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Hernie femurală strangulată „Richter” – tratament chirurgical
prin abord laparoscopic
Dan Damian Axente
Disciplina Chirurgie V, Departament 7, Universitatea de Medicină și Farmacie
“Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, România.

Introducere
Apariția herniei femurale este mai frecventă la femei (1). Riscul de încarcerare
al conținutului herniat este mai mare în hernia femurală decât în restul herniilor
peretelui abdominal (2). În cazul bărbaților angajarea și încarcerarea unei structuri
intraperitoneale (intestin, oment, etc) este mai frecventă, la femei predominând
încarcerarea grăsimii preperitoneale (1).
Hernia „Richter”, definită de August Gottlieb Richter în 1785, constă în
angajarea cu sau fără strangulare a unei arii limitate din peretele enteral într-un defect
al peretelui abdominal, fără a interesa întreaga circumferință a ansei implicate (3).
Particularitatea clinică în cazul herniei Richter strangulate este păstrarea parțială a
permeabilității

lumenului

enteral

și

consecutiv

a

tranzitului

intestinal.

Simptomatologia acestor hernii este dominată, cel puțin la debut, de durere
abdominală continuă, intensă, însoțită de grețuri și vărsături cu tranzit intestinal
păstrat.
La ora actuală nu există criterii absolute pentru folosirea abordul laparoscopic
de urgență în herniile inghinale sau femurale complicate (4). De asemenea indicația
de practicare a unui procedeu protetic în chirurgia de urgență a herniilor complicate
este relativă datorită riscului septic indus de necrozele enterale și necesitatea
rezecțiilor segmentare enterale (4, 5). Prioritatea acestor situații de urgență o
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constituie rezolvarea complicațiilor grave digestive și a consecințelor lor și pe planul
doi riscul de recidivă la distanță a herniei tratate în același timp operator (4, 5).
Scopul prezentării cazului de mai jos este evidențierea faptului că abordul
laparoscopic în urgență al unei hernii femurale complicate reprezintă o soluție
chirurgicală sigură care evită o laparotomie mediană eventual asociată cu o
inghinotomie la un pacient de 84 de ani, în ocluzie intestinală și comorbidități cardiace
grave.

Prezentare de caz
Pacientul în vârstă de 84 de ani se prezintă de urgență adus de aparținători în
Compartimentul de primire urgențe, acuzând dureri abdominale continue, grețuri,
vărsături, stare generală ușor alterată.
Din antecedentele personale patologice reținem că pacientul este cunoscut cu
fibrilație atrială, insuficiență cardiacă congestivă NYHA III și hipertensiune arterială
esențială grad 2 pentru care urmează tratament anticoagulant oral cumarinic, inhibitor
enzimă de conversie, diuretic și cardiotonic – digitalic. Indice de masă corporală 23,5
kg/m2.
Boala actuală debutează brusc în urmă cu 3 zile, pacientul acuză apariția de
dureri abdominale colicative localizate periombilical. În timp durerile devin continue,
ocupă toată aria abdominală și sunt însoțite de vărsături inițial alimentare apoi
bilioase, distensie abdominală moderată și alterarea stării generale. Pacientul nu își
administrează medicația orală de două zile.
Tranzitul pentru fecale este prezent până în urmă cu 24 de ore iar cel pentru gaze
prezent până în urmă cu 5 – 6 ore.
La internare pacientul prezintă tensiunea arterială 90/60 mm Hg și alura
ventriculară 98 bătăi/minut.
Examen clinic: pacient cu o stare generală ușor alterată, orientat temporal și
spațial, cu senzație de sete și cu pliu cutanat persistent. Abdomenul este ușor destins,
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simetric, cu distensie maximă periombilicală și participă la mișcările respiratorii. La
auscultație sunt prezente zgomote peristaltice rare și de intensitate scăzută. Pacientul
prezintă sensibilitate la palpare superficială și durere de intensitate medie la palparea
profundă în toată aria abdominală fără semne de iritație peritoneală.
La nivelul regiunii inghinale drepte, în dreptul treimii mediale a ligamentului
inghinal, pacientul prezintă o formațiune tumorală subcutanată, de 4/3 cm, imobilă,
de consistență renitentă, bine delimitată, nedureroasă spontan dar sensibilă la palpare.
Pacientul confirmă prezența acestei leziuni de mai mulți ani dar de la debutul durerii
abdominale această formațiune a crescut în volum și consistentă.
Tușeul rectal: sfincter simetric, normoton, ampula rectală cu resturi fecale,
prostata simetrică, nedureroasă, crescută în volum, fără durere la palparea transanală
a fundului de sac Douglas.
Examenul de laborator relevă leucocitoză (19000/mm3) cu neutrofilie,
coagulograma și restul analizelor de laborator fără alte modificări.
Am solicitat examen ecografic abdominal care evidențiază anse de intestin
subțire destinse, cu conținut lichidian și gazos care prezintă mișcări diminuate
peristaltice și antiperistaltice de brasaj. De asemenea se evidențiază o fină lamă de
lichid interileal și în fundul de sac Douglas. Prostata e hipertrofiată. Restul organelor
abdominale oferă relații ecografice normale.
Pentru elucidarea diagnosticului am solicitat de urgență examen computer
tomografic (CT) abdomino-pelvin cu substanță de contrast. Examinarea CT
evidențiază o hernie femurală dreaptă cu conținut de ansă ileală și dilatarea în amonte
a anselor ileale și jejunale de calibru de până la 40 mm, conținut lichidian și nivele
hidroaerice etajate. Ansa herniată prezintă îngroșare parietală de până la 4,5 mm.
Ileonul terminal nedilatat, cadrul colic nedilatat. Prostata de 54 mm diametrul
transvers. Revărsat lichidian perihepatic și interileal în cantitate mică. În rest fără alte
modificări patologice (fig.1).
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Fig. 1. Aspectul leziunii la CT: a. secțiune în plan transversal; b. secțiune în plan
frontal: A peretele enteral herniat, B vena și artera iliacă externă; c. secțiune în plan
sagital: ansa enterală herniată pe sub ligamentul inghinal (săgeată); d. nivele
hidroaerice la nivelul intestinului subțire
Pe baza examenului clinic și imagistic am pus diagnosticul de: ocluzie
intestinală prin hernie femurală strangulată și sindrom de deshidratare.
Ca și elemente de diagnostic diferențial putem lua în discuție alte afecțiuni care
pot evolua cu tabloul clinic al unui abdomen acut chirurgical de tip ocluziv. Prezența
unei ocluzii intestinale tumorale sau prin alte cauze, cu localizare la nivelul colonului
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sau rectului, a fost exclusă prin examinarea clinică și mai ales examinarea CT. Alte
cauze de ocluzie mecanică la nivelul intestinului subțire au fost excluse tot prin
examinarea CT. Diferențierea față de o hernie inghinală dreaptă strangulată s-a făcut
prin examenul clinic și anume, localizarea pe ligamentul inghinal, treimea medială a
acestuia, a formațiunii palpate. De asemenea la examinarea CT coletul de strangulare
se află la nivelul lacunei vasculare și este mărginit extern de vena femurală comună
și anterior de ligamentul inghinal (fig.1).
Tot ca și element de diagnostic diferențial poate fi luat în considerare prezența
unui abdomen acut de tip peritonitic prin perforație de organ cavitar cu evoluție
neglijată

și

apariția

distensiei

abdominale,

a

ischemiei

sau

infarctului

enteromezenteric pe fondul prezenței fibrilației atriale. De asemenea ileusul dinamic
din colica renală sau prezența unei enterocolite infecțioase pot fi luate în considerare
ca elemente de diagnostic diferențial. Excluderea prezenței acestor afecțiuni s-a făcut
pe baza examenului clinic și a imagisticii.
Având în vedere diagnosticul stabilit, cazul are indicație de tratament
chirurgical de urgență.
Pregătirea preoperatorie a constat în tratament intravenos de: reechilibrare
hidroelectrolitică, tratament antispastic, antialgic, antisecretor gastric. S-a montat o
sondă de aspirație nazogastrică pentru a scădea distensia și presiunea intraabdominală
și a evita riscul de aspirație pulmonară a conținutului gastric la inducerea anesteziei
generale. Pe sonda de aspirație s-au evacuat 400 ml lichid de stază gastrică.
Am intervenit chirurgical în anestezie generală cu intubație orotraheală.
Abordul a fost laparoscopic, poziționarea trocarelor s-a făcut ca în figura 2.

13

Fig. 2. Poziția și calibrul trocarelor laparoscopice folosite
Primul timp operator a constat în explorarea laparoscopică a cavității
peritoneale și confirmarea diagnosticului. La explorare am constatat prezența unei
cantități minime de lichid serocitrin în toată cavitatea peritoneală, anse ileale și
jejunale destinse, hiperemice, cu pereți îngroșați, fără peristaltică. Am recoltat lichid
peritoneal pentru examen bacteriologic.
S-a reglat masa de operație astfel încât pacientul să ajungă în poziție
Trendelenburg înclinat stânga. La nivelul fosei iliace drepte am descoperit o ansă
ileală angajată și încarcerată la nivelul unui defect parietal corespunzând ca poziție
unei hernii femurale drepte. Ansa era încarcerată doar parțial, nu era angajată complet
în defectul parietal – “ciupită” lateral; ansa eferentă defectului, apendicele cecal și
cadrul colic de aspect și calibru normal. Restul organelor abdominale au oferit relații
normale la explorarea laparoscopică.
Am practicat reducerea ansei încarcerate prin tracțiunea și manipularea
controlată cu pense atraumatice a ansei eferente. Defectul femural restant a fost

14

minim, de 5-6 mm diametru (fig.3). Ansa ileală redusă a prezentat o arie de necroză
parcelară pe versantul antimezostenic(fig.3).

Fig. 3. Detaliu intraoperator: a. A defectul herniar femural, B ansa enterală redusă din
defectul herniar cu arie de necroză; b. A defectul herniar femural suturat (săgeata), B
aria de necroză enterală, C orificiul inghinal profund; c. defectul femural suturat; d. B
înfundarea ariei de necroză enterală prin plicatură enterală și sutură transversală
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Având în vedere situația găsită intraoperator, dimensiunea defectului parietal
femural și starea biologică a pacientului am practicat: reducerea sacului herniar și
închiderea defectului parietal prin sutură în dublu strat, înfundarea ariei de necroză
parcelară enterală prin plicatura ansei cu sutură entero – enterală în plan
seromusculoseros, transversală, hemicircumferențială, cu fire separate, cu evitarea
stenozei enterale, drenaj cu tub al fundului de sac Douglas exteriorizat prin breșa
trocarului lateroombilical drept (fig.3).
Pacientul a fost internat pentru observație și tratament pe secția de terapie
intensivă 24 de ore postoperator. Sub tratament antisecretor gastric, antialgic,
anticoagulant subcutan, tratament de susținere a funcției cardiace, aport intravenos
hidroelectrolitic și caloric, evacuarea gastrică activă, evoluția pacientului a fost
favorabilă, cu reluarea tranzitului ziua unu postoperator, suprimarea drenajului și a
sondei de aspirație nazogastrică, reluarea medicației și alimentației per os.
Pacientul se externează în ziua 4 postoperator, vindecat chirurgical și cu
tratamentul anticoagulant per os – INR 2,3.
Recomandările de la externare au fost:
-

regim alimentar cu evitarea constipației

-

revenire la control și pentru suprimarea firelor de sutură peste 4 zile prin
ambulator de specialitate

-

continuarea tratamentului medicamentos pentru patologia cardiacă cu
verificarea periodică a coagulogramei

-

evitarea efortului fizic
Legat de actul operator, prognosticul pacientului este unul favorabil. Datorită

limitării activității fizice intense impuse de funcția cardiacă deficitară și de vârsta
pacientului riscul de recidivă a herniei femurale este redus deși nu s-a folosit un
procedeu chirurgical protetic.
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Discuții
Cazul de față prezintă anumite particularități notabile. Prezența herniei femurale
este mai frecventă la femeile în vârstă. Datorită angajării parțiale a ansei enterale în
defectul parietal, cu păstrarea parțială a lumenului, oprirea tranzitului și distensia
abdominală a fost tardivă, simptomatologia fiind dominată de durere și vărsături.
Necroza ischemică enterală parcelară și poziția ei antimezostenică au permis
folosirea unui artificiu tehnic prin abord laparoscopic care a evitat rezecția enterală și
timpul septic secundar acesteia, cu evitarea poluării septice a cavității peritoneale.
Diametrul redus al defectului herniar femural, riscul de infecție dat de necroza
parcelară a peretelui enteral în cazul folosirii unui material protetic și starea biologică
a pacientului au impus folosirea unui procedeu simplu de rezolvare a defectului
parietal și evitarea prelungirii pe cât posibil a duratei intervenției chirurgicale (6).
În cazul puțin probabil al unei recidive a herniei femurale, datorită
dimensiunilor mici ale defectului parietal se va putea reinterveni în condiții de
intervenție chirurgicală programată, în anestezie locală sau regională prin abord
femural, cu obturarea defectului parietal cu ajutorul unui “plug” protetic (7).

Concluzie
Abordul laparoscopic al unui abdomen chirurgical ocluziv prin angajarea și
încarcerarea unei anse enterale într-un defect herniar, în cazul de față hernie femurală,
este fezabil, sigur, asigură o explorare a întregii cavități peritoneale și permite
tratamentul chirurgical atât al defectului parietal cât și al leziunilor enterale ischemice
secundare încarcerării printr-un traumatism chirurgical minim, specific chirurgiei
laparoscopice.
S-a obținut consimțământul informat al pacientei pentru publicarea acestui caz
clinic.
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Tiroidectomie totală endoscopică asistată robotic prin abord
axilar unilateral

Dan Damian Axente
Disciplina Chirurgie V, Departament 7, Universitatea de Medicină și Farmacie
„Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, România.

Introducere
Patologia chirurgicală tiroidiană este frecventă la pacienții tineri și în special la
femei (1). Chirurgia tiroidiană clasică sau deschisă presupune o incizie largă plasată
la baza regiunii cervicale anterioare extrem de vizibilă.
Tehnicile de chirurgie minim invazivă tiroidiană și paratiroidiană au ca obiectiv,
pe lângă un traumatism chirurgical cât mai redus cu o recuperare rapidă, îmbunătățirea
aspectului estetic postoperator.
Efortul de a găsi și aplica tehnici de chirurgie minim invazivă și în cadrul
patologiei tiroidiene și paratiroidiene a fost susținut de rezultatele foarte bune obținute
în chirurgia laparoscopică, toracoscopică, artroscopică etc, de gradul de răspândire a
acestor tehnici în chirurgia actuală.
La ora actuală există peste 20 de tipuri de intervenții chirurgicale minim
invazive tiroidiene (1). Faptul că nici una din acestea nu s-a impus în practica curentă
se datorează câtorva neajunsuri sau limite ale acestor tehnici. Intervențiile
endoscopice sau videoasistate folosesc în general instrumente împrumutate din
chirurgia laparoscopică cu grade limitate de mișcare. Spațiul operator menținut prin
insuflarea de CO2 sau prin folosirea de depărtătoare speciale este limitat, disecția
dificilă iar curba de învățare îndelungată (2).
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Asistarea robotică a intervenției endoscopice prin abord axilar a fost introdusă
recent în chirurgia tiroidiană tocmai pentru a depăși aceste neajunsuri3.
Avantajele sunt date de caracteristicile tehnice ale chirurgiei robotice: gradele
de libertate de mișcare ale instrumentelor EndoWrist care facilitează mișcările
complexe în spații extrem de restrânse, imaginea tridimensională de înaltă definiție,
absența tremorului fiziologic și altele (3).

Prezentare de caz
Pacientă în vârstă de 38 ani fără antecedente patologice semnificative este
diagnosticată în urmă cu 6 ani cu gușă multinodulară normofuncțională. Pacienta nu
prezintă factori de risc pentru o neoplazie tiroidiană, urmează tratament oral cu
Euthyrox și este urmărită periodic de către medicul endocrinolog. Evoluția este lentă,
cu creșterea în volum a glandei, asimetric, preponderent lob stâng, pacienta acuză
asociat senzație de compresiune cervicală anterioară accentuată în decubit dorsal.
Rezultatul histopatologic al puncției biopsie cu ac fin efectuată a fost fără suspiciune
de leziuni maligne. Pacienta este îndrumată în serviciul nostru pentru tratament
chirurgical – tiroidectomie totală.
La internare, pacientă normoponderală, indice de masă corporală 22,5 kg/m2,
prezintă la nivelul regiunii cervicale anterioare o creștere globală în dimensiuni a lojei
tiroidiene, asimetric, preponderent stânga. La palpare glanda tiroidă este nedureroasă,
mobilă cu deglutiția, lobul drept de 5/4 cm, lobul stâng de 4/3 cm, fără adenopatii
cervicale decelabile clinic – gușă gr. II O.M.S.
Ecografia tiroidiană descrie transformarea macronodulară a ambilor lobi
tiroidieni, cu noduli parenchimatoși, multipli, bilaterali, cu diametre între 1 și 3,5 cm,
fără semne ecografice de suspiciune pentru o leziune malignă, fără adenopatii
cervicale. Lobul stâng măsoară 5,5/4/3,5 cm, lobul drept 4,3/3,2/2,9 cm.
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Probele de laborator: hormonul tireostimulant al hipofizei (TSH), hormonii
tiroidieni (FT4), anticorpi anti tireoperoxidaza (TPO), anticorpi anti tiroglobulină și
calcitonina prezintă valori normale.
Având în vedere situația prezentată, pacienta a fost programată pentru tratament
chirurgical – tiroidectomie totală endoscopică asistată robotic prin abord axilar drept.
După consultul preanestezic și obținerea consimțământului informat s-a
intervenit chirurgical în anestezie generală cu intubație orotraheală.
Dispozitiv operator
Poziționarea pe masa de operație a fost în decubit dorsal, cu extensia moderată
a regiunii cervicale. Brațul de partea leziunii sau de partea lobului dominant, lobul
stâng în cazul de față, a fost poziționat în extensie, abducție cât mai aproape de poziția
paralelă cu coloana cervicală și extremitatea cefalică astfel încât distanța între axilă și
regiunea cervicală anterioară să fie minimă (fig. 1).

Fig. 1. Poziția pe masa de operație și principalele repere anatomice preoperatorii: A
cartilajul tiroid, B articulația sternoclaviculară stângă, C marginea mușchiului
pectoral mare, D poziția breșei laterosternale stângi, E linia de incizie plasată în axila
stângă
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Echipa operatorie este formată din chirurgul care operează la consola robotică,
în plagă chirurgul asistent, chirurg ajutor mâna a doua și instrumentară. Consola
robotică se poziționează la picioarele pacientului, carul robotic și carul optic de partea
contralaterală inciziei astfel încât unghiul dintre axul brațului optic și axul lung al
mesei să fie mai mic de 900. Chirurgul asistent și asistenta instrumentară de partea
inciziei, anestezistul și aparatul de anestezie la capul pacientului (fig. 2).

Fig. 2. Dispozitiv operator (4)

Tehnica operatorie
Tehnica operatorie cuprinde trei etape: disecția și crearea spațiului de acces
până în loja tiroidiană, cuplarea robotului și timpul de consolă ce reprezintă
tiroidectomia în sine.
Incizia a fost verticală, pe o lungime de 4-5 cm în axila de partea lobului
dominant, stâng în acest caz, paralel și postero-lateral față de marginea laterală a
mușchiului pectoral mare (fig.1). Am pătruns prin disecție asangvă în planul fascial
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al feței anterioare a mușchiului pectoral mare, pe sub mușchiul platisma până la
nivelul claviculei și a articulației sternoclaviculare. Am identificat inserția sternală a
mușchiului sternocleidomastoidian (MSCM) și am pătruns spre loja tiroidiană prin
fosa supraclaviculară mică - spațiul dintre inserția sternală și claviculară a mușchiului
(fig.3).

Fig. 3. Fosa supraclaviculară mică stângă: A inserția sternală,
B inserția claviculară a MSCM, C clavicula
Am pătruns pe sub mușchii subhioidieni până la nivelul capsulei tiroidiene și
am avansat în acest plan până la nivelul lobului contralateral. Am montat un depărtător
autostatic special care menține spațiul operator prin suspendarea planurilor
musculocutanate anterioare mobilizate (fig. 4).
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Fig. 4. Poziția depărtătorului autostatic cu suspendarea planurilor musculocutanate
mobilizate
Carul robotic a fost adus în poziție operatorie și blocat. Am cuplat brațele
robotice la pacientă (fig. 5).

Fig. 5. Brațele robotului cuplate la pacientă
Tiroidectomia am efectuat-o în principiu în aceeași manieră ca și în intervenția
clasică: abordul a fost însă lateral cu disecția pediculilor vasculari, sigilarea și
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secțiunea vaselor, disecția nervului laringeu recurent și a glandelor paratiroide stângi
cu prezervarea acestora și a vascularizației lor (fig. 6). A urmat apoi decolarea în
planul traheal și istmectomia.

Fig. 6. Detalii intraoperatorii – lobectomie totală stângă: a. A secționarea ramurilor
vasculare pedicul superior, B lob stâng; b. A secționarea ramurilor vasculare pedicul
inferior; c. C nerv laringeu recurent stâng, D glanda paratiroidă inferioară stângă; d.
B bont de istm tiroidian drept, C nerv laringeu recurent stâng, E glanda paratiroidă
superioară stângă, F inele trahee
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Abordarea lobului contralateral drept am realizat-o dinspre polul inferior cu
sigilarea și secționarea ramurilor arterei tiroidiene inferioare urmată de izolarea
nervului laringeu recurent drept și decolarea treptată a lobului dinspre caudal spre
cranial în plan capsular (fig. 7).

Fig. 7. Detalii intraoperatorii – lobectomie totală contralaterală dreaptă: a. A lob drept
fața traheală, D traheea; b. A pol inferior lob drept mobilizat, B nerv laringeu recurent
drept, C glanda paratiroidă inferioară stângă, D traheea retractată posterior
Intervenția am finalizat-o prin poziționarea unui drenaj aspirativ pe tub
perforat în loja tiroidiană și exteriorizat prin plaga axilară.
Evoluția postoperatorie sub tratament antialgic, antiinflamator, tratament oral
cu Euthyrox în doză de substituție a funcției tiroidiene și tratament de prevenire a bolii
trombembolice a fost favorabilă (fig. 8).
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Fig. 8. Rezultatul estetic – ziua 7 postoperator
Tubul de dren s-a suprimat în ziua a doua postoperatorie și pacienta a fost
externată cu recomandările:
- toaleta plăgii axilare cu soluții antiseptice și pansament o dată la 2 zile
- revenire la control și pentru suprimarea firului de sutură ziua 7 postoperator
- reevaluare endocrinologică ambulatorie conform programării
- revenire pentru rezultat examen histopatologic.
Examenul histopatologic a confirmat natura benignă a leziunilor tiroidiene.
Discuții
Particularitatea acestui caz constă în tehnica chirurgicală folosită.
Chirurgia robotică este în continuă dezvoltare în diferite domenii: chirurgie
cardiacă și mediastinală, chirurgie urologică, chirurgie digestivă. Avantajele acestei
noi tehnologii deloc ieftine apar atunci când sunt necesare intervenții complexe în
spații restrânse.
Chirurgia robotică față de chirurgia endoscopică clasică prezintă câteva avantaje
tehnice (5, 6). Imaginea este oferită de endoscopul de 12 mm compus din două sisteme
optice care captează imaginea sub două unghiuri diferite și conferă în final o imagine
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tridimensională de înaltă definiție. Sistemul optic este prevăzut și cu posibilitatea de
mărire a imaginii (zoom digital), oferind detalii superioare chirurgiei endoscopice
clasice.
Endoscopul este manipulat de către chirurgul operator prin intermediul
brațului optic al carului robotic. Imaginea este astfel stabilă și sub controlul direct al
operatorului consolei.
Instrumentele multiarticulate EndoWrist prezintă 7 grade de libertate de
mișcare facilitând astfel manopere complexe în spații restrânse. Manipularea acestora
asistată robotic conferă chirurgului capacitatea de ambidextrie alături de filtrarea
transmiterii tremorului fiziologic cu eliminarea acestui neajuns (5, 6).
Sistemul prezintă de asemenea capacitatea de a regla rata de transmitere a
mișcării (motion scaling). Această posibilitate tehnică folosită în diferite etape ale
intervenției asociată cu zoom-ul digital fac ca disecția și diferitele manopere
chirurgicale să fie similare microchirurgiei.
Chirurgia tiroidiană asistată robotic prin abord axilar unilateral este o tehnică
chirurgicală recent introdusă în practică. Majoritatea covârșitoare a pacienților la care
s-a folosit această tehnică au fost operați în centre de chirurgie robotică din Coreea de
Sud. La nivel european sau nord american experiența este mult mai limitată, la ora
actuală existând câteva studii pe loturi reduse de pacienți care prezintă rezultatele
obținute (3, 7).
Rezultatele obținute însă în centre care au acumulat experiență în folosirea
tehnologiei robotice în chirurgia tiroidiană la pacienți caucazieni sunt foarte bune,
superioare în ceea ce privește aspectul estetic și incidența unor complicații tranzitorii
postoperatorii față de chirurgia deschisă (clasică) tiroidiană, respectiv dificultatea și
curba de învățare mai scăzută în intervențiile asistate robotic față de alte tehnici
endoscopice sau videoasistate (8).
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Concluzie
Abordul chirurgical endoscopic asistat robotic în chirurgia tiroidiană reprezintă
o intervenție fezabilă, sigură în care avantajele tehnice ale chirurgie robotice sunt
folosite pentru disecția și manipularea unor structuri anatomice delicate cu risc înalt
de leziuni neurologice și hemoragie, efectuate într-un spațiu restrâns, detalii specifice
intervențiilor chirurgicale tiroidiene.
S-a obținut consimțământul informat al pacientei pentru publicarea acestui caz
clinic.
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Introducere
Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică în 2017, populația
vârstnică (peste 65 ani) depășește populația tânără (0-14 ani): 3,55 milioane versus
3,28 milioane. Schimbările demografice au consecințe medico-sanitare, fiind necesară
adaptarea sistemului de sănătate la nevoile de asistență medicală ale vârstnicului.
Bolile cardiovasculare, digestive, afecțiunile sistemului osteoarticular,
patologia malignă, tulburările de mers și căderile sunt doar câteva dintre afecțiunile
pentru care vârsta înaintată reprezintă un factor de risc. Procesul de îmbătrânire
(fiziologică sau nefiziologică) modifică deseori felul în care debutează și evoluează o
boală la pacientul geriatric, de exemplu: sepsis fără febră și leucocitoză, infarct
miocardic fără dureri toracice (prezintă mai frecvent dispnee), abdomen acut
manifestat doar prin constipație, disconfort abdominal și tahipnee. În consecință,
abordarea clinică se dorește a fi precaută, cu accent pus pe prevenție și pe excluderea
sistematică a diagnosticelor diferențiale posibile.
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Prezentare de caz
Pacientă în vârstă de 70 de ani, cunoscută cu cardiopatie ischemică, angină
pectorală de efort, gușă nodulară sub tratament substitutiv hormonal, insuficiență
venoasă periferică cronică, steatoză hepatică, histerectomie totală cu anexectomie
bilaterală, gonartroză se internează în octombrie 2018 pentru tulburări de echilibru
nesistematizate de aproximativ 2-3 luni, scăderea toleranței la efort, astenie,
fatigabilitate. Asociat prezintă dureri toracice atipice, dureri articulare generalizate.
Medicația

anterioară

internării:

beta

blocant,

antiagregant

plachetar,

coronarodilatator, tratament substitutiv hormonal (Euthyrox).
Din examenul obiectiv: stare generală influențată, status apatic, se mobilizează
fără ajutor, orientată temporo-spațial, fără stază pulmonară sau ischemică, zgomote
cardiace ritmice, AV=70 bătăi/min, TA=130/80 mmHg.
EKG: axul inimii la 60°, ritm sinusal, ischemie apicolaterală.
Biochimic:
Analize de laborator la internare :
-

Nemodificate: NT-proBNP, timp de protrombină, AP, INR, AP, APTT, FT4,
TSH, feritină, vitamină B12, leucocite, hematii, hemoglobină, hematocrit,
ALAT, ASAT, amilază, bilirubină directă, bilirubină totală, CK-MB, CST
total, FA alcalină, GGT, glicemie, LDL-CST, trigliceride, antigenul
carcinoembrionar.

-

VSH (1h) = 24 mm/h

-

Proteina C reactivă = 2,4 mg/dl
Ecografie abdominală :
Ficat omogen, cu ecogenitate crescută și atenuare posterioară, LD=140 mm,

LS=85 mm, lob caudat=19 mm, vena portă=10 mm, CBP=6 mm, CBIH nedilatată;
Colecist ușor contractat, cu pereți cu depuneri colesterolotice și conținut transonic.
Pancreas omogen, cu ecogenitate crescută și dimensiuni normale; duct Wirsung
nedilatat. Retroperitoneu fără formațiuni sau colecții patologice, atât cât se poate
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examina. Aorta abdominală de calibru normal, tortuoasă și cu ATS incipientă. Splina
este omogenă și măsoară 115 mm în axul lung. Rinichi drept=110 mm, IP=10 mm,
aspect normal. Rinichi stâng=110 mm, IP=10 mm, aspect normal. Glande suprarenale:
dreapta normală, stânga nevizualizabilă. Vezică urinară în semirepleție, conținut
transonic. OGI nevizualizabile. Fără ascită. Concluzie: Steatoză hepatică.
Colesteroloza veziculei biliare. Ateroscleoză incipientă aortă.
Radiografie torace PA, rotată spre stânga:
Cord orizontalizat, arc II stâng rectiliniu, arc inferior stâng proeminent în
câmpul pulmonar. Aortă largă, cu buton proeminent. Opacitatea hilară stângă apare
mai mare (mai probabil vascular). Accentuarea interstițiului pulmonar bilateral.
Diafragm drept cu contractură parțială. Fără colecție pleurală. Câteva leziuni
fibronodulare intercleidohilar și apical în dreapta.
La trei zile de la internare, în cursul serii, a prezentat un episod de cădere de
la același nivel, fără pierderea stării de conștiență, cu deficit motor frust hemicorp
stâng. În ziua următoare, pacienta este somnolentă, răspunde coerent la întrebări, fiind
însă bradipsihică, bradilalică, menținând deficitul motor frust al hemicorpului stâng.
Se efectuează de urgență examen CT craniu nativ.
Rezultat examinare CT craniu nativ (fig. 1):
Fără focare hemoragice acute intra- sau extracerebrale. Se identifică o
formațiune voluminoasă spontan heterodensă, inomogenă, imprecis delimitată,
localizată fronto-temporal în dreapta, cu diametru de aproximativ 50 mm, cu
important edem digitiform perilezional, ce determină efect de masă asupra
ventriculului lateral drept, cu angajare subfalcină și tendință la angajare transtentorială
descendentă – aspectul CT-ului fiind compatibil cu un proces expansiv intracranian –
se recomandă examinare CT cu contrast sau IRM. Edem difuz al emisferei cerebrale
drepte. Calcifieri ateromatoase la nivelul ACI distal, bilateral. Minimă îngroșare a
mucoasei la nivelul câtorva celule etmoidale; în rest sinusuri paranazale normal
pneumatizate; hiperpneumatizare mastoidiană dreaptă; ușoară deviație de sept nazal
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spre stânga. Fără leziuni osoase vizibile la nivelul calotei și bazei de craniu.
Recomandăm consult neurochirurgical.
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Fig. 1. CT cranian nativ

Ecografia de cord:
Evaluare în condiții tehnice improprii: cord cu dimensiuni normale. Ventricul
stâng cu cinetică bună global și segmentar, fără valvulopatii semnificative, fără
colecție pericardică, fără semne indirect de HTP.
Consult neurochirurgical (în aceeași zi cu examinarea CT):
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Dg: formațiune tumorală intranevraxială dreaptă. Examen neurologic: pacientă
conștientă, orientată temporo-spațial, GCS=15 puncte, fără sindrom de hipertensiune
intracraniană, fără de semne de iritație meningiană, deficit motor membru inferior
stâng.

Datorită tratamentului antiagregant plachetar, intervenția

NCH

se

temporizează. Fără indicație NCH la momentul consultului. Recomandări:
- dispensarizare și tratament de specialitate neurologic (depletiv cerebral și
cortizonic)
- completare investigații imagistice: IRM cu substanță de contrast
- reevaluare clinică și imagistică în caz de deteriorare a statusului neurologic
Conform recomandărilor, s-au administrat manitol, dexametazonă (2 x 8 mg cu
scăderea treptată a dozei la 2 x 4 mg i.v.), diuretic și s-a sistat tratamentul cu
antiagregant plachetar. Evoluția clinică ulterioară este favorabilă, menținerea
ortostatismului și mers posibile, ameliorarea netă a statusului neurologic.
Rezultat examinare (15.10.18) IRM cerebral nativ și cu substanță de contrast
i.v. (fig. 2):
Temporal în dreapta există o formațiune tumorală cu structură inomogenă, cu
contur neregulat, imprecis delimitată, cu dimensiuni aproximative de 48 mm CC / 38
mm LL / 43 mm AP, ce captează inomogen, predominant periferic, substanța de
contrast paramagnetică. Formațiunea se extinde cranial până la nivelul capsulei
externe drepte, iar temporal bazal până la nivelul durei și prezintă componentă
hemoragică respectiv restricție pe secvență de difuzie; de asemenea formațiunea este
înconjurată de edem digitiform, amprentează VLD (aspect mai evident la nivelul
cornului temporal și posterior), determină efect de masă asupra parenchimului
cerebral adiacent și asupra hemimezencefalului drept și deplasează spre stânga
structurile liniei mediane cu aproximativ 6,5 mm; nu se evidențiază semne certe de
herniere cerebrală. Leziune de aproximativ 5 mm ce captează substanța de contrast
paramagnetică postcontrast, localizată temporal în dreapta, adiacent formațiunii
tumorale descrise. Pe secvența SWI se evidențiază un traiect vascular cu calibru
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crescut, proiectat superior de formațiunea tumorală descrisă. Câteva leziuni în
hipersemnal T2 și FLAIR, cu dimensiuni de până la aproximativ 4,5 mm, localizate
la nivelul substanței albe superficiale și profunde frontal bilateral și parietal în stânga,
cu semnificație de leziuni hipoxic-ischemice în cadrul unei microangiopatii cerebrale.
Frontal anterior în dreapta se proiectează o leziune ischemică sechelară cu dimensiuni
de aproximativ 10/2,5 mm; posibil leziune ischemică sechelară milimetrică cerebelos
în stânga. Sistem ventricular asimetric. Spații cerebelare perivasculare lărgite.
Sinusuri paranazale și celule mastoidiene cu pneumatizare normală, cu excepția unei
minime îngroșări a mucoasei câtorva celule etmoidale. Deviație de sept nazal spre
stânga. Unghiuri ponto-cerebeloase libere.
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Fig. 2. IRM cerebral nativ și cu substanță de contrast
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Consult oncologic

:

Dg: tumoră cerebrală dreaptă (tumoră primară cerebrală? Metastază?)
Recomandări:
- continuă corticoterapia
- excizie neurochirurgicală completă a tumorii dacă este posibil
- revine cu rezultatul histopatologic
Se reia consultul neurochirurgical, urmând a fi internată pentru intervenția
neurochirurgicală.
Se externează de pe secția de Geriatrie cu terapie cu betablocant, statină,
euthyrox, IPP și se internează imediat în serviciul de Neurochirurgie în vederea
efectuării tratamentului de specialitate.
Examen obiectiv neurologic la internare: pacientă conștientă, orientată
temporo-spațial, fără semne de iritație meningiană sau de hipertensiune intracraniană,
fără semne de afectare a nervilor cranieni, sindrom cefalgic, fără deficite motorii, fără
tulburări sfincteriene, eulalie, eupraxie.
La 4 zile de la internare se practică: craniotomie frontală dreaptă, ablarea totală
a formațiunii tumorale fronto-temporale drepte, suspendarea, sutura și plastia durei
mater, tub de dren subgaleal. Se solicită examenul histopatologic al piesei.
Postoperator pacienta prezintă o evoluție neurologică favorabilă, sub tratament
de reechilibrare hidroelectrolitică, antialgic, antiinflamator steroidian sub protecție
gastrică, anticomițial, antibiotic și anticoagulant profilactic, mobilizare progresivă.
Puncțiile lombare seriate evidențiază LCR xantocrom, hipertensiv, cu normalizare
ulterioară.
Examinare CT craniu cu substanță de contrast (a doua zi postoperator):
Stare post intervenție NCH pentru formațiune tumorală intranevraxială frontotemporală în dreapta. Craniotomie fronto-temporală dreaptă. Corespunzător ariei de
intervenție chirurgicală în dreapta, se pune în evidență o cavitate restantă postoperator
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de aproximativ 25/22/25 mm, cu conținut hiperdens spontan (acumulare hematică?
material hemostatic?), cu edem vasogenic pericavitar de grad mediu ce determină
comprimarea ventriculului lateral drept și devierea structurilor liniei mediane spre
stânga cu aproximativ 4 mm. După administrarea produsului de contrast, posterior de
cavitatea restantă postoperator, se vizualizează o cavitate laminară a parenchimului
cerebral, nespecifică. Este necesară corelare cu IRM preoperator și cu protocolul
operator. Pneumocefalie postoperatorie frontală bilateral, ușor compresivă, cu
grosime de 4 mm în dreapta și 9 mm în stânga. Higroma frontală bilaterală care
prezintă în partea dreaptă o zonă cu densități hematice cu o grosime de 3 mm și o
lungime de 2,5 cm. Sistem ventricular asimetric, nedilatat. Colecție epicraniană
fronto-temporo-parietală dreaptă, cu conținut mixt (lichidian, hematic, aeric), cu
grosime maximă de 11 mm la nivelul craniotomiei.
Examinare CT craniu nativ (la 6 zile postoperator):
Stare postintervenție NCH pentru formațiune tumorală intranevraxială frontotemporală în dreapta. Craniotomie fronto-temporală dreaptă. Corespunzător ariei de
intervenție chirurgicală fronto-temporal în dreapta, se regăsește cavitatea restantă
postoperator descrisă anterior cu dimensiuni stabile și cu ușoară resorbție a focarului
hiperdens (hematom subacut). Edemul pericavitar vasogenic redus în prezent.
Resorbție cvasicompletă a pneumoencefaliei frontale bilaterale – în prezent se
evidențiază o incluziune milimetrică frontal stâng. Se regăsește higroma frontală
bilaterală, cu aspect staționar. Higroma frontală dreaptă prezintă o zonă cu densități
hematice cu dimensiuni superpozabile examinării anterioare. Sistem ventricular
simetric, nedilatat. Colecție epicraniană fronto-temporo-parietală dreaptă redusă
comparativ cu examinarea precedentă.
Pacienta se externează cu următoarele recomandări: toaleta și pansamentul local
al plăgii; tratamentul anticomițial; tratament cu corticosteroid și IPP; reevaluare
neurochirurgicală peste 3 luni de zile cu RMN cerebral cu contrast
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Rezultat examen anatomopatologic:
Macroscopie: multiple fragmente care cumulat măsoară 4/3/1,5 cm, de culoare
alb-gălbuie cu arii violacee.
Microscopie: materialul examinat este reprezentat de parenchim cerebral și o
proliferare tumorală malignă de grad înalt, cu pleomorfism celular și nuclear ridicat,
cu proliferare microvasculară, unele vase având aspect glomeruloid, prin hiperplazia
celulelor endoteliale și formarea de lumene multiple. Se mai observă arii extinse de
necroză, periferic cu pseudopalisadare tumorală focală, arii de hemoragie și izolat
trombi intravasculari. Concluzii: Glioblastom Grad IV OMS.
Pacienta urmează să se prezinte la medicul oncolog pentru consult de
specialitate.

Discuții
Tumorile gliale de grad înalt (III, IV) sunt de două categorii: glioblastom sau
tumori

anaplazice

(astrocitomul

anaplazic,

oligodendrogliomul

anaplazic).

Glioblastomul este cea mai frecventă tumoră cerebrală a adultului, cu o prevalență
estimată de 1-5/100.000.
Prezentarea clinică la debut al unui caz de glioblastom depinde în foarte mare
măsură de dimensiunea și de localizarea acestuia. Cele mai comune simptome la
pacienții cu tumoră glială de grad înalt sunt: cefalee (50-60%), convulsii (20-50%),
simptome de focar neurologic i.e. tulburări de memorie, de vedere, motorii, afazie,
tulburări cognitive sau de personalitate (10-40%) (1). Cele mai frecvente 10 simptome
ale pacienților cu glioblastom sunt: convulsii (37%), deficite cognitive (36%),
somnolență (35%), disfagie (30%), cefalee (27%), confuzie (27%), afazie (24%),
deficite motorii (21%), fatigabilitate (20%), dispnee (20%) (2). Tulburările de
echilibru nesistematizate nu fac parte din tabloul clasic al tumorilor cerebrale, iar
scăderea toleranței la efort, astenia și fatigabilitatea pot fi puse, în cazul pacientei
noastre, pe seama patologiei cardiace: cardiopatie ischemică, angină pectorală de
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efort. Inclusiv tulburarea metabolismului energetic prin gușa nodulară poate conduce
la astenie și fatigabilitate.
Majoritatea pacienților diagnosticați cu glioblastom au mai mult de 65 ani.
Tumorile de dimensiuni mari sunt frecvent asociate cu edem semnificativ, efect de
masă și presiune intracraniană crescută.
Pentru caracterizarea tumorilor cerebrale, imagistica de rezonanță magnetică
(IRM) este superioară tomografiei computerizate (CT). În general, glioblastoamele
preiau periferic substanța de contrast, dar nu și în zona centrală, indicând necroza.
Indiferent de gradul histologic, tumorile gliale de grad înalt prezintă în general
hipersemnal în T2 și FLAIR, dar pot avea și aspectul unei formațiuni multifocale,
infiltrative, necaptante. Se consideră că examinarea IRM cu contrast este suficientă
preoperator, cu mențiunea că IRM funcțional sau tractografierea (prin diffusion tensor
imaging) ar putea îmbunătăți precizia prin evitarea lezării ariilor corticale elocvente
(a vorbirii, motorii ș.a.m.d.). În scopul identificării tumorilor metabolic active, deși
frecvent utilizate doar în scop de cercetare, se pot folosi IRM-Spectroscopie sau
PET(positron emission tomography). Pe IRM-Spectroscopie, glioblastoamele se
caracterizează prin colină crescută și N-acetilaspartat scăzut, iar în PET se constată
creșterea preluării fluorodeoxiglucozei. În acest caz, nu s-au efectuat IRMSpectroscopie sau PET.
În managementul inițial al pacientului, rezecția maximală cu prezervarea
funcțiilor neurologice și securizarea diagnosticului pe baza examenului histopatologic
reprezintă obiectivele principale ale intervenției chirurgicale. Conform unei metaanalize din 2016 (3), rezecția agresivă este asociată cu îmbunătățirea statusului
funcțional, dar posibil și cu creșterea supraviețuirii (4). Supraviețuirea pacienților cu
rezecție totală, subtotală, și fără rezecție din acest studiu (5) a fost de 15, 12, respectiv
7 luni (chiar și după ajustarea pentru mărimea tumorii, localizare, administrarea de
radioterapie). Cei mai importanți factori prognostici sunt vârsta, scorul de performanță
Karnofsky (KPS) și statusul isocitrat hidrogenazei (IDH-mutant sau IDH-wildtype).
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Utilizarea IRM intraoperatorie contribuie la rezecarea semnificativ statistic mai
precisă în cazul în care această tehnică a fost utilizată față de cazurile fără IRM
intraoperatorie (6). Adjuvant intervenției chirurgicale se pot adăugat radioterapia sau
chimioterapia. S-a observat că pacienților geriatrici li se recomandă terapie mai puțin
agresivă pe considerente de toxicitate și efecte adverse, dar în acest fel este influențată
negativ supraviețuirea (7). Terapia printr-o singură modalitate (radioterapie sau
temozolomid în funcție de statusul MGMT) este recomandată pacienților cu un status
funcțional scăzut.
Examenul anatomopatologic este esențial pentru diagnosticul și gradarea
glioblastomului și poate fi efectuat pe piesa de rezecție chirurgicală sau din biopsie
cerebrală (necesară în principal în cazul tumorilor a căror localizare nu permite excizia
completă sau subcompletă sau dacă starea clinică a pacientului nu o permite).
Caracterizarea moleculară a glioblastoamelor (statusul metilării promotorului O6metilguanină-ADN-transferază

MGMT)

permit

prognosticarea

și

predicția

răspunsului la chimioterapia alkilantă.
În ceea ce privește tratamentul profilactic postoperator cu anticonvulsivante,
acesta nu este recomandat pacienților care nu au avut niciun episod de convulsii (8).
În cazul acestei paciente, s-a decis tratamentul cu acid valproic timp de o lună
postoperator.
Se impune diagnosticul diferențial al glioblastomului cu: celelalte tumori gliale
de grad înalt, malformații cavernoase, abces cerebral, limfom cerebral, encefalită,
hemoragie intracraniană, metastaze, necroză postradioterapie, toxoplasmoză
cerebrală.

Concluzie
Cazul de față a pus probleme de diagnostic datorită modalității de prezentare
nespecifice şi a riscului mare atât din punct de vedere operator datorită terapiei
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antiagregante, cât şi a riscului de compresiune determinat de dimensiunile mari ale
tumorii.
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sigmoidiană și abces mezenteric
1

1

Adrian Cătinean, 2Maria Adriana Neag, 3Anca Dana Buzoianu

Departamentul de Medicină internă, Universitatea de Medicină şi Farmacie

“Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca, Romania
2

Departamentul de Farmacologie, Toxicologie şi Farmacologie clinică,

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca,
Romania

Introducere
Boala Crohn (BC) este o boală inflamatorie intestinală cronică, idiopatică, care
poate afecta întreg tractul digestiv, de la nivelul cavității bucale până la anus. Totuși,
aceasta are predilecție pentru partea terminală a intestinului subțire și pentru intestinul
gros (1). Trebuie să menționăm faptul că, aproximativ jumătate dintre pacienții care
prezintă această boală asociază și manifestări extraintestinale (artrită, uveită,
psoriazis, osteoporoză etc) (2).
Etiologia BC rămâne, în continuare, necunoscută. Se consideră că factori
exogeni (flora intestinală), alături de factori endogeni (imunitatea) și de predispoziția
genetică, contribuie la dezvoltarea inflamației la nivelul mucoasei intestinale (3).
Practic, aceste condiții sunt răspunzătoare de apariția dezechilibrului dintre factorii
antiinflamatori și cei proinflamatori, cu predominanța celor din urmă.
Principalul obiectiv terapeutic pentru această boală este reducerea inflamației.
Scăderea magnitudinii acesteia va duce la controlul semnelor și simptomelor BC. Al
doilea obiectiv terapeutic constă în reducerea complicațiilor și îmbunătățirea
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prognosticului pe termen lung (4). Atingerea acestor obiective va duce la menținerea
remisiei bolii pe termen lung.
BC reprezintă o patologie digestivă în care există episoade de activitate a bolii
alternativ cu perioade de remisie. Tratamentul pentru BC este deosebit de important,
atât în fazele active, cât și pentru inducerea și respectiv menținerea remisiei. Un
tratament incorect, în oricare dintre fazele bolii, poate conduce la exacerbări și
complicații.
În continuare vom prezenta cazul unei paciente cu boala Crohn cu evoluție
trenantă ani de zile (5 ani) datorită unui tratament neadecvat și, în final (în momentul
ultimei prezentări la medic) cu un debut agresiv al unor complicații asociate acestei
boli.

Prezentare de caz
Pacientă în vârstă de 36 ani, din mediul urban, se prezintă într-un cabinet
medical privat de gastroenterologie acuzând:
o

grețuri

o

vărsături

o

dureri abdominale difuze

o

absența intermitentă a tranzitului intestinal pentru gaze și materii fecale

o

scădere ponderală >20 % din greutate în ultimele 4 luni

o

astenie fizică marcata

Din istoricul pacientului reținem:
APP
o

Apendicită acută perforată și peritonită generalizată. Apendicectomie

o

Ocluzie intestinală

o

Boală Crohn cu afectare ileo-colică

Neagă consumul de toxice (tutun, alcool).
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În momentul prezentării la medic, pacienta urma tratament cu Budenofalk
(budesonid) 9 mg, 1 plic/zi și Mesalazină 800mg, 3x1cp/zi.

Istoricul bolii actuale
Boala actuală a debutat brusc, în urmă cu 5 ani, printr-un tablou clinic specific
unui sindrom ocluziv, pentru care s-a intervenit chirurgical. În timpul explorării
intraoperatorii s-au evidențiat atât apendicită acută perforată, cât și peritonită
generalizată. Din acest motiv s-a efectuat apendicectomie, lavaj și drenaj. Aspectul
intestinului subțire a ridicat suspiciunea de BC (intestin subțire destins cu multiple
adenopatii și stenoze, ileon terminal cu aspect pseudotumoral). Din acest motiv,
postoperator, s-a efectuat o endoscopie digestivă inferioară, explorare care a confirmat
diagnosticul de boală inflamatorie intestinală, boală Crohn. Ca urmare, s-a inițiat
tratament medicamentos cu Budenofalk 9 mg, 1 plic/zi și Mesalazină 800 mg,
3x1cp/zi. Ulterior, monitorizarea biologică și endoscopică deficitară, nu a certificat
remisiunea bolii, pacienta prezentând numeroase episoade de activitate.
Cu 2 săptămâni anterior prezentării la medic (aprilie 2018), pacienta a început
să prezinte grețuri, vărsături, dureri abdominale de intensitate crescută, cu absența
intermitentă a tranzitului intestinal pentru gaze și materii fecale și astenie fizică
marcată.
Examen clinic la internare:
o

pacientă afebrilă, stabilă hemodinamic, orientată temporo-spațial

o

abdomen dureros în flancul drept

o

tegumente și mucoase palide

o

fără modificări ale aparatelor respirator, cardio-vascular, uro-genital

o

IMC= 17 kg/m2
Examinări de laborator:

o

Hgb- 8,2 g/dl

o

VEM- 76,3 fL
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o

HEM- 23,7 pg

o

CRP- 3,26 mg/dl
Se stabilește un diagnostic de etapă:

o

Boală Crohn

o

Sindrom subocluziv

o

Sindrom malabsorbție

o

Sindrom asteno-adinamic

Scorul CDAI (Crohn's Disease Activity Index) (conform tabelului de mai jos) a
fost 337, ceea ce a indicat o formă de boală medie spre severă.

Examinări imagistice/endoscopice (sistem de videoendoscopie Pentax HD)
(Fig. 1)
Colonoscopie (aprilie 2018):
o

Canal anal: fisură cronică

o

Rect: mucoasă de aspect normal, fără leziuni protruzive

o

Sigmoid: la aprox. 20-22 cm de marginea anală externă, pereți colonici infiltrați,

care nu se destind la insuflație; zona tortuoasă și cu lumen mult îngustat poate fi pasată
cu dificultate, și doar după folosirea imersiei; odată traversată zona stenotică,
progresia nu poate fi făcută, datorită fenomenului de fixare a sigmoidului, probabil
într-un bloc inflamator.
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Fig. 1. Imagini examinare endoscopică
Diagnostic endoscopic: Boală Crohn cu afectare colonică probabilă, stenoză
sigmoidiană, posibil inflamatorie (intrinsecă/extrinsecă).
Se efectuează și biopsie la nivel sigmoidian. Examenul histopatologic pune în
evidență un proces inflamator cronic granulomatos tipic pentru afectarea BC.
Pentru elucidarea diagnosticului se efectuează și un entero CT (mai 2018).
Această examinare pune în evidență:
o

Modificări inflamatorii intestinale cu îngroșare parietală și afectarea

mezenterului
o

Stenoză intestin subțire, cu dilatarea ileonului din amonte
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o

Fistule ileo-ileale și ileo-colice

o

Abces mezenteric (Fig. 2)

Fig. 2. Imagini enteroCT
În urma datelor obținute se decide efectuarea unei intervenții chirurgicale,
intervenție în care se realizează:
o

rezecția blocului aderențial/inflamator

o

rezecție segmentară colon sigmoid (tip Hartmann)

o

rezecție ileo-cecală cu anastomoză ileo-ascendentă L-T

o

colostomie terminală în FIS
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Evoluție postoperatorie:
o

stare generală bună

o

afebrilă

o

Hgb- 7 g/dl

o

CRP- 4,48 mg/dl
Diagnosticul final susținut de datele clinice şi paraclinice
Boală Crohn ileo-cecală medie-severă. Fistulă ileo-sigmoidiană cu bloc

inflamator pelvin. Abces mezosigmoidian și mezenteric. Subocluzie intestinală.
Anemie secundară moderată/severă.
Diagnostic diferențial
o

Ischemie intestinală

o

Adenocarcinom colonic

o

Tumoră de sferă genitală invazivă

o

Tuberculoză intestinală

o

Limfom intestinal

Tratament:
Inducerea remisiunii (boală corticorefractară)
- terapie biologică
o

anti-TNFα – Infliximab (5 mg/kg S 0, 2, 6, 8) / Adalimumab + Azatioprină (1,5-

2,5 mg/kg/zi)
S-au exclus:
-TB pulmonară activă/latentă
- infecție VHB, VHC, HIV
- infecție Clostridium difficile +/- CMV, HSV, VZV
Menținerea remisiunii
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Terapie biologică
o

anti-TNFα – Infliximab/ Adalimumab + Azatioprină (1,5-2,5 mg/kg/zi)

o

anti-adeziune (Vedolizumab, Ustekinumab) (dacă se impune)

Evoluție:

Pacienta a continuat postoperator tratamentul cu Infliximab 1 perfuzie la 2 luni,
Azatioprină 100 mg și Megasporebiotic. În prezent este în stare de remisiune clinică
completă, prezintă un scaun /zi, de consistență normală și a câștigat 3 kg după ultima
intervenție chirurgicală. S-a efectuat și intervenția chirurgicală de repunere în tranzit
al cadrului colic.
Discuții
La ora actuală, terapia BC include terapia medicamentoasă, terapia nonfarmacologică (regim alimentar, renunțarea la fumat) și, în cazuri severe, intervenția
chirurgicală. Conform ghidurilor, clasele de medicamente utilizate în prezent pentru
tratamentul BC sunt:
•

Antiinflamatoarele intestinale (derivații de acid 5 amino-salicilic) – mesalazină

•

Glucocorticoizii

–

hemisuccinat

de

hidrocortizon,

prednison

sau

metilprednisolon, budesonid
•

Antibioticele – metronidazol, ciprofloxacină

•

Imunosupresoarele – azatioprină, 6-mercaptopurină, metotrexat

•

Terapia biologică (agenți anti TNF-α) – infliximab, adalimumab, certolizumab,

natalizumab, ustekinumab (5)
În cazul de față, pacienta prezenta o formă moderat-severă de boală însă,
tratamentul era al unei forme ușoare-moderate, cu risc scăzut. Antiinflamatoarele
intestinale și glucocorticoizii sunt recomandate în formele ușoare de boală, atât pentru
controlul simptomatologiei, cât și pentru inducerea remisiei. Deoarece stadiul bolii
era al unei BC severe, ar fi trebuit să se treacă la următoarea treaptă de terapie cu
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imunosupresoare, respectiv agenți anti TNF-α (5). Azatioprina și 6-mercaptopurina
nu trebuie recomandate pentru inducerea remisiei pe termen scurt. Ele sunt eficiente
în momentul renunțării la glucocorticoizi și în cazul în care se dorește menținerea
remisiei bolii. Agenții anti TNF-α se recomandă în cazurile rezistente la tratament cu
glucocorticoizi (6). Studiile au arătat că asocierea de infliximab cu imunosupresoare
este mai eficientă decât administrarea separată a acestor substanțe, în special la
pacienții naivi cu aceste substanțe (7).
În condițiile unei boli active, severe, ar trebui luată în considerare și terapia cu
anti-integrine (ex. vedolizumab) singure sau în asociere cu imunosupresoare.
Ustekinumabul se recomandă pacienților cu BC moderată-severă, care nu au răspuns
la tratamentul cu glucocorticoizi, tiopurine, metotrexat sau agenți anti TNF-α (8).
Din cazul prezentat și recomandările terapeutice din ghiduri, ne putem da seama
că pacienta nu a fost tratată corespunzător. Antiinflamatoarele intestinale (mesalazina)
sunt eficiente pentru ameliorarea simptomatologiei însă, administrată per os nu s-a
dovedit eficientă în mod constant, în comparație cu placebo, pentru inducerea
remisiunii și vindecarea leziunilor de la nivelul mucoasei la pacienții cu BC activă.
În momentul prezentării în serviciul nostru, datorită diagnosticului de BC fistulizantă,
se decide schimbarea terapiei și introducerea infliximabului și a azatioprinei.
Recomandările efectuate, în conformitate cu recomandările din ghiduri, s-au dovedit
a fi eficiente. În plus, s-au asociat și probiotice (spori) care contribuie la refacerea
florei intestinale și ameliorarea simptomatologiei la acest nivel.

Concluzie
BC reprezintă o boală inflamatorie intestinală în care terapia corectă este
esențială, atât pentru controlul manifestărilor din fazele active ale bolii, cât și pentru
inducerea/menținerea remisiunii și prevenirea complicațiilor. Prin prezentarea acestui
caz am încercat să subliniem importanța recomandării unei terapii optime, în funcție
de stadiul bolii. Probabil, inițierea mai devreme, a unei terapii cu imunosupresoare
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sau agenți biologici sau combinații între acestea, ar fi prevenit complicațiile bolii și
pacienta ar fi beneficiat de o calitate a vieții superioară în perioada respectivă.
S-a obținut consimțământul informat al pacientei pentru publicarea acestui caz
clinic.
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Introducere
Lipomatoza multiplă familială este o afecțiune benignă rară, transmisă
autosomal dominant, afectând mai mult sexul masculin, caracterizată prin apariția a
multiple lipoame subcutanate localizate preponderent la nivelul trunchiului și al
membrelor. Pacientul nostru aflat în decada a șasea de viață a suferit în decursul vieții
mai multe intervenții chirurgicale, diagnosticul acestei afecțiuni fiind stabilit în urmă
cu 9 ani (2009), după o intervenție chirurgicală în cursul căreia s-au excizat peste 100
de lipoame subcutanate de pe trunchi și membre. În cursul acestui an s-a efectuat o
nouă intervenție chirurgicală în cursul căreia s-au extirpat peste 200 de lipoame
subcutanate de la nivelul trunchiului și membrelor.
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Prezentarea trece în revistă principalele date cunoscute în literatură și discută
elementele diagnosticului pozitiv și a celui diferențial pentru această afecțiune.
Am ales acest caz clinic datorită multitudinii formațiunilor tumorale constituite
din celule adipoase mature care continuă să se dezvolte în țesutul celular subcutanat
atât la nivelul toracelui, cât și la nivelul abdomenului, perineului, a membrelor
superioare, precum și a membrelor inferioare, pacientul suferind în timp mai multe
intervenții chirurgicale de excizie locală, urmate de sutura tegumentului supraiacent.
Numărul cel mai mare de lipoame excizate pentru astfel de lipoame citat în literatură
este de 160.

Prezentare de caz
Pacientul în vârstă de 54 de ani, este internat în serviciul de chirurgie pentru
apariția și creșterea în dimensiuni a multiple formațiuni tumorale localizate
subcutanat, de dimensiuni variabile, începând de la 4-5 mm până la 60 mm, unele
dintre ele producând o jenă dureroasă locală și împiedicându-l să se deplaseze și să
stea pe șezut în bune condiții (cele situate pe fața internă a treimii superioare a
coapselor). După cum se poate observa, pacientul este obez (IMC 34) (Fig. 1).
Menționăm faptul că pacientul a suferit în decursul ultimilor 30 ani alte patru
intervenții chirurgicale. În cursul primelor două intervenții s-au extirpat câte trei
lipoame localizate la nivelul brațelor, nepunându-se în discuție problema unei
lipomatoze. În cursul celei de a treia intervenții chirurgicale, efectuată în serviciul
nostru în urmă cu 9 ani, s-au excizat 30 de formațiuni lipomatoase localizate pe brațe
și antebrațe. Examenul histopatologic a confirmat diagnosticul de lipoame. În cursul
celei de a patra operații, efectuată de noi în urmă cu 5 ani, am realizat excizia a 120
lipoame subcutanate localizate pe torace, abdomen, perineu și coapse (Chirilă și
Gligor 2014). Diagnosticul anatomopatologic și de această dată a relevat prezența
tumorilor constituite din celule adipoase mature.
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Fig. 1. În ortostatism, văzut din partea stângă, se poate observa obezitatea
abdominală marcată
Primele lipoame au apărut în decada a 3-a de viață, unele dintre ele au crescut
în dimensiuni un timp, apoi au stagnat. Primele două operații s-au efectuat în decada
a 3-a de viață.
Pacientul a fost internat din nou în acest an (2018) pentru acuze dureroase la
nivelul feței interne a coapselor care produceau dificultăți la mers, precum și în poziția
șezândă, pentru creșterea formațiunilor tumorale subcutanate de la nivelul spatelui, cu
jena dureroasă la acest nivel și apariția unui număr mare de lipoame la nivel
abdominal. Pacientul credea că adipozitatea marcată abdominală este dată de prezența
lipoamelor. Formațiunile tumorale aveau o consistență moale, unele erau polilobate,
marea majoritate nedureroase, fiind mobile față de planurile supra și subiacente.
Analizele de laborator efectuate anterior intervenției chirurgicale au evidențiat
o ușoară anemie hipocromă (Hemoglobină: 12 g/dL; Hematocrit: 35,8%) și
leucocitoză (11560/microL), discretă hiperglicemie (112 mg/dl) și creșterea
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nesemnificativă a alanin-transaminazei (50 U/L). Electrocardiograma a fost fără
modificări patologice semnificative. Radiografia toracică a relevat un interstițiu
pulmonar ușor accentuat peri- și infrahilar; cord orizontalizat.
Intervenția chirurgicală s-a realizat seriat, în trei timpi operatori datorită
dificultății de poziționare a pacientului pe masa de operație. În total s-au excizat 229
de lipoame (în trei intervenții, prima dată un număr de 179 lipoame (Fig. 2) și apoi la
interval de 7 zile încă 28 lipoame, iar în ziua a 8-a alte 22 de lipoame).

Fig. 2. Cele 179 de lipoame excizate introduse într-o pungă de material plastic,
pregătite pentru a fi trimise la serviciul de anatomie patologică pentru a fi analizate
histopatologic
Prima intervenție s-a realizat în anestezie generală prin intubație oro-traheală,
pacientul fiind așezat în decubit dorsal, așa cum se poate vedea în Fig. 3, marcajele
realizate preoperator cu marker permanent albastru fiind mai slab vizibile după
aseptizarea tegumentului prin badijonare repetată cu soluția de betadină. Menționăm
faptul că formațiunile lipomatoase nu au recidivat în locurile de unde fuseseră excizate
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în serviciul nostru, dar s-au dezvoltat practic în restul țesutului adipos subcutanat,
inclusiv în vecinătatea cicatricelor formate postoperator.

Fig. 3. Lipoamele toracice anterioare, abdominale anterioare, pubiene, din cele 2/3
superioare ale coapselor
Am reușit să excizăm lipoamele subcutanate de pe fața anterioară a toracelui,
de pe abdomen, cele de la nivelul antebrațului și brațului drept, cel stâng neputând fi
abordat datorită necesității menținerii abordului venos și monitorizării tensiunii
arteriale și a pulsului din cursul intervenției. De asemenea, au fost excizate și
lipoamele situate la nivelul coapselor și cele existente la baza scrotului. Dedesubtul
genunchilor nu au fost găsite tumori lipomatoase dezvoltate. Formațiunile
lipomatoase au fost în prealabil marcate cu marker, așa cum se poate constata în Fig.
4-7.
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Fig. 4. În ortostatism formațiunile reperate palpatoric au fost marcate cu marker
permanent, în această figură fiind vizibilă localizarea toracică anterioară, abdominală,
pubiană și la nivelul coapselor

Fig. 5. O parte a lipoamelor subcutanate de la nivelul antebrațului drept
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Fig. 6. O parte a lipoamelor marcate la nivelul membrului superior stâng, fața
anterioară a coapsei stângi, abdomen și parțial torace

Fig. 7. Lipoamele din regiunile lombare, sacrală, fiind vizibile și cele marcate pe
fața posterioară a brațului și antebrațului drept
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De multe ori, după efectuarea unei incizii la suprafața tegumentului supraiacent
lipomului marcat, se constata prezența unor formațiuni mai mici lipomatoase
independente, nemarcate anterior, care au fost excizate prin aceeași incizie, motiv
pentru care numărul inciziilor de la nivelul pielii este mai mic decât numărul de
formațiuni lipomatoase excizate în final.
Cea de a doua intervenție, realizată la 7 zile după prima intervenție chirurgicală,
a permis excizia în anestezie locală cu Xilină1% a 28 de lipoame, neabordate la
intervenția precedentă, localizate la nivelul membrului superior stâng și pe fețele
laterale ale toracelui. În cea de a treia intervenție s-au excizat alte 22 lipoame, cele
omise neintenționat de la nivelul fețelor laterale ale coapselor, toracelui și
abdomenului, în cele mai multe cazuri datorită ștergerii marcajului în urma badijonării
repetate cu soluția de betadină utilizată ca antiseptic tegumentar, rămânând neexcizate
doar 8 lipoame dorsale (Fig. 8 și Fig. 9)

Fig. 8. Lipoamele de pe antebrațul stâng, brațul stâng parțial, regiunea lombară
stângă
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Fig. 9. Lipoamele de la nivelul spatelui, observându-se faptul că sunt prezente doar
în jumătatea inferioară a acestuia

Toate inciziile practicate au fost suturate cu fire separate de material sintetic
neresorbabil, suprimat la cca 14 zile postoperator. În primele trei zile postoperator a
necesitat terapie antialgică, dar mobilizarea a fost precoce și vindecarea plăgilor fără
complicații. Postoperator după prima intervenție timp de 7 zile a urmat terapie
antitrombotică parenterală cu Fraxiparine și antibiotică intravenoasă cu Augmentin,
externarea fiind efectuată în ziua a 2-a postoperator după ce-a de a treia operație.
Examenul histopatologic a evidențiat țesut adipos întrerupt de travee
conjunctive de grosimi diferite (Fig. 10 și Fig. 11), cu vase de sânge cu stază, aspectul
pledând pentru fibrolipoame. Dimensiunea totală a țesutului adipos excizat a fost de
25x19x6 cm3.
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Fig. 10. Imagine de microscopie optică (microscop Leica DM 1000LED), colorație
hematoxilină-eozină (HE), mărire 40x: proliferare de adipocite mature, fără atipii,
mitoze sau fibroblaști, cu travee fibrovasculare

Fig. 11. Imagine de microscopie optică (microscop Leica DM 1000LED), colorație
hematoxilină-eozină (HE), mărire 100x: detaliu de travee fibrovasculară cu stază și
inflamație cronică ușoară
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Discuții
Lipomatoza multiplă familială (LMF) constituie un sindrom ereditar rar cu o
prevalență necunoscută și o incidență de 0,002%, având o transmitere autosomal
dominantă. Pentru această afecțiune în literatură este descrisă existența a multiple
lipoame încapsulate la nivelul trunchiului și extremităților, fără a se întâlni însă
formațiuni lipomatoase și la nivelul capului și al umerilor (Toy 2003, Gologorsky et
al 2007). Numărul lipoamelor poate varia mult, un pacient putând avea zeci și sute de
lipoame, cu dimensiuni ce încep de la câțiva milimetri și pot ajunge la mai mulți
centimetri. Pacientul nostru a avut lipoame unele foarte bine delimitate, altele cu
caracter mai difuz, localizate de multe ori unele lângă altele, astfel încât și marcajul
preoperator a evidențiat nu rareori câte o formațiune tumorală subcutanată, deși în
momentul exciziei s-au constatat mai multe, acestea fiind excizate prin aceeași incizie
practicată inițial. Dimensiunea lipoamelor a variat între 5-6 mm și 80 mm. De
menționat că lipoamele nu au recidivat exact în locurile din care au fost excizate
anterior. Rareori în literatură a fost descrisă regresia spontană sau malignizarea (Toy
2003).
Deși prezența lipomatozei multiple a fost remarcată de Brodie în 1847,
Murchinson

este

creditat

cu

descrierea

acesteia

în

1857

(http://www.lipomadoc.org/fml.html), în timp ce aspectul ereditar a fost constatat de
către Blashko în 1891 (Toy 2003).
Afecțiunea se pare că ar avea o transmitere autosomal dominantă, iar sexul
masculin ar fi afectat de două ori mai frecvent decât cel feminin. Și în cazul
pacientului prezentat de noi lipoame au fost constatate la unii dintre bărbații familiei,
și anume un bunic și un văr. Singurul fiu al pacientului este și el supraponderal, cu un
țesut celular subcutanat foarte bine dezvoltat, o hernie inghinala operată, dar încă nu
s-au pus în evidență formațiuni tumorale subcutanate adipoase, vârsta fiind sub 30 ani.
Cercetările recente au constatat existența unei translocații între gena HMGIC
(high-mobility-group protein isoform I-C) situată la nivelul brațului lung al
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cromozomului 12, în poziția 12q15, cu gena LLP (lipoma preferred partner) situată la
nivelul cromozomului 3 (Rosmaninho et al 2012). Proteina codificată de gena LPP
pare a fi implicată în adeziunea intercelulară și motilitatea celulară, putând funcționa
ca și co-activator transcripțional la nivelul nucleului, ca partener regulator al
factorului transcripțional ETV5 ca senzor al semnalului extracelular ce induc invazia
tumorală în cancerul endometrial (Colas et al 2012), iar localizarea genei la locul de
convergență al unor translocații cromozomiale întâlnite în cadrul anumitor afecțiuni
prin pierderea funcției poate crește migrarea celulară și diseminarea celulelor
tumorale (Kuriyama et al 2016). Pacientului nostru nu i s-au efectuat teste genetice.
Diagnosticul s-a stabilit pe baza afectării mai multor membri ai familiei, precum și a
dezvoltării a sute de tumori lipomatoase benigne la nivelul trunchiului și membrelor,
fără afectarea umerilor și a capului și gambelor.
Se cunoaște foarte bine faptul că lipoamele sunt cele mai frecvente tumori
subcutanate benigne, cu o incidență de cca 0,21% pe an (Gologorsky et al 2007).
Etiologia lor este necunoscută, unii autori implicând traumatismele locale, alții
diverse modificări genetice: la nivelul brațului lung al cromozomului 12 (12q13-15)
în 65% din cazuri, deleții la nivelul brațului lung al cromozomului 13 în 10% din
cazuri, la nivelul brațului scurt al cromozomului 6 (6p21-23) în 5% din cazuri, alte
modificări sau un cariotip normal în 15-20% din cazuri (Charifa și Badri 2018).
Aceste formațiuni tumorale benigne pot apărea ca formă sporadică sau familială:
lipomatoza familială multiplă și boala Madelung, conform cu împărțirea făcută de Das
Gupta în 1970 (citat de Gologorski et al 2007).
Lipomatoza poate fi întâlnită în cadrul unor sindroame congenitale, familiale
sau idiopatice. Lipomatoza multiplă familială (LFM) este o afecțiune rară, așa cum a
fost menționat anterior, cu transmitere autosomal dominantă, deși au fost întâlnite
cazuri și cu transmitere recesivă (Keskin et al 2002), cu o ușoară predominanță
masculină. Adesea lipoamele sunt nedureroase, în multe cazuri țesutul adipos în acest
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sindrom este neîncapsulat, uneori infiltrând țesutul adiacent subcutanat sau chiar
muscular.
Cea de a doua afectare familială, cu care trebuie făcut un diagnostic diferențial
al LFM, boala Madelung, care mai poartă numele de sindrom Launois-Bensaude, sau
lipomatoză simetrică, sau lipomatoză simetrică multiplă, sau lipomatoza gâtului,
reprezintă o formă de lipomatoză dobândită, cu cazuri sporadice, cu etiologie
necunoscută, considerându-se că ar putea fi o afecțiune endocrină, fiind descoperite
și

mutații

ale

genei

MT-TK

din

ADN-ul

mitocondrial

(https://rarediseases.info.nih.gov/diseases/6957/madelung-disease). În cadrul acestei
afecțiuni leziunile adipoase se constituie în depozite localizate mai ales la nivelul
gâtului și a umerilor. Este descrisă o asociere cu alcoolismul în 90% dintre cazuri,
reprezentate de bărbați cu vârsta cuprinsă între 30 și 60 ani, deși pot apare și la femei
sau în lipsa consumului de alcool, precum și în caz de hiperlipidemie, hiperuricemie,
hiperlipoproteinemie, diabet zaharat, boli sistemice mitocondriale (Medapill și Vasu
2010), hipertensiune sau boli hepatice. Acest tip de lipomatoză se poate asocia unor
tumori maligne (Guastella et al 2002)
Angiolipomul este o formațiune tumorală dureroasă localizată în țesutul celular
subcutanat, având toate caracterele lipomului, bine vascularizată.
Hibernomul este o neoplazie benignă rară, dezvoltată din celulele adipoase
brune (Greenbaum et al 2016), cu afectarea adulților cel mai frecvent în decada a 4a de viață, având o discretă predominanță masculină, apărută mai frecvent în țesutul
celular subcutanat și muscular al capului și gâtului, dar și la nivelul coapselor, a
spatelui, a toracelui, abdomenului și brațelor. Se mai numește lipom fetal, lipom
format din țesut adipos embrionar, lipom format din adipocite imature (Furlong et al
2010) iar culoarea brună este datorată vascularizației și conținutului bogat în citocromi
al celulelor adipoase brune (Paul et al 1989). Hibernomul este de obicei o tumoră
solitară, bine delimitată, încapsulată, având o consistență moale, masa tumorală de
culoare variabilă de la galben bronz până la maroniu, cu creștere lentă, nedureroasă.
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La nivel genetic sunt considerate caracteristice rearanjările de tip deleție a genei
MEN1, localizată la nivelul brațului lung al cromozomului 11 (11q13.1), ori
modificări ale genei GARP din poziția 11q13.5.
Lipomatoza indusă de medicamente poate apărea în cadrul utilizării unor
steroizi sau a unei medicații antiretrovirale.
Diagnosticul diferențial implică și excluderea unei boli Dercum, numită și
adiposis dolorosa sau boala Anders, care se caracterizează prin existența mai multor
formațiuni lipomatoase dureroase datorită compresiunilor nervoase la nivelul
trunchiului, antebrațelor și gambelor, fiind întâlnită la femeile obeze cu vârsta
cuprinsă între 35 și 50 de ani. Se poate asocia cu depresie, letargie sau confuzie. Cauza
apariției aceste afecțiuni rămâne necunoscută, dar s-a pus problema existenței unei
disfuncționalități la nivelul sistemului nervos, exercitarea de presiune mecanică
asupra nervilor, o disfuncție a țesutului adipos (defect local al metabolismului lipidic
în formarea acizilor grași mononesaturați) sau traumatismele (Hansson e al 2012).
Liposarcomul, spre deosebire de lipom/lipomatoză, este o tumoră malignă rară
ce apare în celulele adipoase din țesuturile moi profunde, formând tumori mari, fiind
cunoscute mai multe subtipuri: bine diferențiat, dediferențiat (tumoră bine diferențiată
adiacentă uneia slab diferențiate), liposarcom mixoid și liposarcom pleiomorf.
Sindromul Bannayan-Zonana este o boală rară caracterizată prin apariția a
multiple lipoame subcutanate, macrocefalie și hemangioame, având o transmitere
autosomal dominantă, la nivel genetic existând mutații ale genei PTEN (10q23.31),
implicată și în alte sindroame de polipoză hamartomatoasă (Peutz-Jeghers, polipoza
juvenilă, sindromul Cowden).
Sindromul Cowden sau sindromul de hamartoame multiple se transmite în mod
autosomal dominant, pacienții prezentând multiple hamartoame și un risc crescut de
cancer mamar, tiroidian, uterin în decursul vieții. Mutații ale genei supresoare
tumorale PTEN sunt constatate la 11-80% dintre pacienți (Ma et al 2018).
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Au fost semnalate cazuri de lipomatoză după chimioterapia adresată unei tumori
maligne și transplantul de celule stem (Bracaglia et al 2014), fiind citată în literatură
posibilitatea de inducere a lipom-genezei de către anumite chimioterapice actuale,
cum ar fi spre exemplu bortezomibul (Gotoh et al 2010).
Tratamentul lipoamelor multiple implică în mod obișnuit excizia chirurgicală,
liposucția sau se poate tenta injectarea unor substanțe cum este fosfatidil-colina sau
steroizii (Hayward et al 2018) în scopul de a realiza lipoliza, scăzând astfel în
dimensiuni formațiunile tumorale adipoase. Ultima metodă însă este grevată de o
scădere între 44-75% a dimensiunilor lipoamelor, uneori de creșterea acestora, sau
recidiva lor (Amber et al 2014), modificările fibrotice și destrucțiile capsulei
formațiunilor tumorale îngreunând mult o excizie chirurgicală ulterioară posibil
necesară.

Concluzie
LMF este o afecțiune rară, caracterizată prin zeci sau chiar sute de lipoame
subcutanate, unele dintre ele producând deformarea regiunilor afectate, rareori
producând durere sau jenă locală, cu excepția cazurilor în care cresc mult în
dimensiuni și sunt localizate în zone ce sunt supuse traumatismelor locale sau
împiedică mobilitatea pacienților. De multe ori ajung să fie excizate chirurgical din
motive estetice.
Consimțământul informat pentru prelucrarea datelor și al fotografiilor realizate
a fost obținut de la pacient.
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Introducere
Adenomul pleomorf (cunoscut și sub denumirea de tumoră mixtă) este o tumoră
benignă a glandelor salivare cu o diversitate citomorfologică și structurală largă, ce
reprezintă 45-75% din totalul tumorilor de glande salivare, cu o medie a vârstei la
prezentare cuprinsă între 43-46 de ani, mai frecventă la femei. (1) Etiologia ei rămâne
neelucidată, sugerându-se la un moment dat implicarea virusului simian SV40. (2)
Cel mai frecvent situs al adenoamelor pleomorfe (70-80% din cazuri) este
reprezentat de polul inferior al lobului superficial al glandei parotide; numai 10% sunt
localizate în glandele submaxilare și 1% în sublinguale; localizări extrem de rare sunt
glandele salivare minore, în principal la nivelul joncțiunii palatului dur cu cel moale,
buzele, cavitățile rino-sinusale și laringele. (3) Adenomul pleomorf se poate
transforma malign (carcinom scuamos ex-pleomorphic adenoma), evoluție sugerată
de creșterea rapidă în diametru a tumorii cu interesare nervoasă, după mai mulți ani
de creștere lentă. (4)
Autorii prezintă cazul unui adenom pleomorf masiv dezvoltat la nivelul unei
glande submaxilare, la un bărbat de 67 de ani, tumoră a cărui creștere lentă a fost
întreruptă de o hemoragie intratumorală ce a pus în discuție transformarea malignă a
tumorii.
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Prezentare de caz
Pacient de sex masculin, pensionar din mediul rural, în vârstă de 67 de ani, s-a
prezentat în ambulatoriul ORL pentru apariția bruscă, în urmă cu 3 săptămâni, a
disfagiei asociată cu odinofagie și tulburări respiratorii, simptome asociate cu o
formațiune tumorală masivă la nivelul lojei submaxilare stângi (Fig. 1). Din istoricul
medical al pacientului am reținut următoarele: adenocarcinom de prostată,
diagnosticat și tratat multimodal în urmă cu 4 ani, controlat loco-regional;
hipertensiunea arterială esențială stadiul II, sub tratament cronic cu Tarka 180mg/2mg
(clorhidrat de verapamil/trandolapril) de aproximativ 7 ani. Pacientul era un mare
fumător (media de 35 țigarete/zi) și consumator ocazional de alcool tare.

Fig. 1 Masă tumorală masivă la nivelul lojei submaxilare stângi
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Pacientul a relatat prezența masei tumorale cervicale de aproximativ 24 de ani,
cu o creștere lentă în dimensiuni în acest interval de timp. Evoluția benignă a fost
întreruptă de apariția simptomelor digestive superioare și respiratorii de aproximativ
3 săptămâni corelate cu durere spontană și la palpare în zona tumorii dar și la
deglutiție.
Examenul obiectiv ORL a pus în evidență o masă tumorală de aproximativ
12/5,5cm situată la nivelul ariei de proiecție a glandei submaxilare, cu tegumentul
suprajacent aderent de formațiunea tumorală, mobilă însă față de planurile subjacente.
Formațiunea avea o consistență fermă și sensibilitate la palpare. Nu s-au decelat alte
modificări în sfera ORL.
Având în vedere istoricul oncologic al pacientului și prezența tumorii cervicale
stângi, prima investigație în scop diagnostic a fost computer-tomografia cervicală cu
substanță de contrast; aceasta a confirmat prezența masei tumorale submaxilare stângi
(Figura 2) bine definită, neomogenă, fără alte modificări ale organelor cervicale.
Examinarea CT a toracelui nu a ridicat suspiciunea unor determinări secundare
pulmonare. Examenul clinic uro-oncologic a confirmat controlul loco-regional pentru
afecțiunea malignă prostatică. Determinările de laborator (hemoleucogramă, VSH,
probe inflamatorii, metabolice, PSA) s-au încadrat în valorile normale de referință.
S-a interpretat cazul ca tumoră masivă submaxilară stângă fără a se putea
exclude caracterul malign (degenerare malignă a unui adenom pleomorf cu evoluție
îndelungată sau o tumoră malignă primitivă sincronă de glandă submaxilară) sau de
determinare metastatică la distanță a adenocarcinomului prostatic diagnosticat și tratat
în urmă cu 4 ani (localizarea pe partea stângă, creșterea rapidă asociată cu durere și
tulburări respiratorii).
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Fig. 2 Imagine CT cervical, axial, post-contrast, ce relevă o masă tumorală bine
definită, ne-omogenă, cu calcifieri interne și zone hipodense, situată la nivelul
glandei submaxilare stângi.
S-a intervenit chirurgical, practicându-se extirparea formațiunii tumorale în bloc
cu tegumentul suprajacent aderent de formațiune și disecția cervicală selectivă pentru
nivelele ganglionare Ia stg. (submentonier), Ib stg. (submaxilar) și IIa stg.
(subdigastric). (Figura 3) Intervenția s-a efectuat în anestezie generală cu intubație
orotraheală. Postoperator, pacientul a urmat antibioterapie cu spectru larg (Amoxiplus
1,2g x 2/zi, iv) și antialgic. Nu s-au înregistrat complicații postoperatorii imediate sau
tardive, vindecarea a fost per primam cu suprimarea drenajului aspirativ submaxilar
la 48 de ore postoperator și a firelor de sutură la 7 zile postoperator.
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Fig. 3 Piesa de rezecție (tegument + formațiune tumorală + specimen de disecție
cervicală selectivă Ia-Ib-IIa stg.)
Rezultatul histopatologic al piesei de rezecție a fost de adenom pleomorf de
glandă submaxilară cu degenerare chistică prin hemoragie intratumorală. (Figura 4)
Nu s-au decelat mitoze sau alte semne de transformare malignă, ganglionii excizați
(nivel Ia -2, nivel Ib -4, nivel IIa - 4) nu au prezentat elemente tumorale. Tegumentul
suprajacent tumorii a fost infiltrat inflamator cu polimorfonucleare, fără elemente
tumorale maligne.
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Fig. 4 Aspectul microscopic de adenom pleomorf cu degenerare chistică prin
hemoragie intratumorală.
Calendarul de urmărire postterapeutică a constat în examen obiectiv ORL
(inclusiv endoscopie ORL cu nazofibroscop flexibil Storz) la 6 luni și 1 an. La vizita
de 18 luni s-a efectuat o ecografie laterocervicală ce nu a identificat semne de
recurență tumorală. La 6 ani postterapeutic pacientul este fără recurență tumorală
cervicală.
Discuții
Adenomul pleomorf se prezintă de obicei ca o masă tumorală cu creștere lentă
pe parcursul mai multor ani, nedureroasă. Creșterea rapidă în dimensiuni ridică
suspiciunea transformării maligne. Aspectul macroscopic este de o tumoră unică,
mobilă, bine circumscrisă, alb-gri, cu suprafața boselată. Pe secțiune poate prezenta
degenerare chistică, infarctizare masivă sau focală. Microscopic, adenomul pleomorf
este înconjurat de o capsulă fibroasă de grosime variabilă, dar care este focal
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deficientă și permite penetrarea capsulei prin pseudopode ce pot constitui cauza
recurențelor. Din acest motiv se impune exereza tumorii împreună cu țesutul glandular
adiacent (și nu enucleerea simplă). Imunohistochimia poate fi utilă pentru
diferențierea adenomului pleomorf de alte tumori, iar determinările moleculare pot
evidenția aberații citogenetice în 70% din cazuri. (5)
Transformarea malignă a adenomului pleomorf apare în 2-7% din cazuri și este
asociată cu lobul profund al glandei parotide, cu multiplele recurențe, sexul masculin
și vârsta înaintată. (3)
Cazul prezentat de autori se încadrează în cazurile rare atât ca localizare - glanda
submaxilară - cât și ca prezentare - o tumoră voluminoasă care a avut o creștere lentă
în dimensiuni o lungă perioadă de timp dar care a prezentat brusc o creștere în
dimensiuni, care, asociată cu vârsta pacientului, cu sexul masculin și istoricul medical
al acestuia, orienta către o transformare malignă a tumorii submaxilare.

Concluzie
Deși cea mai frecventă localizare a adenomului pleomorf este glanda parotidă,
tumora mixtă de glandă salivară trebuie avută în vedere pentru orice localizare de
glandă salivară, majoră sau minoră; creșterea rapidă în dimensiuni asociată cu durere
dar nu cu deficit neurologic (paralizie nerv facial sau hipoglos) nu se corelează cu
transformarea malignă.
Pentru prezentarea cazului și a iconografiei asociate a fost obținut
consimțământul pacientului.
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Un caz de moarte subită prin hemoragia unui ulcer varicos.
Capcane medico-legale în cercetarea de la fața locului
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Introducere
Este bine cunoscut faptul că varicele venoase reprezintă o patologie comună
care afectează un procent de 14–59 % din populația țărilor dezvoltate (1). Ulcerele
varicoase ale membrelor inferioare se referă la leziuni deschise localizate în regiunea
anatomică cuprinsă între genunchi și articulația gleznei, care apar în prezența bolii
venoase (2) și reprezintă cea mai frecventă cauză de ulcere ale membrelor inferioare,
fiind răspunzătoare de 60-80% din acestea (3).
În evoluția lor, varicele pot determina complicații severe incluzând edemul,
dermatita, ulcerația și chiar hemoragii severe (4). Aceasta din urmă complicație se
poate dovedi a avea în unele cazuri un final infaust, fiind o patologie primejdioasă
pentru viață, ducând chiar și la apariția unei morți subite.
Factorii de risc în dezvoltarea ulcerelor varicoase includ: sexul feminin,
obezitatea, traumatismele, imobilizarea, tromboza venoasă profundă, flebita și
mutațiile factorului Leiden (5).
Am ales acest caz clinic, transformat în caz medico-legal, din două motive
principale. În primul rând, reprezintă o excepție de la evoluția obișnuită a ulcerelor
varicoase, excepție de care trebuie să țină cont medicul curant în ceea ce privește
informarea pacientului său, dar mai ales și acesta din urmă, să știe cum să reacționeze
în cazul apariției unei astfel de hemoragii fulminante. În al doilea rând, acest caz
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prezintă importanță medico-legală tocmai prin amploarea hemoragiei și a cantității de
sânge în care a fost găsit cadavrul, care la prima vedere a creat tabloul unei morți
violente, tablou de natură a pune pe piste false investigatorii și să determine panică în
rândul aparținătorilor.

Prezentarea de caz
Pacienta în vârstă de 74 ani a fost găsită decedată la domiciliu, în pat, în decubit
dorsal, cu membrele inferioare atingând podeaua, într-o cantitate mare de sânge (Fig.
1). Examinarea restului locuinței a evidențiat urme de sânge pornind din baie,
continuându-se pe hol și ajungând în dormitorul unde a fost găsită (Fig. 2, Fig. 3 si
Fig. 4). Urmele de sânge aveau caracter venos fiind sub forma unor bălți, neexistând
urme de jet sanguin la distanță.

Fig. 1. Poziția în care a fost găsită victima
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Fig. 2. Urme de sânge în baie

Fig. 3. Urme de sânge pe hol (săgeata arată urma de sânge cu forma tălpii piciorului).
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Fig. 4. Urmele de sânge se continua în dormitor, la locul găsirii cadavrului

Fig. 5. Ulcer varicos cu diametrul de 3 mm, sursa hemoragiei găsite în
apartament
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Examinând cu atenție cadavrul, am observat la nivelul feței anterioare a
articulației talocrurale drepte, un ulcer având diametrul de 3 mm care se suprapunea
peste un traiect varicos supradenivelat de culoare violacee, și era acoperit cu o crustă
hematică, care s-a detașat cu ușurință la atingere (Fig. 5). Din acesta pornea o urmă
de sânge cu traiect oblic descendent și care se continua la nivelul bălții de sânge de pe
covor.

Fig. 6. Lividități cadaverice palide, reduse în dimensiuni, evidențiate în partea
superioară a regiunii toracice
Autopsia medico-legală a fost efectuată a doua zi în cadrul Institutului de
Medicină Legală Cluj-Napoca. La examenul extern, s-a constatat existența semnelor
de moarte reală, cu mențiunea că lividitățile cadaverice erau palide, slab evidențiate,
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aproape absente, sugerând o hemoragie masivă (Fig. 6). Nu s-au consemnat semne de
violență, însă erau evidente multiple traiecte varicoase la nivelul membrelor
inferioare, peste care s-a suprapus ulcerul amintit mai sus (Fig. 7 si Fig. 8).

Fig. 7. Localizarea anatomică a ulcerului varicos Fig. 8. Detaliu ulcer varicos
La examenul intern al cadavrului s-au decelat următoarele modificări patologice
semnificative: edem cerebral, ramolisment cerebelos (Fig. 9), ateroscleroză cerebrală
(Fig. 10), edem şi emfizem marginal pulmonar (Fig. 11), miocardoscleroză,
ateroscleroză aortică (Fig. 12) şi coronariană, distrofie hepatică, nefroangioscleroză,
organe anemice. Examenul histopatologic a confirmat aceste modificări, iar în plus,
la analiza fragmentului de țesut conținând ulcerul varicos s-a evidențiat următorul
aspect: fragment de tegument având la nivel epidermic, o zonă de lipsă de substanță,
prin care comunică cu exteriorul un vas sanguin de tip venos, subepidermic, cu soluție
de continuitate parietală şi mici trombi parietali.
Examenul toxicologic a stabilit o alcoolemie de 0 g‰ (zero), și a fost

pozitiv

pentru derivați de cumarină.
Cauza medicală a morții s-a datorat hemoragiei externe ca urmare a ruperii unui
pachet varicos al membrului inferior pe fond de tratament cu anticoagulante (derivați
de cumarină). Din punct de vedere medico-legal, moartea a fost neviolentă,
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datorându-se unei complicații a unei patologii, nefiind implicat vreun factor extern de
natură mecanică, chimică, fizică, biologică sau psihică.

Fig. 9. Ramolisment cerebelos

Fig. 10. Ateroscleroza arterei bazilare
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Fig. 11. Emfizem pulmonar marginal

Fig. 12. Ateroscleroza aortică
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Fig. 13. Scleroza miocardică
Discuții
Moartea prin hemoragie datorată rupturii unei varicozități venoase este un
fenomen bine documentat și descris în literatura de specialitate (6, 7, 8). În practica
medico-legală, entitatea patologică a varicelor venoase, este rareori evaluată, din
cauza redusei sale importanțe medico-legale, în contrast cu spre exemplu alte boli
vasculare cum ar fi ateroscleroza, trombembolismul venos, sau orice traumatism al
vaselor.
Acest caz prezintă mai multe particularități notabile. Prima dintre ele se referă
la amploarea tabloului hemoragic descoperit la domiciliul victimei, care la prima
vedere a pus investigatorii pe pista cercetării unei morți violente. Stabilirea felului
morții din punct de vedere medico-legal reprezintă obiectivul principal al expertizei
medico-legale pe cadavru (9, 10). Într-adevăr, petele mari de sânge descoperite în cele
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trei încăperi distincte ale locuinței, ne-au făcut să ne gândim la o moarte violentă prin
auto sau heteroagresiune. Însă având în vedere că am efectuat o examinare externă a
cadavrului la fața locului, am descoperit ulcerul varicos, sursa hemoragiei. În acest
caz, severitatea hemoragiei mai poate fi pusă si pe seama folosirii de anticoagulante,
substanțe pozitivate la examinarea toxicologică.
O altă particularitate se referă la faptul că victima a fost în imposibilitate de a
opri hemoragia. Putem presupune că aceasta s-a datorat necunoașterii metodelor de
hemostază ce se impun în astfel de situații, pacienta acționând contrar acestora, ținând
membrul inferior în poziție declivă și neacoperind ulcerul. Aceste acțiuni au făcut
posibilă această hemoragie severă, finalizată cu deces. De asemenea faptul că locuia
singură a fost un factor care a favorizat negativ evoluția hemoragiei.

Concluzie
Este obligatorie informarea pacienților cu patologie varicoasă în vederea opririi
unei hemoragii dintr-un ulcer varicos. Aceștia trebuie să cunoască măsurile de
hemostaza în astfel de cazuri. De asemenea se impune, mai ales în cazul pacienților
vârstnici, o bună supraveghere a lor de către aparținători sau personal medical
specializat.
Organele de cercetare penală trebuie să cunoască faptul că există o serie de morți
neviolente, fără semnificație antisocială, care pot crea un tablou hemoragic foarte
sever la fața locului. Recomandăm acestora participarea la cursuri de perfecționare în
domeniul medicinei legale, pentru o colaborare optimă cu medicul legist.
Consimțământul informat a fost obținut înainte de utilizarea datelor despre
pacient în pregătirea prezentării cazului.
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Caz clinic complex – Importanța anamnezei și a examenului
clinic
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Medic rezident an I – Boli Infecțioase

Pacient în vârstă de 67 de ani, domiciliat în județul Iași, în mediul rural, fost
muncitor în construcții, în prezent pensionar, este orientat de medicul de familie la
consult de medicină internă pentru:
♣ Valori tensionale necontrolate de medicația urmată de bolnav;
♣ Tuse iritativă, intermitent productivă.
Din istoricul bolii reiese faptul că pacientul este cunoscut medicului de familie
cu valori tensionale ascensionate pentru care urmează tratament cu inhibitori ai
enzimei de conversie a angiotensinei. Prezentarea la medicul de familie a fost pentru
rețeta curentă, cu care ocazie, determinarea tensiunii arteriale evidențiază valori de
180⁄105 mm Hg, deși pacientul a urmat conștiincios tratamentul (farmacologic și
nefarmacologic) recomandat. Concomitent, pacientul declară apariția de aproximativ
o lună a tusei iritative, ocazional productivă, cu prezență diurnă și nocturnă. Datorită
acestei valori, precum și a faptului că pacientul nu a mai făcut un „bilanț” al stării de
sănătate, este orientat către cabinetul de medicină internă.
Din antecedentele heredo-colaterale reținem următoarele: mama a avut o
suferință cardiacă, tatăl – afecțiune respiratorie, posibil BPOC și boală artrozică.
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Antecedentele personale evidențiază: bolile eruptive ale copilăriei,
apendicectomie; HTA de aproximativ 2 ani în tratament aparent corect condus cu
IECA, poliartroze tratate cu AINS.
Obiceiuri:
♠ fumător pentru 35 de ani cu un consum de 15-20 de țigări/zi;
♠ consumator cronic de vin în cantități greu de estimat;
♠ urmează tratament cronic cu IECA (Enalapril cpr. de 10 mg pentru HTA) și
intermitent cu AINS pentru lombalgii și alte artralgii;
Anamneza profesională:
ᴥ a fost lucrător în construcții pentru 40 de ani fiind expus la pulberi cu potențial
iritant-alergizant, vapori proveniți din vopsele (care conțin solvenți organici), zgomot,
microclimat nefavorabil, poziții vicioase, efort fizic important.
La examenul clinic general suntem în fața unui pacient cu stare generală relativ
bună, tegumente și mucoase normal colorate; tatuaje la nivelul tegumentelor
membrelor superioare, rinofimă, limbă carminată, absența pilozității toracale, eritroză
palmară; facies eritrozic, atitudine normală; sistem osteo-articular aparent integru
clinic, dar, subiectiv, acuză algii osteo-articulare, dureri ale coloanei lombare
exacerbate de solicitarea acesteia, algii ale articulațiilor umerilor, genunchilor și
gleznelor; sistem limfo-ganglionar: nepalpabil, nedureros; țesut celular subcutanat
normal reprezentat.
Indicele de masă corporală (IMC) – 23,5 (normoponderal); iar perimetrul
abdominal (PA) = 91 cm (limita admisă de 93 cm la bărbați)
Examenul clinic pe aparate evidențiază următoarele:
Aparat respirator – torace emfizematos, cu, coaste orizontalizate, cu excursii
costale egale și simetrice ca amplitudine diminuate bilateral, sonoritate pulmonară
sporită cu acoperirea matității cordului, vibrațiile vocale se transmit egal, dar diminuat
pe ambele hemitorace, murmur vezicular diminuat bilateral; indice Hirtz 2,5 cm
(normal 5-7 cm). Clinic subiectiv: tuse iritativă alternând cu tuse productivă cu
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expectorație mucoasă și dispnee la eforturi mari (mers în pas accelerat sau pe teren în
pantă).
Aparat cardio-vascular – șoc apexian indetectabil (posibil prin emfizem
pulmonar), zgomotele cordului sunt ritmice, cu audiție îndepărtată, cu frecvență de 73
pe minut; scurt suflu sistolic gradul III/VI cu caracter organic și maxim de audibilitate
în focarul aortei (posibil stenoză aortică aterosclerotică), fără iradiere pe marile vase;
TA = 175/100 mmHg; artere periferice pulsatile.
Aparat digestiv – apetit conservat; deglutiție normală; cavitate orală cu dantură
incompletă; abdomen suplu, depresibil, nedureros spontan sau la palpare; ficat la 2-3
cm sub rebordul costal de consistență sporită, nedureros la palpare; splină nepalpabilă,
posibil în limite normale; tranzit intestinal fiziologic; scaune posibil normocrome.
Acuză ocazional flatulență, gust amar și greață, mai ales matinal.
Aparat reno-urinar – loje renale nedureroase, micțiuni fiziologice; urini
posibil normocrome.
Sistem nervos central - orientat temporo-spațial.
Anamneza asociată cu examenul clinic sugerează diagnosticul clinic de:
-

HTA esențială stadiul II gradul 3 risc adițional înalt

-

Hepatită cronică/Ciroză hepatică

-

BPOC posibil stadiul II suprainfectat

-

Boală artrozică
În scopul confirmării sau nu a diagnosticului, s-au cerut următoarele

investigații:
Hemoleucograma completă care s-a solicitat pentru următoarele considerente:
♣ excluderea unei poliglobulii care poate contribui la apariția unor valori tensionale
crescute; poliglobulia poate fi esențială, dar în cazul pacientului nostru și secundară
patologiei respiratorii cu hipoxie și hipoxemie cronică;
♣ evidențierea unui eventual hipersplenism în contextul hepatomegaliei;
♣ excluderea unei infecții responsabile de tuse.
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Valorile la acest pacient sunt următoarele:
GA = 6.43/*10³/μL
GR = 4.84/*100³μL
Hb = 14.8 g/dl
Ht = 42,4 %
MCV = 87,6/fL
MCH = 30.6/pg
Plachete/Trombocite = 125/*10³/μL
Limfocite = 35.5%
Monocite = 7.5 %
Neutrofile = 55.8%
Eozinofile = 0.9%
Bazofile = 0,3%
Interpretarea hemogramei este următoarea: valori în limite normale cu excepția
trombocitelor care sunt scăzute (trombocitopenie)
VSH – marker al inflamației = 14 mm la 1 oră (valori normale)
Controlul metabolismelor (factori de risc ai bolilor cardio-vasculare)
Glicemie = 123 mg/dL
Colesterol = 177 mg/dL
Trigliceride = 66 mg/dL
Acid uric = 3,5 mg/dL
Interpretare: valori normale cu excepția glicemiei care se apropie de valori
patologice de 126 mg/dL. Necesită repetarea valorilor glicemiei și eventual, test de
toleranță la glucoză p.o.
Transaminazele specifice celulei hepatice
GGT=220UI/L
TGP = 124,1 U/L (valori ușor crescute)
TGO = 25U/L (valori normale)
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Controlul funcției renale obligatoriu în caz de HTA (pentru evidențierea unor
eventuale leziuni cauzate sau cauzatoare de HTA); ne folosește și pentru excluderea
unui sindrom hepato-renal)
Uree = 44 mg/dl (valori la limita superioară a normalului după standardele
laboratorului, dar valori crescute ale ureei pot fi întâlnite și în hemoconcentrație);
Creatinină = 1.19 mg/dl (normal)
Examen de urină (sumar și sediment urinar)
Sediment: Leucocite și celule scuamoase sub 3 elemente pe câmp(normal);
celule tubulare renale, cilindri, cristale, floră microbiană, paraziți și săruri absente.
Densitate urinară = 1020, Nitriți proteine glucoză, corpi cetonici, bilirubină =
negativ/absenți
Radiografia toraco-pulmonară evidențiază emfizem pulmonar (torace
voluminos, cu coaste orizontalizate și spații inter costale lărgite; cord cu arcul inferior
stâng alungit și aortă derulată, opacă, cu calcificări)
EKG: ritm sinusal, axă la -30°, indice Sokolow-Lyon = 38 cm; în rest
morfologie normală.
Examenul fundului de ochi evidențiază angiopatie hipertensivă std. II.
Ecografia abdominală relevă: ficat hiperreflectiv difuz și moderat neomogen;
vena portă 12,5 mm; colecist voluminos, cu sediment decliv nestructurat; căi biliare
principale și intrahepatice nedilatate. Rinichiul drept și stâng sunt normali ecografic.
Pancreas fără leziuni circumscrise. Splina omogenă cu diametrul longitudinal 140 mm
(normal 120 mm); vena splenică 7 mm. Absența lichidului de ascită și a formațiunilor
tumorale abdomino-pelvine. (Dr. Tarași)
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Comentariu: aspect sugestiv pentru afectare hepatică cronică (hepatită sau
ciroză) și splenomegalie discretă.
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PSA = 0,9 ng/mL
Spirograma statică a fost efectuată un aparat Spirobank MIR care prezintă
datele legate de performanța ventilației pacientului în procente fața de valorile socotite
normale/prezise pentru sexul, vârsta, greutatea și înălțimea bolnavului. Efectuarea
corectă a procedurii presupune colaborare optimă cu pacientul care înțelege ce i se
cere, și care este tehnica corectă de executare. Se repetă câteva spirograme și se
selectează valorile cele mai bune obținute.
FVC = 77% (capacitatea vitală forțată = cantitatea de aer expirată după o
inspirație profundă)
FEV1 = 81% (volum expirator forțat într-o secundă)
PEF = 79% (valoarea cea mai mare a fluxului de aer în expir maxim forțat, după
un inspir maxim forțat; ca reper, trebuie să știți viteza maximă de flux la bărbați este
de aprox. 9,5-10 litri/secundă, iar la femei este de 7-8 litri/sec)
FEF25 = 73 % (debit expirator mediu maxim la 25, 50 și 75% din capacitatea
vitală, CV)
FEF50 = 81%
FEF 75 = 91%
Aceste valori indică: Disfuncție ventilatorie restrictivă cu deficit funcțional
ușor.
Dat fiind aceste rezultate am considerat util:
•

repetarea investigațiilor patologice

•

și solicitarea unora noi.

Rezultatele au fost următoarele:
-

GGT= 220 UI/L

-

AC antiHCV – cantitativ = 191,6 (repetat reactiv).

Având în vedere prezența anticorpilor pentru virusul hepatitei C și faptul că
pacientul declară că nu a investigat demult funcția hepatică, se recomandă
următoarele:
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-

Serologie pentru infecția cu virusul HIV și virusul hepatitei B ( care la testele
rapide au fost negative, urmând rezultatul ELISA cu probabilitate mare ca și
acesta să fie negativ);

-

Sistarea consumului de alcool;

-

Hepatoprotectoare oral;

-

Regim igieno-dietetic echilibrat;

-

Reevaluare a funcției hepatice și GGT după 6 luni;

-

Dacă consumul de alcool a fost sistat și GGT se normalizează, pacientul are
indicație de continuare a investigațiilor în vederea stabilirii gradului fibrozei și a
viremiei pentru virusul C și inițierea unui tratament de ultimă generație,
Interferon Free (peste 65 de ani Interferonul nu este indicat).

-

În momentul de față, dacă viremia este detectabilă și gradul fibrozei este F3/F4,
există posibilitatea tratamentului cu molecule de ultimă generație decontat de
Casa Națională de Asigurări, pe o perioada de 12 săptămâni, cu monitorizare
ulterioară pană la 6 luni.

Diagnostic final
1. Hipertensiune arterială esențială stadiul II gradul 3 risc adițional foarte înalt
2. Ateromatoză aortică
3. Hepatită cronică de etiologie mixtă - cu virus C și toxică (etanol), în puseu
citolitic
4. Trombocitopenie secundară prin hipersplenism
5. Tatuaje multiple
6. Tulburări ale glicemiei bazale
7. BPOC std I – Bronșită cronică tabagică, Emfizem pulmonar – posibil cu factor
profesional contribuitor
8. Tuse cu componentă iatrogenă
9. Poliartroze
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Diagnostic pozitiv și diferențial
1. Diagnosticul de HTA este dat de măsurarea repetată a TA și obținerea de
valori peste limita normalului (peste 140/90 mmHg). Este esențială datorită vârstei,
prezenței factorilor de risc (antecedente heredo-colaterale, fumatului, tulburării de
glicoreglare) și absenței din anamneză a afecțiunilor care ar putea provoca HTA
secundară. Stadializarea bolii se face în funcție de afectarea organelor țintă (cord,
creier și rinichi); astfel, stadiul II este dat de existența leziunii organelor țintă,
evidențiate la examenul fundului de ochi, radiografia toraco-pulmonară și EKG.
Gradul 3 este dat de valorile TA. Riscul foarte înalt este justificat de valorile TA la
care se adaugă minim 3 factori de risc (antecedentele heredo-colaterale, tabagismul
cronic, sedentarismul, tulburarea de glicoreglare, etilismul cronic).
2. Ateromatoza aortică este sugerată de suflul sistolic cu caracter organic,
audibil în focarul aortei, iar radiografia toracică aduce elemente obiective în sprijinul
diagnosticului. Date de finețe pot fi oferite de ecografia cordului și vaselor mari.
3 și 4. Diagnosticul de hepatită cronică este sugerat de prezența semnelor de
afectare cronică hepatică (hepatomegalie, limba carminată, absența pilozității
toracale, eritroza palmară); tatuajele pacientului pot fi cauza prezenței virușilor
hepatici B, C, Delta; etilismul cronic este un alt responsabil de leziunea hepatică.
Confirmarea diagnosticului este dată de sindromul de hepatocitoliză și de prezența Ac
antiHCV. Pentru confirmarea acestui diagnostic și investigații suplimentare (analize
de laborator, Fibroscan, viremie) pacientul este dirijat către Spitalul de Boli
Infecțioase „Sfânta Parascheva” din Iași. Diagnosticul diferențial al hepatomegaliei,
sau al sindromului de hepatocitoliză ar fi doar teoretice, dat fiind decelarea a două
cauze de afectare hepatică, cea virală și toxic-etanolică.
5. Tulburarea de glicoreglare este sugerată de valori repetate ale glicemiei
constant apropiate de maximele considerate admise. Ar fi oportune investigații
suplimentare (spre exemplu, un test de toleranță al glucozei p.o.). Din acest
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considerent, și pentru aprecieri de specialitate, pacientul este orientat către un cabinet
de Boli de Nutriție și Diabet.
6 și 7. BPOC este un diagnostic aplicabil oricărui fumător, cu atât mai mult cu
cât prezintă simptome precum tusea și dispneea. Examenul clinic, radiologic și
spirograma aduc confirmarea lor. Diagnosticul diferențial se poate face cu astmul
bronșic, dar această afecțiune aste dominată de crize de dispnee și wheezing, finalizate
cu tuse iritativă și ulterior productivă cu exteriorizarea unei spute caracteristice,
„perlate”; pacienții care dezvoltă astm bronșic în partea a doua a vieții, fac forme de
boală prin mecanisme complexe și adesea severe ca evoluție, care evoluează cu crize
severe bronhospastice și adesea cu dispneee intercritic; expresia funcțională
pulmonară evidențiază o spirogramă statică modificată pe parametrii obstructivi, cu
răspuns bun la testul de liză bronșică (bronhomotor) și anume creșterea cu mai mult
de 15% VEMS la administrarea unui Beta-2-mimetic cu acțiune rapidă. Ar putea intra
în discuție, tot teoretic, o fibroză pulmonară cu factor profesional, dar pacientul a
lucrat expus la pulberi iritante (cele fibrozante sunt cu conținut de siliciu liber
cristalin) și mai mult în spații deschise, care au permis un grad de ventilație.
8. Tusea, mai ales cea iritativă, poate avea un diagnostic etiologic dificil,
deoarece poate avea cauze bronho-pulmonare, dar și exterioare aparatului respirator.
Uneori, însă, poate avea cauze complexe, așa cum pare să fie în cazul de față. Tusea
la un fumător cronic nu este o surpriză, și trebuie excluse cauze diverse și
concomitente (BPOC asociat cu neoplasm pulmonar); dar pentru cei care primesc
cronic tratament cu IECA, trebuie exclusă cauza iatrogenă, chiar dacă aceștia sunt
fumători. Sistarea medicației, înlocuirea ei cu sartani și monitorizarea cazului în timp
vă aduce confirmarea sau nu a sursei iatrogene.
9. Poliartrozele/ Boala artrozică – afecțiune obișnuită pentru vârsta a treia, sunt
suspicionate datorită algiilor osteo-articulare. O contribuție importantă o reprezintă
zestrea genetică – din antecedentele heredo-colaterale tatăl posibil să fi suferit de
poliartroze. Și mediul în care a lucrat pacientul, cu efort fizic substanțial, microclimat
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nefavorabil, mișcări repetitive și poziții vicioase au contribuit la uzura cartilagiilor
osteo-articulare; dar fenomenele artritice pot apare și în cadrul hepatitelor cronice.
Pentru durerile osteo-articulare intră în discuției posibilitatea prezenței osteoporozei,
cu atât mai mult cu cât pacientul este consumator cronic de alcool, lucru ce facilitează
apariția afecțiunii. Nu este exclus ca durerile membrelor inferioare să aibă și o
componentă musculară și/sau neurologică, ca o complicație a hepatitei cronice. Pentru
aceste afecțiuni, pacientul se va orienta către cabinete de specialitate.

Plan de recuperare:
A. Tratamentul non-farmacologic se referă la recomandări care țin de stilul de viață.
Este recomandabil ca la pacienții cu multiple co-morbidități să nu faceți
recomandări extrem de restrictive pentru că sunt greu de urmat pe termen lung,
cele mai multe sunt costisitoare și neatractive. Adaptați principiile de regim
igieno-dietetic la nivelul de educație al bolnavului, de toleranțele și preferințele
alimentare, de statutul financiar, religios al acestuia. Nu împovărați pacienții cu
diete greu de urmat. Iată câteva sfaturi de utilitate:
•

Subliniați importanța limitării consumului de sare; concret, o linguriță
plină cuprinde 5 grame de sare, suficient pentru 24 de ore, în condițiile în
care nu se adaugă sare în mâncare. Puteți fi cu moderație toleranți cu
privire la cantitatea de sare, dacă introduceți în schema de tratament
diuretice saluretice. În plus, trebuie să țineți cont de faptul că există HTA
rezistentă la regimurile hiposodate.

•

Tulburarea de glicoreglare presupune restricționarea glucidelor cu
absorbție rapidă; solicitarea unui consult la un cabinet de boli de nutriție
și diabet va oferi detaliile necesare.

•

Pentru afecțiunea hepatică nu introduceți restricții suplimentare, cele deja
menționate fiind dificil de urmat. Pacientul va respecta rigorile formulate,
iar alimentele vor fi gătite cu atenție la gastro-tehnică, adică nu prăjite, ci
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nature, coapte sau fierte. Cele mai eficiente sunt meniurile personalizate,
care țin cont de toate co-morbiditățile și preferințele bolnavului.
•

Prelungirea repausului la pat, pe durate limitate de timp, poate fi
binevenită pentru hepaticii cronici, deoarece, în acest fel, ficatul se irigă
mai bine.

•

Pe termen lung, cu condiția ca afecțiunile să fie stabilizate, schemele de
tratament să aibă eficiența sperată, se poate iniția un program de
kinetoterapie lejeră, sub strictă monitorizare, insistând pe gimnastica
medicală respiratorie, pentru început.

•

Alcoolul, în cazul acestui pacient se interzice.

B. Stop fumat! Cu fermitate, pacientului i se explică deserviciile produse de acest
obicei. Urmăriți la controalele ulterioare aderența pacientului la acest deziderat.
C. Tratamentul farmacologic propus de noi are ca obiectiv normalizarea valorilor
tensionale. Pentru restul afecțiunilor pacientul este orientat către cabinete
medicale de specialitate. Iată formula noastră:
Rp/ 1. Indapamid SR 1,5 mg
cp No XXX (treizeci)
D.S.: oral, 1 cp pe zi, zilnic, dimineața.
2. Temisartan 20 mg
cpr. No XXX (treizeci)
D.S: oral, 1 cp pe zi zilnic la prânz. (Medicamentul înlocuiește Enalaprilul)
3. Amplodipin 5 mg
cpr. No XXX (treizeci)
D.S.: oral, 1 cp pe zi, zilnic seara.
Am ales această formulă din următoarele considerente:
-

Diureticul tiazid-like este recomandat persoanelor trecute de prima tinerețe și este
neutru metabolic. Chiar dacă efectul diuretic sesizat de pacient este unul modest
este bine ca el să fie administrat dimineața sau la orele prânzului pentru a respecta
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odihna nocturnă. Pe termen lung, diureticele produc contracția volumului
circulant și stimularea axei renină-angiotensină-aldosteron, astfel că diureticele
în monoterapie nu pot rezista pentru mult timp. Acesta este motivul pentru care
am considerat oportună asocierea unui preparat care să blocheze această axă la
oricare nivel. Cum IECA pare să aibă reacții adverse la acest pacient, sau așa
putem presupune, este binevenită înlocuirea lui cu un sartan.
-

Noi am ales preparatul telmisartan preparat de 20 de mg, urmând ca doza să fie
adaptată funcție de eficiența și toleranța preparatului.

-

Amlodipina este un inhibitor de canal calcic din grupa dihidropiridinelor de
generația a III-a. Ele produc, ceea ce denumirea sugerează, blocarea canalelor de
calciu voltaj-dependente mai ales de la nivelul celulelor musculare vasculare;
efectul imediat este relaxarea lor și scăderea rezistenței în fața cordului. Luați în
considerare ca reacție la vasodilatația periferică, posibilitatea apariției tahicardiei
compensatorii. Blocantele de canal calcic sunt neutre metabolic și indicate pentru
pacientul vârstnic, cu boală cardio-vasculară.
Această schemă de tratament va trebui urmărită ca eficiență și toleranță, și

modificată funcție de rezultatele obținute.
Dat fiind prezența citolizei hepatice, credem oportună temporizarea
administrării statinelor.
Evoluția, complicațiile și prognosticul tuturor afecțiunilor sunt bune cu
respectarea recomandărilor medicale. În absența lor, sau la întreruperea tratamentului
se vor instala complicațiile inerente afecțiunilor enumerate.
Particularitatea cazului rezidă în evoluție cu simptome discrete atât a HTA cât
și a hepatopatiei cronice. Etilismul cronic și tulburările de glicoreglare pot estompa
tabloul clinic.
Monitorizarea în ambulatoriu a cazului presupune controlul periodic al
semnelor și simptomelor de boală, al tusei, dispneii, algiilor osteo-articulare,
sindromul dispeptic; este utilă recoltarea și analiza probelor de spută dacă acestea pot
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fi obținute corect (spută nu salivă); măsurarea TA, urmărirea factorilor săi de risc,
gestionarea diminuării/întreruperii fumatului, controlul spirometriei, și controlul prin
cabinele de specialitate.
Pildele acestei prezentări. Cazul vă este prezentat pentru următoarele
considerente:
♣ Vă reamintește algoritmul de expunere al unui caz clinic, util mai ales dacă urmează
să susțineți un examen.
♣ Anamneza și examenul clinic trebuie să rămână piese de rezistență în alcătuirea
diagnosticului. Tehnologizarea medicală, oricât de atractivă, nu poate și nu trebuie să
substituie lucrul direct cu bolnavul. Iată, în cazul nostru, datele de expunere
profesională și medicația urmată: tusea ca reacție adversă la IECA nu înseamnă
obligatoriu afecțiune respiratorie sau cardiacă. Apariția ei este legată de tulburarea
metabolismului bradikininei la nivel pulmonar în cursul tratamentului cu IECA, pe un
fond de hiperreactivitate bronșică. Fiți atenți la cardiacii care utilizează AINS în
cantități mari, pe durate lungi de timp, deoarece, retenția de sodiu și sare produsă de
aceștia este nedorită, iar în mecanismul lor de acțiune intervine inhibarea unor
prostaglandine cu rol vasodilatator.
♣ Nu neglijați să tratați pacienții ca un întreg. Există afecțiuni concomitente care se
influențează reciproc în mod nefericit, sau medicamente care nu pot funcționa
împreună la același pacient. Spre exemplu, prudența la administrarea AINS la
pacienții cu afecțiuni cardio-vasculare.
♣ Sursele de hepatite virale rămân transfuziile de sânge, mai ales cele de dinainte de
anii 1989, tratamentele stomatologice, manichiura și pedichiura, sexul neprotejat,
tatuajele. Este util să cereți markeri pentru viruși hepatitici pentru pacienții care sunt
tatuați, mai ales cu mijloace primitive; dar este util să avertizați și doritorii de noi
tatuaje de fața lor ascunsă:
✓ Cu înaintarea în vârstă, unii dintre posesorii de tatuaje devin nemulțumiți de
prezența lor și dornici să la îndepărteze;
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✓ Vopselele utilizate pentru tatuaje au potențial alergizant, iritant și cancerigen;
mai ales cele cu pigment negru. În plus, prezența în aceste cerneluri a unor
metale precum fierul, mercurul, plumbul, cromul, cadmiul, și multe altele, pot
face greu de suportat investigații precum CT sau RMN, mulți pacienți acuzând
disconfort intens la nivelul tegumentului tatuat în timpul acestor proceduri;
✓ Donatorii de sânge vor fi opriți de la donare câteva luni de la efectuarea unui
tatuaj;
✓ Există literatură care apreciază că persoanele tatuate transpiră mai puțin decât
ceilalți indivizi, cea ce face ca procesul de termoreglare să se efectueze mai
greu;
✓ Uneori, tatuajele se asociază cu leziuni cutanate precum lichenul plan,
sarcoidoza, reacții lupus-like;
✓ Luați în considerare și faptul că dacă doriți să accedeți într-o poziție socioprofesională cu greutate, un tatuaj vă poate crea un deserviciu. Concluzie,
oricât de ademenitor ar fi un tatuaj este bine să gândiți de 2 ori înainte de a-l
comanda; încercați întâi cu un tatuaj care dispare la prima spălare.
Cazul prezentat a dorit să ofere o variantă de gestionare în medicina de
ambulatoriu a pacientului cu multiple afecțiuni, în timp scurt și costuri rezonabile,
fără a avea pretenția că a fost livrat colegilor de alte specialități complet și amplu
investigat. Pacientul este așteptat să se reîntoarcă după consultarea colegilor de
diferite specialități.

Abrevieri
Ac antiHCV = anticorpi anti virus hepatic C
AINS = antiinflamatorii nesteroidiene
BPOC = bronhopneumopatie cronică obstructivă
EKG = electrocardiogramă
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FEF 25-75 = „forced expiratory flow” (flux expirator maxim 25-75 % din volumul
pulmonar)
FEV 1 = „forced expiratory volume in one second” (volum expirator maxim pe
secundă, prescurtat, VEMS)
FVC = „forced vital capacity” (capacitate vitală maximă)
GA = globule albe
GR = globule roșii
HTA = hipertensiune arterială esențială
IECA = inhibitorii ai enzimei de conversie ai angiotensinei
MCH = hemoglobine eritrocitară medie
MCV = volumul eritrocitar mediu
PEF = „peak expiratory flow” (viteza de expulzare a aerului în expir forțat după un
inspir forțat)
PSA = antigen specific prostatei
TA = tensiune arterială
TGO = aspartat-aminotransferaza
TGP = alaninaminotransferaza sau transaminaza glutampiruvică
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Tatuaj efectuat cu ace nesterile, cu colorant provenit din mina de creion chimic;
pacient purtător de virus hepatic C (colecție personală)

Steluță vasculară; este aproape patognomonică pentru insuficiența hepatică. Izolat
poate apare la femeile cu hiperfoliculinemie sau gravide. Steluțele dispar după naștere.
(Colecție personală)

107

Eritroză palmară – semn de insuficiență hepatică. (Colecție personală)

Tatuaj și eritroză palmară, la un pacient cu hepatită cu virus C. (Colecție personală)
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Ambele desene fac parte din Colecția personală.
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Introducere
Colangiocarcinomul este cea mai frecventă neoplazie a căilor biliare și a doua
cea mai frecventă tumoră malignă primară hepatică, fiind caracterizată de diagnosticul
târziu și prognosticul rezervat datorită heterogenității anatomice, clinice și moleculare
(1). Conform Organizației Mondiale a sănătății (OMS), colangiocarcinomul se poate
clasifica în funcție de localizarea anatomică a acestuia, astfel, recunoaștem 2 tipuri de
colangiocarcinom:

colangiocarcinomul

intrahepatic

(intrahepatic

cholangiocarcinoma - iCCA) și colangiocarcinomul extrahepatic, care la rândul său
poate fi clasificat în perihilar (tumorile Klatskin) și distal (2).
Din punct de vedere al incidenței, colangiocarcinomul intrahepatic are o
frecvență de aproximativ 10% din totalul cazurilor de colangiocarcinom. Raportări
recente arată o discretă creștere a incidenței acestuia în special în țările asiatice, în
contextul unei prevalențe crescute a factorilor de risc asociați cu iCCA, cum ar fi
paraziți hepatobiliari (Opisthorchis viverrini sau Clonorchis sinensis), infecția cu
virus hepatitic B, hepatolitiaza (3, 4).
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În țările vestice, iCCA se asociază frecvent cu anumiți factori de risc, printre
care enumerăm colangita sclerozantă primitivă, boli chistice biliare (boala Caroli),
paraziți hepatici, infecția cu virus hepatitic B și C, hepatolitiaza, infecția HIV (5). De
asemenea, sunt menționați în literatură factori de risc probabili care necesită studii
adiționale, cum ar fi diabetul zaharat, obezitatea, sindromul metabolic, etilismul
cronic, tabagismul cronic, bolile inflamatorii intestinale (6).
Vârsta medie de diagnostic a colagiocarcinomului intrahepatic este de 65 de ani,
cu o ușoară predominanță la sexul bărbătesc. Excepție fac pacienții cu colangită
sclerozantă primitivă, la care vârsta medie de diagnostic scade la 40 de ani.
Tabloul clinic în iCCA este nespecific, inconstant și depinde de extensia
tumorală. Un pacient cu această afecțiune poate prezenta icter sclero-tegumentar,
sindrom dispeptic, formațiune tumorală palpabilă la nivel abdominal, cașexie, dureri
abdominale, transpirații nocturne, astenie și fatigabilitate (6, 7).
Diagnosticul de certitudine al colangiocarcinomului intrahepatic și stadializarea
acestuia include metode imagistice și biopsia leziunii intrahepatice. Ultrasonografia
abdominală permite identificarea formațiunii tumorale hepatice, însă nu poate realiza
diferențierea acesteia de alte formațiuni solitare intrahepatice (8).
Rezonanța magnetică și tomografia computerizată permit evaluarea gradului de
rezecabilitate a tumorii primare, extensia acesteia la vasele sangvine și/sau la căile
biliare din proximitate, prezența metastazelor și a adenopatiilor. Standardul de aur în
explorarea imagistică a iCCA rămâne tomografia cumputerizată multidetector
(MDCT) și colangiopancreatografia prin rezonanță magnetică, acestea putând realiza
diferențierea hepatocarcinom-colangiocarcinom intrahepatic (9, 10).
Din punct de vedere imagistic, iCCA poate fi clasificat in 3 tipuri, în funcție de
subtipul morfologic. Astfel, se pot decela tumori care formează mase tumorale
solitare, tumori cu infiltrare periductală și tumori cu dezvoltare intraductală. Forma
de colangiocarcinom intrahepatic identificată ca o formațiune tumorală solitară este
cea mai frecventă, urmată de cele infiltrative peri- și intraductale (11).
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Colangiocarcinomul intrahepatic rar metastazează la distanță, însă, pot fi identificate
metastaze osoase, musculare, cerebrale sau la nivelul tiroidei. Caracteristica acestei
malignități este extensia locoregională la nivelul ganglionilor limfatici și spre
organele intrabdominale adiacente.
Tratamentul de prima linie pentru stadiile incipiente ale iCCA este rezecția
chirurgicală. În stadiile avansate, chimioterapia paliativă cu Gemcitabină și Cisplatin
reprezintă standardul terapeutic actual, dar care nu oferă conferă beneficii
semnificative, prognosticul și rata de supraviețuire rămânând scăzute (1, 3, 10).
În continuare, vom raporta cazul unui pacient de 74 de ani, cunoscut cu
adenocarcinom sigmoidian stadiul B2 Dukes operat și chimiotratat în 2005, ciroză
hepatică etanolică și asocierea a multipli factori de risc pentru iCCA, care s-a
prezentat cu simptomatologie nespecifică.

Caz clinic
Bărbat caucazian de 74 de ani, din mediul rural, s-a prezentat în serviciul nostru
în martie 2018 pentru dureri abdominale la nivelul etajului abdominal superior, icter
sclero-tegumentar, creșterea în volum a abdomenului, scădere ponderală (7 kilograme
în cursul ultimelor 2 luni), inapetență, astenie și fatigabilitate.
Din punct de vedere al antecedentelor personale patologice, pacientul era
cunoscut cu adenocarcinom sigmoidian stadiul Dukes B2 operat și chimiotratat în
2005, hepatopatie cronică de etiologie toxică, litiază biliară veziculară asimptomatică,
hipertensiune arterială esențială gradul II cu risc adițional foarte înalt, diabet zaharat
de tip 2 tratat prin dieta și antidiabetice orale, obezitate gradul II și coxartroză
bilaterală primară. Heteroanamnestic, consemnăm consumul a aproximativ 30 g
alcool pur/zi, în ultimii 30 de ani, la un pacient nefumător. Anterior actualei spitalizări
pacientul urma tratament cu telmisartan 40 mg/zi, metoprolol 50 mg/zi, acid
acetilsalicilic 75 mg/zi, gliclazidă 30 mg/zi și metformin 1000 mg/zi.
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Boala actuală a debutat insidios în urmă cu aproximativ 2 luni, cu dureri la
nivelul

etajului abdominal superior, predominant la nivelul epigastrului și

hipocondrului drept, cu caracter de apăsare, intensitate medie, fără iradiere, la care sa asociat inapetență cu scădere ponderală marcată (aproximativ 7 kg în cursul ultimei
luni). Asociat, pacientul a observat creșterea în volum a abdomenului și colorația
icterică a tegumentelor și mucoaselor, semne care au fost prezente de aproximativ 1
lună, și la care s-au adăugat simptome nespecifice (amețeli, astenie și fatigabilitate la
efort).
Clinic, la internare starea generală este ușor alterată, conștiența păstrată,
pacientul fiind orientat temporo-spațial, cu icter sclero-tegumentar, eritroză palmară,
TA = 120/75 mmHg, AV = 75/min, IMC = 33,2; prezenta abdomen crescut în volum
pe seama lichidului ascitic, cu semnul valului pozitiv și matitate deplasabilă în
flancuri, circulație colaterală porto-cavă prezentă la nivelul flancurilor, sensibilitate la
palparea profundă în epigastru.
Biologic, se decelează anemie ușoară hipercromă macrocitară – HGB = 9,8 g/dl
(11–16 g/dL), HCT = 29,3 % (36–50 %), MCV = 97,4 fL (82–95 fL), MCH = 32,6
pg (27–32 pg), hiposideremie – Fe = 28 ug/dl (65–175 ug/dl), leucocitoză cu
neutrofilie – WBC = 11,29 10³/ul (4–10 10³/ul), neutrofile = 9,17% (1,5–7 %),
sindrom inflamator nespecific, cu VSH = 120 mm/1h (1–10 mm/1h), hiperglicemie =
160 mg/dl (70–110 mg/dl), hipertrigliceridemie = 177 mg/dl (50–160 mg/dl), sindrom
de colestază marcat, cu bilirubina totală = 2,5 mg/dl (0,3–1,2 mg/dl), bilirubina directă
= 1,7 mg/dl (0,0–0,4 mg/dl), gama-GT = 472 U/l (11 – 50 U/l), fosfataza alcalină =
1415 U/l (98 – 279 U/l) și sindrom de retenție azotată ușoară – creatinina = 2,1 mg/dl
(0,5–1,3 mg/dl), ureea = 70 mg/dl (15–60 mg/dl). Electroforeza proteinelor arată
modificarea următoarelor fracțiuni: alfa-1 crescută = 7,20% (2,50–5,00%), albumina
scăzută = 42,30% (50,00–62,00%), gama crescută = 23,40% (11,60–20,40%). Se
dozează hemoglobina glicozilată, cu valori elevate, HbA1c = 7,89% (4-6%). Nu s-au
semnalat modificări semnificative la examenul sumar de urină.
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Ecografia abdominală descrie hepatomegalie (LC = 31 mm, LS = 61 mm, LD =
174 mm), cu structura inomogenă, o formațiune de aproximativ 10/9 cm la nivelul
segmentelor VII/VIII hepatice, de forma rotundă, imprecis delimitată, cu arii de
necroză centrală. De asemenea, se descriu un calcul la nivelul veziculei biliare de
aproximativ 16 mm, hiperecogen, colesterolotic și ascită în cantitate medie.
În contextul clinico-biologic, imagistic, și al antecedentelor personale
patologice (adenocarcinom sigmoidian), se efectuează endoscopie digestivă
inferioară, unde se descrie, la 15 cm de orificiul anal, cicatricea post-anastomoză, iar,
la nivelul canalului anal, hemoroizi interni de gradul II, congestionați; nu s-au
semnalat alte modificări patologice evidente endoscopic. Endoscopia digestivă
superioară nu semnalează prezența de varice esofagiene, în schimb evidențiază
eroziuni punctiforme și dilatații venoase la nivelul fundusului gastric iar la nivel
antral, eritem exprimat.
Pentru descrierea mai precisă a leziunii hepatice s-a efectuat o examinare
computer tomograf (CT) de abdomen și pelvis cu substanță de contrast, care confirmă
prezența unei formațiuni hipodense de 10,5/7,6 cm, neiodofilă, în segmentele VII/VIII
hepatice, fără a aduce alte elemente utile stabilirii diagnosticului etiologic al masei
tumorale; se observă totodată ascită perihepatică și imagini ganglionare
infracentrimetrice iliace și mezenterice. În figura 1 sunt prezentate imagini CT în
secțiuni transverse și sagitale, ilustrative pentru extensia tumorii hepatice. S-a dozat
alfa-fetoproteina, care a avut valori serice în limite fiziologice (2,44 ng/ml, la valori
normale de referință <9 ng/ml) și CA19-9, cu valori elevate (73 U/mL³, la valori
normale de referință <27 U/mL³).
Pentru precizarea diagnosticului de certitudine s-a efectuat puncție biopsie
ghidată ecografic; examenul histopatologic al piesei bioptice descrie mase necrotice,
fără să poată aduce argumente consistente în direcția unui diagnostic pozitiv,
recomandându-se repetarea acesteia. A doua biopsie ghidată ecografic a încercat
prelevarea de material bioptic de la marginea formațiunii tumorale, pentru a evita aria
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de necroză centrală extinsă. În masa de țesut hepatic biopunctat de 14/1 mm se descrie
o arhitectură lobulară și trabeculară dezorganizată, datorită prezenței unor benzi
fibroase largi care delimitează arii de parenchim hepatic. Nu au fost observate
elemente tumorale maligne, aspectul descris, în acest context clinic, paraclinic și
imagistic, pledând pentru ciroză hepatică activă. În figurile 2 și 3 se pot observa
aspectele histopatologice ale pieselor bioptice prelevate. Se recomandă efectuarea
unei a treia biopsii, de această dată CT ghidată. În acest moment, pacientul refuză
orice altă explorare invazivă.
Datorită degradării clinico-biologice (sindromul de colestază persistă, iar
funcția renală se degradează treptat), se decide explorarea imagistică extensivă a
formațiunii tumorale pentru a putea stabili un diagnostic de certitudine (se pune
problema unui diagnostic diferențial între hepatocarcinom, colangiocarcinom sau
adenocarcinom pancreatic cu determinări secundare).
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Fig. 1. Aspectul formațiunii tumorale hepatice la examinarea computer tomograf

Fig. 2. Aspect microscopic al primei piese de biopsie hepatică, cu aspect de mase necrotice
și fantome celulare
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Fig. 3. Aspectul microscopic al celei de-a doua piese de biopsie hepatică, cu benzi fibroase
largi care delimitează arii de parenchim

Astfel, s-a efectuat o examinare ecografică hepatică cu substanță de contrast
SonoVue® 1 flacon 8 g/ml, care descrie hiperamplificare în periferia tumorală în faza
arterială, cu hipoamplificare în regiunea centrală. În faza portală, întreaga leziune
prezintă hipoamplificare, imagine ce se menține în faza târzie; aspectul pledează mai
degrabă către colangiocarcinom. Rezonanța magnetică cu contrast (Primovist®)
evidențiază o formațiune hipointensă în T1 și ușor hiperintensă în T2 (figura 4).
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Fig. 4. Aspectul formațiunii tumorale hepatice la examinarea RMN cu substanță de contrast

În fața unui tablou clinic nespecific, a modificărilor biologice (sindrom de
colestază marcat, sindrom de retenție azotată, sindrom inflamator), a explorărilor
imagistice (ce exclud hepatocarcinomul sau posibilitatea unei determinări secundare
cu punct de plecare necunoscut și care pledează în favoarea colangiocarcinomului), a
refuzului pacientului de a se efectua puncție biopsie CT ghidată, la care se adaugă
degradarea constantă a stării acestuia, în cadrul unei echipe pluridisciplinare (medic
internist, gastroenterolog și oncolog), se decide, în absența argumentului
histopatologic, stabilirea diagnosticului final de colangiocarcinom intrahepatic în
segmentul VII/VIII, T4M1N0 stadiul IVA, ciroză hepatică etanolică clasa Child-Pugh
B, Baveno III, litiază biliară veziculară asimptomatică, gastrită erozivă corporeală și
eritematoasă antrală HP negativă, adenocarcinom sigmoidian stadiul Dukes B2 operat
și chimiotratat în 2005, hemoroizi interni gradul II, hipertensiune arterială esențială
gradul II risc adițional foarte înalt, diabet zaharat tip 2 tratat prin dieta și ADO,
dezechilibrat, boală renală cronică multifactorială acutizată st. G3bA1 KDIGO.
Având în vedere faptul schemele chimioterapice recomandate actual sunt
aceleași pentru colangiocarcinom, hepatocarcinom și adenocarcinom pancreatic cu
determinări secundare, se inițiază chimioterapia de tip GEMOX. Datorită prezenței
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hiperbilirubinemiei la inițierea tratamentului chimioterapic, se temporizează
administrarea de Gemcitabină și se administrează Oxaliplatin 85mg/mp = 150 mg ca
prima doza și se continuă tratamentul comorbidităților. În acel moment prognosticul
pacientului era deja rezervat, indiferent de o eventuală ameliorare temporară din punct
de vedere clinico-biologic.
Discuții
Studiile recente raportează o creștere a incidenței colangiocarcinomului
intrahepatic, îndeosebi la persoanele care prezintă asocieri ale factorilor de risc
(multipli factori de risc sunt comuni atât pentru iCCA cât și pentru HCC) și care au
fost monitorizați anterior pentru dezvoltarea hepatocarcinomului. Ghidurile actuale
nu pot preciza însă o urmărire cost-eficientă a pacienților la risc pentru dezvoltarea de
iCCA, fiind necesar studiul adițional al acestui grup de pacienți și a factorilor de risc
probabili (etilismul cronic, tabagismul cronic, diabetul zaharat, obezitatea, litiaza
veziculară și sindromul metabolic) (1, 2).
În cazul prezentat se observă asocierea unui factor de risc consemnat pentru
iCCA (ciroza hepatică) cu factori de risc probabili ai acestei malignități (etilismul
cronic, diabetul zaharat, litiaza veziculară și obezitatea), la un pacient cu un istoric de
patologie malignă (adenocarcinom sigmoidian operat, chimiotratat în urmă cu peste
13 ani anterior prezentării). În pofida lipsei unui diagnostic histopatologic de
certitudine din cauza dificultății de prelevare a materialului bioptic (dimensiunile
sporită a formațiunii tumorale cu arii extensive de necroză centrală: două biopsii cu
rezultat neconcludent) și a refuzului pacientului de a efectua orice altă investigație
invazivă sau minim invazivă, s-a stabilit diagnosticul pe considerente imagistice
(rezultatul examinării computer tomografice, a ecografiei abdominale cu substanță de
contrast și rezonanței magnetice cu contrast), toate acestea pledând pentru
colangiocarcinom intrahepatic, evident corelate cu tabloul clinico-biologic.
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Un aspect important al cazului discutat a reprezentat dificultatea realizării
diagnosticului diferențial. La descoperirea ultrasonografică inițială a formațiunii
tumorale s-au avut în vedere următoarele posibile diagnostice: hepatocarcinom,
adenocarcinom pancreatic cu determinare unică secundară hepatică, recidivă a
adenocarcinomului sigmoidian cu determinare unică secundară hepatică și
colangiocarcinomul. Clinic, biologic și imagistic s-au exclus

alte posibilele

diagnostice benigne care ar fi putut intra în discuție. Rezonanța magnetică nucleară
cu Primovist® a descris o formațiune tumorală intrahepatică în segmentul VII/VIII de
aproximativ 10,6/7,5 cm cu captare progresivă, fără spălare în fazele târzii, aspect
specific hepatocarcinomului (12). Literatura menționează că hepatocarcinomul poate
avea acest aspect imagistic doar în cazul formațiunilor sub 2 cm (12, 13). Aspectul
metastazelor adenocarcinomului pancreatic este de distribuție capsulară a
contrastului, diametru mic și intensificare perilezională, aspecte imagistice similare
metastazelor adenocarcinomului colorectal, toate acestea în condițiile în care nu s-a
decelat o formațiune tumorală primară la nivelul pancreasului sau o posibilă leziune
colo-rectală primară (14).
Conform

ghidurilor

actuale

(15,

16),

algoritmul

diagnostic

în

colangiocarcinomul intrahepatic include examenul histopatologic al unei piese
bioptice (15, 16). Considerând dimensiunea crescută a formațiunii tumorale, în cazul
nostru de 10,5/7,6 cm, cu arii extinse de necroză centrală, s-au tentat două biopsii
ghidate ecografic, însă cu rezultate neconcludente. Ca alternativă, s-a considerat
tentarea unei a treia biopsii ghidată CT, însă pacientul a refuzat efectuarea oricărei
alte explorări minim invazive sau invazive. De asemenea, s-a avut în vedere
efectuarea unui PET-CT, dar care, în pofida specificității și sensibilității crescute a
explorării, nu ar fi oferit avantaje superioare explorărilor imagistice efectuate anterior.
Conform algoritmului diagnostic, s-a dozat CA 19-9, cu valori elevate in cazul
nostru, marker ce poate decela iCCA cu o sensibilitate de 62% și o specificitate de
63% (17). Acest marker tumoral poate prezenta valori serice crescute atât în iCCA cât
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și în HCC cu elemente de colangiocarcinom. Pentru a diferenția cele două malignități
cu elemente imagistice comune, ar fi fost necesară efectuarea unei analize
imunohistochimice pentru citokeratinele 7 și 19, ce pot pleda pentru varianta mixtă a
HCC-iCCA (5, 18). Utile ar fi putut fi și dozarea N-cadherinei, marker
imunohistochimic cunoscut anterior pentru iCCA, cu o sensibilitate de 52% și
specificitate de 92,2% pe piese bioptice (5, 19), sau, Proteina C reactivă ca marker
imunohistochimic pentru iCCA, dovedită recent ca având sensibilitate de 75,7% și
specificitate de 91,1% pe piese bioptice (19).
În lipsa unei piese histopatologice, dar pe baza criteriilor clinico-biologicoimagistice și după excluderea posibilelor diagnostice diferențiale, având în vedere
degradarea stării generale a pacientului, s-a decis inițierea chimioterapiei tip
GEMOX.
În cazul nostru, chimioterapia a fost considerată unica posibilitate terapeutică
pe două considerente principale: imposibilitatea intervenției chirurgicale (datorită
dimensiunii crescute a formațiunii, localizarea acesteia în segmentele VII/VIII) și
superpozabilitatea acestei asocieri de chimioterapice în terapia hepatocarcinomului,
colangiocarcinomului și adenocarcinomului pancreatic.

Concluzie
Dificultatea cazului discutat a fost stabilirea unui diagnostic cert: imposibilitatea
obținerii unei piese bioptice adecvate și a unor date histopatologice concludente.
Astfel, a fost nevoie să se stabilească diagnosticul de iCCA pe considerente clinice,
biologice și imagistice, corelate și discutate de o echipă multidisciplinară formată din
internist, gastroenterolog, chirurg și oncolog. Tabloul clinic nespecific, asocierea
factorilor de risc siguri și probabili, sindromul marcat de colestază, sindromul
inflamator, caracteristicile imagistice specifice ale formațiunii tumorale hepatice,
evidențiată prin 3 tehnici diferite, au reprezentat criteriile pe care s-a stabilit
diagnosticul final de colangiocarcinom intrahepatic.
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Pacientul și-a dat acordul de utilizare a datelor clinice în scop academic, cu
respectarea normelor în vigoare de utilizarea a datelor cu caracter personal.
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Introducere
Conform datelor publicate de Federația Internațională de Diabet în 2017 trăiau
în lume 425 milioane de persoane cu diabet zaharat, majoritatea (90-95%) fiind
diagnosticate cu diabet zaharat tip 2 (DZ tip2) (1). DZ tip 2 prezintă o evoluție
progresivă, ce necesită ajustarea și intensificarea terapiei antihiperglicemiante,
pornind de la metformin, la care se asociază în timp 1 sau 2 agenți farmcologici noninsulinici sau se inițiază insulinoterapia, dacă evoluția cazului o cere (2). În ciuda
faptului că în arsenalul terapeutic al DZ tip 2 sunt prezente 8 clase de medicamente
plus insulină bazală și prandială, controlul glicemic este obținut la mai puțin de
jumătate dintre pacienți (3,4). Studiul UKPDS a demonstrat că un control glicemic
optim, realizat precoce, reduce riscul de dezvoltare a complicațiilor cronice ale
diabetului (5), dar în practica clinică curentă inițierea insulinoterapiei la pacientul cu
DZ tip 2 se face de obicei tardiv, după mulți ani de evoluție a bolii, la valori mari al
HbA1c (peste 9%) și după mult timp petrecut în hiperglicemie (6).
După inițierea insulinoterapiei este necesară monitorizarea atentă a glicemiilor,
în DZ tip 2 insulinotratat fiind indicată automonitorizarea cu ajutorul glucometrului
(2), iar în România această categorie de pacienți primește gratuit glucometru și 100
teste de glicemie la fiecare 3 luni. În funcție de valoare glicemiilor este necesară
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ajustarea continuă a dozelor de insulină administrate (2), aceste indicații nefiind de
multe ori respectate de către pacient, de teama apariției hipoglicemiilor.
Am ales să prezint acest caz pentru a ilustra dificultatea controlului glicemic la
o persoana cu DZ tip 2 insulinotratată, dar și importanța monitorizării glicemice
pentru obținerea unui control glicemic bun.

Prezentare de caz
Motivele prezentării: Voi prezenta cazul unei paciente în vârstă de 61 ani,
cunoscută cu DZ tip 2 de 11 ani, auto-tratat cu dietă timp de 8 ani, de 3 ani cu
antidiabetice orale (în prezent triplă terapie orală în doze maxime), asimptomatică,
dar care la controalele periodice prezintă valori crescute ale HbA1c – ultima
determinare a indicat o valoare de 10,5%.
Pacienta neagă istoric familial de diabet zaharat, boli cardio-vasculare sau
obezitate, iar din istoricul personal patologic reținem diagnostic recent de
hipertensiune arterială (controlată cu telmisartan și nebivolol), fără complicații
cronice ale diabetului cunoscute.

Condiții de viață și muncă – funcționar public, cu

orar regulat de mese, dietă afirmativ controlată conform recomandărilor medicului
diabetolog, sedentară, nefumătoare, neagă consum de alcool.
Istoricul bolii actuale – pacientă cunoscută cu DZ tip 2 de 11 ani, auto-tratat cu
dietă timp de 8 ani, de 3 ani trata cu antidiabetice orale (în prezent metformin
2000mg/zi, sitagliptină 100 mg/dl, gliclazidMR 120 mg/dl), fără automonitorizare
glicemică din sângele capilar la domiciliu (nu are glucometru), dar asimptomatică, se
prezintă pentru evaluare, deoarece la controalele periodice are valori crescute ale
HbA1c – ultima determinare (în urmă cu 1 săptămână) fiind 10,5%, în ciuda
complianței la tratament și aderenței la regimul alimentar recomandat (afirmativ).
Examenul clinic: Stare generală bună, pacientă orientată temporo-spațial,
afebrilă, supraponderală (înălțime 158 cm, greutate 69,0 kg, indice de masă corporală
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27,6 kg/m2, circumferință abdominală 94 cm – mai multe detalii antropometrice în
rezultat analiză corporală prin bioimpedanță electrică – figura 1).

Fig. 1. Analiză corporală prin bioimpedanță electrică (InBody 720, Biospace)
ICW-apa intracelulară; ECW-apa extracelulară; SMM – masa musculară scheletică;
BMI – indice de masă corporală; PBF – procent de grăsime; WHR – raport talie șold
estimat
La inspecție și auscultație relații normale, stetacustic pulmonar fără raluri,
pulsuri periferice prezente la artera pedioasă și tibială posterioară bilateral; TA=
143/85 mmHg, AV=76/minut (afirmativ nu a luat medicația prescrisă dimineața), fără
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sufluri la auscultația cordului; abdomen mărit de volum pe seama țesutului adipos, cu
marginea inferioară a ficatului la 2 cm sub rebordul costal, fără durere spontan sau la
palparea profundă.
Examinări de laborator
Interval biologic de referință/unitate

Parametru

Rezultat

glicemie

263

60-99 mg/dl

HbA1c

11

4,8-5,7%

Colesterol total

254

50-200 mg/dl

HDL colesterol

48

40-120 mg/dl

LDL colesterol

161

<100 mg/dl

Trigliceride

143

50-150 mg/dl

Apolipoproteina B

109

<90 mg/dl

Creatinina

0,8

0.6-1 mg/dl

eGFR calculat

80

90-120 ml/min/1.73m2

GGT

22

12-64 U/L

GOT

25

0-45/U/l

GPT

31

0-45/u/l

3,69

<30 mg/g

6,9

2,6-24,9 microU/ml

Raport albumină/creatinină
urinară
insulinemia

de măsură

Examen sumar urină: fără modificări semnificative
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EKG: ritm sinusal, frecvență 74/minut, ax QRS intermediar, aspect normal.
Retinofotografie: fără modificări de retinopatie diabetică.
Examen picior și neurometrie: fără polineuropatie diabetică.
Indice gambă-braț: 1,1 drept, 1 stâng
Monitorizare continuă a glucozei din lichidul interstițial: 7 zile, 1834 valori
înregistrate, media 169 mg/dl, maxim 268 mg/dl, minim 104 mg/dl. Aspect de
hiperglicemie în platou, 73% timp petrecut în hiperglicemie (valori ale glicemiei peste
140 mg/dl) și 27% normoglicemie (70-140 mg/dl), fără hipoglicemie (figura 2).

Fig. 2. Monitorizare continuă a glucozei din lichidul interstițial (dispozitiv iPRO2,
Medtronic) – fără modificare medicație/dietă
Diagnostic Diabet zaharat tip 2 dezechilibrat. Hipertensiune arterială grad II risc
cardiovascular crescut. Hipercolesterolemie. Suprapondere. Obezitate abdominală.

Stabilirea obiectivelor terapeutice:
-

Scădere ponderală 5% din greutate în următoarele 6 luni
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-

Glicemia bazală 80-130 mg/dl și postprandială sub 180 (140) mg/dl

-

HbA1c sub 7%

-

LDL colesterol sub 100 mg/dl

-

HDL colesterol peste 50 mg/dl

-

Trigliceride sub 150 mg/dl

Managementul clinic – metoda TEME (Terapie, Educație, Monitorizare și
Evaluare) (4)
1. Terapie
1.a.Terapie non–farmacologică
Optimizarea stilului de viață
– dietă 1600 kcal/zi (s-a înmânat pacientei meniu fix/săptămână),
-

activitate fizică 30-60 minute/zi (mers pe jos), cu pantofi comozi, iar de 2-3
ori/săptămână exerciții de rezistență (după test de efort în cadrul consultului
cardiologic), menținerea stării de nefumător.

1.b. Terapie farmacologică
Metformin 1000 mg 1-0-1; se oprește administrarea sitagliptinei și a gliclazidului.
Inițierea insulinoterapiei cu 14 ui Glargin (Lantus, Sanofi) – 0,2 ui/kg corp și
titrare progresivă a dozei, +2 ui la fiecare 3 zile, astfel încât glicemia dimineața să fie
80-130 mg/dl; dacă apar hipoglicemii se reduce doza cu 2-4 ui
Rosuvastatină 10mg 0-0-1
Acid acetilsalicilic 75mg 0-1-0
Continuă tratament cu telmisartan și nebivolol
2. Educație Specifică
Pacienta a fost instruită în auto-administrarea injecției cu insulină (zone de
administrare, utilizarea dispozitivului de insulină, verificarea permeabilității acului,
fixarea dozei de insulină, păstrarea penurilor de insulină, ajustarea dozelor), utilizarea
glucometrului, tehnica efectuării profilului glicemic, recunoașterea, tratarea și
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prevenirea hipoglicemiilor. De asemenea s-a subliniat importanța optimizării stilului
de viață cu toate componentele sale (mai ales importanța activității fizice, pacienta
fiind sedentară).
3.

Monitorizare
În acest caz s-a recomandat automonitorizarea la domiciliu a glicemiei în fiecare

dimineață și titrarea corespunzătoare a dozei de insulină și ocazional dacă apar
semne/simptome sugestive de hipoglicemie. De asemenea s-a recomandat
automonitorizarea tensiunii arteriale și a greutății.
4. Evaluare periodică
Pacienta a fost chemată la control peste 2 săptămâni, cu rezultate monitorizare
glicemică (cu o zi înainte de control să efectueze un profil glicemic în 7 puncte –
glicemie preprandială și 2 ore de la începerea mesei la cele 3 mese principale și ora 3
noaptea).
Evoluția cazului
Pacienta a prezentat valori glicemice aproape de țintele terapeutice stabilite la
controalele lunare, doza de insulină a fost titrată până la 20 ui/zi, iar după 3 luni de la
inițiere terapiei prezenta următoarele date clinice și paraclinice:
Decembrie 2015:
Tratament: metformin 2000mg/zi, glargin 20 ui (ora 22)
G=69,6 kg, IMC=27,9 kg/m2
TA=139/77 mmHg, AV=72/minut
Profil glicemic
Înainte mic dejun 2 ore Înainte prânz 2 ore Înainte cină 2 ore Ora 3
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145

113

117

119

135

HbA1c=8,2%
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Se reia educația dietetică și terapeutică, se crește glargin la 22 ui/zi și pacienta
este chemată la control în februarie 2016.
Profilurile glicemice efectuate de pacientă cu 1 zi înainte de controalele
periodice erau cu glicemii care ar corespunde unei HbA1c în ținte, dar pe parcursul
anului 2016 și 2017 HbA1c determinată la laborator nu a scăzut sub 8%. S-a
intensificat tratamentul prin adăugarea sitaglptinei (inhibitor DDP4 cu risc foarte
scăzut de hipoglicemie, pentru controlul glicemiilor postprandiale, deoarece
glicemiile bazale monitorizate de pacientă erau în ținte și nu putea fi crescută doza de
insulină bazală fără risc de apariție a hipoglicemiilor). În martie 2017 s-a schimbat
glargin 100ui/ml cu glargin 300ui/ml, iar în mai 2017 s-a înlocuit sitagliptin cu
dapagliflozin (inhibitor SGLT-2 - în speranța obținerii unui control mai bun al
glicemiilor postprandiale).

Septembrie 2017:
Tratament: metformin 2000mg/zi, glargin 300ui/ml 26 ui (ora 22), dapagliflozin
10 mg/zi
G=73,6 kg, IMC=29,5 kg/m2
TA=145/78 mmHg, AV=71/minut
Profil glicemic
Înainte mic dejun 2 ore Înainte prânz 2 ore Înainte cină 2 ore Ora 3
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170

165

146

-

HbA1c=10,3%
Având în vedere discrepanța dintre valorile glicemiilor la automonitorizare și
valoarea HbA1c, se decide efectuare unei monitorizări continue a glucozei din lichidul
interstițial (figura 3). Au fost 6 zile de monitorizare, 1382 valori înregistrate, media
121 mg/dl, maxim 296 mg/dl, minim 51 mg/dl. Per ansamblu 23% din timp a fost
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petrecut în hiperglicemie (valori ale glicemiei peste 140 mg/dl), 72% normoglicemie
(70-140 mg/dl) și 5% hipoglicemie (figura 3b).

Figura 3. Monitorizare continuă a glucozei din lichidul interstițial (dispozitiv iPRO2,
Medtronic)
a. Prezentare generală a datelor înregistrate

b. Distribuția duratei de timp petrecute în normo, hipo sau hiperglicemie
Din aceste date se observă că în prima zi de monitorizare pacienta a fost în 93%
din timp în hiperglicemie, în următoare zi doar 25% din timp a fost petrecut în
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hiperglicemie, pentru ca în ultimele zile 100% din timp să fie cu valori glicemice în
ținte. Discutând aceste aspecte, pacienta recunoaște faptul că în zilele când are de
făcut profilul glicemic este foarte atentă la recomandările nutriționale, în rest având o
dietă liberă, cu gustări formate din fructe, ocazional dulciuri. În plus, în afară de zilele
cu profil glicemic nu își monitorizează glicemiile decât rar, deoarece o deranjează
înțepăturile, cel mult o dată/săptămână, dimineața, iar atunci glicemiile sunt în jur de
130-150 mg/dl. În acest context se subliniază importanța respectării recomandărilor
dietetice și se sugerează pacientei să achiziționeze un dispozitiv personal de
monitorizare continuă care nu necesită calibrare (Free Style Libre, Abbott).
În decembrie 2017 pacienta începe să utilizeze dispozitivul de monitorizare
continuă a glucozei, iar in februarie 2018 revine la control.

Februarie 2018:
Tratament: metformin 2000mg/zi, glargin 300ui/ml 24 ui (ora 22), dapagliflozin
10mg/zi
G=72,9 kg, IMC=29,2 kg/m2
TA=139/77 mmHg, AV=72/minut
Profil glicemic
Înainte mic dejun 2 ore Înainte prânz 2 ore Înainte cină 2 ore Ora 3
109

111

109

119

113

98

-

HbA1c=8,2%

Iunie 2018:
Tratament: metformin 2000mg/zi, glargin 300ui/ml 24 ui (ora 22), dapagliflozin
10mg/zi
G=73,5 kg, IMC=29,4 kg/m2
TA=113/61 mmHg, AV=66/minut
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Profil glicemic
Înainte mic dejun 2 ore Înainte prânz 2 ore Înainte cină 2 ore Ora 3
130

146

142

123

174

189

-

HbA1c=6,9%
Discuții
Insulinoterapia în DZ tip 2 oferă posibilitatea reducerii rapide a glicemiilor și
obținerea unui control glicemic optim în timp scurt. Cu toate acestea, studiul
PANORAMA a arătat faptul că 63,9% dintre pacienții cu DZ tip 2 insulinotratați nu
ating valoarea țintă a HbA1c (7). La persoanele cu DZ tip 2 este esențială optimizarea
stilului de viață, pe această fundație fiind adăugată farmacoterapia (2). Inițierea
insulinoterapiei la pacienta noastră s-a făcut pe baza datelor clinice și a evoluției
îndelungate a bolii, precum și a valorii scăzute a insulinemiei, în ciuda tratamentului
cu secretagog (sulfoniluree). După atingerea țintelor glicemice bazale (dimineața), se
poate intensifica insulinoterapia în vedere aducerii în ținte și a glicemiilor
postprandiale, fiind preferate clasele noi de medicamente, cu risc scăzut de
hipoglicemie (inhibitori de dipeptidil-peptidaza 4, inhibitori de cotransportor-2 sodiuglucoză sau analogi de receptor GLP-1). În cazul nostru pacienta asocia și
hipertensiune arterială, motiv pentru care în final am optat pentru asocierea
dapagliflozinului (inhibitor SGLT-2), cu acțiune antihipertensivă și cu mecanism de
scădere a glicemiilor independent de secreția endogenă de insulină, precum și cu efect
de scădere ponderală (2, 4).
Monitorizarea glicemică este un aspect important în managementul clinic al
persoanelor cu DZ tip2 insulinotratat, dar utilizarea testării glicemiei capilare cu
ajutorul glucometrului este dureroasă (necesită înțepare pentru prelevarea probei de
sânge) și oferă informații limitate asupra controlului glicemic (arată doar valoarea
punctuală a glicemiei). Spre deosebire de glucometru, monitorizarea continuă a
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glucozei din lichidul interstițial este o metodă care permite măsurarea a 288 de
valori/zi și individualizarea mai precisă a dietei și a recomandărilor farmacologice. În
ultimii ani au devenit disponibile și dispozitive personale pentru pacienții cu DZ, iar
unele dintre ele nu necesită glicemii capilare pentru calibrarea citirilor. Flash-CGMS
(Conitnuous Glucose Monitoring System) FreeStyle Libre, produs de Abbott, afișează
pe ecranul dispozitivului de citire valoare concentrației glucozei din lichidul
interstițial măsurată de senzorul implantat subcutanat la trecerea acestuia peste zona
unde este situat senzorul și descarcă retrospectiv toate valorile înregistrate între citiri.
Nu transmite în timp real valorile glucozei, dar nu necesită calibrare, iar senzorul
subcutanat se schimbă la fiecare 2 săptămâni. În acest caz vizualizarea valorilor
glucozei a ajutat-o pe pacientă să fie mai aderentă la recomandările de optimizare a
stilului de viață și să atingă controlul glicemic propus, fără a fi necesară modificarea
schemei terapeutice.
Pacienta și-a dat acordul de utilizare a datelor clinice în scop academic, cu
respectarea normelor în vigoare de utilizarea a datelor cu caracter personal.
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Introducere
Sarcoidoza este o afecțiune inflamatorie multisistemică, de etiologie
necunoscută. Poate afecta pacienții de orice vârstă, atingând un maxim între 20 și 40
de ani. Majoritatea pacienților se prezintă cu afectare pulmonară, oculară și cutanată
(1). Afectarea cutanată este prezentă la aproximativ 30% dintre pacienți (2).
Diagnosticul de sarcoidoză se bazează în mare măsură pe examenul histopatologic, care evidențiază prezența granuloamelor non-cazeoase. Biopsia altor
organe interne implică anumite riscuri, comparativ cu biopsia cutanată, prin urmare
este important să examinăm cu atenție pielea, în vederea descoperirii leziunilor
cutanate. Acestea pot fi subtile și variate.
În cele ce urmează vom prezenta un caz de sarcoidoză sistemică, cu afectare
cutanată și pulmonară.

Prezentare de caz
Pacient în vârstă de 31 de ani, fumător cronic (10 țigări/zi, de aproximativ 10
ani), cu antecedente de tuberculoză pulmonară în copilărie, se prezintă în serviciul
privat pentru prezența a 3 plăci de culoare maro, ușor atrofice și cu o minimă scuamă
pe suprafață, cu localizare la nivelul frunții, cu o evoluție de aproximativ 1 an,
asimptomatice (Fig. 1 a, b). Diagnosticul de probabilitate a fost cel de colagenoză
perforantă dobândită, sarcoidoză sau mastocitoză.
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a)

b)

c)
Fig. 1 a, b. Tabloul clinic la prima consultație; c-tabloul clinic la 2 luni după
inițierea terapiei
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Menționăm faptul că pacientul era afebril, cu o stare generală bună, TA=110/70
mmHg, AV=64 b/min, IMC=24,2.
S-a recoltat biopsie cutanată de la nivelul unei plăci, iar examenul histopatologic a evidențiat următoarele aspecte: derm cu frecvente granuloame gigantoepitelioide cu fibroză și redus infiltrat inflamator limfocitar în jur, dispus și
perianexial; epiderm suprajacent cu arii ulcerate, acantoză și hiperkeratoză focală
(Fig. 2 a, b).

a)

b)
Fig. 2 a, b: Imaginea histopatologică evidențiază inflamație granulomatoasă noncazeoasă cu celule gigante multinucleate, înconjurate de un redus infiltrat limfocitar
Pe baza aspectului clinic și a examenului histo-patologic s-a stabilit diagnosticul
de sarcoidoză cutanată.
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Pacientul a refuzat internarea într-un serviciu de stat și a continuat investigațiile
suplimentare în serviciul privat.
Având în vedere posibila afectarea multiorganică, s-a recomandat efectuarea
următoarelor consulturi interclinice și explorări paraclinice (tabel 1).
Tabel 1. Explorările efectuate de către pacient și rezultatele obținute
Consult interclinic/ explorări

Rezultat

paraclinice
Hemoleucograma

limfopenie 17,6% (VN: 20-55%)

Biochimia

valoare ușor crescută a acidului uric
seric: 7,8 mg/dl (VN<7 mg/dl)

Angiotensin convertaza

115 U/L (VN: 12-68 U/L)

Spirometrie (pentru evaluarea afectării

în limite normale

interstițiale)
Examen sputa (pentru excluderea unei

BK negativ

infecții tuberculoase)
Radiografie pulmonară

opacități nodulare diseminate

CT torace

infiltrate micronodulare pulmonar cu
distribuție la nivelul câmpurilor
pulmonare superior și mijlociu,
ganglionii calcificați mediastinal și
hilar drept.

EKG

bloc de ramură dreaptă incomplet

Ecocardiografie transtoracică

cavități cardiace de dimensiuni
normale; fără HVS. Funcția sistolodiastolică VS normală, fără tulburări
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segmentare de contractilitate VS.
Morfologie valvulară normală.
Examen neurologic

în limite normale

Evaluare oftalmologică

în limite normale

Ecografie abdominală

ficat cu ecogenitate ușor crescută

Radiografie mâini bilateral

aspect normal

Pe baza tabloului clinic și al explorărilor paraclinice s-a stabilit diagnosticul de
sarcoidoză cu afectare pulmonară și cutanată.
S-a inițiat terapie sistemică cu Prednison, în doză de 0,5 mg/kg/zi, (40 mg/zi),
cu scăderea treptată a dozei (câte 5 mg), la interval de 2 săptămâni, cu următoarele
recomandări2: evaluare anuală, care să cuprindă: anamneză, examinare fizică,
radiografie pulmonară, teste funcționale pulmonare, examinare oftalmologică, hemoleucogramă, tablou sanguin, biochimie.
Evoluția pacientului a fost bună, cu ameliorarea simptomelor respiratorii și a
leziunilor de la nivel cutanat, la 2 luni de la inițierea terapiei (Fig. 1c). Angiotensin
convertaza s-a normalizat (ACE după 2 luni: 28 U/L).
Diagnosticul diferențial al sarcoidozei cutanate cuprinde următoarele entități:
TBC cutanată se poate prezenta cu granuloame sarcoidale, lepra tuberculoidă,
leishmaniaza, sifilis, reacțiile la corp străin (beriliu, zirconiu, tatuaj, parafină etc),
rozaceea granulomatoasă, granulomul anular diseminat, pseudolimfom, limfom și
infiltrate leucemice.
Discuții
Sarcoidoza este o afecțiune cutanată cu o prevalență mai mare în Danemarca și
Suedia. Etiologia este necunoscută, se consideră a fi multifactorială, cu implicare
imunologică, genetică și a factorilor externi. Dintre factorii de mediu, amintim factorii
ocupaționali (expunere la insecticide, pesticide, mucegai, metale grele, aluminiu,
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zirconiu, beriliu, talc) (3) și cei infecțioși (bacterii-Mycobacterii, Propionobacterium
acnes, Borrelia spp, Mycoplasma; virusuri), care pot induce o reacție inflamatorie (4).
Diagnosticul se bazează pe tabloul clinic, aspectul histopatologic al
granuloamelor noncazeoase și pe excluderea altor afecțiuni similare, din punct de
vedere clinic și histologic. Un aspect important al sarcoidozei este dezvoltarea
fibrozei, însă nu este specific, putând să apară și în alte afecțiuni, precum tuberculoză,
infecții fungice sau vasculită.
Există unele situații în care diagnosticul de sarcoidoză nu necesită biopsia
țesutului, și anume sindromul Lӧfgren, sindromul Heerfordt și adenopatia hilară
bilaterală asimptomatică (5).
Adesea diagnosticul de sarcoidoză este întârziat de faptul că simptomele sunt
nonspecifice și orice organ poate fi implicat. 30-60% dintre pacienții cu afectare
pulmonară sunt asimptomatici. De obicei, atunci când un pacient prezintă leziuni
cutanate asociate cu simptome pulmonare, afectare oculară, dureri abdominale,
adenopatie periferică, diagnosticul de sarcoidoză este înalt sugestiv. Asociat,
pacientul poate prezenta febră, transpirații nocturne, stare de rău, pierdere în greutate.
Modificările cutanate pot să apară înaintea, concomitent cu afectarea sistemică sau
după. Leziunile cutanate specifice sunt adesea asimptomatice, pruritul și durerea fiind
foarte rare, motivul pentru care pacientul se prezintă la medic fiind adesea aspectul
estetic (5).
Leziunile cutanate sunt clasificate în leziuni specifice (care prezintă granuloame
non-cazeoase la biopsie) și leziuni nespecifice (nu prezintă inflamație granulomatoasă
la biopsie, ci reprezintă o reacție cutanată la o afecțiune sistemică) (2).
Cea mai comună manifestare cutanată nespecifică este reprezentată de eritemul
nodos, care apare sub forma unor noduli violacei, dureroși, profunzi, la nivel cutanat
si este asociată cu o evoluție acută a sarcoidozei. Alte reacții cutanate nespecifice
includ dermatoze neutrofilice, calcinoza cutanată si degetele hipocratice, la pacienții
cu afectare pulmonară.

146

Leziunile cutanate specifice includ macule si papule eritematoase, noduli
subcutanați, plăci anulare roșii-brune, plăci hipopigmentate, plăci atrofice, plăci
psoriaziforme, plăci ihtiozice, alopecie cicatricială și leziuni ulcerative. Sarcoidoza
poate afecta orice regiune a pielii, inclusiv scalpul, unghiile, mucoasa orofariangiană
sau genitală (6). Una dintre cele mai comune manifestări specifice este reprezentată
de lupus pernio, caracterizat prin papule si plăci indurate, eritematoase, la nivelul
nasului, urechilor, obrajilor. De obicei se asociază cu manifestări sistemice severe și
cu o evoluție cronică și rezistentă la tratament a sarcoidozei. Celelalte manifestări
specifice nu au fost asociate cu o afectare sistemică extra-cutanată particulară (7).
Manifestările clinice cutanate în sarcoidoză sunt de o deosebită valoare, având
în vedere accesul facil pentru obținerea examenului histo-patologic. În cazul afectării
unor organe interne, este important să examinăm pielea, cel mai adesea la nivelul
zonelor traumatizate, având șanse mari să descoperim leziuni specifice de sarcoidoza.
Pe de altă parte, identificarea leziunilor cutanate specifice sarcoidozei trebuie sa
constituie un punct de pornire către explorarea altor organe interne (8).
Afectarea pulmonară apare in peste 90% din cazuri. În timp ce unii pacienți cu
sarcoidoză sunt asimptomatici, alții pot prezenta tuse, dispnee, fatigabilitate, scădere
în greutate, transpirații nocturne. Pentru diagnostic se indică efectuarea unui CT.
Manifestările tipice includ micronoduli (2-4 mm în diametru) simetrici cu o distribuție
peribronhovasculară, care predomină în zonele superioare și medii ale plămânului,
asociate de limfadenopatie hilară simetrică, bilaterală (9).
Alte manifestări tipice: macronoduli (≥5 mm în diametru, coalescenți);
diseminare limfangitică (peribronhovasculară, subpleurală, septele interlobulare);
modificări fibroase (opacități reticulare, modificarea arhitecturii, bronșiectazie,
bronșiolectazie, pierderea volumului), opacități bilaterale perihilare. Manifestările
atipice includ: limfadenopatie unilaterală, izolată, anterioară și posterioară
mediastinală; opacități cu aspect de mase, noduli pulmonari solitari, opacități
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alveolare confluente, opacități cu aspect de “geam mat”, opacități lineare, modificări
fibrochistice, opacități miliare, afectare pleurală (10).
Afectarea oculară, cu uveită, conjunctivită, neuropatie optică, mărirea
glandelor lacrimale, poate afecta 20-30% dintre pacienți (11).
Sistemul nervos central este afectat în 25% din cazuri, însă doar 10% dintre
pacienți prezintă simptome. Neurosarcoidoza se caracterizează prin paralizia nervilor
cranieni sau a nervilor periferici, meningită, simptome neuro-psihiatrice, convulsii,
disfuncție neuroendocrină (12).
Afectarea hepatică apare la 10% dintre pacienți, fiind caracterizată prin creșteri
ale fosfatazei alcaline serice și ale aminotransferazelor, colestază, cu prurit, icter,
hipertensiune portală, insuficiență hepatică (13).
Alte manifestări întâlnite în sarcoidoză: hipercalciurie, hipercalcemie,
nefrolitiaza; afectare cardiacă (palpitații, bloc cardiac); afectarea tractului gastrointestinal, afectare musculo-scheletală (artralgii, artrită); afectare hematologică
(limfopenie și hipergamaglobulinemie); afectare endocrină (afectarea glandei
pituitare, sindromul Heerfordt) (14,15,16).
Examenul histo-patologic este important pentru a exclude etiologiile infecțioase
sau alte cauze de boli granulomatoase. Se recomandă o biopsie profundă, care sa
conțină derm și hipoderm. Examenul histo-patologic include granuloame noncazeoase, cu macrofage epitelioide și celule gigante multinucleate central, înconjurate
de infiltrat limfocitar difuz și uneori plasmocite. Granuloamele sarcoidale pot fi
întâlnite în reacții la corp străin, infecții și sindroame de imunodeficiență. Infecțiile
sunt excluse prin diferite colorații, iar reacțiile la corp străin sunt excluse prin folosirea
luminii polarizate (4).
Enzima de conversie a angiotensinei serice (ACE) este o enzimă derivată din
granuloame și are niveluri crescute la 40-80% dintre pacienții cu sarcoidoză; este
nespecifică și niveluri medii apar în diabet și osteoartită, iar niveluri crescute apar și
în alte afecțiuni granulomatoase cauzate de boli infecțioase sau non-infecțioase.
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Prima linie de tratament o constituie corticosteroizii. A doua linie de tratament
o reprezintă metotrexatul si azatioprina. Anticorpii anti-TNF reprezintă a 3-a linie de
tratament, fiind destinată pacienților care nu răspund la primele două (17).
Dacă pacientul are afectare pulmonară severă și afectare cutanată, tratamentul pentru
afecțiunea pulmonară poate controla și leziunile cutanate (18).
Inflamația granulomatoasă răspunde lent, prin urmare, pacientul este sfătuit să
urmeze tratamentul cel puțin 3 luni, pentru a observa eficiența acestuia.
Terapia topică este prima linie de tratament în cazul sarcoidozei cutanate, forma
limitată sau ușoară, sau ca adjuvant, pentru controlul manifestărilor cutanate. Se
utilizează dermatocorticoizi cu potență mare topic (clobetasol), sau intralezional
(triamcinolone 5-40 mg/ml)-injectări la 3-4 săptămâni. Alte variante de tratament
topic includ tacrolimus topic (0.03% sau 0.1%)-pentru leziunile de pe față; terapia
fotodinamică, lasere (pulsed-dye, CO2); intervenție chirurgicală.
Prognosticul general este unul bun, afectarea pulmonară se ameliorează la 6090% dintre pacienți, cu sau fără tratament. Remisiile apar de obicei în primele 6 luni
de la precizarea diagnosticului și inițierea terapiei, uneori acest lucru putând dura 2-5
ani. La pacientul nostru evoluția a fost una favorabilă, cu normalizarea ACE și
ameliorarea leziunilor cutanate, care s-au vindecat cu cicatrice, ca urmare a procesului
de fibroză.
În prezent nu există un test paraclinic care să prezică evoluția sarcoidozei.
Leziunile cutanate nu reprezintă un indicator pentru prognostic, însă s-a constatat că
prezic o evoluție cronică a sarcoidozei.
Particularitatea acestui caz constă în rolul esențial pe care l-a avut medicul
dermatolog în ceea ce privește investigarea acestui caz cu afectare multiorganică.
Buna colaborare a medicului dermatolog cu celelalte specialități, în vederea precizării
diagnosticului dar și între dermatolog și pacient, care a înțeles importanța multiplelor
investigații, au condus la un diagnostic precis și la o evaluare completă a pacientului,
acesta putând beneficia de un tratament adecvat.
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În concluzie, am prezentat un caz complex de sarcoidoză cu afectare pulmonară
și cutanată, pacientul prezentându-se la medic pentru existența unor leziuni cutanate,
fără prezența unor simptome generale. În această prezentare sunt urmărite aspectele
clinice și paraclinice, pe care medicul trebuie să le investigheze în momentul în care
există o suspiciune clinică de sarcoidoză, în vederea stabilirii cu precizie a
diagnosticului și a afectării multiorganice.
Am obținut consimțământul informat al pacientului.
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Diagnosticul și managementul tumorilor anexiale în timpul
sarcinii

Doru Diculescu
Catedra Obstetrică-Ginecologie II, Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu
Hațieganu“ Cluj-Napoca

Introducere
Depistarea tumorilor sau maselor anexiale la gravide este mai mare în primul
trimestru de sarcină datorită utilizării ultrasonografiei, iar pe măsură ce vârsta
gestațională progresează, frecvența lor scade prin rezolvarea spontană a multora dintre
ele (1).
Majoritatea maselor anexiale sunt de origine ovariană, dar pot fi și chisturi
paraovariene (paratubare), hidrosalpinx și noduli fibromatoși subseroși pediculați.
Cele mai întâlnite tumori ovariene benigne în timpul sarcinii sunt chistul de corp
luteal, teratoamele mature și chistadenoamele. Cancerul ovarian în sarcină este extrem
de rar, apărând la 1 din 18000 sarcini (1,6,7).
Ultrasonografia este de obicei suficientă pentru a lua decizii privind gestionarea
unei mase anexiale în timpul sarcinii. Măsurătorile seriate ale dimensiunilor masei
anexiale și documentarea caracteristicilor ultrasonografice pot influența decizia de
expectativă, managementul chirurgical și calea de naștere. Utilizarea RMN (rezonanță
magnetică nucleară) este rezervată cazurilor cu diagnostic ultrasonografic incert (2, 9,
10).
Planificarea unei intervenții chirurgicale ar trebui să fie făcută în intervalul
săptămânii 17-22 gestaționale, pentru a reduce la maxim riscul de avort spontan (8,
9). Rezolvarea chirurgicală în ultimul trimestru de sarcină se asociază cu un risc de
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50% de naștere prematură (5). Leziunile anexiale pot fi abordate laparoscopic sau prin
laparatomie. Uneori se optează pentru o operație cezariană electivă. In situațiile tratate
conservator prin expectativă se recomandă reluarea imagisticii la 6-8 săptămâni
postpartum.
Masele anexiale sunt raportate la 4% din totalul femeilor gravide (1), după alți
autori variind până la 10% (2,3). În primele 5 săptămâni de sarcină au fost raportate
mase anexiale la 8,8% dintre gravidele supuse unui examen ultrasonografic (4).
Similar, Condous și colaboratorii au identificat chisturi ovariene la 6,1% dintre
femeile gravide examinate ecografic înainte de săptămâna 14 de gestație (5).

Prezentare de caz
Întâlnirea frecventă cu această patologie în cursul sarcinii este și motivul acestei
prezentări de caz și anume al unei tinere, de 25 ani, din mediul urban, care s-a
prezentat într-un cabinet privat de ecografie pentru confirmarea și diagnosticul unei
sarcini incipiente, având grețuri matinale, întârzierea menstruației și un test pozitiv de
sarcină.
S-a stabilit, prin ultrasonografie, prezența unei sarcini de 7 săptămâni, în
evoluție, cu caracteristici morfologice normale pentru vârsta gestațională, situată
intrauterin. Lateral de uter, în anexa dreaptă și oarecum deasupra uterului gravid, s-a
vizualizat în aceeași ședință de ecografie prezența unei formațiuni tumorale cu
următoarele caracteristici: formațiune bine delimitată, de forma ovalară alungită, de
dimensiuni aproximativ 12/6 cm, omogen ecogenă, cu o ecogenitate mai crescută
decât a peretelui uterin, fără semnal Doppler (fig.). Clinic, la examenul ginecologic,
formațiunea, deși dificil de palpat, datorită situării înalte, apare de consistență
crescută, este nedureroasă și mobilă.
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Fig. Masă tumorală anexială omogenă, bine delimitată, formă ovalară,
dimensiuni aprox. 123,3/60 mm. Sub formațiune se observă uterul conținând sacul
ovular. Embrionul de 7 săptămâni, în această incidență, nu se vizualizează

În cadrul anamnezei nu s-au decelat antecedente relevante pentru patologie:
tânără de 25 ani, căsătorită recent, cu cicluri menstruale regulate, durata și aspectul
menstruațiilor normale, fără alte sarcini anterioare. Antecedente personale patologice
sau heredo-colaterale fără semnificație. Până la momentul depistării sarcinii și
formațiunii tumorale nu au existat alte examinări ginecologice sau imagistice.
S-a recoltat pentru examen citologic Babes-Papanicolau, s-a recomandat
dispensarizare și analizele de laborator uzuale în timpul sarcinii.
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Se solicită și o a doua opinie, care confirmă prezența unei formațiuni tumorale
ovariene drepte, solide, cel mai probabil benigne, datorită caracteristicilor
morfologice.
Se decide necesitatea unei examinări RMN după vârsta de 15 săptămâni
gestaționale. Aceasta se efectuează în săptămâna 17 și pune diagnosticul de
disgerminom ovarian. Precizăm că la ecografiile seriate, de după diagnosticul inițial,
formațiunea rămâne cu aceleași dimensiuni și aceleași caracteristici morfologice, dar
devine tot mai dificil de evaluat pe măsura avansării sarcinii.
Ca atitudine terapeutică s-a optat pentru o operație cezariană electivă la termen,
în absența manifestărilor clinice care să oblige la o intervenție chirurgicală de rezecție
a tumorii.
Gravida nu a necesitat internare în timpul sarcinii, iar sarcina a evoluat normal,
exceptând lipsa de efectuare a culbutei fetale. Operația cezariană s-a efectuat în
săptămâna 39 gestațională, extrăgându-se din prezentație pelviană un făt viu de 3300g,
scor Apgar 10. S-a rezecat în aceeași ședință operatorie și tumora ovariană dreaptă de
12/7 cm. Tumora, de consistență crescută, cu caracteristicile benignității, a fost trimisă
la examen histopatologic.
Examenul histopatologic macroscopic descrie piesa ca fiind de 11,5/7,5/5,7 cm,
reprezentată de o formațiune chistică cu suprafața externă netedă și conținut
reprezentat de sebum și fire de păr. Microscopic, materialul examinat este reprezentat
de perete chistic, tapetat de epiteliu pavimentos stratificat, în grosimea căruia sunt
prezente glande anexe cutanate. Concluzie: teratom matur ovarian
S-a efectuat externarea în a 3-a zi, firul intradermic a fost suprimat în a 8-a zi, iar
controlul postpartum a găsit relații normale la 8 săptămâni de la naștere.
Discuții
Aproape toate masele ovariene diagnosticate în timpul sarcinii sunt benigne
(1,6). Majoritatea chisturilor ovariene complexe sunt fie teratoame benigne (mai ales
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chist dermoid), fie endometrioame. Alte patologii includ chisturile paraovariene și
chistadenoamele. O revizuire a celei mai mari serii relevă trei tipuri mai frecvent
întâlnite de tumori ovariene benigne în timpul sarcinii: chistul de corp luteal,
teratoamele mature și chistadenoamele (7).
Diagnosticul se bazează pe ultrasonografie. Scopul ultrasonografiei este de a
depista și de a determina originea masei anexiale, de a caracteriza morfologia acesteia.
Această procedură este de obicei suficientă pentru a lua decizii privind gestionarea
unei mase anexiale în timpul sarcinii.
Scopul final al evaluării imaginilor maselor este de a distinge între cazurile la
care managementul conservator cu observație este posibil și cazurile care necesită
intervenție chirurgicală.
Nu există un sistem ultrasonografic care să permită diagnosticarea fiabilă a
malignității ovariene (2). Dar există numeroase caracteristici ultrasonografice ale
masei anexiale care se asociază unui risc crescut de malignitate: mărimea peste 5 cm,
componente solide, aspect heterogen/complex, excrescențe, structuri papilare, septuri
interne, bilateralitate, limite neregulate, creșterea vascularizației, rezistența la flux
scăzută și prezența ascitei (2). Combinarea acestor aspecte crește sensibilitatea în
prezicerea malignității.
Masele maligne sunt mai vascularizate comparativ cu leziunile benigne, care
prezintă flux sanguin redus sau deloc. In tumorile cu potențial malign sau maligne
rezistența la flux este scăzută, dar aceasta este valabil și pentru multe condiții benigne,
cum sunt endometriomul, chistul luteal și alte mase ovariene complexe benigne.
Datorită vascularizării pelvine crescute în timpul sarcinii, gradul de suprapunere a
acestor indici (de pulsatilitate și de rezistivitate) atât la leziunile benigne, cât și la cele
maligne face ca imagistica Doppler să nu fie fiabilă în această situație (10).
RMN fără substanță de contrast poate fi utilizat în siguranță pentru evaluarea
maselor anexiale în timpul sarcinii (4). RMN aduce un aport diagnostic superior
ecografiei pentru leiomioame uterine pediculate degenerative, chisturi paraovariene,
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chisturi endometriozice și chisturi dermoide. RMN poate fi deosebit de util în
evaluarea unei mase ovariene posibil maligne, datorită capacității sale de a identifica
vegetații într-o tumoră chistică și necroza în tumori solide. RMN poate fi util și în
diagnosticul condițiilor care pot imita torsiunea sau ruptura unei tumori ovariene, cum
ar fi apendicita și boala inflamatorie a intestinului (9).
Dar RMN este mai scump și mai consumator de timp față de ecografie. In
prezent, utilizarea RMN în timpul sarcinii este rezervată cazurilor în care diagnosticul
cu ultrasunete este incert.
Markerii tumorali serici, ca CA125, AFP, beta-HCG, inhibina serică, chiar și
LDH, au o utilitate diagnostică limitată în timpul sarcinii. Acești markeri tumorali
sunt secretați fiziologic în timpul dezvoltării fetale de către placentă, celule deciduale
și pot fi asociați și cu aberații fetale (1,2,4).
Complicațiile tumorilor ovariene în timpul sarcinii sunt aceleași ca înafara
sarcinii: torsiune, ruptură, hemoragie, infecție. Specific în sarcină este riscul de
distocie la naștere, care apare când există mase anexiale mari între prezentația fetală
și canalul de naștere (2-17%) (5, 8, 9). S-a apreciat că o masă anexială cu dimensiuni
între 6-10 cm are un risc de torsiune de 3 ori mai mare decât înafara acestor dimensiuni
(11) sau de 60% între săptămânile 10-17, cea mai mare frecvență fiind între 15-16
săptămâni gestaționale (12).
Toate aceste informații ne-au folosit în decizia atitudinii conservatoare, de
monitorizare ecografică a sarcinii și a tumorii ovariene, temându-ne de riscul de
torsiune pe măsura avansării sarcinii.
Particularitatea cazului a constat în depistarea unei formațiuni tumorale
ovariene de asemenea dimensiuni în primul trimestru de sarcină, care nu a asociat
manifestări clinice sau complicații până la finalul sarcinii.
Menționăm că s-a obținut consimțământul informat.
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Hepatită acută postmedicamentoasă
Liliana Adriana Dina
Disciplina Medicină Internă, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu
Hațieganu”, Cluj-Napoca, România

Introducere
Medicamentele pot constitui o cauză importantă de afectare hepatică ele putând
determina până la 10 % din cazurile hepatită acută.
În continuare vom prezenta cazul unui pacient de 66 de ani căruia, în urma
investigațiilor efectuate s-a stabilit diagnosticul de hepatită acută postmedicamentoasă
(post administrare amoxicilină-clavulanalat, claritromicină şi paracetamol).
Amoxicilina este o penicilină semi-sintetică orală cu un spectru mai larg de
activitate decât alte peniciline, fiind una din cele mai prescrise antibiotice. Este
utilizată pentru tratarea infecțiilor ușoare/moderate cauzate de agenți precum
Escherichia coli, Hemophilus influenzae, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus
pneumoniae Listeria monocytogenesis, Neisseria gonorrhoeae, Proteus mirabilis,
Salmonella, Shigella, Staphylococcus aureus (non- penicilinazo secretor). Afectarea
hepatică post-administrare de amoxicilină a fost descrisă în literatură cu o frecvență
evaluată ca fiind sub 1% (reacții rare), cele mai multe hepatite fiind raportate ca și
case reporturi. Combinația amoxicilină și clavulanat este un antibiotic frecvent utilizat
care este activ împotriva multor organisme bacteriene care provoacă sinuzită,
bronșită, otita medie, infecții ale pielii și țesuturilor și pneumonie dobândită în
comunitate Mecanismul afectării hepatice este de tip idiosincrazic.
Claritromicina este un antibiotic bacteriostatic din familia macrolidelor de
semisinteză. În 1-2% din pacienți poate determina o creștere tranzitorie și ușoară a
transaminazelor, dar s-au descris şi hepatite colestatice.
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Paracetamolul (acetaminofenul) este un medicament larg folosit din clasa
anilidelor cu efect analgezic şi antipiretic, dar cu acțiune antiinflamatorie foarte mică.
Este utilizat pentru tratamentul simptomatic al afecțiunilor asociate cu dureri de
intensitate slabă sau moderată. Poate determina afectare hepatică prin acțiune direct
hepatotoxică, afectare care poate merge, în funcție de doză de la ușoare creșteri ale
transaminazelor până la insuficiență hepatică acută fulminantă. Este citat în literatură
pe primul loc ca frecvență pe lista medicamentelor ce determină afectare hepatică.
Acest caz a fost ales pentru a sensibiliza cititorul asupra acestei patologii şi a
sublinia dificultățile de diagnostic, dar și de tratament pe care un astfel de caz le
prezintă.

Prezentare de caz
Pacient în vârstă de 65 de ani, diagnosticat cu 4 săptămâni anterior internării cu
flegmon periamigdalian şi pentru care a urmat timp de 14 zile tratament cu Amoxiclav
1000 mg (Amoxicilina 875 mg/125 mg acid clavulanic) trei comprimate pe zi,
combinat cu Claritromicină 500 mg de doua ori pe zi, se internează prin urgență pe
secția de gastroenterologie pentru greață, dureri abdominale, icter, colurie, acolie,
prurit tegumentar, simptomatologie afirmativ debutată cu aproximativ 48 de ore
anterior internării. În plus, pacientul afirmă că în zilele 3-5 zile anterior internării şiar fi autoadministrat paracetamol, în doză de 1,5 g pe zi (3x500 mg) pentru un episod
de dureri articulare, frisoane, interpretat de pacient ca fiind o viroză respiratorie.
În plus, pacientul a efectuat o călătorie în Mexic cu o lună înainte de inițierea
tratamentului antibiotic, însă afirmativ nu a intrat în contact direct cu animale exotice
și a consumat alimente și lichide doar din surse autorizate și controlate.
Obiectiv la internare - tegumente și mucoase intens icterice, cu leziuni de grataj,
abdomen suplu, fără sensibilitate la palpare, ficat și splină la rebord, aparat cardiorespirator fără modificări la examenul obiectiv.
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Biologic la internare: ASAT 115 (VN 5-45 U/l), ALAT 285 (VN 5-45 U/l),
bilirubină directă BT 16,1 mg/dL (VN 0,1-1,2 mg/dL) din care bilirubină directă BD
13,95 mg/dL (VN 0-0,52 mg/dL), fosfatază alcalină – Falc 1019 U/l (VN 100-300
U/l), gamma GT –GGT 463 U/l (VN 11-50 U/l), discretă eozinofilie (procentual) în
tabloul periferic 5,6% ( VN 1- 4%), sumarul de urină urobilinogen și pigmenți pozitiv,
restul analizelor uzuale fiind în limite normale (inclusiv Fe, feritină, ceruloplasmina,
eliminarea urinară a cuprului, CRP, procalcitonină)
Prin urmare ne aflam în fața unui pacient cu icter cu componentă colestatică şi
cu o creștere importantă (de aproximativ 5-6 ori) a transaminazelor.
Se impunea astfel, ca un prim pas, delimitarea între cele două mari cauze de
icter: extra- şi intrahepatic (obstructiv/non-obstructiv). În acest scop s-a efectuat
ecografia abdominală și ulterior tomografia computerizată cu substanță de contrast
care au evidențiat ficat de formă și dimensiuni normale, dar cu un lob stâng extins
mult spre stânga, fără semne directe (litiază coledociană, formațiuni tumorale
compresive extra/intrahepatice, adenopatii în hilul hepatic) sau indirecte (dilatări de
căi biliare) de obstrucție, singurele modificări prezente fiind evidențierea unor
diverticuli sigmoidieni necomplicați, limfonoduli inflamatori periportali și
ateromatoză extinsă la nivelul aortei abdominale și a ramurilor principale, dar fără
stenoze semnificative.
După eliminarea unei cauze de tip obstructiv întrebarea care s-a ridicat a fost
dacă era o cauză acută sau cronică (de tip cirotic) de afectare hepatică. Lipsa
modificărilor de formă şi contur ale ficatului, cu sistem venos port în limite normele,
lipsa splenomegaliei ne-a îndepărtat de ideea unei remanieri de tip cirotic a ficatului.
Precizăm faptul că pacientul a refuzat efectuarea endoscopiei digestive superioare
(examinare propusă în vederea eliminării posibilității existenței de varice esofagiene,
a înlăturării unor cauze gastrice de dureri abdominale şi greață, şi a unor eventuale
modificări peripapilare ce ar fi putut determina icter).

162

Pentru a înlătura ca şi cauză a modificărilor biologice o posibilă hepatită acută
virală (având în vedere şi recenta excursie într-o țară exotică) sau acutizarea unei
hepatite cronice (mai ales a unei hepatite cronice virale B) s-au efectuat: Ig M-anti
HAV(virus hepatitic A), Ig M-anti HBc (virus hepatitic B-core), atc anti HCV(virus
hepatitic C),Ig M-anti CVM (citomegalovirus), Ig M anti HEV(virus hepatitic E), Ig
M anti- toxoplasma, Ig M anti VEB (virus Epstein Barr), Ig M antitoxocara, Ig M antileptospira, Ig M anti herpes virus 1 şi 2 (HCV1,HSV2) toți acești anticorpi fiind
negativi. Pe seama valorilor normale ale Fe, feritină, ceruloplasminei şi a valorii Cu
urinar s-a exclus hemocromatoza şi boala Wilson.
Pentru eliminarea suspiciunii unei hepatite de tip autoimun s-au efectuat şi
anticorpii de tip autoimunitate (ANA, SMA,AMA, p-ANCA, LKM) care au fost
negativi.
Electrocardiograma a fost de aspect normal.
Evoluția analizelor hepatice raportat la ziua începerii tratamentului (Z0) este
schematizată în tabelul 1
ASAT

ALAT

BT/BD

Falc

GGT

115

285

16,1/

1019

463

Tratament

Z0
Inițierea

AB-

terapiei
Z14
Finalizarea

AB-

terapiei
Z 23-25
Adm paracetamol
Z 28
Internare

13,95

163

Z 28-Z 31

N- Acetilcisteina
Hepatoprotectoare
Ursofalk
Prednison

Z 32

51

152

12,9/

901

282

11,19

Hepatoprotectoare
Ursofalk
Prednison

Z 35

90

197

14,3/

781

90

12,37

Hepatoprotectoare
Ursofalk
Prednison

Z 38

52

89

15,3/13,03

811

153

Hepatoprotectoare
Ursofalk
Prednison

Z 39-Z 41

N-Acetilcisteina
Hepatoprotectoare
Ursofalk
Prednison

Z 44

72

139

7,5/6,48

531

187

Externare

Hepatoprotectoare
Ursofalk
Prednison

Z 60

35

Ambulator

45

1,2/0,9

302

67

Hepatoprotectoare
Ursofalk
Prednison

Având în vedere faptul că deși inițial, evoluția analizelor hepatice
(transaminaze, bilirubină, enzime de colestază) a fost în scădere (vezi tab.1), iar în a
șaptea zi de la internare s-a observat o tendință de creștere a tuturor acestor parametrii,
pentru excluderea cu certitudine a unei cauze obstructive extrahepatice şi mai ales a
colangitei sclerozante (în acel moment markerii de autoimunitate erau încă în lucru)
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s-a efectuat colangio-RMN, care nu a pus în evidență modificări la nivelul căilor
biliare intra sau extrahepatice.
Rămânea astfel în discuție ipoteza afectării hepatice postmedicamentoase,
oricare din cele trei tipuri de medicamente administrate putând teoretic determina
afectare hepatică. S-a efectuat biopsia hepatică transcutanată care a pus în evidență
redusă inflamație mixtă portală, alcătuită din limfocite, neutrofile şi rare eozinofile,
reacție ductulară si modificări reactive hepatocitare, minimă hepatită lobulară asociată
cu colestază mixta hepato-canaliculară (fig.1, 2,3). Nu au fost prezente arii de necroză.
Fibroza este redusă, stelată, în unele spații porte. Colorațiile special pentru Cu, Fe,
orceină sunt negative.

Fig. 1. Parenchim hepatic cu redusă inflamație mixtă portal, reacție ductulară şi
modificări reactive hepatocitare (mărire 40x)
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Fig. 2. Minimă hepatită lobulară asociată cu colestază mixtă hepato-canaliculară.
Hepatocitele prezintă modificări reactive (Hematoxilină-eozină-mărire 200x)

Fig. 3. Redusă inflamație mixtă portală cu rare eozinofile vizibile (Hematoxilinăeozină mărire 200x)
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Discuții
Medicamentele sunt o cauză importantă de afectare hepatică (drug-induced liver
injury- DILI), în literatură afectarea fiind citată ca afectând între 10/100.000 de
persoane, până la 15/10.000 dintre persoanele expuse la medicamente. Antibioticele,
mai ales amoxicillin-clavulanatul sunt, după acetaminofen (paracetamol) principala
cauză de hepatită postmedicamentoasă.
Factorii de risc asociați cu probabilitatea mai crescută de hepatită
postmedicamentoasă sunt: vârsta adultă, sexul feminin (posibil datorat volumului mai
mic de distribuție comparativ cu bărbații). De asemenea consumul de alcool şi
malnutriția constituie factori de risc suplimentari în apariția leziunilor hepatice (mai
ales în cazul paracetamolului)
Există peste 1000 de medicamente (atât de sinteză cât şi extrase din plante)
înregistrate ca având potențial lezional hepatic şi lista este într-o continuă creștere.
Mecanismul prin care medicamentele pot determina afectare hepatică sunt de
două tipuri: leziuni toxice directe şi leziuni idiosincrazie (vezi tab. 2)
Leziuni toxice directe
-

Apar la mai multe specii, la

Leziuni idiosincrazice
- Apar la un nr. mic de pacienţi

majoritatea indivizilor expuși

-

Sunt imprevizibile

-

Sunt previzibile

-

Independente de doza

-

Dependente de doza şi rata

-

Apar la readministrare

metabolizării

-

Latenta variabila(1-5 S)

-

Apar la prima administrare

-

Se

-

Au perioadă de latență uniforma

hipersensibilitate

(frecvent scurtă)

eozinofilie)

însoțesc

de

fenomene
(febra,

de

artralgii,

-

Se însoțesc de fenomene toxice

-

Rar leziuni in alte organe

-

Reacții la alte organe

-

Nu sunt reproductibile la animale de

-

Reproductibile pe animale de
laborator

laborator
-

Reacţii reproductibile la readministrare
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-

Reproductibile la readministrare

-

uneori se poate reajusta doza

-

NU se mai readministrează niciodată

Tipul afectării hepatice poate fi unul de tip hepatocelular (creșterea predominantă a
transaminazelor, de obicei de peste 10 ori valoarea normală, enzimele de colestază şi
bilirubina crescând puțin sau deloc), de tip colestatic (creșterea predominantă a
enzimelor de colestază față de transaminaze care sunt discret sau chiar deloc
reacționate) şi mixt (în care are loc atât creșterea valorilor transaminazelor – până la
5 ori valoarea normal cât şi a enzimelor de colestază şi a bilirubinei - de peste 3 ori
valoarea normală) această ultimă posibilitate fiind şi cazul pacientului prezentat.
Modificările histopatologice regăsite pot fi extern de numeroase şi variază în
funcție de medicamentul incriminat şi de intensitatea expunerii. Leziunile histologice
pot aduce indicii care să sugereze etiologia.
Sunt descrise leziuni de tip citotoxic (steatoză micro şi macroveziculară,
necroză de diferite grade de intensitate), granuloame, leziuni ale canaliculelor biliare,
leziuni ale sistemului vascular (dilatare sinusoidală-pelioza hepatică, leziuni
venoocluzive, tromboze de vene hepatice). De asemenea în afectarea tip cronic pot să
apară leziuni fibrozante (perisinusoidale, hepatoportale), leziuni tumorale (benigne adenom hepatocelular sau maligne - angiosarcom, carcinom hepatocelular,
colangiocarcinom).
În cazul pacientului nostru, așa cum am arătat, am eliminate pe rând etiologia
obstructivă (ecografie abdominală, computer tomografia şi colangio-RMN fără semne
directe sau indirecte de obstrucție), etiologia infecțioasă - hepatita A, B, C, E,
hepatitele determinate de virusurile citomegalic, Epstein Barr, Herpes, de bacteria
leptospiră, de parazitul intracelular toxoplasma, sepsa (lipsa febrei, CRP şi
procalcitonina- normale). De asemenea lipsa unei afectări cardiac severe (lipsa
dispneei, examen obiectiv cardio-pulmonar în limite normale, ECG normal) ne-a
îndepărtat de la început de idea unor modificări survenite în cadrul unui ficat ischemic.
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După eliminarea celor de mai sus era necesară luarea în calcul a unei afectări
hepatice post-medicamentoase, având în vedere faptul că pacientul a primit atât
tratament cu două antibiotice (Amoxicilină/acid clavulanic şi Claritromicină) între
săptămânile 2-4 anterior internării, cât şi-a autoadministrat şi acetaminofen
(paracetamol) cu câteva zile de debutul simptomatologiei, toate cele trei medicamente
fiind citate în literatură ca determinând afectare hepatică, amoxicilina-clavulanatul şi
paracetamolul fiind pe primele două locuri pe această listă()
Amoxicilina provoacă leziuni hepatice în 0,3 din 10.000 de administrări. Când
este prescris în asociere cu clavulanatul, incidența leziunilor hepatice induse de
amoxicilină crește la 1,7 din 10 000, cu toate că sunt studii în care leziunile au fost
descrise cu o frecvență de 1-2500 administrări, mecanismul fiind de tip idiosincrazic.
În majoritatea cazurilor de hepatită post administrare de amoxicilină-acid
clavulanic, afectarea este de tip colestatic însă au fost descrise şi cazuri de afectare de
tip mixt (cu creșterea marcată atât a transaminazelor cât şi a enzimelor de colestază) ,
cât şi cazuri de afectare predominant hepatocelulară (creșterea predominantă a
transaminazelor), afectarea părând a se datora mai ales acidului clavulanic.
Fenomenele imunoalergice (febră, erupție cutanată, eozinofilie) nu sunt
obligatoriu prezente, iar în cazul apariției nu sunt exprimate. În plus, pot apărea
astenie, subfebrilități, grețuri, dureri abdominal, prurit şi ulterior icter.
Debutul afectării la cazurile raportate a fost în medie de 3 săptămâni de la
inițierea terapiei, cu extreme variind de la câteva zile la 8 săptămâni. Icterul se poate
menține 4 până la 24 de săptămâni, rarele cazuri de deces fiind raportate la pacienți
cu afectare concomitentă hepatică de alte cauze (mai ales ciroză), un nivel al
bilirubinei serice peste 3 mg/dl asociindu-se cu o mortalitate de peste 10%.
Claritromicina, un antibiotic macrolid, a fost asociată cu o rată mai scăzută a
afectării hepatice decât amoxicilina/acidul clavulanic. Doza este de 250 mg sau 500
mg administrată de două ori pe zi. S-au descris mai ales creșteri tranzitorii şi
asimptomatice a care apar la 1% până la 2% dintre pacienții tratați pentru perioade

169

scurte și o proporție oarecum mai mare de pacienți cărora li sa administrat
claritromicină pe termen lung. Creșterile asimptomatice ale enzimelor serice sunt
deosebit de frecvente la pacienții vârstnici, cărora li s-au administrat doze mari de
claritromicină.
Claritromicina poate provoca, de asemenea, leziuni hepatice acute, clinic
evidente, cu icter, care se estimează că se vor produce la 3,8 la 100 000 de
administrări, forma cea mai frecventă de afectare fiind hepatita colestatică,
mecanismul fiind unul de tip idiosincrazic. Au fost raportate şi semnele și simptomele
alergice dar nu în mod constant.
Acetaminofenul, cunoscut sub denumirea ce mai frecventă de paracetamol, este
un analgezic (blocarea formării de prostaglandine E2 în sistemul nervos central și
periferic) şi un antipiretic a cărui acțiune se produce la nivel central prin creșterea
pragului de durere. 80-90% este metabolizat în ficat prin conjugare, rezultând
glucurono- și sulfoconjugați, excretați apoi în urină. O mică parte (2-4%) se elimină
sub formă neschimbată în urină, iar o mică fracțiune ia calea citocromului P450 din
mitocondriile hepatice, fiind sursa unui metabolit foarte toxic, care este rapid inactivat
prin conjugare cu glutation. Doza uzuală este de 500 până la 1000 mg administrate la
4-6 ore însă fără a depăşi 3 g pe zi. La doze de 4 g determină creşteri ale
transaminazelor de 3 ori normalul după 3-7 zile de tratament. La doze mai mari (peste
7,5g de obicei luate în scop suicid) în 24-72 ore de la administrare transaminazele
ajung la valori foarte mari, peste 2000 U/L, pentru ca la 48-96 de ore să apară semne
clinco-biologice de insuficiență hepatică. Uneori însă, leziuni similare celor severe,
pot să apară şi la doze terapeutice, administrate mai multe zile, la pacienți cu deficite
nutriționale sau cei ce postesc, consum de alcool sau boli hepatice preexistente.
Leziunile hepatice sunt de tip toxic direct, leziunile histologice regăsite fiind necroză
zonală, centrolobulară, steatoză până la necroze extinse în cazurile severe.
Tratamentul afectării hepatice post-acetaminofen se face prin administrarea de Nacetilisteină, care determină creșterea nivelului de glutation.
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Rememorând, în cazul pacientului prezentat, observăm faptul că debutul
simptomatologiei (episodul de dureri articulare şi subfebrilități, interpretată inițial de
pacient ca episod de infecție de căi respiratorii superioare) a fost la aproximativ 3
săptămâni de la prima zi de administrare a antibioticelor, fapt care suspicionează ca
principal mecanism mecanismul idiosincrazic în patogenia afectării hepatice, chiar
dacă morfopatologic nu sunt decât rare eozinofilie, iar în periferie eozinofilele sunt
doar discret crescute (procentual), oricare din cele două medicamente administrate
inițial (amoxiclavul şi claritromicina) fiind citate în literatură ca determinând astfel de
reacții. Contribuția fiecărui medicament în parte este greu de delimitat, amândouă
putând determinând hepatită de tip colestatic, știind însă că amoxilina-clavulanat
poate da mai frecvent decât claritromicina, astfel de fenomene. De asemenea,
deoarece la microscopie nu s-au identificat necroze centrolobulare şi steatoză,
specifice afectării hepatice date de paracetamol, e puțin probabil că acesta a avut o
contribuție la afectarea hepatică în cazul presant.
În vederea unei cât mai bune cuantificări a relației de cauzalitate între
administrarea unui anumit medicament şi afectarea hepatică s-au elaborate mai multe
scoruri, din care scorul CIOMS/RUCAM este cel mai folosit (vezi tab. 3). Această
scală folosește un sistem de scorificare care alegorizează suspiciunea în „clar sau
foarte probabil" (scor > 8), „ probabil" (scor 6-8), „posibil" (scor 3-5), „puțin
probabilă"(scor 1-2) și „exclus" (scor ≤ 0). În practica medicală, în ciuda existenței
acestor scoruri, medicii pun un accent mai mare pe prezența sau absența similitudinii
între profilul biochimic-morfopatologic al pacientului și profilul biochimicmorfopatologic cunoscut al toxicității suspectate evident cu eliminarea concomitentă
a altor cauze ce ar putea da un tabloul clinico-biologic asemănător.
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Tab. 3 Scorul CIOMS/RUCAM
Hepatocelular

Momentul

primei

administrări(zile)
Timpul

de

la

Colestatic/mixt

Inițial

Puncte

Inițial

Puncte

5 – 90

+2

5-90

+2

<5sau >90

+1

<5sau >90

+1

≤ 15

+1

≤ 30

+1

întreruperea M(zile)
Diferența între valoarea max. a ALAT şi

Diferența între valoarea max. a Falc sau

valoarea normală

BT şi valoarea normală

Evoluția după oprirea

Scăderea ≥50% în 8 zile

+3

Scăderea ≥50% în <180 zile

+2

M

Scăderea ≥50% în 30 zile

+2

Scăderea <50% în <180 zile

+1

Scăderea ≥50% în >30 zile

0

Persistența/creșterea/fără informații

Scăderea <50% în >30 zile

-2

Etanol-da

+1

Etanol sau graviditate-da

+1

Etanol-nu

0

Etanol sau graviditate-nu

0

≤ 55 ani

+1

≤ 55 ani

+1

<55 ani

0

<55 ani

0

Nici unul sau nu sunt informații

0

Nici unul sau nu sunt informații

0

M cu acțiune asemănătoare

-1

M cu acțiune asemănătoare

-1

Hepatotoxice cunoscute cu acțiune

-2

Hepatotoxice cunoscute cu acțiune

-2

Factori de risc

Vârsta
Alte substanțe (M)

asemănătoare

asemănătoare
Alte M ce explică în totalitate tabloul

0

-3

Alte M ce explică în totalitate

-3

tabloul
Cauze

Grup A şi B - exclus

+2

Grup A şi B - exclus

+2

Grup B - exclus

+1

Grup B - exclus

+1

4 cauze din grupul A - excluse

0

4 cauze din grupul A - excluse

0

< 4 cauze din grupul A - excluse

-2

< 4 cauze din grupul A - excluse

-2

Cauza non-virală - înaltă

-3

Cauza non-virală - înaltă

-3

probabilitate
Informații anterioare

probabilitate

Reacția este descrisă în prospect

+2

Reacția este descrisă în prospect

+2

Reacția publicată, chair dacă nu este

+1

Reacția publicată, chiar dacă nu

+1

specificată în prospect
Reacția necunoscută

este specificată în prospect
0

Reacția necunoscută

0
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Readministrare

Răspuns pozitiv

+3

Răspuns pozitiv

+3

Răspuns comparabil

+1

Răspuns comparabil

+1

Fără răspuns

-1

Fără răspuns

-1

Readministrarea nu s-a făcut sau este

0

Readministrarea nu s-a făcut sau

0

neinterpretabilă

este neinterpretabilă

Grup A: hepatită acută A(HVA), hepatită acută B (HVB), hepatită acută C(HVC), obstrucție biliară, alcool, șoc
Grup B: hepatită cu virusul citomegalic(CMV), hepatită cu virusul Epstein Barr (HEB), hepatită cu virusul herpetic (HSV)
Scor 0 :relația cu medicamentul exclusă
Scor 3-5:relație posibilă
Scor 6-8 : relație probabilă
Scor >8 :relație foarte probabilă

În cazul nostru, am calculat un scor RUCAM de 9 puncte (în funcție de
administrarea amoxiclavului şi al Claritromicinei): apariția icterului între 5-90 zile de
la momentul primei administrări (2 pct), şi la mai puțin de 30 zile de la întreruperea
medicamentelor (1 pct), scăderea colestazei-bilirubinei cu mai mult de 50% în mai
puțin de 180 zile (2 pct), fără consum de alcool (1 pct), vârsta peste 55 de ani (1 pct),
administrare de paracetamol (-2 pct), eliminarea altor cauze virale sau obstructive care
ar putea explica tabloul clinic-biologic (2 pct), iar reacțiile adverse (posibila hepatită
colestatică) este cuprinsă în prospectul medicamentelor (atât la amoxicilinăclavulanat cât şi la claritromicină) (2 pct). Nu s-a efectuat, aşa cum era de aşteptat,
readministrarea medicamentelor pentru a compara reacția.

Diagnosticul final
Hepatită postmedicamentoasă (post-administrare de Amoxiclav şi
claritromicină)
Diverticuloză sigmoidiană necomplicată
Ateromatoză aortică
Flegmon periamigdalian posterior în antecedentele recente
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În ceea ce priveşte tratamentul, la pacienții cu colestază marcată s-a încercat
administrarea corticosteroizilor, însă fără ca utilitatea lor să fie demonstrată cert.
Pentru ameliorarea simptomelor s-a mai utilizat Ursodiolul şi colestiramina au avut
efect doar asupra ameliorării simptomatologiei clinice, fără a accelera recuperarea
propriu-zisă.
În cazul nostru, ca tratament s-au administrat hepatoprotectoare (silimarină
1000 mg/zi), ursodiol (ursofalk 750 mg/zi), prednison 40 mg/zi. Având în vedere
hepatocitoliza importantă şi neputându-ne îndepărta (mai ales în primele zile de
internare) de ipoteza implicării acetaminofenului în afectarea hepatică, în zilele 1-3 şi
8-11 de internare s-a administrat acetilcisteina. Evoluția a fost lent favorabilă (cu
excepția zilelor a 9-a şi a 10-a din momentul internării în care atât bilirubina, cât şi
transaminazele au avut din nou tendință ascendentă), la 2 săptămâni din momentul
externării (aproximativ la 8 săptămâni din momentul primei administrări a
medicamentelor) analizele de laborator se încadrau în valori normale

Concluzii
Diagnosticul de hepatită post-medicamentoasă este unul de excludere, însă
trebuie suspectat de câte ori un pacient are modificări ale analizelor hepatice, iar în
antecedentele recente se regăsesc tratamente cu diverse medicamente. Este bine de
reținut faptul că există site-uri în care sunt înregistrate aceste efecte adverse, iar atunci
când o astfel de reacție adversă este bănuită se pot face comparații cu datele publicate
(perioada de timp până la apariția simptomelor, tipul hepatitic-colestatic al afectării,
etc).
În cazul pacientului prezentat ne-am confruntat cu dificultăți crescute de
diagnostic diferențial, atât în ceea ce priveşte afirmarea diagnosticului de hepatită
medicamentoasă cât şi în ceea ce priveşte precizarea cu exactitate a medicamentului
incriminat, oricare din cele trei medicamente putând contribui la acest tablou,
(amoxicilina-clavulanat şi claritromicina prin leziunile idiosincrazice ce au dat un
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tablou de hepatita colestatică, iar paracetamolul prin leziuni toxice directe care posibil
au amplificat leziunile de tip hepatitic).
Precizăm faptul că s-a obținut consimțământul informat al pacientului privind
folosirea datelor medicale în vederea acestei prezentări.
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Hemicolectomie dreaptă laparoscopică pentru adenocarcinom
de colon ascendent

Vlad Dudric, Dan Axente
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Introducere
Cancerul de colon (CC) este o patologie cu incidență în creștere, dar cu
mortalitate în scădere în țările dezvoltate, fiind încă situat pe locul patru ca și cauză
de mortalitate prin cancer la nivel mondial (1). Incidența maximă a CC este în decada
a șaptea de viață dar poate apare teoretic la orice vârstă. Înainte de decada a patra, CC
apare excepțional, dar în ultimii ani se observă o creștere a incidenței la vârste tinere
(2). Localizarea la nivelul colonului stâng rămâne cea mai frecventă cu toate aceste
tot mai multe cazuri de CC la nivelul colonului drept sunt raportate în literatură.
Deși etiologia CC nu este pe deplin elucidată, este acceptat însă faptul că ele se
dezvoltă din adenoame datorită mutațiilor genetice (APC, K-ras, p53) și sub influența
unor factori de mediu (3). Dintre factorii de mediu dieta bogată în grăsimi și carne,
fumatul și alcoolul sunt factori de risc pe când consumul regulat de fibre alimentare
are un rol protectiv (4). Alte entități patologice cu risc cunoscut pentru CC sunt: bolile
inflamatorii intestinale, colecistectomia în antecedente, ureterosigmoidostomia (5,6).
Histopatologic majoritatea sunt adenocarcinoame, mult mai rar se întâlnesc
carcinoame coloide sau mucoase, carcinoame schiroase, excepțional tumori
mezenchimale:

sarcoame

(liposarcom,

leiomiosarcom,

hemangiosarcom),

melanoblastom, limfom malign.
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În evoluția naturala CC se poate extinde prin continuitate (din aproape în
aproape), pe cale endoluminală, peritoneal,

limfatic și hematogen producând

metastaze la distanță.
Clinic simptomele CC diferă în funcție de localizarea tumorii și modul de
prezentare în urgență sau electiv. Sângerarea este probabil cel mai frecvent simptom,
atribuit de multe ori de către pacient sau chiar de către medic patologiei anorectale
benigne (boală hemoroidală) atitudine ce duce la întârziere diagnosticului.
Modificările de tranzit intestinal sunt pe locul doi ca și frecvență și se manifestă fie
prin diaree fie prin constipației sau alternanța lor. Tumorile situate proximal produc
modificări de tranzit doar când ajung în stadii avansate, modificările de tranzit sunt
simptome specifice tumorilor situate distal. Durerea abdominală poate fi nespecifică
în stadiile incipiente, colicativă cu localizare difuză însoțită de greață și vărsături în
tumorile ocluzive sau localizată la diferite nivele în stadiile avansate când tumora
invadează structuri nervoase adiacente. Scăderea în greutate, astenia, fatigabilitatea,
prezența mucus în scaun sau icterul pot apare în cursul evoluției unui CC.
Diagnosticul pacienților cu CC respectă algoritmul oricărei patologii:
anamneză, examen obiectiv, examinări paraclinice.
Anamneza trebuie să obțină informații despre istoricul bolii actuale și despre
antecedentele patologice ale pacientului. În cadrul examenului obiectiv se caută
semne de anemie, icter, prezența formațiunilor abdominale palpabile sau a
sensibilității abdominale. Tușeul rectal este o etapă obligatorie a examenului obiectiv,
prin această simplă examinare pot fi detectate tumori rectale sau este obiectivată o
eventuală rectoragie.
Examinările paraclinice cuprind o hemoleucogramă completă (HLG) ce poate
arăta o anemie hipsocromă microcitară. Testele hepatice sunt frecvent modificate in
prezența

metastazelor

hepatice.

Markerii

tumorali

de

tipul

antigenului

carcinoembrionar (ACE) sau a antigenului CA19-9 sunt utili în urmărirea
postoperatorie a pacientului fiind prea puțin specifici sau sensibili în diagnostic.
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Colonoscopia este examinarea de elecție în diagnosticul CC, ea permite
investigarea întregului cadru colic și prelevarea de biopsii pentru examenul
histopatologic. Chiar dacă formațiunea tumorală este situată distal și ar putea fi
detectabilă prin rectoscopie sau sigmoidoscopie, colonoscopia are capacitatea de a
explora întreg cadrul colic astfel pot fi diagnosticate tumorile sincrone.
Computer tomografia (CT) abdominală și toracică descrie extensia locală a
tumorii, a metastazelor ganglionare și la distanță. CT are o sensibilitate destul de mare
în aprecierea gradului de invazie în peretele colonic (T), este însă mai puțin sensibilă
în detectarea metastazelor ganglionare (N) (7,8).
Rezonanța magnetică nucleară nu are o sensibilitate sau specificitate mai mare
decât CT în determinarea invaziei parietale sau în depistarea metastazelor
ganglionare, unele studii găsesc CT fiind superior sau egal cu RMN în diagnosticul
CC sau a recidivelor acestuia (9,10).
Tomografia cu emisie de pozitroni (PET) este o metodă de diagnostic mai
sensibilă în cazul metastazelor hepatice și pulmonare, fără a fi dovedită superioritatea
față de CT în cazul tumorii primare (11).
Ecografia abdominală în afara detectării metastazelor hepatice are indicație
limitată în diagnosticul tumorilor de colon. Ecografia intraoperatorie este o metodă
eficientă de descriere a metastazelor hepatice (12).
Tratamentul CC este foarte bine definit și presupune în funcție de modul de
prezentare în urgență sau electiv, de localizare și de stadializare diferite strategii
terapeutice. Pentru CC situat la nivelul cecului și colonului ascendent rezecabile,
intervenția chirurgicală este hemicolectomia dreaptă. Hemicolectomia dreaptă
presupune rezecția cecului cu ultimii cm de ileon, colonului ascendent, flexurii
hepatice și a unei treimi din colonul transvers. Hemicolectomia poate fi efectuată
clasic sau laparoscopic. Intervenția pe cale laparoscopică este o alternativă fezabilă
pentru intervenția clasică (13). Numeroase studii au demonstrat beneficiile tehnicii
laparoscopice asupra celei clasice, oricum din punct de vedere oncologic și a
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siguranței tehnica laparoscopică este cel puțin echivalentă celei clasice. Cu toate
acestea hemicolectomia laparoscopică nu este încă o utilizată de rutină în tratamentul
CC probabil din cauza curbei de învățare mari sau a lipsei studiilor pe termen lung
(14).
În această lucrare vom prezenta cazul unei paciente de 62 de ani diagnosticată
cu o tumoră de colon ascendent tratat chirurgical prin hemicolectomie dreaptă
laparoscopică.

Prezentare de caz
Pacientă în vârstă de 62 de ani fără antecedente patologice semnificative se
prezintă în ambulatoriul de chirurgie pentru un tablou clinic reprezentat de astenie
fatigabilitate și sensibilitate abdominală difuză.
Din antecedentele heredocolaterale amintim un caz de CC la o rudă de gradul
întâi. Pacienta nu urmează nici un tratament cronic și nu recunoaște consumul de
toxice și nici alergie la medicamente sau alte substanțe. Boala actuală a debutat
insidios în urmă cu 5 luni prin astenie fatigabilitate. Pacienta a prezentat o scădere în
greutate aproximativ 4 kg în ultimele 6 luni fără să urmeze un regim alimentar.
Examenul obiectiv general evidențiază o pacientă normoponderală cu
tegumente și mucoase palide, facies necaracteristic.
Examenul obiectiv local: abdomen fără cicatrici, orificii herniare libere, fără
sensibilitate la palpare, fără semne de distensie abdominală fără adenopatii palpabile.
La tușeul rectal sfincterul anal este normoton, ampulă rectală cu materii fecale fără
produse patologice și fără alte modificări.
Analizele de laborator evidențiază o hemoglobină de 9.6 g/dl, Colesterol total
234 mg/dl restul analizelor fiind normale. Clinic și biologic se stabilește diagnosticul
de sindrom anemic, hipercolesterolemie. Examenul sumar de urină este în limite
normale. Pentru elucidarea diagnosticului și stabilirea cauzei anemiei s-a efectuat
gastroscopie, colonoscopie și examen ginecologic.

182

La endoscopia digestivă superioară și examinarea ginecologică nu se găsesc
modificări importante. La colonoscopie se evidențiază la nivelul colonului ascendent
o formațiune tumorala de aproximativ 3 cm diametru friabilă și hemoragică din care
s-au prelevat biopsii.

Fig. 1. Formațiunea tumorală la nivelul colonului ascendent friabilă și hemoragică

Rezultatul histopatologic al biopsiilor a fost de adenocarcinom tubular de tip
colorectal. Nu există semne de metastaze hepatice sau pulmonare la examinarea CT,
la nivelul colonului ascendent se ridică suspiciunea unei îngroșări parietale sub flexura
hepatică fără a se putea însă specificat exact localizarea tumorii.
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Fig. 2. Îngroșare a peretelui la nivelul colonului ascendent
În urma examenului clinic și paraclinic se stabilește diagnosticul de tumoră a
colonului ascendent: adenocarcinom tubular de tip colorectal (G2).
După

explicarea

opțiunilor

terapeutice

se

decide

efectuarea

unei

hemicolectomii pe cale laparoscopică. Din cauza dimensiunilor reduse ale tumorii și
a localizării incerte imagistic (CT) cât și a imposibilității detectării prin palpare a
tumorii (intervenție laparoscopică) preoperator se repetă colonoscopia și se
localizează tumora prin tatuarea peretelui colic cu o substanță colorată deasupra și
dedesubtul formațiunii.
Tehnica chirurgicală
Principalii pași operatori în hemicolectomia dreapta laparoscopică cu abord
medial spre lateral sunt în ordinea efectuării: izolarea și secționarea pediculului
ileocolic și colică dreapta (dacă există) izolarea și secționarea ramurii drepte a arterei
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colice medii, decolarea colonului în spațiul fasciei Toldt, disecția ligamentului
gastrocolic, secționarea flexurii hepatice, disecția și secționarea ultimilor cm de ileon,
secționarea colonului și ileonului , anastomoza ileo-colică.
S-a intervenit chirurgical în anestezie generală (IOT) și regională peridurală.
Abordul laparoscopic s-a făcut în patru trocare: ombilical optic, un trocar de 10
mm și un trocar de 5mm pe linia medioclaviculară stângă, un trocar de 5mm pe linia
median sub ombilical. La explorarea cavității peritoneale s-a identificat zona marcată
la colonoscopie la nivelul colonului ascendent la 4-5 cm sub unghiul hepatic al
colonului (Figura 3).

Fig. 3. Identificarea zonei marcată la colonoscopie la nivelul colonului ascendent
S-a identificat

inițial artera ileocolică, artera colică dreaptă (în acest caz

prezentă), și ramura dreaptă a arterei colice medii. Pentru disecția s-a folosit un
disector cu ultrasunete Harmonic Ethicon ® Arterele au fost izolate și secționate între
clipuri Hem-o-lok® (Figura 4,5).
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Fig. 4. Cliparea și secționarea arterei ileo-colice

Fig. 5. Cliparea și secționarea arterei colice drepte
Disecția boantă a spațiului retrocolic la nivelul fasciei Toldt dinspre medial spre
lateral (Figura 6).
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Fig. 6. Disecția spațiului retrocolic la nivelul fasciei Toldt
După terminarea disecției s-a practicat o incizie de aproximativ 10 cm la nivel
ombilical prin care se exteriorizează hemicolonul drept și ultimii centimetri de ileon.
S-a secționat colonul transvers și ileon terminal și s-a efectuat anastomoza ileocolică
terminolateral (Figură 7).

Fig. 7. Piesa exteriorizată înainte de secționare
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La sfârșitul intervenției s-a plasat un tub de dren în Douglas care a fost menținut
3 zile postoperator.
Postoperator pacienta a fost transferată pe secția ATI

24 de ore pentru

supraveghere. Evoluția postoperatorie a fost favorabilă fără complicații cu reluarea
tranzitului intestinal în ziua a treia postoperator. Pacienta a fost externată la cinci zile
postoperator.
Examenul histopatologic final a fost de adenocarcinom tubular de tip colorectal,
G2, pT2N0MxL0V0. La reevaluarea oncologică de 1 an pacienta nu a prezentat clinic
și paraclinic semne de recidivă sau metastaze.
Discuții și concluzie
Cancerul de colon situat la nivelul hemicolonului drept are cel mai frecvent ca
manifestare clinică sindromul anemic în lipsa modificărilor de tranzit intestinal.
Colonoscopia este cea mai eficientă investigație pentru suspiciunea de neoplazie
la nivelul cadrului colic. În cazul alegerii variantei tehnice laparoscopice este necesară
localizarea exactă a tumorii intraoperator deoarece lipsește posibilitatea palpării. În
cazul prezentat din cauza dimensiunilor mici ale tumorii și a localizării incerte la CT
a fost necesară tatuarea endoscopică a peretelui colic.
Hemicolectomia laparoscopică este sigură și cel puțin la fel de eficientă ca și
intervenția clasică.
S-a obținut consimțământul informat al pacientei pentru publicarea acestui caz
clinic.
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Boala Charcot-Marie-Tooth (CMT) este o neuropatie periferică ereditară (1)
care se caracterizează prin atrofie musculară, scăderea forței musculare (2) şi
neuropatie senzitivă localizată la nivelul membrelor distal, cu evoluție progresivă.
Conform clasificării modificate a lui Dyck sunt șapte tipuri de neuropatii ereditare:
NESM tip 1A și 1B (forma hipertrofică a NESM, tipul demielinizant al CMT), NESM
tip 2 (forma neuronală a NESM, tipul axonal al CMT), NESM tip 3 (neuropatie
hipertrofică cu debut timpuriu) - Dejerine- Sottas, NESM tip 4 (neuropatie
hipertrofică asociată cu exces de acid fitanic) - Boala Refsum, NESM tip 5 (asociat
cu parapareză spastică), NESM tip 6 (prezintă atrofie optică) şi NESM tip 7 (prezintă
retinită pigmentară) (3). Din punct de vedere patofiziologic - mutația cea mai
frecventă în CMT2 este MFN2 (mitochondrial GTPase mitofusin 2) la nivelul
cromozomului 1, iar la examenul anatomopatologic se evidențiază degenerare axonală
accentuată distal la nivelul nervului periferic, cu demielinizare segmentară secundară.
Scopul prezentării acestui caz a fost să subliniem importanța consulturilor
interdisciplinare şi completarea examinărilor, chiar dacă inițial se considera o altă
cauză a simptomatologiei.
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Pacient în vârstă de 48 ani prezintă la internare în Secția Psihiatrie tulburări de
mers şi ortostaţiune, diminuarea maselor musculare la nivelul membrelor inferioare și
superioare distal, cu caracter progresiv şi parestezii la acelaşi nivel, din acest motiv
este solicitat consultul neurologic. Din antecedente heredocolaterale amintim că
bunicul patern şi o soră a tatălui au acuze similare debutate în jurul vârstei de 45 ani,
respectiv 50 ani. Ca antecedente personale patologice prezintă dependență cronică
etanolică şi tulburare organică de personalitate de mai bine de 10 ani. Ca şi condiții
de viață si muncă, acesta este fumător - 1 pachet/zi ( de aproximativ 13 ani) și
consumator de alcool- 300 ml bitter cu lămâie.

Istoricul bolii
Boala actuală a debutat în urma cu circa 6 ani, prin instalarea insidioasă a unor
parestezii la nivelul membrelor inferioare bilateral, mai accentuate distal, urmate de
scăderea forței musculare la acelaşi nivel şi tulburări de mers mai accentuate la urcatul
scărilor, mersul pe teren în pantă și la condus. Ulterior, la 1 an de la debut, paresteziile
sunt prezente şi la nivelul membrelor superioare distal, bilateral. La circa 2 ani de la
debut, pacientul prezintă şi diminuarea maselor musculare de la nivelul gambelor, cu
progresie în timp până în 1/3 inferioare ale coapselor cu accentuarea deficitului motor
la nivelul membrelor inferioare distal, fiind imposibil condusul sau alergatul.
Diminuarea maselor musculare apare și la nivelul antebrațelor (2/3 inferioare).
La examenul obiectiv neurologic se găsește imposibilitatea flexiei dorsale și
plantare a picioarelor bilateral ( picior “în picătură” ); imposibilitatea mersului pe
călcâie sau pe vârfuri; afectarea mișcărilor de abducție și eversiune a picioarelor;
afectarea mișcărilor abducției și adducției policelui bilateral, atrofie musculară la
nivelul gambelor și treimii inferioare a coapselor, simetrică, interesând mai ales
musculatura regiunii antero-laterale a gambelor (mm. peronieri laterali și gambier
anterior), atrofie a mușchilor eminenței tenare și a primului interosos, simetrică,
realizând un aspect de “mână simiană”, atrofia musculară la nivelul antebrațelor până
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la treimea superioară a acestora, hipotonia mușchilor deficitari, reflexele rotulian,
ahilian, medioplantar abolite bilateral, reflexele stilo-radial, cubito-pronator abolite
bilateral; reflexele bicipital, tricipital diminuate bilateral; reflexul scapulo-humeral
prezent bilateral; sensibilitatea: hipoestezie pentru sensibilitatea exteroceptivă la
nivelul picioarelor și gambelor, și la nivelul mâinilor și antebrațelor, mai accentuată
distal, cu limita superioară estompată (distribuție “în șosetă” și “în mănușă”), fără
durere la compresiunea maselor musculare și fără crampe musculare.

Diagnosticul de etapă este de Sindrom polineuropatic care se bazează pe
prezența unor semne de neuron motor periferic și protoneuron senzitiv, cu caracter
extins, bilateral simetric și predominant distal. Se exclude o poliradiculoneuropatie
deoarece tulburările motorii interesează și segmentele proximale ale membrelor;
tulburările senzitive poartă amprenta participării radiculare – probele de elongare
radiculară devin pozitive, deficitul senzitiv se distribuie atât distal cât și metameric;
de regulă nu se produc atrofii musculare importante, iar într-o multineuropatie:
afectarea este asimetrică. Polineuropatiile pot fi ereditare și dobândite. Pentru a putea
elucida cauza se fac următoarele investigații suplimentare:
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1. Laborator
•

H= 4850000/mmc, L= 5800/mmc, T= 243000/mmc, Hb= 13.8 g%, Ht= 42.4
%,

•

VSH= 7 / 13, LDH= 204 U/L

•

colesterol= 234 mg/dL, trigliceride= 140 mg/dL

•

GOT= 32 U/L, GPT= 27 U/L, GGT=19

•

Uree=34 mg/dL , Crea= 0.9 mg/dL

•

Glicemie=91 mg/dL, Ac uric= 4.3 mg/dL

Electroforeza proteinelor serice
•

albumina= 56,1% (V.N.= 52 – 68)

•

alfa1= 4,2% (V.N. =2 – 5)

•

alfa2= 11,9% (V.N. = 6,6 – 13,5)

•

beta= 13,3% (V.N. = 8,5 – 14,5)

•

gamma= 14. 5% (V.N. = 11 – 21)

•

proteine totale= 6, 79 g/dL (V.N. = 6,3 – 8,3)

Imunochimie
•

T4= 108,23 nmol/L (V.N.= 66 – 181)

•

TSH = 1. 87 microUI/mL (V.N.= 0,27 -4,2)

•

Dozarea vitaminei B12= 365 pg/ml (160-950)

Imunologie
•

IgG= 179 UI/mL (V.N. = 90 – 220)

•

IgA= 166 UI/mL (V.N. = 60 – 240)

•

IgM= 201 UI/mL (V.N. = 50 – 250)

•

C3= 98 mg% (V.N. = 60 -120)

•

C4= 23 mg% (V.N. = 16 – 35)

•

autoatc anti-nucleari (ANA) negativ

•

factor reumatoid (FR-Latex) negativ

•

ANCA- negativ
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•

AACL- negativ

•

Crioglobuline- negativ

•

atc anti-Borellia (Ig M, Ig G)- negativ

•

atc anti-HIV negativ

•

VDRL- negativ

2.Radiografia pulmonară
•

fără leziuni pleuro-pulmonare

•

cord, aortă - în limite normale

3. Radiografie de coloană vertebrală lombosacrată (AP si LL)
•

rectitudinea coloanei lombare

4.Consultul de interne + Ecografie abdominală
•

în limite normale

5. Consult oftalmologic: în limite normale.
6. Biopsie de nerv radial:
•

Evidențiază degenerare axonală și un grad moderat de fibroză, fără prezența
celulelor inflamatorii sau a limfocitelor.

7. CT cranian
•

fără leziuni hipo- sau hiperdense infra- sau supratentoriale

•

structurile liniei mediene sunt nedeplasate

•

sistem ventricular simetric, nedeplasat

•

Concluzie: CT cranian - în limite normale

8. ENMG:
•

n. peronier stâng: nu se obține PA

•

n. median- amplitudine redusă, viteza de conducere redusă (aprox. 30 m/s),
latența distală crescută

•

n. ulnar – amplitudine redusă, viteza de conducere redusă (aprox. 30 m/s),
latența distală crescută ușor
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•

n. median senzitiv- latența distală crescută, amplitudine prăbușită, viteza de
conducere de aprox. 30 m/s

•

n. ulnar senzitiv – latența distală crescută, amplitudine prăbușită, viteza de
conducere de aprox. 30 m/s

•

Concluzie: Polineuropatie mixtă senzitivo-motorie, componenta mixtă axonală și demielinizantă de etiologie neprecizată, posibil ereditară.
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Pe baza rezultatelor examinărilor complementare s-au exclus polineuropatiile
dobândite, iar cele ereditare pe baza anamnezei și a datelor paraclinice. Tipurile de
polineuropatii ereditare asemănătoare sunt (table 1).

Tabel 1. Tipurile de NESM
NESM tip I -debutează în copilărie sau adolescență (între 5-20 ani),
(4)

-anatomopatologic: hipertrofie a perinervului realizând aspectul de
formațiuni “în bulb de ceapă”, cu fenomene de de- și remielinizare
și degenerare axonală secundară

NESM tip III -debutează în copilărie (între 1-10 ani)
-la palpare se constată îngroșarea nervilor periferici,
-neurografia- viteze sub 10 m/s
-evoluție rapidă cu pierderea precoce a capacității de a merge,
deseori dependența de scaunul cu rotile în al doilea sau al treilea
an de viață
NESM tip IV -debutează în copilărie (până la 20 ani)
-clinic: retinită pigmentară, polineuropatie, ataxie cerebeloasă,
hipoacuzie, anosmie, cardiomegalie, tulburări ale scheletului
NESM tip V

-clinic: parapareză spastică lent progresivă însoțită de pareze
periferice și amiotrofii;
-EMG evidențiază activitate spontană patologică (potențiale de
fibrilație) și potențiale de reinervare

NESM tip VI asociat prezintă atrofie optică
NESM

tip asociat prezintă retinită pigmentară

VII
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Diagnostic final
Neuropatie ereditară senzitivo – motorie tip II
Dependență cronică etanolică
Tulburare organică de personalitate de tip impulsiv.

NESM tip II apare ca debut de obicei între 20-45 ani (5). Tabloul clinic este
reprezentat de: atrofii distale, mai ales la membrele inferioare, aspect de “picior de
cocoș” și mers stepat, tulburări senzitive: mai puțin exprimate; tulburări autonome:
gambe și picioare reci, livedo reticularis, modificări trofice (căderea părului,
artropatii), anomalii pupilare, deformări ale picioarelor: picior scobit, dar nu se
palpează hipertrofii ale trunchiurilor nervoase. În subtipurile de NESM tip II sunt
câteva caracteristici specifice care fac diagnosticul diferențial și anume: în tipul - 2B
se asociază cu prezența ulcerațiilor la nivelul picioarelor; în 2C se asociază cu
paralizia corzilor vocale; în 2D cu deficitul motor și atrofia este mai importantă la
membrelor superioare decât la membrelor inferioare (6). O altă caracteristică
importantă a fost asocierea mutația MPZ (Myelin protein zero) cu CMT2 care face ca
debutul PNP axonale să fie mai tardiv cu afectarea senzitivă predominantă, anomalii
pupilare și afectarea auzului. Ca evoluție și prognostic această patologie este lent
evolutivă şi nu influenţează speranța de viață. Evoluția sa lentă permite adesea
persoanelor afectate să se adapteze pas cu pas situației lor. Handicapul fizic pe care îl
poate determina este foarte diferit de la o persoană la alta : de la ușoară jenă la mers,
pentru unii bolnavi, la o afectare importantă pentru alții. Dificultățile de mers se pot
agrava cu vârsta, dar cea mai mare parte dintre bolnavi se pot deplasa chiar la vârste
înaintate. Se estimează în unele studii că pentru 10% din bolnavi scaunul rulant va
deveni indispensabil.
Diagnosticul este susținut de AHC ( 2 cazuri cu simptomatologie similară),
tabloul clinic și examinările complementare.
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Consult genetic: Ancheta familială și reconstituirea arborelui genealogic,
relevă pe parcursul a IV generații, prezentă a 32 membri ( 15 femei și 17 bărbați ),
dintre care 3 membri (1 femeie si 2 bărbați) au prezentat simptomele bolii CMT tip
II.
Afectarea ambelor sexe și prezența fenotipului morbid la nivelul fiecărei
generații pledează pentru transmiterea AD a bolii la nivelul acestei familii, ceea ce
este conformă cu datele din literatura de specialitate.
Tratament etiologic nu există, iar simptomatic s-au administrat vitamine de grup
B și s-a recomandat consultul pentru dispozitive ortopedice (orteze), care ar putea
ajuta pacientul la mers. Evoluția este lent progresivă.
Particularitățile cazului
- pacientul a fost inițial interpretat ca o posibilă PNP ereditară (în urma cu 5
ani), dar nu s-a mai investigat, iar ulterior la internările repetate în Clinica de Psihiatrie
cazul a fost interpretat ca o PNP pe fond toxic (etanolic).

În concluzie de multe ori un caz trebuie investigat de o echipa multidisciplinară
și reevaluat ori de câte ori este nevoie pentru a găsi cauza reală a simptomatologiei,
chiar dacă uneori nu există nici un tratament etiologic.
Pacientul a semnat consimțământul informat.
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Conducere retrogradă ventriculoatrială rezistentă la o pacientă
cu stimulator unicameral

Sabina Istratoaie, Gabriel Cismaru
Cardiologie Recuperare, Departamentul 5, Medicină Internă, Universitatea de
Medicină și Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

Introducere
Conducerea retrogradă ventriculoatrială este un fenomen frecvent care apare
datorită faptului că sistemul de conducere al inimii are proprietatea de a conduce
impulsurile electrice atât anterograd dinspre atriu spre ventricul, cât și retrograd
dinspre ventricul spre atriu.
Conducerea ventriculoatrială poate pune problemă pacienților cu stimulatoare
unicamerale de tip VVI deoarece acest fenomen stă la baza sindromului de pacemaker.
Conducerea retrogradă ventriculoatrială poate fi blocată prin medicație antiaritmică
uzuală de tipul digoxinului, betablocantelor, blocantelor de calciu nondihropiridinice
etc, și astfel simptomele și semnele de sindrom de pacemaker dispar.
Prezentăm mai jos cazul unei paciente cu conducere retrogradă ventriculoatrială
rezistentă, la care medicația antiaritmică a fost ineficientă în a opri această
manifestare.

Prezentare de caz
Pacienta în vârstă de 82 ani din mediul rural, a fost internată în secția de
cardiologie pentru episoade repetate de amețeli și stări presincopale. Pacienta a fost
adusă de către familie în serviciul nostru unde la monitorizare s-au decelat pauze
sinusale. La internarea pe secția noastră pacienta menționa episoade de amețeli de
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aproximativ 4 săptămâni și senzație de leșin în ultimele 2 săptămâni. Singura
medicație pe care o folosea la domiciliu era enalapril pentru o hipertensiune arterială
decelată la cabinetul medicului de familie.
Examinarea clinică în serviciul nostru a decelat o frecvență cardiacă de 50/min,
saturație de 95% fără oxigen, TA=120/70 mmHg la internare. Ecocardiografic
ventriculul stâng a fost de dimensiuni normale, cu fracție de ejecție > 50% și cu
valvulopatii minore caracteristice cordului senil: insuficiență mitrală grad 2,
insuficiență aortică grad 1 și insuficiență tricuspidiană grad ½. Monitorizarea ritmului
prin Holter EKG pe parcursul a 24 ore a evidențiat pauze intermitente de mai mult de
3 secunde în timpul zilei. S-a decis astfel implantarea unui stimulator cardiac având
în vedere lipsa medicației bradicardizante la domiciliu care să explice scăderile
frecvenței cardiace. Astfel, s-a implantat un stimulator unicameral VVI pentru boală
de nod sinusal (BNS), ulterior fără recurența episoadelor presincopale. După
implantare, pacienta a prezentat dispnee asociată cu pulsații la nivelul gâtului și
amețeli. Simptomatologia nu a fost prezentă înaintea implantării de stimulator și a fost
atribuită conducerii retrograde ventriculoatriale respectiv unui sindrom de pacemaker
deoarece simptomele erau prezente în timpul pacingului ventricular (figura 1) și
dispăreau în timpul ritmului propriu al inimii sau atunci când pacingul era setat pe
OFF.
Conduita terapeutică urmărită inițial a fost de a bloca conducerea
ventriculoatrială (VA) în episodul acut cu medicație i.v., după care cu medicație orală
pe termen lung. Astfel după administrarea i.v a 12 mg Adenozină (2fiole) (figura 2),
140mg Propafenonă (2f), 0,5mg Digoxin (1f) și 15 mg Betaloc Zok (3f), conducerea
ventriculoatrială a persistat(figura 3). În plus, tratamentul următor per os cu
Propafenona 450mg/zi și Amiodaronă 400 mg/zi timp de 2 săptămâni nu a avut efect
pe conducerea VA. Prin urmare aveam de-a face cu un caz de conducere
ventriculoatrială persistentă și rezistentă, iar soluția optimă a fost să implantăm un
stimulator bicameral, după care pacienta nu a mai prezentat dispnee sau pulsații la
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nivelul gâtului. Intervalul PVARP a fost setat la 290 msec fără episoade de tahicardie
mediată prin pacemaker.

Fig. 1. EKG de suprafață în 12 derivații în timpul pacingului ventricular la o pacientă
de 82 de ani cu boală de nod sinusal și prezența conducerii ventriculoatriale. Săgeată
roșie: spike ventricular înainte de fiecare complex QRS. Săgeată neagră: unda P
retrograde datorită conducerii ventriculoatriale 1:1.

Fig. 2. Înregistrare intracardiacă după administrarea a 2 fiole de Adenozină de 6mg.
Conducerea VA persistă cu un interval VA de 290 msec la un pacing de 75/min. Se
observă derivația de suprafață D3 și electrogramele intracardiace AEGM=activitatea
atrială și VEGM= activitatea ventriculară Săgeata roșie: activitatea atrială. Săgeata
neagră: complex ventricular stimulat
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Fig. 3. Înregistrare intracardiacă după administrarea a 2f de Propafenona 70mg, 3f de
Betaloc 5mg, 1f Digoxin 0,5mg. Conducerea ventriculoatrială persistentă. Se observă
derivația de suprafața D1, și electrograma intracardiacă AEGM=activitatea atrială.
VP=ventricular pace (stimulare ventriculara); AS=atrial sensed (unda A retrograde
sensate imediat după complexul QRS).
Urmărirea pacientei s-a făcut prin controale cardiologice regulate, inițial la 4
săptămâni și ulterior la 3 luni, 6 luni, respectiv 1 an și 2 ani. Sindromul de pacemaker
nu a mai apărut si nici episoade de tahicardie mediată de pacemaker.
Discuții
Conducerea retrogradă ventriculoatrială este prezentă la 50-70% din pacienții
implantați cu stimulatoare (1). Dintre aceștia, 14% din cei cu bloc complet și 80% din
cei cu boală de nod sinusal prezintă conducere ventriculoatrială (1-3). Conducerea
retrogradă VA determină apariția contracției atriale atunci când valvele mitrală
respectiv tricuspidă sunt închise. Aceasta produce regurgitare venoasă pulmonară și
sistemică cu apariția pulsațiilor la nivelul gatului (pulsații ale venei cave superioare și
venelor jugulare) respectiv fenomene de insuficiență cardiacă congestivă. Totodată
prin pierderea contribuției atriale la sistola ventriculară, debitul cardiac scade, ceea ce
determină hipotensiune arterială. Pacienții cu sindrom de pacemaker prezintă
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următoarele simptome: slăbiciune, fatigabilitate, amețeli, dispnee, angină pectorală,
turgescența jugularelor, hipotensiune tranzitorie, lipotimie sau sincopă (2), datorate
conducerii retrograde ventriculoatriale.
Pacientei noastre i s-a implantat stimulator VVI deși pacienților în ritm sinusal
se recomandă implantarea de stimulator cardiac bicameral. Cu toate acestea, lipsa
dispozitivelor în țara noastră ne-a determinat să aplicăm următorul protocol la nivel
de spital: pacienților < 70 de ani în ritm sinusal li se implantează stimulator bicameral,
iar celor > 70 ani stimulator unicameral. Acei pacienți > 70 ani care dezvoltă sindrom
de pacemaker beneficiază ulterior de upgrade la stimulator bicameral.
Cazul nostru seamănă cu cel raportat de Wiper și colab (4) care au descris un
pacient cu stimulator bicameral, la care a crescut excesiv pragul de stimulare atrial.
Astfel pacemakerul bicameral funcționa ca un pacemaker unicameral VVI, iar în
prezența

conducerii

retrograde

ventriculoatriale

pacientul

a

dezvoltat

simptomatologie de insuficiență cardiacă dreaptă. După creșterea amplitudinii atriale,
au dispărut rapid simptomele de insuficiență cardiacă.
Unii pacienți prezintă conducere ventriculoatrială numai în timpul stresului
fiziologic sau patologic(5). Asta datorită faptului că în timpul stresurilor se eliberează
în circulația sanguină catecolamine care facilitează conducerea prin nodul atrioventricular atât anterograd cât și retrograd. În cazul pacientei noastre, conducerea VA
a fost prezentă atât în repaus cât și în timpul activității fizice, cu intensificarea
simptomelor în special în timpul efortului (dispnee, pulsații la nivelul gâtului).
Conducerea ventriculoatrială, pe lângă sindromul de pacemaker, mai poate
provoca tahicardie endless-loop, care este o tahicardie mediată de stimulator la
pacienții cu stimulator bicameral DDD, produsă atunci când anterograd impulsul este
condus de la atriu spre ventricul, iar retrograd de la ventricul spre atriu, realizând astfel
un macrocircuit de reintrare (6). Cea mai importantă perioadă refractară la
stimulatoarele bicamerale este perioada refractară atrială post-ventriculară (PRAPV).
PRAPV este definită ca fiind intervalul de timp după un impuls ventricular stimulat
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sau detectat, în care canalul atrial este refractar la orice activitate electrică. Astfel,
dacă apare o undă P precoce după un complex QRS, prin conducere retrogradă
ventriculoatrială, aceasta nu va mai fi urmată de un alt complex QRS, ci
macrocircuitul se va întrerupe.
Medicația

antiaritmică

folosită

uzual

pentru

a

bloca

conducerea

atrioventriculară anterogradă dinspre atriu spre ventricul, poate de asemenea bloca
conducerea retrogradă ventriculoatrială (figura 4). Astfel medicația antiaritmică cu
efect pe nodul atrioventricular a fost încercată la pacientul nostru: Adenozina,
Propafenona, Digoxin, Betaloc, Amiodarona însă fără a putea bloca conducerea
retrogradă. În caz al eșecului terapiei antiaritmice, mai rămân valabile 2 opțiuni: fie
upgrade la stimulator DDD fie ablația nodului atrio-ventricular pentru a bloca
transmiterea impulsurilor dinspre ventricul spre atriu. Am preferat prima opțiune care
a fost eficientă. În caz că pacientul ar fi dezvoltat tahicardie endless-loop sau ar fi
persistat sindromul de pacemaker, am fi mers mai departe cu o ablație de nod atrioventricular.

Fig. 4. Medicația antiaritmică in mod uzual poate bloca conducerea anterogradă atrioventriculara si retrograde ventriculoatrială.
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Concluzii
Conducerea retrogradă ventriculoatrială poate determina sindrom de pacemaker
și este uneori foarte rezistentă la terapia antiaritmică uzuală (betablocante, adenozina,
digoxin, propafenona, amiodaronă). Atunci când apare sindrom de pacemaker prin
conducere retrogradă, soluția optimă este upgrade la stimulator DDD sau ablație de
nod atrio-ventricular.
Pacientul și-a dat acceptul sa fie publicate imagini și informații medicale
privitoare la descrierea cazului său clinic. Pacientul și-a dat acceptul ca informațiile
sa fie folosite pentru instruirea studenților, a medicilor rezidenți și specialiștilor cu
condiția să nu fie prezentate poze cu chipul său.
Referințe
1. Touboul P, Huerta F, Delahaye JP, Retrograde conduction in complete
atrioventricular block. Study using His bundle recordings. Br. Heart J
1976;38:706-9.
2. Richter S, Muessigbrodt A, Salmas J, Doering M, Wetzel M, Arya A, Hindricks
G, Brugada P, Israel CW. Ventriculoatrial conduction and related pacemakermediated arrhythmias in patients implanted for atrioventricular block: An old
problem revisited. International Journal of Cardiology 2013;168:3300-8.
3. Westveer DC, Stewart JR, Goodfleish R, Gordon S, Timmis GC. Prevalence
and significance of ventriculoatrial conduction. Pacing Clin Electrophysiol
1984;7:784-9.
4. Wiper A, Jenkins NP, Roberts DH. Pacemaker syndrome-a forgotten diagnosis
? British Journal of Cardiology 2008;15 :46-7.
5. Hariman RJ, Pasquariello JL, Gomes JA, Holtzman R, El-Sherif N. Autonomic
depdendence of ventriculoatrial conduction. Am J Cardiol 1985;56:285-91.

207

6. Endless-loop tachycardias: description and first clinical results of new fully
automatic protection algorithm. PACE 1990;13:1711-8.

208

Splenectomie minim invazivă asistată robotic pentru purpură
trombocitopenică imună refractară
1

Bogdan Vasile Micu, 2Carmen Maria Micu2, 1Nicolae

Constantea
1

Disciplina Chirurgie V, Departamentul 7, Universitatea de Medicină şi

Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, Spitalul Clinic Municipal ClujNapoca
2

Disciplina Anatomie si Embriologie, Departamentul 1, Universitatea de

Medicină şi Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, Spitalul Clinic Municipal
Cluj-Napoca

Introducere
Splenectomia minim invazivă este o intervenție cu un grad de dificultate crescut
care de la introducerea ei în practică în 1991 a fost folosita din ce în ce mai frecvent.
Astăzi este considerată intervenția standard în splenectomia din patologia
hematologică. Apariţia chirurgiei robotice a dus la reevaluarea indicațiilor
intervențiilor minim invazive în chirurgia abdominală. Avantajele tehnice cum sunt
imaginea tridimensionala de buna calitate, manevrabilitatea crescută a instrumentelor
chirurgicale robotice, oferă posibilitatea unei disecții minuțioase şi sigure a vaselor
din hilul splenic, cu ligaturi etajate şi conservarea vascularizației țesutului splenic
restant în splenectomiile parțiale.
Splenectomia este indicată pentru afecțiuni, în principal, hematologice. Dintre
acestea, au indicație de splenectomie, anomaliile liniei eritrocitare: anemia hemolitică,
sferocitoza ereditară sau talasemia în urma eșecului tratamentului medicamentos, iar
alte afecțiuni trombocitopenice sunt îmbunătățite în urma splenectomiei, cea mai

209

frecventă indicație fiind purpura trombocitopenică imună. La acești pacienți
splenectomia comportă risc de infecții fulminante, letale, care pot fi evitate cu
tratamentul profilactic corespunzător. Cu toate că splenectomia nu are rol curativ,
neîndepărtând sursa injuriei autoimune, aceasta conduce la ameliorarea simptomelor,
corectarea valorilor trombocitelor, cu lipsa necesității unui tratament imunosupresor
ulterior şi îmbunătățirea calității vieții.
Prezentăm cazul unui pacient diagnosticat cu purpură trombocitopenică
imună refractară şi operat cu succes cu platforma chirurgicală daVinci, prezentând
timpii operatori şi principalele avantaje ale chirurgiei robotice.

Prezentare de caz
Pacient în vârstă de 23 de ani, din mediu urban, care se prezintă în serviciul
clinicii noastre, prin transfer din Clinica Hematologică, cu diagnosticul de purpură
trombocitopenică imună refractară, în vederea splenectomiei.
Antecedentele heredo-colaterale sunt fără importanță pentru boala actuală. Din
antecedentele patologice reținem un episod de hemoragie digestivă superioară
exteriorizat prin melena în urmă cu 2 ani când s-a administrat Metilprednisolon (30
mg/kgc/zi timp de 3 zile)
Consumul de toxice: nefumător, nu consuma alcool. Fără alergii cunoscute.
Medicație anterioară: Prednison (1-1,5 mg/kgc/zi) şi Danazol (10-15 mg/kgc/zi)
când numărul de trombocite era situat între 30.000-50.000/mm3.
Condiții de viață şi muncă corespunzătoare, fără importanță pentru boala
actuală.
Istoricul bolii actuale: boala actuală a debutat insidios, în urmă cu cinci ani, prin
apariția purpurei la nivelul membrelor inferioare şi a unor echimoze la traumatisme
minore, inițial, la nivelul membrelor superioare şi inferioare ulterior şi la nivelul
articulației tibio-tarsiene drepte, în urma unui efort sportiv prelungit. În urma
investigațiilor efectuate se stabilește diagnosticul de purpură trombocitopenică imună
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pentru care urmează tratament specific (Prednison şi Danazol). În urma cu 2 ani
prezintă un episod de hemoragie digestivă superioară exteriorizat prin melenă, când
s-a administrat Metilprednisolon (30 mg/kgc/zi timp de 3 zile). De aproximativ un an,
în pofida tratamentului corect condus şi administrat (inclusiv Romiplostim ca
tratament de linia a doua) prezintă numeroase recăderi, motiv pentru care se propune
splenectomia. Se prezintă în clinică pentru efectuarea splenectomiei.
Examenul clinic
La prezentare: stare generală bună, normoponderal (IMC=24,6), conștient,
facies necaracteristic. Tegumentele şi mucoasele: normal colorate. Țesutul adipos
conjunctiv normal reprezentat. Aparatul respirator: respirații spontane, murmur
vezicular fiziologic bilateral, fără raluri supraadăugate. Aparat cardio-vascular:
zgomote cardiac ritmice, AV=80-minut, fără sufluri cardiace supraadaugate, pulsuri
periferice perceptibile bilateral, TA=120/90 mmHg. Aparat digestiv: abdomen ușor
mărit de volum pe seama țesutului celular subcutanat, elastic, participă la mișcările
respiratorii, fără sensibilitate la palpare. Tranzit intestinal, afirmativ, prezent. Tușeul
rectal oferă relații normale. Aparat uro-genital: loje renale libere, manevra Giordano
negativă bilateral, micțiuni spontane, fiziologice. Orientat temporo-spațial, reflexe
osteo-tendinoase prezente.
Examinări
neutrofile=19,17

de

laborator:

Leucocite=22,72*103/µL

(4-10*103/µL),

*

103/µL (2-8*103/µL), limfocite=2,94*103/µL (1,5-4*103/µL),

Trombocite=136 *103/µL (150-400*103/µL) Proteina totală=8.1g/dl, Ureea=29 mg/dl
(13-43 mg/dl), glicemia=81 mg/dl (70-110 mg/dl), Creatinina=0,8 mg/dl (0,67-1,17
mg/dl), Fosfataza alcalina=130 U/L (53-128 U/L), ASAT=27U/L (0-46U/L),
ALAT=67U/L (0-49U/L), gama GT=43U/L (10-47U/L), Bilirubina totală=0,63 (01mg/dl), Bilirubina directă=0,45 (0-0,025mg/dl).
Coagulograma: AP=118.1%(70-120%), INR=0.91 (0.8-1.2), APTT=20.4 sec
(20-35 sec), APTT-Ratio=0.65 (0.8-1.2)

211

Examen morfologic: seria eritrocitară: normocite, normocrome; seria
megakariocitară:

frecvente

trombocite

mari.

Număr

de

trombocite

în

camera=210*103/mm3.
Ecografia abdominală evidențiază splina omogena, fără modificări cu
dimensiunea de 125/55 mm. Celelalte organe parenchimatoase şi cavitare fără
modificări. Fără ascită.
După o scurtă perioada de pregătire preoperatorie (administrarea a 2 unități de
concentrat trombocitar) se intervine chirurgical. Se optează pentru un abord minim
invaziv asistat robotic, utilizând platforma chirurgicala da Vinci SI (Intuitive Surgical
Inc.) compusă din: consola chirurgicală (Fig.1), cart chirurgical cu 4 brațe (Fig.2), cart
optic (camera video/telescop High definition 3D vision). De asemenea se utilizează
atât instrumente specifice chirurgiei robotice ( disector Maryland, pense prehensiune,
hook monopolar, pensa bipolara, foarfecă de disecție, portace) cât şi instrumente
specifice chirurgiei laparoscopice (pensa LigaSure, aplicator de clipuri, pense
prehensiune, aspirator).

Fig. 1. Consola chirurgicală

Fig. 2. Cart chirurgical cu 4 brațe
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După anestezie, efectuată prin intubație oro-traheală, pacientul a fost poziționat
pe masa de operație în semidecubit lateral drept, formând cu planul mesei un unghi
de 30°. Intervenția chirurgicală a început cu o incizie paraombilicală stângă prin care
s-a introdus acul Veres pentru realizarea pneumoperitoneului. Odată indus
pneumoperitoneul prin aceeași incizie s-a introdus un trocar optic de 12 mm. Prin
trocar s-a introdus camera video cu ajutorul căreia se explorează cavitatea peritoneală
şi se precizează poziția şi mărimea splinei, de asemenea se caută prezența splinelor
accesorii. S-au introdus două trocare robotice de 8 mm, sub control vizual, primul în
hipocondrul stâng şi celălalt în epigastru, la 10 cm distanță de trocarul scopic, pentru
o manevrabilitate optimă şi pentru a evita eventuale coliziuni între brațele robotice.
Se introduce un trocar ajutător de 10 mm în regiunea lombară stângă pe linia axilară
medie, de asemenea sub control vizual. Acest trocar va fi folosit de chirurgul ajutător
pentru a introduce aspiratorul, diverse pense de prehensiune pentru mobilizarea
splinei, a pensei LigaSure şi a EndoBag-ului prin care se va extrage splina la sfârșitul
operației. Cartul robotic cu 4 brațe este adus de partea stângă a pacientului formând
un unghi de 45° cu axul longitudinal al mesei de operație. Brațele robotice se
conectează (dochează) la trocarele robotice şi la trocarul scopic (Fig. 3 şi 4).
Intraoperator se constată prezența unei spline de aproximativ 120/50 mm, in poziție
fiziologică, fără aderențe, fără prezența de spline accesorii.
Intervenția chirurgicală începe cu deschiderea ligamentului gastro-colic,
secționarea vaselor gastrice scurte şi pătrunderea în bursa omentală. La acest nivel se
identifică artera splenică în porțiunea sa suprapancreatică (Fig. 5). După identificare,
artera este disecată şi izolată (Fig. 6). Se liga turează artera cu o dublă ligatură cu
Vicryl 2.0 (Fig.7). După secționarea arterei splenice se mobilizează în continuare
polul inferior al splinei prin secționarea ligamentului spleno-renal. Mobilizarea
polului superior începe prin secționarea ligamentelor gastro-splenic şi splenodiafragmatic. Se expun ramurile arterei splenice, de la nivelul pediculului splenic,
dinspre polul inferior către cel superior, iar acestea sunt ligaturate şi secționate cu
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pensa Ligasure, introdusă prin trocarul ajutător. Prin acest trocar se introduce şi
dispozitivul EndoBag cu ajutorul căruia se extrage splina printr-o minilaparatomie
centrată pe breșă laterală. După extragerea splinei se controlează hemostaza. Se
dedochează robotul şi sub control laparoscopic se inseră un tub de dren la nivelul lojei
splenice exteriorizat prin breşa de la nivelul hipocondrului stâng. Intervenția se
încheie prin exuflație, sutura orificiilor trocarelor şi a minilaparotomiei.

Fig. 3. Poziția trocarelor

214

Fig. 4. Docarea robotului

Fig. 5. Identificarea arterei splenice
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Fig. 6. Disecția şi izolarea arterei splenice

Fig. 7. Ligatura arterei splenice
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Postoperator pacientul a urmat tratament de reechilibrare hidro-electrolitică,
tratament

cu

antibiotice,

antialgice,

anticoagulante

(profilactic).

Evoluția

postoperatorie a pacientului a fost favorabilă. Stare generală a fost bună, afebril şi
stabil hemodinamic. Reluarea tranzitului intestinal în ziua a doua postoperator cu
începerea alimentării per os. Drenajul inițial a fost sero-sangvinolent în cantitate
minimă cu suprimarea tubului de dren în ziua a patra postoperator. Se externează în
stare, vindecat chirurgical, în ziua a 5-a, cu recomandările: pansamente locale zilnice
(până la suprimarea firelor cutanate), regim igieno-dietetic, revine la control peste 30
de zile prin ambulatoriul de specialitate.
Având în vedere riscul de sepsis crescut după splenectomie, pacientul a primit
vaccin împotriva Hemophilus influenzae tip B şi vaccin antipneumococic.
La controlul postoperator după 30 de zile: stare generală bună, afebril, stabil
hemodinamic cu plăgile postoperatorii vindecate. Trombocite=160*103/µL (150400*103/µL).
Discuții
Particularitatea cazului constă în intervenția chirurgicală efectuată minim
invaziv cu ajutorul platformei chirurgicale robotice da Vinci SI (Intuitive Surgical
Inc.) din cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca.
Avantajele chirurgiei robotice sunt evidențiate şi în acest caz şi ele constau în:
vizualizare tri-dimensională, dexteritate ameliorată, șapte grade de libertate a mișcării,
eliminarea tremorului fiziologic, abilitate de a efectua mișcări de precizie,
posibilitatea de a efectua micro-anastomoze telechirurugie (1). Cu toate acestea
chirurgia robotică are şi unele dezavantaje: absența simțului tactil, cost ridicat,
necesitatea unui personal cu o pregătire specială (2).
Intervențiile asistate robotic au apărut ca o completare a chirurgiei
laparoscopice prin depășirea limitelor chirurgiei laparoscopice prin oferirea unei
vizibilități superioare şi a unei manevrabilități crescute a instrumentelor chirurgicale
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(1, 3). Aceste avantaje tehnice conferă chirurgului precizie şi siguranța în disecția
elementelor vasculare, în special, în spații înguste cu un câmp operator limitat şi în
cazul splinelor de mari dimensiuni (4).
Intervențiile robotice oferă avantaje, în special, în cazul splenectomiile dificile
cum sunt: splenectomiile din hematopatiile maligne, splenomegaliile tumorale,
splenectomiile din ciroza hepatică sau splenectomiile parțiale (5,6). În aceste cazuri
abordul robotic scurtează timpul operator, reduce pierderile sanguine şi riscul
accidentelor hemoragice, făcând posibilă realizarea unor splenectomii care ar fi dificil
de realizat pe cale laparoscopică (7).

Concluzie
Splenectomia asistată robotic utilizând sistemul chirurgical da Vinci este
fezabilă şi sigură din punct de vedere tehnic și poate reprezenta o alternativă la
chirurgia laparoscopică în cazul splenectomiilor dificile.
S-a obținut consimțământul informat al pacientului pentru publicarea acestor
date.
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Introducere
Imunoglobulina (Ig) E joacă un rol central în patogeneza bolilor alergice,
inclusiv în astm (1). Din acest motiv, IgE au reprezentat mult timp o țintă terapeutică
atractivă pentru agenții terapeutici în astm și în alte boli alergice. Majoritatea
pacienților astmatici au concentrații crescute de IgE în circulație (2). Sensibilizarea
alergică rezultă din formarea IgE specifice ca răspuns la alergeni inhalatori obișnuiți,
cum ar fi cei proveniți din acarienii din praful de casă, polenuri, epiteliile animalelor,
mucegaiuri și gândacii de casă. IgE este produs de limfocitele B sub influența a două
citokine: interleukina (IL) -4 și IL-13 cu activitate strâns legată. Acestea sunt produse
de mai multe tipuri de celule, incluzând celulele T helper de tip 2 (Th2) (3,4).
Atopia este cel mai important factor de risc pentru dezvoltarea astmului (5,6).
Până la 80% dintre pacienții cu astm bronșic din Statele Unite și din alte țări dezvoltate
sunt atopici, cu unul sau mai multe teste cutanate pozitive la alergeni inhalatori și
concentrații IgE specifice la alergen detectabile în ser (7,8). Expunerea la alergenul la
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care pacienții sunt sensibili poate duce la simptome acute și cronice de astm. O mică
proporție de pacienții astmatici au astm "intrinsec" cu teste cutanate la alergeni
inhalatori negative, nivele normale de IgE total și fără IgE specific la alergenii
inhalatori. Alții își pierd statusul atopic în timp, dar nu și astmul. Cu toate acestea,
unii dintre acești pacienți pot avea sinteză locală pe mucoasă de IgE specific sau pot
avea IgE direcționată împotriva alergenilor de mediu nerecunoscuți, sugerând că IgE
poate fi crescut la aproape toți pacienții astmatici, indiferent dacă sunt atopici sau nu
(9).
Omalizumab este un anticorp monoclonal IgG1 recombinant umanizat care
leagă IgE cu afinitate mare și a fost dezvoltat pentru tratamentul bolilor alergice (1012). Omalizumab este singura terapie anti-IgE disponibilă în țara noastră.
Omalizumab se leagă de al treilea domeniu constant al lanțului greu al IgE (C-epsilon3), care reprezintă și locul de legare obișnuit al IgE de receptorii IgE de pe suprafața
celulelor (mastocite, bazofile și alte tipuri de celule). Astfel, omalizumab formează
complexe cu IgE liber și previne interacțiunea acestuia cu receptori. Complexele
imune omalizumab-IgE sunt ulterior eliminate pe cale hepatică de sistemul
reticuloendotelial. Anticorpul este specific pentru IgE și nu se leagă la IgG sau IgA.
O proprietate importantă a omalizumab este că nu se poate lega de receptorii IgE sau
de IgE deja atașat și, prin urmare, nu interacționează cu IgE legat de celulă și nu
activează celulele mastocite sau bazofilele.(14)
Ghidul GINA de diagnostic și tratament în astmul bronșic din 2018 recomandă
omalizumab ca terapie adjuvantă în treapta 5 de terapie pentru pacienții cu astm
persistent sever, necontrolat cu medicație anterioară. Protocolul de administrare al
Omalizumab variază de la țară la țară în funcție de resursele economice disponibile
(13). Criteriile de administrare a Omalizumab în România sunt:
● Vârsta minimă 6 ani
●Astm persistent sever diagnosticat de cel puțin 1 an, inadecvat controlat cu
glucocorticoizi inhalatori în doză mare plus beta 2 agonist cu durată lungă de acțiune.
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●Nivel seric al IgE totale între 30 și 700 UI/ ml. Doza se calculează în funcție de
nivelul IgE totale și greutatea pacienților (fig. 1)
●Sensibilizarea alergică demonstrată prin testarea cutanată pozitivă sau prin testarea
in vitro a IgE specifice pentru alergen peren (acarieni din praf de casă, epitelii de
animale, gândaci sau fungi). (13)

Fig. 1. Calcularea dozei terapeutice în funcție de nivelul IgE totale și greutatea
pacienților (13)
Vom prezenta cazul unei paciente cu astm bronșic și rinită alergică care în
cursul terapiei cu Omalizumab prezintă reacții adverse de tip boala serului.

Prezentarea cazului
Pacienta, din mediul urban, în vârstă de 30 de ani, s-a prezentat în ambulatoriul
de Alergologie pentru terapia cu Omalizumab (Xolair) 300 mg.
Antecedente heredo-colaterale – tatăl este cunoscut cu astm bronșic.
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Antecedente personale patologice - Pacienta a fost diagnosticată la vârsta de
15 ani cu rinită alergică persistentă severă și astm bronșic.
Antecedente personale fiziologice - Menarha la 18 ani. O sarcină fiziologică
(la naștere a prezentat o criză de astm care a remis după administrarea de salbutamol
2 puf-uri (200 mcg).
Condiții de viață și de muncă - pacienta este nefumătoare, consumă alcool
ocazional în cantități reduse. Este asistent medical, o persoană activă.
Istoricul bolii actuale
Boala actuală a debutat la vârsta de 8 ani cu episoade de tuse severă, dispnee,
wheezing, rinoree apoasă și strănuturi în salve. Aceste simptome au fost interpretate
ca și pneumonii și a primit terapii antibiotice lunar. Pacienta a fost diagnosticată la
vârsta de 15 ani cu rinită alergică persistentă severă și astm bronșic alergic persistent
moderat pentru care a urmat tratament cu loratadină 10 mg/zi, beclometazonă
propionat inhalator (2x100 mcg/zi) și salbutamol la nevoie 200 mcg, cu evoluție
favorabilă. In 2004 a fost luată în evidența ambulatoriului de Alergologie.
La vârsta de 25 ani simptomele se agravează treptat, în momentul luării în
evidență pacienta prezenta dispnee mixtă predominat expiratorie, tuse seacă, senzație
de constricție toracică, wheezing, rinoree apoasă, congestie nazală severă, strănut în
salve. Spirometria în momentul respectiv arăta o reducere a VEMS la 60% din
valoarea prezisă, motiv pentru care se decide creștere treptei de tratament. Se instituie
tratament cu Salmeterol+Fluticazonă 50/250 mcg 2x1 puf/zi, Loratadină 10 mg/zi,
Budesonid intranazal 2x32 mcg/nară și Salbutamol la nevoie. Acest tratament permite
controlul simptomelor de astm și rinită alergică pe o perioadă de câțiva ani. În anul
2012 se realizează dozarea IgE specifice panelul de alergeni inhalatori, care relevă
valori crescute pentru acarienii din praful de casă, epitelii de câine, polen de graminee
și betulacee (fig. 2)
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Fig. 2. Dozarea IgE specifice –panel alergeni de mediu
În 2013 pacienta a fost reevaluată prin teste cutanate prick la alergeni inhalatori
și spirometrie. Din punct de vedere clinic, simptomele respiratorii sunt aceleași
(descrise anterior) prezente în interiorul locuinței, de severitate redusă, dar cu
creșterea severității în momentul expunerii la cantități mari de praf de casă.
Testele cutanate prick efectuate în momentul unei evaluări, au relevat
sensibilizare cutanată intensă la acarienii din praful de casă (alergen 2- papulă 10 mm,
alergen 3- papulă 14 mm), câine (alergen 4- papulă 11mm) și la polen de betulacee
(alergen 9- papulă 7mm) (vezi fig. nr. 3).
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Fig. 3. Testul cutanat prick la alergeni inhalatori al pacientei PM
Spirometria a arătat disfuncție ventilatorie obstructivă ușoară cu reversibilitate
semnificativă la beta-2 agoniști, test bronhomotor pozitiv
ACT (asthma control test) a avut un scor de 13 puncte (astm necontrolat).

Fig. 4. Spirometrie cu test bronhomotor
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Diagnosticul final a fost de Astm bronșic necontrolat treapta 4, Rinită alergică
persistentă moderat-severă.
Evoluție
În

urma

acestei

evaluări

s-a

modificat

tratamentul

cronic

astfel:

Salmeterol/Fluticazonă 50/500 mcg 2x1 puf/zi, Desloratadină 5 mg/zi, Montelukast
10 mg/zi, Mometazonă intranazal 2x50 mcg/nară și Salbutamol 2 puff la nevoie.
Evoluția pacientei este ondulatorie, prezintă în continuare lunar simptome îndeosebi
la expunerea la alergeni (praf de casă, câine) și în perioadele cu ceață și umezeală.
În intervalul 2014-2015 pacienta prezintă exacerbări repetate pentru care
urmează corticoterapie sistemică adăugat planului terapeutic menționat anterior. Se
decide astfel modificarea tratamentului cronic și inițierea terapiei cu Omalizumab 300
mg/lună. S-a calculat această doză pe baza valorii IgE totale de 121 UI/ml și a greutății
corporale de 51 kg. La 3 zile post administrare pacienta prezintă stare generală alterată
cu febră 38,7°C cu evoluție ondulatorie, dureri articulare, mialgii, limfadenopatii
laterocervicale dureroase, erupție urticariană ușor pruriginoasă.
Examen fizic în momentul apariției reacției adverse:
•

Erupție urticariană ușoară pe brațe și membre inferioare cu generalizare în
câteva minute.

•

Limfadenopatie laterocervicală –ganglioni indurați, neaderenți, dureroși.

•

Articulațiile mâinilor, coatelor, genunchilor, picioarelor, cu aspect tumefiat,
dureroase cu limitări la mobilizare datorită durerii.

•

Auscultatoric pulmonar – murmur vezicular cu expir prelungit.

•

Sistem cardiovascular – TA=120/60 mmHg, AV=80/min.

•

Fără modificări la nivelul altor aparate și sisteme.

Paraclinic:
•

Hemoleucogramă normală,

•

VSH accelerat ușor (35-57 mm),
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•

CRP crescut (4 mg/dl),

•

Complexe imune circulante crescute (CIC=170 RU/ml).

Pe baza istoricului pacientei, a examenului clinic și paraclinic s-a stabilit
diagnosticul de Reacție adversă de tip boala serului secundar administrării
omalizumab (®Xolair).
Tratament imediat:
A urmat tratament simptomatic cu paracetamol 500 mgx3/zi, desloratadină 10
mg/zi și prednison 20 mg doză unică, iar simptomele au remis în 2 zile.
S-a încercat administrarea a încă 3 doze lunare de Xolair 300 mg, urmate de
asemenea de apariția simptomelor caracteristice reacției adverse de tip boala serului
descrise mai sus, la 3-5 zile. Ultimul episod a avut o durată de 3 zile și severitate
medie/severă, moment în care se decide sistarea terapiei cu Xolair.
Evoluție/prognostic:
Prognosticul imediat a fost bun în condițiile sistării administrării medicației
incriminate în apariția reacției adverse.
Prognosticul pe termen lung, nu este foarte bun, întrucât simptomele de astm și
rinită se pot agrava în timp, iar pacienta este deja pe terapie maximală în ceea ce
privește astmul și rinita alergică. Pot să apară complicații cronice ale rinitei alergice
cum sunt sinuzita cronică, otita cronică și ale astmului bronșic necontrolat cum ar fi
exacerbarea severă, obstrucția bronșică fixă.
Discuții
Omalizumab este un anticorp monoclonal în general, bine tolerat (13-15). Cu
toate acestea, există raportate serii de reacții adverse, printre care și reacții de
hipersensibilitate. Reacțiile de hipersensibilitate la omalizumab includ anafilaxie,
urticarie și reacții la locul injectării. Reacțiile severe de hipersensibilitate la
omalizumab sau la orice alt ingredient al omalizumabului reprezintă contraindicații
pentru continuarea tratamentului.
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•

Anafilaxia - Anafilaxia și reacțiile anafilactoide care nu pot fi atribuite nici
unui alt agent s-au raportat în aproximativ 1 – 2/1000 pacienți cărora li s-a
administrat omalizumab. Această rată este printre cele mai scăzute observate
după administrarea agenților biologici existenți în terapie. În cele 30 de cazuri
de anafilaxie după omalizumab raportate, testul cutanat la omalizumab a fost
negativ, iar anticorpii IgE sau IgG specifici față de omalizumab au fost
negativi la toți pacienții, așa cum arată unul din studiile publicate în 2016 (1617). Testul cutanat prick poate fi efectuat cu medicamentul nediluat, iar pentru
testarea intradermică se recomandă o concentrație de testare neiritativă de 1:
100000 (1,2 mcg /ml), obținută prin diluarea în soluție salină (18).

•

Urticaria a fost raportată la aproximativ 1% dintre pacienți (13). Relația dintre
această reacție limitată și riscul de anafilaxie nu a fost studiată pentru
omalizumab. De notat că omalizumab s-a dovedit a fi o terapie eficientă pentru
urticaria cronică spontană, această boală fiind inclusă printre indicațiile
omalizumab (13).
Un număr mic cazuri raportate descriu reacții asemănătoare bolii serului la

pacienții care urmează terapie cu omalizumab. Un singur caz a fost fatal (19-20).
Manifestările clinice caracteristice bolii serului includ:
✓ Febră. Toți pacienții diagnosticați cu boala serului dezvoltă febră, care de
obicei este peste 38,5 ° C. Febra este remitentă, dar nu are un model temporal
previzibil. Alterarea stării generale înainte și în timpul febrei este un fenomen
comun.
✓ Manifestările cutanate ale bolii serului sunt variabile. Aproape toți pacienții
diagnosticați cu boala serului dezvoltă o erupție cutanată pruriginoasă, adesea
aceasta fiind cea mai comună caracteristică clinică. Erupția durează, în
general, câteva zile până la două săptămâni după ce agentul cauzal este oprit.
Mucoasele nu sunt afectate, ceea ce poate fi o caracteristică utilă pentru a
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distinge boala serului de alte boli cu evoluție clinică asemănătoare, în special
sindromul Stevens-Johnson (SJS) și necroliza epidermică toxică (TEN).
✓ Artralgiile sunt o caracteristică comună și apar la aproximativ două treimi din
pacienți.

Articulațiile implicate în

mod

obișnuit

sunt

articulațiile

metacarpofalangeaiene, genunchii, gleznele și umerii, foarte rar durerea se
localizează la nivelul coloanei vertebrale. Asociat pot apărea mialgii în brațe
și coapse.
✓ Alte caracteristici mai puțin frecvente ale bolii serului includ (21):
o Cefalee nespecifică și tulburări de vedere
o Edeme (inclusiv edem facial sau edeme periferice)
o Limfadenopatie (în special în ganglionii limfatici regionali care
drenează locul injectării antigenului)
o Splenomegalie
o Simptome gastrointestinale, incluzând balonare, crampe, greață, diaree
și uneori melenă
o Uveită anterioară
o Neuropatia periferică, incluzând sindromul Guillain-Barré. Acestea
apar rar, însă procesul inflamator al bolii serice poate fi suficient de
intens pentru a determina sechele pe termen lung, cum ar fi neuropatia
persistentă. De cele mai multe ori procesul inflamator în sine este autolimitat dacă medicamentul este întrerupt.
o Nefropatie, inclusiv glomerulonefrită
o Vasculită.
Pacienta noastră a prezentat o reacție tipică de boala serului, care a impus
sistarea terapiei cu omalizumab. Răspunsul terapeutic la omalizumab a fost foarte bun
pacienta având o ameliorare importantă atât a astmului cât și a rinitei alergice, dar
apariția recurentă a manifestărilor de boală a serului a necesitat întreruperea
tratamentului cu omalizumab.
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Cazul prezentat arată importanța cunoașterii reacțiilor adverse sistemice după
administrarea terapiei biologice cu anticorpi monoclonali, cum ar fi reacția de tip
boala serului. Chiar dacă acestea nu sunt atât de frecvente în cazul omalizumab față
de alți agenți biologici cum este infliximabul, ele impun evaluare sistematică. Decizia
sistării terapiei cu omalizumab nu s-a făcut imediat datorită gradului de severitate
redus al simptomelor, mai ales că administrarea omalizumab era importantă, fiind
ultima treaptă terapeutică a astmului, disponibilă la momentul actual în țara noastră.
S-a obținut consimțământul pacientului în vederea publicării cazului.
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Introducere
Bezoarul reprezintă o masă formată prin acumularea de material străin parțial
digerat sau nedigerat la nivelul tractului gastrointestinal, pentru formarea căruia fiind
necesară existența unui factor predispozant și care este identificat la 1% din pacienții
care sunt supuși unei endoscopii digestive superioare [1, 2]. Bezoarul reprezintă o
cauză rară de ocluzie intestinală, fiind incriminat în 0,4-4% din ocluziile intestinale
[3]. Bezoarul se clasifică în funcție de materialul din care este format în fitobezoar
(fibre vegetale), tricobezoar (păr), farmacobezoar și lactobezoar [1, 2, 4].
Diagnosticul de fitobezoar trebuie luat în considerare în prezența durerilor
abdominale colicative care nu cedează nici la administrarea de antialgice majore,
diagnosticul pozitiv fiind ușor de realizat prin efectuarea unei endoscopii digestive
superioare (pentru localizarea gastrică sau duodenală), ce permite uneori și
tratamentul, susținut și uneori sugerat și de radiografia abdominală pe gol, bariu pasaj,
ultrasonografie și examen computer tomografic abdominal cu substanță de contrast
(tehnică utilă și pentru detectarea localizărilor intestinale ale fitobezoarului) [1, 5, 6,
7].
Tratamentul bezoarului este reprezentat de disoluție enzimatică, fragmentare pe
cale endoscopică cu extragere și spălătură gastrică, respectiv intervenție chirurgicală.
Disoluția enzimatică cu papaină, acetilcisteină în asociere cu metoclopramid și cu
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Coca-Cola® sunt metodele raportate cel mai des în literatură pentru tratamentul
fitobezoarului gastric sau duodenal [1, 8, 9].
În continuare vom prezenta cazul unui pacient care a fost diagnosticat cu un
fitobezoar gastric de mari dimensiuni. Motivația prezentării acestui caz este
demonstrarea fitobezoarului ca și cauză de sindrom dureros abdominal la un pacient
cu factori de risc, având în vedere incidența redusă a acestei afecțiuni și tabloul clinic
impresionant pe care îl poate îmbrăca. În egală măsură, vom sublinia efectul net
favorabil al administrării per os a unei băuturi carbogazoase (Coca-Cola Zero®) în
rezoluția simptomatologiei dureroase și a fitobezoarului, făcând recenzia studiilor
care dovedesc un efect favorabil al acestui tratament în rezolvarea acestui tip de caz.

Prezentarea cazului
Pacient în vârstă de 73 de ani, din mediul rural, pensionar, fost muncitor în
agricultură, cunoscut hipertensiv, cu diabet zaharat de tip 2 tratat cu Metformin 1000
mg/zi, se internează în serviciul nostru acuzând dureri abdominale de intensitate
moderată/înaltă în epigastru și hipocondrul stâng (în special precoce postprandial, dar
și fără relație cu alimentația), sațietate precoce, grețuri, inapetență cu sitofobie (în
special pentru alimente solide), scădere ponderală ușoară (3 kg în ultima lună).
Pacientul nu prezenta un istoric familial relevant pentru boala actuală. Din
antecedentele personale patologice, am reținut cele două intervenții chirurgicale,
colecistectomia clasică din 2000 (pentru litiază biliară veziculară simptomatică) și
intervenția de rezolvare a unei eventrații epigastrice (din 2010). Pacientul se cunoaște
cu hipertensiune arterială din anul 2010 (fiind sub tratament cu Perindopril 10 mg/zi,
Amlodipină 5 mg/zi) și cu diabet zaharat tip 2 din anul 2012 (controlat satisfăcător
prin dietă și Metformin 1000 mg/zi). Pacientul a muncit încă din tinerețe agricultură
de semi-subzistență (muncă fizică grea, expunere la intemperii). Acesta a abandonat
fumatul în urmă cu 6 ani anterior prezentării (la data diagnosticului diabetului
zaharat), anterior fumând estimat un indice de 50 pachete-an. Pacientul recunoaște
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consumul de alcool la momentul prezentării, afirmativ ocazional (heteroanamnestic
am aflat că, de fapt, este zilnic în ultimii 20 de ani), acesta preferând băuturile
spirtoase.
Boala actuală a debutat insidios în urmă cu aproximativ 5 săptămâni anterior
prezentării (mai 2018), cu apariția simptomatologiei dureroase de la nivelul etajului
abdominal superior, predominant în epigastru. Durerile au evoluat progresiv în
intensitate și în frecvența aparițiilor; în ultima săptămână anterior prezentării pacientul
a raportat o durere surdă, continuă, care apărea și nocturn (trezindu-l din somn) și care
se accentua în intensitate precoce postprandial sau după eforturi fizice care
presupuneau contracția musculaturii abdominale. Pacientul a dezvoltat în acest timp
o veritabilă sitofobie pentru alimente solide, grețuri, inapetență, și a observat o scădere
ponderală de 3 kilograme în ultimele 4 săptămâni.
Examenul obiectiv la internare decelează un pacient în stare generală ușor
alterată, cu ușoară agitație psihomotorie cu anxietate, afebril, cu TA = 150/90 mmHg;
AV = 77/min; fără modificări patologice la examenul obiectiv respirator și
cardiovascular. Acesta prezenta două cicatrici postoperatorii pe linia mediană, postcolecistectomie și post-intervenție pentru eventrație abdominală (fără semne de
recidivă a eventrației). Auscultația abdominală a decelat zgomote hidroaerice
normale; percuția abdomenului a decelat un timpanism fiziologic; pacientul acuza o
sensibilitate dureroasă la palparea superficială și profundă în abdomenul superior, în
special în epigastru și hipocondrul stâng, fără a fi decelate mase palpabile sau hepatosplenomegalie. Pacientul a raportat un tranzit intestinal prezent, regulat, micțiuni
fiziologice.
Biochimic, se constată VSH ușor accelerat (VSH = 19 mm/1h), hiperglicemie
(glicemia = 129 mg/dl), HbA1c = 6,9 %A1c, GGT izolat elevat. Examinarea ECG
relevă elemente de hipertrofie ventriculară stângă, fără elemente patologice de fază
terminală. Ecografia abdominală à jeun a notat un aspect hiperecogen omogen al
ficatului, absența colecistului, și o minimă hipertrofie de prostată, predominant prin
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creșterea în volum a lobului median (stomacul și pancreasul nu au fost descrise în
buletinul de rezultat ecografic). Menționăm că în ziua prezentării și în ziua 2 (când sa efectuat evaluarea ultrasonografică), pacientul a primit tratament cu inhibitor de
pompă de protoni și gastroprotectoare, medicamente care nu au avut nici un efect în
ameliorarea simptomelor. În acest moment, diagnosticul diferențial al sindromului
dispeptic al pacientului cuprindea ulcerul gastro-duodenal, neoplasmul gastric și
neoplasmul pancreatic, putând intra în discuție și simptome date de un posibil sindrom
aderențial.
În ziua 3 de la internare s-a efectuat endoscopia digestivă superioară, care a
evidențiat prezența unui fitobezoar gigant și mucoasă antrală și corporeală cu aspect
eritematos și atrofic, fără a se evidenția alte modificări patologice la nivel gastric,
esofagian sau duodenal. Figurile 1-3 prezintă imagini din timpul evaluării
endoscopice a stomacului pacientului.

Fig. 1. Aspect endoscopic al regiunii fundice
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Fig. 2. Aspect endoscopic la nivel antral

Fig. 3. Aspect endoscopic al pilorului
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După examinarea endoscopică, s-au stabilit diagnosticele: fitobezoar gastric
gigant; gastrită eritematoasă și atrofică antrală și corporeală; hipertensiune arterială
gr. I cu risc adițional foarte înalt; diabet zaharat tip 2 tratat prin dietă și ADO, controlat
satisfăcător, probabil complicat cu neuropatie vegetativă gastrică; etilism cronic. În
acest moment, s-au discutat oportunitățile de tratament ale fitobezoarului. Menționăm
că, în timpul procedurii endoscopice, pacientul a fost necompliant la indicațiile
medicului gastroenterolog; acesta a refuzat o eventuală intervenție endoscopică
ulterioară de fragmentare a fitobezoarului.
Astfel, pornind de la datele oferite într-un systematic review publicat în 2013
[8], care a arătat non-inferioritatea tratamentului cu Coca-Cola® comparativ cu
tehnicile endoscopice de fragmentare/extracție a fitobezoarului, s-a decis începerea
tratamentului cu Coca-Cola Zero® (variantă aleasă din cauza diabetului zaharat al
pacientului), în doză de 2 litri/12 ore, împărțită în 4 prize a câte 500 ml (la 4 ore).
Simptomatologia dureroasă a început să remită după primele 12 ore de tratament,
dispărând după 24 de ore de tratament. Pacientul a continuat tratamentul și în
următoarele 24 de ore, când afirmativ a observat o normalizare a apetitului, dispariție
a grețurilor și a putut reveni la obiceiurile alimentare avute înaintea apariției
simptomelor. S-a efectuat o hidrosonografie gastrică, care a evidențiat câteva mici
imagini hiperecogene cu con de umbră posterior (caracteristice bezoarilor) de
dimensiuni mici, la nivelul antrului piloric, peretele gastric apărând cu grosime
normală. Pacientul a refuzat o nouă endoscopie de control și a fost externat cu
recomandarea de a continua încă 3 zile (în total 5 zile) tratamentul cu băutura
carbogazoasă, asociat cu Esomeprazol 40 mg/zi (timp de 1 lună) și medicația anterior
prescrisă, și de a reveni la control peste 2 săptămâni. La momentul revenirii la clinică,
acesta relatează dispariția totală a oricăror simptome dispeptice avute anterior
prezentării inițiale și refuză orice fel de examinare de control, invocând starea
generală bună și ameliorarea semnificativă a calității vieții comparativ cu perioada în
care a boala a fost simptomatică.
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Discuții
Bezoarul gastric reprezintă o cauză rară de simptome digestive nespecifice, fiind
diagnosticat frecvent în timpul unei endoscopii digestive superioare [10]. Bezoarul se
clasifică în funcție de materialul din care este format, în fitobezoar, diospyrobezoar,
trichobezoar, farmacobezoar și lactobezoar [1, 2, 10]. Fitobezoarul este format din
fructe incomplet digerate și fibre vegetale (țelină, morcovi, praz, sfeclă, varză, ridiche,
portocale, nucă de cocos, mere, struguri, prune), în special fibre celulozice și
reprezintă cel mai frecvent tip de bezoar întâlnit. Fitobezoarul este observat în
aproximativ 70% din cazuri la persoane de sex masculin, mai ales la vârstnici, iar
formarea sa este favorizată de dieta bogată în fibre vegetale, masticația ineficientă,
hipoclorhidrie, gastrectomia subtotală cu anastomoză gastro-jejunală tip Bilroth I sau
II (în special când este însoțită de vagotomie), gastroplastia din chirurgia bariatrică,
tulburări ale motilității gastrice antrale în cadrul diabetului zaharat (gastropareza
diabetică) sau etilismului cronic (neuropatia toxică), uzul cronic de opiacee [1, 2, 4,
10, 11].
O formă particulară de fitobezoar este diospyrobezoarul, bezoar format prin
consumul de persimmon necopt (fruct care conține tanin care polimerizează la
contactul cu aciditatea gastrică) [10, 12]. Tricobezoarul este format din păr, localizat
la nivelul stomacului, rareori migrând la nivelul intestinului, fiind întâlnit mai frecvent
la persoanele de sex feminin (în 90% din cazuri), 80% înainte de 30 de ani (80% între
10-20 de ani), mai ales care suferă de afecțiuni psihiatrice sau retard mental.
Tricotilomania sau tricotilofagia pot fi observate la aceste paciente înainte de
diagnosticul tricobezoarului. Tricobezoarul poate ajunge la dimensiuni și greutăți
impresionante (62 cm și 3,2 kg), fiind descrise cazuri în care tricobezoarul prezintă o
„coadă” care se extinde până la nivelul cecului (sindromul Rapunzel). Factorii de risc
sunt reprezentați de lungimea firului de păr, cantitatea ingerată, tulburările motilității
gastrice, ale mucoasei și ale secreției gastrice precum și dieta bogată în grăsimi [1, 10,
11, 13]. Farmacobezoarul este format din medicamente, cele mai frecvent întâlnite
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fiind: antiacidele (sucralfat, hidroxid de aluminiu), colestiramina, nifedipina, aspirina,
teofilina, formulele enterale [2, 10]. Lactobezoarul reprezintă o formă specifică de
bezoar întâlnită în special la prematuri care sunt alimentați artificial (formule de lapte
praf insuficient diluate), sau la cei care primesc tratament cu atropină sau derivați ai
acesteia [1, 2, 10].
Clinic, bezoarul este de cele mai multe ori asimptomatic. Simptomatologia este
de multe ori nespecifică, și poate consta în sațietate precoce, grețuri, vărsături, durere
abdominală, inapetență, anorexie, scădere ponderală, halenă fetidă. Complicațiile
bezoarului sunt reprezentate de subocluzie intestinală, ocluzie intestinală, hemoragie
digestivă, perforație și peritonită. Examenul obiectiv poate decela o formațiune
tumorală abdominală, localizată frecvent la nivelul epigastrului, fermă, relativ mobilă
și sensibilă la palpare [1, 10, 11].
Diagnosticul pozitiv de fitobezoar gastric se realizează pe baza endoscopiei
digestive superioare, examinare care pune în evidență formațiunea de la nivelul
stomacului și în timpul căreia se pot încerca anumite proceduri de tratament a
fitobezoarului. Uneori, pot fi utile în orientarea diagnostică înainte de efectuarea
endoscopiei, radiografia abdominală pe gol, examenul radiologic de tranzit baritat,
ultrasonografia abdominală și computer-tomografia abdominală. Radiografia
abdominală pe gol poate pune în evidență mai ales aspectul tipic de ocluzie intestinală
la pacienții cu bezoari intestinali, dar nu poate identifica bezoarul ca și cauză a ocluziei
intestinale [1, 5, 6, 7, 10].
Ultrasonografia evidențiază în cazul bezoarului o imagine hiperecogenă, cu con
de umbră posterior, imagine mai evidentă prin intermediul tehnicilor cu dublu contrast
(hidrosonografie); de asemenea ultrasonografia poate evidenția ocluzia intestinală
cauzată de bezoar și poate discrimina între bezoar și materii fecale impactate [14].
Examenul CT reprezintă examinarea de elecție pentru suspiciunea de fitobezoar
intestinal și pune în evidență bezoarul ca fiind o formațiune endoluminală, hipodensă,
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heterogenă, iar la administrarea de contrast iodat po se observă o formațiune
circumscrisă heterogenă care modelează cavitatea.
Fragmentarea endoscopică cu extragere și spălătură gastrică este utilizată în
special în tratamentul fitobezoarului, rareori fiind nevoie de intervenție chirurgicală
(sub 10% din cazuri). Tricobezoarul, în schimb, este tratat exclusiv prin intervenție
chirurgicală [1, 10]. Relativ recent, s-a dovedit efectul favorabil al Coca-Cola® în
tratamentul fitobezoarului gastric. Primul caz raportat în literatură a fost publicat în
2002, de către Ladas și colab. [15], care au tratat cu succes un pacient cu fitobezoar
gastric prin lavaj cu Coca-Cola® pe sondă nazogastrică. Ulterior, au existat numeroase
raportări ale altor încercări de tratament asemănător, cu variații relative în ceea ce
privește doza de băutură carbogazoasă utilizată, metoda de administrare și combinarea
sau nu a tehnicilor de fragmentare endoscopică. În 2013, același colectiv de autori a
elaborat și publicat un systematic review [8], care a analizat cele 24 de publicații care
au apărut în perioada 2002-2012 și au raportat acest tratament. Într-o proporție
impresionantă de 91,3% din cazuri, tratamentul cu Coca-Cola® a fost eficient, fie
singur (în 50% din cazuri), fie combinat cu tehnici de fragmentare endoscopică.
Fitobezoarul pare să fie forma de bezoar gastric care răspunde cel mai bine la
tratamentul cu băutură carbogazoasă, observându-se faptul că dyospirobezoarul, de
exemplu, răspunde doar în 23% din cazuri la acest tratament. Autorii acestui referat
sistematic concluzionează că, pentru pacienții cu fitobezoar gastric, tratamentul cu
Coca-Cola® ar trebui să fie tratamentul inițial de elecție, dat fiind faptul că tehnicile
endoscopice sunt mai costisitoare, au nevoie de echipamente speciale și de o pregătire
în prealabil a endoscopistului. În cazul nostru, evoluția simptomelor a fost net
favorabilă după un regim care a folosit varianta fără zaharuri adăugate – Coca-Cola
Zero®. În literatură nu există o diferențiere în eficacitate între forma normală și cea
fără zahăr a băuturii. Dozele raportate în literatură ca fiind eficiente au variat între
1000 ml/12 ore și 4000 ml/12 ore, în cazul pacientului nostru alegând o variantă cu
2000 ml/12 ore, fragmentată în 4 prize de 500 ml o dată, la interval de 3 ore.
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Cazul din prezenta lucrare a avut câteva particularități în prezentare, demers
diagnostic și urmărire post-tratament. Astfel, abia după diagnosticul pozitiv a fost
evident faptul că pacientul nostru prezenta mai mulți factori de risc pentru dezvoltarea
unui fitobezoar: sexul masculin, vârsta peste 70 de ani, dieta bogată în fibre vegetale
și probabila tulburare a motilității gastrice în contextul diabetului zaharat și a
consumului de alcool. O altă problemă a fost reticența pacientului la efectuarea
examinării endoscopice, lipsa unei complianțe corecte din partea acestuia în timpul
procedurii și refuzul sistematic de reevaluare post-tratament. Pacientul a fost însă
extrem de receptiv la tratamentul propus cu Coca-Cola Zero®, deși a afirmat că nu
obișnuia să consume nici un fel de băuturi carbogazoase.
Această receptivitate a pacienților pentru un tratament care nu presupune riscuri
poate fi un element important de luat în considerare în momentul în care stabilim
conduita terapeutică în cazurile de fitobezoar gastric.

Concluzii
Diagnosticul clinic de fitobezoar este unul dificil, în special în cazul unui
pacient diabetic cu sindrom dureros de abdomen superior. Factorii de risc pentru
fitobezoar la pacientul nostru au fost reprezentați de sexul masculin, vârsta înaintată,
tulburări ale motilității gastrice în cadrul consumului de alcool și al diabetului zaharat
(neuropatie diabetică și toxică). O particularitate a cazului este reprezentată de faptul
că simptomatologia pacientului a remis spectaculos în primele 24 de ore de la
administrarea per os a 2000 ml Coca-Cola Zero®/12 h.
S-a obținut consimțământul informat al pacientei pentru publicarea acestui caz
clinic.
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Introducere
Tuberculoza (TBC) este o boală produsă de Mycobacterium tuberculosis. În
ciuda progreselor făcute în terapia antituberculoasă, această afecțiune rămâne încă o
problemă de sănătate publică. În 2016, OMS raportează 10,4 milioane cazuri noi la
nivel mondial (1). România este situată într-o zonă cu incidență redusă a infecției (2599 cazuri/100.000 locuitori/an) (1).
Cea mai frecventă localizare a bolii este la nivel pulmonar. Tuberculoza
extrapulmonară este mult mai rară și diagnosticul acesteia poate fi dificil deoarece
manifestările clinice și imagistice sunt de multe ori nespecifice.
Tuberculoza abdominală reprezintă aproximativ 5% din totalitatea cazurilor de
tuberculoză (2) și se poate prezenta sub patru forme clinice: ganglionară, peritoneală,
gastrointestinală și viscerală (3). De cele mai multe ori, aceste forme coexistă la
același pacient și aproximativ 15-25% din cazurile de tuberculoză abdominală au
concomitent și tuberculoză pulmonară (4).
Există mai multe căi prin care infecția poate ajunge la nivelul abdomenului: prin
ingestia bacililor (fie prin lapte infectat - tuberculoză intestinală primară, fie prin spută
infectată - tuberculoză intestinală secundară), prin diseminare hematogenă de la
focare TBC situate la distantă, prin diseminare limfatică sau prin contiguitate de la
focare din vecinătate (3).
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Cea mai frecventă formă de tuberculoză abdominală este cea intestinală, cu
localizare ileocecală (3). Localizarea peritoneală este mai rar întâlnită și apare mai
ales în prezența unor factori de risc: ciroza hepatică, infecția HIV, diabetul zaharat,
afecțiunile maligne, tratamentul cu agenți anti-factori de necroză tumorală-α, dializa
peritoneală (5).
Tuberculoza peritoneală evoluează cel mai frecvent cu ascită, durere
abdominală și febră, dar aceste manifestări clinice nu sunt specifice și pot apare întro multitudine de circumstanțe. De aceea, mai mult de 70% dintre pacienții cu
tuberculoză peritoneală au debutul simptomatologiei cu mai mult de 4 luni înainte de
stabilirea diagnosticului (6).
Voi ilustra cazul unui pacient cu hepatopatie cronică virală B care s-a prezentat
cu ascită, scădere ponderală și febră. Prima supoziție diagnostică în fața unui
asemenea tablou clinic este decompensarea cirozei cu apariția ascitei. În urma
explorărilor paraclinice efectuate s-a ajuns la diagnosticul de peritonită tuberculoasă
la un pacient cu ciroză hepatică. Acest caz trebuie să atragă atenția și asupra acestei
posibilități etiologice a ascitei chiar dacă această patologie este mai rară.

Prezentare de caz
Un pacient de 56 de ani din mediu urban, pensionar, s-a prezentat într-un centru
terțiar cu profil de gastroenterologie - hepatologie în august 2012 pentru mărirea în
volum a abdomenului, stare generală alterată, astenie, scădere ponderală, febră și
frisoane. Pacientul nu avea antecedente heredocolaterale semnificative. În urmă cu 12
ani a fost diagnosticat cu infecție cronică virală B pentru care nu a urmat tratament
antiviral. Consumă alcool ocazional (10-20 g alcool pur/săptămână), este fumător (1
pachet de țigări/zi de 20 ani), condițiile de viață sunt corespunzătoare și nu utilizează
medicație în mod cronic.
Simptomatologia a debutat insidios în urmă cu două săptămâni prin mărirea în
volum a abdomenului, progresivă. S-a asociat astenia, alterarea stării generale, iar în
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ultimele 2-3 zile pacientul a prezentat febră (38-390C) și frisoane. În ultima lună
bolnavul a scăzut în greutate 5-6 kg.
La examenul obiectiv făcut în momentul internării se constată pacient cu
tegumente și mucoase palide, cu numeroase steluțe vasculare, cu ascită, circulație
colaterală pe flancuri și cu hepatomegalie cu suprafață neregulată, consistență mult
crescută, margine anterioară ascuțită. Restul organelor și sistemelor au fost în limite
normale.
În fața acestui pacient cunoscut cu infecție cronică virală B de mai mulți ani,
care se prezintă pentru apariția unui sindrom ascitic în condițiile prezenței
hepatomegaliei cu caracter cirotic, cel mai probabil diagnostic clinic este de ciroză
hepatică cu ascită. La aceasta se adaugă sindromul febril recent, sindromul de scădere
ponderală și sindromul anemic a căror etiologii trebuie stabilite.
Examinările paraclinice au fost conduse pornind de la aceste diagnostice clinice.
Probele de laborator au indicat anemie feriprivă normocitară ușoară: (hemoglobina
=10.5g/dl

(V.N.>12.5g/dl

sideremie=15µg/dl

la

bărbați);

(V.N.=50-170µg/dl),

hematocrit=31,4%
VEM=86,5/fL

(V.N.=35-47%),
(V.N.=80-96/fL));

hepatocitoliză (ASAT=51U/l (V.N<37U/l), ALAT=65U/l (V.N.<42U/l) ), colestază
(fosfataza alcalina =444U/l(V.N. 60-306U/l), gama glutamiltranspeptidaza=243U/l
(V.N. 7-50U/l)); sindrom hepatopriv (timpul Quick=19sec (V.N<16sec), INR
(international normalized ratio)=1.4sec (V.N<1.2sec), albumina 3g/dl (V.N. >3,5g/dl)
), VSH1h=76/mm (V.N=2-11/mm), VSH2h=131/mm (V.N=10-14/mm). S-a
determinat AgHBs care a fost pozitiv. Viremia (ADN-VHB) a fost de 3.092.000UI/ml
(V.N.=nedetectabil), AgHBe a fost negativ, Ac antiHBe pozitivi, Ac anti VHD
negativi și Ac anti VHC negativi. Toate celelalte analize de laborator efectuate
(leucocite, numărul de trombocite, bilirubina totală și directă, colesterolul,
trigliceridele, α-fetoproteina) au fost în limite normale.
În fața acestui pacient se impunea diagnosticul diferențial al ascitei. Cea mai
frecventă etiologie a ascitei este ciroza hepatică. Apariția ascitei la un pacient cu
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ciroza poate avea mai multe cauze: avansarea stadiului bolii hepatice cu apariția
decompensării, suprapunerea hepatitei acute etanolice, apariția unui hepatocarcinom,
nerespectarea regimului hiposodat, etc. Pe lângă ciroza hepatică, sindromul ascitic
poate avea și alte cauze: carcinomatoza peritoneală, insuficiența cardiacă congestivă,
peritonita tuberculoasă, hipoalbuminemia din sindromul nefrotic, ascita pancreatică,
ascita biliară, boala Crohn, peritonita fungică, sarcoidoza, etc.
La bolnavul prezentat care are diagnosticul clinic de ciroză hepatică cu ascită,
se impunea efectuarea ecografiei abdominale care să aducă argumente pentru
diagnosticul de ciroză, pe de o parte și să ne orienteze asupra etiologiei ascitei, pe de
altă parte. S-a efectuat ecografie abdominală (Siemens Acuson X300). Aceasta
evidențiază hepatomegalie cu structură micronodulară și contur hepatic neregulat,
recanalizarea ligamentului rotund, circulație colaterală în hilul splinei. Toate acestea
sunt argumente în favoarea cirozei hepatice. Se confirmă prezența ascitei în cantitate
moderată/mare și se mai evidențiază adenopatii în hilul hepatic și adenopatii
mezenterice. De asemenea, se descrie ileon terminal cu pereți îngroșați pe o distanță
de 5-6cm, cu vascularizație intraparietală accentuată, cec și colon ascendent cu pereți
îngroșați, epiplon indurat și depozite hiperecogene pe toată suprafața peritoneală (Fig.
1).
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Fig. 1. Aspectul ultrasonografic : ileon terminal cu perete îngroșat; lichid ascitic;
depozite albicioase pe suprafața peritoneală; hipervascularizația ileonului terminal

249

În aceste condiții, se pune problema că substratul ascitei nu este reprezentat doar
de prezența cirozei. Adenopatiile mezenterice, epiplonul indurat și modificările
ileonului terminal, asociate cu sindromul febril recent și scăderea ponderală ridică o
înaltă suspiciune de tuberculoză abdominală (ileocecală, mezenterică, peritoneală).
Se completează explorările paraclinice cu computer tomografie abdomino-pelvină
(Somatom Perspective - Siemens Healthineers). Aceasta confirmă modificărilor
patologice identificate la ultrasonografie și întărește suspiciunea de tuberculoză
abdominală asociată cirozei hepatice (Fig. 2).

Fig. 2. Aspectul computer tomografic (ileon terminal cu pereți îngroșați, epiplon
infiltrat, adenopatii mezenterice)
La examenul citologic al lichidului ascitic se descriu frecvenți limfocite
(limfocite 80% - 1800/mm3, rare PMN-uri, rare celule mezoteliale, rare hematii),
argument în favoarea peritonitei TBC. Culturile au fost negative. La examenul
biochimic al lichidului s-a constatat proteine 3.1g/dl și albumine 1.8g/dl.
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Pornind de la modificările descrise la nivelul ileonului terminal, cecului și
colonului ascendent, următoarea examinarea efectuată a fost endoscopia digestivă
inferioară (Olympus Exera II CLE 165). Valva ileocecală și ileonul terminal prezintă
congestie, edem și numeroase ulcerații. Aceste modificări, dar mai puțin exprimate,
sunt prezente și la nivelul cecului și colonului ascendent. Pe colonul ascendent există
zone de mucoasă normală între ulcerații. La examenul histologic al biopsiilor din
ileonul terminal se descrie enterită ulcerativă activă granulomatoasă care impunea
diagnosticul diferențial între boala Crohn și tuberculoza intestinală (Fig. 3). Deoarece
granuloamele nu prezintă necroză cazeoasă care este mai specifică tuberculozei, în
această etapă diagnostică, orientarea era spre boala Crohn, fără însă să se excludă cu
certitudine tuberculoza intestinală. Se decide efectuarea laparoscopiei diagnostice.
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Fig. 3. Aspectul histologic al piesei de biopsie din ileon (epiteliul mucoasei
prezinta modificări reactive moderate și infiltrare moderată cu leucocite. Lamina
propria conține un infiltrat inflamator bogat, dens: limfocite, plasmocite, neutrofile
şi histiocite care izolat se agrega formând microgranuloame necazeoase)
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La laparoscopia diagnostică se evidențiază peritoneu parietal și visceral cu
depuneri miliare, de 2-3 mm diametru, ascită în cantitate mare și aspect de ciroză
micro-macronodulară (fig. 4). Examenul histopatologic al biopsiei peritoneale descrie
granuloame la nivelul subseroasei, cu celule gigante de tip Langhans, unele cu necroză
centrală (Fig. 5). Chiar dacă în colorația Ziehl-Nielsen nu se evidențiază bacilli,
diagnosticul este înalt sugestiv pentru tuberculoză peritoneală. În aceste condiții se
efectuează și radiografie toracică (chiar dacă pacientul nu prezintă tuse) și aceasta
descrie leziune pulmonară fibrocazeoasă de lob superior drept.

Fig. 4. Aspectul laparoscopic (depuneri miliare la nivelul peritoneului)
Pe baza datelor clinice și paraclinice s-a formulat diagnosticul final de:
- ciroză hepatică virală B clasa Child B - argumentată prin hepatomegalia fermă,
cu margine ascuțită, steluțele vasculare, circulația colaterală, modificările imagistice
de ficat cirotic și circulație colaterală, aspectul laparoscopic, sindromul hepatopriv,
AgHBs pozitiv);
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- tuberculoză peritoneală, intestinală, ganglionară și tuberculoză pulmonară de
lob superior drept formă fibrocazeoasă - argumentată prin sindromul febril, scăderea
ponderală, modificările imagistice, aspectul laparoscopic, examenul histologic);
- anemie feriprivă ușoară secundară.

Fig. 5. Aspectul histologic al piesei de biopsie din peritoneu (subseroasa prezintă
granuloame, cu celule gigante de tip Langhans, unele cu necroza centrala)
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După stabilirea diagnosticului pacientul a fost transferat la Clinica de
Pneumoftiziologie și a început tratament tuberculostatic. Primele 2 luni a urmat
tratament intraspitalicesc cu asociere de 4 tuberculostatice HRES 7/7: Izoniazidă +
Rifampicină +Etambutol + Streptomicină. Ulterior, bolnavul a urmat tratament la
domiciliu cu schema HR 3/7: Izoniazidă + Rifampicină, 6 luni. Concomitent cu
tratamentul tuberculostatic s-a inițiat și terapia antivirală cu Entecavir 0,5mg/zi.
Evoluția a fost favorabilă. Leziunile de tuberculoză peritoneală, intestinală,
ganglionară și pulmonară au remis, ascita a dispărut, viremia (ADN-ul VHB) a
devenit nedetectabilă și probele funcționale hepatice s-au normalizat (după oprirea
tratamentului tuberculostatic).
Discuții
Tuberculoza abdominală reprezintă o localizare mai puțin obișnuită a bolii și
poate apare fie prin ingestia bacililor (lapte nepasteurizat, carne insuficient pregătită
termic sau spută infectată), fie prin diseminare hematogenă de la un focar de la
distanță (5,7). În cazul pacientului nostru nu s-a putut identifica anamnestic ingestia
de lapte nepasteurizat sau de carne insuficient pregătită termic. De asemenea, este
improbabilă înghițirea sputei infectate pentru că pacientul nu tușește și nu
expectorează. Foarte probabil, tuberculoza peritoneală, intestinală și ganglionară să fi
apărut prin diseminare hematogenă de la focarul pulmonar, în condițiile în care
pacientul avea un teren favorizant pentru tuberculoza abdominală, acesta fiind
reprezentat de ciroza hepatică, așa cum descriu datele din literatură (3,5,7).
Manifestările clinice ale tuberculozei abdominale sunt nespecifice și aceasta
poate duce la întârzierea diagnosticul, de cele mai multe ori acesta fiind stabilit după
2-4 luni de la debutul simptomatologiei (6,8). Cele mai frecvente manifestări clinice
sunt: ascita (35-100%), durerea abdominală (49-100%), febra (52-76%), distensia
abdominală (62,5-73%), sensibilitatea abdominală (47,7%), constipația (7,1-31%),
diareea (4,7%), hepatomegalia (2.3-8.2%), splenomegalia (2,3-4.3%) (7). La
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pacientul nostru a fost prezentă ascita, senzația de distensie abdominală, febra și
hepatomegalia. Debutul simptomatologiei a fost relativ recent, cu doar 2 săptămâni
înaintea internării. Nu au fost prezente tulburări de tranzit intestinal, chiar dacă era
prezentă tuberculoza la nivelul zonei ileocecale.
În peritonita TBC lichidul ascitic este un exsudat, cu o concentrație crescută a
proteinelor (>3g/dl) și cu un gradient albumină serică-albumină lichid <1,1g/dl. În
cazul pacientului prezentat era prezentă o concentrație crescută a proteinelor în
lichidul ascitic (3,1g/dl), dar gradientul albumină serică-albumină lichid a fost
>1,1g/dl, așa cum se întâmplă de obicei în hipertensiunea portală din ciroza hepatică.
O altă caracteristică a lichidului ascitic din peritonita TBC este reprezentată de
predominanță limfocitelor (>60%) în examenul citologic (9). Această caracteristică a
fost prezentă și în cazul nostru (limfocite 80%, 1800/mm3).
Ecografia abdominală și computer tomografia pot sugera diagnosticul de
peritonită TBC, dar nu sunt cert diagnostice. Rolul lor major constă în faptul că permit
diagnosticul diferențial cu carcinomatoza peritoneală. La examenul ecografic se
evidențiază ascita, care uneori prezintă ecouri în interior și poate fi cloazonată. De
asemenea, se poate observa îngroșarea peritoneului, noduli peritoneali, îngroșarea
concentrică și asimetrică a peretelui anselor intestinale cu dilatarea acestora în
amonte, noduli limfatici care uneori pot conflua formând mase pseudotumorale. Nici
unul dintre aceste semne ecografice nu sunt diagnostice pentru tuberculoză, dar
asocierea lor este înalt sugestivă (7). Examenul computer tomografic relevă lichidul
ascitic, prezența limfogangionilor (care de multe ori au centru hipodens), îngroșări ale
mezenterului și/sau omentului, îngroșări ale peritoneului, aglutinări de anse
intestinale. Aportul major al computer tomografiei ar fi acela că identifică tumora
primară în cazul prezenței carcinomatozei peritoneale și prin aceasta contribuie la
diagnosticul diferențial. În cazul pacientului nostru, ecografia abdominală și computer
tomografia au fost înalt sugestive pentru peritonită TBC.

256

Afectarea tubului digestiv este identificată prin examinările endoscopice.
Aspectul endoscopic (congestie, edem, ulcerații) impun de cele mai multe ori
diagnosticul diferențial cu boala Crohn, așa cum a fost și în cazul bolnavului prezentat.
Confirmarea diagnostică se obține pe piesele histologice care pot fi recoltate prin mai
multe modalități (endoscopic, laparoscopic și uneori chiar percutanat, sub ghidaj
computer tomografic). Leziunea care confirmă diagnosticul este granulomul cu
necroză cazeoasă. La nivelul acestor granuloame se identifică celule gigante
Langhans, histiocite și limfocite care înconjoară aria ne necroză cazeoasă centrală
(5,7). Aceste elemente patognomonice pentru TBC au fost identificate și in cazul
pacientului nostru pe piesa de biopsie peritoneală recoltată în timpul laparoscopiei.
Tratamentul constă în administrarea de asocieri de tuberculostatice timp de 612 luni, ultimele recomandări fiind pentru o durată a tratamentului de doar 6 luni.
Răspunsul favorabil la tratament constă în remiterea simptomatologie și dispariția
ascitei. Riscul hepatotoxicității tuberculostaticelor crește la bolnavii cu afecțiune
hepatică, așa cum a fost și cazul nostru. Pe parcursul tratamentului, la acest bolnav sa înregistrat un sindrom de hepatocitoliză moderat, care a remis după oprirea terapiei.
Particularitatea cazului a constat în faptul că apariția ascitei la un pacient cu
ciroză hepatică nu a fost determinată de decompensarea bolii hepatice , așa cum
suntem obișnuiți să întâlnim în practica clinică curentă, ci de o asociere a peritonitei
tuberculoase. O altă particularitate a cazului a fost asocierea tuberculozei abdominale
cu tuberculoza pulmonară, chiar dacă pacientul nu prezenta pe plan clinic simptome
respiratorii.

Concluzie
Tuberculoza abdominală se poate prezenta sub forma tuberculozei peritoneale,
gastrointestinale, ganglionare și viscerale și reprezintă doar 5% din totalitatea
cazurilor de tuberculoză. Diagnosticul poate fi dificil deoarece manifestările clinice și
imagistice sunt nespecifice. Prezentarea acestui caz este făcută cu scopul de a
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sensibiliza clinicianul și a-l face să se gândească și la această cauză de ascită, mai ales
în prezența febrei și scăderii ponderale.
A fost obținut un consimțământul informat scris de la pacient pentru publicarea
acestei prezentări de caz.
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Introducere
Limfangioamele sunt tumori benigne rare ce apar cu o incidență de 1/20.0001/200.000. Majoritatea limfangioamelor se întâlnesc la copii înaintea vârstei de 3 ani,
cel mai frecvent fiind interesate regiunile cervicală și axilară (1-3). Limfangioamele
adultului au fost descrise mai frecvent la sexul feminin, în jurul decadelor 3-4 de viață
(4-5).
Localizarea limfangioamelor la nivelul mezenterului intestinului subțire este
rară, fiind întâlnită la aproximativ 1% din numărul total de cazuri (6). Din punct de
vedere clinic, limfangioamele mezenterice pot fi asimptomatice și pot fi diagnosticate
în timpul unei examinări de rutină sau se pot prezenta ca ocluzie intestinală, volvulus
sau hemoragie, reprezentând o urgență abdominală majoră (3).
Rezecția chirurgicală radicală este considerată tratamentul standard al
limfangioamelor mezenterice (inclusiv al celor asimptomatice), întrucât rezecția
incompletă, enucleerea sau drenajul acestora se asociază cu rate crescute de recurență
locală (2, 4). Datorită simptomatologiei clinice nespecifice, diagnosticul preoperator
este adesea dificil, examenul histopatologic al piesei de rezecție fiind cel care
stabilește diagnosticul final de boală prin dubla marcare imunohistochimică cu Prox1
și Cd31 (3).

260

Această lucrare prezintă cazul unei paciente operate pentru limfangiom
mezenteric diagnosticat în urma unei investigații abdominale de rutină, în lipsa unei
simptomatologii clinice specifice.

Prezentarea cazului
Pacienta în vârstă de 45 ani, din mediul urban, s-a prezentat în secția de chirurgie
generală a unui institut regional pentru decelarea ecografică în timpul unui examen de
rutină a unei formațiuni chistice mezenterice. Din antecedentele heredo-colaterale
reținem existența unei neoplazii colonice pe linie paternă. Din antecedentele personale
ale pacientei nu se rețin elemente semnificative. Pacienta nu a recunoscut consumul
de toxice și nu prezenta alergii cunoscute.
Examenul clinic general și pe sisteme a fost în limite normale. Examenul clinic
al abdomenului a pus în evidență un abdomen crescut în volum pe seama țesutului
adipos, suplu, mobil cu respirația, cu minimă sensibilitate spontană și la palparea
hipocondrului stâng, zgomote hidro-aerice prezente și tranzit intestinal normal.
Analizele de laborator recoltate la internare au fost în limite normale.
Pacienta a efectuat în alt serviciu medical investigații paraclinice (ecografie
abdominală, RMN abdomino-pelvin) ce au decelat existența unei formațiuni chistice
intra-abdominale, bine delimitată față de structurile înconjurătoare, cu dimensiuni de
6/7cm, cu origine cel mai probabil la nivelul mezenterului jejunal (Fig. 1).
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Fig. 1. RMN abdominal, secțiune coronală. Formațiune ovalară de aspect chistic ce
interesează mezenterul anselor intestinale jeunale
După o prealabilă pregătire preoperatorie s-a intervenit chirurgical în anestezie
generală cu intubație orotraheală. Inițial s-a tentat o intervenție chirurgicală
laparoscopică. Intraoperator s-a pus în evidență o formațiune tumorală la nivelul
mezenterului primelor anse jejunale de aproximativ 6/7cm diametru, de culoare albgălbuie, consistență moale, imobilă față de baza mezenterului și strâns aderentă de o
ansă de intestine subțire pe o distanță de 5cm motiv pentru care se decide conversia
prin laparotomie (Fig. 2).
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Fig. 2. Aspect intraoperator. Formațiune tumorală mezenterică strâns aderentă
de baza mezenterului
Se practică excizia formațiunii tumorale și a mezenterului jejunal interesat,
fără a confirma invazia enterală anterior observată la nivel intestinal și fără a pune în
evidență invazie la nivelul bazei mezenterului. Aspectul intraoperator și rezultatul
final al piesei de rezecție sunt prezentate în Fig. 3-5.
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Fig. 3. Aspect intraoperator. Rezecția completă a formațiunii tumorale mezenterice

Fig. 4. Masă tumorală unilobulată de culoare galbenă, încapsulată, de consistență
moale
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Fig. 5. Incizia la nivelul piesei de rezecție pune în evidență exteriorizarea unui
conținut galben-lăptos, inodor
Postoperator, pacienta este preluată pe secția chirurgie pentru monitorizare și
tratament de specialitate. Evoluția postprocedurală este favorabilă sub tratament de
reechilibrare hidro-electrolitică, antialgice, antibiotice, terapie anticoagulantă, cu
reluarea treptată a alimentației și a tranzitului intestinal.
Rezultatul histopatologic al piesei de rezecție a pus în evidență o formațiune
chistică de 8/5cm diametru tapetată de endoteliu, ce prezintă un infiltrat inflamator
limfocitar difuz și nodular, stabilind diagnosticul de limfangiom mezenteric.
Controlul pacientei la 3- și 6-luni de la intervenția chirurgicală nu a pus în
evidență semne de recidivă locală sau la distanță.
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Discuții
Limfangioamele sunt tumori benigne rare cu punct de plecare limfatic (3-4, 7)
și etiologie congenitală sau dobândită. În timp ce limfangioamele congenitale apar ca
o consecință a dezvoltării defectuoase a sistemului limfatic (anomalii de comunicare
a vaselor limfatice cu sistemul venos, sechestrarea intra-luminală de țesut limfatic în
timpul dezvoltării) (2-3, 8), în cazul limfangioamele dobândite etiologia nu este pe
deplin înțeleasă; o relație între apariția acestor tumori și leziunile traumatice (2),
intervențiile chirurgicale (2-3), radioterapia locală (2) sau procesele inflamatorii (3) a
fost însă pusă în evidență, mecanismul patogenetic fiind cel mai probabil ocluziv.
Limfangioamele sunt întâlnite cel mai frecvent la copii, 90% dintre acestea fiind
diagnosticate înaintea vârstei de 3 ani (2); cel mai frecvent limfangioamele sunt
localizate la nivel cefalic și axilar. Limfangioamele intra-abdominale ale adultului
reprezintă sub 5% din numărul total de cazuri întâlnite (1-3). Intra-abdominal,
limfangioamele au fost cel mai frecvent descrise la nivel mezenteric (70-80%) (1, 4,
9) și retroperitoneal (4) dar și la nivelul omentului (4), al mezocolonului (4) și foarte
rar la nivelul pancreasului (5, 7). Localizarea la nivelul mediastinului a fost de
asemenea descrisă în literatură (10).
Din punct de vedere histologic se descriu trei tipuri de limfangioame: tipul Isimplu sau capilar, tipul II – cavernos, respectiv tipul III - cistic (2-3, 10).
Limfangioamele simple se caracterizează prin vase limfatice subțiri, de tip capilar și
sunt mai frecvent întâlnite la nivelul pielii (6). În limfangioamele de tip cavernos se
formează spații limfatice dilatate, de dimensiuni variabile, acestea având comunicare
cu vasele limfatice înconjurătoare normale (6). Comunicarea între spațiile limfatice
dilatate și vasele înconjurătoare nu este pusă în evidență în tipul III de limfangioame,
situație ce duce la delimitarea de spații limfatice chistice cu dimensiune variate (6),
situație întâlnită de asemenea în cazul de față.
Limfangioamele sunt în general asimptomatice și sunt diagnosticate de cele mai
multe ori prin descoperirea accidentală a unei formațiuni pseudo-tumorale în diverse
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regiuni, în funcție de localizarea acestora. Limfangioamele intra-abdominale pot fi
însoțite de simptome nespecifice cum ar fi greață, vărsături sau distensie și durere
abdominală (3) sau se pot prezenta ca urgențe chirurgicale; prezentarea ca volvulus
sau ocluzie intestinală a fost descrisă pentru limfangioamele cu localizarea la nivelul
mezenterului intestinului subțire (3) în timp ce în cazul localizării la nivelul
mezenterului ileal, ele se pot prezenta cu semnele clinice caracteristice unei apendicite
acute (11) sau a unei intususcepții ileo-ileale (12).
Datorită simptomatologiei adeseori estompate, diagnosticul limfangioamelor
intra-abdominale este dificil, ecografia abdominală și computer tomografia sau, după
caz, rezonanța magnetică nucleară a abdomenului fiind examinările imagistice
utilizate cel mai frecvent în diagnosticul acestor leziuni (4). Diagnosticul de
certitudine se stabilește însă în urma examenului histopatologic prin analiză
imunohistochimică folosind marcarea cu Prox1 și CD31 (3).
Tratamentul recomandat în cazul limfangioamelor este rezecția chirurgicală
completă (1,3-4). Tratamentul chirurgical este indicat inclusiv în cazul tumorilor
asimptomatice, datorită riscului de creștere în dimensiuni și invadare a organelor și
vaselor adiacente. Alternativele de tratament sunt reprezentate de scleroterapia cu
alcool, acid acetic (4) sau medicație antineoplazică cum ar fi OK432 (Picibanil),
administrată în caz de rezecții chirurgicale incomplete sau recurență (13).

Concluzii
Limfangioamele mezenterice sunt tumori benigne întâlnite cu o frecvență
redusă la persoanele adulte ce trebuie însă luate în considerate ca etiologie a
abdomenului acut chirurgical datorită complicațiilor posibile (ocluzie și volvulus
intestinal, hemoragie sau perforație intestinală). Diagnosticul și tratamentul
chirurgical al limfangioamelor mezenterice este important întrucât evoluția acestora
este spre creștere în dimensiuni și interesarea structurilor înconjurătoare, situație ce
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poate impune efectuarea de rezecții chirurgicale extinse ce pot crește morbiditatea și
mortalitatea postoperatorie.
S-a obținut consimțământul informat al pacientei pentru publicarea acestui caz
clinic.
Referințe
1. Tsuboi M, Noda H, Watanabe F, Abe I, Nokubi M, Rikiyama T. Complete
Resection of a Complicated Huge Mesenteric Lymphangioma Guided by
Mesenteric Computed Tomography Angiography With Three-Dimensional
Reconstruction: Report of a Case. Int Surg 2015; 100(3):574-578.
2. Jayasundara JASB, Perera E, Chandu de Silva MV, Pathirana AA.
Lymphangioma of the jejunal mesentery and jejunal polyps presenting as an
acute abdomen in a teenager. Ann R Coll Surg Engl 2017; 99(3):e108-e109.
3. Rojas CL, Molina GA. Lymphangioma cavernous of the small bowel
mesentery, an infrequent cause of acute abdomen in adult. J Surg Case Rep
2018; 2:rjy018.
4. Aprea G, Guida F, Canfora A, Ferronetti A, Giugliano A, Ciciriello MB, et al.
Mesenteric cystic lymphangioma in adult: a case series and review of the
literature. BMC Surg 2013;13(Suppl 1):A4.
5. Dos Reis DG, Rabelo NN, Aratake SJ. Mesenteric Cyst: Abdominal
Lymphangioma. Arq Bras Cir Dig 2014; 27(2):160-161.
6. Suthiwartnarueput W, Kiatipunsodsai S, Kwanukua A, Chaumrattanakul U.
Lymphangioma of the small bowel mesentery: A case report and review of the
literature. World J Gastroenterol 2012;18(43): 6328-6332.
7. Chen D, Feng X, Lv Z, Xu X, Ding C, Wu J. Cystic lymphangioma of pancreas.
A rare case report and review of the literature. Medicine (Baltimore) 2018;
97(28):e11238.

268

8. Down CN. Hygroma Cysticum Colli: Its Structure and Etiology. Ann Surg
1913; 58(1):112-132.
9. AlGhamdi KM, Mubki TF. Treatment of lymphangioma circumscriptum with
sclerotherapy: an ignored effective remedy. J Cosmet Dermatol 2011; 10(2):
156-158.
10. Jain S, Mittal S. Pancreatic lymphangioma mimiking pseudocyst: a disgnostic
pitfall. ANZ J Surg 2013; 83(3):194-195.
11. Lui SA, Nyo YL, Mali VP. Ileal Cystic Lymphangioma presenting with Acute
Appendicitis. J Indian Pediatr Surg 2018; 23(1):36-38.
12. Khan K, Kleess L, Ganga R, DePaz H, Santopietro R. Small bowel
lymphangioma causing ileo-ileal intussusception in adults. Int J Surg Case
Reports 2017; 41:469-472.
13. Rebuffini E, Zuccarino L, Grecchi E, Carinci F, Merulla VE. Picibanil (OK432) in the treatment of head and neck lymphangioma in children. Dent Res J
(isfahan) 2012; 9(Suppl 2):S192-S196.

269
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Introducere
Edentația totală este considerată a fi o dizabilitate și o problemă majoră de
sănătate la nivel mondial, având consecințe negative asupra masticației, fonației,
fizionomiei, a articulației temporo-mandibulare, a digestiei și nu în ultimul rând
asupra stării psihice (1).
Edentația totală este o entitate clinică complexă concretizată prin modificări
morfofuncționale ample. Așadar, este o stare fizio-patologică complexă a aparatului
dento-maxilar, caracterizată prin absența unităților dento-parodontale de pe unul sau
ambele maxilare, survenită după erupția dinților pe arcade (2).
Dinții lipsă pot cauza pierderea stimei de sine și pot avea un impact asupra
interacțiunii sociale. Masticația ineficientă care însoțește pierderea dinților poate
compromite starea nutrițională, expunând pacientul la un risc mai mare de boli cronice
cum ar fi diabetul zaharat, cancer, hipertensiune arterială și boli cardiace. Protezele
dentare obișnuite oferă un succes limitat în ceea ce privește satisfacția pacienților cât
și abilitatea de a mesteca. O lucrare protetică supraimplantară oferă o stabilitate mai
mare, îmbunătățește funcția masticatorie și oferă mai mare satisfacție pacienților,
comparativ cu o proteză convențională (3).
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Prezentare de caz
Pacientul în vârstă de 58 de ani s-a prezentat la cabinetul particular de medicină
dentară acuzând nemulțumiri legate de mobilitatea dentară generalizată, masticație
ineficientă și instabilitatea protezei maxilare.
Diagnosticul stării generale a identificat un pacient normosom, normokinetic cu
o alimentație echilibrată și variată, fără restricții alimentare, dar fumător « înrăit » de
peste 20 de ani (peste 20 de țigări pe zi).
Evaluarea clinică a evidențiat edentații extinse atât maxilar cât și mandibular,
dinții prezenți pe arcadă fiind 1.3, 1.7, 2.2, 2.3, 2.6, 2.7, 3.2, 3.3, 3.4, 4.3 și 4.7, toți
cu mobilitate dentară grad III, cu excepția lui 3.3 care prezenta mobilitate dentară grad
II. De asemenea s-a identificat prezența unei proteze parțiale acrilice maxilare,
necorespunzătoare, cu adaptare deficitară la substratul muco-osos, cu croșetele de
sârmă fracturate și pigmentații extinse de culoare brună, de cauză nicotinică.
Radiologic, s-a observat resorbție osoasă orizontală generalizată, doar câțiva
milimetri de os erau prezenți la nivelul sinusului maxilar bilateral, precum și resorbții
osoase verticale (1.3 mezial, 1.7 mezial, 2.2 mezial, 4.7 mezial), și incluzie dentară la
nivelul 2.8 și 4.8 (Fig.1)

Fig. 1. La prezentarea inițială se observă edentații extinse, precum și
resorbție osoasă generalizată
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În ceea ce privește diagnosticul final susținut de datele clinice și paraclinice, sa stabilit : diagnostic odontal : leziuni carioase multiple tratate corespunzător ;
diagnostic parodontal : parodontită cronică generalizată severă ; diagnostic protetic :
edentație clasa III/2 Kennedy maxilară de etiologie mixtă, protezată cu o proteză
parțială acrilică necorespunzătoare și prognostic nefavorabil în absența tratamentului
protetic corespunzător ; edentație clasa II/2 Kennedy mandibulară de etiologie mixtă,
neprotezată și prognostic nefavorabil în absența protezării ; diagnostic ocluzal: plan
de ocluzie denivelat prin absența unităților dento-parodontale, extruzii și basculări ;
diagnostic funcțional: afectarea tuturor funcțiilor (masticație, fonație, estetică și
autoîntreținere).
Obiectivul acestei prezentări de caz a fost acela de a sublinia faptul că pierderea
unui implant dentar nu modifică substanțial planul de tratament inițial, decizia de
realizare a unor restaurări protetice supraimplantare fixe versus overdenture fiind
condiționată doar de disponibilitatea pacientului de a beneficia de intervenții
chirurgicale suplimentare.
Planul de tratament a inclus extracția tuturor dinților, aceștia fiind cu mobilitate
patologică, irecuperabili, urmată de sinus lift bilateral, inserarea de implanturi
endoosoase și restaurări protetice supraimplantare fixate prin cimentare.
În prima etapă de tratament s-a realizat extracția dinților maxilari și sinus lift
bilateral cu adiție osoasă (Bio-Oss Collagen, Geistlich) și membrană (Bio-Gide,
Geistlich). Aceste manopere terapeutice s-au efectuat în anestezie locală iar ulterior
pacientului i s-au recomandat Augmentin 1g și Ibuprofen 400 mg la 12 ore, timp de
10 zile, iar după această perioadă a revenit pentru suprimarea firelor de sutură.
Cea de-a doua etapă, cea de inserare a implanturilor endoosoase s-a făcut după
o perioadă de 6 luni în care s-a așteptat regenerarea osoasă. Anterior acestei etape
pacientului i s-a solicitat efectuarea unui CBCT (cone beam computer tomography)
bimaxilar pe care s-au făcut măsurători și simulări ale poziției viitoarelor implanturi.
(Fig.2)
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Fig. 2. Simularea poziției implanturilor maxilare
Aplicarea implanturilor endoosoase s-a făcut în două ședințe, una pentru
maxilar și una pentru mandibulă. Pentru arcada mandibulară inserarea implanturilor
endoosoase s-a făcut imediat postextracțional, dar nu înainte de a vizualiza poziția
viitoarelor implanturi prin simulare pe CBCT (Fig.3).
Pacientului i s-a prescris terapia cu Augmentin 1g și Ibuprofen 400 mg la 12 ore
timp de 10 zile postoperator și a fost instruit să-și aplice comprese reci în primele 24
de ore. Pacientul a raportat tumefacție și disconfort postoperator minim în locul
implantării. La examinarea postoperatorie după o săptămână, plaga chirurgicală
prezenta vindecare în limite normale, fără semne de infecție sau vindecare întârziată.
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Fig. 3. Simularea poziției implanturilor mandibulare
După 6 luni pacientul a revenit pentru evaluarea osteointegrării, descoperirea
implanturilor endoosoase și aplicarea șuruburilor de vindecare. Radiografia OPT
demonstrează vindecarea osului în jurul implanturilor și umplerea cu os a spațiilor
alveloare (Fig. 4).

Fig. 4. Radiografia panoramică la 6 luni postimplantare
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O nouă vizită a fost stabilită după alte 10 zile și pacientul a revenit în vederea
tratamentului protetic propriu-zis. Prima etapă din cadrul acestui tratament a constat
în îndepărtarea bonturilor de vindecare (acoperite de pigmentații extinse nicotinice).
În acest moment la nivelul implantului dentar de la nivelul lui 2.4 s-a constatat
mobilitate marcată și acesta a fost îndepărtat.
Pierderea implantului dentar de la nivelul lui 2.4 nu a modificat planul de
tratament, pacientul fiind dispus să revină în vederea reinserării implantului pierdut
precum și a unuia suplimentar, în scopul protezării edentației din hemiarcada 2.
A urmat etapa de aplicare a bonturilor de transfer, care pentru sistemul Biotech
sunt reprezentate de pini din plastic, autoclavabili, pentru amprentare cu portamprentă
închisă (Fig. 5).

Fig. 5. Amprenta maxilară și mandibulară în postamprentă standard metalică
realizată cu silicon de adiție (President "The Original" Welcome Pack Kit Coltene
Whaledent)
Cea de-a doua etapă din cadrul tratamentului protetic a fost reprezentată de
determinarea și înregistrarea relațiilor intermaxilare, etapă de importanță majoră care
permite pacientului realizarea unei masticații eficiente, refacerea funcției fizionomice
și nu în ultimul rând păstrarea nealterată a funcționalității articulației
temporomandibulare (Fig. 5).
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Fig. 5. Șabloanele de ocluzie aplicate pe modele
Tehnicianul dentar a montat modelele în articulator și a evaluat spațiul protetic,
a ales bonturile protetice și a frezat CAD/CAM (computer aided design/ computer
aided manufacturing) scheletul metalic al celor două lucrări protetice (Fig.6, Fig. 7)

Fig. 6. Modelele montate în articulator cu și fără bonturile protetice
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Fig. 7. Scheletul metalic al restaurărilor protetice
Am efectuat proba intraorală a scheletelor metalice ale restaurărilor protetice,
etapă care a decurs fără probleme, nefiind nevoie de nici o retușare sau modificare și
s-a ales culoarea dentară ținând-se cont de culoarea ochilor și tenul pacientului și nu
în ultimul rând de dorința acestuia (A2).
A urmat apoi proba intraorală cu ceramica neglazurată; în această etapă au fost
perfectate relațiile ocluzale urmărindu-se: pentru ocluzia statică obținerea unor
contacte ocluzale multiple stabile și uniform distribuite iar pentru ocluzia dinamică,
mișcări de propulsie și lateralitate funcționale, fără interferențe sau contacte
premature.
Aspectul final al restaurărilor protetice a fost unul mai mult decât satisfăcător,
atât pentru medic cât și pentru pacient și în consecință restaurările protetice au fost
cimentate. (Fig. 8).
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Fig. 8. Aspectul final al restaurărilor protetice supraimplantare
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Discuții
Argumentele pro-și contra referitoare la îndepărtarea sau salvarea unui implant
afectat sunt complexe, în analogie când un dinte trebuie salvat sau îndepărtat (4).
Uneori pacienții pot fi reticenți cu privire la eliminarea implanturilor, fie din
motive emoționale, fie din cauze financiare. Timpul implicat, cu includerea numărului
și duratelor procedurale prelungite, poate fi solicitant din punct de vedere emoțional,
în timp ce costurile tratamentului adesea pot fi copleșitoare (4).
Un implant eșuat este unul fracturat, unul complet refractar la toate metodele de
tratament sau demonstrează mobilitate clinică accentuată. Aceste implanturi trebuie
să fie îndepărtate imediat, deoarece pot duce la distrugerea progresivă a țesuturilor
osoase înconjurătoare (5).
În stabilirea patogenezei eșecului implantar, Kate et al. au clasificat pierderea
implantului dentar în funcție de cronologie: pierdere timpurie (înainte de
osteointegrarea implantului) și pierdere tardivă (după integrarea și încărcarea
implantului). Au fost prezentate elemente diferite pentru înțelegerea echilibrului
biomecanic, în care implantul osteointegrat și osul înconjurător reprezintă un tot
funcțional, capabil să suporte cicluri de încărcare repetate (6).
Abt, în 2009 a realizat un studiu privind efectul fumatul asupra eșecurilor și
complicațiilor implantului dentar. El a concluzionat că riscul pierderii implantului
dentar și complicațiile biologice însoțite sau nu de proceduri de augmentare osoasă sau dovedit a fi semnificativ crescute la fumători în comparație cu nefumătorii (7).
Studiile clinice asupra implanturilor endoosoase au demonstrat în mod constant
o rată a fumatului ca factor primar de risc pentru pierderea implantului. Diferite studii
au raportat o rată de eșec al implanturilor la fumători comparativ cu nefumătorii,
variind de la 6,5% la 20% (8).
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Concluzii
Articolul de față demonstrează faptul că pierderea timpurie a unui implant
dentar nu modifică substanțial planul de tratament dacă pacientul este dispus să
beneficieze de intervenții chirurgicale suplimentare. Strategia de tratament este
influențată de identificarea factorilor etiologici iar atunci când aceștia se identifică,
agentul cauzal trebuie eliminat și tratamentul inițiat cât mai curând posibil.
Pacientul a semnat consimțământul informat în vederea efectuării tratamentului.
Mulțumiri : Autorii mulțumesc tehnicianului dentar Călin Poenari și medicului
specialist în chirurgie orală și maxilo-facială Dr. Drăgoi Florin, fără de care rezolvarea
acestui caz nu ar fi fost posibilă.
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Sindromul hiper IgE – rar în practica pediatrică, dar un
diagnostic care trebuie luat în considerare!
Andreea Liana Răchișan, Anamaria Magdalena Tomșa
Disciplina Pediatrie II, Departamentul 9 - Mama și copilul, Universitatea de
Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, România

Introducere
Sindromul hiper IgE (SHIE) aparține unui grup de deficiențe imune primare,
caracterizându-se prin triada : eczemă, infecții respiratorii și/sau cutanate și un nivel
crescut al imunoglobulinelor E (IgE). A fost descris pentru prima dată în 1966 de către
David et al la doi pacienți cu eczemă și infecții respiratorii recurente, sub denumirea
de sindrom Job. Buckley et al (1972), a raportat asocierea unui nivel crescut al IgE (1,
2). SHIE se regăsește sub două tipuri:
•

Tipul I – SHIE cu transmitere autosomal dominantă, în care pacienții prezintă
afectare multiorganică, incluzând afectarea sistemului imun, țesut conjunctiv,
anomalii osteo-articulare +/- afectare vasculară.

•

Tipul II – SHIE cu transmitere autosomal recesivă, în care pacienții prezintă
afectarea sistemului imun, cu hiper IgE, infecții respiratorii și/sau cutanate
recurente, afectarea sistemului nervos central, dar fără manifestări osteoarticulare.
Vom prezenta în continuare cazul clinic al unui pacient pediatric cunoscut cu

teren atopic și eczemă, care întrunește criterii clinice și paraclinice pentru un SHIE.
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Prezentare de caz
Pacientul de sex masculin, provenind din mediul urban, în vârstă de 7 ani 7 luni,
s-a prezentat în serviciul de pediatrie pentru investigarea unui teren atopic.
Antecedente personale heredo-colaterale: bunic matern – cancer de prostată
și carcinom bazocelular, bunica maternă – diabet zaharat tip II.
Antecedente personale patologice: alergie la proteina laptelui de vacă, chist
sinovial picior drept, infecții respiratorii repetate, furunculoză.

Istoricul bolii
Boala actuală a debutat la vârsta de 4 luni când pacientul a fost diagnosticat cu
alergie la proteina laptelui de vacă (manifestări digestive și cutanate), urmând
tratament cu formulă specială de lapte (Neocate) timp de 1 an și 4 luni. În cursul
investigațiilor s-a decelat o valoare crescută a IgE totale (prima determinare în 2011,
IgE totale 2500UI/ml). A fost plurispitalizat pentru infecții respiratorii repetate, a
urmat tratament de criză și de fond pentru astm bronșic, cu evoluție favorabilă. Din
iunie 2018 prezintă o erupție periorală interpretată ca și eczemă, rebelă la tratamentul
topic. De menționat că pacientul se află sub regim fără gluten și fără lactoză din
februarie 2018, urmând un regim alimentar special prescris în alt serviciu.

Examenul clinic:
•

Facies cu elemente caracteristice (frunte și bărbie proeminentă)

•

Tegumente mai palide, uscate, cu erupție micropapulară eczematizată la
nivelul feței (Fig. 1)

•

Faringe și amigdale normal colorate, boltă palatină ogivală (Fig. 2)

•

Țesut celular subcutanat slab reprezentat generalizat

•

Sistem muscular normoton, normokinetic

•

Sistem articular integru, mobil, hiperextensibilitate articulară (Fig. 3)
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•

Auscultatoric pulmonar și cardiac relații normale

•

Fără organomegalii palpabile

•

OGE normal conformate

Fig.1. Eczema de la nivelul bărbie

Fig. 2. Bolta palatină ogivală
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Fig. 3. Hiperextensibilitatea articulară

Având în vedere datele anamnestice (infecții respiratorii și cutanate, prezența
terenului atopic și eczema) și examenul obiectiv (obiectivarea eczemei, bolta palatină
ogivală și hiperextensibilitatea) s-a ridicat suspiciunea unui sindrom Job.
Pentru stabilirea investigațiilor am considerat tabelul de stabilire a scorului
pentru SHIE. Pacientul nostru prezentând un scor de 52 de puncte înalt sugestiv
pentru un SHIE.
Examinările paraclinice efectuate au pus în evidență:
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Tabel 1: Rezultatele paraclinice
Hematologie

Biochimie

Imunologie

Virusologie

Altele

Leucocite 5810 /ul

Glicemie 86 mg/dl

Ig A 148 mg/dl

Ac anti Tg <0.2

TSH 2.28 uUI/ml

Ly 50.5%

Creatinina

Ig G 1382 mg/dl

UA/ml

Ft3 3.94 pg/ml

N 33%

mg/dl

Ig M 119 mg/dl

Ac EBV (Ig M,

Ac anti TPO 2.55 Ui/ml

Eo 8.5% (490)

ASAT 61 U/l

C3 111 mg/dl

Ig G) –

Testare

Mo 7.3 %

ALAT 27 U/l

C4 30 mg/dl

Ac CMV Ig G

intoleranta

GGT 11 U/l

ASLO

+

genotip heterozigot

Ca 10.3 mg/dl

UI/ml

HLA DR/DQ – DQ

P 5.6 mg/dl

IgE 3200 U/ml

trans haplotip 1

Mg 1.79 mg/dl

ANA negativ

DAO

Fe=91.1 ug/dl

DNA dc negativ

(posibila intoleranta la

ANCA negativ

histamina)

Hb 12.1 g/dl
Trombocite

256000

/ul

0.53

518

Burst

genetica
lactoza

9.06

Test

–

U/ml

85

%

(VN>70%)
Elastaza

pancreatica

fecala 466 mcg/g

Radiografie coloana: s-a exclus scolioza.
RMN cerebral (fără substanță de contrast): fără modificări.
Ortopantomografia (OPT): Fig. 4.

Tabel 2 : STAT 3 deficiency score
Aspecte clinice și

Puncte

paraclinice

0

1

Nivel IgE (IU/mL)

<200

200-500

2

3

4

5

6

501-1,000

7

8

10

1,001-

>2

2,000
Abcese cutanate

Nu

1-2

3-4

Pneumonie (număr

Nu

1

2

>4
3

>3

total de episoade)
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Anomalii

de

Absente

parenchim

Bronșie-

Pneu

ctazii

mato-

pulmonar

cele

Dentiție

Nu

1

2

3

>3

10°-14º

15°-20°

>20°

1-2

>2

suplimentară
Scolioză

<10°

Fracturi

Nu

Eozinofilie

<700

700-

(celule/μL) 3

>800

800

Caracteristici faciale

Absente

Rash cutanat

Absent

Eczemă

Absentă

Minimă

Moderată

Severă

1-2

3

4-6

>6

Candidoză

Nu

Orală

Unghială

Sistemică

Alte infecții severe

Nu

Severe

Infecții fatale

Absente

Prezente

Hiperlaxitate

Absentă

Prezentă

Limfom

Absent

Prezent

Baza nasului lărgită

<1 SD

Număr

infecții

+/-

Prezente
Prezent

respiratorii/an

1-2 SD

>2
SD

Boltă

palatină

Absentă

Prezentă

ogivală
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Fig. 4. OPT punând în evidență prezența mugurilor dentari definitivi încă ne-erupți
Pentru diagnostic de certitudine este necesară determinarea genetică a mutației
STAT3, DOCK 8 și TYK 2 (analiză care nu este disponibilă momentan în România).
Discuții
În cadrul SHIE pacienții asociază infecții, atopie, anomalii osteo-articulare,
dentare și ale sistemului vascular. Cele două sisteme de evaluare a suspiciunii de SHIE
sunt NIH score și STAT 3 deficiency score, fiind dezvoltate ca urmare a necesității de
diagnostic bazat pe manifestările nespecifice (fenotipul depinzând de penetranța genei
care e incompletă și dependentă de vârstă) (3). Manifestările timpurii ale SHIE includ
atopie debutată în perioada imediat neonatală, urmată ulterior de dermatita atopică
cronică. Pacientul nostru a prezentat rash cutanat în perioada de sugar și elemente de
dermatită atopică interpretate ca și o posibilă alergie la proteina laptelui de vacă.
Eczema de la nivelul feței a apărut ulterior, având un caracter cronic, ceea ce
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corespunde descrierii din literatură. Pacienții cu Sindrom Hiper IgE sunt susceptibili
la diverse infecții cutanate/respiratorii. Dintre germenii izolați amintim Stafiloccocus
aureus și Streptococcus pneumonie, pacientul de față prezentând un episod unic cu
abcese cutanate multiple (8 abcese diseminate). Tipic, pacienții prezintă episoade
recurente de candidoză muco-cutanată, care în cazurile severe poate fi sistemică. În
cazul nostru, pacientul a prezentat multiple episoade de candidoză orală. Alte anomalii
întâlnite frecvent în cadrul SHIE sunt cele dentare, osoase (osteopenie cu tendință la
fracturi multiple) și vasculare. Existența anomaliilor vasculare cerebrale a fost
infirmată imagistic (RMN cerebral). La pacientul prezentat OPT-ul pune în evidență
prezența mugurilor dentari ne-erupți (canini și molari), rămânând în discuție dacă
aceștia vor erupe.
Caracteristicile faciale devin aparente în copilărie și adolescență când pacienții
dezvoltă distanța inter-alară crescută, frunte și bărbie proeminente, xeroză cutanată și
asimetrie facială (4). Pacientul nostru prezintă toate aceste caracteristici faciale, în
plus obiectivându-se și existența unei bolte palatine ogivale, tipic în cadrul
sindromului.
Anomaliile articulare precum hiperextensibilitatea și scolioza sunt frecvent
întâlnite la pacienții cu SHIE. Am exclus prezența scoliozei la pacientul nostru, dar
hiperextensibilitatea articulară a fost obiectivată cu ușurință. Acest lucru poate duce
la apariția în timp a artrozei, mult mai precoce față de populația generală.
Investigațiile biologice includ eozinofilia și niveluri plasmatice ale IgE peste
2000 UI/uL. Nivelul IgE poate să scadă de-a lungul timpului, atingând chiar niveluri
normale la vârsta adultă. Anomalii ale imunogramei pot evidenția scăderea IgA. Se
poate regăsi, de asemenea un nivel scăzut al limfocitelor B CD27 si a limfocitelor T
CD45RO+. De aceea este necesară evaluarea subpopulațiilor limfocitare (analiză în
lucru în cazul pacientului nostru).
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Am determinat de asemenea nivelul IgE total la ambii părinți, decelându-se
valori cu mult crescute față de limita superioară a normalului (600 Ui/ml, respectiv
700 Ui/ml).
Datele din literatura demonstrează heterogenitatea tabloului clinic (tabel 3) și
justifică emiterea unei ipoteze diagnostice la toți pacienții care prezintă valori foarte
crescute ale IgE, însă cu verificarea atentă a celorlalte manifestări care întregesc
tabloul clinic.
Tabel 3: Sinteza datelor din literatura – manifestări clinice in SHIE
Grimbacher

Pacienți

B,

Chamlin SL, et

Eberting CLD, et

Woellner C,

et al., 1999 (4)

al., 2002 (5)

al., 2004 (6)

al., 2010 (7)

al., 2011(8)

n=30, 3-58 ani

N=8,

n=43, 3-50 ani

N=64

n=21, 2- 37 ani

Scor SHIE

Mutație

Mutație

Medie 61.2 pct

STAT 3

STAT 3

1sapt

–

et

Olaiwan A et

11luni
Diagnostic +

Clinic

Clinic

Rush cutanat

-

6 (75%)

35 (81%)

37/57 (64.9%)

14 (67%)

Eczema

30 (100%)

5 (62.5%)

28 (65%)

58/64 (90.6%)

20 (95%)

Pneumonii repetate

26 (87%)

-

-

61/64 (95.3%)

-

Pneumatocele

23 (77%)

-

-

47/63 (74.6%)

-

Candidoză

25 (83%)

-

Pozitiv

25/58 (43.1%)

12 (59%)

Nivel IgE crescut

30 (100%)

8 (100%)

-

64 (100%)

21 (100%)

(IU/ml)

(1875-58200)

(77-51000)

(> 1000)

(1000-32000)

Eozinofilie

28 (93%)

-

-

41/58 (70.7%)

-

(712-2034)
Caracteristici faciale

25 (83%)

-

34 (79%)

58/64 (90.6%)

10 (47%)

Anomalii dentare

18/25 (72%)

-

-

44/55 (80%)

-

Traume minime

16/28 (57%)

-

-

27/59 (45.8%)

-

Scolioză

19 (63%)

-

-

13/50 (26%)

-

Hiperlaxitate

19/28 (68%)

-

-

29/55 (52.7%)

-
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Părintele și-a dat acordul de utilizare a datelor clinice în scop academic, cu
respectarea normelor în vigoare de utilizarea a datelor cu caracter personal.
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Angioedem indus medicamentos. Sunt sartanii o alternativă a
IECA?
Octavia Sabin, Ioana Corina Bocșan, Anca Dana Buzoianu
Disciplina Farmacologie, Toxicologie și Farmacologie clinică, Facultatea de
Medicină, UMF ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

Introducere
Medicamentele care acționează la nivelul sistemului renină-angiotensinăaldosteron (SRAA), respectiv inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei
(IECA), antagoniștii receptorilor pentru angiotensina II (sartani) și inhibitorii de
renină, sunt medicamente utilizate pe scară largă în cardiologie, în tratamentul
insuficienței cardiace, a hipertensiunii arteriale, post infarct miocardic și în prevenția
nefropatiei diabetice.
Unul din efectele adverse determinate de aceste medicamente este angioedemul,
care poate avea potențial de gravitate crescut, punând viața pacientului în pericol. Se
estimează că o treime din cazurile de angioedem consultate în urgență sunt asociate
consumului de IECA (1).
Angioedemul este o manifestare clinică a unor diverse modificări
fiziopatologice:
1. deficit genetic de C1-inhibitor (C1-INH), în angioedemul ereditar (AE)
2. deficit dobândit de C1-INH
3. angioedem de cauză alergică
4. angioedemul asociat medicamentelor SRAA.
În toate aceste situații vasodilatația și extravazarea, manifestate prin angioedem,
pot fi rezultatul degranulării mastocitare sau a creșterii concentrațiilor tisulare de
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bradikinină. De obicei angioedemul este observat la nivelul feței și limbii, dar poate
implica și alte localizări (2).
Incidența angioedemului la IECA este între 0,1-1% din totalul pacienților tratați
cu aceste medicamente. Factori de risc pentru apariția angioedemului indus de IECA
sunt: fumatul, vârsta înaintată, sexul feminin, utilizarea concomitentă de AINS,
pacienții imunosupresați post-transplant . Factorul de risc cel mai puternic este
etnicitatea, pacienții afro-americani au un risc de patru ori mai mare decât caucazienii
(3). Angioedemul la IECA este o manifestare de clasă, ca urmare, dacă a apărut la un
compus este foarte probabil să apară și la alte medicamente din această clasă. În ceea
ce privește incidența angioedemului indus de sartani, aceasta este mai redusă, fiind
estimată la 0,1-0,4% (3).
Vom prezenta în continuare cazul unei paciente cu hipertensiune arterială
esențială tratată cu IECA și respectiv sartani și care dezvoltă o formă particulară de
manifestare a angioedemului secundar administrării acestor clase de medicamente.

Prezentarea cazului
Pacientă de 59 de ani, din mediul urban. se prezintă la cabinetul medicului
alergolog pentru un consult de specialitate, fiind trimisă de medicul de familie. Cu 2
săptămâni anterior prezentării, la câteva ore după administrarea primei doze de
candesartan (Atacand) a prezentat edem nepruriginos la nivelul feței și al buzelor,
urmat de un episod de angioedem al ochilor și buzei superioare, însoțit de dureri
abdominale la 72 de ore după prima administrare.
Antecedente heredo-colaterale: fără antecedente familiale de angioedem.
Antecedente personale patologice: hipertensiune arterială esențială pentru
care a urmat diferite tratamente antihipertensive care nu au controlat optim TA.
Condiții de viață și de muncă: pensionară, nefumătoare
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Istoricul bolii:
Cu 12 luni înaintea prezentării la medicul alergolog, medicul de familie a
prescris irbesartan (Aprovel) 150 mg/zi, în priză unică, pentru tratamentul
hipertensiunii arteriale. La scurt timp după începerea tratamentului pacienta a început
să prezinte episoade periodice de dureri abdominale de tip colicativ, cu distensie
abdominală care au condus la prezentări succesive în serviciul de urgență teritorial
pentru evaluare. Aceste consulturi nu au evidențiat cauze organice ale distensiei
abdominale, fiind interpretate cai tulburări funcționale, pentru care s-au administrat
antispastice.
După 5 luni de la debutul acestor simptome pacienta decide voluntar
întreruperea tratamentului cu irbesartan, iar simptomatologia digestivă dispare la
câteva zile de la întrerupere. După alte 6 luni fără tratament cronic pentru
hipertensiune, pacienta revine la medicul de familie pentru o infecție intercurentă.
Acesta evaluează tratamentele cronice prescrise anterior și având în vedere decelarea
unor valori tensionale peste limita normală, se recomandă reluarea tratamentului
antihipertensiv abandonat de pacientă. Pacienta reîncepe tratamentul cu irbesartan 150
mg/zi.
La câteva zile de la reluarea tratamentului cu irbesartan, simptomele abdominale
reapar, fiind de intensitate redusă. Cu toate acestea pacienta se prezintă la medicul de
familie, care înlocuiește irbesartanul cu candesartan 8 mg/zi, în doză unică. La 72 de
ore după inițierea tratamentului cu candesartan pacienta prezintă angioedem al ochilor
și buzei superioare, însoțit de dureri abdominale și balonare. Pacienta primește
tratament cu antihistaminice H1 și glucocorticoizi iv în serviciul de urgență. Se ridică
suspiciunea de angioedem alergic și pentru evaluarea acestor acuze pacienta este
îndrumată spre medicul alergolog, însă cu continuarea administrării candesartanului.
Examen fizic:
La prezentare, fără edeme la nivelul tegumentului .
Auscultatoric pulmonar: murmur vezicular fiziologic

295

Sistem cardiovascular – TA=130/75 mmHg, AV=84/min.
Fără modificări la nivelul altor aparate și sisteme.
Pacienta fiind fără tratament antihistaminic în momentul prezentării la medicul
alergolog se decide efectuarea testelor cutanate prick pentru confirmarea sau
excluderea unui teren atopic.

Teste cutanate alergologice prick
ALERGENI DE MEDIU

ALERGENI ALIMENTARI

Acarieni din praful de casa:

Lapte: negativ

•

Der. Pteronyssinus: negativ

Ou: negativ

•

Der. Farinae: negativ

Faina: negativ

Polenuri:

Carne porc: negativ

•

de graminee: negativ

Carne pui: negativ

•

de cereale: negativ

•

de artemisia: negativ

•

de ambrosia: negativ

•

de betulacee: negativ

Mucegaiuri:
➢ Alternaria: negativ
➢ Cladosporium: negativ
➢ Aspergillus: negativ
Păr de:

Histamină: pozitiv

✓ Pisică: negativ
✓ Caine: negativ
Gândaci: negativ

Control negativ: negativ

Pene: negativ
Concluzie: nu se constată sensibilizare cutanată la alergenii de mediu testați.
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Se decide efectuarea altor investigații de laborator pentru identificarea unor
posibile cauze de angioedem.
Diagnostic de etapă : Angioedem recidivant al ochilor și buzelor.
Se recomandă excluderea din terapie a sartanilor, dar și a IECA (posibili factori
agravanți ai angioedemului).
Investigații de laborator :
Hemoleucograma: fără modificări patologie. Nu se decelează hipereozinofilie,
VSH ușor crescut, 24mm/h ((N <20 mm/h)
Biochimie : PCR 1,02 mg/dl (VN 0-05 mg/dl)
Teste imunologice: Complement C1q –normal, C1 inhibitor esteraza (activitate)
- normal
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Evoluție
Pacienta revine la control după 1 lună de la prima evaluare. Pacienta relatează
că medicul de familie a decis schimbarea tratamentului antihipertensiv din
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candesartan în zofenopril 15 mg/zi. După inițierea tratamentului cu zofenopril, la 1
săptămână pacienta prezintă un episod de angioedem al ochilor și buzei superioare,
însoțit de dureri abdominale și balonare. Ulterior pacienta mai prezintă încă 2 episoade
de angioedem al feței într-un interval de 2 săptămâni. S-a decis întreruperea
tratamentului și s-au recomandat blocante ale canalelor de calciu și diuretice pentru
tratamentul hipertensiunii arteriale. Sub tratament cu amlodipină 10 mg/zi și
indapamid 2.5 mg/zi pacienta nu mai prezintă episoade de angioedem facial sau
abdominal, iar TA este controlată optim.
Reluând anamneza la cea de a doua evaluare, pacienta descrie niște episoade de
”stare de rău” în urmă cu 3 ani și după administrarea de enalapril, la care a renunțat
voluntar după o perioadă de 1 lună.
Diagnostic final. ANGIOEDEM AL OCHILOR, BUZEI ȘI ABDOMINAL
INDUS DE IECA ȘI SARTANI. REACȚIE ADVERSĂ LA IECA ȘI SARTANI.
Diagnosticul diferențial s-a făcut cu:
•

Angioedemul ereditar

•

Angioedemul prin deficit dobândit de C1

•

Angioedemul imuno-alergic

Tratamentul recomandat : evitarea administrării de sartani sau IECA.
Evoluție ulterioară: la consultul de la 2 luni pacienta declară că nu a mai avut
nici un episod de edem al feței și nici episoade de dureri abdominale. Prognosticul
este unul favorabil, atâta timp cât se respectă indicația de evitare a medicației
declanșatoare.
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Discuții
Angioedemul asociat medicamentelor SRAA se manifestă prin episoade
recurente de edem nepruriginos, uneori dureros, la nivelul tegumentului, țesutului
subcutanat și în submucoasă, prezent la:
•

nivelul feței, buzelor și limbii (manifestarea tipică)

•

laringe și hipofaringe, frecvent asociat cu necesitatea de intubare pentru
menținerea permeabilității căilor aeriene

•

extremități: picioare umflate și dureroase care împiedică mersul normal, în
cazuri severe se poate ajunge până la sindrom de compartiment

•

abdominal: episoade recurente de durere abdominală colicativă (uneori
asociată cu simptome circulatorii când poate apărea și hipotensiune), la
nivel genito-urinal manifestat prin durere pelviană și disurie (2).

Momentul apariției angioedemului în raport cu începerea tratamentului este
foarte variabil, poate să apară la o zi după prima doză. Însă, la majoritatea pacienților
apare în prima lună de utilizare a medicamentului, uneori până la câteva luni de la
debutul tratamentului. S-au raportat și cazuri de angioedem care a apărut după câțiva
ani de utilizare continuă (3). Recurența episoadelor de angioedem după un prim episod
neidentificat ca fiind legat de medicament este foarte probabilă.
Angioedemul poate să apară la orice doză terapeutică de IECA sau sartani. În
cazul sartanilor s-a raportat un caz de angioedem apărut după administrare de
valsartan la 2 ani de la inițierea tratamentului, în momentul creșterii dozei de la 160
la 320 mg. Odată redusă doza la valoarea inițială, nu a mai apărut un alt episod (3).
În cazul IECA, mecanismul este posibil datorat degradării insuficiente a unor
amine bioactive, printre care și bradikinina. Enzima de conversie (ECA) este o
dipeptidil carboxi-peptidază care degradează anumite peptide, inclusiv bradikinina și
substanța P. Bradikinina produce vasodilatație și creșterea permeabilității vasculare,
mai ales la nivelul venulelor postcapilare, prin intermediul oxidului nitric și al
prostaglandinelor. Bradikinina este degradată de în primul rând de ECA, dar și de
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endopeptidaza neutrală (EPN), aminopeptidaza P, dipeptidil peptidaza IV (DPP-IV)
și kininaza I. Când ECA este inhibată, degradarea bradikininei este împiedicată și apar
manifestările de angioedem

. Această ipoteză este susținută de nivelul crescut de

(2)

bradikinină observat la pacienții cu angioedem post IECA (4). S-a speculat că
angioedemul poate să apară și la inhibitorii altor proteaze care degradează bradikinina,
de exemplu inhibitorii de DPP- IV, utilizați în tratamentul diabetului zaharat. Având
în vedere că foarte mulți dintre diabetici sunt tratați și cu IECA, devine dificil de
diferențiat cauza exactă, IECA sau inhibitorul DPP-IV.
Antagoniștii receptorilor pentru angiotensina II (sartani) nu afectează, în teorie,
nivelurile de bradikinină serică pentru că nu au efect direct pe sistemul kalicreinăkinine. Acesta a fost argumentul principal pentru indicarea sartanilor la pacienții cu
angioedem indus de IECA. Ulterior s-a descoperit că și în cazul sartanilor apare
angioedem și că, deși anterior se specula că incidența angioedemului la sartani ar fi
fost mult mai scăzută, studiile epidemiologice au arătat o incidență între 0,1-0,4% (3),
doar ușor mai redusă față de IECA. Pornind de la aceste date s-a emis ipoteza că
sartanii determină angioedem prin potențarea efectelor bradikininei. Potențarea
efectului bradikininei se datorează activării receptorilor de angiotensină de tip ii
(AT2), în condițiile în care receptorii AT1 sunt blocați de sartani. Astfel se produce
vasodilatație și creșterea permeabilității vasculare printr-un mecanism în care este
implicat oxidul nitric și bradikinina (5). Studii pe animale au arătat creșteri ale
bradikininei tisulare, aortice și renale, datorită stimulării secundare a receptorilor
AT2. Ca urmare, deși bradikinina serică nu este crescută, putem avea concentrații
crescute tisular, astfel încât acestea pot să producă angioedem (6). Un alt mecanism
posibil este prin reducerea activității endopeptidazelor tisulare secundar blocării AT1,
fapt demonstrat într-un studiu pe șobolani tratați cu irbesartan (6).
Un alt medicament care acționează pe SRAA, aliskiren, un inhibitor de renină
utilizat pentru tratamentul hipertensiunii arteriale, prezintă de asemenea risc crescut
de apariție a angioedemului. Aliskirenul nu afectează degradarea bradikininei,
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mecanismul de apariție al angioedemului la aliskiren nu este încă determinat. La
pacienții incluși în studiul PARADIGM, inhibitorul neprilizinei (endopeptidază
neutrală EPN) în combinație cu valsartan (sacubitril-valsartan; Entresto), nu a crescut
incidența angioedemului față de enalapril (5). Dar, având în vedere incidența mai
scăzută a angioedemului indus de sartani, s-a speculat că acest exces de risc este
datorat inhibiției endoproteazei neutrale (7). De fapt, angioedemul rămâne o problemă
nesoluționată atunci când se descoperă noi molecule care acționează simultan pe
SRAA și pe sistemul peptidazelor neutrale, așa numiții inhibitori de vasopeptidaze.
Având în vedere aceste aspecte, în toate cazurile de angioedem trebuie evaluată
posibila asociere a apariției acestora cu utilizarea unor medicamente cu acțiune în
SRAA, datorită faptului că o treime din cazurile de angioedem sunt asociate cu aceste
clase.
Diagnosticul diferențial al angioedemului medicamentos se face în primul rând
cu angioedemul ereditar (AE) care rezultă ca urmare a deficitului inhibitorului serinproteazei C. Acesta se manifestă prin atacuri prelungite de angioedem non-pruriginos,
fără leziuni urticariene, la nivelul extremităților, abdomenului, tractului uro-genital,
feței, orofaringenlui, laringelui sau combinații ale acestora. AE este o boală autosomal
dominantă, de aceea majoritatea pacienților au un istoric familial pozitiv de
angioedem, iar primele manifestări apar de obicei în copilărie și se accentuează în
adolescență. Diagnosticul AE se bazează pe dozarea cantitativă a C1 inhibitorului, dar
și pe determinarea activității acestuia. În cazul AE apar scăderea cantității și/sau a
funcției C1 (C1 inhibitor esteraza). Scăderea activității C1 se produce și în cazul
deficitului dobândit care apare în boli autoimune sau limfoame. În cazul
angioedemului de cauză alergică, edemul poate fi însoțit de prurit și leziuni
urticariene, precum și de valori crescute ale eozinofilelor, IgE totale, precum și teste
cutanate pozitive la alergeni de mediu sau alimentari (2). La cazul prezentat s-au
exclus aceste cauze pe baza testelor cutanate prick și a analizelor de laborator
nemodificate prezentate mai sus.
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Managementul cazurilor de angioedem indus de medicamente are în vedere în
primul rând evitarea expunerii la clasa de medicamente care a produs angioedemul.
Recurența angioedemului este crescută și unul din factorii implicați este lipsa
documentării episoadelor anterioare în fișele pacienților (8). Orice episod de
angioedem trebuie comunicat și înregistrat. Dacă s-a produs angioedem indus de
IECA se recomandă înlocuirea acestora cu sartani (cu precauție). Dacă și sartanii
produc angioedem se contraindică și această clasă. Angioedemul este un efect advers
de clasă, nu este o reacție de hipersensibilitate, ca urmare toți membrii unei clase sunt
contraindicați. O metaanaliză a evaluat riscul de apariție al angioedemului după
administrare de sartani, la pacienții care au avut cel puțin un episod de angioedem
indus de IECA și s-a arătat un risc variabil între 2% și 17% (9). Nu există studii care
să evalueze în riscul în sens invers, în momentul trecerii de la terapia cu sartani la cea
cu IECA.
Majoritatea cazurilor sunt autolimitante ca și durată a simptomelor, la 24 până
la 48 de ore de la întreruperea medicației, însă în unele cazuri acestea pot persista o
perioadă mai lungă de timp. În faza acută a atacului tratamentul cu adrenalină,
antihistaminice sau corticoizi nu s-a dovedit a fi eficient (3). S-au folosit icatibant și
plasmă congelată, dar nu există studii controlate care să demonstreze eficiența
acestora în angioedemul indus de IECA/sartani. Măsurile suportive sunt esențiale, mai
ales în cazurile severe de edem orofacial sau laringian, unde se impune intubarea.
Particularitățile cazului sunt:
-

Primele manifestări de angioedem au fost atipice, prin apariția angioedemului
abdominal. Doar apariția manifestărilor tipice de angioedem facial, ulterior
manifestărilor abdominale, a permis diagnosticul pozitiv. Angioedemul
intestinal este mai puțin întâlnit ca entitate separată, fără asociere cu edemul
feței și a buzelor și astfel, pune o problemă majoră de diagnostic în urgență.
Diagnosticul de angioedem abdominal este un diagnostic clinic și trebuie
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considerat la toți pacienții se prezintă cu dureri abdominale, vărsături, diaree,
deshidratare și care se află sub tratament cu IECA sau sartani sau au
antecedente personale sau familiale de AE. Ecografic sau radiologic, se pot
evidenția îngroșarea mucoasei intestinale, ascită moderată, vascularizație
mezenterică accentuată, cu vase proeminente. În cazul de față nu am avut
descrierea unor posibile modificări ecografice în cursul episoadelor dureroase
abdominale.
-

Majoritatea pacienților care dezvoltă angioedem indus de IECA pot lua în
siguranță sartani, numai o mică parte pot face reacție și la această clasă.
Pacienta face parte din această minoritate. Deși este o contraindicație de clasă,
s-a continuat administrarea sartanilor, prin schimbarea moleculei. Inițial s-a
considerat o reacție de hipersensibilitate la irbesartan, doar ulterior s-a putut
stabili diagnosticul, după repetarea episoadelor de angioedem.

-

În cazul acestei paciente nu s-a respectat recomandarea medicului alergolog
de evitare a administrării de IECA și sartani.

-

Angioedemul este o manifestare rară în practica primară și este considerat mai
degrabă de cauză alergică, ceea ce duce uneori la neglijarea asocierii
angioedemului cu medicamente cu acțiune în SRAA. Un studiu retrospectiv
efectuat în Grecia a arătat că din 14 cazuri de angioedem tratate în urgență, 5
erau sub tratament cu IECA și sartani și nu au primit informații referitoare la
riscul de recidivă dacă se continuă tratamentul (10).
Am prezentat acest caz de angioedem indus de IECA/sartani, datorită

particularităților de prezentare clinică descrise mai sus care au condus la un diagnostic
pozitiv întârziat.
S-a obținut consimțământul pacientului în vederea publicării cazului.
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Rosacea Fulminans
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Introducere
Rosacea fulminans sau pyoderma facialis este o afecțiune inflamatorie acută,
caracterizată prin apariția bruscă de pustule, noduli și chisturi pe un fond eritematoedematos implicând zona centrofacială, fruntea și bărbia, de obicei în absența
manifestărilor generale și a leziunilor extrafaciale. Considerată inițial o formă de
acnee, rosacea fulminans a fost ulterior recunoscută ca entitate distinctă, fiind
încadrată în spectrul rozaceei. Patogeneza acestei afecțiuni este neclară, dar pare a fi
răspuns inflamator mediat imun declanșat de factori variabili (1).

Prezentare de caz
Raportăm cazul unei paciente, în vârstă de 30 de ani, care s-a prezentat pentru
debutul acut a unei erupții cutanate dureroase, localizate la nivel facial. Antecedentele
heredocolaterale și personale patologice ale pacientei s-au dovedit nesemnificative.
Din istoricul bolii, reținem episoade repetate de înroșire a feței declanșate de emoții,
expunere la soare sau temperaturi extreme, consum de alcool, alimente fierbinți sau
condimentate. Pe acest fond, cu 3 luni anterior prezentării, au apărut brusc leziuni
inflamate, dureroase la nivelul frunții, obrajilor, nasului și bărbiei. Pacienta s-a
prezentat la medicul specialist dermatolog și a urmat inițial tratament local cu benzoyl
peroxide, ulterior sistemic cu Doxiciclină 100 mg/zi 6 săptămâni. În ciuda
tratamentului, evoluția a fost progresivă cu agravarea leziunilor. Examenul obiectiv
general nu a relevat modificări patologice. Examenul dermatologic a evidențiat
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numeroase papule, noduli și pustule dureroase, acoperite de cruste hematice pe zonele
convexe ale feței; minime cicatrici atrofice și hiperpigmentate; seboree și absența
comedoanelor închise sau deschise (Fig. 1).
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Fig. 1. a) Papule, noduli și pustule dureroase, acoperite de cruste hematice dispuse
pe un fond eritematos la nivelul feței; b) la nivelul frunții

Analizele uzuale de laborator au fost în limite normale. Examenele
bacteriologic, parazitologic și micologic efectuate de la nivelul unei pustule au fost
negative. Examenul histopatologic al unei leziuni papuloase a evidențiat un infiltrat
inflamator dens, alcătuit din neutrofile, limfocite, plasmocite, eozinofile și histiocite
dispus la nivelul dermului, predominant perifolicular și în jurul glandelor sebacee
(Fig. 2). Pe baza examenului clinic și paraclinic s-a stabilit diagnosticul de rozacee
fulminantă. Acneea fulminantă a fost exclusă pe baza absenței manifestărilor generale
și a leziunilor de tip retențional (comedoane deschise și închise), iar infecțiile
bacteriene, micotice sau parazitare ale feței pe baza examenelor microbiene negative.
Rozaceea granulomatoasă, clinic asemănătoare, se caracterizează prin prezența
granuloamelor la examenul histopatologic.
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Fig. 2. Biopsie cutanată relevând infiltrat inflamator dens, alcătuit din neutrofile,
limfocite, plasmocite, eozinofile și histiocite dispus la nivelul dermului, predominant
perifolicular și în jurul glandelor sebacee
S-a inițiat tratament sistemic cu Prednison 0.5 mg/kgc/zi timp de 2 săptămâni,
cu scăderea treptată a dozei (5 mg la 2 zile), concomitent cu Isotretinoin 0.5 mg/kgc/zi
2 luni, evoluția fiind net favorabilă (Fig. 3). Leziunile nu au prezentat tendință de
recidivă într-o perioadă de urmărire de 4 ani.
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Fig. 3. Aspectul feței 2 luni post-terapeutic – discret eritem la nivel centrofacial,
minime cicatrici hipo/hiperpigmentate
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Discuții
Rosacea fulminans este o dermatoză facială severă, cu debut acut, ce afectează
cel mai frecvent femeile tinere (20-40 de ani). Deși raportată rar, rosacea fulminans
pare să apară la vârstă mai înaintată la bărbați (1-3).
Diagnosticul de rosacea fulminans se bazează pe anamneză, examen obiectiv,
analize de laborator și examen histopatologic. În majoritatea cazurilor, anamneza
decelează un istoric de înroșire facială (flushing) sau rozacee, iar modificări
hormonale cum ar fi sarcina, menopauza sau variații în utilizarea contraceptivelor
orale au fost frecvent raportate ca factori declanșatori. Stresul psihoemoțional, bolile
inflamatorii intestinale și anumite medicamente pot funcționa, de asemenea ca factor
trigger. Din punct de vedere clinic, rosacea fulminans se caracterizează prin apariția
bruscă de noduli, chisturi, papule și pustule dureroase, cu tendință la confluare, pe un
fond eritemato-violaceu. Leziunile sunt limitate de obicei la nivelul feței, zona
centrofacială fiind cel mai frecvent implicată (1-3). Afectarea extrafacială este rară,
dar cea oculară poate fi prezentă și reprezintă un indiciu diagnostic util (4). În ciuda
aspectului clinic cutanat impresionant, starea generală este rareori afectată, scăderea
în greutate, fatigabilitatea sau febra fiind rar descrise (1-4). Analizele de laborator
sunt, de obicei, nespecifice și includ anemie și leucocitoză ușoară, viteză crescută de
sedimentare a eritrocitelor și valori crescute ale proteinei C reactive. Examinările
microbiologice sunt de obicei negative, deși există cazuri în care s-a raportat prezența
Staphylococcus epidermidis, Corynebacterium sp, Propionibacterium acnes,
Streptococcus viridans sau a unor bacterii gram-negatice cum ar fi Enterobacter
cloacae sau Klebsiella oxytoca. Examenul histopatologic al leziunilor cutanate este
de asemenea nespecific, demonstrând prezența unui infiltrat inflamator mixt la nivelul
dermului superficial și profund, cu dispoziție difuză, dar predilecție pentru ariile
perifoliculare și structurile sebacee (1-4).
Principalul diagnostic diferențial este acneea fulminantă, dar aceasta din urmă
apare de obicei la persoane mai tinere, de sex masculine, se poate extinde la nivelul
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toracelui și gâtului, asociază leziuni retenționale și manifestări sistemice mai
importante (1-4). Histopatologic, se decelează un infiltrat inflamator nespecific dispus
predominant perifolicular.
Sindromul Sweet este o altă afecțiune care trebuie exclusă, având in vedere
tabloul clinic asemănător. Manifestările sistemice, afectarea concomitentă a altor
organe și prezența unei afecțiuni subiacente diferențiază însă această entitate de
rosacea fulminans.
O serie de boli infecțioase, cum ar fi foliculita bacteriană, nocardioza cutanată,
infecțiile fungice profunde, infecțiile micobacteriene atipice, pot prezenta manifestări
cutanate asemănătoare. Deși culturile bacteriene sunt uneori pozitive, ele
demonstrează prezența unei varietăți de microorganisme și nu a unui singur
microorganism care ar putea fi incriminate în etiologia bolii. Mai mult, absența
manifestărilor sistemice, leucocitoza rară și răspunsul slab la monoterapia antibiotică
infirmă etiologia bacteriană (1-4).
Tratamentul de elecţie pare a fi reprezentat de terapia orală cu corticosteroizi și
isotretinoin. Alte opțiuni terapeutice include antibioticele orale, dapsona,
corticoterapia locală, dar utilizarea lor trebuie limitată la pacienții care au
contraindicație pentru tratamentul de elecţie. Deosebit de important e faptul că
leziunile nu răspund de obicei la antibioticele sistemice ca monoterapie. Tratamentul
corect determină rezoluția leziunilor, de obicei fără sau cu minimă tendință la
cicatrizare, recurențele fiind raportate rar (1-4). În absența tratamentului evoluția este
progresivă, asociată cu desfigurare semnificativă și impact psiho-emoțional și social
marcat.
În concluzie, deși rară, rosacea fulminans reprezintă o entitate clinică distinctă
care trebuie luată în considerare la pacienții cu dermatoze faciale acute. Recunoașterea
precoce și instituirea rapidă a tratamentului corect sunt esențiale pentru a evita
complicațiile și impactul psiho-social major.
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Consimțământul informat al pacientului a fost obținut înainte de publicare.
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Introducere
Podeaua cavității orbitare este alcătuită din punct de vedere anatomic de către
procesul orbitar al osului zigomatic, fața orbitară a maxilei și procesul orbitar al osului
palatin și conține șanțul infraorbitar care este traversat de către artera, vena și nervul
infraorbitar (1). Cauzele fracturilor orbitare sunt în marea majoritate de natură
traumatică, fracturile în os patologic la acest nivel sunt extrem de rare (2). Etiologiile
traumatice variază în funcție de regiunile geografice, statusul economico-social,
cultural sau religios al populației respective (3). Actualmente în țările în curs de
dezvoltare factorul principal sunt accidentele rutiere, în timp ce în țările dezvoltate
predomină agresiunea interumană (4). Din punct de vedere epidemiologic cea mai
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mare incidență a fracturilor orbitare se regăsește în rândul bărbaților cu vârsta cuprinsă
in decadele 20-40 ani și provenind din mediul urban (5).
În clinică fracturile podelei orbitare pot să apară izolat sau în asociere cu alte
fracturi ale etajului mijlociu sau superior al feței, cazuri în care complexitatea cazului
crește exponențial (6). Din punct de vedere clinic fracturile podelei de orbită pot fi
fracturi simple fără deplasare sau fracturi cominutive cu deplasarea fragmentelor
osoase fracturate (tip “blow-out”sau “blow-in”) (7). În prima situație nu există
tulburări funcționale ale globului ocular tratamentul fiind în acest caz unul
conservator, de dispensarizare a cazului, intervenția chirurgicală nefiind indicată (8).
În fracturile cu deplasare de cele mai multe ori se produce hernierea conținutului
orbitar la nivelul sinusului maxilar și încarcerarea mușchiului drept inferior al ochiului
în focarul de fractură, astfel derivând tulburări ale motilității globului ocular
manifestate clinic cel mai frecvent prin enoftalmie cu diplopie și anestezie în teritoriul
nervului infraorbitar (9). În aceste condiții în vederea asigurării funcționalității
globului ocular în limite normale, reconstrucția podelei de orbită cu redimensionarea
cavitații orbitare se impune (1).
Actualmente tratamentul de elecție al fracturilor de podea de orbită cu deplasare
este chirurgical cu reducerea deschisă și fixarea internă a rebordului orbitar inferior
cu plăcuțe și șuruburi de osteosinteză și implicit reconstrucția podelei orbitare cu meșe
din titan, membrane de colagen sau grefe osoase (10). Reducerea și menținerea
fragmentelor fracturate prin sinusul maxilar cu ajutorul meșelor iodoformate
endosinusale introduse transoral sau cu ajutorul balonului antral Milewski sunt tehnici
ce aparțin azi istoriei (11).
În capitolul de față vom prezenta un caz tipic de fractură de podea de orbită tip
“blow-out”, tip de fractură care apare rar izolat în practica medicală, în general fiind
asociat cu alte fracturi ale etajului mijlociu. Motivul pentru care am ales acest caz este
pe de o parte raritatea acestuia, iar pe de altă parte este de a evidenția tulburările

317

funcționale grave care pot deriva la nivel orbitar chiar și din focare de fractură de
relativ mici dimensiuni.

Prezentare de caz
Un pacient de 42 ani cu diagnosticul de Traumatism Maxilo-Facial prin
agresiune vechi de 4 ore la prezentare, afirmativ cu pierderea stării de conştienţă.
Fractură de podea de orbită dreaptă tip “blow-out”. Hematom periorbitar drept.
Chemozis conjunctivo-bulbar drept. se prezintă de urgentă in serviciul de chirurgie
oro-maxilo-facială pentru consult si tratament de specialitate. În momentul examinării
clinice pacientul neagă faptul de a fi alergic. Pacientul este fumător cronic (1
pachet/zi) si consumator de băuturi alcoolice ocazional (200 ml/alcool 3 ori pe
săptămâna). Menționăm ca pacientul nu se afla sub influenta băuturilor alcoolice sau
a altor substanțe toxice în momentul prezentării în serviciul nostru. Boala pacientului
a debutat brusc în urmă cu 4 ore, pe stradă, prin lovire cu pumnul de către o persoană
cunoscută la nivel zigomatic drept. Pacientul estimează că și-a pierdut starea de
conștiență pentru aproximativ 1 minut, după care prin mijloace proprii se prezintă in
serviciul UPU teritorial pentru diagnostic. În urma examinării CT cu reconstrucție
tridimensională de neuro și viscerocraniu se pune în evidență un focar de fractură
cominutiv localizat la nivelul rebordului orbitar inferior și podelei de orbită drepte cu
hernierea conținutului orbitar pe o distanță de 2 cm la nivelul sinului maxilar drept
(Fig. 1). În urma consultului neurochirurgical de specialitate se exclude orice tulburare
de ordin morfologic sau funcțional la nivel cerebral, pacientul fiind trimis cu ajutorul
serviciului de ambulanță teritorial în serviciul nostru pentru evaluare.
La examenul clinic exooral se pune în evidență la inspecție un hematom
periorbitar drept și edem periorbitar drept însă fără închiderea completă a fantei
palpebrale, însoțite de chemozis conjunctivo-bulbar drept și enoftalmie. În urma
examinărilor funcționale de motilitate oculare se pune în evidență imposibilitatea de
deplasare superioară a globului ocular, pacientul acuzând diplopie la privirea în
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cadranul inferior și infero-extern drept. Mișcările de lateralitate a globului ocular drept
sunt păstrate. Reflexul fotomotor este prezent, iar acuitatea vizuală este în limite
normale. Palparea rebordului orbitar inferior se face cu dificultate datorită edemului
periorbitar prezent, însă se poate pune în evidență lipsa de substanță de la nivelul
focarului de fractură.

Fig.1. Imagine secțiune coronară CT (fereastră de os)-Se evidențiază lipsa de
substanță la nivelul podelei orbitare drepte și hernierea conținutului orbitar la acest
nivel în sinusul maxilar
În urma investigațiilor clinice și paraclinice se pune diagnosticul final de
Fractură de podea de orbită dreaptă tip “blow-out”. Existența examinării CT tranșează
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in acest caz diagnosticul. În absența investigațiilor imagistice, din punct de vedere
clinic, diagnosticul diferențial al fracturilor de podea de orbită cel mai frecvent se face
cu : Disjuncția de malar (există linii de fractură și la nivelul apofizelor zigomatoalveolare, frontozigomatice și temporozigomatice), fractura Tip Le Fort II (este
interesat rebordul orbitar inferior însă podeaua orbitară posterior de acesta este intactă,
iar suplimentar linia de fractură mai interesează oasele nazale, lacrimale, procesul
frontal al osului maxilar, peretele anterolateral al sinului maxilar, 1/3 mijlocie a
apofizelor pterigoide, peretele lateral nazal, vomerul și septul cartilaginos existând
mobilitate la palpare endoorală a întregului bloc nazo-maxilar, tulburările ocluzale
fiind prezente în toate cele 3 planuri anatomice) și cu contuziile forte periorbitare
(marginea infraorbitară este integră la palpare și nu există tulburări funcționale la nivel
ocular – pacientul nu prezintă diplopie).

Fig. 2. Probe biologice sanguine
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Fig. 3. Probe biologice sanguine
Dorită tulburărilor funcționale prezente se decide internarea continuă a
pacientului în serviciul nostru și pregătirea pacientului a 2a zi pentru intervenție
chirurgicală de reconstrucție a orbitei. Pregătirea preoperatorie presupune efectuarea
unui consult cardiologic (TA 115/85 mm HG, Puls 75 bătăi/min) și un set de analize
de laborator (hemoleucogramă, timpi de coagulare și biochimie), probele biologice
fiind în limite normale (Fig. 2, 3). Tratamentul medicamentos administrat preoperator
a presupus Cefort 2x1g zi, Dexametazonă 8mg/2ml 2x1 fiole/zi și Algocalmin 500
mg 3x1 fiolă/zi.
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În anestezie generală cu intubație oro-traheală s-a practicat incizia infraciliară
la 2 mm inferior de linia genelor, urmată de disecția supratarsală și suborbiculară a
pleoapei inferioare evidențiindu-se rebordul orbitar inferior și focarul de fractură (Fig.
4). Se practică decolarea și ascensionarea conținutului orbitar și a mușchiului drept
inferior herniat la nivelul sinusului maxilar și reconstrucția podelei de orbită cu o meșă
preconformată din titan fixată cu șuruburi de osteosinteză la nivelul rebordului orbitar
inferior restant (Fig. 5,6 ). Se practică sutura în 2 planuri la nivel periostal în puncte
separate (Fig. 7) și cu fir continuu intradermică la nivel tegumentar (Fig. 8).
Postoperator pe perioada internării tratamentul medicamentos intravenos zilnic a
presupus Cefort 2 x 1 g, Paracetamol 2 x 500 mg, Algocalmin 3 x 500 mg, sol. Ringer
2 x 500 mg, Ketorol 2 x 100 mg, Metoclopramid 10mg/2ml la care s-au adăugat
picături oftalmice pe bază de Kanamicină 5x3pic/zi. A2a zi postoperator se efectuează
un CT viscerocraniu cu reconstrucție tridimensională care pune în evidență
corectitudinea intervenției chirurgicale (Fig. 9,10). În evoluție favorabilă cu reluarea
100% a funcționalității oculare și dispariția diplopiei, pacientul se externează a6a zi
postoperator cu tratament antibiotic, antialgic și antiinflamator per os la domiciliu pe
bază de rețetă pentru încă 5 zile.

Fig. 4. Incizia palpebrală inferioară la nivel infraciliar
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Fig. 5. Elevarea conținutului orbitar herniat și punerea în evidență a focarului de
fractură

Fig. 6. Fixarea meșei din titan de reconstrucție la nivelul rebordului orbitar inferior
cu șuruburi de osteosinteză
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Fig. 7. Sutura în puncte separate a mușchiului orbicular al ochiului la nivel periostal

Fig. 8 Aspect final cu sutura intradermică a plăgii infraciliare
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Fig. 9 Secțiune coronală CT (fereastră de os) – se constată redimensionarea cavității
orbitare simetric conform orbitei contralaterale cu absența țesutului orbitar herniat la
nivelul sinului maxilar

Fig. 10. Imagine CT de reconstrucție tridimensională a viscero-craniului – Se
evidențiază corectitudinea reconstrucției podelei orbitare drepte cu meșa din titan.
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Discuții
Tratamentul fracturilor de podea de orbită ce determină tulburări oculare
funcționale constă în reconstrucția chirurgicală a cavității orbitare (1, 12, 13). La ora
actuală indicațiile tratamentului chirurgical al fracturilor orbitare sunt relativ clare,
reconstrucția orbitei impunându-se în următoarele cazuri: Enoftalmie mai mare de
2mm, peste 50% din podeaua orbitară să fie fracturată și hernierea țesutului grăsos
periorbitar din sinusul maxilar să depășească 2mm (9, 14, 15). În conformitate cu cele
enumerate mai sus am decis să intervenim chirurgical în cazul de față. Alegerea
momentului intervenției chirurgicale reconstrucția orbitară a fost larg dezbătută în
literatura de specialitate. Actualmente este acceptat faptul că momentul ideal al
reconstrucției orbitare este între 7-14 zile posttraumatic, perioadă în care edemul
periorbitar se remite complet, țesuturile periorbitare și palpebrale fiind suple,
intervenția chirurgicală putându-se desfășura în condiții de maximă precizie, rata
complicațiilor postoperatorii fiind scăzută (16, 17, 18). Există studii care indică chiar
reconstrucția orbitei la o perioadă mai lungă de 14 zile postoperator afirmând că nu
există nici o diferență între îmbunătățirea enoftalmiei sau diplopiei față de
reconstrucțiile mai precoce (19, 20). Considerăm că în condițiile în care bolnavul nu
suferă de alte comorbidități, este compensat din punct de vedere neurologic și cardiorespirator fiind apt pentru actul chirurgical, amânarea intervenției chirurgicale la peste
14 zile este nejustificată. Contrar recomandărilor de mai sus am fost nevoiți să
intervenim chirurgical la 24 ore de la producerea traumatismului. Acest fapt a fost
datorat programului național de traumă care suportă financiar costul materialelor
necesare pentru osteosinteză doar dacă se intervine chirurgical în primele 48 ore de la
internare. Cu toate acestea succesul intervenției chirurgicale nu a fost influențat.
Abordul chirurgical asupra podelei orbitare este multiplu, alegerea acestuia
depinzând de tiparul fracturii, mijloacele de reconstrucție disponibile și de preferința
chirurgului (10). Abordul chirurgical poate fi transconjunctival retro sau preseptal,
infraciliar retro sau preorbicular, mediopalpebral, infraorbitar sau plăgi existente (10).
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Actualmente majoritatea autorilor preferă abordul transconjunctival retroseptal
datorită cicatricii invizibile la nivel exooral și ratei minime de complicații
postoperatorii, riscul de ectropion fiind practic eliminat (3, 10). Abordurile
mediopalpebral și infraorbitar creează un acces bun și sunt relativ simple de realizat
în practică, dar produc cicatrici inestetice la nivelul etajului mijlociu, fiind de evitat
în cazul pacienților (3, 8, 10, 11, 21). Noi am ales abordul infraciliar în detrimentul
celui transconjunctival datorită edemului periorbitar existent în momentul intervenției
care ar fi limitat accesul la întreaga podea orbitară. Abordul infraciliar este pretențios,
necesitând o tehnică impecabilă pe toată durata realizării acestuia de la incizie la
sutură, în caz contrar riscul de ectropion postoperator este considerabil crescut (3, 8,
10, 11, 21). În cazul nostru evoluția plăgii postoperatorii a fost net favorabilă, fără
ectropion sau tulburări de mobilitate palpebrale inferioare.
Reconstrucția podelei orbitare poate fi realizată cu numeroase materiale: meșe
preformate din titan, grefe autogene (dura mater, cartilaj sau os recoltat din creastă
iliacă și calvarie) sau materiale aloplastice (silicon, teflon, polietilenă, metilmetacrilat sau hidroxiapatită) (3, 10, 21). Noi am optat pentru meșa de titan
preconformată pentru că prezintă biocompatibilitate excelentă, osteointegrare și este
un material inert, neresorbabil și stabil în timp menținând astfel conturul orbitar la
dimensiunile dorite (22). Meșele sunt subțiri permițând o manipulare ușoară și
reconstituirea eficientă chiar și în cazurile unor defecte osoase de mari dimensiuni
(23). De asemenea faptul că este rezistentă la coroziune permite sterilizarea acesteia,
complicațiile postoperatorii fiind reduse la minimum (22, 23). Un alt aspect pentru
care apreciem meșa din titan, în detrimentul altor materiale este radioopacitatea
acesteia fapt ce permite evaluarea corectitudinii reconstrucției printr-un examen CT
postoperator (22, 23 ).
Un alt aspect foarte important în cazul abordului infraciliar pentru combaterea
ectropionului este sutura (3). Trebuie obligatoriu refixat prin puncte separate de sutură
mușchiul orbicular al pleoapei inferioare la nivelul periostului periorbitar, iar sutura
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tegumentară de elecție este cea intradermică deoarece înlătură forțele de tracțiune
verticală în cursul cicatrizării plăgii postoperatorii (3, 8, 10, 11, 21).

Concluzii
Tratamentul fracturilor de podea de orbită este complex și pretențios din punct
de vedere tehnic. Neinstituirea acestuia la momentul oportun poate avea consecințe
grave asupra funcționalității globului ocular, dar și asupra esteticii și simetriei faciale.
Cu toate că abordul infraciliar realizat pentru reconstrucția orbitei prezintă un risc
ridicat de ectropion față de celelalte aborduri chirurgicale, realizarea tehnică corectă
a acestuia poate asigura o vindecare fără complicații.
S-a obținut consimțământul informat în scris al pacientului în vederea utilizării
datelor acesteia și fotografiilor anonimizate în vederea cercetării științifice și a
publicării cazului.
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Localizare rară a unei recidive tardive la distanță a
melanomului malign
Dan Vălean
Medic rezident Chirurgie Generală, Institutul Oncologic „Ion Chiricuță”, ClujNapoca

Introducere
Melanomul malign este considerat ca fiind unul dintre cele mai agresive tipuri
de cancer, fiind cea mai agresivă tumoră cutanată, incidența sa fiind în continuă
creștere. Acesta apare datorită mutațiilor produse la nivelul melanocitelor, astfel
originile sale pot fi la nivelul pielii, la nivelul urechii interne, ochiului sau
leptomeningeal.
Incidența melanomului este într-o continuă creștere, o explozie de cazuri
apărând în perioada anilor 2000, Europa centrală având o incidență de 10-15 cazuri/
100.000 de locuitori. În ciuda eforturilor de screening ale acestei patologii,
mortalitatea s-a redus într-un mod considerabil. Principalii factori de risc întâlniți în
această patologie sunt: expunerea îndelungată la ultraviolete, nevii pigmentari, o
culoare cât mai deschisă a tenului, istoric familial de melanom (1).
Diagnosticul de melanom malign se bazează pe identificarea leziunilor
suspecte. Astfel de leziuni pot fi caracterizate (pe baza inspecției) prin criteriile ABCD
(Assimetry – leziunea nu are caractere simetrice; Border – leziunea are margini
neregulate; Colour – leziunea se poate prezenta sub mai multe aspecte, incluzând
porțiuni mai închise față de margini; Diameter/Dynamics – diametrul leziunii poate
să crească, leziunea poate fi urmărită în evoluție). Pentru a avea certitudinea
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diagnostică, este însă necesară o investigație anatomopatologică, realizată ulterior
unei biopsii excizionale cu grosime integrală. (2)
Criteriile anatomopatologice ar trebui să includă: grosimea maximă a tumorii în
milimetri (scor Breslow), prezența ulcerațiilor, prezența regresiei, prezența marginilor
libere chirurgicale. În cazul tumorilor cu grosimea mai mică de 1 mm, este obligatoriu
să se precizeze rata mitotică. În cazul tumorilor avansate, este obligatoriu să se facă
screening pentru mutațiile genetice care pot fi tratabile, în special în rândul pacienților
cu boală metastatică (1,2).
Stadializarea tumorii este foarte importantă atât pentru alegerea liniei de
tratament cât și pentru extinderea investigațiilor de natură imagistică. În stadii
incipiente (T1a – grosime mai mică de 1 mm, număr scăzut de mitoze), nu sunt
necesare alte investigații. În stadii mai avansate, sunt necesare investigații
suplimentare (precum CT sau pet-CT) pentru o stadializare completă și corectă a bolii,
înainte de a realiza tratamentul (3,4).
Tratamentul în melanomul malign este de natură variată și poate include:
rezecție chirurgicală, chimioterapie, imunoterapie, terapie fotodinamică, biochimioterapie, terapie moleculară țintită. În cadrul tratamentului chirurgical în boala
loco-regională, principiile de bază gravitează în jurul a trei metode: excizie locală
lărgită (WLE – wide local excision), biopsia ganglionului santinelă (SNB – sentinel
node biopsy) și limfadenectomie (LND – lymphnodedissection). În funcție de stadiul
tumorii, se alege o combinație între WLE + SNB/ WLE + LND. În cadrul bolii
metastatice, tratamentul chirurgical este depășit, alegându-se o combinație între
imunoterapie și chimioterapie. Nu există un consens cu privire la tratamentul de primă
linie în cazul bolii metastatice (4).
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Prezentare de caz
Pacientul în vârstă de 47 de ani, se prezintă în serviciul medico-chirurgical cu o
formațiune tumorală cutanată laterotoracică dreaptă acuzând o senzație de usturime la
nivelul acesteia.
Pacientul este diagnosticat în antecedente cu hipertensiune arterială esențială
grad II risc mediu sub tratament cu Enalapril 5 mg, cu valori tensionale bine
controlate. Menționăm că tatăl pacientului a prezentat cancer de colon. Totodată,
pacientul nu a suferit nicio intervenție chirurgicală până în prezent. Neagă consumul
de toxice. Ca și condiții de viață și muncă, menționăm că pacientul locuiește în
apartament și este supus muncii la birou.
Boala actuală a debutat în mod insidios în urmă cu 6 luni, pacientul observând
o creștere în dimensiuni a unei efelide, precum și o modificare a pigmentării acesteia.
Pacientul este consultat inițial într-un serviciu dermatologic de unde se recomandă un
consult onco-chirurgical.
La examenul clinic, pacientul prezintă un ten de culoare deschisă, este
normoponderal (IMC 23.56 kg/m2), fără acuze subiective ale simptomatologiei
dureroase. La nivelul trunchiului se constată prezența a mai multor nevi pigmentari,
printre care se decelează formațiunea tumorală cutanată pigmentată la nivelul regiunii
laterotoracice drepte, având aspect clinic malign, sugestiv pentru un melanom primitiv
(hiperpigmentare, fără ulcerație, creștere verticală recentă, senzația de arsură locală în
antecedente, fără modificări ale tegumentului adiacent). La palpare se decelează un
bloc adenopatic axilar ipsilateral de 3 cm diametru, mobil față de planurile adiacente,
fără alte adenopatii superficiale palpabile (supraclaviculare, laterocervicale).
Pacientul este supus unor serii de investigații clinice, la solicitarea medicului
curant. În urma examenului de laborator, valorile analizelor sunt normale, pacientul
având o ușoară leucocitoză (11.800/mm3) și hipertrigliceridemie (282 mg/dl). Restul
analizelor: hemoleucograma, coagulograma, probele hepatice, probele renale, fără
modificări patologice.
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Se decide programarea pacientului într-un serviciu de imagistică, pentru
efectuarea unui CT toraco-abdomino-pelvin (februarie 2009). Pe rezultatul CT-ului se
decelează adenopatii axilare drepte multiple, fără alte modificări. Ecografia de părți
moi relevă însă prezența unor imagini ganglionare multiple de 3-10 mm diametru,
situate subclavicular drept. Se decide biopsierea blocului adenopatic axilar, pentru
a se determina originea acestuia, prelevându-se un ganglion de 1.3 cm. În urma
analizei histopatologie, originea este de melanom malign. Pe baza prezenței acestui
rezultat histopatologic, precum și apariția determinărilor secundare ganglionare, se
solicită și efectuarea unui CT cerebral cu substanță de contrast pentru excluderea unor
posibile determinări secundare. Examinarea nu relevă aspecte evolutive.
Pe baza investigațiilor clinico-imagistice, precum și anatomo-patologice, se
stabilește diagnosticul de melanom malign primitiv latero-toracic drept, cu
determinări secundare axilare drepte și adenopatii subclaviculare drepte. Ca și
diagnostic diferențial s-a luat în considerare orice altă origine tumorală a
adenopatiilor, acestea fiind excluse prin analiza histopatologică, precum și pe baza
anamnezei. S-au luat în considerare și antecedentele heredocolaterale ale pacientului,
însă s-a exclus patologia tumorală gastrointestinală în urma investigațiilor imagistice.
Ca și opțiune terapeutică s-a luat în considerare excizia locală lărgită a tumorii,
cu limfadenectomia axilară precum și excizia adenopatiilor subclaviculare, abord
latero-toracic. Ulterior, pacientul va fi supus unui tratament prelungit cu interferon.
S-a exclus opțiunea de excizie + biopsia ganglionului santinelă, diagnosticul fiind pus
deja pe baza biopsiei ganglionare efectuate precedent.
Protocol operator: Pacientul este așezat în decubit dorsal cu membrul superior
drept în abducție față de planul trunchiului, masa fiind înclinată la 15 grade înspre
stânga, pentru un abord mai bun al axilei de către operatorul principal, care va fi așezat
în unghiul format dintre trunchi și membrul drept. Operatorul secundar va fi situat de
cealaltă parte, iar instrumentarul va fi situat în spatele operatorului principal.
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În prim timp operator, se efectuează incizia arcuată la baza axilei drepte, precum
și disecția axilei. Se practică celulo-limfadenectomie axilară cu conservarea
principalelor elemente vasculo-nervoase axilare. Se realizează controlul și
completarea hemostazei, drenajul axilar și parasternal exteriorizate prin contraincizie,
sutura tegumentului și pansament.

Fig. 1. Grupele ganglionare axilare
În al doilea timp operator, se practică excizia locală lărgită a leziunii
laterotoracice. Se realezează controlul și completarea hemostazei, sutura tegumentului
și pansament.
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Fig. 2. Metoda de excizie a melanomului malign cu lambou cutanat
Postoperator,

evoluția

este

favorabilă,

fără

acuze

subiective

ale

simptomatologiei dureroase, iar 3 zile mai târziu pacientul este externat.
La laboratorul de anatomie patologică se trimite lamboul cutanat cu dimensiuni
de 7.5/3.5cm, cu țesut subcutanat de 0.6 cm ce prezintă formațiunea pigmentată
asimetrică de 1.3 cm diametru. Microscopic, formațiunea se dovedește a fi un
melanom malign de tip superficial alcătuit din celule de tip epitelioid pigmentate,
care nu determină ulcerația epidermului. Nivelul Clark 3, Indicele Breslow este de 1.5
mm, iar indicele mitotic este de 2 mitoze/mm pătrat. Marginile chirurgicale trec în
întregime prin țesutul sănătos. Din limfoganglionii analizați (în număr de 38), 35
prezintă metastaze tumorale; acești ganglioni au fost prezenți în toate etajele axilare.
Astfel, diagnosticul final se stabilește a fi melanom malign de tip superficial
pT2aN3MxL0V0.
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Pacientul începe tratamentul cu interferon din aprilie 2009 și urmează cu
regularitate controalele imagistice și clinice periodice. În urma unui control clinic
efectuat pe februarie 2010, se decelează clinic o serie de adenopatii laterocervicale.
S-a efectuat un consult ORL care a evidențiat adenopatii de dimensiuni variabile (0.51.5 cm) localizate în loja glandei submandibulare drepte, submentonier și în regiunea
laterocervicală inferioară dreaptă. Se recomandă efectuarea unei limfadenectomii
laterocervicale. Piesele sunt trimise la analiza histopatologică însă diagnosticul este
de hiperplazie foliculară și histiocitoză sinusală.
Ulterior, își continuă tratamentul, iar timp de 5 ani, pacientul nu prezintă nicio
recidivă, examenele clinice și imagistice fiind în limite normale. La efectuarea unui
CT de control (iulie 2016) s-a decelat un grup limfonodular localizat paraaortic drept
la nivelul bifurcației, cu diametrul de 43/23 mm. S-a decis ulterior, efectuarea unui
PET-CT și s-a evidențiat o formațiune tumorală infraduodenală paramediană dreaptă
foarte intens fixantă FDG cu adenopatii centimetrice în grăsimea mezenterică, fără
captare FDG.
Pe baza investigațiilor imagistice, se decide efectuarea unei laparatomii
exploratorii, cu scopul recoltării unei probe, diagnosticul de etapă fiind o suspiciune
de recidivă a melanomului operat anterior la nivel abdominal.
Protocol operator: pacientul este așezat în decubit dorsal, in Trendelenburg, cu
operatorul principal în partea dreaptă a pacientului, operatorul secondar de cealaltă
parte a mesei de operație. Se practică incizia mediană supraombilicală, iar la explorare
se constată o formațiune tumorală de circa 4 cm la nivelul mezocolonului
ascendent, dură, nodulară, ușor aderentă la cec și mezoapendice, cu plan de clivaj
între acestea; apendice retrocecal cu mai mulți ganglioni periapendiculari de circa 8
mm. Restul viscerelor sunt în relații normale, fără alte determinări secundare
decelabile palpatoric. Decolare colo-parietală dreaptă cu identificarea ureterului drept
și duodenului. Se identifică arterele ileo-biceco-apendiculară și artera colică dreaptă.
Se decide și se practică excizia formațiunii tumorale suspecte, apendicectomie cu
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închiderea bontului distal și biopsia ganglionului periapendicular. Se practică
controlul și completarea hemostazei cu laparorafie în straturi anatomice și pansament.
Postoperator, evoluția a fost favorabilă, pacientul fiind externat în decurs de o
săptămână, cu tranzitul intestinal reluat, micțiuni spontane fiziologice și plagă
chirurgicală suplă, curată, în curs de vindecare per primam.

Fig. 3. Stațiile ganglionare ale colonului
La laboratorul de anatomie patologică s-a trimis nodulul situat la nivelul
mezocolonului, o piesă de 8/5/3 cm cu prezența unei formațiuni nodulare de 4/3/4 cm
de culoare cenușiu albicioase, cu arii violaceu-negricioase, bine delimitată.
Microscopic, s-a evidențiat a fi un limfoganglion ocupat de o proliferare tumorală
malignă de tipul melanomului malign, cu morfologie epitelioidă, focare de necroză
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prezente, cu indice mitotic de 3-5 mitoze/10 HPF. Diametrul maxim al depozitului
tumoral metastatic este de 3.2 cm. Apendicele trimis nu prezintă elemente de
malignitate. Astfel, diagnosticul final se stabilește a fi metastază a melanomului
malign diagnosticat anterior la nivelul ganglionilor mezocolonului ascendent.
Ulterior, pacientul a continuat tratamentul stabilit pe secția de oncologie. S-a
decis testarea pacientului pentru eventualele mutații genetice. În urma analizei
genetice a probei trimise, s-a evidențiat o mutație p.V600E în gena BRAF.
În prezent, pacientul este sub observație oncologică, fără alte suspiciuni de
recidivă, ultima investigație fiind efectuată în octombrie 2018.
Discuții
Cazul prezentat prezintă o serie de particularități notabile. Una dintre ele este
apariţia tardivă a unei recidive la distanță, existând o durată de latență de aproape 5
ani între apariția unei recidive, pacientul fiind în parametri normali pe această
perioadă.
O altă particularitate este prezența unei recidive la distanță, fără apariția
recidivei locale sau la nivelul plăgii chirurgicale laterotoracice, într-o localizare rară
și anume la nivelul mezocolonului ascendent. Riscul unei astfel de tumori poate fi dat
atât de dificultatea în descoperirea acesteia cât și de complicațiile de natură locală
(ocluzie), abordul chirurgical fiind obligatoriu în astfel de cazuri.
Cu toate că se cunoaște caracterul agresiv al melanomului malign, recidivele
acestei boli fiind frecvente, foarte puține dintre cazuri vor recidiva la nivelul organelor
abdominale, în speță, la nivelul colonului. Aproximativ 1-3% din tumorile
gastrointestinale sunt recidive ale melanomului malign, iar dintre acestea, mai puțin
de 7% sunt situate la nivelul colonului. În cadrul acestor recidive tardive, se impune
o testare genetică pentru ajustarea tratamentului, și o supraveghere mult mai atentă a
pacienților (3, 6).
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Deși aproximativ 6% dintre pacienții cu melanom malign pot prezenta recidive
până la 10 ani distanță, aceste recidive au o rată de supraviețuire post recidivă mult
mai ridicată. Recidivele tardive pot fi asociate atât cu caracteristici tumorale (grosime
scăzută, non-ulcerate, nelocalizate la nivelul capului și gâtului, fără adenopatii), cât și
ale pacientului (vârstă sub 60 de ani, sex masculin), unele dintre aceste caracteristici
regăsindu-se și la pacientul nostru (7).
Melanomul malign poate avea un timp de recurență relativ scăzut, astfel e
crucial ca aceste controale imagistice să fie impuse încă din primul an de tratament.
Se poate lua în considerare o supraveghere CT la 3 luni în primul an de diagnostic.
De asemenea, PET-CT-ul poate juca un rol crucial în descoperirea acestor metastaze
la distanță (4,8).

Concluzii
În ciuda unui act chirurgical complet și corect, precum și a unui tratament
sistemic bine stabilit și o stadializare corespunzătoare, melanomul malign este o
patologie agresivă care trebuie foarte atent supravegheată. Chiar și o intervenție
promptă și un tratament rapid instituit nu poate oferi certitudinea lipsei recidivelor.
Acest caz evidențiază abordul multidisciplinar, atât chirurgical, oncologic, cât și
imagistic în soluționarea acestei patologii.
S-a obținut consimțământul informat al pacientului pentru publicarea acestor
date.
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