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REZUMAT
Pentru abordarea tulburărilor de statică pelvină complicată prin IUE ne-am propus strategii diagnostice care să 

permită individualizarea unor tehnici operatorii şi adaptate la particularităţile anatomo-clinice în baza coroborării 
datelor clinice şi paraclinice. Considerăm acest aspect deosebit de important, fi ind cunoscut că reticenţa şi/sau decenţa 
extinderii actului terapeutic chirurgical tehnic se poate compromite ca urmare a complicaţiilor per şi postoperatorii 
în condiţiile subestimării şi/sau evaluării incomplete a riscului anestezic şi medico-chirurgical.

Între anii 1990-2010, pe un lot de 1.097 de cazuri investigate şi abordate chirurgical în Spitalul Clinic Polizu, 
ne-am propus: în 580 de cazuri rezolvarea terapeutică a IUE prin uretrocistopexie procedeu D. Alessandrescu, cât şi 
a tulburărilor staticii pelvine prin procedee reconstructive şi reparatorii în raport cu stadializarea şi evaluarea 
severităţii lor clinice (437 de cazuri). Bilanţul clinic preoperator din punct de vedere strategic a inclus, alături de 
examenul somatic general, examen clinic de specialitate, inclusiv tuşeu rectal, testele clinice de IUE, investigaţii 
paraclinice şi de laborator: urocultură, cistografi e micţională preoperatorie, studiu urodinamic, RMN dinamic, 
având la dispoziţie astfel detalii anatomice şi vizualizarea concomitentă a celor 3 compartimente, permiţând 
stadializarea tulburărilor de statică. Opţiunile terapeutice au constat în tehnici operatorii vaginale: practicarea 
histerectomiei pe cale vaginală cu corectarea IUE (40 de cazuri) şi istmopexia în prolapsul urogenital avansat 
prevalent al compartimentului vaginal anterior cu cistocel voluminos „per magna“ (322 de cazuri). În acest ultim 
context anatomo-clinic se efectuează istmopexie cu sau fără interpoziţie vezico-vaginală a uterului, varianta I (103 
cazuri). Pentru prolapsul de grad II cu elongaţie hipertrofi că a colului uterin sau altă patologie cervicală după 
amputaţia colului uterin s-a efectuat istmopexie varianta II (130 de cazuri). La identifi carea unui prolaps genital 
grad II-III în postmenopauză alături de amputaţie cervicală s-a procedat la histerectomie supraistmică pe cale 
vaginală şi istmopexie varianta III (89 de cazuri). În 156 de cazuri defi nite anatomo-clinic prin tulburări ale staticii 
pelvine (prolaps apical) asociat sau nu de IUE s-a practicat histerectomie pe cale vaginală. În concluzie, abordarea 
chirurgicală a cazurilor cu tulburări ale staticii pelvine care interesează diferite compartimente vaginale în grade 
variabile complicate cu IUE a constat în: uretrocistopexie, istmopexie (variante I-III), interpoziţie vezico-vaginală a 
uterului, limitată în actualitate, practicarea de rutină a histerectomiei pe cale vaginală tradiţional acceptată drept 
strategie terapeutică electivă şi exclusivă, fi ind evaluat riscul prolapsului de boltă vaginală.

Cuvinte cheie: prolaps urogenital complicat cu IUE, uretrocistopexie, istmopexie

ABSTRACT
Corroborating the clinical and laboratory fi ndings with specifi c anatomical and clinical data allowed us to 
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aspect as it is well known that the reluctance and /or the incomplete risk assessment and medical-surgical 
anesthetic risk limits the therapeutic purpose of the surgical act.

Between 1990-2010 on a sample of 1,097 cases investigated and addressed surgically in Polizu Hospital 
Bucharest, we found that from 580 cases of SUI, 437 cases where approached using the „D. Alessandrescu“ 
procedure of urethrocystopexy in close relation with their clinical severity staging and evaluation. 
Preoperative clinical balance in terms of strategy included the following: general somatic examination, 
clinical examination of the specifi c organs, including rectal examination, clinical tests of SUI, laboratory 
investigations and laboratory: urine culture, preoperative urinary cystography, urodynamic testing, 
dynamic MRI, which gave us details of anatomy and a close visualization of the three compartments, 
allowing simultaneous staging of static disorder. Treatment options consisted of operative techniques by 
vaginal way: 40 cases of vaginal hysterectomy correcting SUI and 322 cases of isthmopexy for advanced 
urogenital prolapse of the anterior vaginal wall with grade 4 cystocele. In grade 3 cystocele it is performed 
isthmopexy with or without the interposition of the uterus, type I (103 cases). For grade II prolapse with 
hypertrophic elongation of the cervix or other cervical pathology, in 130 cases, a  er the amputation of the 
cervix we performed type II isthmopexy. In postmenopausal women, for genital prolapse grade II-III, in 89 
cases, we performed cervical amputation with vaginal hysterectomy and supraisthmic isthmopexy type III. 
In 156 cases of pelvic static disorders (apical prolapse) with or without SUI, we practiced vaginal 
hysterectomy. 

In conclusion, surgical approach of pelvic static disorders of the various departments interested in varying 
degrees complicated with SUI, consisted of: urethrocystopexy, isthmopexy (types I-III), bladdervaginal 
interposition of the uterus it is now accepted as treatment despite the traditional use of vaginal 
hysterectomy 

Key words: urogenital prolapse complicated with SUI, urethrocystopexy, isthmopexy

INTRODUCERE
1. Prolapsul uro-genital (POG): patologie gi-

ne cologică unică, defi nită prin hernierea unuia 
din organele pelvine (uter, vezică, rect etc.) din 
locaţia anatomică normală, prin vagin.

2. Asocierea IUE se menţionează în 73% din 
cazuri şi, respecti v, în 50-60%, disfuncţii privind 
golirea vezicii urinare (ELLERK MANN, 2001) (6). 
În cadrul inter-relaţiei complexe, fără a fi  liniară, 
dintre POG şi IUE este de subliniat că aceasta din 
urmă este rezultatul factorilor de risc (vârstă, 
rangul parităţii, obezitate etc.) şi, în proporţie 
mai redusă, a legăturii cauzale directe (Smith şi 
Appell, 2005) (8). În practi ca clinică, atât cis-
tocelul şi IUE, cât şi pierderea suportului pere-
telui vaginal anterior contribuie la hipermobili-
tate uretrală şi, în consecinţă, la condiţionarea 
eti o patogenică a IUE (Delancey, 2002) (4).

3. Deşi pentru cazurile asimptomati ce se 
adoptă „expectati vă terapeuti că pasivă“, pentru 
cele simptomati ce, esti mate la o proporţie de 
3-11%, subliniem în principal că opţiunile tera -
peuti ce sunt chirurgicale (4). Abordarea ope-
ratorie al cărei element esenţial îl reprezintă 
practi carea unui procedeu reconstructi v şi re-
parator opti m, consti tuie una dintre cele mai 
dezbătute aspecte ale practi cii ginecologice con-
temporane. Cu toate acestea, menţionăm că în 
managementul POG asociat sau nu de IUE se-
lecţia unui asemenea procedeu chirurgical se 
bazează pe: 

– cunoaşterea contextului anatomic zonal, 
respecti v a suportului organelor pelvine, realizat 
dintr-un complex care include ligamentele pel-
vine (utero-sacrate, cardinale, rotunde), muşchii 
şi fascia endopelvină, care asigură fi xarea aces-
tora la osul pubian. Muşchii ridicători anali re-
prezintă însă componenta structurală principală 
a planşeului pelvin.

– identi fi carea elementelor anatomo-clinice, 
în urma examenului clinic de specialitate, per-
mite, pe lângă clasifi carea anomaliilor de stati că 
pelvină în funcţie de comparti mentul anatomic 
vaginal (anterior, posterior, apical) implicat (Fig. 
1) (7), adoptarea unei conduite chirurgicale indi-
vidualizate.

– evaluarea severităţii anatomo-clinice a 
POG în baza unei clasifi cări stadiale (O-IV) este 
indubitabil necesară (BUMP şi col., 1996). (2).

Pentru alcătuirea unei hârti i topografi ce a 
va ginului se admit 9 puncte:

2 anterioare;• 
2 posterioare;• 
2 superioare;• 
2 frontale• 
esti marea lungimii totale a vaginului faţă • 
de planul himenal în ti mpul manevrei 
Valsalva (Fig. 2) (2). Aceste puncte sunt 
măsurate după esti marea extensiei maxi-
me a prolapsului, în scopul defi nirii sta-
diului clinic al acestuia.
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dinal, impactul lezional la acest nivel; este res-
pon sabil eti opatogenic de prolapsul uterin;

• nivelul II, corespunzător 1/3 medii a va-
ginului; suportul este realizat via fascia endo-
pelvină şi prin inserţiile sale laterale la nivelul 
liniei albe;

• nivelul III (distal, vaginal): suportul încor-
porează alături de fascia endopelvină, anterior 
şi corpul perineal, posterior.

Prolapsul compati mentelor anterior şi poste-
rior rezultă din compromiterea anatomo-clinică 
a suportului de la nivelurile II şi III.

OBIECTUL DE STUDIU
1. Anomaliile anatomo-funcţionale ale porţi-

unii inferioare a tractului uro-genital, uretro-
vezicale complicate prin IUE în special, asociate 
unui context anatomo-clinic complex în raport 
cu prezenţa:

prolapsului uterin defi nit prin grade şi • 
stadii variabile;
elongaţiei cervicale. • 

2. Luând în considerare cunoaşterea mai 
aprofundată a structurii şi funcţiilor ţesutului 
conjuncti v, ceea ce a condus la crearea noilor 
suporturi privind tulburările stati cii pelvine, în 

FIGURA 1. Compararea diferitelor sisteme de lizare a POG
Sursa: Mouritsen L. (2005) Classifi cati on and evaluati on of prolapse. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 
19(6):895-911

FIGURA 2. Sistemul de cuanti fi care a POG
Sursa: Bump R. et al (1996) The standardizati on of 
terminology of female pelvic organ prolapse and pelvic 
fl oor dysfuncti on. Am J Obstet Gynecol. 1996 Jul; 
175(1):10-17

4. Conceptul existenţei la nivelul pelvisului a 
trei niveluri de suport, alcătuit din ţesut con-
juncti v, introdus de Delancey (1992) (3), defi -
neşte:

• nivelul I (apical, vaginal), la care suportul 
este via complexul ligamentar utero-sacrat, car-
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abordarea chirurgicală a acestora ne-am propus 
multi ple tehnici de rezolvare operatorie, recons-
tructi ve şi reparatorii, fapt ce demonstrează im-
posibilitatea refacerii „de novo“ a stati cii pelvine 
compromise.

3. Conduita medico-chirurgicală apare co re-
lată cu:

• restabilirea funcţionalităţii uretro-vezicale 
prin corectarea chirurgicală a IUE cu tehnici ope-
ratorii adecvate din punct de vedere terapeuti c: 
uretrocistopexia – procedeu D. Alessandrescu, 
cât şi istmopexia în parti cular, fi ind cunoscut că 
recidivele acestui disconfort somati c cresc odată 
cu numărul intervenţiilor;

• armonizarea noului context anatomo-func-
ţional uretro-vezical la noua locaţie anatomică 
normală, prin corectarea stării de afectare a 
aparatului de suspensie şi susţinere pelvi-geni-
tală. În acest scop, în cadrul prolapsului com-
parti mentului anterior, anatomo-clinic defi nit 
prin cistocelul voluminos („cistocelul per ma g-
na“), cura operatorie reparatoare propusă a fost 
istmopexia, în exclusivitate.

Prolapsul comparti mentului posterior: recto-
celul marcat prin colpoperineorafi e posterioară, 
cu miorafi a ridicătorilor anali. 

Rezultă că principiile care au stat la baza unei 
asemenea abordări chirurgicale au inclus:

• individualizarea unor tehnici operatorii efi -
ciente şi adaptate la caracteristi cile anatomo-
clinice ale fi ecărui caz, defi nite în baza coroborării 
datelor clinice şi paraclinice;

• reti cenţa şi/sau decenţa exti nderii actului 
terapeuti c chirurgical propriu-zis, care tehnic se 
poate compromite, ca urmare a complicaţiilor 
pre- sau postoperatorii, posibile în condiţiile 
sub esti mării sau evaluării incomplete a riscurilor 
anestezic şi medico-chirurgical.

MATERIAL ŞI METODĂ
Între anii 1990-2010, pe un lot de 1.097 de 

cazuri internate şi abordate chirurgical în Spitalul 
Clinic Polizu ne-am propus:

1. Rezolvarea terapeuti că specifi că a IUE care 
a reprezentat, de al  el, principala moti vaţie a 
adresabilităţii clinice în raport cu individualitatea 
sa patologică şi impactul social cunoscut, prin 
uretrocistopexie, procedeu D. Alessandrescu 
(580 de cazuri), cât şi a tulburărilor stati cii plan-
şeului pelvin, prin procedee reconstructi ve şi 
reparatorii în raport cu stadializarea şi evaluarea 
severităţii lor clinice (Fig. 1 şi 2) (437 de cazuri)

2. Diagnosti cul clinic a inclus:
examenul somati c general;• 
examenul clinic de specialitate:• 

– convenţional, prolapsul a fost diagnosti cat 
în ti mpul manevrei Valsalva pentru a se aprecia 
extensia sa maximă;

– examenul cu valve: s-a procedat la retra-
gerea succesivă a valvei anterioare, ulterior a 
celei posterioare penru a se identi fi ca gradul 
pro  lapsului, cu menţiunea evidenţierii unor arii 
eritematos-exulcerate, corespondente leziunilor 
de decubit la cazurile cu prolaps uro-genital 
avan sat (stadiile II şi III). Stadializarea tulburărilor 
de stati că pelvină s-a efectuat în toate compar-
ti mentele în vederea stabilirii ulterioare a mana-
gementului chirurgical;

– examenul bimanual al pelvisului s-a prac-
ti cat, de asemenea, fără omisiune, în sco pul 
iden ti fi cării patologiei ginecologice aso ciate, 
alături de prolapsul uro-genital;

– tuşeul rectal – s-a dovedit a fi  uti l în deosebi 
privind defi nirea prolapsului com parti mentului 
posterior, când a exis tat prezumţia clinică a 
elitrocelului;

– testele clinice de conti nenţă urinară au 
vizat identi fi carea IUE, fi ind cunoscut că redu-
cerea prolapsului poate masca IUE. 

3. Investi gaţiile paraclinice şi de laborator
au ocupat un plan secund şi au fost co-• 
roborate cu datele examinării clinice, pe 
care am defi nit-o „cheia de boltă“ în ma-
na gementul prolapsului uro-genital;
prezenţa simptomelor urinare ne-a im-• 
pus:

– urocultura, pentru excluderea infecţiei;
– cistografi a micţională peroperatorie şi post -

o peratorie (Fig. 3 şi Fig. 4) (5), ţinând cont de 
valoarea predicti v-diagnosti că în raport cu 
amplitudinea descensului verti cal al joncţiunii 
cervico-uretrale faţă de marginea inferioară a 
simfi zei pubiene;

– studiul urodinamic s-a practi cat îndeosebi 
în prezenţa tulburărilor de golire a vezicii urinare, 
cu măsurarea volumului urinar rezidual post-
micţional, fi e clinic, fi e ecografi c; efectuarea sa 
preoperatorie ne-a permis selecţia opti mă a ca-

FIGURA 3. Cistografi e 
preoperatorie
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zurilor pentru a benefi cia de chirurgia simultană 
a conti nenţei urinare;

– rezonanţa magneti că nucleară dinamică, 
deşi oferă detalii anatomice şi vizualizarea con-
comitentă a celor 3 comparti mente, ceea ce 
ne-a permis, în consecinţă, stadializarea paracli-
nică a prolapsului, s-a efectuat numai în 10 
cazuri în cursul anilor 2009-2010.

În concluzie, pentru cazurile la care ne-am 
propus abordarea chirurgicală a prolapsului uro-
genital, bilanţul preoperator a fost esenţial, 
luând în considerare existenţa unor comorbidităţi 
semnifi cati ve, care, eti opatogenic, pot condi-
ţiona apariţia sa. 

Opţiunile terapeuti ce privind abordarea şi 
re pararea operatorie a tulburărilor de stati că ale 
planşeului pelvin au fost efectuate în funcţie de 
comparti mentul în care se produce; ulterior, 
cazurile au fost subdivizate urmând a fi  abordate 
prin tehnici operatorii vaginale sau abdominale; 
opţional, am opinat pentru abordul chirurgical 
vaginal.

Pornind de la observaţia clinică că prolapsul 
unui singur comparti ment s-a esti mat în pro-
porţie redusă pe lotul luat în studiu, s-a procedat 
la identi fi carea şi repararea completă a tuturor 
defectelor pentru a preveni incidenţa recidi velor.

Deşi în prezent compararea diferitelor tehnici 
chirurgicale efectuate pentru prolapsul uro-ge-
nital este difi cilă, dat fi ind lipsa unui consens pri-
vind repararea şi respecti v reconstrucţia opera-
torie, ne-am propus, în funcţie de parti cularităţile 
anatomo-clinice şi funcţionale ale prolapsului 
uro-genital: 

practi carea histerectomiei pe cale vaginală • 
în prolapsul apical, cu asocierea unui pro-
cedeu operator pentru IUE, uretro cisto-
pexie D. Alessandrescu (40 de cazuri); 
istmopexia în prolapsul uro-genital avan-• 
sat al comparti mentului vaginal anterior 
cu forma sa specială: cistocel voluminos 
(„cistocel per magna“) (322 de cazuri). 

Într-un asemenea context anatomo-clinic 
este de subliniat că:

• pentru prolapsul de gr. I şi cistocel volu-
minos complicat cu IUE s-a practi cat istmopexie 
cu sau fără interpoziţie vezico-vaginală a ute-
rului, varianta I (Fig. 5) (103 cazuri) 

FIGURA 4. Cistografi e 
postoperatorie

FIGURA 5 (5). Istomopexie – varianta I; istmopexie 
fără interpoziţie vezico-vaginală a uterului

• pentru prolapsul de gr. II cu elongaţie hi-
pertrofi că a colului uterin sau altă patologie cer-
vicală s-au efectuat amputaţia colului uterin şi 
istmopexie varianta II (Fig. 6) (130 de cazuri).

FIGURA 6 (5). Istmopexie varianta II; amputaţie de col 
şi istmopexia uterului restant

• identi fi carea unui prolaps genital gr. II-III în 
postmenopauză: s-a procedat chirurgical la am-
putaţia cervicală, histerectomie supraistmică pe 
cale vaginală şi istmopexie, varianta III (Fig. 7) 
(5) (89 de cazuri)

FIGURA 7 (5). Istmopexie varianta III; amputaţie de 
col, histerectomie supraistmică vaginală şi istmopexie

Timpii operatori ai tehnicii de istmopexie 
pre cedate de amputaţia colului uterin sunt si-
milari cu cei descrişi la uretrocistopexie, res-
pecti v:

• incizia Crossen cu decolarea peretelui an-
terior al vaginului şi decolarea vezicii;
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• crearea digitală a două tunele retropubiene 
la 45 de grade până la faţa posterioară a drepţilor 
abdominali; 

• în plus, s-a procedat la amputaţia colului 
uterin;

• ancorarea bontului istmic restant de o 
parte şi de alta cu câte un fi r care se trece 
retropubian şi care ulterior este fi xat la teaca 
drepţilor abdominali, după efectuarea unei in-
cizii transversale suprapubiene;

• refacerea bontului istmic;
• colpectomie parţială şi colporafi e ante rioară;
• tracţionarea fi relor exteriorizate supra pu-

bian cu ascensionarea bontului istmic după pla-
sarea unui cateter vezical oferă un suport solid 
vezicii urinare, închiderea porţiunii anterioare a 
fantei Farabeuf-Varnier; 

• sutura plăgii suprasimfi zare;
• colpoperineorafi e posterioară cu miorafi a 

ridicătorilor anali, corespunzător vârstei a III-a, 
ne-a permis rezolvarea terapeuti că a prolapsului 
comparti mentului posterior, respecti v a recto-
celului voluminos.

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
1. Corelaţiile embriologice şi anatomo-func-

ţionale dintre căile urinare inferioare şi aparatul 
genital, precum şi prezenţa unor circumstanţe 
eti opatogenice similare explică identi fi carea 
pre valentă a IUE în contextul tulburărilor de 
stati că pelvină, interesând îndeosebi com par-
ti mentul anterior, pentru lotul studiat în 620 de 
cazuri, a cărei rezolvare terapeuti că chirurgicală, 
alături de corectarea operatorie a prolapsului 
or ganelor pelvine, a constat în practi carea ure-
tro cistopexiei suprapubiene – procedeu D. 
Alessandrescu. Precizăm că uti lizarea limitată 
de către noi în prezent a materialelor recons-
tructi ve în chirurgia prolapsului uro-genital aso-
ciat cu IUE reprezintă, de asemenea, unul dintre 
aspectele dezbătute ale practi cii ginecologice 
actuale, dacă luăm în considerare riscul efectelor 
adverse ale materialelor nerezorbabile, cât şi 
lipsa datelor pe termen lung privind rezultatele 
funcţionale obţinute (Brubaker şi col., 2009). 
(1)

Subliniem importanţa cistografi ei micţionale 
preoperatorii, cât şi a investi gaţiei urodinamice, 
îndeosebi pentru cazurile cu tulburări ale golirii 
vezicii urinare. În lipsa efectuării acesteia din 
urmă, practi carea concomitentă a unui procedeu 
operator în vederea asigurării conti nenţei vezi-
cale poate fi  considerat „over treatment“, ceea 
ce în perioada postoperatorie eti opatogenic 
este responsabilă de disfuncţia de golire a vezicii 

urinare, respecti v a simptomatologiei de vezică 
hiperacti vă. Pornind de la observaţia clinică că 
10-50% dintre cazurile cu prolaps, după repa-
rarea lor, pot prezenta riscul de a dezvolta „de 
novo“ IUE, din punct de vedere al strategiei chi-
rurgicale numai după un interval de ti mp se va 
indica operator realizarea unui procedeu pentru 
anti inconti nenţă.

Rezultă că studiul urodinamic ne-a permis o 
selecţie opti mă a cazurilor care pot sau nu be-
ne fi cia din punct de vedere terapeuti c de chi-
rurgia simultană în vederea conti nenţei vezi-
cale.

2. Pentru cazurile caracterizate anatomo-cli-
nic prin tulburări ale stati cii uterine (prolaps 
apical), asociat sau nu de IUE, s-a practi cat his-
terectomie pe cale vaginală (156 de cazuri), aso-
ciindu-se uretrocistopexia, la care efectuarea 
cisto grafi ei micţionale preoperatorii a evidenţiat 
coborârea joncţiunii cervico-uretrale între 3 şi 5 
cm sub marginea inferioară a pubelui (40 de 
cazuri).

Această conduită operatorie limitată la 156 
de cazuri atestă că practi carea de ruti nă a his-
terectomiei vaginale, considerată, până nu de-
mult, modalitatea chirurgicală în rezolvarea 
tera peuti că a tulburărilor de stati că uterină, nu 
exclude în prezent riscul prolapsului de boltă 
vaginală.

3. Identi fi carea riscurilor anestezic şi medico-
chirurgical în maximum 16 cazuri, fi e în raport 
cu încadrarea în grupa de vârstă a treia, fi e prin 
asocierea prevalentă a patologiei cardiovascu-
lare, a conturat indicaţia de a se practi ca inter-
poziţia vezico-vaginală a uterului (13 cazuri).

4. Adaptarea conduitei chirurgicale la parti cu-
larităţile anatomo-clinice şi funcţionale ale pro-
lapsului: s-a practi cat istmopexia în 322 de 
cazuri. As  el, pentru cazurile cu cistocel volu-
minos şi prolaps gr. I s-a efectuat istmopexia în 
103 cazuri, fără a se interveni asupra uterului 
(varianta I) (Fig. 5) şi, respecti v, la cazurile cu 
elongaţie cervicală sau cu leziuni benigne exo- şi 
endocervicale demonstrate morfopatologic s-a 
procedat la amputaţia colului uterin şi la ist-
mopexia bontului istmic restant şi refăcut la 
teaca muşchilor drepţi abdominali (varianta II) 
(Fig. 6) (130 de cazuri). Experienţa clinică acu-
mulată în ti mp, cât şi numărul mare, de 322 de 
cazuri, rezolvate prin această tehnică chirurgicală 
ne-a permis esti marea principalelor benefi cii 
te rapeuti ce:

• repararea tulburărilor stati cii pelvine, cu 
restabilirea locaţiei anatomice normale;

• ca urmare a consolidării solide din punct 
de vedere structural ale formaţiunilor anatomice 
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ale triunghiului uro-genital, cât şi a reparării com-
plete a tuturor defectelor, s-a evaluat inci denţă 
redusă a recidivelor pe lotul studiat în 3 cazuri;

• alături de infl uenţarea favorabilă a tul-
burărilor funcţionale, a IUE în parti cular, tratează 
şi aspectele lezionale benigne ale colului uterin 
obiecti vate histo-patologic preoperator;

• abordarea chirurgicală pe cale vaginală mi-
nimalizează riscurile anestezic şi medico-chirur-
gical, dacă luăm în considerare că pentru ma-
joritatea pacientelor vârsta s-a situat peste 55 
de ani, conti ngent pentru care patologia asociată 
cardiovasculară, în principal, a fost prevalentă. 

Dintre dezavantajele istmopexiei versus 
aceste efecte terapeuti ce benefi ce sunt de me-
nţionat:

• complicaţii per şi postoperatorii majore în 
raport cu totalul cazurilor operate, care s-au 
înregistrat în două cazuri (sângerare consecuti vă 
creării tunelelor retropubiene) şi, în 4 cazuri, in-
fecţia plăgii suprapubiene;

• consti tuirea prospecti vă a elitrocelului ca 
urmare a translaţiei ventrale a corpului uterin a 
regiunii istmice, în principal prin consti tuirea 
unui spaţiu dorsal prin care s-ar produce elitro-
celul (1 caz);

• fi ind cunoscută lipsa unui consens privind 
rezultatele obţinute în perioada postoperatorie, 
ca urmare a practi cării diferitelor tehnici chirur-
gicale, care includ elemente anatomo-clinice şi 
funcţionale, ca urmare a evaluării clinice şi pa-
raclinice şi, în consecinţă, necesitatea reinter-
venţiei pentru prolapsul recidivat ar putea fi  
laborioasă; pe lotul analizat nu s-a înregistrat 
decât 1 caz.

 CONCLUZII
1. Abordarea chirurgicală a cazurilor cu 

prolaps uro-genital, interesând multi ple com-

parti mente vaginale la niveluri diferite, com-
plicate cu IUE prin tehnicile operatorii anterior 
menţionate: uretrocistopexie, istmopexie (va-
rianta I, II şi III), interpoziţie vezico-vaginală a 
uterului etc., limitează în actualitate practi carea 
de ruti nă a histerectomiei pe cale vaginală, tra-
diţional acceptată drept modalitate terapeuti că 
electi vă şi exclusivă, fi ind evaluat riscul pro-
lapsului bolţii vaginale.

2. Evidenţierea clinică a elongaţiei colului 
uterin, circumstanţa anatomo-clinică, în care 
uterul cunoaşte o poziţionare anatomică nor-
mală se va practi ca amputaţie cervicală, în 
exclusivitate. (26 de cazuri)

3. Prezenţa complicaţiilor minore, cât şi a 
riscului minim de recidivă, ca urmare a practi cării 
procedeelor operatorii reparatorii şi recons truc-
ti ve uti lizate, dar şi a istmopexiei în parti cular, 
justi fi că şi susţine opţiunea noastră terapeuti că 
alături de abordarea chirurgicală pe cale vaginală 
care minimalizează riscul anestezic şi medico-
chirurgical.

4. Deşi conceptul celor trei niveluri ale tul-
burărilor de stati că pelvină propuse de Delancey 
(1992) (3) creează şi divide arti fi cial stadiile şi 
severitatea prolapsului uro-genital, este esenţial 
a se sublinia consolidarea structurilor conjunc-
ti ve, ca urmare a abordării chirurgicale a acestei 
morbidităţi ginecologice, al cărei impact biologic 
major a fost demonstrat în condiţiile compro-
miterii sau pierderii acestui suport la nivelul 
dife ritelor comparti mente vaginale care se 
corelează cu parti cularităţile anatomo-clinice şi 
funcţionale şi, în consecinţă, cu adaptarea mo-
dalităţilor terapeuti ce practi cate.

5. Importanţa evaluării bilanţului morbid pre-
operator complet în managementul chirur gical al 
tulburărilor de stati că pelvină uro-ge nitală alături 
de existenţa unei patologii asociate, care, eti o-
patogenic, se poate implica în apariţia sa.
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