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REZULTATE ùI FACTORI DE PROGNOSTIC ÎN CORECğIA
HIPOSPADIASULUI PRIN TEHNICA TIP-SNODGRASS
Outcomes and prognostic factors in hypospadias repair using the TIP-Snodgrass
technique
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REZUMAT
Introducere. Hipospadiasul este o malformaĠie congenitală frecventă a uretrei masculine, pentru a cărei corecĠie
există nenumărate tehnici. Tehnica TIP (tubularized incised plate – tubulizarea plăcii uretrale incizate) constă în
păstrarea plăcii uretrale úi incizarea ei longitudinală pentru a oferi lărgime úi a permite tubulizarea unei plăci
uretrale de calibru satisfăcător. Studiul de faĠă îúi propune analiza rezultatelor obĠinute dupa folosirea tehnicii TIPSnodgrass în clinica Chirurgie I a Spitalului Clinic de UrgenĠă pentru Copii „Grigore Alexandrescu“, Bucureúti.
Material úi metode. Am selectat pacienĠii internaĠi în perioada 01.01.2011 – 31.12.2012 la care s-a efectuat
uretroplastia TIP-Snodgrass sau la care intervenĠia chirurgicală s-a adresat unei complicaĠii postoperatorii după
folosirea acestei tehnici. ComplicaĠiile postoperatorii au fost de¿nite ca necesitatea unei noi corecĠii chirurgicale
pentru ¿stulă uretrală, stenoză uretrală sau dehiscenĠă parĠială sau completă a neouretrei.
Rezultate úi discuĠii. În perioada studiată au fost trataĠi folosind tehnica TIP-Snodgrass 153 de pacienĠi. Rata de
reintervenĠie a fost 26,1%. Închiderea ¿stulelor uretrale úi dilataĠiile uretrale pentru stenoză au reprezentat un procent redus de cazuri, majoritatea ¿ind reprezentată de reluarea uretroplastiei pentru dehiscenĠa totală sau parĠială
a neouretrei. Vârsta nu a reprezentat un factor predictiv pentru apariĠia complicaĠiilor, ci doar hipospadiasul proximal, ce are un risc de 3,2 mai mare decât cel distal, date concordante cu literatură.
Concluzii. Studiul de faĠă relevă o particularitate a distribuĠiei complicaĠiilor postoperatorii, existând un număr mic
de ¿stule uretrale, dar o rată crescută de refacere a uretroplastiei.
Cuvinte cheie: hipospadias, TIP, Snodgrass

ABSTRACT
Introduction. Hypospadias is a common congenital malformation of the male urethra, the correction of which
there are countless techniques. TIP technique (tubularized incised plate) preserves the urethral plate which is incised longitudinally to provide width and to allow satisfactory caliber of the new urethra. This study aims to analyze
the results obtained after using this technique TIP-Snodgrass in Pediatric Surgery Department of the Clinical
Emergency Hospital for Children „Grigore Alexandrescu“, Bucharest.
Material and methods. We selected patients hospitalized in the period 01.01.2011 – 31.12.2012 undergoing
Snodgrass TIP-uretroplasty or who addressed for a surgical postoperative complications after using this technique. Postoperative complications were de¿ned as the need for surgical correction of urethral ¿stula, urethral
stenosis or partial or complete dehiscence of the new urethra.
Results and discussion. During the studied period there were treated 153 patients using the technique TIPSnodgrass. Reintervention rate was 26.1%. Closure of urethral ¿stulae and urethral dilatation for stenosis represented a small percentage of cases, mostly a redo urthroplasty for total or partial dehiscence. Age was not a
predictor for the development of complications, only the proximal hypospadias which has a 3.2 time higher risk
than the distal forms, results consistent with the literature.
Conclusions. This study reveals a particular distribution of postoperative complications, with a small number of
urethral ¿stulas but an increased rate of redo uretroplasty.
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Hipospadiasul este o malformaĠie congenitală
frecventă a uretrei masculine, cu o incidenĠă de 0,88,2 cazuri la 1.000 nou-născuĠi vii de sex masculin
(1).
Au fost imaginate úi aplicate peste 2.000 de tehnici chirurgicale, toate respectând acelaúi principiu:
de a conferi penisului un meat la vârful glandului,
precum úi funcĠie úi aspect cât mai aproape de normal. Dar numărul mare de tehnici subliniază faptul
că niciuna dintre ele nu este lipsită de complicaĠii
(2).
Tehnica TIP (tubularized incised plate – tubulizarea plăcii uretrale incizate) a fost popularizată de
Warren Snodgrass începând cu anul 1994 úi este în
prezent una dintre tehnicile cele mai des folosite în
reconstrucĠia uretrei în hipospadias (3). Aúa cum
subliniază úi denumirea, ea constă în păstrarea plăcii uretrale úi incizarea ei longitudinală pentru a oferi
lărgime úi a permite tubulizarea unei plăci uretrale
de calibru satisfăcător. ComplicaĠiile cel mai frecvent întâlnite după corecĠia folosind tehnica TIPSnodgrass sunt stenoza de meat, ¿stula uretrală,
dehiscenĠa glandulară úi stricturile uretrale la nivelul zonei de incizie longitudinală (4).
Studiul de faĠă îúi propune analiza rezultatelor
obĠinute după folosirea tehnicii TIP-Snodgrass la
pacienĠii cu hipospadias operaĠi în perioada 20112012 în Clinica de Chirurgie Pediatrică I a Spitalului
Clinic de UrgenĠă pentru Copii „Grigore Alexandrescu“, Bucureúti.

MATERIALE ùI METODE
Am selectat cei 286 de pacienĠi internaĠi în perioada 01.01.2011-31.12.2012 în Clinica de Chirurgie cu diagnosticul de hipospadias sau o complicaĠie
postoperatorie după corecĠia acestuia. PacienĠii au
fost selectaĠi din sistemul informatic al spitalului
folosind drept criteriu diagnosticul de externare
conform clasi¿cării internaĠionale a maladiilor:
Q54 (hipospadias, orice formă); N99.1 (strictura
uretrală după un act medical în scop diagnostic úi
tratament); N35.8 (alte stricturi uretrale); N36.0
(¿stula uretrală). Ulterior, datele au fost colectate
din foile de observaĠie úi registrele operatorii.
Au fost excluse internările ce nu s-au soldat cu o
intervenĠie chirurgicală pe perioada spitalizării. Din
cei 286 de pacienĠi au fost analizaĠi 153 de pacienĠi
la care s-a efectuat uretroplastia TIP-Snodgrass sau
la care intervenĠia chirurgicală s-a adresat unei
complicaĠii postoperatorii după folosirea acestei
tehnici. În analiza statistică au fost incluúi atât pacienĠii fără istoric de intervenĠie chirurgicală pentru
hipospadias la momentul intrării în studiu, cât úi

pacienĠii cu intervenĠii anterioare, loturile ¿ind
analizate úi separat.
ComplicaĠiile postoperatorii au fost de¿nite ca
necesitatea unei noi corecĠii chirurgicale pentru ¿stulă uretrală, stenoză uretrală sau dehiscenĠă parĠială sau completă a neouretrei. PacienĠii au fost urmăriĠi pe o perioadă minimă de 6 luni de la ultima
intervenĠie, în acest sens ¿ind incluse în statistică úi
reintervenĠiile din perioada ianuarie 2013-iulie 2013
pentru pacienĠii operaĠi în perioada studiată.
Analiza statistică a fost efectuată folosind programul MedCalc (versiunea 8.0.0.1, MedCalc Software, Ostend, Belgia).

REZULTATE
Din cei 286 de pacienĠi la care s-au practicat intervenĠii chirurgicale pentru corecĠia hipospadiasului în perioada studiată, 153 de pacienĠi au fost
trataĠi folosind tehnica TIP-Snodgrass.
DistribuĠia pe tipul hipospadiasului a fost similară în lotul general úi în sublotul pacienĠilor fără
intervenĠii cirurgicale pentru hipospadias la momentul intrării în studiu, cu preponderenĠa hipospadiasului penian úi balanic. Formele proximale
au fost mai puĠin întâlnite la sublotul fără istoric chirurgical.
TABELUL 1. Caracteristicile pacienĠilor operaĠi prin
tehnica TIP-Snodgrass
Lotul general

PacienƜi fĉrĉ
intervenƜii
anterioare
78
102
20,5 (12, 42)

Nr. de pacienƜi
153
Nr. de intervenƜii
211
Vârsta la prima intervenƜie 38 (17,7,75)
Tipuri de hipospadias
Glandular
5 (3,3%)
5 (6,4%)
Balanic
48 (31,4%)
34 (43,6%)
Penian
68 (44,4%)
33 (42,3%)
Penoscrotal
19 (12,4%)
4 (5,1%)
Scrotal
9 (5,9%)
2 (2,5%)
Perineal
4 (2,6%)
0
Vârsta este prezentatĉ în luni ca medianĉ (percenƟlele 25, 75).

Analizând tipul de complicaĠie postoperatorie ce
a necesitat reintervenĠie chirurgicală, s-a observat
că închiderea ¿stulelor uretrale úi dilataĠiile uretrale
pentru stenoză au reprezentat un procent redus de
cazuri, majoritatea ¿ind reprezentată de reluarea uretroplastiei pentru dehiscenĠa totală sau parĠială a
neouretrei (Tabelul 2).
Uretroplastiile iterative au fost întâlnite în 10
cazuri de hipospadias proximal (31,2%) úi în 10 cazuri de hipospadias distal (8,2%), iar dilataĠiile
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uretrale au predominat în formele distale (12 cazuri).
În cadrul sublotului fără istoric chirurgical la momentul intrării în studiu, s-au înregistrat 6 cazuri
care au necesitat dilataĠii (7,7%), 1 caz de deÀectare
(1,3%) úi 11 cazuri de reluare a uretroplastiei
(14,1%). Nici un caz nu a necesitat închiderea ¿stulei sau glanduloplastie.
TABELUL 2. ReintervenĠiile la pacienĠii operaĠi folosind
tehnica TIP-Snodgrass
Nr. de pacienƜi
Nr. de pacienƜi cu reintervenƜii
Nr. de pacienƜi cu 1 reintervenƜie
Nr. de pacienƜi cu minimum 2 reintervenƜii
Vârsta pacienƜilor ce au necesitat reintervenƜie
Nr. de pacienƜi cu hipospadias proximal Ɣi
reintervenƜii
Nr. de pacienƜi cu hipospadias distal Ɣi penian Ɣi
reintervenƜii
Tipuri de reintervenƜie
UretroplasƟe
Închiderea Įstulei uretrale
DilataƜii uretrale
GlanduloplasƟe
DeŇectare

153
40 (26,1%)
26
14
33 (19,5,
67)
14 (43,7%)
26 (21,5%)

20 (13,0%)
3 (1,9%)
15 (9,8%)
0
2 (1,3%)

În cadrul lotului analizat rata de reintervenĠie a
fost 26,1%, iar în cadrul sublotului fără istoric chirurgical 23%, cu un procent mai mare de curabilitate
dintr-o singură intervenĠie pentru cei fără istoric
chirurgical (77%, comparativ cu 65%).
Pentru a determina factorii prognostici pentru
apariĠia complicaĠiilor care să necesite reintervenĠii,
am efectuat o regresie logistică pe tot lotul de pacienĠi în care variabila dependentă a fost prezenĠa/
absenĠa reintervenĠiei, iar variabilele independente
(factorii predictivi) au fost vârsta la momentul intrării în studiu úi tipul hipospadiasului (proximal
[penoscrotal, scrotal, perineal] sau penian plus distal [glandular úi balanic]). Singura variabilă predictivă semni¿cativă s-a dovedit a ¿ tipul hipo-spadiasului, cel proximal asociindu-se cu o rată de
reintervenĠie mai mare (odds ratio 3,29 p = 0,007).

DISCUğII
Studiul de faĠă úi-a propus evaluarea obiectivă a
rezultatelor corecĠiei chirurgicale a hipospadiasului
folosind tehnica TIP-Snodgrass în SecĠia Chirurgie
I a Spitalului Clinic de UrgenĠă pentru Copii
„Grigore Alexandrescu“. Lotul pacienĠilor incluúi

în studiu are o mărime comparabilă cu alte studii
publicate în literatură (5,6,7), dar el nu reprezintă
experienĠa unui singur chirurg, ci rezultatele chirurgilor din întreaga secĠie care folosesc această
tehnică. Tipul hipospadiasului în cadrul lotului studiat a urmărit distribuĠiile întâlnite în literatură (1).
ComplicaĠiile postoperatorii ce au necesitat reintervenĠie chirurgicală în lotul analizat au constat
în stenoze uretrale, ¿stule uretrale úi dehiscenĠe
parĠiale sau totale a neouretrei, ¿ind înregistrate la
38 de pacienĠi (24,8%), 2 reintervenĠii constând în
deÀectare suplimentară úi ne¿ind corelate cu uretroplastia. Stenozele uretrale pentru care s-au practicat
dilataĠii uretrale s-au întâlnit la 15 pacienĠi (9,8%
dintre cazuri), o rată ridicată comparativ cu datele
din literatură (3,1%) (8). Fistulele uretrale au fost
întâlnite doar în 3 cazuri (1,9%), ¿ind mai puĠin
frecvente ca în alte studii raportate (3,8%) (8), cu
menĠiunea că studiul nostru a analizat toate formele
de hipospadias, iar rezultatele din literatură se referă la hipospadiasul distal.
Un număr mare de reintervenĠii a fost reprezentat
de reluarea uretroplastiei pentru dehiscenĠa parĠială
sau totală a neouretrei. 10 din cele 20 de noi uretroplastii au fost la forme proximale de hipospadias,
acest aspect putând aduce în discuĠie utilitatea refacerii în etape a unei uretre de lungime crescută.
Vârsta nu a reprezentat un factor predictiv pentru apariĠia complicaĠiilor, ci doar hipospadiasul
proximal, ce are un risc de 3,2 mai mare decât cel
distal, date concordante cu literatura (9).

CONCLUZII
Evaluarea rezultatelor obĠinute este un pas important în dezvoltarea úi perfecĠionarea chirurgicală. Studiul de faĠă relevă o particularitate a distribuĠiei complicaĠiilor postoperatorii, existând un
număr mic de ¿stule uretrale, dar o rată crescută de
refacere a uretroplastiei. El trebuie continuat cu
aprofundarea detaliilor tehnice úi îmbunătăĠirea
acelor aspecte ce ar putea conduce la scăderea ratei
complicaĠiilor întâlnite încă în procent ridicat.
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