8. Experiència i resultats en la correcció quirúrgica de la
incontinència urinària amb tècnica TOT (Trans-Obturator-Tape).

PROGRAMA
CIENTÍFIC
Dia 11,
Dia
11,Divendres
Divendres
19.00h. - 22.00h. Recollida de documentació

Gual Frau, J.; González Sala, J. L.; Barrio Muñoz, M.; Fadil Hechadi, Y; Abad Gairín,
C.; García Rojo, D.; Hannaoui Hadi N.; Martos Calvo, R.; Muñoz Rodríguez, J.; Prera
Vilaseca, A; Vicente Palacio, E.; Prats López, J..
Servei d’Urologia. I.U.C.S. Parc Taulí. Hospital de Sabadell (Vallès occidental).

10. Enucleació de pròstata amb làser Holmium (HoLEP): 4 anys
d’experiència.

8.10h. - 8.15h. APERTURA DE LA JORNADA
8.15h. - 10.15h. COMUNICACIONS (4 minuts per exposició)

López Llauradó H., Sáenz de Cabezón Martí J.
Urològic. Societat d’Urologia i Andrologia del Bages.
Clínica Sant Josep. ALTHAIA. Manresa (Bages).

1. Incidentalomes suprarenals: quelcom de nou al 2011?
Pellicé Vilalta, C.; Segarra Tomás J.
Uròlegs del ICS – Barcelona i Tarragona (Barcelonès, Tarragonès).

2. És el nòdul espermatocític post-vasectomia, opció cap a una
recanalització ductal espontània?
Pellicé Vilalta, C.; Pinzón Guerrero, J.; Viladoms Fuster, JM.; Casalots, J.
Clínica N.S. Del Remei. Barcelona (Barcelonès).

3. Unitat de diagnòstic ràpid del càncer de pròstata. Resultats
preliminars dels 2 primers anys.
Gómez Lanza, E.; Muniesa M., Hajianfar R., Younes S., Moral M., Garcia A., Bellés F.
Hospital General de l’Hospitalet. Consorci Sanitari Integral (Baix Llobregat).

4. Reimplantación ureteral laparoscópica en las lesiones
quirúrgicas del segmento inferior del uréter.
Casanova López, G.; González León, T.; Rodríguez Verde, E.; Ochoa, Y.; Muñoz Rodríguez, J.; Banús Gassol, J.M.; Hannaoui , N.; Vicente Palacio, E.; Domínguez García,
A.; Bellido Petti, J.A.
Institut Català d’Urologia i Nefrologia. Bacelona (Barcelonès).
Centro Nacional de Cirugía Endoscópica. Habana (Cuba).

5. Reparación laparoscópica de la fístula Vesico-Vaginal.
Casanova López, G.; González León, T.; Rodríguez Verde, E.
Institut Català d’Urologia i Nefrologia. Bacelona (Barcelonès).
Centro Nacional de Cirugía Endoscópica. Habana (Cuba).

SEU DE LA XX JORNADA
HOTEL TERRAMAR

9. Experiència amb la trajectòria clínica en cirurgia radical
laparoscòpica de pròstata.

Dia 12, Dissabte

Moderadors: Drs. Albert Arch i Joan Flores

Jornada Mèdica reconeguda d’interès Sanitari per
l’Institut d’Estudis de la Salut del Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya.

Gual Frau, J.; Vicente Palacio, E.; Fadil Hechadi, Y; Barrio Muñoz, M.; Abad Gairín,
C.; García Rojo, D.; González Sala, J. L.; Hannaoui Hadi N.; Martos Calvo, R.; Muñoz
Rodríguez, J.; Prera Vilaseca, A; Prats López, J.
Servei d’Urologia. I.U.C.S. Parc Taulí. Hospital de Sabadell (Vallès occidental).

11. Mejora de la calidad espermática tras tratamiento con
antioxidantes.
Brassesco M. (1), López G. (1), Lafuente R. (1), Monqaut A. (1), Checa M.A. (1,2)
(1) Centro de Infertilidad y Repoducción Humana (CIRH), Barcelona;
(2) Dpto. Obstetrícia i Ginecologia, Hospital Universitari del Mar, Parc Salut Mar,
Barcelona (Barcelonès).

12. IMSI: Una nueva metodología para mejorar los resultados
en FIVICSI de causa masculina.
Prats L., Cairó O., Rodriguez M., Brassesco A., Del Rio F., Brassesco M.
CIRH-Clínica Corachan, Barcelona (Barcelonès).

13. Relación entre meiosis en biopsia testicular y aborto de
repetición. Su relación con el DGP.
Brassesco M.(1), López G.(1), Dominguez A.(1,2), Fabián E.(1), Egozcue S.(3),
Lafuente R.(1)
(1)CIRH – Clinica Corachan, Barcelona; (2)ICUN, Barcelona; (3)Egozcue Genetics,
Barcelona (Barcelonès).

14. Vaporresecció prostàtica amb làser Thulium 200 w.
Tècnica quirúrgica i resultats del primer any.
Pascual Queralt M.; Garcia Belmonte D.; Berbegal Colas C.; Muñoz; Urmeneta
Sanroma JM*; Viladoms Fuster JM*
Hospital Montserrat. Lleida (Segrià).
* Clínica del Remei: Barcelona (Barcelonès).

15. Estat actual de la cirurgia reparadora i per dismorfofòbia
amb els genitals masculins. 10 anys d’experiència.

6. Eficàcia i seguretat de la toxina botulínica a esfínter uretral
extern via transperineal en la alteració de buidament de una
lesió medul·lar. Assaig clínic.

Dr. Josep Mª Cos i Calvet i Dr. Javier Sánchez i Macías.
Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelonès)
* Clínica Sagrada Família de Barcelona (Barcelonès)

Conejero Sugrañes* J.; Romero Cullerés, G.; González Viejo**,MA.; Bruno Montoro***, J.; López Guillén*,P.; Abenoza Guardiola, M.
S. de Medicina Física i Rehabilitació. Fundación ALTHAIA. Manresa (Baiges).
*Unitat Neuro-Urologia i urodinàmica. Hospital Vall d’Hebron. Barcelona
** S.de Medicina Física i Rehabilitació. Hospital Vall d’Hebron. Barcelona
*** S. de Farmàcia.

10.15h. - 10.30h. PAUSA CAFÈ
10.30h. - 10.45h. INAUGURACIÓ OFICIAL DE LES JORNADES

7. Resistències dels uropatògens més freqüents afectes de
bufeta neurògena en comparació amb poblacions
no neurògenes.
Conejero Sugrañes, J**; Romero Cullerés, G***; Montesinos Magrané, Ll**;
Martínez de Salazar****
*Unitat de Lesionats Medul·lars. H. Vall d’Hebron.
**S. de Urologia, H. Vall d´Hebron.
***S. de Rehabilitació Fundación ALTHAIA. Manresa (Bages).
**** S. de Microbiologia, H. Vall d’Hebron (Barcelonès).

Excm. Sr. Alcalde de Sitges
Excm. Sr. Alcalde de Sant Pere de Ribas
Sr. Gerent del Consorci Hospitalari del Garraf
Dr. Jorge Delagneau: President de l’ACUC
Dr J. Fernández Zuazu: Coordinador de la Jornada

10.45h. - 11.45h. TALLER CIENTÍFIC
“Actualització en el diagnòstic i estadiatge per la
imatge del càncer de pròstata”.
Moderador: Dra. Violeta Menéndez.
Consorsi Sanitari del Garraf. Sant Pere de Ribes (Garraf).
Ponents:

Dr. Nahum Calvo
RMN amb difusió i la espectroscòpia.
Hospital Universitari Sant Joan de Reus CRC (Baix Camp).

Dr. Josep Comet
Correlació entre la RNM amb espectroscòpia i
la de la prostatectomia radical.
Hospital de Josep Trueta. Girona (Gironès).

Dr. Agustí Franco
La ecografia transcrectal i la biopsia prostàtica ecodirigida
en l’actualitat. Perspectives.
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona (Barcelonés).

11.45h. - 12.15h. COMUNICACIONS (4 minuts per exposició)
16. Paper del Sutent® en el carcinoma renal metastàsic.
La nostra sèrie.
Barrio Muñoz, M.; Fadil, Y.; Gual, J.; Martos, R.; Muñoz, J.; Prera, A.; Abad, C.;
Vicente, E; González, J.L.; García, D.; Hannaoui, N.; Prats, J.
Servei Urologia. I.U.C.S. Parc Taulí. Hospital de Sabadell (Vallès occidental).

17. Neoplàsia de penis. Revisió de casos al Parc Taulí.
Barrio Muñoz, M.; Fadil, Y.; Gual, J.; Martos, R.; Muñoz, J.; Prera, A.; Abad, C.;
Vicente, E; González, J.L.; García, D.; Hannaoui, N.; Prats, J.
Servei Urologia. I.U.C.S. Parc Taulí. Hospital de Sabadell (Vallès occidental).

18. Radiofreqüència en el tractament del carcinoma
de cèl·lules renals: l’experiència de l’Hospital Parc Taulí.
Fadil, Y.; Martos, R.; Garcia Rojo, D.; Barrio, M.; Gual, J.; Hannaoui, N.; Prera, A.;
González Sala, J.L.; Abad, C.; Vicente, E.; Muñoz, J.; Prats López, J.
I.U.C.S. Parc Taulí. Hospital de Sabadell (Vallès occidental).

19. Vasectomia segura.
Viladoms Fuster, JM.; Bonet Palau, I.
Centre Mèdic Teknon. Barcelona (Barcelonès).

20. Patologia quirúrgica de la glàndula suprarenal: Revisió
de conjunt i casuística del nostre centre.
Guerrero, R.; Llaquet, H; Gual, J.; Barrio, M.; Mora, L.; Prera, A.; Martos, R.; Prats, J.
Servei d’Urologia. I.U.C.S. Parc Taulí. Hospital de Sabadell (Vallès occidental).

2. Iniciació a la nefrectomia radical laparoscòpia
retroperitoneal.

3. Adenocarcinoma de ductes prostàtics: variant histològica
atípica del carcinoma de pròstata. Cas clínic.

Crego Tapias, M.; Juaneda Castell, B.; Puig Duran, P.; Segura Forcada, J.; Cortadellas Ángel, LL.
Hospital General de Granollers (Vallès Oriental).

Arch Cañas, A; Tàpia, G *; Altés Inieva, MP; Pérez, S
Fundació Hospital de l’Esperit Sant, Sta. Coloma de Gramenet. (Barcelonès)
* S. d’Anatomia Patològica, Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona (Barcelonès).

3. Reimplantació ureteral laparoscòpica.

4. Absceso candidiasico perirrenal.

Muñoz Rodríguez, J,; Casanova López*, G.; González Sala, J.L.; Hannaoui,
N.;Martos, R.; Vicente, E.; Abad, C.; Barrio Muñoz, M.; Gual Frau, J; Fadil,Y.; García
Rojo, D.; Prera, A.; Prats López, J.
Servei Urologia. I.U.C.S. Parc Taulí. Hospital de Sabadell. (Vallès occidental)
*Institut Català d’Urologia i Nefrologia. Barcelona (Barcelonès).

4. Reimplant ureteral laparoscòpic per estenosi ureteral
distal esquerra.
Recasens Guinjoan,R.; Pascual Queralt, M.; Garcia Belmonte, D.; Berbegal Colás, C.
Hospital Santa Maria. Lleida (Segrià).

5. Tratamiento laparoscópico de doble sistema con megauréter
y reflujo vesicouretral.
Crego Tapias, M.; Juaneda Castell, B.; Puig Durán, P.; Segura Forcada, J.; Vallejo
Gil, C.; Cortadellas Ángel, LL.
Hospital General de Granollers (Vallès Oriental).

6. Dispositivo Gelpoint en nefrectomía derecha VIC-LESS.
(Vascular Intensive Control Laparoscopic Endoscopic Simple
Site Surgery).
Bellido Petti, JA.; Uría Gonsales-Tova, J.; Garcia Navarro, A.; Santos Gutierrez, I.;
Dinares Prat, J.
Consorci Hospitalari de Vic. Hospital General de Vic (Osona).

7. Nefrectomía radical izquierda laparoscópica pura, por tumor
renal con trombo en vena renal y trombo en vena retroaórtica.
(Nueva técnica de doble posición)
Bellido Petti, J.A.; Uría Gonsalez Tova, J.; Santos Gutiérrez, Y.; Garcia Navarro, A.;
Dinares Prat, J.
Consorci Hospitalari de Vic (Osona).

8. Tumorectomia renal i sutura hemostàtica amb
parenquima-set®.
Ruiz Plazas, X.; Vila Barja, J.; Sagristà Vidal, R.; Ascaso Til, H.; Prados Saavedra,
M.; Trobat Vandrell, F.; Segarra Tomás, J.
Hospital Universitari Joan XXIII. Tarragona (Tarragonès).

9. Nefrectomia realitzada per residents.
Auguet Martin, JM; González Uréndez, E.; Villavicencio Chávez, E.; Gomáriz Camacho, A.; Vallmanya Llena, F.; Pascual Garcia, X.; Garcia Belmonte, D.; Guajardo
Guajardo, J.
Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (Segrià).

14.00h. - 15.15h. DINAR DE TREBALL

12.15h. - 12.30h. PAUSA COMERCIAL

15.15h. - 17.30h. CASOS BREUS (2 minuts per exposició)

12.30h. - 13.00h. RECORDANT EL DR. JOAQUÍN ALBARRÀN

Moderadors: Dra. Helena Ascaso i Jacobo Arce

En el 100 Aniversari de la seva mort.
A càrrec del Dr. Francesc Xavier Solé Balcells

14.00h. - 15.15h. VÍDEOS (6 minuts per exposició)
Moderadors: Drs. FJ. Elias i Jorge Hidalgo-Arroyo

1. Anatomia de les fàscies, aponeurosis i compartiments del
retroperitoneu. Una visió des de la retroperitoneoscòpia.
Prera Vilaseca, A.; Martos Calvo, R.; Barrio Muñoz, M.; González Sala; J.L.; Gual
Frau, J.; García Rojo, D.; Hannaoui, N.; Abad gairin, C.
I.U.C.S. Parc Taulí. Hospital de Sabadell (Vallès occidental).

1. Recidiva de tumor de testicle com a tumoració
retroperitoneal que provoca trombosis aòrtica.
Gomáriz Camacho, A.; Auguet Martin, JM; González Uréndez, E.; Villavicencio
Chávez, E.; Berbegal Colas C.; Bordalba; JR; Vallmanya Llena, F.; Pascual Garcia, X.;
Garcia Belmonte, D.; Guajardo Guajardo, J.
Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Lleida (Segrià)

2. Revisió de la gangrena de Fournier. A propòsit d’un cas.
Gomáriz Camacho, A.; Auguet Martin, JM; González Uréndez, E.; Villavicencio
Chávez, E.; Berbegal Colas C.; Bordalba; JR; Vallmanya Llena, F.; Pascual Garcia, X.;
Garcia Belmonte, D.; Guajardo Guajardo, J.
Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Lleida (Segrià).

Villavicencio Chávez E., González Urendez P., Auguet Martin, J.M., Sarro Sobrin
F.*, García Belmonte D., Pascual García X., Vallmanya Llena, F. R., Puig Giró, R.,
Bordalba Gomez J.R., Berbegal Colas C, Guajardo Guajardo J.
*Servei de Nefrología. Servei d’Urologia Hospital Arnau de Vilanova. Lleida
(Segrià).

5. Tumor neuroectodérmico primitivo renal.
Sarcoma d’Ewing extraoseo.
Villavicencio Chávez E., Auguet Martin, J.M., González Urendez P., Gatius Caldero,
S*, García Belmonte D., Pascual García X., Vallmanya Llena, F. R., Puig Giró, R.,
Bordalba Gomez J.R. Berbegal Colas C, Guajardo Guajardo J.
*Servei de Patología. Servei d’Urologia Hospital Arnau de Vilanova. Lleida (Segrià).

6. Comportament agressiu d’un tumor urotelial.
Martínez Marsal E., Closas Capdevila M., Agusti Bassols K., Puigvert A.
Institut d’Urologia de Girona (Gironès).

7. Remisio espontània de metàstasi d’un tumor renal
post nefrectomia.
Sala N., Martínez Marsal E. Closas Capdevila M., Agusti Bassols K.
IC0 Hospital Josep Trueta de Girona.
Hospital Sant Jaume d’Olot (Garrotxa).

8. Carcinoma renal quístic. A propòsit de 2 casos.
Martínez Marsal E., Closas Capdevila M., Agusti Bassols K., Puigvert A.
Institut d’Urologia de Girona (Gironès).

9.Carcinoma urotelial en diverticle calicilar.
Díaz Sánchez I., Chéchile Toniolo G.
Instituto Médico Tecnológico. Barcelona (Barcelonès).

10. Resurfacing glandar parcial por liquen simple hipertrófico.
Abordaje multidisciplinar.
J. Arce, CF. Ballesteros, P. Campo*, C. Heras*, M. Robles*, JM. Bartrina, M. Roig
Servicio de Urología y Dermatología*.
Hospital Comarcal de l’Alt Penedès (Alt Penedès).

11. Metàstasi inusual d’un tumor renal.
Pelegrí Gabarró J., Guiote Partido I., Oliva Encina J., Mallén Mateo E., Abril Baquero
G., Martínez Bengoechea J.J., Valdivia Navarro P., Allepuz Losa C.A, Rioja Sanz C.
Hospital Royo Villanova (Saragossa).

12. Malacoplàquia. Un cas d’evolució tòrpida.
Martí J., Alemán JR., Elboutaibi A., Cañís D., Mendoza M., Delagneau J., Herrero
M.*, Jaen J., Bosch R.**.
Serveis d’Urologia, *Radiodiagnòstic, **Anatomia patològica
Hospital Verge de la Cinta de Tortosa (Baix Ebre).

13. Dificultat en la deambulació en home de 35 anys. Forma de
presentació d’un tumor renal amb metàstasi òssia.
Auguet Martin, JM; Villavicencio Chávez, E.; González Uréndez, E.; Gomáriz Camacho,
A.; Vallmanya Llena, F.; Pascual Garcia, X.; Garcia Belmonte, D.; Guajardo Guajardo, J.
Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (Segrià).

14. Recidiva poc freqüent d’un tumor de bufeta múscul invasiu 2
anys després de la realització de cirurgia radical.
Auguet Martin, JM; Villavicencio Chávez, E.; González Uréndez, E.; Gomáriz Camacho,
A.; Vallmanya Llena, F.; Pascual Garcia, X.; Garcia Belmonte, D.; Guajardo Guajardo, J.
Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (Segrià).

15. Anúria, com a debut d’un tumor d’urèter de
difícil diagnòstic.
Auguet Martin, JM; Villavicencio Chávez, E.; González Uréndez, E.; Gomáriz Camacho, A.; Vallmanya Llena, F.; Pascual Garcia, X.; Garcia Belmonte, D.; Guajardo
Guajardo, J.
Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (Segrià).

JUNTA
DE L’ACUC

16. Carcinoma renal tubular mucinós i de cèl·lules fusiformes.
A propòsit d’un cas clínic.

PRESIDENT
J. Delagneau Rivas

Pascual M., Massó P., Flores J., Samsó JM, Fernández M.*, Gallel P.*, Recasens R.
Hospital Santa Maria. *Servei Anatomia patològica. Lleida (Segrià).

17. Rabdomiosarcoma paratesticular.
Cas Clínic i revisió de la literatura.
Monllau Font V., Griñó Garreta J., Elías Cañaveras FJ, Pont Salvadó M, Pont
Salvadó A., Pujol Bosch F.
Hospital Universitari Sant Joan de Reus (Baix Camp).

18. Recidiva local tardía (>15 años) de sarcoma mixoide en
cordón espermático. A propósito de un caso y breve revisión de
la literatura.
Younes F.; González Sala, JL.; Prats López J.; Barrio M.; Gual J.; Muñoz J.; Martos,
R., Vicente E.; García Rojo D.; Abad, C.; Hannaoui, N.; Prera, A.
Servei d’Urologia. I.U.C.S. Parc Taulí. Hospital de Sabadell (Vallès occidental).

19.Síndrome de Wünderlich en riñón ectópico.
Centeno C., Ruiz X., Sagristà R., Ascaso H., Prados M., Vila J., Trobat F., Segarra J.
Hospital Universitari Joan XXIII Tarragona (Tarragonès).

20. Neumaturia: a propósito de dos casos.
Pereira J., Tapia M., Calaf O., Valverde I., Suarez L., Ruiz J., Ibarz L.
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona (Barcelonès).

21. Fístula vesical en pacient politraumàtica.
Prados M., Centeno C., Ruiz X., Sagristà R., Ascaso H., Vila J., Trobat X., Segarra J.
Hospital Universitari Joan XXIII Tarragona (Tarragonès).

22. Utilitat de l’estudi pressió/fluxe en l’incontinència
urinària d’esforç.
Prados M., Centeno C., Ruiz X., Sagristà R., Ascaso H., Vila J., Trobat X., Segarra J.
Hospital Universitari Joan XXIII Tarragona (Tarragonès).

23. Migración de próstesis ureteral termoexpansible.
Solución endoscópica.
Tapia Garcia, M. Buisan Rueda, O. Suarez de Lis, L. Valverde Vilamala, I. Pereira
Barrios, J.C. Calaf Pellisé, González Satué, C. Ibarz Servio, L.
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona (Barcelonès).

24. Tumor fibrós solitari.
Sagristà Vidal R., Centeno C., Ruiz X., Ascaso H.,Prados M., Vila J., Trobat X.,
Segarra J.
Hospital Universitari Joan XXIII Tarragona (Tarragonès).

17.30h. - 18.00h. TALLER DE TREBALL PROFESSIONAL
“Mala conducta científica en Medicina i Urologia”.
Moderador: Dr. Antoni Pont
Hospital Universitari Sant Joan de Reus (Baix Camp).

Panelista Dr. Francisco José Blasco
Hospital Municipal de Badalona (Barcelonès).

18.00h. - 19.00h. ASSAMBLEA ORDINÀRIA DE L’ACUC

VICEPRESIDENT
A. Prera Vilaseca
VICEPRESIDENT 2n
J.M. Samsó Piñol
SECRETARI GENERAL
A. Pont Salvadó
TRESORER
A. Rodríguez Casado
VOCALS
M. Crego Tapias
J. Hidalgo Arroyo
J. Martí Mestres
X. Pascual García

XXa.
JORNADA
DE L’ACUC
COORDINADORS
José Fernández Zuazu
Antoni Pont Salvadó
COMITÈ ORGANITZADOR
Jacobo Arce Gil
Carlos Félix Ballesteros Torres
J.M. Bartrina Rosell
Héctor Hernández Pozo
Violeta Menéndez López
Magí Roig Sanz
J.M. Urmeneta Sanromá
SERVEIS D’UROLOGIA COL·LABORADORS
Hospital Residència Sant Camil.
Consorci Sanitari del Garraf
Hospital Comarcal de l’Alt Penedès
COMITÈ CIENTÍFIC
Jorge Delagneau Rivas
Violeta Menedez López
Jorge Hidalgo Arroyo
Xavier Pascual García
Ángel Prera Vilaseca

ABBOTT
·
ALMIRALL
·
ASTELLAS
·
ASTRA-ZENECA
·
BIOMED
·
DORNIER
·
GSK
·
INIBSA
·
IPSEN-PHARMA
·
KERN-PHARMA
·
LILLY
·
PIERRE-FABRE
·
PFIZER
·
Q-PHARMA
·
RECORDATI
·
SALVAT

Coordinadors
José Fernández Zuazu
Antoni Pont Salvadó

Comitè Organitzador
Jacobo Arce Gil
Carlos Félix Ballesteros Torres
J.M. Bartrina Rossell
Héctor Hernández Pozo
Violeta Menéndez López
Magí Roig Sanz
J.M. Urmeneta Sanromá

Serveis d’Urologia
Col·laboradors
Hospital Residència Sant
Camil. Consorci sanitari del
Garraf
Hospital Comarcal de l'Alt
Penedès

Comitè científic
Jorge Delagneau Rivas
Violeta Menéndez López
Jorge Hidalgo Arroyo
Xavier Pascual García
Ángel Prera Vilaseca

Seu de les Jornades
Hotel Terramar
Sitges

Jornada Mèdica reconeguda d’interès Sanitari per l’Institut d’Estudis de la Salut
del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya

LABORATORIS PATROCINADORS:
ABBOTT, ALMIRALL, ASTELLAS, ASTRA-ZENECA, BIOMED, GSK, INIBSA, IPSEN-PHARMA, KERN-PHARMA,
LILLY, PIERRE-FABRE, PFIZER, Q-PHARMA, RECORDATI, SALVAT

B01
Recidiva de tumor de testicle com a tumoració retroperitoneal que
provoca trombosis aòrtica.
Gomáriz Camacho, A.; Auguet Martin, JM; González Uréndez, E.; Villavicencio Chávez, E.; Berbegal
Colas C.; Bordalba; JR; Vallmanya Llena, F.; Pascual Garcia, X.; Garcia Belmonte, D.; Guajardo
Guajardo, J.
Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Lleida (Segrià)
Pacient que ve per dolor abdominal amb antecedents de tumor testicular fa 2 anys i que a les proves
s'observa recidiva de Tm testicular com a massa retroperitoneal que provoca una trombosis del 90%
de la llum de l'aorta.

B02
Revisió de la gangrena de Fournier. A propòsit d'un cas
Gomáriz Camacho, A.; Auguet Martin, JM; González Uréndez, E.; Villavicencio Chávez, E.; Berbegal
Colas C.; Bordalba; JR; Vallmanya Llena, F.; Pascual Garcia, X.; Garcia Belmonte, D.; Guajardo
Guajardo, J.
Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Lleida (Segrià)
Pacient que ve a urgències per disminució de nivell de consciència acompanyat de cel·lulitis perineal i
paret abdominal anterior que es va orientar com a Gangrena de Fournier que va requerir un
desbridament ampli amb posterior reconstrucció.

B03
Adenocarcinoma de ductes prostàtics: variant histològica atípica del
carcinoma de pròstata. Cas clínic.
Arch Cañas, A; Tàpia, G *; Altés Inieva, MP; Pérez, S
Fundació Hospital de l'Esperit Sant, Sta. Coloma de Gramenet. (Barcelonès)
* Servei d'Anatomia Patològica, Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona.
Introducció: la major part dels càncers de pròstata són adenocarcinomes de tipus acinar. Les variants
histològiques del càncer de pròstata s'han classificat en dos grans grups. El primer grup comprèn les
variants histològiques de l'adenocarcinoma acinar i el segon grup les variants del carcinoma noacinar. L'OMS defineix el 2004 les variants de l'adenocarcinoma acinar en carcinomes atròfic,
pseudohiperplàsic, col·loide, escumós, en anell de segell, oncocític i limfoepitelioma-like. El segon
grup inclou el carcinoma sarcomatoide, l'adenocarcinoma ductal, el carcinoma urotelial, el carcinoma
escamós i adenoescamós, el carcinoma de cèl·lules basals i els tumors neuroendocrins (sobretot el de
cèl·lula petita). Aquest segon grup, només representa el 5-10% dels carcinomes originats a la
pròstata.
Cas clínic: presentem el cas d'un home de 78 anys, ex-fumador important, hipertens i dislipèmic,
controlat a CCEE d'Urologia del nostre centre per clínica de prostatisme i hematúria mínima inicial de
3 anys d'evolució. El PSA a l'inici del seguiment era de 2,7. Des del 2009 s'han realitzat ecografies
RVP, citologies d'orina seriades, TC d'abdomen i cistoscòpia que no han mostrat alteracions. Fa 6
mesos presenta episodi d'hematúria més important amb el que s'inicia de nou l'estudi. La cistoscòpia
flexible mostrà un implant papil·lar d'1 cm únic a nivell del veru montanum, a la uretra prostàtica. Es
realitzà RTU d'aquest implant. L'informe anatomo-patològic parlava de pòlip prostàtic hiperplàsic
sense malignitat. Tres mesos després de la cirurgia presenta de nou episodi d'hematúria franca. La
cistoscòpia torna a objectivar el mateix implant a nivell del veru montanum. Es torna a fer RTU de
l'implant i aquest cop apareix un adenocarcinoma de pròstata compatible amb adenocarcinoma dels
ductes prostàtics. El PSA en aquest moment és de 4.66.
Conclusions: l'ADK de ductes prostàtics presenta una pitjor evolució comparat amb l'ADK acinar, per
això, es recomana un tractament actiu i no la vigilància activa que podria aplicar-se en molts ADK de
pròstata diagnosticats de forma incidental per RTU de pròstata. El tractament dependrà sobretot de
l'edat del pacient i dels seus factors de risc, i serà el mateix que l'ADK acinar: prostatectomia radical,
RDT (externa o braquiteràpia) o bloqueig hormonal. En aquest pacient de 78 anys es va decidir la RDT
externa que ha completat sense complicacions.

B04
Absceso candidiasico perirrenal.
Villavicencio Chávez E., González Urendez P., Auguet Martin, J.M., Sarro Sobrin F.*, García
Belmonte D., Pascual García X., Vallmanya Llena, F. R., Puig Giró, R., Bordalba Gomez J.R., Berbegal
Colas C, Guajardo Guajardo J.
*Servei de Nefrología. Servei d'Urologia Hospital Arnau de Vilanova. Lleida (Segrià)
El absceso perirrenal es una infección infrecuente, con letalidad de 50%, salvo que se efectúe su
drenaje a tiempo. En más del 80% de los casos es secundario a un foco de origen digestivo, renal,
vertebral o se deriva de los músculos psoas ilíaco. Hasta 14% de los abscesos perirrenales son
primarios, porque no se encuentra otro foco. Tiene una etiología bacteriana polimicrobiana. Se
presenta con frecuencia como un síndrome febril sin un foco clínico evidente, y por lo tanto, las
técnicas radiológicas, como la ecografía y la Tomografía axial computarizada (TAC), son
indispensables para el diagnóstico como para guiar el drenaje. En los últimos años, el drenaje
percutáneo ha sido el tratamiento de primera línea reemplazando a la cirugía en centros con
experiencia. Presentamos un caso, discutiendo las dificultades para su diagnóstico y tratamiento.
Describimos un raro caso de absceso retroperitoneal candidiásico. La paciente es una mujer adulta
con historia de diez días de fiebre y dolor en flanco derecho vago con secreción anormal peritoneal y
cultivos negativos. El examen físico reveló una masa dolorosa en el flanco derecho. Los hallazgos de
imagen mostraron una masa retroperitoneal con densidad grasa central. Sobre la base de estos
hallazgos, se optó por el diagnóstico provisional de absceso retroperitoneal o sarcoma, por lo que se
realizó una aspiración percutánea por TC resultando una secreción espesa sanguinolenta. El cultivo
reveló un absceso por cándida albicans. Así que lo tratamos con fluconazol.
Palabras claves: Absceso perirrenal, Absceso retroperitoneal, Absceso por Cándida.

B05
Tumor neuroectodérmico primitivo renal. Sarcoma d'Ewing
extraoseo.
Villavicencio Chávez E., Auguet Martin, J.M., González Urendez P., Gatius Caldero, S*, García
Belmonte D., Pascual García X., Vallmanya Llena, F. R., Puig Giró, R., Bordalba Gomez J.R. Berbegal
Colas C, Guajardo Guajardo J.
*Servei de Patología. Servei d'Urologia Hospital Arnau de Vilanova. Lleida (Segrià)
El sarcoma de Ewing es también denominado tumor neuroectodérmico primitivo y es considerado
como una entidad poco frecuente, el diagnóstico se cuenta con la utilización del estudio de
inmunohistoquímica, su curso clínico es muy agresivo con una supervivencia limite. Se presenta y el
estudio de un caso clínico de un paciente del sexo femenino de 42 años que nos consultan por
presentar un tumor renal, realizándose una nefrectomía radical y un estudio inmunohistoquímico
dando un diagnóstico definitivo de sarcoma extraóseo de Ewing. Se trata de una patología quirúrgica
poco frecuente, que nos motivo a presentar y revisar la literatura.
PALABRAS CLAVES: Cáncer renal, sarcoma extra óseo, neuroectodermico.

B06
Comportament agressiu d'un tumor urotelial.
Martínez Marsal E., Closas Capdevila M., Agusti Bassols K., Puigvert A.
Institut d'Urologia de Girona. (Gironès)

B07
Remisio espontània de metàstasi d'un tumor renal post
nefrectomia.
Sala N., Martínez Marsal E. Closas Capdevila M., Agusti Bassols K.
IC0 Hospital Josep Trueta de Girona.
Hospital Sant Jaume d'Olot. (Garrotxa)

B08
Carcinoma renal quístic. A propòsit de 2 casos.
Martínez Marsal E., Closas Capdevila M., Agusti Bassols K., Puigvert A.
Institut d'Urologia de Girona (Gironès)

B09
Carcinoma urotelial en diverticle calicilar.
Díaz Sánchez I., Chéchile Toniolo G.
Instituto Médico Tecnológico. Barcelona (Barcelonès)
Pacient de 61 anys.
El nov. 2007 RTU de pròstata per RAO amb micció per rebosament+ UHN bilateral + bufeta 'de lluita'
amb diverticles vesicals.
Post-RTU presenta creatinina de 1.5 i UHN. Hipotonica al RE
En control ecogràfic de nov. 2011 es visualitza, diverticle en PPI vesical amb contingut dens al seu
interior.
No observat a uretrocistoscopia.
Es sol·licita tac informat com massa a urèter pelvià esquerra.
Es realitza intent de ureterorrenoscopia sense aconseguir-ho.
Es procedeix a ureterectomia parcial + reimplant ureteral amb el diagnòstic de carcinoma urotelial
G3 amb àrees de diferenciació escamosa a diverticle ureteral.

B10
Resurfacing glandar parcial por liquen simple hipertrófico. Abordaje
multidisciplinar.
J. Arce, CF. Ballesteros, P. Campo*, C. Heras*, M. Robles*, JM. Bartrina, M. Roig
Servicio de Urología y Dermatología*.
Hospital Comarcal de l'Alt Penedès. (Alt Penedès)
Paciente varón de 77 años con antecedentes de HTA y DLP, SAOS en tratamiento con CPAP,
cardiopatía isquémica de 3 vasos portador de triple stent en tratamiento con doble antiagregación
plaquetar y monorreno izquierdo por angiomiolipoma, es valorado por urología por recurrencia de
liquen simple hipertrófico en glande y meato uretral a los 6 meses de postectomía. Tras realización
de uretrografía que descarta la estenosis uretral proximal se practicó una meatoplastia ventral con
exéresis de pastilla periuretral con dictamen de AP compatible con recurrencia de liquen simple
hipertrófico y se remitió al servicio de dermatología para valoración de tratamiento. A pesar de
múltiples pautas con tratamientos tópicos de corticoides de alta potencia e immunosupresores se
produjo la recurrencia del proceso identificándose una placa hiperqueratósica que afectaba el
cuadrante ventral derecho de glande englobando la zona del neomeato uretral condicionando clínica
obstructiva y disúrica. Tras valoración conjunta con el servicio de dermatología se realiza de manera
coordinada la exéresis de toda la mucosa glandar afecta y obtención de un injerto cutáneo para
permitir la reconstrucción del glande denudado así como la reconstrucción del neomeato hasta
objetivar mucosa uretral sana. El curso evolutivo fue correcto con desaparición de la sintomatología
local y sin presencia de complicaciones siendo el dictamen de AP compatible con hiperplasia
papilomatosa con paraqueratosis y focal liquen escleroso. Al año de seguimiento el paciente
permanece sin recurrencia de su enfermedad cutánea a nivel del injerto permaneciendo el meato
libre y sin estenosis.

B11
Metàstasi inusual d'un tumor renal.
Pelegrí Gabarró J., Guiote Partido I., Oliva Encina J., Mallén Mateo E., Abril Baquero G., Martínez
Bengoechea J.J., Valdivia Navarro P., Allepuz Losa C.A, Rioja Sanz C.
Hospital Royo Villanova (Saragossa)
Presentem el cas d'una pacient de 75 anys, a la que se li va realitzar una nefrectomia radical dreta fa
15 anys per un tumor renal, que es enviada al nostre servei des d'un altre centre, per varis episodis
d'hematúria asimptomàtica d'una setmana d'evolució. A l'exploració cal destacar a part de la
hematúria, la palpació d'un nòdul de 2-3cm mòbil, en fosa ilíaca esquerra.
Les proves complementaries, com la TAC, determinen 2 nòduls pulmonars i una neoformació
suggestiva de tumor vesical de (3,5x2cm), acompanyada per una adenopatia esquerra, d'aparença
metastàsica de (2,5x2cm).
Donada la sospita diagnostica s'opta per realitzar una resecció transuretral de la lesió vesical, trobant
al anàlisi anatomopatològic dels fragments un adenocarcinoma de cèl·lules clares amb
moderada/severa atípia nuclear i zones de necrosis .
La pacient precisarà de més proves complementaries i d'un seguit d'intervencions quirúrgiques per
arribar a un diagnòstic i un tractament definitiu.
L' interès del cas radica, en que es una patologia molt poc freqüent, que el procés urològic coincideix
amb l'aparició d'un adenocarcinoma de pulmó y que el seguit d'intervencions quirúrgiques
realitzades han donat a la pacient, fins l'actualitat, uns resultats oncològics òptims.

B12
Malacoplàquia. Un cas d'evolució tòrpida.
Martí J., Alemán JR., Elboutaibi A., Cañís D., Mendoza M., Delagneau J., Herrero M.*, Jaen J., Bosch
R.**.
Serveis d'Urologia, *Radiodiagnòstic, **Anatomia patològica
Hospital Verge de la Cinta de Tortosa (Baix Ebre)
Es tracta d'una dona jove amb antecedents de Ca de coll d’úter (histerectomia + RT ), fumadora i enol
++, sense seguir controls. Acudeix a urgències per hematúria amb síndrome tòxica. A l’analítica
anèmia , insuficiència renal i a ECO-TAC-RNM: ectàsia renal bilateral grau III, bufeta amb lesió
d'aspecte sòlid a les parets que estan hipertrofiades. Es col·loca nefrostomia bilateral .Es practica
cistoscòpia armada amb RTU-biòpsia. AP: malacoplaquia.
En pielo anterògrada a traves de les nefrostomies s'aprecien estenosis arrorariades de tot urèter esq.
i de urèter terminal dret. S’instaura tractament antibiòtic, sense millora de les lesions ureterals ni de
la malaltia de bufeta.
Es decideix practica de cistectomia amb derivació urinària tipus Bricker que es fa al costat esquerre i
molt alta degut a que el urèter ipsilateral esta afectat quasi fins a pelvis.

B13
Dificultat en la deambulació en home de 35 anys. Forma de
presentació d'un tumor renal amb metàstasi òssia.
Auguet Martin, JM; Villavicencio Chávez, E.; González Uréndez, E.; Gomáriz Camacho, A.;
Vallmanya Llena, F.; Pascual Garcia, X.; Garcia Belmonte, D.; Guajardo Guajardo, J.
Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (Segrià)
El debut simptomàtic dels tumors renals ha disminuït en l'actualitat, donat l'elevat percentatge de
tumors renals que es diagnostiquen de manera casual amb la implementació, en els últims anys, de
proves complementàries que es realitzen en d'altres contextos clínics.
Així dons, presentem el cas d'un pacient home de 35 anys, que debuta amb clínica de dificultat en la
deambulació, dolor a nivell de l’articulació coxo-femoral que no cedeix amb analgèsia. Després de
valoració traumatològica, es diagnostica d'hèrnia discal pel que és intervingut amb persistència de la
simptomatologia postoperatòria. Donat la persistència del dolor, es realitza TAC toracoabdominal
objectivant-se M1 òssia que engloba hemi-pelvis dreta i tumoració renal E suggestiva de tumor
primari.
Presentació del cas, de les diferents proves diagnostiques realitzades i del tractament. Comparem les
dades amb la nostra sèrie de tumors renals.

B14
Recidiva poc freqüent d'un tumor de bufeta múscul invasiu 2 anys
després de la realització de cirurgia radical.
Auguet Martin, JM; Villavicencio Chávez, E.; González Uréndez, E.; Gomáriz Camacho, A.;
Vallmanya Llena, F.; Pascual Garcia, X.; Garcia Belmonte, D.; Guajardo Guajardo, J.
Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (Segrià)
La recurrència i progressió dels tumors de bufeta múscul invasius estan descrits a la literatura i a les
diferents guies urològiques. La incidència de recidiva a nivell de vies urinàries baixes nomes
constitueix del 5-17% de les recidives a distància.
Presentem, doncs, el cas d'un pacient de 70 anys intervingut de cistoprostatectomia radical el 2009
amb AP de Carcinoma Urotelial infiltrant (pT3). Després de 2 anys amb controls periòdics sense
evidència de disseminació tumoral evidenciem tumoració uretral i prova d'imatge que confirma la
troballa, realitzant-se uretrectomia. El pacient presenta nova recidiva a nivell de cossos cavernosos 6
mesos després de la intervenció amb realització de penectomia total.
Presentació del cas, de les diferents proves d'imatge i de l’actitud quirúrgica realitzada. Revisió de les
M1 objectivades en la nostra sèries de cistectomies radicals ens els últims 5 anys.

B15
Anúria, com a debut d'un tumor d’urèter de difícil diagnòstic.
Auguet Martin, JM; Villavicencio Chávez, E.; González Uréndez, E.; Gomáriz Camacho, A.;
Vallmanya Llena, F.; Pascual Garcia, X.; Garcia Belmonte, D.; Guajardo Guajardo, J.
Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (Segrià)
La anúria constitueix, per si, en un dels símptomes més freqüents dins del món de la Urologia. Tot i
que estem acostumats a associar-ho, en la majoria de casos, amb pacients homes que presenten
dificultat miccional, aquest pot ser un símptoma d'altres tipus de patologia.
Presentem el cas d'una pacient de 59 anys que acut a UCIES per anúria i IRA. En el context del quadre
s'objectiva cel·la renal esquerra buida i hidronefrosi de RD. Després de la realització de proves
complementàries, s'objectiva un tumor de vies en pacient monorrena, realitzant-se
nefroureterectomia i requerint, posteriorment, hemodiàlisi.

B16
Carcinoma renal tubular mucinós i de cèl·lules fusiformes. A
propòsit d'un cas clínic.
Pascual M., Massó P., Flores J., Samsó JM, Fernández M.*, Gallel P.*, Recasens R.
Hospital Santa Maria. *Servei Anatomia patològica. Lleida (Segrià)
Pacient de 61 anys d'edat que en TC de control per neoplàsia de recte és diagnosticada de massa
renal esquerra suggestiva de neoformació. Es realitza nefrectomia esquerra laparoscòpica sense
incidències. El resultat anatomopatològic és de Carcinoma renal tubular mucinós i de cèl·lules
fusiformes, variant poc freqüent, considerada com a tumor de baix grau i amb un pronòstic
favorable.

B17
Rabdomiosarcoma paratesticular. Cas Clínic i revisió de la literatura.
Monllau Font V., Griñó Garreta J., Elías Cañaveras FJ, Pont Salvadó M, Pont Salvadó A., Pujol Bosch
F.
Hospital Universitari Sant Joan de Reus (Baix Camp)
OBJECTIU: presentar el cas d'un rabdomiosarcoma (RMS) paratesticular esquerre en un adult jove de
19 anys.
MÈTODES: després de realitzar-se una orquiectomia inguino-escrotal esquerra, i completar
l'estadiatge, es classifica dins del grup IV segons l'IRS (malaltia amb metàstasis al diagnòstic). Es
realitza tractament adjuvant amb QT, segons evolució es valorarà RT adjuvant.
DISCUSSIÓ/CONCLUSIONS: el RMS paratesticular és un tumor poc freqüent, sobretot en l'edat adulta
i amb un mal pronòstic. El tractament és quirúrgic. La seva recurrència loco-regional és freqüent.
Destaca la importància del tractament adjuvant amb QT +/- LDN retroperitonial +/- RDT adjuvant,
segons l'estadi.

B18
Recidiva local tardía (>15 años) de sarcoma mixoide en cordón
espermático. A propósito de un caso y breve revisión de la
literatura.
Younes F.; González Sala, JL.; Prats López J.; Barrio M.; Gual J.; Muñoz J.; Martos, R., Vicente E.;
García Rojo D.; Abad, C.; Hannaoui, N.; Prera, A.
Servei d'Urologia. I.U.C.S. Parc Taulí. Hospital de Sabadell. (Vallès occidental)
Presentamos caso clínico de varón con AP orquiectomía con exéresis de masa paratesticular (y
colocación prótesis testicular) correspondiente a Sarcoma Mixoide de cordón espermático en 1996,
el cual siguió controles clínicos y de imagen durante varios años (actualmente ya no seguía
controles), presentando recidiva local. Tras practicar exéresis amplia el resultado AP es coincidente
con el primario, siendo el estudio de extensión negativo.
Se describe brevemente dicha rara entidad (menos de 200 casos descritos en la literatura mundial),
diagnóstico y tratamiento.

B19
Síndrome de Wünderlich en riñón ectópico.
Centeno C., Ruiz X., Sagristà R., Ascaso H., Prados M., Vila J., Trobat F., Segarra J.
Hospital Universitari Joan XXIII Tarragona (Tarragonès)
Mujer de 54 años sin antecedentes de interés que acude a urgencias presentando febrícula de 15
días de evolución a la que se añade en la última hora dolor en fosa iliaca derecha (FID). Ante
sospecha de apendicitis aguda, se realiza TAC con contraste que muestra riñón derecho ectópico y
malrotado localizado en región prevertebral con focos hemorrágicos intralesionales y trabeculación
de la grasa perirrenal y engrosamiento de la fascia pararrenal por contenido hemorrágico. Se orienta
como angiomiolipoma con hemorragia perirrenal espontánea. Dada la estabilidad hemodinámica de
la paciente, se opta por tratamiento conservador, con buena evolución y posterior alta.
DISCUSIÓN:
El Síndrome de Wünderlich se define como la manifestación clínica de una hemorragia
retroperitoneal espontánea. Se trata de una patología poco frecuente pero potencialmente grave,
por lo que hay que tenerla en cuenta en la valoración de un dolor lumbar agudo no traumático.
A pesar de que su etiología es múltiple, entre un 50-69% corresponde a tumores renales.
La clínica puede ser de presentación aguda, con dolor lumbar de inicio brusco, formación de
tumoración lumbar palpable y signos de shock hipovolémico, constituyendo la tríada de Lenk; o de
presentación insidiosa si la hemorragia es lenta o de escasa cantidad.
Técnicas diagnósticas de elección: ecografía y el TAC, siendo esta última más útil en el diagnóstico
etiológico.
El manejo de los pacientes dependerá fundamentalmente de su estabilidad hemodinámica; si se
precisa cirugía será en la medida de lo posible conservadora, prefiriéndose embolización selectiva de
la arteria con sangrado activo sobre la nefrectomía.

B20
Neumaturia: a propósito de dos casos.
Pereira J., Tapia M., Calaf O., Valverde I., Suarez L., Ruiz J., Ibarz L.
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol: Badalona (Barcelonès)
Objetivo: Realizamos una revisión de neumaturia como signo clínico de patología urinaria y/o
patología gastrointestinal subyacente, su aproximación diagnóstica, diagnóstico diferencial, y
tratamiento
A propósito de casos que ilustran algunas de sus causas, se realiza una revisión de la literatura al
respecto.
Caso clínico No 1.
Paciente varón de 38 años de edad, alérgico a la penicilina, fumador de 20 paquetes/año, y Asma
bronquial en la infancia. Acude al servicio de urgencias por clínica de orquiepididmitis derecha aguda
asociada a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. El paciente se hospitaliza para
tratamiento antibiótico empírico endovenoso.
Al segundo día de ingreso el paciente explica neumaturia de dos meses de evolución, por lo que se
solicita TAC abdominal que muestra inflamación de colón sigmoide, fístula vesico sigmoidea, y
pequeña colección en mesosigma. Hallazgos compatibles con enfermedad inflamatoria intestinal vs
diverticulitis complicada. Se indica cateterización uretral, y se interconsulta al servicio de Cirugía
general.
Se propone tratamiento conservador inicial, pero por evolución clínica y analítica tórpida se realiza
hemicolectomía izquierda con anastomosis colorectal, y desdridamimento quirúrgico escrotal
derecho. Como complicaciones posteriores el paciente presenta fallo de la sutura de la anastomosis
colónica y empeoramiento de los signos infecciosos escrotales por lo que reinterviene, realizándose
colostomía Hartmann y orquiectomía derecha simple.
Caso clínico No 2.
Paciente varón de 62 años, sin alergias medicamentosas conocidas, con antecedentes de HTA, EPOC,
IRC, Dislipemia, Enfermedad diverticular, pólipo en sigma. El paciente es derivado a urología por
clínica miccional dada por nicturia 3-4 veces, dificultad de vaciado, goteo post miccional y
neumaturia. Dentro del estudio se realiza cistouretrografía donde destaca presencia de burbuja
aérea a nivel vesical. Posteriormente se solicita TAC con contraste oral sin objetivarse comunicación
entero vesical. Urocultivo positivo para Klebsiella pneumonie. Se indica tratamiento antibiótico
durante 3 semanas resolviéndose la neumaturia.

Discusión
La neumaturia se define como el paso de gas a la orina en pacientes sin antecedente reciente de
instrumentación del tramo urinario o sondaje. En la mayoría de casos ocurre en el contexto de
enfermedad intestinal secundaria a comunicación entero vesical. La causa más frecuente es la
enfermedad diverticular complicada seguida del carcinoma colorrectal y en menor frecuencia la
enfermedad inflamatoria intestinal (Crohn). Otras etiologías menos frecuentes incluyen la
radioterapia, infección, y traumatismo (lesión penetrante, lesión iatrógena).
En la mayoría de series la diverticulitis es la causa más común de fístula colovesical siendo
responsable de alrededor del 70% de los casos. Se estima que hasta un 2% de los pacientes con esta
patología pueden presentar comunicación colovesical como complicación de la misma. En función de
la patología gastrointestinal subyacente puede presentarse fístula iliovesical (Crohn) o colovesical
(Cáncer, diverticulitis). En la clínica prevalecen los síntomas urinarios sobre los abdominales siendo la
neumaturia, la fecaluria y los síntomas irritativos los más frecuentes. La orquitis es una forma de
presentación poco habitual hasta en un 5 % de los casos.
El diagnóstico requiere de pruebas de imagen para descartar la comunicación; siendo el TC la prueba
de elección. Los estudios con contrate como la cistografía o el enema baritado tienen una menor
capacidad para demostrar la fístula. Este último puede ser útil en la valoración de la patología
colónica subyacente junto con la colonoscopia. Los hallazgos endoscópicos vesicales son inespecíficos
aunque presentes en el 90% de los casos. Otras pruebas incluyen el test de Bourne o la prueba con
semillas de amapola (¨Poppy seed test¨).
El tratamiento pude ser conservador o quirúrgico en función del estado clínico del paciente. Incluye
reposo intestinal, antibioticoterapia y nutrición parenteral total; o cirugía con resección intestinal y
reconstrucción del tránsito en uno o dos tiempos.
Se presentan dos casos donde observamos los dos extremos del espectro de posibilidades etiológicas
de la neumaturia. El primero con una presentación clínica llamativa por varios aspectos: la edad del
paciente; la neumaturia de dos meses de evolución y la orquitis que es la que motiva su consulta a
urgencias. Se identifica la causa mediante un TC, se intenta tratamiento conservador pero por
evolución inadecuada precisa de manejo quirúrgico. El segundo caso, un paciente con todas las
posibilidades de tener una fístula entero vesical, tanto por la edad, el sexo, y antecedentes; que una
vez descartada, se llega finalmente al diagnóstico de un proceso infeccioso urinario por germen
productor de gas.

B21
Fístula vesical en pacient politraumàtica.
Prados M., Centeno C., Ruiz X., Sagristà R., Ascaso H., Vila J., Trobat X., Segarra J.
Hospital Universitari Joan XXIII Tarragona (Tarragonès)
Les lesions visceral més freqüent associada a la fractura de pelvis és la lesió vesical que es dona en
90-95 % dels casos. En canvi les lesions vesicals només es donen en 5-10 de les fractures pèlviques.
Les fractures vesicals per traumatisme extern es dona de forma aïllada de forma poc freqüent (menys
del 10%). El tractament de la ruptura de bufeta extraperitoneal no complicada es conservador amb
sonda vesical. Si un pacient politraumàtic estable es sotmès a laparotomia exploradora per altres
raons és prudent reparar la lesió vesical. Els hematomes pèlvics perivesicals no han de ser alterats.
Quan es realitza una fixació interna de les fractures de la pelvis es recomana la reparació simultània
de la bufeta per evitar el contacte d’orina des de la bufeta amb el material ortopèdic i disminuir el
risc d’infecció.
Presentem el cas d´una dóna de 58 anys amb antecedents HTA i hemorràgia subaracnoidea.
Ingressa al nostre centre per politraumatisme per atropellament de cotxe a la via pública.
Presenta a l´ingrès pneumotòrax esquerre, fractures costals múltiples, i fractura de pelvis múltiple:
branques iliopubianes, isquiopubianes, ala sacra dreta, i marge ilíac articulació sacroilíaca dreta.
Petita lesió vesical extraperitoneal. Hematúria lleu al col·locar sonda vesical.
Es realitza Osteotaxi pèlvica amb fixador orthofix i sutura petita fuga vesical.
Presenta inestabilitat hemodinámica que amb nou TAC es comprova un fragment ossi de la pelvis ha
erosionat la bufeta i nova col·lecció perivesical per fuga d´orina a nivell coll. Es repara la lesió òssia, i
es sutura una nova lesió a nivell del coll de la bufeta.
No hi ha una evolució favorable, persistència de requeriments de drogues vasoactives per la qual
cosa es retira placa de fixació i es realitza osteosíntesi percutània sacro-ilíaca dreta amb visos
canulats. Es sutura la lesió a nivell coll de bufeta.
La pacient es reintervinguda en diferents ocasions col·locant catèters ureterals, sonda vesical, sonda
suprapúbica i sondes nefrostomies; MALGRAT TOT hi ha persistència del dèbit pel drenatge
perivesical d´orina.
Finalment desprès de retirar el drenatge i col·locar una bossa d´urostomia……

B22
Utilitat de l'estudi pressió/fluxe en l'incontinència urinària d'esforç.
Prados M., Centeno C., Ruiz X., Sagristà R., Ascaso H., Vila J., Trobat X., Segarra J.
Hospital Universitari Joan XXIII Tarragona (Tarragonès)
Pacient de 67 anys que consulta per incontinència urinària d’esforç (IUE) de llarga evolució amb fort
impacte en qualitat de vida. A l´exploració s’aprecia escapament d´orina amb la tos, uretra
hipermòbil i lleu cistocel grau II. Es realitza Estudi Urodinàmic previ a cirurgia que demostra
incontinència urinària d´esforç. Micció per relaxació perineal sense contracció del detrusor i sense
residu postmiccional. Es descarta obstrucció infravesical.
Es planteja cirurgia sling suburetral transobturatriu que cursa sense incidències.
Desprès de la retirada de la sonda vesical presenta escasa micció uretral amb residus elevats que
requereixen autocateterismes intermitents. Desaparició d´IUE.
Al mes es fa nou estudi urodinàmic que demostra una bufeta estable sense fuga d´orina i sense
contracció del detrusor durant l´estudi P/F. Absència de micció.
Davant aquesta situació i desprès de comentar-ho amb la pacient tenim les següents opcions
terapèutiques: seguir amb autocateterismes intermients vs uretrolisi amb risc de reaparició d´IUE i
riscos derivats de la cirurgia. La pacient presenta una nula adaptació als autocateterismes per la qual
cosa fem tres mesos desprès la uretrolisi
Sis mesos desprès la pacient persisteix amb autocateterismes intermitents per residus elevats sense
escapament d´orina.
L´Estudi Urodinàmic en l´IUE no és només una eina per diagnosticar la disfunció esfinteriana
(correlació clínica-urodinàmica 60%) si no també per descartar detrusor hiperactiu o trastorns de
buidament (estudi P/F)que ens poden fer variar l´enfoc terapèutic.
Segons l´ICS l´Estudi Urodinàmic queda reservat a aquells casos amb fracàs de tractament
conservador previa a cirurgia, en casos d´urgència associada, radioteràpia pélvica, cirurgia radical
pélvica prèvia etc…

B23
Migración de próstesis ureteral termoexpansible. Solución
endoscópica.
Tapia Garcia, M. Buisan Rueda, O. Suarez de Lis, L. Valverde Vilamala, I. Pereira Barrios, J.C. Calaf
Pellisé, González Satué, C. Ibarz Servio, L.
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
INTRODUCCIÓN
La estenosis de la anastomosis uretero-ileal tras derivación urinaria es una complicación frecuente que, como
consecuencia, puede ocasionar un empeoramiento de la función renal.
La resolución por cirugía abierta continúa siendo el tratamiento de elección. Aunque actualmente disponemos
de tratamientos endourológicos, que pese a estar descrito menores tasas de resolución, son una opción válida
para aquellos pacientes que no pueden ser sometidos a cirugías agresivas.
Se han descrito varias técnicas endourológicas como la dilatación de la estenosis, la incisión con corte eléctrico
o frío, o la colocación de prótesis endoluminares.
CASO CLÍNICO
Paciente diagnosticado de adenocarcinoma de recto recidivado con afectación vesical, al cual se le practica
exanteración pélvica y derivación urinaria ileal tipo Bricker en junio 2010.
Posteriormente el paciente presenta insuficiencia renal, por lo que se realiza ecografía observando
hidronefrosis izquierda y riñón derecho atrófico. Se decide colocación de nefrostomía izquierda con mejoría de
la función renal. Se realiza pielografía por nefrostomía observando buen paso de contraste hasta asa ileal, por
lo que se decide retirada de nefrostomía.
Meses después el paciente reconsulta por MEG, astenia, vómitos y oliguria con función renal alterada. Se
realiza nueva ecografía confirmando hidronefrosis izquierda y colocando nefrostomía, esta vez sin paso de
contraste a asa ileal.
En TC control por neoplasia de recto se observa recidiva tumoral, por lo que se comenta el caso con oncología y
ante paciente de mal pronóstico y múltiples intervenciones abdominales, se decide colocación de prótesis a
nivel ureteral izquierdo.
Tras colocación de próstesis termoexpansible, el paciente refiere salida de orina a través de muñón rectal, por
lo que se despinza nefrostomía disminuyendo el débito por el muñón.
Se solicita nefrostomía: paso de contraste hasta endoprótesis, a partir de la cual se observa extravasado. Se
introduce contraste por ileostomía apreciando falta de coincidencia del extremo proximal del asa con el final
de la endoprótesis.
Se realiza recolocación endoscópica de la prótesis, confirmando su correcto funcionamiento con pielografía por
nefrostomía y retirando posteriormente la nefrostomía.
CONCLUSIÓN
La cirugía endourológica con colocación de prótesis es una opción válida para el tratamiento de las estenosis
ureterales tras derivación urinaria.
Como toda cirugía no está exenta de complicaciones, pudiendo presentar re-estenosis ureterales, migración de
la misma, hemorragias o infecciones.

B24
Tumor fibrós solitari.
Sagristà Vidal R., Centeno C., Ruiz X., Ascaso H.,Prados M., Vila J., Trobat X., Segarra J.
Hospital Universitari Joan XXIII Tarragona (Tarragonès)
El tumor fibrós solitari és un tumor molt poc freqüent que possiblement deriva de fibroblasts i
cèl·lules mesenquimals. Són tumors amb mida variable, patrons histològics atípics (alternança hiper i
hipocel.lular amb arquitectura vascular) i positivitat inmunohistoquímica per CD34. Generalment són
tumors encapsulats i ben delimitats. Al seu interior es poden observar zones hemorràgiques,
degeneració moxoide, necrosi i calcificació focal. El seu comportament és benigne encara que fins a
un 10% de casos presenten recidiva local i/o metàstasi a distància.
Pacient home de 53 anys sense antecedents que arrel d’estudi simptomatologia prostàtica es
diagnostica per ecografía de massa pélvica sense poder aclarir origen de 15 cm. Es realitza TAC que
demostra massa pélvica de 15 cm situada entre bufeta i recte ben delimitada. L´interior de la massa
és heterogeni amb una part més sòlida i amb un interior més hipodens. No adenopaties. Estudi
d´extensió amb GG òssia i TAC pulmonar negatiu.
Es realitza cirurgia exerètica de la lesió evidenciant una massa a nivell pèlvic sense dependre
directament de cap òrgan i amb un pla d’alliberació que facilita la cirurgia. Només un pedicle
vascular. El resultat anatomopatològic és un tumor fibrós solitari de 16 cm amb presencia de ruptura
capsular focal. No evidència de permeació vascular ni infiltració perineural.
Tres mesos desprès de la cirurgia el pacient està asimptomàtic i sense signes de recidiva tumoral ni
de metàstasi a distància.

C01
Incidentalomes suprarenals: quelcom de nou al 2011?
Pellicé Vilalta, C.; Segarra Tomás J.
Uròlegs del ICS – Barcelona i Tarragona (Barcelonès, Tarragonès)
OBJECTIU:
Saber que ha estat d’interès per a les masses incidentals, afuncionants i de mida petita de la glàndula
suprarenal, en la literatura uròlogica a l'Estat Espanyol.
METODOLOGIA:
Treball de recerca, revisió i actualització bibliogràfica (CPiV et als:1987-2011).
RESULTATS:
Parlarem de incidentalomes: De trobar-nos al davant de troballes casuals en el decurs d'estudis per
altra patologia i sense que hi hagi la sospita prèvia d'una afectació suprarenal.
Tota troballa de una massa sòlida major de 1cm, serà avaluada bioquímicament amb perfils
hormonals (Escorça i medul·la):
1.
2.
3.
4.

Cortisol i test de supressió amb dexametasona
Estudi de catecolamines i metanefrines (Orina / Plasma)
Estudi HTA, K, renina i aldosterona
Estudi d'andrògens

D'haver alteracions hormonals es requerirà del concurs de l'endocrinòleg per consensuar-hi un
tractament mèdic i/o quirúrgic.
Si la massa mesura mes de 5cm i es “afuncionant” es considera, “a priori”, com a maligna i tributària
d'exèresi quirúrgica urgent.
Si mesura menys de 5cm i es “afuncionant” es considerada, “a priori”, com a benigna i restarà per
controls periòdics analítics i iconogràfics.
Seran criteris de mal pronòstic:
1. Mida superior als 5cm
2. Iconografia de dolenta definició: Masses heterogènies amb hemorràgies i necrosis. Reforç per '“l'
efecte rentat” després d'administrar-hi contrast: TAC i/o RN
3. Bilateralitat
4. Ràpida creixença
5. Aparició d'endocrinopaties, prèviament no filiades
CONCLUSIONS:
Les directrius emeses per Copeland (Ann.Inter.Med.1983:98;94 / Biaixos de mida i funció),
mantenen a hores d'ara tota una vigència i actualitat.
De la revisió bibliogràfica realitzada es desprèn que tots i cadascun dels algoritmes i protocols,
posteriorment aportats, es basen en elles.

C02
És el nòdul espermatocític post-vasectomia opció cap a una
recanalització ductal espontània?
Pellicé Vilalta, C.; Pinzón Guerrero, J.; Viladoms Fuster, JM.; Casalots, J.
Clínica N.S. Del Remei. Barcelona (Barcelonès)
OBJECTIUS:
Incidir en el com sorgeixen i es mantenen els granulomes espermàtics.
Saber quan i sota quines circumstàncies aquests nòduls espermiogènics post-vasectomia, serien
opció cap una recanalització espontània ductal.
METODOLOGIA:
Estudi morfològic sota microscòpia òptica (H&E) amb les peces remeses al dictamen del patòleg
(JCiS) prèvies a la pràctica de vaso-vasostomíes (CPiV; JPG i JViF), en barons ja vasectomitzats per
altres facultatius i en altres centres.
Remissió “en bloc” i en flascons diferenciats i referenciats: Caps distals i proximals dels monyons
deferencials i dels teixits que els embolcallaven.
RESULTATS:
En les diferents preparacions, sota microscòpia òptica, hom hi aprecià la presència de cèl•lules
inflamatòries i fibroblasts i en mig d'aquets magma fibrós, també unes anàrquiques disposicions de
grums d'espermatozous.
Aquest grums en sorgirien, fruit de fuites ductals.
De persistir arribarien a una recanalització espontània i funcionant entre d'ambdós monyons
deferencials. Donat que hom aprecià, també, en la llum del deferent la presència, encara,
d'espermatozous.
COMENTARIS:
La presència de lesions granulomatoses espermàtiques intra-escrotals, post-vasectomia, resten
justificades per:
1. La congestió: Deguda al augment de la pressió intra-ductal, en el cas segur, de practicar
l'obliteració del deferent (Fulguració i/o lligam).
2. Unes reaccions inflamatòries: Condicionades per la presència de potents antígens espermàtics.
• Les lesions en seran mes o menys aparents i evolucionarien cap a una estabilització, abscesificació,
recanalització o fistulització cutània.

C03
Unitat de diagnòstic ràpid del càncer de pròstata. Resultats
preliminars dels 2 primers anys.
Gómez Lanza, E.; Muniesa M., Hajianfar R., Younes S., Moral M., Garcia A., Bellés F.
Hospital General de l'Hospitalet. Consorci Sanitari Integral. (Baix Llobregat)
Introducció: Des del segon semestre 2010 s'ha creat una Unitat de Diagnòstic ràpid (UDR) de càncer
de pròstata a l'àrea d'Atenció Primària adscrita al nostre centre.
Material i mètodes: Durant un any i mig s'han realitzat 280 biòpsies prostàtiques ecodirigides
transrectals. Es realitzen amb anestèsia local i es prenen com a mínim 10 cores bilateralment.
Resultats: Han resultat positives a 123 pacients. La mitjana de temps des de l’ inclusió a UDR fins la
visita amb el dictamen anatomopatològic és de 16,2 dies. L'inici del tractament té una demora de
45,3 dies (prostatectomia radical laparoscòpica o radioteràpia).
Conclusions: El circuit de Diagnòstic ràpid de càncer de pròstata a l'Atenció Primària permet la
realització de la biòpsia amb el seu diagnòstic en menys d'un mes mitjançant la col·laboració
multidisciplinar de metge/essa, infermera gestora de casos i administrativa. Juntament amb un
seguiment estret d'aquesta patologia i una reorganització de les consultes externes hospitalàries.

C04
Reimplantación ureteral laparoscópica en las lesiones quirúrgicas
del segmento inferior del uréter.
Casanova López, G.; González León, T.; Rodríguez Verde, E.; Ochoa, Y.; Muñoz Rodríguez, J.; Banús
Gassol, J.M.; Hannaoui , N.; Vicente Palacio, E.; Domínguez García, A.; Bellido Petti, J.A.
Centro Nacional de Cirugía Endoscópica. Habana. Cuba.
Institut Català d'Urología i Nefrologia. Bacelona. (Barcelonès)
Introducción: Las lesiones quirúrgicas del segmento inferior del uréter constituyen una complicación
común en la cirugía endourológica, uroginecológica, vascular y colorectal. La mayoría de estas
lesiones evolucionan hacia la estenosis ureteral o las fístulas urinarias siendo la más frecuente la
ureterovesical. Históricamente el tratamiento de elección ha sido la ureteroneocistostomía
convencional.
El desarrollo de la endourología y la cirugía urológica laparoscópica ha permitido su aplicación en la
solución a estas lesiones aportando las múltiples ventajas de la Cirugía Mínimamente Invasiva.
Objetivos: Evaluar los resultados de la técnica de la reimplantación ureteral laparoscópica en cuanto
al sangrado transoperatorio; tiempo quirúrgico; complicaciones; índice de conversión, así como la
resolutividad de la técnica
Material y método: Se realizó un estudio de tipo prospectivo, descriptivo, de corte longitudinal de 22
pacientes con lesiones quirúrgicas del uréter inferior, tratados con reimplantación ureteral
laparoscópica de 2004 a 2011. Se describen los aspectos técnicos y recomendaciones para una mejor
reanastomosis.
Consideramos que con los resultados obtenidos hasta la fecha la reimplantación ureteral
laparoscópica constituye una alternativa a la cirugía convencional cuando hayan fracasado otros
métodos endourológicos establecidos para el tratamiento de las lesiones quirúrgicas del uréter.

C05
Reparación laparoscópica de la fístula Vesico-Vaginal.
Casanova López, G.; González León, T.; Rodríguez Verde, E.
Centro Nacional de Cirugía Endoscópica. Habana. (Cuba)
Institut Català d'Urología i Nefrología. Barcelona. (Barcelonès)
El desarrollo alcanzado en la Cirugía Urológica Laparoscópica ha permitido dar solución a diferentes
procesos patológicos tratados tradicionalmente con cirugía abierta convencional.
Presentamos una corta serie de 7 pacientes portadoras de fístula vesico-vaginal posteriores a
intervenciones quirúrgicas ginecológicas y postparto tratadas por vía laparoscópica. Se describe la
técnica apoyando la presentación con diferentes clips que ilustran los siguientes pasos de la
intervención. Se exponen nuestros resultados.

C06
Eficàcia i seguretat de la toxina botulínica a esfínter uretral extern
via transperineal en la alteració de buidament de una lesió
medul·lar. Assaig clínic.
Conejero Sugrañes* J.; Romero Cullerés, G.; González Viejo**,MA.; Bruno Montoro***, J.; López
Guillén*,P.; Abenoza Guardiola, M.
Servei de Medicina Física i Rehabilitació. Fundación ALTHAIA. Manresa. Barcelona
*Unitat Neuro-Urologia i urodinàmica. Hospital Vall d'Hebron. Barcelona
** Servei de Medicina Física i Rehabilitació. Hospital Vall d'Hebron. Barcelona
*** Servei de Farmàcia.
Objectiu: Avaluar l'eficàcia i seguretat de la toxina botulínica en la hipertonia esfinteriana en pacients
amb lesió medul·lar (LM).
Pacients i Mètodes: Assaig clínic fase IV en homes majors de 18 anys amb hipertonia esfinteriana
secundària a LM que complien tots els criteris d'inclusió, acceptaren participar en l'estudi i signar el
consentiment informat. S'aplicaren 100 U Botox® via transperineal en esfínter uretral extern guiat
amb electromiografia i ecografia endoanal. Es recolliren variables socio-demogràfiques i clíniques. Es
determinaren els paràmetres: volum urinari residual (VR), Pressió uretral màxima de tancament
(PUMc), volum de Micció (M), Percentatge de micció (Mp) ,així como la recollida d'efectes adversos:
febre, infecció urinària. Es va valorar la incidència de disfunció erèctil mitjançant qüestionari
International Index of Erectil Function (IIEF-5 items).
Resultats: Es varen incloure 19 homes , mitja d'edat 40 (DE 22-56) anys. El 68% presentaven
paraplegia i disinergia vésico-esfinteriana. Temps mig evolució LM 6 anys (1-24). Temps mig de
seguiment en l'estudi 546 dies (20 mesos). De promig es va realitzar una infiltració cada 6 mesos,
amb una mitja de 2,7 infiltracions per pacient (1-7). El VR va disminuir 59,3ml, p=0,03; la Micció va
augmentar 52ml, p=0,018; el Mp va millorar el 17,2%, p=0,011. Els canvis en PUMc no foren
significatius.
El 21% va presentar infecció urinària durant l'estudi i no es va obtenir una disfunció mé severa que la
presentada ja inicialment secundària a la lesió medul·lar (IIEF-5: 11,4 a 13)
Conclusió: La infiltració amb toxina aplicada a esfínter via transperineal sembla ser una bona i segura
opció terapèutica.

C07
Resistències dels uropatògens més freqüents afectes de bufeta
neurògena en comparació amb poblacions no neurògenes.
Conejero Sugrañes, J**; Romero Cullerés, G***; Montesinos Magrané, Ll**; Martínez de
Salazar****
*Unitat de Lesionats Medul·lars. H. Vall d'Hebron.
**S. de Urologia, H. Vall d´Hebron.
***S. de Rehabilitació Fundación ALTHAIA. Manresa. (Bages)
**** S. de Microbiologia, H. Vall d'Hebron. (Barcelonès)
Analitzar l’etiologia i resistències dels uropatògens més freqüents en la població afecta de bufeta neurògena i
la seva comparació amb poblacions no neurògenes.
D’un total de 284 pacients (129 homes i 155 dones): 106 pacients amb lesió neurològica (LN) de consultes
externes de neuro-urologia; lesió medul·lar (LM) 46, mielomeningocele (MMC) 27; esclerosi múltiple (EM) 25;
accident vascular cerebral (AVC) 8 ; 28 pacients sense lesió neurològica de consultes del Server d’Urologia, 75
pacients de la UCI de l’hospital, 75 pacients del Server d’urgències amb simptomatologia d’ITU.
Aquesta mostra és la mateixa que va ser utilitzada per a realitzar la primera part d’aquest estudi, al qual es va
analitzar l’etiologia de l’ITU en pacients amb bufeta neurògena en funció del mètode d’evacuació urinària
utilitzat (Actas Urol Esp2010).
A totes les mostres es va realitzar examen microscòpic convencional i urocultiu quantitatiu a medi cromogènic.
Es va practicar la identicaficació i l’estudi de les resistències de tots els urocultius que van ser considerats
positius. Totes les tècniques de l’estudi de la sensibilitat s’han realitzat segons recomanacions del Clinical and
Laboratory Standards Institute. S’aïllaren 287 uropatògens: 132 a homes i 155 en dones.
El 66% dels cultius van ser positius: 67% en pacients amb LN, 100% a pacients d’UC i urgències i 25% a pacients
control.
L’E.coli va ser el germen més freqüent de forma global als 40% dels aïllats, amb diferències rellevants en
función del grup de pacients.
Respecte a les resistències son poc aconsellables cotrimoxazol i les quinolones per altes resistències
Aconsellables són:
•
•
•
•

la nitrofurantoína i la fosfomicina, especialment front a cepes productores de BLEE
I´ imipenem en front pseudomonas
Cefalosporinas romanen sensibles i estables excepte amoxi/clavulànic amb resistències del 20%.
Front a enterococs : vancomicina

Donada la estabilitat dels microorganismos en LN hauria de ser l’actuació fins l’arribada de l’antibiograma

C08
Experiència i resultats en la correcció quirúrgica de la incontinència
urinària amb tècnica TOT (Trans-Obturator-Tape).
Gual Frau, J.; Vicente Palacio, E.; Fadil Hechadi, Y; Barrio Muñoz, M.; Abad Gairín, C.; García Rojo,
D.; González Sala, J. L.; Hannaoui Hadi N.; Martos Calvo, R.; Muñoz Rodríguez, J.; Prera Vilaseca, A;
Prats López, J.
Servei d'Urologia. I.U.C.S. Parc Taulí. Hospital de Sabadell. (Vallès occidental)
INTRODUCCIÓ:
La tècnica de TOT la va descriure Delorme a l'any 2001 buscant una simplificació de la tècnica TVT
descrita inicialment per Ulmstem al 1996.
Els principals avantatges del TOT són la posició de la banda, que els trocars no passen per l'espai
retropúbic, fet que disminueix el risc de lesió vesical i que no requereix de cistoscòpia com a part de
la tècnica.
Els resultats de la tècnica TOT comunicats han demostrat no inferioritat respecte als del TVT, i s'ha
mostrat com una tècnica segura i eficient en la correcció de la incontinència urinària.
MATERIAL I MÈTODES:
Presentem la nostra sèrie de 166 pacients intervingudes per la tècnica TOT entre l'any 2006 i l'any
2012 sobre les que s'ha fet un seguiment prospectiu dels resultats obtinguts.
Distingim inicialment entre Incontinència urinària d'esforç i Incontinència urinària mixta.
Presentem els resultats sobre presència de incompetència esfinteriana prèvia, aparició d'urgència
miccional de novo, diferenciant en els resultats respecte a lo que considerem èxit de la tècnica
quirúrgica i el grau de continència total obtingut.
RESULTATS:
Els resultats trobats en els anàlisis efectuats, no difereixen de la majoria dels publicats a les sèries
arreu del món amb aquesta tècnica quirúrgica, i sempre es troben en la part alta dels bons resultats
que el TOT ofereix en el tractament de la incontinència urinària, constituint un estímul positiu per
seguir utilitzant aquesta tècnica amb bons resultats com a referent en la cirurgia de la incontinència
urinària en la dona.

C09
Experiència amb la trajectòria clínica en cirurgia radical
laparoscòpica de pròstata.
Gual Frau, J.; González Sala, J. L.; Barrio Muñoz, M.; Fadil Hechadi, Y; Abad Gairín, C.; García Rojo,
D.; Hannaoui Hadi N.; Martos Calvo, R.; Muñoz Rodríguez, J.; Prera Vilaseca, A; Vicente Palacio, E.;
Prats López, J..
Servei d'Urologia. I.U.C.S. Parc Taulí. Hospital de Sabadell. (Vallès occidental)
La trajectòria clínica suposa en seguiment estricte dels pacients que han de ser intervinguts de
prostatectomia radical laparoscòpica, marcant una sèrie de ítems que faciliten tant la tasca
d'infermeria com el seguiment en la visita als pacients per part dels cirurgians.
Presentem la experiència inicial en el seguiment dels pacients operats de prostatectomia radical
laparoscòpica que han seguit la trajectòria clínica comparant els resultats respecte a presència
principalment en dies d'hospitalització. Per altra banda, la trajectòria clínica permet fer un seguiment
més estret dels pacients, podent fer un estudi tant de les complicacions associades tant les
complicacions immediates com l'inici del seguiment de les complicacions a llarg plaç.
La bona experiència rebuda amb l'ús de les trajectòries clíniques fa que s'estiguin començant a
utilitzar en el seguiment d'altres cirurgies i que sigui ampliable a la majoria de cirurgies urològiques.

C10
Enucleació de pròstata amb làser Holmium (HoLEP): 4 anys
d'experiència
López Llauradó H., Sáenz de Cabezón Martí J.
Urològic. Societat d'Urologia i Andrologia del Bages.Clínica Sant Josep. Althaia. Manresa. (Bages)
Introducció:
L'enucleació de pròstata amb làser de Holmium (HoLEP) és una de les tècniques làser més estudiades i té un
nivell màxim d'evidència científica. Malgrat la seva corva d'aprenentatge, i no ser la tècnica làser més utilitzada,
està guanyant adeptes progressivament per tot el món, degut a la seva efectivitat, seguretat i bons resultats
funcionals. És per això que es recomana en les principals guies urològiques, en tot pacient, independentment
del seu tamany prostàtic. El nostres resultats ens refermen la convicció de trobar-nos davant d'una de les
millors tècniques quirúrgiques per l'HBP.
Us presentem la nostra experiència.
Material i mètodes:
• 54 HoLEPs entre Juny 2008 i Febrer 2012.
• Làser Holmium Versapulseº 100w,morcel·lador VersaCutº.
• Edat mitja: 72 anys (55-93). 25% >=80 anys. 1/3: cardiòpates. 1/3: ASA 3-4. 15% prenen sintrom.
• Volum prostàtic mig preop.: 80cc (5-138).
• 3 RTUP i 1 vaporització amb Greenlight, prèvies.
• 40% portadors de sonda. 15% amb litiasi vesical.
• 1 cas amb càncer de pròstata.
• 6 casos tutoritzat per expert.
Resultats:
• Temps quirúrgic mig: 105' (75' en últims 20 casos).
• Cap complicació greu intraoperatòria (enucleació/morcel·lació)
• Fibres utilitzades: 1 per cada 10 pacients.
• Temps mig d'ingrés i de sonda: 2'7 dies.
• 0% transfusions.
• AP: Pes mig: 42gr HBP (5-138). 3 càncers de pròstata (2: Gl. 6 i 1: Gl. 7 amb invasió perineural).
• Complicacions tardanes: 1 incontinència total millorada (RTUP-pre, cel·la sellada), 2 més que recuperen i 1
presenta IOE lleu a l'any. 5 casos d'incontinència d'urgència, que milloren.
• 6 hematúries lleus. 2 RAO (recuperades). 1 orquitis. 1 xoc sèptic. 9 ITU.
• Reintervencions: 1 uretrotomia i 1 RTU d'esclerosi cervical.
• Temps de seguiment, mitjana: 21 mesos (1-45).
• 90% no tenen residu postmiccional.
• 88'8%: satisfets i sense problemes. 6 pacients satisfets però amb algun problema (símptomes
d'emplenament, estenosi uretral, incontinència funcional, ITU, incontinència d'urgència).
Conclusions:
HoLEP és una tècnica segura i efectiva en qualsevol pacient independent del seu tamany prostàtic, inclòs en
pacients d'edat avançada o d'alt risc quirúrgic. El làser de Holmium permet tractar la litiasi vesical. Els
fragments morcel·lats permeten un correcte anàlisi patològic.

C11
Mejora de la calidad espermática tras tratamiento con
antioxidantes.
Brassesco M. (1), López G. (1), Lafuente R. (1), Monqaut A. (1), Checa M.A. (1,2)
(1) Centro de Infertilidad y Repoducción Humana (CIRH), Barcelona (Barcelonès);
(2) Dpto. Obstetricia i Ginecología, Hospital Universitari del Mar, Parc Salut Mar, Barcelona
Introducción
La aparición de nuevas técnicas diagnósticas en el campo de la andrología nos ha permitido evaluar
nuevos marcadores de calidad seminal, como la presencia de vacuolas en el núcleo del
espermatozoide y el índice de fragmentación del ADN espermático.
Ambos marcadores parecen estar afectados por la presencia de radicales libres de oxígeno, que
favorecen la oxidación celular. A su vez, se ha demostrado que, embriones que derivan de células
espermáticas dañadas, dan lugar a abortos o fallos de implantación.
Objetivo
En el presente estudio se plantea valorar la utilidad de un tratamiento con antioxidantes (compuesto
por L-carnitina y coenzima Q10) para reducir tanto el índice de vacuolización espermática, como el
grado de fragmentación del ADN, con el propósito de obtener mejores resultados en aquellas parejas
que se someten a técnicas de reproducción asistida.
Material y métodos
En este estudio prospectivo preliminar se seleccionaron un total de 65 pacientes, de los cuales sólo
33 finalizaron el estudio. Cada paciente realizó tratamiento con antioxidantes (Androferti®) por un
periodo mínimo de un mes y entregó dos muestras de semen (antes y después del tratamiento). Se
evaluaron el índice de vacuolización y la fragmentación del ADN espermático en cada una de las
muestras entregadas, comparándose posteriormente utilizando el test Wilcoxon para muestras
pareadas.
Resultados
Se observa un aumento estadísticamente significativo de espermatozoides con grados de
vacuolización I y II (aptos para microinyección espermática) después de un mes de tratamiento
(5.85±2.14; p=0.01), así como también una disminución del grado de fragmentación del ADN
espermático (-4.91±2.5; p=0.03).
Conclusiones
A pesar de que se trata de un estudio clínico no randomizado, parece relevante la importancia del
uso de una terapia antioxidante para aumentar el éxito de un ciclo de reproducción asistida, con el
objetivo de minimizar la influencia negativa de una mala calidad espermática sobre el desarrollo
embrionario. No obstante, consideramos la necesidad de llevar a cabo estudios prospectivos
aleatorizados para concluir el efecto beneficioso de una terapia antioxidante en los parámetros
seminales básicos y en la consecución de embarazo tras la aplicación de un tratamiento de
reproducción asistida.

C12
IMSI: Una nueva metodología para mejorar los resultados en FIVICSI
de causa masculina.
Prats L., Cairó O., Rodriguez M., Brassesco A., Del Rio F., Brassesco M.
CIRH-Clínica Corachan, Barcelona (Barcelonès)
Durante los años 2010-2011, se realizaron 752 microinyecciones espermáticas de causa masculina en
el laboratorio de FIV del CIRH.
A 641 de ellas se les practicó Inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI) y a 111 parejas
se les practicó IMSI (Inyección intracitoplasmática de espermatozoides morfológicamente
seleccionados).
La media de edad, número de ovocitos maduros, porcentaje de fecundación, i media de embriones
fue similar en ambas técnicas. Aunque aparentemente ambas técnicas sean iguales en el porcentaje
de embarazo evolutivo, los dos grupos no fueron similares ya que en el grupo de ICSI convencional el
44.46% habían tenido fallos previos de FIV o habían tenido 2 o más abortos previos. En el grupo de
IMSI el porcentaje de pacientes con FIV fallidas o abortos previos fue de casi el doble (79.3%) lo cual
nos indicaría que este grupo, a pesar de ser de peor pronóstico, podemos conseguir resultados
similares. Confirmándose la utilidad de esta técnica en los casos de FIV por causa masculina.
Actualmente, está en marcha una segunda etapa de este estudio donde planteamos realizar IMSI a
pacientes de mejor pronóstico para comparar los resultados de ambas técnicas en grupos similares.

C13
Relación entre meiosis en biopsia testicular y aborto de repetición.
Su relación con el DGP.
Brassesco M.(1), López G.(1), Dominguez A.(1,2), Fabián E.(1), Egozcue S.(3), Lafuente R.(1)
(1)CIRH – Clinica Corachan, Barcelona; (2)ICUN, Barcelona; (3)Egozcue Genetics, Barcelona
(Barcelonès)
Objetivo: Estudio retrospectivo en el que se incluyeron 82 parejas con 2 o más abortos de causa
inexplicada. A todos los hombres se les practicó seminograma, cariotipo y biopsia testicular con
estudio de meiosis. A todas las mujeres se les realizó estudio hormonal, ecografía y cariotipo,
descartándose todas aquellas que tuvieran una posible causa de aborto. Se excluyeron también
mujeres mayores de 40 años.
Las parejas incluidas se dividieron en tres grupos en base al resultado del estudio de meiosis: Meiosis
normal, meiosis anormal y mosaicismo.
A todas las parejas se les realizó FIVICSI con protocolo largo y Diagnóstico Genético
Preimplantacional (DGP). Las variables que se estudiaron fueron: media de óvulos obtenidos, % de
fecundación, número de embriones normales y anormales, y % de embarazo.
Resultados: De las 82 parejas estudiadas, un 91.5% de ellas presentaron algún tipo de alteración en
el estudio de meiosis. La media de edad fue similar en todos los grupos. También lo fueron la media
de ovocitos capturados, media de embriones biopsiados y media de embriones normales.
El porcentaje de embarazo en los ciclos estudiados fue del 30.9%, siendo superior en el grupo de
pacientes con meiosis alterada (34.6%), aunque también resultó superior el porcentaje de aborto
(11.5%) para este grupo.
Conclusiones: Las alteraciones de la meiosis en biopsia testicular son muy frecuentes en parejas
abortadoras sin causa aparente porque se genera un elevado número de embriones
cromosómicamente anormales. El uso del DGP en estos pacientes permite una correcta selección de
embriones a transferir. A pesar de no aumentar el porcentaje de “niño en casa”, permite disminuir el
número de abortos, evitando, de esta forma, gastos en recursos sanitarios y daños psicológicos
importantes en estas parejas.
En base a los resultados de este estudio, sugerimos un esquema como metodología a aplicar ante
parejas abortadoras sin causa aparente.

C14
Vaporresecció prostàtica amb làser Thulium 200 w. Tècnica
quirúrgica i resultats del primer any.
Pascual Queralt M.; Garcia Belmonte D.; Berbegal Colas C.; Muñoz; Urmeneta Sanroma JM*;
Viladoms Fuster JM*
Hospital Montserrat. Lleida (Segrià) * Clínica del Remei: Barcelona (Barcelonès)
Introducció:
El làser Thulium és una eina terapèutica molt versàtil en diferents patologies urològiques. L'aparició
del làser Thulium amb una potència màxima de fins a 200 watts, junt amb els recents canvis que hem
fet amb el material de ressecció, permeten una millora amb els resultats quirúrgics.
Material y Mètodes:
Desde gener del 2011 fins gener del 2012 hem realitzat 94 vaporresseccions prostàtiques, 7 de les
quals associades a litiasi vesical. Edat mitja dels pacients: 67 anys (55-91a). Tamany prostàtic mig: 60
gr (30-140 gr).
Tècnica quirúrgica: Delimitació dels lòbuls prostàtics amb una potència màxima de fins a 120 watts i
vaporització del teixit delimitat a 200 watts. Litofragmentació de litiasis vesicals a potència < 100
watts.
Resultats:
La mitja de temps quirúrgic ha estat de 68 minuts (40-150). El temps mig de sondatge ha sigut de 20
hores (12-72h). Els pacients han presentat bona recuperació postoperatòria i una clara millora tant
en el seu flux miccional com en la seva qualitat de vida. 5 pacients han requerit resondatge durant
aproximadament una setmana presentant bona micció espontània al retirar-la.
Període ------------------------- Gener 2011 - Gener 2012
Nº Pacients----------------------94
Edat mitja ---------------------- 67 a (55-91 a)
Tamany prostàtic -------------- 60 gr (30-140 gr)
Nº casos amb litiasi vesical---- 7
Temps quirúrgic --------------- 68 min (40-150 min)
Temps sondatge--------------- 20 h (12-72h)
Nº resondatges----------------- 5
Conclusions:
El làser Thulium presenta una gran versatilitat, és econòmicament rentable, fàcil de desplaçar, dóna
bona qualitat d'imatge i la tendència actual és a la disminució del temps quirúrgic i a la millora en la
recuperació postoperatòria dels pacients.
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Estat actual de la cirurgia reparadora i per dismorfofobia en els
genitals masculins. 10 anys d’experiència.
Dr Josep Mª Cos Calvet. Clínica Sagrada Família de Barcelona
Dr. Javier Sánchez Macias. Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona i Cl. Sagrada Família
Resum
Presentem tècniques, indicacions, resultats i conclusions de les diverses cirurgies orientades a la
reparació dels òrgans genitals masculins. S'ha practicat la tècnica de elongació dorsal del penis amb 4
pacients post-falectomia
total o parcial per càncer de penis. 1 post reparació de hipospadia. 6 amb micropenis (amb mides de
6 centímetres o menys. Y 56 casos per la denominada dismorfofobia peniana. Conjuntament amb la
elongació, s'han operat 4 pacients de lipectomia suprapúbica i 5 escrotoplasties, soles o combinades
amb elongació dorsal del penis.
De 63 incurvacions del penis, 18 se'ls hi a realitzat resecció de la placa i substitució per un pedaç de
Veritas (r) (material biològic derivat de pericardi boví), 26 se'ls hi a practicat una plicatura sense
resecció de la placa i 9 amb
incorvació congènita, que també hem fet nomes plicatura. Tots ells se'ls hi ha realitzat la elongació
dorsal del penis.
L’engruiximent mitjançant la col·locació dorsal subcutània de doble capa de Integra (r) (membrana de
col·lagen boví) s'ha realitzat amb 54 casos conjuntament amb la elongació dorsal del penis.
Conclusions
La elongació del penis es una tècnica senzilla, però que no sempre aconsegueix el resultat desitjats.
Es molt important la selecció del pacient, ja que molts prenen les decisions, mes per un trastorn
obsessiu compulsiu, que per una necessitat real.
Les gratificacions amb el casos de micropenis, incorvacions, tan les congènites com les adquirides,
son molt mes notables i ben rebudes pel pacient.
L’engruiximent millora sensiblement l'aspecte del penis, sobretot amb la col·locació de una doble
capa de Integra (mai hem utilitzat el greix del propi pacient)
Tot i així, la majoria de vegades la cirurgia no satisfà les expectatives dels pacients i a mes son
tècniques no exentes de secundarismes, per la qual cosa s'ha de tindre molta cura amb les
indicacions i l’exquisida selecció dels pacients.

C16
Paper del Sutent® en el carcinoma renal metastàsic. La nostra sèrie.
Barrio Muñoz, M.; Fadil, Y.; Gual, J.; Martos, R.; Muñoz, J.; Prera, A.; Abad, C.; Vicente, E; González,
J.L.; García, D.; Hannaoui, N.; Prats, J.
Servei Urologia. I.U.C.S. Parc Taulí. Hospital de Sabadell. (Vallès occidental)
El càncer renal, especialment el carcinoma de cèl·lules renals (CCR), és una de les entitats
urològiques més letals.
En les darreres dècades ha hagut un augment en el diagnòstic de la malaltia en estadi precoç,
paradoxalment, la tasa de mortalitat continua augmentant, en part, degut a la considerable
proporció de pacients que debuten amb malaltia metastàsica. La teràpia amb sunitinib es considera,
segons les guies europees, el tractament de primera línia en pacients amb CCR metastàsic amb risc
baix i intermig de progressió. La nefrectomia citorreductora en pacients amb bon estat general i
tumors ressecables també forma part de l'algoritme de tractament en pacients metastàsics.
Presentem la sèrie de pacients diagnosticats de carcinoma renal metastàsic al nostre centre en el
període 1992-2012 que han rebut tractament sistèmic adjuvant i neoadjuvant amb sunitinib,
analitzant la seva evolució fins el moment actual.
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Neoplàsia de penis. Revisió de casos al Parc Taulí.
Barrio Muñoz, M.; Fadil, Y.; Gual, J.; Martos, R.; Muñoz, J.; Prera, A.; Abad, C.; Vicente, E; González,
J.L.; García, D.; Hannaoui, N.; Prats, J.
Servei Urologia. I.U.C.S. Parc Taulí. Hospital de Sabadell. (Vallès occidental)
El càncer de penis és una entitat relativament infreqüent, amb una incidència inferior a 1 de cada
100.000 homes en els països occidentals. Els principals factors de risc són la fimosi i les afeccions
inflamatòries cròniques tals com la balanopostitis i el liquen escleroatròfic, així com, el VPH 16 i 18 i
el tabaquisme.
Les guies europees recomanen un tractament quirúrgic conservador sempre que sigui possible i
senyalen el paper de la limfadenectomia inguinal i pèlvica com a estratègia fonamental.
La quimioteràpia adjuvant i neoadjuvant també forma part del tractament en els casos de metàstasi
ganglionar.
Presentem la revisió dels pacients diagnosticats i tractats de neoplàsia de penis al nostre centre en el
període 1997-2012.
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Radiofreqüència en el tractament del carcinoma de cèl·lules renals:
l'experiència de l'Hospital Parc Taulí.
Fadil, Y.; Martos, R.; Garcia Rojo, D.; Barrio, M.; Gual, J.; Hannaoui, N.; Prera, A.; González Sala, J.L.;
Abad, C.; Vicente, E.; Muñoz, J.; Prats López, J.
I.U.C.S. Parc Taulí. Hospital de Sabadell. (Vallès occidental)
Introducció:
La radiofreqüència és una tècnica d'ablació percutània actualment utilitzada pel tractament del carcinoma de
cèl·lules renals, sent considerada una de les tècniques menys invasives. L’indicació de la radiofreqüència,
basant-nos en las Guies Europees d'urologia són: pacients monorrens amb risc de pèrdua de funció renal,
pacients amb important comorbiditat i d'edat avançada on apareixen lesions petites i asimptomàtiques,
pacients amb tumors bilaterals i pacients amb predisposició genètica a desenvolupar tumors renals múltiples.
Actualment, la radiofreqüència es considera com a alternativa a la cirurgia renal via laparoscòpica, que segueix
sent el “gold standard” pel tractament del carcinoma de cèl·lules renals.
Material i mètodes:
Des de Novembre del 2005 fins a l'Agost del 2011 s'han tractat a 48 pacients afectes de tumor renal amb
radiofreqüència renal amb accés percutani guiat per tomografia computeritzada (TC). D'aquests 48 pacients, 15
pacients eren procedents d'altres hospitals de Catalunya, sent 33 els pacients provinents del nostre centre. Per
estudiar la comorbiditat s'ha utilitzat la escala ASA (American Society of Anesthesiologists). La resposta
completa radiològica es considera quan hi ha una absència de captació de contrast en la lesió renal tractada.
Les dades han sigut emmagatzemades amb base de dades Access i processades amb paquet estadístic SPSS.
Resultats:
Dels 33 pacients estudiats en l’anàlisi descriptiu de la sèrie podem observar: edat mitja 78 a. (44-88 a.), la mitja
de la mida de la lesió va ser de 2,78 cm (1-5 cm.). 28 pacients (84,8 %) van ser sotmesos a biòpsia prèvia., 14
dels quals (50%) va ser compatible amb carcinoma de cèl·lules clares, 7 carcinoma cromòfob/trets oncocítics
(25%), 4 biòpsia no concloent (14,3%), 3 carcinoma papil·lar (10,7%). 12 d'aquests tumors van ser considerats
de cara anterior, 19 de valva posterior i 2 estaven situats a la convexitat. 2 pacients van ser considerats ASA II
(sent els 2 monorrens), 12 pacients (36,4%) eren ASA III, 19 pacients (57,6%) eren ASA IV.
Dels 33 pacients tractats, 26 (78,8%) van assolir una resposta completa no recidivada en el primer tractament
comprovat en el TC realitzat al primer mes del tractament , 5 pacients en el segon tractament, i els 2 restants
en el tercer tractament. Per tant, tots els pacients van assolir una resposta completa al tractament. Pel que fa a
les complicacions post tractament es van evidenciar un hematoma perirenal en 5 pacients, 2 hematomes
peritumorals, 1 laceració hepàtica i 1 hemorràgia intraquística, la única que va requerir embolització pel seu
tractament, donat que la resta es van solucionar amb tractament conservador.
Conclusions:
L'actual “gold standard” pel tractament de les lesions renals continua sent la cirurgia renal radical o parcial per
via laparoscòpica. Respecte la radiofreqüència, l'elevada taxa d`èxit d'aquest procediment percutani
mínimament agressiu i una baixa taxa de complicacions importants, fa considerar aquesta tècnica com una
alternativa al tractament de les lesions tumorals renals, en especial en els pacients de major edat, demés risc
quirúrgic i amb més comorbiditat associada.

C19
Vasectomia segura.
Viladoms Fuster, JM.; Bonet Palau, I.
Centre Mèdic Teknon. Barcelona (Barcelonès)
La vasectomia es el procediment anticonceptiu masculí més practicat al mon.

C20
Patologia quirúrgica de la glàndula suprarenal: Revisió de conjunt i
casuística del nostre centre.
Guerrero, R.; Llaquet, H; Gual, J.; Barrio, M.; Mora, L.; Prera, A.; Martos, R.; Prats, J.
Servei d'Urologia. I.U.C.S. Parc Taulí. Hospital de Sabadell. (Vallès occidental)
Introducció: La patologia quirúrgica de la glàndula suprarenal està representada principalment pels
incidentalomes. Aquests, engloben un seguit d'entitats diferenciades entre elles segons criteris de funcionalitat
o malignitat.
Tot i que la prevalença dels incidentalomes no supera el 4,4% a la població general, constitueixen tant un repte
diagnòstic com terapèutic; en aquest darrer sentit, especialment alhora d'escollir el tractament més adecuat
(quirúrgic versus seguiment clínic). Per tot això, amb aquesta comunicació, pretenem fer un revisió de conjunt
del tema, tot sintetitzant la bibliografia més actual i recollint, de forma retrospectiva, la casuística del nostre
centre en els darrers 5 anys.
Metodologia:
Des del 2007, al nostre centre s'han realitzat 35 suprarrenalectomies, de les quals el 51,43% es van dur a terme
mitjançant un abordatge laparoscòpic transperitoneal lateral; mentre que un 23% es van dur a terme
mitjançant via oberta (especialment a l'inici del període). Des que Gagner va realitzar la primera
suprarrenalectomia laparoscòpica el 1992, aquest tècnica ha esdevingut el gold estandard per a la cirurgia de la
suprarrenal, ja que ha demostrat ser superior a la via oberta en termes de morbilitat, estança hospitalària, taxa
de complicacions, etc. Les úniques limitacions són l'evidència de malignitat i el tamany de la massa superior a
10 cm (tot i que aquesta última contraindicació cada cop es troba més discutida, donada la major experiència
dels cirurgians que practiquen aquest tipus de reseccions). Cal esmentar que, tot i això, les suprarrenalectomies
realitzades per tumors superiors a 10cm al nostre centre, s'han efectuat totes elles per via oberta. Per altra
banda, cal dir que el tamany mig de les masses intervingudes es situa a la franja de 6-8cm. El 54% eren situades
al costat esquerre, mentre que el 46% eren localitzades al dret. Pel que fa a la distribució per sexes, 57% van
ser dones; un 43% homes.
El 40% dels tumors intervinguts van ser adenomes (4 d'ells funcionants), seguit del carcinoma primari
adrenocortical (14,29%) i feocromocitoma (11,43%).
En aquest període es van haver de realitzar 4 reconversions de la laparoscòpia a via oberta: 3 per sagnat
intraoperatori i 1 per dificultats tècniques en quant a la dissecció.
Per últim, cal afegir a la casuística, un èxitus, secundari a una lesió de la cua de pàncrees, amb posterior fístula
pancreàtica, sèpsia i fallida multiorgànica.
Conclusions:
El diagnòstic i tractament de les masses suprarenals, requereix d'un maneig multidisciplinar entre
uròlegs/cirurgians generals, endocrinòlegs i radiòlegs. Per altra banda, la laparoscòpia s'ha imposat
definitivament en l'àmbit de la cirurgia suprarenal. Les seves contraindicacions cada vegada són més laxes,
essent la més rellevant l'evidència de carcinoma primari suprarrenal. El 80% dels cirurgians que realitzen
aquest tipus d'intervencions, opten per l'abordatge laparoscòpic per via transperitoneal: tot i això, cap via
d'abordatge laparoscòpic (transperitoneal lateral, transperitoneal anterior, retroperitoneal,...) ha demostrat ser
millor que d'altres.

V01
Anatomia de les fàscies, aponeurosis i compartiments del
retroperitoneu. Una visió des de la retroperitoneoscòpia.
Prera Vilaseca, A.; Martos Calvo, R.; Barrio Muñoz, M.; González Sala; J.L.; Gual Frau, J.; García
Rojo, D.; Hannaoui, N.; Abad gairin, C.
I.U.C.S. Parc Taulí. Hospital de Sabadell. (Vallès occidental)
L'imatge magnificada que proporciona la òptica laparoscòpica, permet una exposició nítida de
l'anatomia dels espais on es realitza el procediment.
Per això, la cirurgia per retroperitoneoscopia, permet donar una visió molt clara del retroperitoneu,
amb tots els seus límits anatòmics i quirúrgics, els diferents espais o compartiments que el formen,
les fàscies i aponeurosis que els acoten i amb els òrgans típicament retroperitoneals continguts en
aquest espai: ronyons, glàndules suprarenals i urèter.
Aquests compartiments, tenen una gran importància en processos inflamatoris, oncològics i
quirúrgics, i per tant, necessitem un bon coneixement dels mateixos, per abordar qualsevol
procediment que es realitzi en aquest espai.
En aquest vídeo, volem presentar, la complexa anatomia retroperitoneal i les seves implicacions
quirúrgiques, ajudats per la imatge laparoscòpica que aporta el abordatge retroperitoneal directe i
amb l'idea de mostrar certs detalls que facilitin aquest procediment.
Així presentem, l'anatomia de l'espai pararenal posterior i l'abordatge pedicular, l'espai pararenal
anterior amb la dissecció del peritoneu posterior, i l'espai perirenal que permet l'accés a neoplàsies
renals localitzades en la cara posterior o la convexitat del parènquima renal, en casos de nefrectomia
parcial. Y també la localització i dissecció de la glàndula suprarenal i l'accés a l'espai paravesical i de
Bogros per alliberar el urèter de la fixació vesical, en els casos de nefroureterectomia per tumors de
uroteli superior.

V02
Iniciació a la nefrectomia radical laparoscòpia retroperitoneal.
Crego Tapias, M.; Juaneda Castell, B.; Puig Duran, P.; Segura Forcada, J.; Cortadellas Ángel, LL.
Hospital General de Granollers (Vallès Oriental)
INTRODUCCIÓ
Des de fa uns anys, la laparoscòpia ha esdevingut el gold standard a l'hora de realitzar una nefrectomia. Amb
l'experiència, les seves contraindicacions han de ser cada vegada menors, i és tasca del cirurgià adaptar la
planificació de cada cirurgia laparoscòpica a les característiques de cada pacient.
L'accés retroperitoneal, és un abordatge poc utilitzat, però que pot ser molt útil en alguns casos, d'accés
intraperitoneal complicat.
MATERIAL I MÈTODE
Després d'assistir a una de les jornades practiques de retroperitoneoscopia del CSPT de Sabadell, i realitzar un
cas tutelat, programem un cas de nefrectomia esquerra per tumor renal de 6 cm. Es tracta d' un pacient amb
antecedent de cirurgies abdominals múltiples per peritonitis secundaria a perforació intestinal i evisceració,
que poden comprometre comprometen la creació de un pneumoperitoneu correcte.
Utilitzem 2 trocars de 10 mm, i 2 trocars de 5 mm en disposició romboidal, prenent com a punts de referència
la dotzena costella, la cresta ilíaca, i la musculatura paravertebral.
Realitzem un accés retroperitoneal d'uns 2 cm sota visió directa, i dissequem l'espai retroperitoneal mitjançant
un dit de guant que es disten amb uns 500 ml. de sèrum fisiològic.
Una vegada creat l'espai retroperitoneal, i prenent com a referència anatòmica la musculatura psòica, accedim
al pedicle renal. Es dissequen, clipen i seccionen artèria i vena renals. Es realitza dissecció de pol inferior renal
amb clipatge i secció ureteral, i posteriorment de pol superior, respectant suprarenal esquerra. Es realitza
extracció de peça quirúrgica en endobag® mitjançant incisió tipus Mc Burney de uns 7 cm.
RESULTATS
El temps quirúrgic va ser de 134 min., amb pèrdua d'uns 200ml. de sang. L' estada hospitalària va ser de 4 dies.
L'anatomia patològica va ser de carcinoma de cèl·lules renals pT2 Fruhmann II.
CONCLUSIONS
L'accés retroperitoneal, és una opció que permet un accés al pedicle renal més ràpid, i una opció a tenir en
compte en alguns casos de cirurgies abdominals prèvies.
No obstant, tot i ser una tècnica que requereix una curta corba d'aprenentatge per cirurgians amb experiència
laparoscòpica prèvia, pensem que el camp operatori que s'obté mitjançant aquest accés, és més reduït, i pot
dificultar l'iniciació a aquesta tècnica.

V03
Reimplantació ureteral laparoscòpica.
Muñoz Rodríguez, J,; Casanova López*, G.; González Sala, J.L.; Hannaoui, N.;Martos, R.; Vicente, E.;
Abad, C.; Barrio Muñoz, M.; Gual Frau, J; Fadil,Y.; García Rojo, D.; Prera, A.; Prats López, J.
Servei Urologia. I.U.C.S. Parc Taulí. Hospital de Sabadell. (Vallès occidental)
*Institut Català d'Urologia i Nefrologia. Barcelona (Barcelonès)
Presentem el cas d'una dona de 37 anys que en el postoperatori d'una endometriosis ovàrica que va
requerir ooforectomia esquerra, va presentar hidronefrosis esquerra per lesió ureteral.
La lesió es trobava a l'urèter sacre just a l'encreuament amb l'artèria ilíaca.
Es va col·locar nefrostomia percutània i posteriorment es practica la reimplantació ureteral.
Es va practicar una reimplantació ureteral via laparoscòpica transperitoneal. Presentem la tècnica
quirúrgica que va permetre un bon alliberament de l'urèter i la bufeta, en un cas en el qual la lesió
ureteral era alta.
Després de la retirada del doble J, el ronyó presenta un bon drenatge i la malalta està asimptomàtica.

V04
Reimplant ureteral laparoscòpic per estenosi ureteral distal
esquerra.
Recasens Guinjoan, R.; Pascual Queralt, M.; Garcia Belmonte, D.; Berbegal Colás, C.
Hospital Santa Maria. Lleida. (Segrià)
Pacient de 42 anys d'edat amb antecedent de tuberculosi a la joventut. Arrel de dolor lumbar
esquerre es diagnostica d'ectasia renal. En proves d'imatge es demostra estenosi ureteral distal. Es
decideix tractament quirúrgic: reimplant ureteral laparoscòpic amb tunelització ureteral distal.

V05
Tratamiento laparoscópico de doble sistema con megauréter y
reflujo vesicouretral.
Crego Tapias, M.; Juaneda Castell, B.; Puig Durán, P.; Segura Forcada, J.; Vallejo Gil, C.; Cortadellas
Ángel, LL.
Hospital General de Granollers. (Vallès Oriental)
INTRODUCCIÓN
La laparoscopia es una técnica quirúrgica con una larga curva de aprendizaje. No obstante, una vez
que las técnicas básicas se aprenden, su uso rutinario, incluso para cirugía laparoscópica avanzada, es
posible y puede ser utilizado en la práctica en casos poco frecuentes.
MATERIAL Y MÉTODOS
Como ejemplo del uso de la laparoscopia en un caso poco frecuente, presentamos una paciente de
27 años de edad, diagnosticada de doble sistema izquierdo, con megauréter secundario a
ureterocele obstructivo, y reflujo vesicoureteral, con episodios recurrentes de pielonefritis y dolor
lumbar. Después del fracaso del tratamiento endoscópico, se decidió llevar a cabo una remodelación
laparoscópica con doble reimplante de los uréteral. Usamos un puerto de 10 mm para la óptica de 0
º y 5 puertos de cuatro milímetros. Los instrumentos utilizados fueron tijeras mono-polares, pinzas
bipolares, aspiración, y porta-agujas. Mediante un acceso intraperitoneal, se disecaron los uréteres
izquierdos hasta el trayecto intramural. Se realizo exéresis del ureterocele y remodelación de unos 3
cm. de uréter terminal. Ambos fueron reimplantados previa colocación de JJ creando un túnel
submucoso tipo Lich-Gregoire como técnica antirreflujo.
RESULTADOS
Después de la retirada de los JJ, se realizo urografía intravenosa y cistografía comprobar el resultado
de la reconstrucción ureteral. La paciente se encuentra asintomática a los 5 meses de la operación.
CONCLUSIONES
Este caso ilustra el uso de la experiencia en laparoscópica adquirida mediante casos rutinarios, para
hacer frente a una situación inusual con éxito.

V06
Dispositivo Gelpoint en nefrectomía derecha VIC-LESS. (Vascular
Intensive Control Laparoscopic Endoscopic Simple Site Surgery).
Bellido Petti, JA.; Uría Gonsales-Tova, J.; Garcia Navarro, A.; Santos Gutierrez, I.; Dinares Prat, J.
Consorci Hospitalari de Vic. Hospital General de Vic. (Osona)
La cirugía laparoscópica ha experimentado diversos cambios desde su introducción. El deseo de
minimizar el malestar postoperatorio del paciente y mejorar la cosmética a estimulado el interés por
la cirugía a través de puerto único (LESS). La cirugía por puerto único, no es un concepto nuevo, si no
más bien el resultado de un proceso de innovación en la cirugía endoscópica, que nació con la idea
de hacer cirugía por orificios naturales (NOTES) con la finalidad de no trasgredir la pared abdominal y
no dejar cicatrices visibles.
Así se consideró a la cicatriz umbilical como un orificio natural (embrionario) y un sitio ideal de
acceso para la realización de este tipo de cirugías, en donde no se deja ninguna cicatriz visible. El
desarrollo de este tipo de cirugía implica práctica en pelvic -trainer, visualización de videos, búsqueda
bibliográfica y entrenamiento en modelos animales. A pesar de que los resultados son prometedores,
esto no debe anteponerse a las dificultades técnicas asociadas a la cirugía LESS .
Nosotros presentamos el caso de nefrectomía VIC LESS, desarrollada en nuestro hospital. Se realizó
una incisión transumbilical 3 cm. Luego se procede a instalar el dispositivo de acceso GelPoint
(Applied Medical, Rancho Santa Margarita, California, USA), en el cual se pre instalan 3 trócares de
10mm colocando puertos adicionales para el ayudante según necesidad, con una cámara de 10mm y
30º standard , una pinza precurvada en la mano izquierda y un instrumento de disección rígido en la
mano derecha de 5 mm. La principal característica de nuestra técnica es el CONTROL VASCULAR
INTENSIVO, con clips y hemolocks evitando sangrados que pudiesen alterar la visión del campo,
además utilizamos una pinza con deflexión utilizada para cirugía de hernia de hiato laparoscópica,
para separar el hígado, evitando colocar un puerto accesorio, otra novedad es la utilización de
puntos de seda de tracción percutánea de la pieza, que describimos en el video. Las ventajas
potenciales de la cirugía por puerto único, incluyen una cicatriz mínima, un acceso mínimamente
invasivo, menor dolor y resultados comparables a la cirugía abierta.

V07
Nefrectomía radical izquierda laparoscópica pura, por tumor renal
con trombo en vena renal y trombo en vena retroaórtica. (Nueva
técnica de doble posición)
Bellido Petti, J.A.; Uría Gonsalez Tova, J.; Santos Gutiérrez, Y.; García Navarro, A.; Dinares Prat, J.
Consorci Hospitalari de Vic. (Osona)
La embriología de la VCI y de las venas renales forma parte de un complejo proceso de formación,
regresiones parciales y anastomosis vasculares de los pares de las 3 venas primitivas fetales (derecha,
media e izquierda) que sucede entre la sexta y la décima semana de gestación. La alteración
congénita más común de la VCI es la presencia de múltiples venas renales, generalmente en número
de 2, y que varía desde 4.22 a 26% en las afluentes derechas y, de 0 a 2,6% en las venas del lado
izquierdo, con una incidencia global de aproximadamente un 5%. De esta forma, se entiende como
pequeñas modificaciones pueden dar origen a grandes cambios anatómicos en el desarrollo posterior
de todo el sistema de drenaje venoso del retroperitoneo. La vena renal izquierda retroaórtica es una
deformidad rara que se caracteriza por el paso de la vena detrás de la aorta abdominal, con una
incidencia del 0,5% al 2,3% dentro de todas las alteraciones de la vena renal izquierda. Situación muy
raramente asociada a carcinoma de células renales (CCR) con trombo venoso. Actualmente han sido
reportados en la literatura mundial 5 casos de CRR asociado con un trombo en la vena renal
izquierda retroaórtica y vena renal principal. Nosotros reportamos el PRIMER CASO ABORDADO
COMPLETAMENTE POR CIRUGIA LAPAROSCOPICA utilizando un abordaje combinado con dos tiempos
quirúrgicos definidos y con resultados oncológicos y estéticos satisfactorios
Resumen:
Presentamos en el siguiente video el abordaje de una gran tumoración renal izquierda a predominio
de polo superior (10cm) con doble vena renal, una de las cuales es retroaórtica y además se
evidencia la presencia de trombo tumoral en la vena principal a 5 mm del ostium de la cava y trombo
tumoral en la vena retroaórtica a 3 mm del ostium de la cava. Se planificó un abordaje puramente
laparoscópico con la necesidad de combinar 2 posiciones en un mismo tiempo quirúrgico. Primer
tiempo: Paciente en decúbito dorsal con piernas abiertas y Trendelemburg 30º y con dos puertos de
10mm y dos de 5 mm que se distribuyen de forma trapezoidal , con cámara de 30º a nivel
infraumbilical . Segundo tiempo: paciente en decúbito lateral derecho en posición de nefrectomía
laparoscópica convencional, con cámara de 30º y agregando un puerto de 10mm infracostal
izquierdo y otro de 5 mm en fosa iliaca izquierda, que nos permitirá el control vascular de la arteria
vena renal principal y permitirá la disección de la vena retroaórtica. La pieza se extrae
completamente a través de una incisión mediana supraumbilical. La duración del procedimiento fue
de 240 mm, una perdida sanguínea cuantificada en 150cc, 3 días de hospitalización.

V08
Tumorectomia renal i sutura hemostàtica amb parenquima-set®.
Ruiz Plazas, X.; Vila Barja, J.; Sagristà Vidal, R.; Ascaso Til, H.; Prados Saavedra, M.; Trobat Vandrell,
F.; Segarra Tomás, J.
Hospital Universitari Joan XXIII. Tarragona. (Tarragonès)
Presentem el cas, d’un pacient de 63 anys amb una tumoració sòlida de 2 cm a valva posterior de
ronyo esquerra, fet pel qual, que es proposa per a tumorectomia laparoscòpica per via
transperitoneal. Per a la sutura hemostàtica del parènquima renal farem servir la sutura
parenquima-set®. Una sutura utilitzada en intervencions obertes de cirurgia hepàtica i esplènica, que
consta d'una agulla roma seguida d’una cinta que proporciona una amplia superfície de recolzament
per evitar així la secció i laceració del teixit.

V09
Nefrectomia realitzada per residents.
Auguet Martin, JM; González Uréndez, E.; Villavicencio Chávez, E.; Gomáriz Camacho, A.;
Vallmanya Llena, F.; Pascual Garcia, X.; Garcia Belmonte, D.; Guajardo Guajardo, J.
Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (Segrià)
Presentació de Nefrectomia realitzada en el nostre Hospital per un Resident de 5è any com a primer
cirurgià i un resident de 2n any com a segon cirurgià; amb la supervisió de 2 adjunts.

