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REZUMAT
Între anii 1990-2008, în Spitalul Clinic Polizu, dintr-un total de 1.836 de cazuri operate pentru incontinenţă 

urinară la efort (IUE), în 1.676 vârsta a fost cuprinsă între 45-65 de ani, au fost abordate chirurgical: 1.510 prin 
uretrocistopexie directă procedeu Dan Alessandrescu (Grup I) – 166 de cazuri prin uretrocistopexie indirectă (Grup 
II). Diagnosticul preoperator al IUE s-a bazat pe date anamnestice, particularităţi anatomo-clinice evidenţiate la 
examenul clinic de specialitate şi explorări paraclinice (cistografi e micţională preoperatorie şi studiul urodinamic), 
postoperator. Postoperator, efi cienţa terapeutică a fi ecărui procedeu chirurgical s-a obiectivat prin evaluarea lungimii 
uretrei, cât şi prin cistografi e micţională. Reevaluarea postoperatorie a evidenţiat pentru uretrocistopexia directă Dan 
Alessandrescu în condiţiile respectării riguroase a succesiunii timpilor operatori: suspensia directă a joncţiunii 
uretro-vezicale, fi xarea joncţiunii la nivel tisular independent hormonal şi alungirea uretrei, micşorarea calibrului, 
repunerea joncţiunii în incinta manometrică uretro-vezicală. După aplicabilitatea acestui procedeu vindecările s-au 
situat la 95% dintre cazuri. În contextul restabilirii unei contenţii adecvate, subliniem importanţa alungirii uretrei 
cu 1,75 cm. Uretrocistopexia indirectă alături de abordarea chirurgicală simultană a patologiei utero-anexiale asociată 
şi confi rmată peroperator a fi  benignă corectează disfuncţionalitatea uretro-vezicală asociată. 

Cuvinte cheie: incontinenţa urinară la efort, uretrocistopexia D. Alessandrescu vs. colposus-
pensia Burch

ABSTRACT
Between 1990-2008 in Polizu Clinical Hospital out of 1,836 cases operated on for stress urinary incontinence,in 

1676, the age was 45-65. Cases surgically approached were as follows: 1.510 by direct urethrocistopexy D.
Alessandrescu procedure (Group I) - 166 by indirect urethrocistopexy or colpo-suspension Burch (Group II). 
Preoperator diagnosis of stress urinary incontinence, was based on:anamnestic data, anatomo-clinical 
peculiarities revealed at the gynecological examination, paraclinical explorations (preoperator myctional 
cystography, urodinamic study, etc.) Postoperatory, the therapeutically effi  ciently of either operative procedures 
was objectifi ed by evaluating both the urethral length and by myctional postoperator cystography. 

For D. Alessandrescu direct cystopexy (group I) the post-operator reevaluation while rigorously following 
the succession of the operatory steps pointed out: the direct suspension of the vesico-urethral junction by 
repositioning within manometric situs together with its fi xation at tissular level hormonally independent. 

 By this sugical proce dure the cure situated at 95% of cases. From an anatomo-clinical point of view the 
adeguate urinary bladdery contention restabilization corresponds per-operatory to the elongation of the 
uretra by 1.75 cm. The indirect urethrocystopexy (group II) in addition to the simultaneous surgical approach 
of the uthero-adnexyal associated pathology, per-operatory confi rmed as benign, eventually corrects the 
uretho-vesical disfunctionality.
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INTRODUCERE 
Inconti nenţa urinară de efort reprezintă pier-

derea de urină prin uretră sincronă cu unele ac-
ti  vităţi fi zice, care produc creșterea presiunii in-
tra abdominale (tuse, strănut, râs etc.); în afara 
contracţiei detrusorului vezical. Forma cea mai 
frecventă de inconti nenţă urinară la femeie, 
având implicaţii complexe în plan social, fi nanciar 
și emo ţional (5). Justi fi carea strategiilor privind 
con duita medico-chirurgicală apare corelată în 
principal de: 

restabilirea funcţionalităţii uretro-vezicale • 
prin corectarea chirurgicală a IUE prin 
teh nici operatorii adecvate (uretrocisto-
pexie directă şi indirectă); 
cunoaşterea recidivelor acestui discon-• 
fort somati c, care cresc cu numărul inter-
ven ţiilor.

 MATERIAL ŞI METODE

Între anii 1990-2008, în Spitalul Clinic Polizu, 
dintr-un total de 1836 paciente operate pentru 
IUE, în 1676 vârsta a fost cuprinsă între 46-65 de 
ani. Algoritmul managementului diagnosti c al 
IUE a inclus: 

datele anamnesti ce, respecti v identi fi ca-• 
rea factorilor de risc, fi ind descrise trei 
me  canisme posibile: defi cienţa estroge-
nică, „îmbătrânirea ti sulară“, neuropati a 
perife rică; 
parti cularităţile anatomo-clinice ale pa-• 
tologiei evidenţiate ca urmare a exame-
nului clinic de specialitate (evaluarea 
simp to melor urinare, teste clinice de 
„stres“); 
explorările paraclinice: investi garea urinii, • 
cistografi e micţională, studiu urodinamic-
cistomanometrie, evaluarea postmicţio-
nală a volumului urinar rezidual, efectu-
area ecografi ei pelvi-abdominale pentru 
identi fi carea patologiei utero-anexiale 
aso   ciate, clinic prezumpti vă.

Din punct de vedere strategic, conduita chi-
rurgicală adaptată contextului anatomo-clinic 
morbid a constat în: uretrocistopexie directă 
pro cedeu Dan Alessandrescu (grup I), în 1.510 
cazuri (90%); colposuspensie indirectă Burch 
(grup II), în 166 de cazuri (10%), procedeu ope-
rator efectuat în special la cazurile cu patologie 
utero-anexială concomitentă, abordată iniţial 
chirur gical şi pentru care peroperator s-a con-
fi rmat be nignitatea leziunii.

REZULTATE ŞI DISCUŢII
Fiind cunoscută efi cienţa terapeuti că a pro-

cedeelor chirurgicale retropubiene în contextul 
IUE („the gold standard surgical treatment“) (2), 
ne-am propus restaurarea integrităţii anatomo-
funcţionale a mecanismelor de închidere a 
uretrei, prin opti mizarea mecanismului de în-
chidere a colului vezical şi a mecanismelor de 
ocluzie şi etanşeizare a uretrei, cât şi a me canis-
mului voluntar auxiliar de închidere al acesteia. 
As  el, uretrocistopexia directă efectuată în 
1.510 cazuri, procedeu operator conceput de 
Dan Alessandrescu, (3) respectă principiul teh-
nic de restaurare a contenţiei vezicale prin: re-
ducerea calibrului uretral, realizarea infl exiunii 
la nivelul uretrei proximale, repoziţionarea şi 
alun girea uretrei, tensionarea fasciculelor pubo-
coccigiene. În consecinţă, alături de crearea tu-
nelelor retropubiene, momentul legării fi relor 
de suspensie reprezintă unul dintre aspectele 
esen ţiale ale intervenţiei, deoarece tensionarea 
prea mică a acestora nu corectează inconti -
nenţa, iar tensionarea lor mult accentuată pro-
duce su pracontenţie. Înlăturarea acestor incon-
ve  ni ente a fost posibilă prin uti lizarea unui 
ca teter vezical gradat (4) care ne-a permis mă-
surarea lungimii uretrei pre şi postoperator, cu 
esti marea alun gimii uretrei la sfârşitul inter-
venţiei. Aceasta s-a situat la 3,5 cm nulipare şi 
de 2,5 cm pentru mul  ti pare, ceea ce corespunde 
unei contenţii ve zicale efi ciente postoperatorii, 
care însumează şi refacerea unghiului dintre 
axul uretrei şi pla nul orizontal, cu alungirea con-
comitentă a ure trei, în medie cu 1,75 cm, factor 
important în asi gurarea contenţiei vezicale şi 
care s-a obiec ti vat prin cistografi e micţională 
postoperatorie. Deşi evoluţia posoperatorie 
nor mală a carac terizat majoritatea cazurilor in-
cluse în studiu, menţionăm totuşi intraoperator: 
sângerare la nivelul tunelelor retropubiene (ori-
gine predo minent venoasă), ca şi urmare a 
interceptării ramurilor perforante conexe mar-
ginii mediale periuretrale de la nivelul pubelui 
– 72 de cazuri (4,7%); hematuria consecuti vă, 
fi e crearea tu nelelor retropubiene, sau conse-
cinţa trecerii transfi xiante a fi relor de suspensie 
– 56 de cazuri (3,7%). Postoperator: retenţie 
incom pletă de urină 321 de cazuri (21,2%); 
infecţia urinară a cunoscut o incidenţă mai mică 
în ulti ma decadă, ca urmare a suprimării 
drenajului urinar a de meure după 24 de ore – 
110 de cazuri (7,2%), infecţia fi ind atribuită în 
principal menţinerii sondei endovezicale ti mp 
de 3-5 zile; recidive 1,5% (4). Colposuspensia 
indirectă (operaţia Burch), practi  cată în 166 de 
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cazuri, în succesiune imediată după chirurgia de 
exereză a patologiei utero-anexiale a cărei be-
nignitate a fost con fi r mată intraoperator s-a 
dovedit, de asemenea, efi  cientă terapeuti c pri-
vind asigurarea contenţiei vezicale. (1).

CONCLUZII 
Uretrocistopexia directă reprezintă moda li-

ta tea terapeuti că electi vă privind manage-
mentul chirurgical retropubian al IUE. Res pec-
tarea ri guroasă a succesiunii ti mpilor ope ratori 

după pre găti re locală preoperatorie a cunoscut 
vin decări în 95% dintre cazuri. Sus pendarea 
jonc ţiunii uretro-vezicale consti tuie un element 
obiec ti v peroperator prin uti lizarea cateterului 
metalic gradat. Alungirea uretrei cu 1,75 cm are 
rol prevalent privind restabilirea con tenţiei ve-
zicale. Avantajul rezolvării tera peuti ce concomi-
tente atât patologiei utero-anexiale, cât şi 
disfuncţionalităţii uretro-vezicale prin col posus -
pensie indirectă s-a confi rmat în cele 166 de 
cazuri.
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