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REZUMAT
Obiective. Stabilirea unor corelaţii anatomo-funcţionale necesare în genitoplastiile feminizante prin 

studiul literaturii de specialitate, urmărindu-se modifi cările procedurilor chirurgicale odată cu câştigarea 
cunoştinţelor anatomice de-a lungul timpului.

Materiale şi metodă. Au fost studiate referinţe de pe internet şi din biblioteca personală, unele de 
importanţă istorică în prezent, dar care reprezintă paşi evolutivi în stabilirea procedeelor actuale accesate în 
chirurgia de feminizare. Au fost urmărite rapoarte de caz, review-uri, prezentări tehnice, studii retrospective, 
prospective sau descriptive şi capitole de carte.

Rezultate. Din materialul studiat au fost selectate 43 de titluri ce includ studii şi comunicări care aduc 
în prim plan importanţa trăsăturilor anatomo-funcţionale prezente în cadrul patologiei studiate, făcând 
corelaţii ce au dezvoltat, perfecţionat şi rafi nat tehnicile chirurgicale folosite în genitoplastiile feminizante. 
Unele observaţii şi aplicaţii tehnice au valoare istorică în prezent, dar aceste aspecte au fost reiterate în acest 
studiu, încercându-se decantarea unor procedee chirurgicale în pas cu cerinţele actuale. 

Concluzii. Deşi tehnicile chirurgicale au căpătat valoare datorită unui studiu aprofundat al anatomiei 
funcţionale, fi ecare timp operator câştigând acurateţe şi valoare funcţională, cu păstrarea senzoriului în 
zona genitală prin respectarea structurilor cu importanţă erectilă şi tactilă, există încă multe controverse 
legate de chirurgia de normalizare, controverse adâncite de paucitatea datelor pe termen lung, dar şi de 
implicaţiile etice şi deontologice ale acestui tip de tratament. În cazurile de hiperplazie adrenaliană 
congenitală, păstrarea capitalului biologic şi a funcţiei de reproducere uşurează deciziile terapeutice.

Cuvinte cheie: genitoplastie feminizantă, corelaţii anatomo-funcţionale
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ABSTRACT
Objectives. To establish the anatomical and functional correlations which are necessary in feminizing 

genitoplasty through the study of the specialized literature, following the changes in surgical procedures 
gained with the improvement of anatomical knowledge.

Materials and method. There were studied references from internet database, some with historical im-
portance but representative as evolutionary steps in establishing the current procedures accessed in feminiz-
ing surgery. There were searched case reports, reviews, technical presentations, descriptive, retrospective 
and prospective studies, also book chapters.

Results. Of the studied materials have been selected 43 titles, including articles and papers that bring in 
the fore the importance of the anatomical and functional features present within the studied pathology, mak-
ing correlations that developed, perfected and refi ned surgical techniques used in feminizing genitoplasty. 
Some observations and technical applications have historical value in these days but aspects were reiterated 
in this study, trying to select some surgical procedures in according with current requirements.

Conclusions. Although techniques have gained value thanks to the thorough study of functional anato-
my, each surgical stage winning accuracy and functional value, keeping the sensitivity of the genital area 
through the observance of structures with tactile and erectile importance, there are controversies which are 
emphasized by the pitiful of long-term outcomes, but also by ethical and deontological implications of this 
type of treatment. For cases of Congenital Adrenalian Hyperplasia keeping the integrity of the tissue and 
reproductive function is the main reason which eases the surgical decision.

Keywords: feminizing genitoplasty, anatomical and functional correlations 
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INTRODUCERE

Nou-născutul de sex feminin (carioti p 46XX) 
par curge etape complexe investi gaţionale de 
diag nosti c și stabilire a apartenenţei sexuale. 
Aceste demersuri duc la alegerea tratamentului 
chi rurgical adecvat, mai precis la stabilirea pro-
cedurilor ce asigură un rezultat opti m funcţional 
și esteti c al genitoplasti ei feminizante, cu con-
ser varea capacităţii de reproducere și asigurarea 
unei sexualităţi sati sfăcătoare, având în vedere 
că o cuanti fi care a rezultatelor este accesibilă la 
vârste mari odată cu începerea vieţii sexuale (1). 
Ulti ma decadă, odată cu mișcările de emancipare 
și acuti zarea problemelor de echitate, non-dis-
cri minare, eti că și deontologie medicală, aduce 
în plus controverse în tratamentul persoanelor 
cu variaţii ale dezvoltării sexuale (35,38,39), 
con  troverse ce limitează importanţa medicului 
și a părinţilor în decizia terapeuti că și fac difi cilă 
alegerea ti pului de tratament chirurgical.

DISCUŢII

Sfatul terapeuti c dat părinţilor unei paciente 
cu 46 XX – CAH trebuie să aibă un conţinut 

informaţional complet și cât mai puţin echivoc, 
stabilit sub supravegherea unei echipe complexe 
formată din chirurg urolog pediatru, chirurg es-
teti cian, endocrinolog, neonatolog, gene ti  cian, 
pediatru și psiholog (2,30,39). Alegerea pro ce-
durii trebuie să fi e rezultatul unui algoritm in-
ves ti gaţional ce stabilește în amănunt parti  cu-
larităţile anatomice și funcţionale prezente la 
fi e care pacientă în parte. Pe scurt, trebuie luate 
în considerare: a) prezenţa istoricului familial le-
gat de această tulburare, a diagnosti cului și tra ta-
mentului prenatal urmat; b) ti pul defi citului en-
zimati c, răsunetul clinic al acestuia și trata men-
tul tulburărilor endocrine și hidro-electro liti ce; 
c) sta bilirea profi lului endocrin; punerea în evi-
denţă a parti cularităţilor anatomice prin fo lo si-
rea investi gaţiilor imagisti ce (ecografi e, ge nito-
grafi e, rezonanţă magneti că) și chiar prin folo -
  sirea mijloacelor endoscopice (uretro-cis tos -
copie, vagino-colposcopie) pentru includerea 
pa cientei într-o clasă Prader (3) de virilizare he-
terosexuală (30,41).

Genitoplasti a feminizantă cuprinde 3 ti mpi: 
clitoroplasti a, labioplasti a, vaginoplasti a.

Clitoroplasti a este poate cel mai controversat 
ti mp, parcurgând drumul de la amputaţie până 



PRACTICA MEDICALÅ – VOL. 10, NR. 3(40), AN 2015

283

la procedee complexe ce iau în considerare tră-
sături anatomice de amănunt. Procedura ca 
ti mp al genitoplasti ilor feminizante se reco-
mandă pacientelor incluse în clasele III, IV și V 
Prader de virilizare heterosexuală. La mijlocul 
se colului trecut, PH Gulliver și Hampson fac pe 
rând comunicări asupra unor triburi indigene 
africane la care clitoridectomia este urmată 
totuși de relaţii sexuale normale (4). Gross și 
colaboratorii comunicau în 1966 excizia în bloc a 
corpilor cavernoși și a glandului de la nivelul 
feţei inferioare a pubisului, acolo unde cei doi 
corpi cavernoși devin divergenţi, deși cu trei de-
cenii în urmă, Ombrédanne (1939) comunica 
păs trarea corpilor cavernoși și a glandului sub 
un lambou de piele, conservând astf el aparatul 
erecti l și senzorial genital. Latti  mer (1961) și 
Pellerin (1965) îngroapă falusul sub faţa in fe-
rioară a arcului pubic. Latti  mer completează 
pro cedura cu rezecţia coroanei glandulare. 
Aceste proceduri ce conservă corpii cavernoși 
sunt însă urmate de erecţii dureroase, ca și în 
cazul procedeului modern propus de J.L. Pippi 
Salle, care conservă cei doi corpi cavernoși, îi 
separă pe linie mediană, pentru ca în ulti mul 
ti mp operator să-i conserve plasându-i într-o 
poziţie laterală, luxaţi la nivelul labiilor mari. 
Păs trarea corpilor cavernoși este uti lă în cazul 
apariţiei disforiei sexuale, cu posibilitatea re-
construcţiei falice din cadrul unei chirurgii de 
masculinizare. 

Primul care defi nește importanţa bande le-
telor neuro-vasculare dorsale este considerat 
Schmid, care amputează corpii cavernoși lăsând 
glandul atașat de bandeletele dorsale. În 1974, 
Kumar practi că rezecţia parţială a corpilor ca-
vernoși cu conservarea fi letelor vasculo-ner-
voase dorsale și reduce din volumul glandular 
printr-o rezecţie parţială coronală dorsală, lă-
sând pe loc frenul prepuţial considerat a aduce 
un aport vascular important ca și sediu neuro-
senzorial. Passerini și Glazel conferă un adevărat 
rafi nament clitoroplasti ei: rezecţia parţială a 
corpilor, reducerea în dimensiuni a glandului 
prin rezecţia a două porţiuni triunghiulare la ni-
velul marginilor coronale și econizare sub sec-
ventă, apoi plasarea lui sub faldul proximal labial 
creat la nivelul mons pubis din prepuţul în exces, 
su tura meatului uretral împreună cu placa ure-
trală restantă la partea ventrală a glandului 
pentru delinierea unei porţiuni înguste mucoase 
și crearea unui „prepuţ“ clitoridian din porţiunea 
cutaneo-mucoasă, cu păstrarea unui exces te-
gumentar rulant și îmbunătăţirea senzaţiilor în 
ti mpul actului sexual (5).

Tehnica modernă se bazează pe studiile ana-
tomice, de cartografi ere 3D și histologice apro-
fundate de Baskin (6) și modifi cările aduse de 
Gearhart, Kogan și Rink. Această tehnică presu-
pune practi carea unei incizii în formă de „ra-
chetă“ ce circumscrie șanţul balano-prepuţial 
pe linia cutaneo-mucoasă prepuţială, prelungită 

FIGURA 1. Clasifi carea Prader pentru CAH: I – hipertrofi e clitoridiană izolată; II – hipertrofi e clitoridiană cu sinus 
urogenital scurt; III – clitoris peniform cu sinus urogenital moderat; IV – clitoris peniform cu aspect hipospad şi 
sinus urogenital lung; V – masculinizare completă
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ventral de-o parte și de alta a plăcii uretrale, cu 
circumscrierea proximală a meatului urinar apa-
rent (sinus uro-genital). Incizia este apoi pre-
lungită median la nivelul rafeului labio-scrotal și 
se fi nalizează, cu reper pe corpul bulbului peri-
neal, printr-o incizie triunghiulară sau în formă 
de „omega“ cu baza situată posterior. Întreg fa-
lusul se expune prin disecţie în planul conjuncti v 
lax subsidiar tunicii Dartos, cu protecţia fasciei 
Buck a corpilor cavernoși și după rezecţia ime-
diat subglandulară a plăcii uretrale care se deta-
șează de corpii cavernoși odată cu corpul spon-
gios (7,40,42,43). Acesta din urmă are rol 
deo  sebit prin aportul vascular bogat oferit ure-
trei, ca și prin rigiditatea pe care o conferă 
acesteia mai ales în ti mpul acti vităţii sexuale. 
Corpii cavernoși sunt expuși prin două incizii 
care se practi că pentru fi ecare pe partea ven-
trală. Disecţia lor ar trebui să se facă cu ușurinţă 
dacă nu există ţesuturi cicatriceale sau o pu-
ternică virilizare masculină cu fi broză conse cu-
ti vă. Detașarea glandului de corpii cavernoși se 
realizează cu un grad de relati vă difi cultate în 
maniera descrisă de Sagehashi în 1993 (8). 
Glandul se anastomozează la bontul comun al 
corpilor cavernoși, iar întreg complexul se an-
corează la pube după plicaturarea fasciei Buck 
purtătoare a bandeletelor dorsale neuro-vas-
culare (38,42).

Vaginoplasti a este cel mai complex ti mp al 
genitoplasti ei feminizante și este dependentă 
de ti pul confl uenţei uro-genitale (sinus uro-ge-
nital scurt < 3 cm, cu confl uenţă joasă sau sinus 
uro-genital lung cu confl uenţă înaltă > 3 cm). 
Din multi tudinea de tehnici se delimitează patru 
ti puri de proceduri: 1) „cut-back“; 2) procedeele 
cu lambouri; 3) procedurile de ti p „pull-through“; 
4) vaginoplasti a cu substi tuent complet. 

Istoria medicinei consemneză vaginoplasti ile 
practi cate de Dupuytren (1817), care prevede 
epi telizarea unei pungi disecate între uretră și 
rect, grefele libere de piele suprapuse pe matriţe 
proteti ce intravaginale descrise de Abbe (1898) 
și apoi mult mai târziu practi cate de MacIndoe și 
Bannister (1938); prima comunicare a folosirii 
unui substi tut intesti nal ileal de către Baldwin 
(1904); Schubert (1911) și apoi Schmid (1952) 
folosesc segment sigmoidian; Ashworth (1986) 
și Claret (1988) folosesc membrană amnioti că 
și, respecti v, mucoasă vezicală dispuse pe ma-
triţe ca substi tuenţi vaginali. Procedura cea mai 
căutată în cazul vaginoplasti ilor cu sinus uro-
genital scurt este atribuită lui Fortunoff  care, în 
1964, folosește lamboul posterior de piele ti p 
„omega“, pe care-l intercalează la nivelul 
peretelui posterior despicat al vaginului (9). 

Procedeele cu lambouri sunt apoi dezvoltate de 
către Hendren (1980), care folosește lambouri 
laterale de la nivelul feselor sau labiilor și 
Passerini-Glazel (1989), care tubulizează lam-
bouri laterale și uti lizează excesul de ţesut al si-
nusului uro-genital exteriorizat în procedurile 
de pull-through (10,11). Alte procedee folosesc 
dispoziti ve de ti p ti ssue-expander plasate la ni-
vel labial, cu formarea de capital cutanat nati v 
necesar recoltării de lambouri pediculate (12). 
Dezvoltarea materialelor proteti ce siliconate au 
revigorat procedurile promovate de MacIndoe 
(Sang Wha Kim și Jonathan M. Fussey raportează 
cazuri în 2013).

Vaginoplasti a ti p „cut-back“ se adresează ca-
zurilor de fuziune a faldurilor labio-scrotale, 
fi ind contraindicată în prezenţa sinusurilor uro-
ge nitale (13,29). Procedeul este în fapt o incizie 
de-a lungul rafeului median ce se conti nuă pe 
peretele dorsal al vaginului, urmată de sutura 
transversală de ti p Heineke-Mikulicz.

Vaginoplasti a cu lambouri se adresează ca-
zu rilor cu sinus uro-genital scurt sau confl uenţă 
joasă și reprezintă intercalarea unui lambou cu-
tanat posterior la nivelul peretelui posterior al 
sinusului uro-genital, trecând de porţiunea în-
gustă a vaginului distal, până în zona vaginală de 
calibru normal, lărgind astf el osti ul vaginal. Un 
astf el de procedeu lasă meatul urinar într-o 
poziţie mai înaltă pe faţa anterioară a vaginului 
cu aspect hipospad, iar pentru cazurile cu con-
fl uenţă înaltă este total contraindicat. Pacienta 
este expusă vulvo-vaginitelor recurente din 
cauza revărsatului urinar în vagin, iar odată cu 
în  ceperea vieţii sexuale, și infecţiilor de ti p 
„honey-moon cisti ti s“. Lezarea meatului în ti m-
pul actului sexual poate aduce după sine afec-
tarea sistemului sfi ncterian extern și apariţia in-
conti nenţei la efort. Astf el de situaţii au indicaţie 
de uretroplasti e distală cu avansarea meatului 
într-o poziţie normală și de aici necesitatea 
conservării plăcii uretrale împreună cu corpul 
spongios. Lambouri cutanate mai pot fi  recoltate 
de la nivelul feselor, dar mai ales lambouri pe-
diculate din regiunea pudendală (36). Pregăti rea 
lambourilor din regiunile anatomice învecinate 
predispune la apariţia cicatricilor și totodată la 
apariţia pilozităţii la nivelul vaginului sau uretrei 
distale, fi ind și multe expuse stenozelor dacă nu 
se urmărește un program de dilataţii vaginale. 
În ce privește apariţia pilozităţii și alegerea ma-
te rialului, o opţiune este partea mucoasă a pre-
puţului ce poate fi  folosită în vaginoplasti i (37). 

Vaginoplasti a de ti p pull-through se adre-
sează cazurilor cu sinus uro-genital lung, iar 
procedeul constă în disecţia circumferenţiară a 
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vaginului, care este adus și anastomozat la pe-
rineu (14). Disecţia peretelui posterior al va-
ginului are loc relati v ușor dacă se ţine cont de o 
bună expunere prin incizia mediană a corpului 
perineal (m. bulbospongios), cu decolarea 
blândă a peretelui rectal. Pentru peretele ante-
rior al vaginului disecţia este însă mai difi cilă și 
expunerea uretrei necesită de cele mai multe 
ori repoziţionarea pacientului din decubit dorsal 
în decubit ventral, datorită pericolului disecţiei 
defectuoase în vecinătatea aparatului sfi ncterian 
cu afectarea acestuia și apariţia inconti neţei de 
stres (24,25,27). Lezarea uretrei aduce cu sine 
posibilitatea apariţiei fi stulei uretro-vaginale.

Mobilizarea uro-genitală totală descrisă de 
Alberto Peña în 1997 realizează disecţia circum-
ferenţială și mobilizarea în bloc a sinusului uro-
genital, uretrei și vaginului până la nivelul 1/3 
medii vaginale (15). La nivelul feţei anterioare a 
sinusului disecţia dincolo de ligamentul pubo-
uretral poate fi  urmată de inconti nenţă la efort 
dacă aceasta nu este condusă cu atenţie spre 
pube, între corpii cavernoși și fi brele ligamentare 
(16). Mobilizarea uro-genitală totală poate fi  
combinată cu procedee pull-through (17,24,25) 
și folosirea lambourilor posterioare de ti p 
Fortunoff  (9,26) pentru evitarea stenozei osti ului 
vaginal. În studiile lor, Rink și colaboratorii pro-
pun mobilizarea uro-genitală parţială, cu oprirea 
disecţiei anterioare la nivelul ligamentului pubo-
uretral și evitarea apariţiei inconti nenţei ce 
poate îmbrăca forma urgenţei micţionale, a in-
conti nenţei de efort sau disuriei (18,25,27). În 
cazul mobilizării urogenitale totale, nu lungimea 
sinusului limitează indicaţiile chirurgicale, dar 
mai ales lungimea uretrei care ar trebui să aibă 
2-2,5 cm pentru succesul procedurii (26). Uzi-
tarea lambourilor cutanate aduce după sine po-
si bilitatea apariţiei pilozităţii anormale pentru 
regiunile în cauză (26). Pentru evitarea acestui 
neajuns, materialul în exces al sinusului uro-ge-
nital poate fi  folosit în crearea unor lambouri 
spirale sau laterale, asemănătoare celor Passerini- 
Glazel, folosite pentru plasti a vesti bulului vulvar 
și vaginului (28).

Vaginoplasti a cu substi tut intesti nal a fost 
prima dată folosită de Baldwin, dar repede 
părăsită, din cauza infecţiilor și ocluziilor secun-
dare. Procedura a fost reintrodusă în practi că 
prin stabilirea unor tehnici de către Ober-
Meinrenken și Schubert-Schmid și folosirea sig-
moidului cu rezultate bune, fi ind redusă rata de 
stenoză, cu bună lubrifi ere și elasti citate, dar cu 
secreţii mucoase abundente (4,36). Acuzele au 
constat în prezenţa durerilor, uneori cu iradiere 
ombilicală, secreţia abundendă, sângerările 

recurente, uneori apariţia abdomenului acut, 
iar pe termen lung dezvoltarea cancerelor de 
grefon (36). Prolapsul grefonului poate apărea 
destul de frecvent (16/65 pacienţi după Hendren 
și Atala) (14).

Vaginoplasti a cu substi tut amnioti c bene fi -
ciază de calităţile membranei atunci când este 
bine preparată: nu exprimă molecule de histo-
compati bilitate, are principii acti ve anti bac te-
riene (lizozim) și conţine factori de creștere epi-
dermali, sti mulând o bună epitelizare a spaţiului 
de disecţie perineală în care se plasează matriţa 
purtătoare de membrană. Dezavantajul constă 
în nevoia ridicată de repetare a procedurii (19).

Alţi substi tuenţi folosiţi au fost mucoasa ve-
zicală și peritoneul recoltat din fundul de sac 
Douglas, acesta din urmă apărut prima dată în 
literatura rusă de specialitate într-o referinţă a 
lui Davydov. 

Labioplasti a în cazul labiilor mari se reali-
zează prin mobilizarea faldurilor labio-scrotale 
(după incizia sagitală mediană de separare 
orien tată spre posterior la nivelul corpului pe-
rineal) în manieră Y-V cu vârfurile lambourilor 
trase spre posterior, desenând comisura vulvară 
posterioară prin anastomoza la marginile lam-
boului cutanat posterior folosit pentru vagino-
plasti e. Labiile mici provin din excesul prepuţial 
despicat dorsal printr-un procedeu Byars. Incizia 
dorsală ce delimitează cele două lambouri la-
terale care devin labii mici, trebuie limitată spre 
pube pentru a păstra un exces de acoperire a 
glandului. Marginile mediale ale acestor lam-
bouri se suturează la vesti bulul vulvar, iar cele 
laterale la marginile mediale ale labiilor mari, 
încadrând osti ile uretral și vaginal.

Rezultatele pe termen lung sunt greu de 
cuanti fi cat dar în ulti ma decadă au apărut încer-
cări de a stabili efi cacitatea funcţională a apara-
tului genital după genitoplasti e feminizantă (30). 

În general, chirurgii au acces facil la rezultatul 
esteti c, anatomic, dar cel funcţional poate fi  
sumarizat numai în ti mp (30,33). Rezultatele 
cos meti ce și anatomice pot fi  evaluate în pre-
zent, în acord cu cele sti pulate de Creighton et 
al, prin cercetarea proporţiilor genitale, a sime-
triei, a poziţiei și dimensiunilor clitorisului, as-
pectul, dimensiunile și proporţiile labiilor, pig-
mentarea, rugozitatea, calitatea pielii, dispoziţia 
pilozităţii (20).

Pe un lot de 28 de femei cu sindrom adreno-
genital, 24 de paciente au suferit intervenţii fe-
minizante şi toate acestea au suferit pierderi ale 
senzoriului clitoridian, cu o diferenţă clară faţă 
de lotul de control, care nu au fost operate 
(Crouch, Creighton 2008) (21). Din 39 de adulţi 
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cu intersex şi 28 de pacienţi acti vi sexual, toţi 
aceşti a din urmă au avut difi cultăţi sexuale. Din 
18 femei ce au suferit intervenţii la nivel cli-
toridian s-a depistat o rată mare (78%) de non-
sexualitate şi inabilitatea obţinerii orgasmului 
(39%) faţă de cele care nu au suferit intervenţii 
la nivel clitoridian (Minto, Creighton 2003) (22). 
Funcţia senzorială este cu atât mai afectată cu 
cât pacienta parcurge mai multe intervenţii 
chirurgicale, deşi în ulti mii ani s-a înregistrat o 
îmbunătăţire a rezultatelor cosmeti ce şi funcţio-
nale, cu o reducere foarte mică a numărului de 
intervenţii în perioada copilăriei (33).

Elhalaby publică un studiu pe un lot de 18 
paciente cu hiperplazie adrenaliană congenitală 
ce au fost urmărite în perioada 2000-2006 şi 
supuse genitoplasti ilor feminizante într-un sin-
gur ti mp, înregistrând complicaţii ca atrofi a cli-
to risului la 2 paciente, absenţa labiei mici la 2 
paciente şi stenoze vaginale la 4 paciente. Rezul-
tatele cosmeti ce au fost sati sfăcătoare sau bune 
la 16 din 18 paciente, având în vedere că 15 pa-
ciente au suferit vaginoplasti i cu mobilizare uro-
genitală totală pentru confl uenţă înaltă sau in-
ter mediară (23).

Gupta prezintă numai 50 de respondente din 
totalul de 163 de paciente urmărite în perioada 
1980-2005. Rezultatele cosmeti ce sunt consi-
derate excelente în 37 de cazuri, sati sfăcătoare 
în 10 cazuri şi nesati sfăcătoare în 3. Identi tatea 
sexuală a fost feminină în 45 de cazuri, masculină 
în 4 şi indiferentă într-un caz (1).

Problema cea mai comună în cazul vagino-
plasti ilor o reprezintă stenoza vaginală sau a 
introisului şi majoritatea pacientelor au nevoie 
de reintervenţie în cursul adolescenţei sau după 
pubertate. Controverse sunt şi pe tema mo men-
tului operator opti m, dar majoritatea seriilor 
indică vârsta sub 2 ani ca vârstă opti mă, vârstă 
până la care virilizarea nu produce fi broză prin 
sti mularea fi broblastelor de la nivel genital, iar 
educaţia ajută la formarea unei imagini de sine 
neşti rbită de aspectul anormal al organelor ge-
nitale externe, dar şi anxietatea unor părinţi 
care nu şti u cum să crească un copil cu tulburări 
de dezvoltare sexuală (31,32). În principiu di-
secţia într-un câmp operator redus ca volum 
este mai difi cilă prin dimensiunile mici ale struc-
turilor şi necesită instrumentar miniaturizat şi 

opti vizor, ce permite magnifi carea câmpului, dar 
reduce ti mpul operator şi de narcoză, trau ma 
psihologică, iar vârsta mică cu suportul unui 
turn-over celular accelerat contribuie la o vin-
decare rapidă cu mai puţin ţesut cicatriceal. Ma-
joritatea seriilor din literatură descriu reinter-
venţii minore în adolescenţă la pacientele ope-
 rate devreme în copilărie şi cu rezultate mai 
bune când se face referire la centre specializate 
cu volum mare de lucru în domeniu (31). Aceste 
intervenţii se adresează în special formelor de 
stenoză vaginală şi reclamă, în general revizuirea 
chirurgicală printr-o procedură de ti p Fortunoff . 
Mulţi aleg varianta clitorolabioplasti ei practi cate 
în copilărie, lăsând vaginul mic şi cu poziţie 
înaltă să se dilate odată cu menarha. Poate nu 
mo mentul operator este cel de care depinde 
rezultatul pe termen lung, cât lipsa unui bilanţ 
anatomo-patologic complet în perioada preo-
pe ratorie cu alegerea unui procedeu chirurgical 
inadecvat şi câşti garea în ti mp, odată cu prac-
ti carea chirurgiei iterati ve, a unor structuri cica-
triceale fără valoare funcţională, a stricturilor 
ure trale sau fi stulelor uretro-vaginale, un rol im-
portant în obţinerea unor rezultate bune post-
operatorii având şi suportul terapiei hormonale 
care modifi că favorabil starea ţesuturilor ma-
nipulate (25,28,34).

CONCLUZII

În cazul pacientelor cu hiperplazie adre na-
liană congenitală, un plan de investi gaţii bine 
pus la punct, judicios, reprezintă un prim pas 
deo sebit de important în alegerea ti pului de 
intervenţie chirurgicală feminizantă, corelaţiile 
anatomo-funcţionale corecte stând la baza unui 
rezultat bun postoperator atât cosmeti c, ana-
tomic, cât şi funcţional, cu dezvoltarea unei 
sexua lităţi sati sfăcătoare, împotriva chiar a unui 
profi l endocrin nefavorabil, atunci când el este 
cunoscut şi tratat corect. Chirurgia de norma-
lizare, departe de a concura cu normalul, se 
poate perfecţiona, iar genitoplasti ile feminizante 
într-un singur ti mp dau rezultate mai bune, mai 
ales la vârste fragede, pentru că sunt mai facile, 
cu traumă psihologică mai mică, pierdere de 
sânge redusă şi ti mp operator scurt. 
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