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Obiective: Evaluarea experienței inițiale privind enucleerea utilizând vaporizarea bipolarã cu plasmã 

din punct de vedere al siguranței, eficienței chirurgicale şi rezultatelor postoperatorii pe termen scurt 

în adenoamelele de prostatã voluminoase (>80 ml). 

Material şi Metodã: Au fost incluşi în studiu 30 de pacienți cu prostate mai mari de 80 ml. Aceştia au 

fost evaluați atât pre- cât şi postoperator la 1 şi 3 luni prin intermediul IPSS, QoL şi Qmax. 

Rezultate: Toate procedurile au fost efectuate cu succes. Timpii medii de enucleere şi morselare au 

fost de 69,8 şi respectiv 18,5 minute, greutatea medie a țesutului morselat fiind de 77 grame. 

Scãderea medie a hemolobinei a fost de 0,8 g/dl iar perioadele medii de cateterizare şi spitalizare au 

fost de 26,5 ore şi respectiv 2,3 zile. Rata de apariție a simptomelor iritative precoce a fost de 10%. La 

1 şi 3 luni s-au înregistrat rezultate satisfãcãtoare în ceea ce priveşte IPSS (5,3 şi 4,8), Qmax (1,2 şi 

1,1) şi QoL (25,9 şi 25,1 ml/s).  

Concluzii: Enucleerea cu plasmã reprezintã o alternativã promițãtoare de tratament endoscopic în 

adenoamele de prostatã voluminoase, demonstrând o bunã eficacitate, morbiditate redusã, 

recuperare postoperatorie rapidã şi parametrii de urmãrire ameliorați. 

Abrevieri: IPSS - Scorul Internațional al Simptomelor Prostatei; QoL - Indicele de calitate al vieții; 

Qmax  - Debitul urinar maxim; RV - Volum urinar rezidual postmicțional; TURP – Rezecție 

transuretralã a prostatei 
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