cronicæ a pielii de origine necunoscutæ øi cu patogenezæ incomplet elucidatæ.
Etiologia bolii ræmâne obscuræ fiind incriminaﬂi
factori genetici, infecﬂioøi, autoimuni, hormonali etc.

Factorii autoimuni. Câteva studii au arætat o asociere între LS øi bolile autoimune cum ar fi vitiligo, alopecia, bolile autoimune tiroidiene, anemia pernicioasæ,
diabetul zaharat, pemfigusul, polimialgia reumaticæ,
psoriazisul, ciroza biliaræ primitivæ øi lupusul eritematos
sistemic.
Un numær de autoanticorpi au fost de asemenea
gæsiﬂi la pacienﬂii cu LS incluzând aici:
• anticorpi antimicrosomali tiroidieni
• anticorpi anti celule parietale gastrice
• anticorpi antinucleari
• anticorpi antimitocondriali.
Mai mult decât atât unele caracteristici histologice
ale LS sunt asemænætoare cu cele ale bolilor de colagen
(G.Barbagli, E.Palminteri, 2001)

Factorii genetici au fost implicaﬂi în asociere cu
subtipuri HLA, lucru întærit de apariﬂia bolii la fraﬂi sau
tatæ – fiu; se observæ o incidenﬂæ crescutæ a altor condiﬂii autoimune asociate LS precum diabet, vitiligo, alopecie nu numai în rândul celor ce prezintæ LS ci øi a
rudelor acestora.
Transmiterea familialæ a fost demonstratæ prin raportarea bolii la gemeni, surori, sau de la mamæ la fiicæ.
Complexul HLA pare sæ guverneze susceptibilitatea
bolii inflamatorii, dar nici un studiu nu a confirmat vreo
legæturæ cu haplotipurile autoimune (HLA-A1, HLA-B8,
HLA-DR3).
Câteva studii au confirmat cæ nu existæ nici o legæturæ între LS øi clasa 1 HLA.
Alte studii genetice s-au focalizat pe citokine, ce ar
fi implicate în inflamaﬂie.
Severitatea LS este legatæ de gena antagonistæ a receptorului IL-1 øi de numærul alelelor pe care le conﬂine. Cu cât mai multe alele conﬂine cu atât boala este
mai severæ.
Aceastæ genæ ar putea fi cauza LS sau un factor de
gravitate a bolii (G.Barbagli, E.Palminteri, 2001).
Factorii infecﬂioøi sunt de asemenea luaﬂi în consideraﬂie (virusuri, spirochete sau bacili) færæ a fi evidenﬂiaﬂi de studii concludente.
Agenﬂii infecﬂioøi precum spirochetele au fost
incriminate în etiologia LS.
Boala Lyme cauzatæ de spirocheta Borrelia este
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Factorii locali. Fenomenul Koebner a fost raportat
ca fiind elementul trigger în debutul LS la nivelul locurilor traumatizate precum cicatrici vechi, dupæ iradiere,
leziuni cronice iritative sau supuse fricﬂiunii.
Factorii hormonali. Interacﬂiunea dintre hormoni,
fibroblaøti, colagen øi alﬂi factori de creøtere au fost
studiaﬂi dar nu s-a putut demonstra vreun rol în patogenia LS. Într-un studiu la pacienﬂii cu LS s-a decelat un
nivel mai scæzut a nivelului de testosteron, androstendion øi dihidrotestosteron. Un deficit în funcﬂia 5alfa reductazei este crezut a avea un rol în predispoziﬂia
pentru lichenul scleros.
Aceastæ descoperire a dus la utlizarea topicelor cu
testosteron.
Diagnostic øi aspecte clinice
BXO a fost etichetatæ ca o maladie exclusiv a adultului pânæ în 1962 când primul caz pediatric a fost
documentat la un bæieﬂel de 7 ani.

acesta tratând atæt boala cât øi complicaﬂiile ei.
Vârsta de debut a bolii este dificil de precizat deoarece pacienﬂii se prezintæ târziu la medic dupæ lungi
perioade de evoluﬂie insidioasæ a bolii, sau au fost
trataﬂi în alte servicii.
În studiul lui Bracka (BMJ) cel mai tânær a fost un
bæieﬂel de 2 ani iar cel mai bætrân pacient avea 81 de
ani. Vârsta medie a fost 33 de ani, cu incidenﬂa maximæ
între 21-40 de ani.
Reiteræm cele patru stadii ale bolii descrise în partea introductivæ, deoarece acestea pe lângæ extensia
procesului scleroinflamator relevæ øi asociarea bolii cu
douæ afecﬂiuni ce agraveazæ mult statusul pacienﬂilor,
anume strictura uretralæ øi carcinomul penian scuamocelular.
Stadiul 1
Stadiul 2
Stadiul 3
Stadiul 4
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Alte cazuri pediatrice au fost documentate în anii
’70 øi au fost catalogate ca fiind de cauza comunæ, de
fimozæ øi stenozæ meatalæ, la øcolari fiind identificate
chiar în primul an de viaﬂæ.
LS este recunoscut ca fiind cauza cea mai frecventæ
de fimozæ øi stenozæ de meat la vârste pediatrice øi se
pare cæ s-a identificat chiar øi în primul an de viaﬂæ.
Dacæ se suspicioneazæ LS, biopsia este obligatorie øi
cea care pune diagnosticul de certitudine, diferenﬂiind
LS de alte afecﬂiuni ale pielii cum ar fi lichenul plan, lichenul simplu sau morfeea.
Mai mult decât atât biopsia este cea ce aduce
evidenﬂe despre degenerescenﬂa malignæ a bolii.
Træsæturile clasice caracteristice LS sunt:
J hiperkeratozæ compactæ ce acoperæ epidermul
subﬂire; hiperkeratoza poate fi atât de importantæ
încât poate depæøi în grosime stratul epidermal
J degenerescenﬂa vacuolaræ hidropicæ a stratului
bazal reprezintæ o leziune ce apare precoce în
evoluﬂia bolii
J de asemenea o leziune precoce este omogenizarea
øi edemaﬂierea dermului papilar.
Ulterior dermul papilar devine hialinizat øi sclerotic.
Dedesubtul acestui strat se gæseøte o bandæ de celule inflamatorii în principal monocite.
Leziunile infiltrante øi sclerotice conﬂin limfocite,
macrofage øi mastocite.
Fibrele de elastinæ øi fibrinæ sunt fragmentate la nivelul dermului papilar. De asemenea în membrana
bazalæ øi fibrele de colagen devin fragmentate.
Degenerescenﬂa nervoasæ este de asemenea prezentæ la nivelul dermului papilar.
O treime din biopsii aratæ asocierea hiperplaziei
scuamoase ce poate creøte riscul malignizant al bolii.
Pacienﬂii cu lichen scleros necesitæ examinare anualæ a zonei genitale øi orice zonæ suspectæ trebuie biopsiatæ.
Boala se prezintæ ca pete albicioase la nivelul prepuﬂului sau glandului, adesea interesând meatul, fosa
navicularæ øi uneori întreaga uretræ pendularæ.
Leziunile pot fi multiple øi pot avea aspect de
mozaic.
În mod cu totul caracteristic meatul uretral extern
apare albicios, indurat, edematos. Pot apærea eroziuni
glandulare, fisuri øi stenozæ meatalæ.
Leziunea este mai des întâlnitæ la bærbaﬂii necircumciøi de vârsta medie, totuøi se poate întâlni aøa
cum am mai amintit øi la copii.
În literatura de specialitate cea mai mare statisticæ
este pe aproximativ 700 de cazuri øi aparﬂine lui Bracka

leziune a prepuﬂului care devine neretractil
(fimozæ)
leziune a prepuﬂului øi glandului cu
aderenﬂe între ele
leziunea cuprinde prepuﬂul, glandul, meatul
uretral øi uretra anterioaræ
leziuni asociate cu zone neoplazice –
carcinom scuamos sau verucos

Pacientul prezintæ durere penianæ, disconfort local,
prurit, erecﬂii dureroase øi obstrucﬂie urinaræ în caz de
stenozæ meatalæ sau stricturæ de uretræ. Prezentarea
clinicæ øi severitatea bolii variazæ în limite largi.
Debutul poate fi insidios, urmând o evoluﬂie cronicæ de-a lungul mai multor ani cu o simptomatologie
særacæ sau poate debuta agresiv cu boalæ floridæ øi evoluﬂie fulminantæ de la instalare.
În debutul bolii, pacientul poate observa zone de
decolorare gri-albicioase la nivelul glandului sau la nivelul prepuﬂului (pe faﬂæ internæ).
Leziunile pot sæ fie sau nu pruriginoase øi în acest
stadiu pot fi frecvent confundate øi greøit diagnosticate ca fiind leziuni datorate infecﬂiei cu candida øi tratate
cu creme antifungice.
Ariile afectate ce prezintæ coalescenﬂe tegumentare
sau sunt mai întinse devin inelastice øi sunt predispuse
la hemoragie în timpul actului sexual.
Frecvent frenulum devine retractat øi implicarea
prepuﬂului circumferenﬂiar duce la apariﬂia fimozei
tipic cu decolorare albicioasæ a prepuﬂului.
Motivul pentru care uretra este afectatæ de cætre lichenul scleros ræmâne încæ în dezbatere øtiinﬂificæ. Embriologia glandului poate explica afectarea meatului
uretral extern øi a fosei naviculare.
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Dezvoltarea embriologicæ a uretrei glandulare necesitæ fuzionarea aripilor prepuﬂiale cu cele genitale iar
din acest motiv embriologic o boalæ de piele poate
afecta mucoasa uretralæ glandularæ.
În orice caz ræmâne neclar faptul cum la anumiﬂi
pacienﬂi toatæ uretra este afectatæ.
Ceea ce este de asemenea interesant este faptul cæ
mucoasa uretralæ prezintæ aceleaøi modificæri histologice cu ale tegumentului penian.
Anumiﬂi autori au sugerat o ipotezæ interesantæ în
ceea ce priveøte patogeneza implicærii uretrale la
pacienﬂii cu lichen scleros.
Aceøtia au arætat cæ uretra glandularæ diferæ mult de
cea penianæ øi bulbaræ în ceea ce priveøte cantitatea de
colagen øi în compoziﬂia de GAG, componente ale
matricii extracelulare, cu o concentraﬂie mai mare de
hyaluronan øi o mai micæ concentraﬂie de heparan
sulfat (Da Silva, 2002).
Aceste diferenﬂe sugereazæ faptul cæ diferite ræspunsuri la agresiunea datæ de lichenul scleros pot fi
înregistrate în funcﬂie de porﬂiunea uretralæ afectatæ.
A fost propusæ teoria conform cæreia leziunile panstricturale sunt cauzate de trauma uretralæ prin dilataﬂii
øi uretrotomii.
În cazurile agresive de LS pe suprafaﬂa glandului
sau a feﬂei interne a prepuﬂului pot apærea zone de
ulcerare cu infecﬂie secundaræ øi secreﬂie purulentæ.
Fibroza consecutivæ poate duce la aderenﬂe strânse
øi pot face ca o circumcizie de rutinæ sæ fie foarte dificilæ.
Ulcerarea intermitentæ a glandului este nespecificæ
din punct de vedere histologic dar aceastæ instabilitate
histologicæ cronicæ poate progresa cætre carcinom
scuamocelular (SCC).
Numeroøi autori au raportat asocierea între LS øi
SCC al glandului. Totuøi prin ce mecanism se întâmplæ
acest lucru sau dacæ existæ întradevær o relaﬂie cauzalæ
specificæ sunt încæ lucruri neclare.
Anumiﬂi autori privesc BXO ca pe o afecﬂiune premalignæ în timp ce alﬂii o catalogheazæ ca pe un factor
iritant nespecific precum cicatricile cronice sau ulceraﬂiile care progreseazæ eventual spre ulcerul Marjolin.
SCC se poate dezvolta chiar øi la pacienﬂii circumcizati pentru BXO cu evoluﬂie favorabilæ.
De ce carcinomul scuamocelular se dezvoltæ la ani
distanﬂæ de la circumcizia pentru fimoza datoratæ BXO?
Explicaﬂia ar un carcinom in situ nediagnosticat ce
era prezent în momentul practicærii circumciziei. Din
acest motiv recomandæm biopsierea zonelor suspecte
pentru a exclude degenerescenﬂa malignæ în special la
pacienﬂii peste 30 de ani.
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Pentru medicii cu experienﬂæ diagnosticul LS este evident în majoritatea cazurilor.
Diagnosticul diferenﬂial include :
• lichenul plan
• lichen nitidus
• balanita Zoon
• alte boli maculo-papuloase
• sclerodermia localizatæ
• morfeea

• leucoplakia
• vitiligo
• rash-ul cutanal din boala Lyme
• candida albicans
• cicatrici post radice
• leziuni cronice iritative

afecﬂiune caracterizatæ prin leziuni maculopapuloase, turtite, papule violacee pe suprafeﬂele de
flexie, mucoasa bucalæ øi aria genitalæ masculinæ
Boalæ maculopapuloasæ caracterizatæ de papule turtite de culoare alb-rozalie în aria genitalæ
Cunoscutæ øi sub denimirea de balanitæ plasmocelularæ – caracterizatæ de papule mici eritematoase
cauzate de infiltrarea subepitelialæ de plasmocite
Amintim aici psoriazisul, diverse neoplazii carcinomul bazocelular øi scuamos ;
limfoame, balanopostite, balanite cauzate de mycoze, parazitoze
Anumiﬂi autori privesc LS ca pe o sclerodermæ a dermului papilar øi clasificæ LS ca pe o subclasæ a
sclerodermei.
Alﬂii consideræ LS, morfeea (morphea) øi slerodermia sistemicæ ca fiind boli date de spirochete.
Pe de altæ parte alﬂi cercetætori argumenteazæ pe baza diferenﬂelor histopatologice dintre LS, morfea øi scleroderma sistemicæ, cæ acestea sunt entitæﬂi distincte
de sine stætætoare.
Zone de depigmentare cutanatæ ( culare albæ) de dimensiuni diferite de regulæ înconjurate de
zone hiperpigmentate
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Diagnosticul diferenﬂial

Sunt de asemenea asociate cu zone de fibrozæ øi depigmentare cutanatæ

Din aceste motive mai sus prezentate o circumcizie
pentru o fimozæ severæ datoratæ LS în care glandul nu
poate fi inspectat sau în care se asociazæ supuraﬂia
acestuia nu trebuie fæcutæ decât de un chirurg cu experienﬂæ în chirurgia penianæ.
Afectarea uretralæ începe de la meatul extern cu
tendinﬂa de a forma adeziuni între buzele meatale în
cazurile mai blânde urmate apoi de fibroza tipica albicioasæ , densæ în cazurile severe.
Boala poate progresa dincolo de fosa navicularæ
chiar pænæ la nivelul prostatei.
În experienﬂa noastræ am întâlnit cazuri de stricturi
panuretrale în lungime de pænæ la 15 cm datorate LS.
În orice caz boala nu a fost gæsitæ la nivelul mucoasei vezicale.
Clinic uretra penianæ se palpeazæ ca un cordon gros
øi dur datoritæ spongiofibrozei.
Aspectul uretroscopic
Uretroscopic când este posibil mucoasa implicatæ
are un aspect palid, uneori increﬂit uneori cu arii de ulceraﬂii øi de fisuri.
De obicei limita de extindere proximalæ a bolii este
net delimitatæ dar uneori putem întâlni limite mai
puﬂin nete sau leziuni etajate (skip lesions).
În orice caz, în general boala pare sæ se ræspândeascæ de la meat într-o manieræ confluentæ.

Tratament
BXO beneficiazæ de tratament medical øi chirurgical, acesta fiind in strictæ relaﬂie cu forma clinicæ a bolii
precum øi cu leziunile asociate.
Tratamentul medical actual poate oferi o bunæ
paliaﬂie dar în general beneficiile lui sunt limitate.
Aplicaﬂiile topice øi injectærile intralezionale de
steroizi pot stopa evoluﬂia bolii iar în anumite cazuri în
special la copiii cu fimozæ la regresia sau rezoluﬂia bolii.
Un trial cu clobetasol sau mometasone cremæ a
arætat evitarea circumciziei la pacienﬂii cu boalæ în
stadiu incipient.
Testosteronul în aplicaﬂii topice are efecte benefice
dar acest tip de tratament încæ nu s-a impus.
Tratamentul chirurgical cuprinde o gamæ largæ de
intervenﬂii de la proceduri simple chirurgicale precum
circumcizia sau dilataﬂii meatale la tehnici complexe
de chrurgie reconstructivæ uretralæ în cazul stricturilor
de fosæ navicularæ, meat uretral sau a panstricturilor
uretrale .
Tehnici chirurgicale reconstructive precum amputaﬂia parﬂialæ sau glandectomia cu grefæ de piele liberæ
despicatæ pe capetele corpilor cavernoøi ca metode de
tratament conservator cu un aspect cosmetic foarte
bun sunt de asemenea rezervate cazurilor la care carcinomul penian este grefat pe leziuni preexistente de LS.
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Laserul cu dioxid de carbon a fost utilizat ca o alternativæ la chirurgia incizionalæ în tratamentul BXO a
glandului øi pentru tratamentul stricturilor uretrale. Rezultatele nu au fost însæ superioare meatotomiei, iar
datele din literaturæ sunt særace în acest sens.
Tratamentul stadiului 1 øi 2 al LS. Circumcizia
În cazul LS circumcizia este foarte eficientæ.
LS are afinitate øi apare predilect în zonele umede,
expuse urinii, cel mai adesea sub prepuﬂ.
Prin îndepærtarea acestuia øi ”uscarea” glandului,
circumcizia duce la rezoluﬂia bolii sau oprirea progresiei acesteia cu scæderea (amendarea) simptomatologiei.
În formele moderate de boalæ glandul poate reveni
la aspect normal dupæ 6 luni iar în formele severe ce
implicæ øi ulceraﬂii aspectul normal poate fi dobândit la
2 ani dupæ circumcizie deøi pot ræmâne zone de decolorare sau atrofice.
Câﬂiva autori susﬂin cæ excizia în totalitate a zonelor
afectate poate preveni recurenﬂa bolii.
În orice caz efectul desicant al circumciziei prin îndepærtarea prepuﬂului afectat øi expunerea adecvatæ a
glandului este bine dovedit.
Nu sunt recomandate aøa zisele circumcizii conservatoare care îndepærteazæ numai zonele de prepuﬂ
afectate de boalæ. Excizia prepuﬂului trebuie sæ fie radicalæ pentru a evita recurenﬂa bolii.
Recurenﬂa apare în circumciziile parﬂiale øi la pacienﬂii obezi unde teaca penisului se ruleaza pe gland
formând un pseudo prepuﬂ prin invaginarea penisului
in græsimea prepubicæ.
În cazul acestor pacienﬂi reducerea drasticæ a masei
corporale trebuie sæ fie primordialæ.
Totuøi într-un mic procentaj circumcizia nu este
suficientæ; pacienﬂii prezentând ulceraﬂii recurente,
sângeræri sau leziuni evolutive. În aceste cazuri tratamentul topic cu steroizi poate fi eficient, dar în cazul
eøecului doar îndepærtarea completæ a tegumentului
afectat øi grefarea cu piele liberæ despicatæ a glandului
reprezintæ tratamentul curativ.
Tratamentul LS stadiul 3
În cazul stricturilor uretrale, uretroplastia cu grefæ
de mucoasæ bucalæ a dat rezultate foarte bune.
Nu este pe deplin clarificat dacæ recurenﬂa bolii reprezintæ extensia bolii graﬂie unui fenomen local ce
afecteazæ pielea genitalæ sau este datoratæ fenomenului Koebner conform cæruia recurenﬂa bolii apare pe
ﬂesuturi traumatizate, trauma fiind reprezentatæ de pediculul sau grefa cutanatæ.
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Uretroplastiile
Opiniile sunt împærtite în ceea ce priveøte tipul de
reconstrucﬂie. Tehnicile de reconstrucﬂie uretralæ cu
mucoasæ bucalæ într-unul sau în doi timpi sunt dezbætute în literatura de specialitate.
Autori cu experienﬂæ ( Bracka, Mundy) pledeazæ
pentru excizia completæ a uretrei afectate urmatæ de
reconstrucﬂie uretralæ în doi timpi, iar alﬂi autori
(
Kulkarni, Barbagli) publicæ rezultate similare cu tehnica
de reconstrucﬂie într-un singur timp.
Kulkarny øi Barbagli (2008) au propus opﬂiunile reconstructive bazat pe caracteristici clinice ale pacientului precum øi pe criteriile de gravitate a bolii:

Istoric clinic

Reconstrucﬂie
într-un timp
Reconstrucﬂie primaræ

Status clinic

Scæderea debitului
urinar

Histologie

Boalæ incipientæ sau
moderatæ; færæ leziuni
precanceroase
Invazia focalæ a
glandului, tegumentului
penian øi a meatului
Viabilæ sau cu posibilitatea de a fi pæstratæ

Extensia bolii

Placa uretralæ

Reconstrucﬂie
în doi timpi
Multiple operaﬂii eøuate;
retenﬂie urinaræ; ITU
Montarea de cateter
urinar sau cistostomie
suprapubianæ
Boalæ severæ; leziuni
premaligne
Invazia completæ a
glandului, tegumentului
penian øi a meatului
Cicatricialæ, nepracticabilæ

Hipospadiasul multiplu operat, complicat
øi recidivat – asociat cu LS
O menﬂiune aparte trebuie fæcutæ vis a vis de hipospadiasul multiplu operat, complicat øi recidivat, în care
un numær de cazuri au concomitent afectare a tegumentului penian cu lichen scleros, în literaturæ autori cu
experienﬂæ (Kulkarni, Barbagli sau Braka) fæcând o
legæturæ între lichenul scleros øi recidiva postoperatorie.
Tratamentul LS stadiul 4
Cancerul penian scuamocelular – asociat cu LS
Tratamentul chirurgical aplicat de rutina pacienﬂilor
cu carcinom scuamocelular al gladului a fost glandectomie cu grefæ de piele liberæ despicatæ.
Aspectul estetic, de o importanﬂæ deosebitæ în cazul
acestui tip de operaﬂie, a fost foarte bun, cu obﬂinerea
unui neogland care este acoperit de tegumentul penian restant ce ia aparenﬂæ de prepuﬂ, greu de deosebit
de un penis normal.
Funcﬂional, rezultatul este, de asemenea, foarte
bun, pierzându-se doar lungimea corespunzætoare
glandului, stimulii psihogeni øi cei locali de la nivelul

Protocol terapeutic LS al organelor genitourinare
masculine
LS – stadiul 1 øi 2
J Dacæ local – clinic boala este limitatæ la prepuﬂ
atunci circumcizia este consideratæ curativæ øi asiguræ confirmare histologicæ a bolii
J Dacæ este asociatæ decolorare a glandului, dar færæ cicatrice, ulceraﬂie sau aderenﬂe de prepuﬂ, circumcizia
simplæ este de asemenea consideratæ a fi curativæ
J Topicele cu crème pe bazæ de steroizi pot fi utile ca
tratament adjuvant dupæ circumcizie , dar sunt mai
mult paleative decât curative
J Dacæ øanﬂul coronal este obliterat de adeziuni iar restul pielii glandului se prezintæ în condiﬂii rezonabile,
recomandæm eliberarea glandului îngropat în aderenﬂe prin disecﬂie atentæ iar vindecarea se va produce prin reepitelizare secundaræ a zonei implicate.
J Dacæ epiteliul glandului este cicatricial øi modificat
sau dupæ circumcizie suprafaﬂa ræmâne instabilæ
prezentând zone de supuraﬂie øi simptomatologia
este supærætoare atunci excizia totalæ a epiteliului
afectat este indicatæ øi grefarea zonei restante cu
grefæ de piele liberæ despicatæ. Aceastæ atitudine
îmbunætæﬂeøte aspectul cosmetic øi ar trebui sæ
opreascæ evoluﬂia catre SCC
LS – stadiul 3
J BXO cu localizare meatalæ poate ræspunde la meatotomie sau topice cu steroizi dar stenoza meatalæ va
recidiva dacæ este afectatæ deja øi uretra proximalæ.

J Tratamentul adresat stricturilor uretrale datorate LS
constæ în excizia totalæ a uretrei afectate øi înlocuirea ei cu mucoasæ bucalæ sau mucoasæ bucalæ øi
mucoasæ vezicalæ în caz de boalæ extinsæ .
J Pentru stricturile uretrale datorate LS uretroplastia
este tratamentul de ales.
J De preferat este utilizarea pielii non-genitale deoarece se pare cæ boala recidiveazæ de fiecare datæ
când se recurge la piele genitalæ.
J În ceea ce priveøte recurenﬂa bolii în cazurile de grefe de piele non-genitalæ lucrurile ræmân sæ fie evaluate, citându-se recidive øi în cazul folosirii grefei
postauriculare Wolfe.
J Ceea ce este interesant øi trebuie consemnat sunt
rezultatele deosebit de bune în utilizarea mucoasei
bucale cu tehnici de reconstrucﬂie într-unul sau doi
timpi
J În cazul pacienﬂilor vârstnici la care uretroplastia cu
grefæ de mucoasæ bucalæ nu a fost urmatæ de
succes, uretrostomia perinealæ reprezintæ o soluﬂie
de luat în calcul.
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penisului restant asigurând erecﬂia øi ejacularea.
Neomeatul rezultat prin sutura grefei de piele la
marginile corpului spongios nu are tendinﬂa la stenozæ
ca în multe cazuri de amputaﬂie penianæ clasicæ.
Un alt avantaj al acestui tip de operaﬂie este reprezentat de posibilitatea depistærii precoce a unei eventuale recidive tumorale sub grefa foarte subﬂire de PLD.
Aceastæ operaﬂie, pe care noi am aplicat-o în cazul
unor tumori limitate la gland øi prepuﬂ, poate fi aplicatæ
øi în cazul unor tumori infiltrative în corpii cavernoøi
dacæ lungimea bontului penian dupæ exereza în limite
oncologice, verificate prin examen anatomo-patologic
extemporaneu, o permite, cu pæstrarea avantajelor sus
menﬂionate.
În concluzie amputaﬂia glandului øi postectomia cu grefæ de piele pe capetele corpilor cavernoøi reprezintæ o soluﬂie siguræ oncologic øi cu rezultat estetic
øi funcﬂional foarte bun pentru tratamentul tumorilor
peniene.

LS – stadiul 4
J Anumiﬂi autori privesc LS ca pe o afecﬂiune premalignæ în timp ce alﬂii o catalogheazæ ca pe un factor
iritant nespecific precum cicatricile cronice sau
ulceraﬂiile.
J SCC se poate dezvolta chiar øi la pacienﬂii circumcizaﬂi pentru LS cu evoluﬂie favorabilæ.
J Tratamentul chirurgical aplicat de rutina pacienﬂilor
cu carcinom scuamocelular al gladului a fost glandectomie cu grefæ de piele liberæ despicatæ pe
capetele corpilor cavernoøi; intervenﬂie ce asiguræ
un aspect funcﬂional øi cosmetic foarte bun.
J Pe cât posibil radioterapia trebuie evitatæ

Concluzii
Lichenul scleros este o afecﬂiune ce afecteazæ organele genitale masculine mai frecvent decât ne-am aøtepta.
Din nefericire tratamentele conservatoare au o
mare ratæ de eøec.
Netratatæ, boala provoacæ cicatrici distructive care
pot duce la probleme sexuale øi urinare ce implicæ o
degradare marcatæ a calitæﬂii vieﬂii.
Implicarea uretrei anterioare reprezintæ o condiﬂie
dificil de tratat, meatotomia sau dilataﬂiile având o ratæ
mare de recurenﬂæ, fiind necesare aøa cum am arætat
proceduri complexe de chirurgie reconstructivæ uretralæ
ce utilizeazæ ca material de substituﬂie mucoasa bucalæ.
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Spre deosebire de alte grefe cutanate, grefa de mucoasæ bucalæ este rezistentæ la infecﬂia cu lichen sclerosus, având o imunologie privilegiatæ, fiind obiønuitæ
cu mediul umed la fel ca øi mucoasa uretralæ iar fenomenul de retracﬂie în timp este minim comparativ cu
alte ﬂesuturi substitutive utilizate.
De asemenea mucoasa bucalæ are de partea ei rezultatele pe termen lung ce o propun ca metodæ gold standard în ceea ce priveøte reconstrucﬂia uretrei afectate de LS.
Descrisæ iniﬂial de Barbagli pentru tratamentul stricturilor uretrale bulbare, tehnica uretroplastiei cu grefæ de
mucoasæ bucalæ plasatæ dorsal a fost extinsæ cu succes în
tratamentul stricturilor uretrei peniene.
Extinderea aplicærii dorsale a mucoasei bucale pentru
rezolvarea stricturilor de meat uretral øi fosæ navicularæ
prin incizia dorsalæ profundæ a glandului penian reprezintæ o intervenﬂie aplicatæ de cætre autorii acestui editorial în premieræ naﬂionalæ.
Reiteræm importanﬂa biopsiei oricærei leziuni suspecte, precum øi analiza anatomopatologicæ a tegumentuluii prepuﬂial dupæ circumcizie.
Dupæ ce avem confirmarea histologicæ a bolii, pacientul trebuie informat pe deplin asupra caracterului
cronic al bolii, a asocierii dintre aceasta øi carcinomul
penian precum øi asupra recidivei stricturale în urma
operaﬂiilor reconstructive oricare ar fi acestea.
Protocolul de tratament propus încearcæ sæ prezinte soluﬂiile optime ﬂinând cont de stadiul în care se aflæ
boala.
ﬁinând cont de cele expuse mai sus , sechelele datorate LS pot pune probleme terapeutice deosebite, o
proporﬂie semnificativæ de pacienﬂi necesitând serviciile unui centru specializat de chirurgie reconstructivæ.
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