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Leiomiom uterin hemoragic – histerectomie totală  

laparoscopică asistată robotic cu anexectomie bilaterală 

 

Dan Damian Axente 

 

Disciplina Chirurgie V, Departament 7, Universitatea de Medicină și Farmacie  

„Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca, România 

 

Introducere 

Leiomioamele sau fibroamele uterine reprezintă cea mai frecventă patologie 

tumorală uterină1. Incidența acestor leziuni variază în funcție de vârstă, rasă, ajungând 

până la peste două treimi din femeile la vârsta reproductivă2. O treime din fibroamele 

uterine ajung să fie simptomatice, principalele simptome fiind menometroragia, 

durerea pelvină, sterilitatea, pierderea spontană a sarcinii3. 

Tratamentul leiomioamelor simptomatice poate fi medicamentos sau 

chirurgical. Alegerea tipului de intervenție la pacientele care necesită tratament 

chirurgical se face în funcție de dimensiunile și poziția fibromului, vârsta pacientei, 

dorința de a mai avea copii, prezența și gravitatea complicațiilor. Pentru pacientele 

care vor să-și păstreze funcția reproductivă se practică miomectomii prin abord 

transabdominal deschis sau laparoscopic sau rezecții histeroscopice. Majoritatea 

fibroamelor simptomatice ajung să necesite histerectomie totală sau subtotală, 

leiomioamele fiind principala cauză de histerectomie la ora actuală4. 

Odată cu apariția în chirurgia laparoscopică a diferitelor dispozitive de disecție 

și hemostază avansată cum sunt electrocauterul bipolar, sistemul LigaSure, foarfeca 

cu ultrasunete Harmonic Ultracision etc, procentul histerectomiilor minim invazive 

prin abord laparoscopic au crescut semnificativ5. Avantajele față de chirurgia deschisă 

sunt comune intervențiilor laparoscopice în general: traumatism chirurgical minim 
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asupra peretelui abdominal cu scăderea incidenței infecțiilor parietale, a eventrațiilor, 

reducerea sindromului aderențial postoperator, reluarea rapidă a tranzitului intestinal, 

mobilizare precoce la câteva ore de la intervenție, externare și reintegrare socială 

rapidă. 

Limitele intervenției laparoscopice, în afară de fibroamele de dimensiuni foarte 

mari, sunt legate de curba de învățare a chirurgilor și de gradele de libertate de mișcare 

limitate ale instrumentelor laparoscopice mai ales că histerectomiile totale impun 

închiderea bontului vaginal prin sutură laparoscopică6. 

Ținând cont de aceste realități s-a apelat la asistarea robotică a intervenției și în 

cazul histerectomiei la fel ca și în alte operații laparoscopice care presupun mișcări 

complexe într-un spațiu operator limitat cum ar fi: chirurgia urologică, chirurgia 

rectală sau a polului gastric superior, etc. 

 

Prezentare de caz 

 Pacienta în vârstă de 48 de ani prezintă de aproximativ 6 luni menometroragii 

în cantitate medie, persistente și o senzație de disconfort abdominal inferior, 

simptomatologie care în timp se accentuează și se asociază cu polakiurie, disurie. 

Pacienta prezintă în antecedente 4 sarcini și 2 nașteri fiziologice fără alte 

comorbidități. 

 Evaluarea ginecologică ambulatorie constând în: consult clinic, ecografie 

transabdominală și transvaginală, chiuretaj bioptic, citologie cervico-vaginală (Testul 

Babeș-Papanicolaou), computer tomografie (CT) abdominopelvină au exclus o 

patologie malignă și se pune diagnosticul de leiomiom uterin intramural hemoragic 

de 8/6/6 cm, cu compresiune pe vezica urinară. Pacienta este propusă pentru tratament 

chirurgical, intervenția programată de comun acord cu pacienta fiind: histerectomie 

totală cu anexectomie bilaterală prin abord laparoscopic. 

 Pacienta începe tratament ambulator de pregătire preoperatorie cu analogi ai 

hormonului natural eliberator de gonadotrofine (Diphereline – triptorelină). Evoluția 
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sub tratament este favorabilă, cu amenoree, lipsa efectelor secundare și reducerea în 

volum a corpului uterin. 

 Pacienta se internează în clinica noastră pentru tratament chirurgical prin abord 

laparoscopic în condiții de intervenție programată. 

 La internare, la examenul clinic pacienta prezintă un abdomen suplu, nedureros 

spontan sau la palpare, IMC 29 kg/m2. La tușeul vaginal combinat cu palparea 

abdominală se evidențiază corpul uterin mărit simetric în volum, dur, mobil, 

nedureros. 

 Analizele de laborator: hemoglobina 10,1 g/dl în rest fără modificări. După 

evaluarea preanestezică se începe pregătirea preoperatorie care constă în toaleta 

vaginală cu soluții antiseptice, clismă evacuatorie și măsuri de prevenire a bolii 

trombembolice. 

Dispozitiv operator 

 Pacienta în anestezie generală cu intubație orotraheală este în decubit dorsal și 

Trendelenburg, cu membrele inferioare poziționate pe suporturi în poziție 

ginecologică. Carul robotic este plasat pe mijloc, în poziție pelvină, la 40 - 50 cm de 

capătul distal al mesei de operație, carul optic lateral de carul robotic. Chirurgul 

operator robot așezat la consolă, chirurg operator echipat steril pe partea dreaptă sau 

stângă a pacientei în funcție de necesitate, chirurgul ajutor care utilizează 

manipulatorul intrauterin, este așezat pe scaun între membrele inferioare ale pacientei. 

 

Instrumente și aparatură specifice 

Sistem chirurgical daVinci SI: consola chirurgicală 

car robotic 4 brațe 

car optic: camera video/telescop High-definition 3D 

vision 

sursă lumină, monitor 

Instrumente de chirurgie 

robotică: 

disector Maryland, pense prehensiune, pensă bipolară, 

foarfecă disecție, portace, disector ultrasunet-Harmonic 
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Instrumente de chirurgie 

laparoscopică: 

pensa LigaSure Atlas, pense prehensiune, canulă de 

aspirație 

Alte instrumente: manipulator intrauterin, mocellator. 

 

 Poziționarea și calibrul trocarelor s-a făcut ca în figura 1. 

 

  

Fig. 1 a. Poziția trocarelor: TS-trocar scopic 12mm; TR-trocar robotic 8mm; TA-

trocar ajutător 10 mm; b. Brațele robotice în poziție operatorie 

 

Protocol operator 

 După inducerea pneumoperitoneului și introducerea telescopului am practicat 

explorarea laparoscopică a cavității peritoneale, poziționarea în Trendelenburg a 

pacientei și blocarea mesei de operație în această poziție pe toată perioada asistării 

robotice. Am cuplat robotul în poziție operatorie. Epiplonul, ansele enterale și parțial 

sigma au fost mobilizate cranial din pelvis. 

 Chirurgul ajutor, echipat steril, cu ajutorul manipulatorului intrauterin expune 

și pune în tensiune ligamentele lombo-ovariene pe rând, bilateral. Am practicat 

sigilarea și secționarea acestora, sigilarea și secționarea ligamentelor rotunde, 
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secționarea foiței anterioare apoi posterioare a ligamentelor largi până la ligamentul 

uterosacrat. Am secționat peritoneul uterovezical dintr-o parte în cealaltă și am 

decolat vezica urinară până la nivelul vaginului. (Fig.2) 

 

  

  

Fig.2 Detalii intraoperatorii: a. A uter, B ligament rotund stâng, C ovar stâng; b. 

secționarea aderențelor parietale ale sigmei (E); c. sigilarea și secționarea 

ligamentului lombo-ovarian stâng (D); d. secționarea peritoneului uterovezical cu 

decolarea vezicii urinare (F). 
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Am sigilat și secționat ligamentele uterosacrate, am secționat transversal 

peritoneul posterior și decolat spațiul rectovaginal. Prin folosirea manipulatorului 

uterin ajutorul expune pe rând, punând în tensiune artera uterină și ligamentele 

cardinale pe care le-am sigilat și secționat (Fig.3). 

 Am deschis vaginul la nivelul fornixului anterior pe cupa ceramică a 

manipulatorului uterin. Am secționat circular vaginul iar piesa de rezecție a putut fi 

exteriorizată prin bontul vaginal (Fig.3). 

 Bontul vaginal a fost închis prin sutură cu fir continu de vicryl 2/0. Drenajul 

fundului de sac Douglas l-am realizat cu tub perforat exteriorizat prin breșa de trocar 

după controlul hemostazei și lavaj cu ser fiziologic (Fig.3). 
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Fig. 3 Detalii intraoperatorii: a. sigilarea și secționarea arterei uterine stângi: A uter, 

B vezică urinară decolată; b. deschiderea fornixului vaginal anterior (D) pe cupa 

manipulatorului uterin (C); c. închiderea prin sutură a bontului vaginal; d. tranșa 

vaginală suturată 

 

 Pierderile sangvine au fost de 30 ml. 

Evoluția postoperatorie sub tratament de echilibrare hidroelectrolitică, 

anticoagulant subcutan, antialgic și mobilizare precoce a fost favorabilă, cu reluarea 

tranzitului intestinal pentru gaze la 12 ore postoperator, suprimarea drenajului în ziua 

1 postoperator și externare în ziua 2 postoperator. Pacienta a fost evaluată de medicul 

endocrinolog pentru tratament de compensare a funcției ovariene. 

 

Discuții 

 Particularitatea cazului o reprezintă abordul laparoscopic asistat robotic al 

histerectomiei totale cu anexectomie bilaterală. 

 Folosirea roboților chirurgicali și în chirurgia ginecologică a dus în centre 

specializate la creșterea procentului de histerectomii minim invazive laparoscopice7. 
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Argumentele care stau la baza acestei realități sunt particularitățile tehnice ale 

chirurgiei robotice. Aceste avantaje tehnice facilitează intervențiile care presupun 

mișcări complexe într-un volum operator restrâns, în cazul nostru pelvisul pacientelor.  

Instrumentele EndoWrist au grade de libertate de mișcare superioare mâinii 

umane, imaginea 3D cu capacitatea de mărire a imaginii, posibilitatea de reglare a 

gradului de transmitere a mișcării - motion scaling, absența tremorului fiziologic și 

ambidextria sunt avantaje tehnice superioare chirurgiei laparoscopice clasice8.  

Histerectomia robotică pentru patologia uterină benignă are rezultate bune, cu 

o rată a complicațiilor intra și postoperatorii reduse, rezultate superioare intervențiilor 

laparoscopice clasice în ceea ce privește rata de conversie, durata spitalizării și curba 

de învățare9,10. 

 

Concluzie 

 Histerectomia totală cu anexectomie bilaterală asistată robotic este o operație 

fezabilă și sigură care beneficiază din plin de avantajele tehnice ale chirurgiei 

robotice. 

 

În vederea publicării acestui caz a fost obținut consimțământul informat al 

pacientei. 
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Un caz particular de stenoză aortică – sindrom Heyde 

 

Elena Buzdugan  

 

Disciplina Medicală V, UMF Iuliu Hațieganu Cluj Napoca 

 

Introducere 

Stenoza aortică degenerativă este cea mai frecventă valvulopatie dobândită la 

vârstnici. Ea constă dintr-o îngustare progresivă a orificiului aortic, consecință a unui 

proces de inflamație cronică. Prevalența în populație a acestei afecțiuni este în relație 

directă cu avansarea în vârstă. Factorii de risc predispozanți sunt similari cu cei ai 

dezvoltării aterosclerosclerozei (sex masculin, hipertensiune arterială, fumat, 

dislipidemie), dar nu se cunoaște exact cauza precipitantă. Din punct de vedere 

morfopatologic se produce o alterare a structurii valvulare, cu îngroșarea cuspelor, 

fuziunea comisurilor și un grad variabil de calcifiere a pânzei valvulare. Chiar dacă 

valvulopatia este pentru o lungă perioadă asimptomatică, triada simptomatică 

definitorie este reprezentată de dispnee progresivă de efort, angină pectorală de efort 

și sincopă. În etapa de stenoză aortică strânsă soluția terapeutică clasică este 

reprezentată de înlocuirea valvulară, cu proteză biologică sau mecanică, procedură 

eminamente chirurgicală. Ultimii ani au adus în scenă și variante alternative, 

intervenționale sau hibride, deschizând calea sancțiunii terapeutice și pentru pacienții 

cu stare biologică precară sau cu comorbidități, până nu demult considerați cazuri fără 

soluții curative.  

Angiodisplazia gastrointestinală reprezintă o cauză neobișnuită, dar nu rară, de 

hemoragie digestivă la vârstnic. Această entitate patologică constă în dilatarea vaselor 

din structura peretelui tubului digestiv, mucoasă și submucoasă, predominant la 

nivelul colonului drept și al cecului.  
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O serie de cercetări au identificat și o anomalie de coagulare la pacienții cu 

stenoză aortică și hemoragie digestivă prin angiodisplazie gastrointestinală, de tipul 

unei forme dobândite de boală von Willebrand.  

S-a conturat astfel sindromul Heyde, definit de asocierea stenoză aortică 

degenerativă, angiodisplazie gastrointestinală și boală von Willebrand dobândită. 

Am ales acest caz pentru că a reprezentat în activitatea mea clinică o reală 

provocare. Iar aceasta nu din punctul de vedere al diagnosticului, ci al colaborării între 

specialități (cardiologie, gastroenterologie, hematologie, chirurgie cardiacă) și al 

ierarhizării optime a posibilităților terapeutice ce ne-au stat la îndemână pentru 

rezolvarea sa. Nu în ultimul rând, câștigarea încrederii pacientei pentru acceptarea 

deciziilor terapeutice propuse, uneori ca într-o sursă contracronometru, a reprezentat 

poate cea mai dificilă încercare. 

 

Prezentare de caz 

Pacientă în vârstă de 71 de ani, s-a prezentat în urgență în serviciul teritorial de 

cardiologie acuzând dispnee severă de repaus, cu ortopnee.  

Era cunoscută cu hipertensiune arterială esențială cu valori moderat crescute 

(sub tratament cu inhibitor de enzimă de conversie, diuretic înrudit tiazidic și 

anticalcic dihidropiridinic) și diabet zaharat (DZ) tip II (tratat cu antidiabetice orale). 

Pacienta nu a fost fumătoare și nu a consumat toxice. Actualmente este pensionară, 

dar a activat în domeniul contabilității. 

Remarcase în lunile premergătoare episodului acut ce a determinat prezentarea, 

în ciuda urmării tratamentului anterior instituit, un grad exprimat de scădere a 

toleranței la efort, manifestată prin dispnee inspiratorie.  

Episodul actual de dispnee severă de repaus cu ortopnee a survenit după un efort 

fizic susținut, pacienta însoțind nepotul în vârstă de 6 ani la plimbare în aer liber, prilej 

cu care a fost nevoită să se deplaseze mai mult decât uzual și, respectiv, să efectueze 

repetat efort de tip izometric. 
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Examenul clinic la prezentare decelează o pacientă obeză (indice de masă 

corporală 38 kg/m2), cu stare generală alterată, în ortopnee, cu paloare 

sclerotegumentară, raluri crepitante în cele două treimi bazale ale ambilor câmpi 

pulmonari, zgomote cardiace ritmice, tahicardice (AV=118/min), suflu sistolic gradul 

4/6 în focarul aortic, cu caracter dur, răzător, cu iradiere pe ambele carotide, 

TA=170/105 mmHg. Saturația în oxigen, sub oxigen administrat pe canulă nazală în 

debit de 4 l/min, a fost de 88%. Remarcabil la examenul clinic, în afara dispoziției 

predominant abdominale a obezității, se remarcă și mobilizare dificilă, cu limitare 

algică, a articulațiilor membrelor inferioare, atât a celor coxo-femurale, cât și a 

genunchilor bilateral, trădând artroză semnificativă.  

Electrocardiografic: ritm sinusal, ax QRS=+ 38 grade, fără elemente patologice 

notabile. 

Se interpretează clinic inițial ca edem pulmonar acut cu insuficiență respiratorie 

acută, la o pacientă hipertensivă, asociind o valvulopatie degenerativă de tip stenoză 

aortică, în condiții de ascensiune a valorilor TA și favorizat, mai probabil, de anemie 

de cauză neprecizată. 

Terapia de urgență a constat în administrare de oxigen pe mască nazală, diuretic 

intravenos (40 mg Furosemid), nitroglicerină în perfuzie cu 10 μg/minut, cu remisia 

în cca 30 de minute a tabloului de edem pulmonar acut.  

Un prim bilanț biologic confirmă parametrii de anemie severă hipocromă 

microcitară (hemoglobină=6,4 g/dl, hematocrit=22%, hemoglobină eritrocitară 

medie=21,9 pg/cel, volum eritrocitar mediu=75,7 fl, concentrație medie de 

hemoglobină/eritrocit=29 g/dl) și mai surprinde patologic leucocitoză cu formulă 

leucocitară normală (L=12,3x103 /μL), trombocitoză (644x103/μL), glicemie ușor 

crescută (131 mg/dl), absența reacția enzimelor de liză miocardică. Funcția hepatică 

și respectiv renală au fost normale.  

În completarea ulterioară a investigațiilor de laborator se validează caracterul 

feripriv al anemiei (sideremie=15 mg/dl și feritină=6,74 ng/ml, examen citologic - 
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frotiu sangvin cu seria eritrocitară cu anizocitoză -normo- și microcite, și hipocromie 

variabilă), detectarea de hemoragii oculte în scaun pozitivă, asociat seria granulocitară 

cu neutrofile hipersegmentate, și seria megakariocitară cu frecvente trombocite mici, 

precum și sindrom inflamator (VSH 89 mm la 1 h, fibrinogen 500 mg/dl).  

Examenul radiologic toracic, efectuat în condiții de stabilitate clinică, nu 

validează aspecte patologice semnificative, cu excepția unui desen interstițial 

pulmonar ușor accentuat. 

Ecocardiografia s-a efectuat cu ajutorul un aparat Aloka-Hitachi Alpha 

ProSound 7 cu transductor sectorial cu frecvența 1-5 MhZ. Se confirmă existența 

stenozei aortice cu valvă modificată degenerativ, cu deschidere greu apreciabilă 

datorită prezenței de calcifieri valvulare, ce determină transvalvular o velocitate 

maximă sistolică de 4 m/s și un gradient mediu de 40 mmHg, corespunzând unei 

stenoze severe. Ventriculul stâng apare remodelat prin hipertrofie concentrică, dar 

nedilatat, cu performanță sistolică păstrată și disfuncție diastolică tip restrictiv, 

explicând apariția edemului pulmonar acut în condiții de ascensiune a valorilor TA și 

sindrom cardiac hiperkinetic determinat de anemie. 

Pentru detecția sursei de hemoragie digestivă se efectuează, după stabilizarea 

clinică, endoscopie digestivă superioară și inferioară cu linie videoasistată tip Pentax. 

Se surprinde la endoscopia superioară aspect combinat de gastrită eritematoasă, 

angiodisplazii gastrice și metaplazie intestinală antrală (aceasta din urmă confirmată 

prin biopsie și examen histopatologic), respectiv la endoscopie inferioară 

diverticuloză sigmoidiană, fără marcă de hemoragie la vreun nivel al tubului digestiv.  

Imagistica abdominală a fost completată de examen ecografic pe aceeași 

platformă, Aloka-Hitachi Alpha ProSound 7, de această dată utilizând un transductor 

convex cu frecvența 3-6 MhZ. Se decelează asociat litiază biliară multiplă cu calcului 

de mici dimensiuni (între 5 mm și 1 cm), fără dilatare de căi biliare intra- și 

extrahepatice, ficat ușor crescut în dimensiuni, omogen, cu ecogenitate crescută și 

atenuare posterioară, aspect sugestiv steatozic, de asemenea, aortă abdominală 
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ateromatoasă. Examenul tomografic computerizat al abdomenului efectuat cu aparat 

Siemens Somatom 16 Slice, nativ și cu substanță de contrast, confirmă aspectele 

descrise, nu validează existența de formațiuni tumorale sau adenopatii semnificative. 

Diagnosticul final a fost de: edem pulmonar acut cardiogen, cardiopatie mixtă 

(valvulară, hipertensivă), stenoză aortică degenerativă severă, hipertensiune arterială 

esențială gradul II cu risc cardiovascular foarte înalt, tahicardie sinusală, gastrită 

eritematoasă, angiodisplazii gastrice, metaplazie intestinală antrală, diverticuloza 

sigmoidiană, steatoză hepatică, litiază biliară multiplă necomplicată, anemie severă 

hipocromă microcitară severă prin hemoragie digestivă obscură, leucocitoză și 

trombocitoză reactive, diabet zaharat tip II tratat cu antidiabetice orale echilibrat, 

obezitate gradul II cu dispoziție predominant abdominală, poliartroză. 

Diagnosticele diferențiale cu probabilitate mai înaltă care au fost luate în 

considerare: 

-  pentru afecțiunea cardiacă: cardiomiopatia hipertrofică obstructivă (tabloul clinic 

de edem pulmonar în condiții de suflu sistolic în focar aortic; iradierea pe carotide 

este însă în această situație absentă, iar aspectul electrocardiografic fără 

hipertrofie ventriculară stângă este rar întâlnit – ecocardiografia a exclus ipoteza) 

sau o formă de ischemie miocardică cu alterarea performanței ventriculului stâng 

(sindrom coronarian acut fără angor – adesea întâlnit la persoane vârstnice, 

asociind diabet zaharat complicat cu neuropatie – exclus în cazul nostru de absența 

modificărilor electrocardiografice și a reacției enzimelor de liză miocardică; 

cardiomiopatie ischemică dilatativă – de asemenea o formă de evoluție frecventă 

la vârstnici cu asociere de hipertensiune arterială și diabet zaharat, cu 

simptomatologie minim validată în condiții de limitare a mobilității datorită 

poliartrozei- de asemenea, exclusă ecocardiografic) 

- pentru afecțiunea digestivă: neoplazie digestivă (factori de risc multiplii pentru 

neoplazie digestivă, în special de colon – obezitate, sedentarism, diabet zaharat, 
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vârstă avansată), gastrită post-medicamentoasă (utilizare cronică de medicație 

antiinflamatoare pentru dureri articulare) 

- pentru afecțiunea hematologică: anemie Biermer (întâlnită la vârstnic, sau asociată 

afecțiunilor digestive cu atrofie gastrică), anemie aplastică sau alte neoplazii 

hematologice ce evoluează cu anemie (sindroame mielodisplazice, leucemii 

cronice, etc.)- diagnostice diferențiale tranșate pe baza analizelor de laborator și a 

imagisticii digestive 

Schema terapeutică după rezolvarea urgenței cardiologice de tip insuficiență cardiacă 

acută, anterior descrisă, a inclus asociere de vasodilatatoare (nitrați po, inhibitor de 

enzimă de conversie), diuretic (Indapamid), beta-blocant cardioselectiv, cu control 

adecvat al TA și AV. S-a propus adresarea pentru evaluare invazivă în vederea 

protezării valvulare, dar pacienta a refuzat la acel moment recomandarea. 

Pentru patologia digestivă s-a administrat antisecretor gastric de tip inhibitor de 

pompă de protoni inițial parenteral, apoi po. A fost adresată unui centrului regional de 

gastroenterologie, cu posibilități de terapie intervențională, unde s-a practicat terapie 

de coagulare endoscopică cu plasma argon a angiodisplaziilor gastrice. 

Pentru corecția parametrilor hematologici s-a administrat masă eritrocitară și 

preparat de fier parenteral.  

S-a menținut terapia cu antidiabetic oral anterior utilizat și s-a indicat terapie 

antialgică și antiinflamatoare topică pentru patologia artrozică, cu recomandarea de 

evitare a preparatelor de tip antiinflamator pe cale generală (oral sau rectal). 

Pacienta s-a externat ameliorată, fără simptome în repaus și la mobilizare 

ușoară, cu valori TA și AV în limite normale, fără elemente clinice de stază, cu 

corecția parametrilor hematologici, cu recomandarea de reevaluare cardiologică și 

gastroenterologică la 3 luni. 

Două luni mai târziu este readresată de medicul de familie pentru evaluare 

cardiologică acuzând astenie, fatigabilitate, apariție de dureri precordiale cu caracter 

sugestiv anginos, dispnee inspiratorie la efort minim. 
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Obiectiv se constată pacientă cu stare generală bună, afebrilă, cu reapariția 

palorii sclerotegumentare, control adecvat TA (120/70 mmHg) și AV (70/min), cord 

ritmic cu același suflu sistolic, cu caracterele anterior descrise. Nici de această dată 

electrocardiograma de repaus seriată nu a surprins elemente patologice sugestive de 

ischemie. Ecocardiografic s-a reconfirmat valvulopatia aortica de tip stenoză, 

cuantificată drept severă și nu s-au validat semne ecografice de evolutivitate. 

Datele de laborator constată reapariția anemiei, de această dată de severitate 

moderată (hemoglobină=8,7 g/dl, hematocrit=29,7%, hemoglobină eritrocitară 

medie=21,2 pg/cel, volum eritrocitar mediu=71,9 fl, concentrație medie de 

hemoglobină/eritrocit=29,3 g/dl), cu trombocitoză reactivă (527x103/μL) și 

persistența sindromului inflamator (VSH 105 mm la 1 h, proteină C reactivă 17 

mg/dl). După administrare de fier parenteral, s-a decis transferul pacientei în serviciul 

de gastroenterologie. S- a efectuat gastroscopie de control ce a validat apariția de noi 

angiodisplazii gastrice și a fost din nou tratată endoscopic prin coagulare cu plasma 

argon. 

În urma reiterării indicației de evaluare invazivă în vederea protezării valvulare, 

s-a prezentat o lună mai târziu în serviciu de chirurgie cardiacă. Explorarea 

coronarografică nu a decelat leziuni semnificative. Astfel că, după screening-ul 

eventualelor focare infecțioase (în sferă stomatologică, ORL, uro-genitală) care a fost 

negativ, s-a intervenit chirurgical, practicându-se protezare aortică cu proteză 

biologică tip Carpenter-Edwards din pericard bovin.  

Evoluția a fost bună, fără complicații semnificative, utilizând terapie 

anticoagulantă orală de tip antivitamină K (sub control INR cu țintă între 2-3) timp de 

3 luni postoperator, asociind antisecretor gastric.  

Controalele cardiologice efectuate în primul an postoperator (la 1, 3, 6 și 12 

luni) au constatat pacientă stabilă, fără acuze în repaus și la mobilizare uzuală, proteza 

biologică în poziție aortică normofuncțională, iar parametrii hematologici nu au 

semnalat recurența anemiei. Gastroscopia de control pentru supravegherea evoluției 
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metaplaziei intestinale, efectuată la un an postoperator, a constatat aspect neevolutiv 

al acesteia, dar și absența modificărilor de tip angiodisplazic.  

 

Discuții  

Încă din 1958, Edward Heyde, publica observații asupra unei serii de cazuri cu 

hemoragie digestivă importantă, fără cauză evidentă, la pacienți cu stenoză aortică. 

Ulterior, pentru pacienți cu această asociere (hemoragie digestivă+ stenoză aortică) s-

a demonstrat ca sursă de hemoragie relativ frecvent angiodisplazia cu localizare 

intestinală. Angiodisplazia la nivel de tract gastrointestinal superior a fost apreciată 

inițial ca fiind rară. De atunci însă, utilizarea largă a procedurilor endoscopice a 

validat angiodisplazia gastrică drept mai frecventă decât s-a crezut inițial, în special 

în grupul de vîrstă 65-75 ani. Anomalia de funcție plachetară asociată se poate 

confirma actualmente prin electroforeza în gel de SDS-agaroză a multimerilor de 

factor von Willebrand. 

Sunt mai multe ipoteze care încearcă să explice, pe de o parte asocierea între 

stenoza aortică și angiodisplazie, pe de altă parte între stenoza aortică și alterarea 

factorului von Willebrand. Ipoteza stres-ului de forfecare modificat, în condițiile 

undei de puls alterate, poate explica ambele modificări, fapt validat prin identificarea 

angiodisplaziei și în cazuri de cardiomiopatie hipertrofică cu stenoză aortică 

subvalvulară, dar și de anomaliile de funcție plachetară după distrucția multimerilor 

mari ai factorului von Willebrand la trecerea prin orificiul valvular îngustat. Alte 

ipoteze, care se referă la embolizări din structură valvulară sau la scăderea debitului 

cardiac, sunt mai puțin plauzibile. Există și sugestia alternativă, că stenoza aortică și 

angiodisplazia împărtășesc factori de risc comuni, explicând gradul lor ridicat de 

asociere. Ce s-a demonstrat însă este că ambele anomalii, atât cea apariție a 

angiodisplaziilor, cât și cea de alterare a funcției plachetare, pot remite după înlocuirea 

valvulară aortică. Mai mult, supradimensionarea protezei aortice în calea de ejecție a 

ventriculului stâng, ce realizează practic o stenoză prin proteză (prosthesis 
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missmatch), poate conduce la reapariția tulburărilor de coagulare. În orice caz, 

opțiunea pentru protezare se face către o proteză de tip biologic, care limitează 

necesarul terapiei anticoagulante. S-au descris și proceduri de implantare percutană 

de valvă aortică la pacienți cu sindrom Heyde cu comorbidități.  

În caz de eșec al controlului manifestărilor hemoragice după protezare 

valvulară, chirurgia abdominală, cu abordarea segmentelor de tub digestiv afectate 

rămâne soluția. Este recomandată însă abordarea inițială a leziunii valvulare, ce poate 

asigura parametrii hematologici mai favorabili intervenției ulterioare în sfera 

digestivă. 

Cazul prezentat are o serie de particularități. Pacienta prezenta multiplii factori 

de risc, comuni pentru patologie cardiovasculară de tip aterosclerotic și boală 

neoplazică digestivă. Cu toate acestea, nu a validat ateroscleroză semnificativă la 

evaluarea coronarografică și nici tumoră digestivă ca sursă a hemoragiei. Prezența 

metaplaziei intestinale, ca leziune precanceroasă în neoplasmul gastric, va impune 

însă supravegherea periodică endoscopică. Tabloul clinic de edem pulmonar acut la 

momentul diagnosticării valvulopatiei aortice este, de asemenea, un aspect rareori 

întâlnit, asocierea simptomatologiei anginoase sau a episoadelor sincopale 

determinând diagnosticul mai frecvent în stadii moderate ale afecțiunii. Localizarea 

angiodisplaziilor, atât inițial, cât și la recidivă, la nivel gastric, cu respectarea 

colonului (localizare predilectă conform datelor din literatură), este o altă 

particularitate.  

Este de menționat că nu a fost disponibilă o evaluare imagistică de tip capsulă 

endoscopică pentru explorarea intestinului subțire, precum nici analiza multimerilor 

de factor von Willebrand. Soluția terapeutică modernă, de tip coagulare endoscopică 

cu plasma argon la nivelul leziunilor angiodisplazice identificate, a oferit timpul 

necesar pentru optimizarea statusului pacientei, atât din punct de vedere psihologic, 

cât și medical, în vederea acceptării protezării valvulare aortice. Rezultatul final, cu 

absența recidivelor de tip hemoragie sau angiodisplazie, ameliorarea funcțională din 
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punct de vedere cardiac și creșterea calității vieții pacientei, a reprezentat încununarea 

unei colaborări interdisciplinare eficiente. 

Alături de respectarea regulamentului Comitetului de Etică din instituțiile unde 

a fost spitalizată, precum și de semnarea documentelor uzuale de consimțire asupra 

acceptării utilizării datelor medicale în activitatea didactică și științifică, pentru 

publicarea acestei prezentări de caz, după informare prealabilă asupra intenției, 

pacienta și-a exprimat acordul. 

 

Referințe 

1. Heyde EC. Gastrointestinal bleeding in aortic stenosis (Letter). N Engl J Med 

1958;259:196. 

2. Pareti FI, Lattuada A, Bressi C, et al. Proteolysis of von Willebrand factor and 

shear stress-induced platelet aggregation in patients with aortic valve stenosis. 

Circulation 2000;102:1290-1295.  

3. Gola W, Lelonek M. Clinical implication of gastrointestinal bleeding in 

degenerative aortic stenosis: an update. Cardiol J. 2010;17(4):330-334. 

4. Loscalzo J. From clinical observation to mechanism- Heyde’s syndrome. N 

Engl J Med 2012; 367:1954-1956. 

5. Swanson E, Mahgoub A, MacDonald R, Shaukat A. Medical and endoscopic 

therapies for angiodysplasia and gastric antral vascular ectasia: a systematic 

review Clin Gastroenterol Hepatol. 2014 Apr; 12(4):571-82. 

6. Jackson CS, Gerson LB. Management of gastrointestinal angiodysplastic 

lesions (GIADs): a systematic review and meta-analysis. Am J Gastroenterol. 

2014;109(4):474. 

7. Baumgartner H, Falk V, Bax JJ, De Bonis M et al. 2017 ESC/EACTS 

Guidelines for the management of valvular heart disease, EurHeartJ 2017;38: 

2739–2791.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20690087/


 
27 

8. Goldstone, AB, Chiu, P, Baiocchi, M, Lingala, B, et al. Mechanical or 

Biologic Prostheses for Aortic-Valve and Mitral-Valve Replacement. N Engl 

J Med 2017; 377:1847-1857. 

9. Akutagawa T, Shindo T, Yamanouchi K, Hayakawa M et al.Persistent 

gastrointestinal angiodysplasia in Heyde’s syndrome after aortic valve 

replacement. 2017; Intern Med 56: 2431-2433. 

10. Zullo A, Hassan C, Romiti A, et al. Follow-up of intestinal metaplasia in the 

stomach: When, how and why. World Journal of Gastrointestinal Oncology. 

2012;4(3):30-36.  

11. Balbo CP, Seabra LP, Galoro VG, Caputi G, Palma JH, Buffolo Ê. Heyde’s 

Syndrome and Transcatheter Aortic Valve Implantation. Arquivos Brasileiros 

de Cardiologia. 2017;108(4):378-380.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
28 

Variantă de sarcom cu evoluție bună: Dermatofibrosarcomul  

protuberans 

 

1Daciana N. Chirilă, 2Corina Vornicescu, 3,4Mihaela D. Chirilă,  

5Cătălina Bungărdean, 5,6Claudiu Mirescu, 1Tudor R. Pop,  

1Călin Ionescu 

 

1Departamentul de Chirurgie, Clinica Chirurgie V, Universitatea de Medicină și  

Farmacie "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca, România 

2Departamentul de Specialități Medicale, Clinica Dermatologie, Universitatea  

de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca, România 

3Departamentul Discipline Medicale, Facultatea de Medicină și Farmacie,  

Universitatea Oradea, România 

4Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” Oradea, România 

5Serviciul de Anatomie Patologică a Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, 

România 6Departamentul de Biologie moleculară și biotehnologie, Facultatea 

de Biologie și Geologie, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România 

 

 Introducere 

 Dermatofibrosarcomul protuberans (DFSP) este o tumoră malignă a țesuturilor 

moi și anume un sarcom, care se dezvoltă în straturile profunde ale tegumentului, 

putând avea numeroase prelungiri ce cresc în dimensiuni în țesuturile adiacente: 

adipos, muscular sau osos. Incidența DFSP este între 3 și 4,5 cazuri/un milion de 

persoane/an (Monnier et al 2006), (Rouhani et al 2008). Localizarea cea mai frecventă 

este descrisă la nivelul spatelui, dar există cazuri raportate în literatură și la nivelul 

membrelor, a capului și gâtului (cervicale). Obișnuit, formațiunea tumorală apare ca 

o mică pată colorată (roșietică, sau de culoarea cărnii) cu dimensiuni ce variază, 
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începând de la 1 până la 5 cm diametru, uneori tegumentul fiind plat sau depresionat, 

caracteristică însă fiind o creștere foarte lentă, având tendința de a forma un fel de 

noduli cutanați. Formațiunea prezintă o mare rată de recidivă, obișnuit locală, dar se 

poate întâlni și în alte părți ale corpului (în cca 5% din cazuri).  

 Am ales acest caz clinic pentru a fi prezentat datorită rarității acestor tumori 

cutanate, a dificultății diagnosticului și a faptului că a prezentat o caracteristică tipică 

DFSP, și anume recidiva locală apărută la un interval mare de timp după o primă 

excizie cutanată. 

 

 Prezentarea cazului 

 Pacienta în vârstă de 69 ani se adresează serviciului de chirurgie pentru prezența 

în regiunea suprapubiană și inghino-abdominală stângă a unei formațiuni tumorale 

cutanate de dimensiuni mari, ce a crescut lent. Din anamneza reiese că în urma cu cca 

15 ani din regiunea inghino-abdominală stângă a fost excizată o formațiune tumorală 

cutanată de dimensiuni mai mici decât cea actuală, pediculată, de dimensiunea unui 

“ou de găină”. Afirmativ nu s-a efectuat un examen histopatologic al formațiunii 

extirpate, considerându-se că este benignă. La cca 2 ani după excizie pacienta a sesizat 

reapariția tumorii cutanate ce a crescut lent în dimensiuni până la forma actuală, 

asociind uneori jenă dureroasă locală. Din antecedentele personale patologice am 

reținut bronhopneumopatie cronică obstructivă stadiul IV, insuficiență respiratorie 

cronică, scleroemfizem pulmonar, angină pectorală de efort, hipertensiune arterială 

stadiul II, spondilită cervicală, tratate medicamentos. De asemenea, a fost 

anexectomizată pe partea dreaptă și apendicectomizată la vârsta de 37 ani. 

 După cum se poate remarca în Fig. 1, localizarea tumorii cutanate a fost la 

nivelul regiunii pubiene și a regiunii inghino-abdominale stângi și prezenta noduli 

roz-roșietici de consistență fermă (Fig. 2), leziunile fiind neregulate, supradenivelate, 

localizate atât pe tegumentul acoperit cu păr cât și pe cel fără păr; în plus era foarte 

aproape de o cicatrice cheloidă retractilă mediană ombilico-suprapubiană, rezultată în 
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urma a trei operații de secțiune cezariană. De fapt, un prim consult dermatologic a 

considerat leziunea ca fiind o cicatrice cheloidă hipertrofică. 

 

Fig. 1. Formațiunea tumorală cutanată localizată suprapubian și în regiunea inghino-

abdominală stângă. Prezintă noduli roz-roșietici de consistență fermă, leziunile fiind 

supradenivelate, localizate atât pe tegument acoperit cu păr cât și pe cel fără păr. 

 

Fig. 2 Detaliu al formațiunii tumorale cu burjonări rozacee, de consistență fermă, 

aproape cartilaginoasă a tegumentului, formațiunea fiind mobilă față de planurile 

subiacente. 
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 Examenul ecografic de țesuturi moi, efectuată cu un ultrasonograf Hitachi 

Aloka (2013) a relevat formațiunea tumorală cutanată ce infiltrează țesutul adipos 

subtegumentar, fără a depăși fascia musculară (Fig. 3 și Fig. 4). Nu s-au pus în 

evidență adenopatii inghinale sau intraperitoneale. 

 

Fig. 3. Ultrasonografie de țesuturi moi, vizualizându-se formațiuni hipoecogene, mai 

inomogene, localizate la nivelul tegumentului și a țesutului adipos subcutanat, fără a 

invada fascia. 

 

Fig. 4. Formațiunea tumorală cutanată ce invadează țesutul celular subcutanat, 

imagine ultrasonografică. 
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 Analizele de laborator au evidențiat o discretă anemie și ușoară hiperglicemie. 

 S-a intervenit chirurgical în anestezie rahidiană, practicându-se excizia 

formațiunii în limite de siguranță macroscopică și reconstrucție tegumentară. Incizia 

a fost de formă eliptică ce circumscria la o distanță de cca 10 mm formațiunea 

tumorală cutanată localizată la nivelul regiunii inghino-abdominale stângi și 

suprapubian. S-a excizat în totalitate tumora împreună cu țesutul celular subcutanat 

afectat. S-a constatat că formațiunea tumorală nu ajunge la fascia subiacentă. 

Formațiunea avea 10/7/1,5 cm, având o prelungire laterală stângă de cca 3/2 cm, cu 

multiple burjonări, consistență fermă spre cartilaginoasă, țesutul adiacent fiind 

edemațiat. Datorită defectului mare tegumentar format în urma exciziei a fost necesară 

mobilizarea lambourilor cutanate, excizia cicatricii cheloide mediane ombilico-

suprapubiene postcezariană, mobilizarea lambourilor cutanate fiind realizată de 

ambele părți ale liniei mediane până la nivelul ombilicului. 

 Evoluția postoperatorie sub tratament antialgic, antiinflamator, antitrombotic a 

fost favorabilă, dar grevată de apariția unei dehiscențe a plăgii datorită tracțiunii mari 

exercitate asupra liniei de sutura tegumentară, deși la închiderea plăgii chirurgicale s-

a suturat și stratul subcutanat cu fire separate de material resorbabil. Plaga s-a vindecat 

definitiv după cca 4 săptămâni. 

 Conform AJCC (American Joint Committee on Cancer), stadializarea a fost IB 

(grad histologic scăzut): dimensiune de peste 5 cm, localizare superficială (față de 

fascia subiacentă), fără determinări secundare evidențiabile. Conform stadializării 

MSTS (Surgical Staging System of the Musculoskeletal Tumor Society) stadiul a fost 

Ia (grad histologic redus, formă localizată a tumorii, fără metastaze evidente).  

 Examenul histopatologic al piesei excizate, după fixarea la parafină, a evidențiat 

un fragment de tegument de 12,5/6/3,5 cm cu multiple formațiuni tumorale dermale 

confluente, ce ocupau 80% din suprafața piesei. Microscopic, secțiunile examinate 

prezentau structură de tegument cu glande sudoripare ecrine și țesut adipos 

subcutanat, cu o proliferare dermală ce infiltra țesutul adipos, compusă din celule 
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fusiforme cu nuclei alungiți și cu vârfuri ascuțite; proliferarea asocia arii colagene, cu 

un indice mitotic de sub 1/10 HPF; nu s-au pus în evidență arii de necroză, sau invazie 

angio-limfatică; celulele tumorale au fost negative pentru S100. Concluzia: 

dermatofibrosarcom protuberans. 

 Postoperator, pacientei i s-a recomandat consultul oncologic, însă a refuzat 

terapia adjuvantă, precum și controalele periodice, nerevenind la un control clinic 

decât peste doi ani. Astfel, la controlul la doi ani postoperator, nu se pun în evidență 

semne de recidivă locală (Fig. 5). Cicatricea cheloidă mediană retractilă s-a refăcut, 

pacienta și-a menținut supraponderea, dar este fără acuze subiective. Se va insista în 

continuare pentru efectuarea unei terapii moleculare adjuvante. Menționăm faptul că 

pacienta a semnat un acord informat pentru utilizarea fotografiilor sub protecția 

anonimatului. 

 

Fig. 4. Cicatricea postoperatorie la 2 ani. 



 
34 

 Discuții 

 Dermatofibrosarcomul protuberans (DFSP) este o tumoră malignă rară de piele 

ce apare inițial ca o leziune plată sau ușor elevată la nivelul tegumentului, o mica 

papulă asimptomatică sau o pată neindurată, deși există cazuri cu leziune 

subdenivelată a pielii, de consistență fermă, asemănătoare unei radiere la palpare. 

Leziunea își mărește progresiv dimensiunile până ajunge asemănătoare unui nodul. 

Ulterior se dezvoltă sub forma unei plăci indurate cu un diametru de câțiva centimetri, 

constituite din noduli neregulați, de consistență fermă, mobili la palpare dacă nu 

infiltrează țesuturile profunde (fascie, mușchi sau os), de culoare variabilă de la cea a 

tegumentului până la roșu-maroniu, putând fi prezentă și teleangiectazie la suprafața 

formațiunii sau la periferia acesteia. Creșterea DFSP este foarte înceată, astfel 

diagnosticul poate fi întârziat deseori luni sau ani de zile. De menționat faptul că poate 

fi unică sau multiplă, se dezvoltă relativ încet, dar în cca 15% din cazuri poate prezenta 

complicații de tipul sângerărilor locale sau să determine accentuarea sensibilității 

dureroase locale.  

DFSP a fost raportat pentru prima dată în anul 1890 (Lemm et al 2009), dar a 

fost definit ca fiind un dermatofibrom progresiv și recidivant de către Darier și 

Ferrand, iar în 1925 Hoffmann l-a denumit dermatofibrosarcom protuberans, fiind 

cunoscut în literatura de specialitate și sub denumirea de tumoră Darier-Ferrand, sau 

tumoră Darier-Hoffmann (https: // ghr.nlm.nih.gov / condition/ DFSP # synonyms). 

DFSP este considerat o formă de neoplazie cu grad variabil de malignitate, în general 

scăzut sau intermediar, metastazele fiind întâlnite foarte rar. În schimb, local poate 

recidiva frecvent. Este considerat ca fiind cea mai frecvent întâlnită cauză de sarcom 

cutanat, cu o incidență între 0,8-5 cazuri/1000000 persoane/an, deși constituie 2-6 % 

din totalitatea sarcoamelor (Heuvel et al 2010) și sub 0,1 % din totalitatea cancerelor. 

Trunchiul este localizarea cea mai frecventă (40-50 % din cazuri), apoi partea 

proximală a extremităților (30-40 % din cazuri), apoi capul și regiunea cervicală (10-

15 % din cazuri) (Gloster 1996), (Bowne et al 2000), (Chang et al 2004). Pacienta 
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noastră avea practic două leziuni situate una lângă cealaltă, separate de tegument 

sănătos, localizate la nivelul trunchiului. 

 DFSP în stadiul preprotuberant se poate împărți în trei forme: o formă 

sclerodermică (morphea-like) asemănătoare unei cicatrici, morphea (sclerodermie 

localizată), carcinom bazocelular formă sclerodermică, sau o placă de dermatofibrom; 

o formă atrofoderma-like, similară atrofodermei sau anetodermei și o formă de 

angiom-like cu malformații vasculare (Martin et al 2005). 

 Cauzele apariției acestei tumori sunt necunoscute (Hussain et al 2010), dar s-a 

constatat faptul că arsurile sau cicatricile chirurgicale pot crește riscul apariției DFSP. 

Sunt descriși și alți factori exogeni premergători apariției DFSP, cum sunt cicatricile 

după vaccin (McLelland 1988), radioterapie, nevi cutanți traumatizați, leziuni 

sifilitice, microtraumatismele tegumentului sănătos, leziuni de keratoză arsenicală 

iatrogenă sau profesională (Elamrani et al 2014).  

 Sunt descrise mai multe tipuri particulare de DFSP:  

a) tumora Bednar sau DFSP pigmentată; aceasta conține celule dendritice ce au o 

compoziție melanică, existând astfel celule colorate în nuanțe mai închise, putând 

avea culori diferite, inclusiv roșu și maroniu, reprezentând până la 5 % din toate 

cazurile de DFSP. 

b) DFSP mixoid; este rar și dificil de diagnosticat; acesta conține un țesut conjunctiv 

anormal sub forma unei strome mixoide 

c) fibroblastomul cu celule gigante, are un aspect similar DFSP; poate fi întâlnit ca 

leziune hibridă în cadrul unui DFSP; datorită afectării copiilor și adolescenților se mai 

numește și DFSP juvenil 

d) DFSP fibrosarcomatos cu tendință la metastazare; acesta este o formă mult mai 

agresivă de cancer cutanat.  

 Formele de tumori Bednar sau pigmentate au fost mai frecvent întâlnite la femei, 

la adulții între 30 și 50 de ani, la populația afro-americană. De asemenea, s-a constatat 
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faptul că în cazul apariției la femeile gravide, tumorile pot prezenta o rată de creștere 

mai rapidă, probabil datorită modificărilor hormonale.  

 Deși se consideră că nu se transmite ereditar, genetic s-a observant existența 

unei rearanjări de material între cromozomii 17 și 22. Mutațiile apar în celule după 

concepție și sunt prezente doar în celulele tumorale. A fost evidențiată fuzionarea unei 

gene COL1A1-PDGFB, aceasta codificând o proteină ce determină creșterea tumorii 

prin supraproducția factorului de creștere derivat trombocitar (PDGF). Modificările 

cromozomiale sunt reprezentate de o translocație ce duce la fuziunea colagenului de 

tip 1α1 (COL1A1) de la nivelul cromozomului 17 cu lanțul B al genei factorului de 

creștere derivat plachetar (PDGFB) situat pe cromozomul 22. 90 % din cazuri, 

indiferent de tipul histologic, prezintă translocația reciprocă caracteristică 

t(17;22)(q22;q13). DFSP se poate detecta (Noujaim et al 2015) prin fluorescenta in 

situ hybridization (FISH) și prin multiplex reverse transcription polymerase chain 

reaction (RT-PCR). Formele ce nu prezintă translocația menționată pot să nu răspundă 

favorabil la terapia moleculară cu Imatinib (Ugurel et al 2014). Unele dintre aceste 

cazuri pot răspunde favorabil la alte preparate inhibitoare ale tirozin-kinazei: sunitinib 

(Ugurel et al 2014) sau sorafenib (Fields et al 2011). Studiile imunohistochimice 

evidențiază pozitivarea pentru CD34 (sensibilitate între 84-100 %) și vimentin, 

precum și negativitate pentru S-100, factorul XIIIa și CD44. Pozitivitatea 

imunohistochimică pentru CD44 și stromelycin 3 (ST3) diferențiază DFSP de 

histiocitomul fibros benign, un dermatofibrom (Maggoudi et al 2006).  

 Diagnosticul diferențial în fazele inițiale trebuie să excludă lipoamele, chistele 

epidermoide, fasciita cheloidă sau nodulară (Angouridakis et al 2011). Mai târziu, 

după ce apar protuberanțele, este necesară excluderea unui granulom piogenic, dar și 

a altor tipuri de sarcoame de țesuturi moi, a histiocitomului fibros malign, 

fibroxantomului atipic, neurofibromului difuz, fibroblastomului cu celule gigante, 

liposarcomului mixoid, fibrosarcomului mixoid și melanomului desmoplazic (Laskin 

1992).  
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 Diagnosticul DFSP este de multe ori tardiv, mai ales dacă lipsește 

simptomatologia. În plus, medicii trebuie să recunoască tipul de leziune, care este 

întâlnită mai rar, putând fi confundată cu alte leziuni, mai ales în cazul stadiilor 

timpurii. Și în cazul nostru prima leziune apărută și excizată chirurgical a fost 

interpretată ca fiind o tumoră benignă. De cele mai multe ori DFSP ajunge să fie 

diagnosticat în momentul în care crește rapid în dimensiuni. Examenul histopatologic 

este cel care a stabilit diagnosticul final. 

 Din tumoră se poate efectua biopsie, care analizată anatomopatologic ne pune 

în evidență tumora cutanată rară. Nu am prelevat biopsie din tumoră, ci aceasta a fost 

excizată complet cu margini de siguranță. Singura investigație imagistică pe care am 

utilizat-o a fost ultrasonografia, ce a pus în evidență formațiunea tumorală care nu 

depășea fascia.  

 Dermatoscopia poate evidenția un model cu componente multiple conținând o 

combinație neregulată de caracteristici, printre care o rețea atipică delicat pigmentată, 

zone nestructurate hiper și hipopigmentate, dungi albe strălucitoare și vase lineare 

neregulate (Piccolo et al 2016).  

 În general se consideră că nu sunt necesare alte explorări paraclinice pentru 

stabilirea diagnosticului de DFSP. Totuși se pot utiliza: o radiografie toracică în 

vederea detectării unor eventuale metastaze pulmonare în cazul formelor recidivante 

sau a variantelor fibrosarcomatoase; o tomografie computerizată pentru detectarea 

metastazelor sau a invaziei osoase; un examen RMN ce pune în evidență marginile 

tumorii, eventual profunzimea invaziei. Ultrasonografia poate monitoriza evoluția 

DFSP și eventual determinările secundare ganglionare regionale. Și în cazul prezentat 

de noi ultrasonografia a evidențiat formațiunea tumorală ce era localizată la tegument 

și țesutul celular subcutanat, fără a invada fascia; de asemenea, nu s-au evidențiat 

determinări secundare ganglionare sau hepatice. În cazul existenței metastazelor 

examinarea PET-CT ar putea fi utilizată pentru monitorizare.  
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 Tratamentul poate fi realizat de către dermatolog pentru leziunile mici și de către 

chirurg în cazul formațiunilor mari sau atunci când este necesară mobilizarea largă a 

lambourilor cutanate. De fapt, este necesară o abordare multidisciplinară ce implică 

chirurgul, dermatologul, anatomopatologul, radiologul, oncologul, radioterapeutul, 

chirurgul plastician, dacă este necesară reconstrucția în cazul invaziei țesuturilor 

profunde sau a osului.  

 Terapia chirurgicală poate utiliza chirurgia micrografică Mohs și excizia 

chirurgicală clasică. Prima variantă implică ridicarea tegumentului strat cu strat, astfel 

încât ceea ce se excizează este analizat sub microscop până când stratul respectiv nu 

mai conține celule tumorale și astfel riscul de recidivă este foarte mult redus. În cazul 

în care avem tumori cu dimensiuni mai mari este necesară excizia chirurgicală, ceea 

ce implică excizia tumorii cutanate împreună cu țesut tegumentar sănătos în jurul 

acesteia. Marginea pozitivă reexcizată la peste 1 cm în țesut sănătos a fost urmată de 

supraviețuire fără recidivă la 5 ani la majoritatea pacienților cu DFSP de grad scăzut, 

fiind mai redusă în cazul formelor cu grad intermediar (Harati et al 2017). La ora 

actuală se consideră că excizia locală largă și operația Mohs, precum și combinația 

celor două tipuri oferă un bun control al DFSP (DuBay et al 2004). Extirparea tumorii 

fără margini de siguranță a condus la recidivă locală în cca 60 % din cazuri (Rutgers 

et al 1992). Încercarea de a exciza tumora în bloc cu o margine de siguranță între 2 și 

5 cm a reușit scăderea ratei recidivei la aproximativ 6 % (Fiore et al 2005), (DuBay 

et al 2004), (Forrozan et al 2012). DFSP are tendința de a invada înafara locului de 

origine al tumorii, astfel recidivează frecvent. În momentul în care operăm 

formațiunea tumorală există deja aceste prelungiri microscopice ce nu pot fi observate 

(Gloster 1996), existând tentacule ce se pot întâlni și la 3 cm pe linie orizontală 

distanță față de tumoră (Guillen și Cockerell 2001, citați de Lemm et al 2009). Rata 

recidivei scade spre 0 % dacă încercăm să avem excizată o limită de cca 5 cm în jurul 

tumorii (Arnaud et al 1997), (Lemm et al 2009). Această margine însă nu poate fi 

obținută întotdeauna, datorită complicațiilor ce pot să apară și a rezultatului cosmetic 
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nesatisfăcător. După cum am menționat anterior, rezecția micrografică Mohs 

presupune o examinare imediată microscopică (Loghdey et al 2014) până se constată 

absența celulelor tumorale, fiind preferată mai ales în cazul copiilor și adolescenților 

pentru rezultatele cosmetice bune, dar și acolo unde nu se poate efectua o chirurgie 

radicală (Nouri et al 2002). În acest caz ar fi suficiente margini între 1-1,3 cm (Saiag 

et al 2015). În general este recomandată tehnica Mohs (Saiag et al 2015), dar în 

cazurile în care aceasta nu se poate aplica, autorii recomandă efectuarea unei rezecții 

largi chirurgicale cu margini de siguranță de 3 cm (Fields et al 2011), (Saiag et al 

2015),, (Bichakjian et al 2014).  

 Aprox. 85-90% dintre tumorile DFSP sunt tumori low grade; 10-15 % conțin o 

componentă de fibrosarcom high-grade, în care transformarea este prezentă în mai 

mult de 5 % din volumul tumoral. Cele high grade recidivează mai frecvent și produc 

metastaze la distanță (Angouridakis et al 2011). 

 După o rezecție R0 nu se indică radioterapie. Indicația este pentru cazurile în 

care avem margini pozitive și reexcizia nu se poate realiza, în special în cazul apariției 

modificărilor fibrosarcomatoase (Dagan et al 2005), sau ca primă intenție pentru 

cazurile neoperabile (Castle et al 2013). Suprafața iradiată trebuie să cuprindă locul 

tumorii și o distanță de 3-5 cm în jur. Doza recomandată este între 60-70 Gy în 

fracțiuni de câte 2 Gy, în funcție de tipul rezecției R1 sau R2 (Saiag et al 2015), sau 

de 50 Gy în cazurile palliative (Lemm et al 2009).  

 Dacă întâlnim o tumoră foarte avansată, ce a metastazat sau a cuprins 

musculatura ori osul, este necesar un tratament adjuvant, terapia sistemică moleculară 

(Imatinib) sau radioterapia. Chimioterapia sistemică nu și-a dovedit eficiența (Lemm 

et al 2009). Imatinibul se recomandă pacienților la care chirurgia nu reprezintă o 

opțiune (nu poate rezolva tumora) sau dacă DFSP recidivează frecvent, prezența 

marginilor pozitive ori dacă prezintă metastaze. Rata de răspuns general, complet, 

parțial sau de stabilizare a bolii este de cca 65 %. Dozele obișnuite sunt de 400 mg/zi, 

400 mg de două ori/zi, sau 800 mg/zi, durata terapiei moleculare fiind între 2 luni și 
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2 ani (Dhir et al 2014). Aplicată ca terapie neoadjuvantă poate reduce dimensiunile 

tumorii și permite rezecția (Dhir et al 2014). Terapia moleculară țintită se face cu 

Imatinib, un inhibitor selectiv al tirozin-kinazei, analog al adenozin-trifosfatului, ce 

inhibă selectiv kinazele PDGFRß, ABL și KIT, împiedicând astfel proliferarea 

celulelor în DFSP și inducând apoptoza.  

 Radioterapia singură poate fi recomandată și pentru cazurile tumorilor ce nu pot 

fi excizate.  Prognosticul este în general unul favorabil, dar grevat de recidive. Se 

afirmă că odată cu introducerea chirurgiei Mohs rata recidivei a scăzut considerabil, 

având o rată de vindecare de 98 %. Un prognostic mai rezervat îl au pacienții cu 

metastaze, deși unele rezultate după utilizarea Imatinibului par să ofere încurajare. 

Metastazele izolate pot fi excizate chirurgical, iar dacă sunt afectați nodulii limfatici 

se indică limfadenectomie.  

 Datorită ratei mari de recidivă postoperatorie este recomandat controlul 

pacienților de către dermatolog la fiecare 3 luni apoi la 6 luni în primii 3 ani după 

terapie, ținându-se cont că majoritatea cazurilor de recidivă se întâlnesc în cursul 

acestor primi 3 ani. Ulterior, controalele clinice se pot rări la o dată pe an întreaga 

viață. La fiecare control este utilă o reluare a istoricului, reevaluarea sistematică a 

leziunilor, o examinare obiectivă completă, inclusiv a tegumentului, palparea zonelor 

excizate, a cicatricilor și a nodulilor limfatici regionali.  

  

Concluzie 

 DFSP este o tumoră cu grad redus de malignitate, fiind însă caracteristic faptul 

că poate recidiva frecvent, însă nu dezvoltă metastaze la distanță, cu excepția formelor 

particulare agresive. Este necesar să cunoaștem aceste tipuri de tumori cutanate, care 

pot fi eronat interpretate și astfel să se dezvolte pe suprafețe întinse sau în zone greu 

accesibile unei terapii chirurgicale cu limită de siguranță. De asemenea, pacienții 

trebuie evaluați și oncologic și să fie îndrumați pentru terapie moleculară sau 

radioterapie, mai ales în cazurile care recidivează. 
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Hipotermia – ucigașul silențios din sezonul rece 

 

Ovidiu-Sorin Chiroban, Claudia Ola, Dan Perju-Dumbravă  

 

Disciplina de Medicină Legală, Departament 4, Universitatea de Medicină şi  

Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, România 

 

Introducere  

Hipotermia aparține categoriei de morți violente prin factori fizici, alături de 

arsuri, presiune atmosferică scăzută sau crescută, radiații și curent electric (artificial 

sau natural). Conform Raportului asupra Activității de Medicină Legală din România 

(1), în anul 2017, hipotermia sau refrigerația a deținut un procent de 3,4% din totalul 

morților violente. Analizând structura deceselor de cauză violentă prin prisma 

mecanismelor tanatogeneratoare, cele mai frecvente în anul 2017 au fost: lovire cu/de 

corp dur (32,6%), asfixie mecanică prin spânzurare (17,1%) și intoxicații (9,1%). 

  Temperatura scăzută poate genera două tipuri de efecte patologice asupra 

corpului uman: locale (degerături) și generale (hipotermia). Cea de-a doua categorie 

de efecte intră în aria de interes a medicului legist mai mult decât prima, prin prisma 

cazurilor de deces produse, cel mai frecvent în anotimpul rece.  

 Cunoscută în literatura medico-legală ca și "moartea perfidă" sau "moartea 

dulce”, hipotermia este un dușman mortal la care se expun în anotimpul rece de cele 

mai multe ori accidental, oamenii fără locuință, practicanții de sporturi (hiking, 

alpinism, schi etc) sau cei care consumă cantități mari de alcool (2). În ceea ce privește 

celelalte două feluri juridice de moarte violentă, sinucidere sau omucidere, cazurile 

datorate hipotermiei sunt foarte rare. Au fost citate cazuri de sinucideri la psihopați 

(sindromul "ascunde-te și mori", întâlnit frecvent la bătrânii, care sunt găsiți decedați 

și dezbrăcați în ungherele locuinței neîncălzite, în diverse incinte sau în aer liber, în 

zăpadă) și omucideri (mai ales la nou-născuți sau copii mici) (2). 



 
46 

 Având în vedere că semnele de deces sugestive hipotermiei nu sunt întotdeauna 

prezente, diagnosticul este unul de excludere, prin corelarea modificărilor necroptice 

cu datele obținute odată cu efectuarea cercetării la fața locului. 

Am ales acest caz medico-legal, din două motive principale. În primul rând, a 

fost un cadavru care a prezentat mai multe modificări sugestive pentru diagnosticul 

de hipotermie, element destul de rar întâlnit în practica medico-legală. În al doilea 

rând, acest caz dovedește din plin efectul fatal al combinației dintre intoxicația 

voluntară cu alcool etilic și expunerea la temperaturi scăzute, care chiar dacă luate 

separat nu au potențial tanatogenerator, însumate pot să determine decesul. 

 

Prezentarea de caz 

Pacienta în vârstă de 60 ani, care locuia singură, a fost găsita decedată în 

februarie 2015, la domiciliu, în curte, în poziție ghemuită. Autopsia medico-legală 

completă 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 

particularitatea că lividitățile erau de culoare roșietice-violacei (Fig. 1), dispuse pe 

pârțile posterioare declive, în stadiul de imbibiție (nu păleau la digitopresiune), 

rigiditatea cadaverică era în faza de rezoluție, putrefacția nu era începută. Nu s-au 

constat semne de tratament medical. 
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Fig. 1. Lividități cadaverice roșietice-violacei. 

 

 Ca semne de violență am constatat prezența unor echimoze (Fig. 2) de culoare 

albastră-violacee situate pe genunchi și antebrațe. Tot la nivelul genunchilor am 

observat și prezența unor pete roz-roșietice (“eritemul rece”) (Fig.2). 
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Fig. 2. Echimoză albastră-violacee (pix albastru). Eritem rece (sageata albă). 

 

La examenul intern al cadavrului nu am decelat modificări patologice 

semnificative, cu excepția stomacului care a evidențiat prezența petelor Vishnevsky 

(Foto 3).  
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Fig. 3. Pete Vishnevsky la nivelul mucoasei stomacului. 

 

Examenul toxicologic a stabilit o alcoolemie de 1,95 g‰. 

Cauza medicală a morții s-a datorat hipotermiei pe fondul intoxicației 

etanolice. Pe suprafața cadavrului s-au constatat leziuni traumatice (echimoze) care s-

au putut produce prin lovire de corp dur și nu au avut rol tanatogenerator. Din punct 

de vedere medico-legal moartea a fost violentă. 

 

Discuții 

 Acest caz prezintă mai multe particularități notabile. Prima dintre ele se referă 

la culoarea lividităților cadaverice. În mod obișnuit lividitățile cadaverice sunt de 

culoare violacee. Însă în cazul în care culoarea lor este mai deschisă, roșietică, 

medicul legist se gândește la 3 posibile cauze de deces: intoxicația cu monoxid de 

carbon, intoxicația cu cianuri și hipotermia. Intoxicația cu monoxid de carbon a fost 

exclusă prin simplul fapt că pacienta a fost găsită în curte, în aer liber. Intoxicația cu 
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cianuri a fost exclusă de examenul toxicologic negativ. Singura cauză de deces care 

pleda pentru colorația roșietică a lividităților și era coroborată cu condițiile în care a 

fost găsit cadavrul, a fost hipotermia. Explicația colorației roșietice a lividităților în 

hipotermie se datorează scăderii consumului de oxigen din două motive: legătura 

oxigenului cu hemoglobina devine mai puternică și respectiv hipotermia încetinește 

metabolismul organismului. 

 O altă particularitate se referă la prezența petelor Vishnevsky. Modificări 

descrise de către cercetătorul rus cu același nume, acestea nu apar întotdeauna în 

cazurile de hipotermie. Aspectul observat la acest caz a fost de pete maronii cu 

diametrele cuprinse între 0,3 cm și 0,2 cm. Nu există un consens asupra mecanismului 

patogenetic însă cei mai mulți autori susțin că aceste modificări ale mucoasei gastrice 

s-ar datora unor hemoragii consecutive congestiei locale și leziunilor din plexul solar 

(2). De asemenea este important să se cerceteze și mucoasa duodenală, întrucât pot să 

apară și la acel nivel. 

A treia particularitate se referă la efectul intoxicației alcoolice neletale la un 

pacient expus la temperatură scăzută. Alcoolemia de 1,95 g/‰ prezentată de pacientă, 

prin ea însăși nu generează decesul. Aceasta întrucât este stabilită o valoare de 

minimum 3 g/‰, la care putem aprecia, că o persoană a decedat consecutiv 

intoxicației alcoolice acute (3). Cu toate acestea, alcoolemia prezentată de către 

pacientă se încadrează în faza a doua a intoxicației acute etanolice, faza medico-

legală, în care apar modificări de tipul: idei confuze, autocontrol suprimat,  cădere, 

vomă, tulburări ale stării de conștiență. Aceste modificări pot explica faptul că 

pacienta a căzut în curte și nu s-a mai ridicat, rămânând imobilizată și mai probabil 

adormind. În lipsa intoxicației etanolice acute, pacienta chiar dacă s-ar fi dezechilibrat 

din cauza suprafeței alunecoase, s-ar fi putut ridica și adăposti în casă. Însă, luate 

împreună, intoxicația alcoolică cu temperatură scăzută au dus la deces. 
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 Concluzie 

 Modificările sugestive morții prin hipotermie trebuie căutate cu atenție, prin 

disecția stomacului și a duodenului. Efectul cumulativ al unei intoxicații alcoolice 

neletale cu expunerea la temperatură scăzută poate duce la instalarea decesului. Este 

foarte importantă participarea medicului legist la cercetarea de la fața locului în 

vederea observării circumstanțelor în care a murit o persoană și coroborării lor cu 

datele obținute de la autopsie. 

  

 Consimțământul informat a fost obținut înainte de utilizarea datelor despre 

pacient în pregătirea prezentării cazului. 
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Tromboflebită superficială varicoasă a membrului inferior  

drept cu extindere în sistemul venos profund 

 

Sorin Crișan 

 

Clinica Medicală V, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”  

Cluj-Napoca; Secția de Medicină Internă, Spitalul Clinic Municipal Cluj- 

Napoca 

 

Introducere 

Boala venoasă cronică reprezintă o problemă de sănătate publică. Asocierea 

factorilor de risc ereditari și dobândiți favorizează, pe măsura înaintării în vârstă, 

creșterea incidenței și prevalenței acestei afecțiuni. Telangiectaziile, venele reticulare 

și varicele sunt cele mai frecvente manifestări clinice. Telangiectaziile interesează 

până la 80% din populația țărilor dezvoltate. Varicele afectează până la 64% locuitorii 

acestor țări (1-3).  

Boala varicoasă este, alături de traumatisme, hipercoagulabilitate și cancer, unul 

dintre principalii factori de risc pentru tromboflebita superficială (4). Această 

afecțiune se poate extinde spre sistemul venos profund prin ostiumul venelor 

superficiale și/sau prin comunicante (perforante). În unele cazuri, diagnosticul de 

tromboză venoasă profundă este stabilit în momentul prezentării bolnavului cu 

tromboflebită superficială. În alte cazuri, tromboza venoasă profundă este depistată 

tardiv, prin examinări ultrasonografice venoase repetate. Asocierea trombozei 

venoase profunde a fost identificată, într-o metaanaliză, la 6-53% din pacienții cu 

tromboflebită superficială (5). 

Cazul descris în cele ce urmează prezintă următoarele particularități: internarea, 

în regim de urgență, cu diagnosticul clinic de tromboflebită superficială, depistarea 
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trombozei venoase profunde în momentul internării într-o secție de Medicină Internă, 

identificarea și tratarea a numeroase comorbidități - așa cum se întâmplă, de obicei, 

într-o secție cu un asemenea profil. Vor fi prezentate, pe rând, modul de gândire și 

acțiunile întreprinse în Centrul de Primiri Urgențe și, apoi, în secția de Medicină 

Internă. 

  

Prezentare de caz 

Pacienta în vârstă de 67 ani, din mediul urban, s-a prezentat, în luna martie 2018, 

la Centrul de Primiri Urgențe al unui Spital Universitar pentru durere la nivelul 

membrului inferior drept. Anamneza în regim de urgență a pus în evidență 

următoarele caractere ale durerii: debut insidios în urmă cu 7-10 zile, amplificare 

progresivă, intensitate maximă la nivelul coapsei, iradiere spre regiunea inghinală, 

asociere cu modificări cutanate de tip inflamator. Pacienta a declarat că nu este 

alergică sau consumatoare de toxice. Bolnava era în evidența medicului de familie 

pentru hipertensiune arterială, dislipidemie și boală varicoasă. Medicația la domiciliu 

a fost reprezentată de amlodipină 5 mg/zi, perindopril 10 mg/zi + indapamidă 2,5 

mg/zi, simvastatină 40 mg/zi și diosmină 1000 mg/zi. 

Examenul obiectiv al membrelor inferioare a pus în evidență teleangiectazii, 

vene reticulare și varice până în treimea superioară a coapselor, depozite adipoase 

bilaterale cu dispoziție particulară (gleznă, fosă poplitee, triunghi femural), unghii 

îngroșate, deformate. La nivelul membrului inferior drept au fost depistate, în plus, 

următoarele modificări: placard eritematos indurat și cald pe fața anteromedială a 

coapsei, străbătut de un cordon sinuos, incompresibil și sensibil, dilatații venoase 

segmentare incompresibile pe fața posterioară a gambei, edem al piciorului și al 

gambei, semnul Homans pozitiv.  

Examenul obiectiv general și pe sisteme, efectuat în regim de urgență, a adus 

următoarele informații: înălțime 164 cm, greutate 110 kg, tensiune arterială 146/76 
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mmHg, alură ventriculară 60/minut, țesut adipos bine reprezentat, edentație parțială, 

abdomen flasc, cu bombare generalizată. 

Pe baza anamnezei și a examenului obiectiv, a fost stabilit diagnosticul clinic 

de etapă de tromboflebită acută varicoasă dreaptă (în teritoriul safenei mari și mici), 

celulită a coapsei drepte și insuficiență venoasă cronică bilaterală. 

A fost efectuată electrocardiograma (aparat BTL 08-LC) și au fost solicitate 

următoarele investigații: D-dimeri, hemoleucogramă, probe de coagulare, teste de 

citoliză, probe renale, glicemie, ultrasonografie Doppler venoasă. 

Electrocardiograma a relevat următoarele: ritm sinusal, frecventă 61/minut, ax 

QRS aproximativ 15o, ax T aproximativ 0o, ax P 0o, modificări anterioare de fază 

terminală (în derivațiile V1-V3), ușoară subdenivelare a segmentului ST în derivațiile 

D II și aVF (Fig. 1). 

 

Fig. 1. Electrocardiograma efectuată în Centrul de Primiri Urgențe 

 

Valorile parametrilor sanguini au fost următoarele: D-Dimeri 277,4 ng/ml 

(valori normale 0-500 ng/ml), leucocite 10,57 x 103/µl (valori normale 4-11 x 103/µl), 

hematocrit 40,9% (valori normale 40-54%), hemoglobină 13,3 g/dl (valori normale 

13,5-17 g/dl), trombocite 241 x 103/µl (valori normale 150-400 x 103/µl), INR 
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(International Normalized Ratio) 1,12 (valori normale 8,8-1,2), APTT (timp de 

tromboplastină parțial activată) 30 secunde (valori normale 20-38 secunde), AST 

(aspartataminotransferaza) 14 U/L (valori normale 0-35 U/L), ALT 

(alaninaminotransferaza) 12 U/L (valori normale 0-45 U/L), uree 35 mg/dl (valori 

normale 13-43 mg/dl), creatinină 0,92 mg/dl (valori normale 0,67-1,17 mg/dl), 

glicemie 119 mg/dl (valori normale 70-110 mg/dl). Probele sanguine s-au situat în 

limite normale cu excepția hemoglobinei, ușor scăzute, și a glicemiei, crescute în 

raport cu valoarea maximă admisă. Analizele nu au condus la modificarea 

diagnosticului clinic.  

Având în vedere modificările venoase și cutanate extinse și, în special, 

interesarea coapsei, a fost solicitată garda de medicină internă și s-a hotărât reținerea 

pacientei în Secția de Medicină Internă. A fost reluat examenul clinic. Anamneza nu 

a oferit informații suplimentare. Au fost confirmate modificările patologice de la 

nivelul membrului inferior drept (Fig. 2a,b). 

 

Fig. 2a. Semne inflamatorii la nivelul varicelor gambei și coapsei drepte. Placard 

eritematos al coapsei drepte. Depozite adipoase cu dispoziție particulară 
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Fig. 2b. Aspectul gambei drepte. Detaliu 

 

Din punctul de vedere al examenului obiectiv general și pe sisteme, a fost 

determinată circumferința abdominală (127 cm) și a fost calculat indicele de masă 

corporală (40,7 kg/m2). Au fost depistate următoarele modificări patologice: facies 

depresiv, semnul Frank bilateral, adenopatie submandibulară stângă cu dimensiuni 

mici, mobilă, insensibilă, semne inflamatorii la nivelul unor fire de păr de pe fața 

anterioară a toracelui. 

Examenul ultrasonografic venos cu compresiune în timp real a fost efectuat cu 

ajutorul aparatului Hitachi Aloka Arietta V 70. Aplicarea transductorului la nivelul 

pliului inghinal drept, în secțiune transversală și exercitarea unei compresiuni au 

relevat existența unui material incompresibil, hipoecogen și inomogen în interiorul 



 
57 

venei femurale comune (Fig. 3a). Incompresibilitatea este cel mai important semn 

indirect de tromboză acută în cazul examinării în modul B (6,7). 

 

Fig. 3a. Secțiune transversală cu compresiune la nivelul pliului inghinal drept. Vena 

femurală comună incompresibilă (10,2/11,7 mm) - tromboză acută. Legendă: AFC: 

artera femurală comună. VFC: vena femurală comună 

 

 Examinarea în sens cranio-caudal, în secțiune transversală, a condus la 

identificarea incompresibilității ostiumului, crosei și trunchiului safenei mari, aspect 

de tromboflebită acută (Fig. 3 b,c; Fig. 4 a,b,c). La nivel gambier, trunchiul și ramurile 

au prezentat varice cu perete suplu și compresibilitate totală. 
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Fig. 3b. Secțiune transversală cu compresiune în triunghiul femural drept. 

Incompresibilitate a ostiumului și crosei safenei mari precum și a femuralei comune - 

tromboză acută. Legendă: 1: artera femurală profundă. 2: artera femurală superficială. 

3: vena femurală comună. 4: vena safenă mare 

 

Fig. 3c. Secțiune transversală cu compresiune în triunghiul femural drept drept. 

Tromboză acută la nivelul crosei safenei mari și al femuralei comune. Legendă: 1: 

artera femurală profundă. 2: artera femurală superficială. 3: vena femurală comună. 

4: vena safenă mare. 5: ganglion inghinal 
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Fig. 4a. Secțiune transversală cu compresiune prin vena safenă mare la nivelul treimii 

superioare a coapsei drepte. Material hipoecogen, inomogen și incompresibil 

(8,8/11,4 mm) - tromb de tip acut). Legendă: VSM: vena safenă mare  

 

Fig. 4b. Secțiune transversală cu compresiune prin vena safenă mare în treimea 

mijlocie a coapsei drepte. Incompresibilitate (13,7/13,3 mm) - tromboflebită acută. 

Legendă: VSM: trunchiul venei safene mari  
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Fig. 4c. Secțiune transversală cu compresiune prin vena safenă mare în treimea 

inferioară a coapsei drepte. Incompresibilitate (10-12,1 mm în sens anteroposterior) - 

semn indirect de tromboză acută. Legendă: 1: varice. 2: trunchiul venei safenei mari  

 

 S-a trecut, apoi, la examinarea venei safene mari în sens cranio-caudal, în 

secțiune longitudinală (Fig. 5 a,b,c,d). 

 

Fig. 5a. Secțiune longitudinală prin crosa venei safene mari drepte. Material 

intralumenal inomogen, hipoecogen care pătrunde în vena femurală comună. 

Legendă: 1: vena femurală comună. 2: crosa venei safene mari 
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Fig. 5b. Secțiune longitudinală prin trunchiul venei safene mari în treimea superioară 

a coapsei drepte. Tromb inomogen și hipoecogen. Legendă: VSM: trunchiul venei 

safene mari 

 

 

Fig. 5c. Secțiune longitudinală prin trunchiul venei safene mari în treimea mijlocie a 

coapsei drepte. Tromboflebită acută tronculară. Legendă: VSM: trunchiul venei 

safene mari 
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Fig. 5d. Secțiune longitudinală prin trunchiul venei safene mari în treimea inferioară 

a coapsei drepte. Tromb cu aspect ultrasonografic acut. Legendă: VSM: trunchiul 

venei safene mari 

 

În continuare, au fost examinate trunchiul și ramurile venei safene mici. Au 

fost depistate varice. Numai varicele ramurilor mediale au fost incompresibile (Fig. 

6).  

 

Fig. 6. Secțiune longitudinală cu compresiune la nivelul jumătății superioare a feței 

posterioare a gambei drepte. Incompresibilitatea varicelor unor ramuri mediale ale 

venei safene mici. Tromboflebită acută varicoasă. Legendă: V: varice 
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Pe baza datelor clinice și a primelor investigații, au fost stabilite următoarele 

diagnostice de etapă (în legătură cu acuzele de la internare): tromboză acută femurală 

comună dreaptă, tromboflebită acută varicoasă dreaptă (sistem safenă mare cu 

interesarea ostiumului, crosei, trunchiului și a unor ramuri, sistem safenă mică - 

ramuri mediale), celulită a coapsei drepte și insuficiență venoasă cronică bilaterală. 

Au fost stabilite și alte diagnostice: hipertensiune arterială esențială, dislipidemie sub 

tratament, obezitate abdominală gradul III, posibil prediabet, anemie ușoară, foliculită 

a feței anterioare a toracelui. Prezența unor factori de risc pentru ateroscleroză și a 

semnului Frank, precum și aspectul electrocardiografic au condus la ridicarea 

suspiciunii de cardiopatie ischemică. 

A fost calculat clearance-ul creatininic (MDRD)- 64,9 ml/min/1,73 m2. S-au 

stabilit planul de investigații (analize de sânge, urină, scaun, electrocardiogramă în 

apnee inspiratorie, indice de presiune sistolică gleznă - braț, ecografie abdominală, 

ecocardiografie, radiografie toracică) și de consultații de specialitate (dermatologie, 

diabetologie), precum și planul de tratament. De menționat că a fost indicat un nou 

examen ultrasonografic venos pentru depistarea refluxului la nivel popliteu și a 

eventualelor modificări morfofuncționale ale sistemelor, profund și superficial, ale 

membrului inferior stâng.  

Rezultatele analizelor de sânge au fost următoarele: trigliceride 74 mg/dl (valori 

normale 0-150 mg/dl), colesterol total 165 mg/dl (valori normale 140-200 mg/dl), 

HDL-colesterol 63 mg/dl (valori normale 40-60 mg/dl), LDL-colesterol 87 mg/dl 

(valori normale 0-160 mg/dl), acid uric 5,4 mg/dl (valori normale 3,5-7,2 mg/dl), 

proteine totale 7,7 g/dl (valori normale 6,4-8,3 g/dl), glicemie 115 mg/dl (valori 

normale 70-115 mg/dl), hemoglobină glicozilată 6 g% (valori normale 4-6 g%), VSH 

(1 oră) 20 mm (valori normale 0-10 mm), proteina C-reactivă 5,86 mg/dl (valori 

normale 0-0,3 mg/dl), fibrinogen 674,7 mg/dl (valori normale 180-450 mg/dl).  

Examenul sumar de urină a fost normal. Reacția pentru hemoragie digestivă 

ocultă a fost negativă. Antigenul Helicobacter pylori a fost prezent. Pe 
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electrocardiograma în apnee inspiratorie au fost identificate modificările de fază 

terminală în derivațiile V1-V4 (Fig.7).  

 

Fig. 7. Electrocardiograma în apnee inspiratorie efectuată în secția de Medicină 

Internă 

 

Indicele de presiune sistolică gleznă-braț a fost normal bilateral (1,2 - valori 

normale cuprinse între 1 și 1,4). Ecografia abdominală a evidențiat următoarele 

aspecte patologice: chist simplu în segmentul hepatic VII, litiază veziculară unică, 

plăci de aterom inomogene la nivelul aortei abdominale, venă iliacă externă dreaptă 

ocupată, în întregime, de un material intralumenal hipoecogen, inomogen, total 

obstructiv (semnal Doppler absent). Ecocardiografia a depistat doar modificarea 

fluxului Doppler transmitral (raport E/A subunitar) - disfuncție diastolică ventriculară 

stângă de tip relaxare alterată.  

Pe radiografia toracică au fost identificate următoarele modificări: cord 

orizontalizat, arc II stâng rectiliniu, buton aortic larg cu aterom calcificat, leziuni 

fibronodulare parțial calcificate intercleidohilar bilateral, interstițiu pulmonar 
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accentuat, voalare inomogenă ușoară a câmpului pulmonar inferior drept, opacitate 

supradiafragmatică stângă de aproximativ 12/9 mm - aspect sechelar (Fig. 8). 

 

Fig. 8. Radiografia toracică. Incidență posteroanterioară 

 

Examenul ultrasonografic Doppler venos nu a depistat reflux patologic la 

nivelul popliteei și al venelor gambiere, bilateral. Referitor la membrul inferior stâng, 

patologia venoasă superficială a fost reprezentată de varice. 

În urma consultului dermatologic, au fost confirmate diagnosticele de celulită a 

coapsei drepte și foliculită a toracelui anterior. Tratamentul indicat a fost următorul: 

amoxicilină + acid clavulanic 2 flacoane/zi pe cale intravenoasă timp de 7-10 zile, 

comprese cu soluție de rivanol de 2 ori/zi (pentru celulită) și acid fusidic cremă - 
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aplicații locale de 2 ori/zi timp de 7 zile (pentru foliculită). Consultul diabetologic a 

confirmat suspiciunea de prediabet și a recomandat regim hipoglucidic. 

Diagnosticul final pozitiv a fost stabilit pe baza datelor clinice, a investigațiilor 

paraclinice și a examenelor de specialitate: tromboză acută dreaptă profundă 

(femurală comună, iliacă externă) și superficială varicoasă (sistem safenă mare, cu 

interesarea crosei, și mică), celulită a coapsei drepte, insuficiență venoasă cronică 

bilaterală clasa CEAP 2, hipertensiune arterială esențială gradul 2 cu risc adăugat 

foarte înalt, disfuncție diastolică ventriculară stângă (relaxare alterată), cardiopatie 

ischemică nedureroasă, dislipidemie sub tratament, obezitate abdominală gradul III, 

prediabet, stenoză aortică (toracică, abdominală) nesemnificativă hemodinamic, chist 

hepatic simplu, litiază veziculară unică asimptomatică, infecție cu Helicobacter 

pylori, anemie ușoară, edentație parțială, foliculită a feței anterioare a toracelui, 

onicomicoză a picioarelor. Diagnosticul diferențial nu a fost necesar, având în vedere 

aspectele patologice evidente, clinice și ultrasonografice. 

În perioada internării, tratamentul a avut, ca obiective principale, împiedicarea 

extinderii trombilor existenți în sistemul venos profund și superficial, evitarea 

apariției emboliei pulmonare și ameliorarea inflamației.  

Mijloacele non-farmacologice au fost reprezentate de regimul alimentar 

hiposodat, hipolipidic și hipoglucidic, de cruțare digestivă, poziția proclivă a 

membrului inferior drept și contenția elastică (fașă elastică de la spațiile interdigitale 

până în regiunea inghinală dreaptă). Tratamentul topic a presupus aplicarea, la nivelul 

coapsei drepte, a compreselor cu rivanol, și, la nivelul toracelui anterior, a cremei cu 

acid fusidic, conform indicațiilor medicului dermatolog. Pe tot parcursul internării, 

pacienta a primit informații referitoare la principalele aspecte clinice și evolutive ale 

bolilor venoase și ale afecțiunilor concomitente. I s-au înmânat două broșuri, 

importante în procesul de educație pentru sănătate (8,9). 

Tratamentul anticoagulant a constat din administrarea, în ziua internării, pe cale 

subcutanată, a tinzaparinei în doză unică de 19000 unități. În ziua următoare a fost 
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adăugată medicația anticoagulantă orală (acenocumarol - antagonist al vitaminei K), 

sub controlul INR. Anticoagularea pe cale parenterală s-a încheiat după 5 zile, când 

ținta terapeutică a INR a fost atinsă. Doza de acenocumarol a fost ajustată, periodic, 

în funcție de INR. 

Celelalte mijloace farmacologice au fost reprezentate de amoxicilină + acid 

clavulanic 2,4 g/zi (conform indicației medicului dermatolog), amlodipină 5 mg/zi, 

perindopril 10 mg/zi + indapamidă 2,5 mg/zi, simvastatină 40 mg/zi și diosmină 1000 

mg/zi. 

Evoluția clinică locală a fost favorabilă - semnele celsiene de la nivelul coapsei 

drepte s-au redus (Fig. 9a,b).  

 

Fig. 9a.Semne celsiene reduse la nivelul membrului inferior drept 
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Fig. 9b. Aspect ameliorat la nivelul coapsei drepte 

 

Valorile tensionale s-au menținut în limite normale. Pacienta a fost externată în 

ziua a 9-a cu următoarele indicații din categoria celor non farmacologice:  

• Control imediat la medicul de familie, urmat de examinare periodică, în 

funcție de evoluția simptomatologiei 

• Regim alimentar hiposodat, hipoglucidic, hipolipidic 

• Evitarea consumului în exces al unor alimente (varză albă, varză roșie, 

pătrunjel, spanac, praz, ceapă verde, ridichi, țelină, semințe de muștar, sâmburi 

de struguri, soia, nuci, maioneză, ulei de soia și rapiță), condimente (coriandru, 

mentă) și băuturi (ceai verde) cu conținut bogat în vitamina K 

• Evitarea consumului în exces al unor fructe (grapefruit, portocale de Sevilla, 

lime, avocado) și sucuri de fructe (suc de grapefruit) care sunt metabolizate, 

ca și acenocumarolul, la nivelul citocromului P450 
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• Cură de slăbire. Autocontrol periodic al greutății corporale 

• Hidratare adecvată (500-700 ml + diureza). Control periodic al diurezei 

• Evitarea consumului de alcool (în vederea prevenirii oscilațiilor INR) 

• Autocontrol periodic al tensiunii arteriale și al pulsului 

• Reguli de igienă specifice bolilor venoase ale membrelor inferioare (adoptarea 

poziției proclive, evitarea ortostatismului prelungit, poziției „picior peste 

picior”, statului în genunchi, imobilizării sau călătoriilor de lungă durată) 

• Evitarea mersului pe teren accidentat, a traumatismelor și a injecțiilor 

intramusculare 

• Continuarea aplicării feșilor elastice timp de 1-2 săptămâni. Ulterior, purtarea 

unui ciorap elastic cu chilot, după măsură, cu compresie medie (23-32 mm Hg 

la nivelul gleznei), timp nedefinit 

• Control INR la 2-4 săptămâni. Menținerea valorilor în cadrul țintei terapeutice 

(2-3) prin ajustarea dozei de acenocumarol 

• Control ultrasonografic Doppler venos peste 3 luni, cu programare 

• Determinarea indicelui de presiune sistolică la 1-3 ani, în vederea depistării 

precoce a contraindicațiilor compresiei elastice medii 

• Calculul periodic al scorului de risc trombotic Caprini 

• Luare în evidență la cabinetul de diabet. Control glicemic periodic 

• Control al probelor hematologice și inflamatorii peste 3 luni 

• Control al probelor renale peste 3-6 luni 

• Control al probelor lipidice peste 6-12 luni 

• Control dermatologic în săptămâna următoare externării 

• Control cardiologic ambulator periodic cu bilet de trimitere de la medicul de 

familie 

• Control periodic ultrasonografic abdominal. Examen chirurgical de urgență în 

cazul apariției colicii biliare 
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• Control stomatologic (tratamentul edentației parțiale) 

Tratamentul farmacologic a fost reprezentat de: 

• Amlodipină 5 mg 1-0-0 cu control al tensiunii arteriale și al greutății corporale 

• Perindopril 10 mg + indapamidă 2,5 mg 1-0-0 cu control tensional, al diurezei 

și al probelor renale 

• Simvastatină 40 mg 0-0-1 cu control al probelor lipidice. În funcție de 

simptomatologie, control în vederea depistării citolizei hepatice și a miolizei 

• Diosmină 500 mg 1-0-1 

S-a considerat că tratamentul infecției cu Helicobacter pylori rămâne a fi efectuat 

numai în cazul apariției sindromului dispeptic. 

Una dintre complicațiile posibile, în prezența tratamentului anticoagulant, ar 

putea fi reprezentată de hemoragie, în cazul INR instabil. În absența tratamentului, ar 

fi putut să apară embolia pulmonară. 

Ameliorarea fenomenelor clinice locale s-a făcut simțită încă din primele zile. 

În acest context, prognosticul, în prezența tratamentului complex, este favorabil.  

 

 Discuții 

În cele ce urmează vor fi prezentate principalele particularități ale cazului și 

discuțiile legate de ele.  

În urma examinării pacientei în Centrul de Primiri Urgențe, nu s-a ridicat 

suspiciunea de tromboză venoasă profundă, deci nu s-a calculat scorul clinic de 

probabilitate Wells (10,11). S-a solicitat, în schimb, determinarea concentrației D-

dimerilor, care a fost normală, și efectuarea examenului ultrasonografic venos. De 

remarcat că executarea tehnicii de compresie directă cu ajutorul transductorului, 

pentru punerea în evidență a trombozei acute, a întâmpinat dificultăți, în contextul 

leziunilor cutanate. Examinarea ultrasonografică a dovedit pătrunderea trombului, 

prin joncțiunea safeno-femurală, din sistemul venos superficial în cel profund.  
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În unele situații, simptomatologia interesării sistemului venos profund, la 

pacienții cu tromboflebită acută superficială, este nespecifică sau absentă (12,13). 

Exact așa s-a întâmplat în cazul acestei paciente.  

Dacă ar fi fost vorba doar de tromboflebita superficială cu o lungime mai mare 

de 5 cm, tratamentul ar fi putut fi efectuat cu fondaparinux sau cu heparină cu greutate 

moleculară mică, în doză profilactică, timp de 45 de zile (4,14-16). În cazul interesării 

sistemului venos profund, se apelează la heparină cu greutate moleculară mică în doză 

terapeutică, timp de 3 luni (6,7,14). Zierler (2016) precizează că doza terapeutică de 

anticoagulant trebuie administrată dacă trombul provenit din sistemul venos 

superficial ocupă cel puțin jumătate din lumenul venei profunde (6).  

Una dintre indicațiile primite de pacientă, cu ocazia externării, s-a referit la 

prezentarea, după 3 luni, la controlul ultrasonografic venos. Dacă nu vor fi depistate 

modificări ale sistemului venos profund, tratamentul anticoagulant va fi întrerupt. În 

caz contrar, el va fi continuat încă 3 luni, dacă riscul hemoragic este mic. 

O altă indicație s-a referit la calculul periodic al scorului de risc trombotic 

Caprini. Fiecare persoană ar trebui să își cunoască acest parametru. În cazul pacientei, 

în momentul externării, scorul de risc a fost 8 (câte 1 punct varicele, edemul, 

obezitatea; 2 puncte vârsta; 3 puncte tromboza venoasă profundă). În acest context, 

ea ar prezenta un nivel de risc tromboembolic (de recurență) înalt.  

Existența depozitelor adipoase cu dispoziție particulară se corelează, în general, 

cu un grad de insuficiență limfatică. În multe situații, acesta evoluează concomitent 

cu cea venoasă. În cazul pacientei prezentate, boala venoasă a fost încadrată în clasa 

CEAP 2 deoarece nu s-a considerat că edemul ar fi putut fi explicat numai în contextul 

bolii varicoase (18,19). Prezența bolii venoase cronice și tendința la retenția 

hidrosalină impun purtarea contenției elastice timp nedefinit. 

Comorbiditățile cardiovasculare și metabolice ar putea fi explicate în contextul 

acumulării unor factori de risc pentru ateroscleroză (vârstă, hipertensiune arterială, 

modificări ale metabolismului glucidic și lipidic). 
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În concluzie, am prezentat cazul unei paciente cu tromboflebită superficială 

varicoasă complicată cu tromboză venoasă profundă proximală. Prezența 

comorbidităților a condus la elaborarea unui plan complex de tratament.  

 

De menționat că a fost obținut consimțământul informat al pacientei referitor la 

participarea la învățământul medical și la folosirea informațiilor medicale în scopuri 

științifice. 
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Introducere 

Cancerul de col uterin se situează pe locul al doilea printre cele mai frecvent 

diagnosticate tumori maligne la femei după cancerul mamar și a treia cauză de deces 

prin cancer în rândul femeilor în țările în curs de dezvoltare1. Conform GLOBOCAN 

pentru anul 2018 la nivel mondial au fost estimate pentru a fi diagnosticate 567.847 

cazuri noi acestea reprezentând 3.2% din numărul total de cancere și au fost 

înregistrate 311.365 decese reprezentând 3.3% din numărul total de decese prin 

cancer. 2 

Cauza principală a cancerului de col uterin o reprezintă infecția HPV, care poate 

fi tranzitorie sau persistentă. În funcție de potențialul oncogenic tulpinile se împart în 

tulpini înalt oncogene (16,18, 31,33,35,39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 82, 26, 53, 66) 

și tulpini cu risc oncogenic scăzut (6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 72, 81) care cel mai 

frecvent pot duce la apariția verucilor genitale. Timpul necesar pentru ca infecția HPV 

să determine apariția CIN3 este 7-15 ani. Aproximativ 80% din femei vor avea o 

infecție HPV în decursul vieții dar fără a dezvolta displazie și vor elimina virusul. La 
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20% din femeile purtătoare de HPV vor apărea leziuni displazice, leziuni care pot 

regresa sau progresa către cancerul invaziv. 3,4  

În acest moment există 3 tipuri de vaccin HPV aprobate și disponibile : 3,6,7 

- vaccinul bivalent cu particule virus-like care oferă protecție împotriva 

tulpinilor 16 și 18 

- vaccinul tetravalent cu particule virus-like care oferă protecție împotriva 

tulpinilor 16, 18, 6 și 11 

- vaccinul nonavalent cu particule virus-like care oferă protecție împotriva 

tulpinilor 16, 18, 6, 11, 31, 33, 45, 52 și 58 

Toate cele 3 vaccinuri sunt eficiente împotriva infecțiilor asociate, displaziei 

colului uterin, vaginală, vulvară și anală.3,6,7 

În țările care au introdus vaccinarea anti-HPV la program de screening, la 3 ani 

de la introducere a fost observată scăderea incidenței displaziei de col cu grad înalt de 

malignitate, a prevalenței tulpinilor acoperite de vaccinuri și scăderea incidenței 

verucilor genitale. 3 De asemenea, scăderea incidenței cancerului colului uterin la 

nivel mondial se datorează implementării programelor de screening. 

Alți factori de risc sunt reprezentați de debutul precoce al activității sexuale, 

promiscuitatea sexuală, infecția virală cu virusul Herpes simplex, fumatul, utilizarea 

prelungită a anticontraceptivelor orale.1 

Clinic, cancerul de col uterin este asimptomatic, iar datorită acestui fapt 

cancerul de col uterin este frecvent diagnosticat in stadii tardive. Simptomele și 

semnele care ridică posibilitatea unui cancer al colului uterin sunt reprezentate de 

sângerare vaginala anormală în urma unui contact sexual, intermentruală sau spontan 

in postmenopauză la pacientele fără activitate sexuală, durere pelvină sau lombară, 

hematurie, polakiurie, rectoragie, constipație, scădere ponderală, anemie, leucoree 

fetidă. 1 

Pentru diagnosticul precoce al cancerului de col uterin este recomandat 

screeningul leziunilor precanceroase. Se recomandă efectuarea examenului citologic 
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de la vârsta de 18 ani până la 65 ani, anul, urmând a se efectua la interval de 2-3 ani 

doar după ce au fost înregistrate 3 determinări citologice normale consecutiv. 

Citologia cervicală se poate clasifica după sistemul Bethesda, sistemul displazie/CIN 

și sistemul Papanicolau. Actual, cel mai folosit este sistemul Bethesda. Pentru 

diagnosticul leziunilor preinvazive mai sunt utilizate colposcopia care se efectuează 

atunci când clinic colul prezintă aspect normal dar avem citologie anormală și 

conizația care are dublu rol, diagnostic și terapeutic.4 

Diagnosticul de malignitate al carcinomului invaziv al colului uterin se 

stabilește prin anamneză, examen ginecologic (inspecție, palpare, examen cu valvele, 

tușeu vaginal și rectal) și biopsie cu examen histopatologic.  

Bilanțul preterapeutic în cazul cancerului de col uterin este reprezentat de 

examen ginecologic, examinări de laborator, examinări radiologice (radiografie 

toracică, computer tomografie abdomino-pelvină, tomografia cu emisie de pozitroni 

PET/CT, RMN abdomino-pelvin), examinări endoscopice (cistoscopie, 

rectoscopie).1,5 

Stadializarea cancerului de col uterin se face pe baza sistemelor de stadializare 

propuse de Federația Internațională de Ginecologie și Obstetrică (FIGO) și TNM 

propus de către Uniunea pentru controlul Internațional al Cancerului (UICC). 5 

 

Stadializarea FIGO/TNM  

Stadiul 0/Tis,N0,M0 Carcinom in situ, carcinom 

intraepitelial. 

Stadiul I 

T1aN0M0 

 

 

 

 

 

 

Carcinom localizat strict la nivelul 

colului 

 IA: carcinom de col preclinic, 

diagnosticat numai prin examen 

microscopic 

 IA1: invazie stromală ≤ 3 mm în 

profunzime și ≤ 7 mm în suprafață  
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T1bN0M0 

 IA2: invazie stromală > 3 mm, dar nu > 

5 mm în profunzime, și ≤ 7 mîn 

suprafață 

 

IB: leziune evidentă clinic, localizată la 

nivelul colului sau leziune preclinică 

mai mare decât St IA 

 IB1: leziune cu dimensiune ≤ 4 cm  

 IB2: leziune cu dimensiune > 4 cm 

 

Stadiul II 

 

 

T2aN0M0 

 

T2bN0M0 

carcinom extins în afara colului, dar nu 

până la peretele pelvin. Tumora 

invadează vaginul, dar nu până la 1/3 

inferioară 

 IIA: fără invazie parametrială evidentă, 

invazia celor 2/3 superioare ale 

vaginului. 

IIB: invazie parametrială, dar nu până la 

peretele pelvin 

Stadiul III 

 

 

 

T3aN0M0 

 

T3bN0-1M0 

tumora se extinde până la peretele pelvin 

sau invadează 1/3 inferioară a vaginului. 

Se includ toate cazurile cu hidronefroză 

sau rinichi nefuncțional. 

IIIA: invazia 1/3 inferioare a vaginului, 

fără extensie la peretele pelvin 

IIIB: extensie până la peretele pelvin 

sau hidronefroză sau rinichi 

nefuncțional 

Stadiul IV 

 

 

T4aNx-1M0 

Oricare T, oricare N, M1 

tumora extinsă înafara pelvisului sau 

invadează mucoasa vezicală sau rectală. 

Edemul bulos al vezicii urinare nu se 

include în St IV. 

IVA: invazia organelor învecinate 

(biopsie pozitivă de la nivelul vezicii sau 

rectului) 

IVB: propagare la organe la distanță 
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Factorii de prognostic ai cancerului de col uterin includ dimensiunea tumorii, 

stadiul bolii, incidența metastazelor ganglionare, gradul invaziei tumorale, invazia 

spațiului limfo-vascular, statusul marginilor de rezecție și subtipul histologic. 1,5 

Tratamentul cancerului de col uterin se efectuează în funcţie de stadializarea 

bolii și conform ghidurilor de specialitate. Tratamentul de elecție în cazurile incipiente 

este reprezentat de intervenția chirurgicală care constă în histerectomie totală cu 

anexectomie bilaterală, iar în cazurile avansate loco-regional tratamentul constă în 

radioterapie internă, respectiv externă și chimioterapie.  

 

Prezentarea cazului 

Pacienta în vârstă de 51 de ani, aflată în evidența Institutului Oncologic „Prof. 

Dr. Ion Chiricuță” cu diagnosticul de carcinom scuamos invaziv moderat diferențiat 

al colului uterin stadiul IIB, chimiotrat, radiochimiotratat și brahitrat neoadjuvant.  

Antecedente heredo-colaterale – nesemnificative 

Antecedente personale patologice – hipertensiune arterială, artrită reumatoidă 

Antecedente personale fiziologice – menarha la 17 ani. Pacienta a avut două 

sarcini fiziologice la termen și nașteri naturale. 

Condiții de viață și de muncă – nefumătoare, angajată  

Istoricul bolii actuale 

Boala actuală a debutat la vârsta de 61 de ani prin menometroragii. La 

prezentare examenul clinic evidențiază formațiune tumorală de 2 cm care infiltrează 

2/3 din parametre. Se efectuează un raclaj endocervical al cărui examenul 

histopatologic evidențiază o proliferare tumorală de carcinom scuamos infiltrativ 

moderat diferențiat (G2), asociat unei displazii agravate NIC-3-H-SIL a epiteliului 

scuamos și displazie agravată NIC-3-HSIL pe fond de metaplazie scuamosă a 

epiteliului endocervical.  

Se efectuează o examinare computer tomografică abdomino-pelvinvă cu 

substanță de contrast pentru completarea bilanțului preterapeutic care evidențiază un 



 
80 

col uterin de 43 mm diametru cu infiltrare parametrială în 1/3 internă mai vizibilă în 

dreapta ; se mai evidențiază o adenopatie iliacă externă dreaptă de 13 mm diametru și 

alte adenopatii ai mici bilaterale de până la 7-9 mm ; nu se evidențiază adenopatii 

lombo-aortice. Markerul tumoral SCC are o valoare de 1.01 ng/l (valoare normal 

<2.7). 

Cazul pacientei a fost prezentat în cadrul comitetului de tumori ginecologice 

care recomandă secvența terapeutică constând în chimioterapie, radiochimioterapie 

concomitentă și brahiterapie.  

În perioada iunie-septembrie 2016, pacienta a efectuat șase cicluri de 

chimioterapie (Carboplatin+Paclitaxel), chimioterapia a fost bine tolerată. Examenul 

ginecologic după șase cicluri de chimoterapie evidențiază col uterin cu relicvat 

tumoral de aproximativ 1 cm, parametru drept infiltrat ½, parametru stâng infiltrat 

2/3. 

Ulterior, pacienta s-a prezentat pentru debutul radiochimioterapiei 

concomitente care a fost temporizată din cauza toxicității hematologice manifestată 

prin anemie gradul III, neutropenie gradul III și trombocitopenie gradul II. 

Radioterapia a fost temporizată până la normalizarea valorilor hemoleucogramei.  

În perioada octombrie-noiembrie 2016, pacienta a efectuat 30 ședințe de 

radioterapie la nivelul pelvisului cu doza totală de 60 Gy (2 Gy/ședință). Concomitent 

au fost administrate cinci cicluri de chimioterapie cu Cisplatin cu rol de 

radiosensibilizator. Chimioterapia a fost marcată de toxicitate hematologică 

manifestată prin anemie gradul II, leucopenie gradul II și neutropenie gradul II, care 

ulterior au fost corectate. În aceeași perioadă pacienta a efectuat trei ședințe de 

brahiterapie utero-vaginală cu doza 21 Gy (3Gy/ședință). La sfârșitul radioterapiei 

examenul ginecologic evidențiază col uterin mic, dur, neregulat, de aproximativ 2 cm, 

parametrul drept infiltrat până la perete. 
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Evoluție  

După terminarea tratamentului neoadjuvant pacienta s-a prezentat la controalele 

periodice în mod regulat. Examinările ginecologice au evidențiat colul uterin liber, 

parametre fibroase, simfiză vaginală superioră cu hemoragie la atingere. S-a solicitat 

un consult chirurgical efectuându-se cu acest prilej o biopsie vaginală care nu a 

evidențiat semne de malignitate.  

În iulie 2018, la controlul periodic pacienta prezintă rectoragie minimă post-

radică pentru care se administrează tratament cu Salofalk.  

 

Discuții 

Având în vedere stadiul pacientei, supraviețuirea la 5 ani conform literaturii de 

specialitate este de 60-65%. Pacienta prezentată mai sus la un an de la terminarea 

tratamentului are o evoluție bună, urmând în continuare a fi urmărită clinic și imagistic 

la intervalele de tip stabilite de către medicul curant. 

Conform ghidurilor, stadiul IIB este considerat un stadiu avansat loco-regional 

iar tratamentul constă în radioterapie externă și internă, asociat cu chimioterapie pe 

bază de platină. Cazul de față nu face excepție de la ghidurile de specialitate, 

respectându-se protocolul instituțional adaptat după protocoalele internaționale.  

Un aspect particular al cazului îl constituie apariția rectitei radice, la aproape un 

an de la terminarea radioterapiei. Rectita radică reprezintă o complicație tardivă a 

radioterapiei, care în majoritatea cazurilor se manifestă prin rectoragii, iar în funcție 

de frecvența și severitatea acesteia tratamentul este unul medical sau endoscopic prin 

coagulare cu plasma argon. Complicația cea mai severă a rectitei radice o reprezintă 

fistula recto-vaginală sau fisura rectală.  

Reacția tardivă este considerată complicația care apare sau se menține la peste 3 luni 

de la debutul radioterapiei.  

În vederea publicării acestui caz a fost obținut consimțământul informat al 

pacientei. 
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Introducere  

Tulburarea organică a dispoziției numită și tulburarea dispoziției datorată unei 

condiții medicale generale reprezintă o boală psihică de tip afectiv pentru care există 

o relație de cauzalitate cu o suferință organică. Probabilitatea ca o afecțiune somatică 

să fie cauza unei tulburări afective depinde de o serie de factori: absența episodului 

dispozițional înaintea instalării patologiei somatice, potențialul condiției medicale 

generale să determine apariția simptomelor psihice și apariția simptomelor psihiatrice 

la scurt timp după instalarea sau agravarea bolii, în special dacă tabloul psihiatric se 

remite odată cu patologia somatică (1). Așadar, pentru diagnosticarea tulburării 

organice a dispoziției sunt necesare o serie de elemente de natură somatică (simptome 

fizice/analize medicale) care să explice legătura dintre o boală organică și tabloul 

clinic psihopatologic pentru care pacientul se prezintă la psihiatru. Astfel de cazuri 

presupun o echipă medicală complexă specifică pentru fiecare pacient în parte.  
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În funcție de modificarea dispoziției există patru subtipuri de tulburare organică 

afectivă, și anume:  

1. Cu elemente depresive: în cazul în care dispoziția este depresivă dar 

pacientul nu întrunește criteriile pentru Episod Depresiv Major; 

2. Cu episod de tip major depresiv: când se întrunesc criteriile pentru episod 

depresiv major; 

3. Cu elemente maniacale: când pacientul prezintă o dispoziție elevată, 

euforică sau iritabilă;  

4. Cu simptome mixte: sunt prezente deopotrivă simptome maniacale și 

depresive dar niciunele nu sunt predominante. (1) 

Principalele boli somatice care pot determina apariția unei tulburări afective 

sunt HIV/SIDA, diabetul, artrita, accidentele vasculare cerebrale, Boala Parkinson, 

Boala Huntington, scleroză multiplă, Boala Alzheimer, deficitul de vitamina B12, boli 

autoimune (Lupusul eritematos sistemic sau poliartrita reumatoidă), infecții (hepatita, 

mononucleoza, herpes), tumori, epilepsia, trumatism cranio-cerebral, 

hipotiroidism/hipertiroidism (2). În cazul unui accident vascular cerebral, instalarea 

simptomelor de tip depresiv începe chiar din următoarea zi sau primele zile și durează 

în medie 9-11 luni. Pentru boala Huntington sau Parkinson, starea depresivă poate 

preceda apariția simptomelor motorii și cognitive specifice acestor boli. Depresia este 

considerată simptomul principal de debut pentru boala Huntington (1). În general, 

tumorile cerebrale determină în 78% din cazuri apariția și a unor simptome de ordin 

psihiatric dar debutul bolii cu simptome psihiatrice este prezent la 18% dintre pacienți. 

Cele mai frecvente manifestări psihiatrice datorate unei tumori cerebrale sunt: 

dispoziția depresivă sau maniacală, apatia, simptomele psihotice, tulburare a 

personalității, tulburările de alimentație (3).  

Conform Manualului de Diagnostic și Statistică a Tulburărilor Mentale - ediția 

V (DSM - V) tulburarea organică a dispoziției – tip depresiv are următoarele criterii 

de diagnostic: 
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A. “O perioada evidentă și persistentă de dispoziție depresivă sau scăderea 

marcată a plăcerii pentru toate, sau aproape toate, activitățile, care 

predomină tabloul clinic. 

B. Există o dovadă din istoric, examinarea fizică sau examinări de laborator 

că simptomele sunt consecința fiziopatologică directă a unei alte condiții 

medicale.  

C. Simptomele nu apar exclusiv în timpul unui episod de delirium. 

D. Simptomele cauzează suferință semnificativă clinic sau alterări sociale, 

ocupaționale sau în alte arii importante ale funcționării.” (1) 

În ceea ce privește criteriile Clasificării Internaționale a Tulburărilor Mentale și 

de Comportament (ICD -10) acestea presupun “existența relației de cauzalitate, 

demonstrarea independentă a prezenței acestora, tulburarea psihică trebuie să urmeze 

prezumtivul factor organic și să nu reprezinte răspunsul emoțional al pacientului la 

constatarea unei tulburări cerebrale”. (4) 

Meningiomul este cea mai frecventă tumoră cerebral primară, reprezentând 

aproximativ 30% din tumorile sistemului nervos central la adult. Incidența crește cu 

vârsta și prezintă o predominanță remarcabilă la femei între a 3-a și a 6-a decadă de 

vârstă. În general, meningiomul este diagnosticat incidental și este o tumoră solitară. 

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, meningioamele pot fi clasificate în trei 

categorii: meningiomul benign (peste 90% din cazuri), meningiomul atipic (5%-7% 

din cazuri) și meningiomul anaplazic (3% din totalul cazurilor). Din punct de vedere 

histopatologic, meningiomul se dezvoltă din celulele meningoteliale ale arahnoidei, 

care face parte din meninge (5). Tabloul clinic dat de meningiom depinde de mărimea 

tumorii și localizare. Cel mai frecvent, meningiomul debutează monosimptomatic cu 

cefalee, crize epileptice sau nevralgie facială. La acestea, se pot adăuga pe măsură ce 

tumora se dezvoltă o serie de alte simptome neurologice de focar dar și psihiatrice. 
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Prezentare de caz 

Vă prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 73 de ani, care solicită asistență 

medicală într-un Spital Universitar în condiții de internare voluntară, pentru un tablou 

psihopatologic dominat de dispoziție tristă, anxietate difuză, scăderea atenției și a 

memoriei de fixare, randament util personal redus, tulburări hipnice mixte și tulburări 

de apetit alimentar. 

Din antecedentele heredocolaterale, menționam faptul că tatăl este decedat și a 

suferit de hipertensiune arterială, iar mama prezintă calculi renali. 

Din antecedentele personale patologice ale pacientului, reținem că prezintă 

următoarele boli somatice: hipertensiune arterială, fibrilație arterială, litiază renală 

(operată de două ori), adenom de prostată, eventrație abdominală operată. De 

asemenea, pacientul este sub tratament cu Propafenonă 3 cpr./zi (antiaritmic), 

Acenocumarol 2 mg - 6 zile, 1 mg -1zi (antitrombotic), Amlodipină/Valsartan 

10/160mg/zi (tratamentul hipertensiunii arteriale), Allopurinol 100mg/zi (profilaxia 

recidivei litiazei renale), Silimarină 1 cpr./zi, Tamsulosin 0,4 mg/zi (tratamentul 

adenomului de prostată). 

Este nefumător, neagă consumul de alcool și droguri dar îl menționează pe cel 

de cafea (1cana/zi). 

Nu se cunoaște alergic la nici o substanță.  

Din istoricul de viață al pacientului reținem că locuiește în mediul urban, la bloc, 

cu soția. La momentul examinării este pensionar, dar a fost cadru didactic (profesor 

de matematică). 

Pacientul se află la prima internare într-un serviciu de psihiatrie, nefiind 

cunoscut cu antecedente de tip psihiatric. Simptomatologia psihiatrică a debutat în 

urmă cu aproximativ 2-3 luni, având un aspect de tip depresiv, cu scăderea capacității 

de concentrare a atenției, implicare mai redusă în activitățile zilnice (casnice). Din 

relatările aparținătorului (fiica) menționam următoarele aspecte: aceasta a observat 

din decembrie 2017 că “târăște ușor piciorul drept” când merge mai mult, și că de 
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ceva timp se încheie greșit la cămașă sau pulovăr. Anterior prezentării la psihiatru, 

pacientul a fost consultat de către medicul de familie care nu a decelat nimic 

semnificativ. 

 

Examenul stării psihice 

Pacientul este în ținută vestimentară de spital îngrijită, adecvată genului și 

mediului spitalicesc, prezentând o igienă personală corespunzătoare. 

Este conștient și are o atitudine cooperantă. Realizează cu ușurință contactul 

psiho-vizual și îl menține pe durata interviului psihiatric. Vocea este de intensitate și 

tonalitate ușor scăzută, modulată afectiv. Mimica și gestica sunt expresive, în 

concordanță cu relatările acestuia. 

La nivel perceptual nu decelăm modificări în această sferă.  

Atenția este marcată atât de hipoprosexie spontană, cât și de hipoprosexie 

voluntară prin scăderea capacității de concentrare. Memoria prezintă modificări de 

tipul hipomneziei de fixare. 

Este parțial orientat temporal, orientat spațial, auto și allopsihic.  

La nivelul gândirii și a limbajului, se evidențiază spontaneitatea discursului 

centrat pe problemele de sănătate. Ritmul și fluxul ideo-verbal sunt aparent în limite 

normale. Pacientul este coerent, cu asociații logice prezente. Acesta sesizează 

absurdul și realizează corect calcule operaționale. La nivel de conținut, remarcăm idei 

cu tematica depresivă de incapacitate. Ideația autolitică este negată la momentul 

interviului psihiatric. 

Afectivitatea este caracterizată de o dispoziție tristă pe tot parcursul zilei, 

însoțită de o anxietate generalizată.  

De asemenea, prezintă scăderea elanului vital și a randamentului util personal, 

cu o scădere a implicării în activitățile cotidiene, tendință la retragere socială și 

dificultăți de relaționare în mediul social și familial. 
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Sunt prezente tulburări hipnice mixte, somnul fiind unul întrerupt și neodihnitor. 

Instinctul alimentar este prezent, cu un apetit nemodificat. Critica asupra bolii este 

parțial prezentă. 

Din concluziile examenului somatic menționăm următoarele modificări 

patologice: țesut conjuctiv-adipos reprezentat în exces, apraxie motorie și asimetrie 

facial discretă. 

Luând în calcul toate aceste aspecte, recomandăm efectuarea unei tomografii 

computerizate nativă și ulterior a unui examen neurologic. 

Examinarea CT cerebral nativ: procese expansive în emisfera dreaptă, 

extracerebrale, cu calcificări cu efect de masă. 

Consult neurologic: medicul neurolog constată că pacientul este conștient, 

cooperant, fără redoare de ceafă, inatenție vizuală și tactilă stângă, frustă hemipareza 

stângă crurală. Reflexul cutanat plantar (Babinski) este pozitiv în flexie dreaptă iar 

reflexele osteo-tendinoase ușor mai vii pe partea stângă. Diagnostic: Posibil 

meningiom cu efect de masă. Se recomandă consult neurochirurgical.  

Coroborând toate datele clinico-anamnestice și cele din examenul psihiatric, 

putem susține diagnosticul de Tulburare organică a dispoziției – tip depresiv.  

 Dintre celelalte tulburări psihice cu care am putea face diagnosticul diferențial 

menționăm: episodul depresiv (moderat/sever), tulburare anxioasă, tulburare 

somatoformă și tulburarea conversivă – de tip neurologic motor. Având în vedere 

datele clinco-imagistice clar documentate privind formațiunea tumorală cerebrală, 

diagnosticele diferențiale se infirmă.  

Pe durata internării în secția de psihiatrie, pacientul a primit tratament 

farmacologic cu Gabapentin în doză de 600mg/zi (medicație timostabilizatoare) 

urmând ca reevaluarea terapeutică psihiatrică să se efectueze după intervenția 

chirurgicală.  

Pacientul este transferat într-un serviciu universitar de neurochirurgie. În urma 

consultului neurochirurgical se confirmă tabloul clinic neurologic și se decide 
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necesitatea unei intervenții chirurgicale cu efectuarea preoperator de către pacient a 

unei investigații de imagistică prin rezonanță magnetică.  

Interpretarea IRM arată: mase tisulare policiclice extranevraxiale la nivelul 

convexității fronto-parietale drepte (maxim 9,9cm ap, 3,5cm cc, 3,5 cm tra) dar și pe 

aspectul medial parietal parasagital (2,6/1,9cm), respectiv parieto-occipital dreapta 

(3,1/3,1cm) (Figura 1) care exercită efect de masă pe parenchimul cerebral învecinat 

și amprentarea ventriculului III și a ventriculului lateral de aceeași parte deplasarea 

liniei mediene supratentorial (Figura 2). Concluziile examinării prin IRM au fost de 

meningiomatoză extensivă cu aspect agresiv la nivel de convexitate cerebrală dreaptă 

cu edem moderat perifocal. 

  

   Figura 1.                               Figura 2.  

 

Pacientul este supus unei intervenții chirurgicale de ablație a tumorii benigne de 

meninge cerebral. Intraoperator, se observă un meningiom moderat vascularizat, 

extins în plan sagital, parțial infiltrativ, de consistență medie. Tumora se ablatează 

macroscopic în totalitate. La 7 zile postoperator, în urma unei complicații hemoragice 

cerebrale, pacientul decedează prin stop cardiorespirator de cauză centrală.  
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Discuții  

Tulburarea organică a dispoziției reprezintă de cele mai multe ori un diagnostic 

de excludere pentru episodul depresiv sau una dintre formele de tulburare anxioasă. 

De asemenea, fondul organic mai este investigat și în tulburările conversive unde 

manifestările veritabil somatice necesită investigații paraclinice. Cauzalitatea 

organică a unei tulburări psihiatrice este rară, dar nu improbabilă. Totuși, este destul 

de rar pentru un medic psihiatru să descopere tumori cerebrale, mai ales ca imagistica 

cerebrală nu este o indicație de rutină. Cazul de față se remarcă în principal prin boala 

somatică care a determinat apariția tulburării psihice. Simptomele psihiatrice sunt 

prezente doar la 21% dintre pacienții cu meningiom (6), așadar prezența unui sindrom 

depresiv în acest context este rară. Totodată, probabilitatea unui diagnostic de 

meningiom la bărbați este mult mai mică comparativ cu femeile (raport 2:1) (5), ceea 

ce evidențiază cazul prezentat.  

De asemenea, cazul de față arată și o particularitate aparte a patologiei 

psihiatrice, și anume întârzierea prezentării la medic și implicit a unui diagnostic și 

tratament. Prezentarea la câteva luni de la debutul simptomatologiei depresive a 

agravat patologia organică cerebrală, cu apariția manifestărilor neurologice și a 

complicațiilor subiacente.  

 

Concluzie  

Includerea tumorilor cerebrale pe lista diagnosticelor diferențiale în tulburarile 

psihiatrice mai ales la pacienți aflați în decada a 4-a – a-6-a de vârsta cu explorarea 

imagistică de rutină a acestor pacienți.  

 

A fost obținut consimțământul pacientului și a aparținătorilor în vederea 

acestei prezentări de caz. 
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Introducere 

Bacteriile care aparțin genului Stenotrophomonas sunt bacili Gram – negativi, 

mobili, glucozo – nefermentativi, oxidază negativi, care sunt răspândiți în mediul 

înconjurător, în medii umede, în sursele de apă, în sol sau pe plante (1). Genul 

Stenotrophomonas cuprinde o singură specie denumită Stenotrophomonas 

maltophilia, care poate supraviețui în mediul extern folosind un spectru minimal de 

substraturi nutritive, de aici, provenind și denumirea sa: “stenos” - îngust; “trophos” 

- care se hrănește; “monas” - unitate, monadă; (ex: o entitate care se hrănește cu puține 

substraturi nutritive). Sunt considerați patogeni oportuniști ai infecțiilor umane, dar 

sunt mai rar izolați comparativ cu reprezentanții familiei Enterobacterales sau ai 

genului Pseudomonas. Condițiile favorizante pentru infecțiile produse de S. 

maltophilia sunt malignitățile, utilizarea diferitelor dispozitive medicale în scop 

diagnostic sau terapeutic, bolile respiratorii cronice (fibroza chistică), statusul 
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imunocompromis, terapia prelungită cu antibiotice cu spectru larg, perioada lungă de 

spitalizare, mai ales în secțiile de terapie intensivă (1, 2). Infecțiile determinate de S. 

maltophilia pot avea localizări diverse, fiind raportate cazuri de enterite cronice, 

infecții ale țesuturilor moi, keratite, endocardite, meningite, septicemii, sinuzite, 

osteocondrite, infecții urinare etc. (3).  

Stenotrophomonas maltophilia are rezistență naturală la cele mai multe 

antibiotice antipseudomonale, incluzând aminoglicozidele și cele mai multe dintre β-

lactamine. S. maltophilia are sensibilitate naturală la trimetoprim-sulfametoxazol (4).  

Lucrarea de față are scopul de a prezenta etapele diagnosticului microbiologic 

la un pacient cu colangiocarcinom care evoluează cu angiocolită infecțioasă 

determinată de S. maltophilia și problemele pe care le întâmpină medicul microbiolog 

în identificarea și testarea sensibilității la antibiotice. 

 

Prezentare de caz 

 Pacient de sex masculin, în vârstă de 47 ani, este internat în luna octombrie 

2014, în secția de gastroenterologie a unei clinici universitare cu diagnosticul clinic 

de tumoră de hil hepatic, colangiocarcinom, posibil cu determinări secundare, 

angiocolită.  

Se recoltează bilă pentru diagnosticul bacteriologic.  

Frotiul efectuat din produsul patologic și colorat Gram evidențiază un aspect 

intens inflamator, cu numeroase polimorfonucleare și floră microbiană relativ 

frecventă și monomorfă, formată din bacili Gram – negativi, cu dispoziție intra- și 

extracitoplasmatică, fibrină prezentă.  

Mediile de cultură utilizate pentru însămânțarea produsului patologic au fost: 

agar Columbia cu 5% sânge de berbec (Biomérieux, Franța), mediul Levine, mediul 

cromogen UTI brilliance agar (Oxoid, UK). Incubarea s-a realizat la 37°C, în condiții 

de aerobioză, timp de 18 – 24 ore. Caracterele de cultură ale bacteriei izolate pe 
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mediile de cultură se pot observa în Figura 1 (pe mediul agar Columbia cu 5% sânge 

de berbec) și în Figura 2 (pe mediul cromogen UTI brilliance agar). 

 

Fig. 1. Colonii medii și mari, rotunde, cu contur regulat, cu suprafața netedă, 

lucioasă și convexă - colonii de tip S, de culoare gri, nehemolitice 

 

Fig. 2. Colonii medii, rotunde, cu contur regulat, cu suprafața netedă, lucioasă și 

convexă - colonii de tip S, de culoare albastru – violet. 
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Identificarea bacteriană s-a realizat atât cu ajutorul sistemului Vitek®2 Compact 

(Biomérieux, Franța), folosind cardurile de identificare GN, dar și prin metodele 

convenționale: mediul TSI (Triple Sugar Iron), MIU (Mobilitate, Indol, Urează), 

testul catalazei și oxidazei. Pe baza caracterelor biochimice, sistemul Vitek®2 

Compact identifică cu o probabilitate de 99%, specia Stenotrophomonas maltophilia 

(Tabel 1). 

 

Tabel 1. Rezultatele testelor biochimice caracteristice speciei S. maltophilia (OF – 

oxidare - fermentare, PAD - fenilalanindezaminaza, DNA-ază – dezoxiribonuclează; 

S – sensibil). 

Teste biochimice Rezultat Teste biochimice Rezultat 

Oxidaza 

 

- Gelatină - 

Mobilitate + Lipază - 

Creștere pe mediul MacConkey  + Amidon - 

OF glucoză +/slab+ Indol - 

OF xiloză - Acetamidă - 

OF manitol - NaCl 6,5% - 

OF adonitol - Malonat - 

OF dulcitol - DNA-ază + 

OF maltoză + H2S (panta TSI) - 

OF lactoză + Creștere la 42°C - 

ONPG + Citrat - 

Reducere, 

NO3 la NO2 

- Arginină - 

Reducere, 

NO3 la N2 

- Lizină + 

Uree - Pigment Gri, galben 

slab, lavandă 

PAD - Penicilină - 

Ornitină - Polimixină S 

Esculină +   
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 Testarea sensibilității la antibiotice s-a realizat prin metoda difuzimetrică Kirby 

– Bauer, conform standardului CLSI în vigoare (Tabel 2). Conform acestui tabel 

tulpina izolată de S. maltophilia a fost sensibilă la toate cele 3 antibiotice testate, 

minociclină, levofloxacin și sulphamethoxazol – trimethoprim. Pacientul a fost 

externat după o lună de zile de spitalizare, în stare ameliorată. 

 

Tabel 2. Criteriile de interpretare ale diametrelor zonelor de inhibiție conform CLSI 

2014 pentru S. maltophilia. 

 

. Discuții 

S. maltophilia este unul dintre agenții patogeni mai rar izolați în patologia 

infecțioasă umană. Poate fi întâlnit și în infecțiile comunitare, însă mult mai rar . Cel 

mai frecvent este izolat în mediul spitalicesc, fiind considerat un agent oportunist al 

infecțiilor nosocomiale, care poate coloniza și infecta pacienții imunosupresați 

internați, mai ales, pe secțiile de terapie intensivă (1).  

Factorii de patogenitate ai S. maltophilia sunt reprezentați, în primul rând, de 

producerea a numeroase tipuri de enzime extracelulare, cum ar fi, dezoxiribonucleaze, 

ribonucleaze, fibrinolizină, lipaze, hialuronidaze, proteaze și elastaze, care determină 

invazia în țesuturi a acestei bacterii, cu producerea bacteriemiilor și septicemiilor la 

pacienții imunosupresați (2). Un important rol în colonizare îl are aderența la 

suprafețele electronegative ale diferitelor dispozitive medicale din material plastic, 

inclusiv ale cateterelor intravenoase. S. maltophilia poate supraviețui în soluțiile 

Specia bacteriană Antibiotic Concentrația/

disc (µg.) 

Diametrul zonei de inhibiție (mm.) 

Sensibil Intermediar Rezistent 

S. maltophilia Minociclină 30  ≥ 19 15-18 ≤ 14 

Levofloxacin 5  ≥ 17 14-16 ≤ 13 

Sulphamethoxazol - 

Trimethoprim 

1.25/23.75  ≥ 16 11-15 ≤ 10 
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perfuzabile folosite în nutriția parenterală și de aici, relația directă cu patogenia 

infecțiilor intravenoase. De asemenea, capacitatea acestei bacterii de a crește în 

fluidele de dializă, cu eliberarea de pirogeni cu greutate moleculară mică, aparent 

asemănătoare cu fragmente ale endotoxinelor, poate fi importantă în patogeneza 

reacțiilor pirogenice în timpul hemodializei (2). 

O altă particularitate a speciei S. maltophilia este rezistența naturală, înnăscută, 

la foarte multe clase de antibiotice. Comparativ cu Escherichia. coli, S. maltophilia 

prezintă pe suprafață un număr mult mai mic de porine, deși au aceleași dimensiuni, 

ceea ce ar explica permeabilitatea scăzută a acestei specii (6). S. maltophilia conține 

un sistem de eflux activ legat de o proteină din membrana externă (OMP54), 

responsabilă de o multirezistență criptică (MDR) (7). S. maltophilia produce 2 tipuri 

de β-lactamaze inductibile, codificate cromozomial, enzima L1 de clasă D (8), 

rezistentă la acidul clavulanic (7), capabilă de hidroliza eficientă a imipenemului, - 

fiind o metalo - enzimă Zn2+ - dependentă și nu o β - lactamază serinică, ca majoritatea 

β-lactamazelor cunoscute – și o enzimă L2, sensibilă la clavulanat. Produce și o 

aminozidacetiltransferază, AAC(6’)I-2, care determină rezistența naturală de nivel 

scăzut la aminoglicozide a acestei specii (7). S. maltophilia prezintă rezistență 

încrucișată la fluoroquinolone, cu un nivel de expresie variabil. 

Datorită acestor mecanisme înnăscute de rezistență, S. maltophilia prezintă 

rezistență naturală la: aminopeniciline (ampicilină, amoxicilină), ureidopeniciline 

(piperacilină, ticarcilină), β – lactamine combinate cu inhibitori de β – lactamaze 

(ampicilină combinată cu sulbactam, amoxicilină combinată cu acid clavulanic, 

piperacilină combinată cu acid clavulanic), cefalosporine de generația a-IIIa 

(cefotaxim, ceftriaxonă), monobactami (aztreonam), carbapeneme (imipenem, 

meropenem, ertapenem), aminoglicozide, tetraciclină, trimethoprim, fosfomicină. S. 

maltophilia prezintă rezistență naturală la tetraciclină, dar nu și la minociclină și 

tigecyclină. De asemenea, prezintă rezistență naturală la trimethoprim, dar nu și la 

combinația trimethoprim – sulphamethoxazol (5). 
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S. maltophilia crește ușor pe medii uzuale după o perioadă de incubare de 18 – 

24 ore, în condiții de aerobioză, la 37°C. Dificultatea diagnosticului microbiologic 

apare în etapa de identificare biochimică. În lipsa unui sistem automat de identificare, 

doar folosirea testelor biochimice convenționale nu este suficientă pentru diagnosticul 

de specie, iar o identificare greșită a speciei atrage foarte multe erori de laborator, care 

care vor avea multiple implicații clinice și terapeutice. 

De exemplu, o identificare corectă a S. maltophilia permite realizarea unei 

antibiograme corecte, conform standardelor CLSI sau EUCAST (European 

Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing). Lista antibioticelor care pot fi 

testate pentru S. maltophilia este foarte restrânsă. Conform standardului CLSI, prin 

metoda difuzimetrică Kirby – Bauer, S. maltophilia se poate testa doar la 3 antibiotice: 

sulphamethoxazol – trimethoprim (clasa A), minociclină și levofloxacin (clasa B) în 

timp ce standardul EUCAST recomandă testarea doar la sulphamethoxazol – 

trimethoprim. Alte 3 antibiotice (ceftazidim, cloramfenicol și ticarcilină – acid 

clavulanic) pot fi testate doar prin metoda diluțiilor cu stabilirea concentrației minime 

inhibitorii (CMI), conform standardului CLSI (5). Concluzionând, nerecunoașterea 

speciei S. maltophilia de către medicul microbiolog atrage automat și efectuarea unei 

antibiograme greșite, eliberarea unui rezultat aberant, care poate induce în eroare 

medicul clinician în aplicarea unei antibioterapii incorecte. 

 

Concluzii 

Prezentarea acestui caz ridică problema unei dotări corespunzătoare a 

laboratoarelor de microbiologie cu sisteme automate de identificare bacteriană și de 

testare a sensibilității bacteriene la antibiotice. Foarte multe laboratoare de 

microbiologie atât din sistemul de stat, dar și din sistemul privat își desfășoară 

activitatea fără a identifica corect tulpinile bacteriene până la nivel de specie. Acest 

lucru atrage automat efectuarea unor antibiograme eronate, și, perpetuarea acestor 

rezultate aberante către medicul clinician, care va fi constrâns să aplice antibioterapii 
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greșite pacienților. Aceste tratamente eronate nu fac decât să selecteze în populația 

bacteriană clone rezistente la antibiotice.  

S. maltophilia este un agent patogen întâlnit în mediul spitalicesc, care este 

capabil să colonizeze pacienții imunosupresați și chiar să producă infecții grave. 

Manoperele care se aplică pacienților, fie în scop investigațional fie în scop terapeutic, 

inclusiv investigațiile fibroscopice (gastroduodenoscopii, bilioduodenoscopii, 

colonoscopii) pot fi urmate de infecții cu S. maltophilia. Aceste manopere ar trebui 

aplicate cu mai multă grijă și responsabilitate de către personalul medical. 

Cunoașterea acestui microorganism, a mecanismelor patogenetice prin care 

produce infecția, precum și a rezistenței naturale de nivel înalt la multiple clase de 

antibiotice, va ajuta la elaborarea măsurilor ce privesc supravegherea acestor infecții, 

în vederea limitării răspândirii acestor patogeni în mediul spitalicesc cu scăderea 

morbidității și a mortalității prin infecții determinate de S. maltophilia. 

 

A fost obținut consimțământul informal al pacientului. 
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Introducere 

Carcinomul hepatocelular (CHC), a cărui incidență este în creștere, reprezintă a 

3-a cauză de deces de natură oncologică la nivel mondial și una din principalele cauze 

de deces în rândul pacienților cirotici. 

Principalii factori de risc pentru dezvoltarea CHC sunt: ciroza hepatică de orice 

etiologie (virală B sau C, alcoolică, indusă de steatohepatita non-alcoolică, de deficitul 

de alfa 1-antitripsină, boala Wilson, hemocromatoză), dar și infecția cu virusurile 

hepatitice B, C chiar și în absența cirozei hepatice (1,2,3). 

Se apreciază că în aproximativ 80% din cazuri CHC se instalează pe o ciroză 

hepatica preexistentă (1). 

În evoluție, aproximativ 1/3 din cazurile de carcinomul hepatocelular 

metastazează la distanță, cele mai frecvente localizări fiind pulmonare, ganglionare, 

osoase precum şi la nivelul glandelor suprarenale (4).  

Am considerat oportună prezentarea acestui caz deoarece aduce în discuție o 

patologie a cărei frecvență este în creștere dar care continuă să fie diagnosticată într-

un stadiu tardiv, situație asociată cu un prognostic infaust. În schimb, depistarea CHC 

într-un stadiu incipient se corelează cu o rată de supraviețuire la 5 ani de peste 70% 

(6, 7). 
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Prezentarea de caz  

Motivele internării: Voi prezenta cazul pacientului în vârstă de 60 de ani, din 

mediul urban, care s-a prezentat într-un serviciu de medicină internă, trimis fiind de 

medicul de familie, pentru investigarea unui sindrom de hepatocitoliză depistat recent, 

cu ocazia unui control medical periodic efectuat la locul de muncă. 

Din antecedentele heredocolaterale ale pacientului reținem doar prezența unei 

patologii pe linie cardio-vasculară în familie (mama pacientului a suferit de 

hipertensiune arterială și cardiopatie ischemică). 

Antecedente personale patologice: pacientul este cunoscut de 10 ani cu 

hipertensiune arterială (HTA), pentru care urmează, la recomandarea medicului de 

familie, un tratament cu indapamid SR 1,5mg/zi și lisinopril 5mg/zi. Sub acest 

tratament valorile tensionale sunt controlate. 

Condiții de viață și muncă: pacientul este nefumător, consumă alcool 

ocazional și doar în cantități reduse. Pacientul este șofer, duce o viață sedentară. 

Istoricul bolii actuale: Din anamneză rezultă faptul că pacientul a remarcat o 

scădere ponderală de aproximativ 10 kg în ultimele 6 luni, asociată cu inapetență, 

uneori greață și senzație de disconfort la nivelul hipocondrului drept, acuze pe care 

pacientul le-a pus pe seama suprasolicitării de la locul de muncă și a orarului alimentar 

neregulat și nu a solicitat un consult medical în acest sens. Cu ocazia unui screening 

clinico-biologic efectuat prin serviciul de medicina muncii s-a obiectivat un sindrom 

de hepatocitoliză moderat (GOT= 82 U/l, GPT= 102 U/l), motiv pentru care pacientul 

a fost îndrumat către un serviciu de medicină internă. 

Examenul clinic: La examenul obiectiv ne aflam în fața unui pacient 

normoponderal (înălțime: 175 cm, greutate: 72 kg, IMC :24), cu stare generală bună, 

afebril. La inspecție se remarcă o paloare tegumentară, iar la palparea ficatului se 

constată hepatomegalie, ficatul se palpează la 6 cm sub rebordul costal, are marginea 

anterioara ascuțită, suprafață neregulată, consistență fermă. Nu se constată semne 

clinice de ascită sau adenopatii palpabile, splina nu se palpează. Pacientul nu prezenta 
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edeme gambiere. Tensiunea arterială a fost de 120/80 mmHg (sub tratament), 

frecvența cardiacă=64/minut. 

Examinările de laborator au evidenţiat un sindrom de colestază (gama 

glutamil transpeptidaza = 167 U/l şi fosfatază alcalină = 529 U/l), un sindrom de 

hepatocitoliză ( GOT=82U/l, GPT=137U/l), o funcție de sinteză hepatică destul de 

bine prezervată (albuminemie și timp Quick în limite normale, colinesteraza serică 

aproape de limita inferioară a valorilor normale), o viteză de sedimentare a hematiilor 

mult accelerată (74 la 1 oră), antigenul HBs pozitiv, hemoleucograma fără modificări 

semnificative, testele renale, de asemenea, nemodificate. De remarcat valorile 

normale ale alfa-fetoproteinei. La fel, și ceilalți marker tumorali determinați (CA19-

9, ACE) au fost în limite normale. 

 

Examinări de laborator 

Parametru Rezultat Interval biologic de 

referință/unitate de 

măsură 

Leucocite:  8.300 3.700-9.500/L 

Hemoglobina:  14 13,3-17,6 g/dl 

Hematocrit  40,6 39-51% 

număr trombocite:  431.000 150.000-450.000/L 

VSH 74 la 1 oră 1-15 

Antigen HBs  reactiv nonreactiv 

antiHVC nonreactiv nonreactiv 

Antigen HBe nonreactiv nonreactiv 

AcHbe reactiv nonreactiv 

AcHVD nonreactiv nonreactiv 

Alfa-fetoproteina:  4.11 0-9/ng/ml 



 
104 

bilirubina totală 1.15 0.0-1.2/mg/dl 

bilirubina directă 0,42  0-0.3/mg/dl 

GOT 82 0-45/U/l 

GPT 137 0-45/u/l 

glicemie  95  70-105/ mg/dl 

timpul Quick 16 secunde 14-16 secunde 

indice de protrombină  100% 90-105% 

INR  1.00 0.8-1.2 

fosfataza alcalină  529 40-130 /U/l 

Gamma-

glutamiltranspeptidaza:  

167 0-60/U/l 

creatinină serică  0,81 0.7-1.2/mg/dl 

K 5.9 3.5-5.1/mEq/l 

Na 139 136-146/mEq/l 

Proteine totale 6.79 6.2-8.3/mg/dl 

Albumina serică 3.81 3.2-5.2/g/dl 

colinesteraza 5049 5320-12920 U/l 

amilaza 74 0-100/u/l 

CA19-9 0,8 0-35U/l 

CEA 4,45 0-3ng/ml 

 

Examen sumar urină: fără modificări semnificative 

EKG: ritm sinusal, frecvență 64/minut, fără modificări patologice. 

Examinări imagistice  

Ecografia abdominală: Ficat cu ecogenicitate normală, cu dimensiuni crescute 

pe seama lobului drept, unde se vizualizează o formațiune tumorală de aproximativ 

12/12 cm, cu structură inomogenă, cu vascularizație intratumorală, ocupând 
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segmentele hepatice V, VI, VII, VIII, aspect care ridică suspiciunea unui 

hepatocarcinom. Nu se evidențiază alte formațiuni focale hepatice, fără dilatații de căi 

biliare intrahepatice, calea biliară principal are un calibru de 6 mm, vena portă are un 

diametru de 11 mm, fără aspect de tromboză. Celelalte organe abdominale, inclusive 

splina, au un aspect ecografic normal. Fără ascită, fără lichid în sacul Douglas. 

Structurile retroperitoneale fără modificări patologice evidențiabile ecografic. 

Următorul pas, firesc, în investigarea pacientului l-a constituit efectuarea unei 

tomografii computerizate (examinare nativ și cu substanță de contrast). S-a 

evidențiat o formațiune tumorală de mari dimensiuni ce ocupă segmentele VII, VIII, 

V și VI, cu dimensiuni maxime de 15/11/12 cm antero-posterior, latero-lateral și 

cranio-caudal; formațiunea este hipervascularizată, delimitată de o capsulă fibroasă, 

prezintă arii vaste de necroză în interior iar pe faza venoasă și tardive devine 

hipovascularizată față de parenchimul hepatic normal; formațiunea exercită efect 

compresiv asupra vaselor intrahepatice, fără aspect de invazie a acestora; fără 

tromboza ramurilor portale. Aspectul sugerează un hepatocarcinom (figura1,2,4). 

Colecist, pancreas, splina de aspect normal. Glandele suprarenale prezintă bilateral 

două formațiuni macronodulare de 17 mm în dreapta, respective 48/30 mm în stânga, 

cu densități spontane tisulare, cu prize de contrast (figura 1,3,4) Rinichii, vezica 

urinară, prostate de aspect normal, fără îngroșări parietale suspecte la nivelul cadrului 

colorectal. Trei adenopatii tumorale (necrozate) localizate iliac drept ce măsoară 

38/28 mm, 32/26 mm, 27/17 mm (figura 1,3). Fără alte adenopatii ilio-inghinale sau 

retroperitoneale.Fără colecții lichidiene intraperitoneale. Bazele pulmonare cu o 

leziune micronodulară de 4 mm localizată subpleural în segmentul bazal posterior al 

lobului inferior drept (LID). Fără modificări suspecte de strudtură osoasă.  

Concluzie: Formațiune tumorală hepatică de mari dimensiuni în lobul drept, aspectul 

sugerând un hepatocarcinom. Leziuni macronodulare suprarenaliene suspecte. 

Adenopatii tumorale iliac intern și drept. Micronodul pulmonar la nivelul lobului 

inferior drept de 4 mm, suspect-necesită urmărire imagistică. 
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Fig. 1 
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Fig. nr. 2 

 

Fig. nr.3 
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Fig. 4 

 

Diagnostic diferențial .În cazul de față, desigur s-a pus problema 

diagnosticului diferențial dintre carcinomul hepatocelular și alte leziuni focale 

hepatice (primitive sau secundare). Aspectul imagistic a pledat însă pentru un 

hepatocarcinom cu determinări secundare suprarenaliene și posibil pulmonare, iar 

puncția biopsie hepatică a susținut acest diagnostic. 

Puncția biopsie hepatică ghidată ecografic (efectuată cu ac Bard 18 Ga de la 

nivelul formațiunii focale hepatice din segmentul VI/VII) a relevat, din punct de 

vedere microscopic, o proliferare de celule hepatocitare cu raportul nucleu-
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citoplasmă crescut, nuclei polimorfi, cu aspect pseudoglandular. Colorația specială 

Gomori evidențiază absența rețelei de reticulină. Testul imunohistochimic glipican 3 

este pozitiv la nivelul celulelor maligne iar indicele de proliferare Ki-67 este pozitiv 

pe aproximativ 15% din celulele maligne . În concluzie, aspectul histologic coroborat 

cu colorațiile speciale și testele imunohistochimice este sugestiv pentru un 

hepatocarcinom tip Edmondson Steiner ½. 

În consecință, aspectul histopatologic susține diagnosticul de CHC, iar 

procesele înlocuitoare de spațiu de la nivel suprarenalian și pulmonar au fost 

considerate determinări secundare. Drept urmare, se conturează următorul diagnostic 

final: Hepatocarcinom lob drept hepatic cu invazie ganglionară și determinări 

secundare suprarenaliene și pulmonare. Hepatită cronică virală B. Hipertensiune 

arterială esențială grad II risc adițional moderat. 

În cazul pacienților cu CHC nou diagnosticat, prezența sau nu a metastazelor 

extrahepatice precum și starea funcției hepatice este decisivă în stabilirea opțiunii 

terapeutice și are un impact major asupra prognosticului (5). La pacientul nostru, 

funcția ficatului este încă bine prezervată, în ciuda dimensiunilor tumorii primitive, 

dar prezența determinărilor secundare pulmonare și suprarenaliene precum și a 

invaziei ganglionare limitează mult opțiunile terapeutice și agravează prognosticul. 

Managementul farmacologic pe perioada internării a constat în 

hepatoprotectoare, antialgice la nevoie, alături de tratamentul pentru HTA. 

Managementul non-farmacologic/farmacologic la ieșirea din spital.  

Deoarece în prezența metastazelor la distanță momentul tratamentului cu intenție 

curativă în CHC este depășit, iar recomandările în acest stadiu sunt de terapie 

sistemică, pacientul a fost îndrumat spre serviciul de oncologie pentru evaluare și 

tratament sistemic corespunzător. 
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Prognostic 

Se cunoaște faptul că dimensiunea tumorii (> 5cm), invazia ganglionară, 

precumși metastazarea la distanță (în cazul de față la nivel suprarenalian și pulmonar) 

reprezintă factori de prognostic infaust, speranța de viață fiind de 4-8 luni (7). 

 

Discuții  

În cazul de față, momentul care a declanșat pornirea investigațiilor a fost un 

screening de rutină, efectuat prin serviciul de medicina muncii, cu toate că semne de 

alarmă (inapetență, scădere ponderală) erau prezente de 6 luni, dar, în lipsa unei 

educații medicale corespunzătoare, pacientul le-a neglijat. O prezentare într-un stadiu 

incipient ar fi schimbat radical evoluția și prognosticul pacientului, deoarece noile 

terapii locoregionale și sistemice, alături de tratamentul chirurgical, au crescut 

semnificativ speranța de viață a pacienților cu CHC (8). 

Se știe că prezența infecției cu virus hepatitic B sau C reprezintă un factor de 

risc pentru dezvoltarea CHC, chiar și în afara existenței cirozei hepatice. În cazul de 

față, funcția hepatică este încă bine prezervată, în ciuda dimensiunilor tumorale 

importante, dar opțiunile terapeutice sunt limitate din cauza prezenței metastazelor. 

Alfa-fetoproteina a fost în limite normale, cu toate că unele studii continuă să susțină 

o corelație între prezența metastazelor extrahepatice și valori crescute ale alfa-

fetoproteinei (5), ceea ce nu fost cazul la pacientul de față. 

Totuși, alfa-fetoproteina considerată în trecut un marker tumoral prețios în 

diagnosticul și urmărirea CHC, și-a pierdut mult din valoare și utilitate (9), iar în 

prezent se consideră că are o specificitate scăzută în acest scop și în consecință 

ghidurile Societății Europene de Studiu a Ficatului (EASL) nici nu o mai recomandă 

în acest sens.  

 

Consimțământul informat a fost semnat de către pacient. 
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Introducere 

Camerele implantabile (port-a-cath sau PAC) sunt dispozitive medicale formate 

dintr-un port (camera/rezervor) şi un cateter. Portul este montat subcutanat iar 

cateterul face legătura dintre port şi o vena centrală. Portul conține o membrana 

specială care poate fi înțepată de peste 3000 de ori. Aceste dispozitive sunt utilizate 

pentru administrarea unui tratament medicamentos injectabil pe termen lung sau 

pentru pacienții oncologici în program de chimioterapie. Principalele avantaje ale 

camerelor implantabile sunt reprezentate de faptul că păstrează capitalul venos al 

pacienților, facilitează accesul venos, reduce riscul de extravazare al 

chimioterapicelor, pot fi injectate şi produse iritante care pot determina necroză 

cutanata (cisplatina, epirubicină, paclitaxel), asigurând totodată un confort sporit atât 

pentru pacient cât şi pentru personalul medical (1). 

Porturile pot fi confecționate din titan, oțel inoxidabil sau plastic şi pot fi uni- 

sau bicamerale. Cateterul poate avea diferite diametre sau lungimi şi este confecționat 

din poliuretan sau silicon (2) şi poate fi introdus într-o vena centrală (subclavie, 
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jugulară externă, jugulara internă, cefalică, basilică, femurală) fie pe cale deschisă, fie 

prin puncționare: prin tehnica Seldinger sau prin ghidaj (ecografic, fluoroscopic sau 

electrocardiografic) (1,3). Indiferent de calea de acces introducerea cateterului şi 

portului se realizează în sala de operație în condiții de asepsie şi antisepsie specifice 

pentru abordul vascular. 

Fiind o intervenție chirurgicală, dar şi datorită introducerii unui corp străin în 

organism (portul implantat subcutanat şi cateterul în vena), pot apare complicații intra 

şi postoperatorii. Principalele complicații intraoperatorii pot fi: introducerea greșită a 

cateterului, hemoragie, tulburări de ritm cardiac, puncționarea arterei carotide, 

pneumotorace, hemotorace, sau chiar deces. Ca şi complicații postoperatorii pot 

apare: infecții ale pielii şi țesutului celular subcutanat, abcese subcutanate, tromboza 

venoasă, sepsa, pneumotorax, hemotorax, migrarea port-ului, exteriorizarea portului, 

rotația portului, ocluzia sau migrarea cateterului, ruptura cateterului, deconectarea 

cateterului, extragerea dificilă. Complicațiile variază ca tip şi frecvență în funcție de 

metoda folosită în montarea portului şi cateterului, cu toate acestea morbiditatea 

variază între 8,6-31% cu o mortalitate de până la 1,4% (1,2,3,4). 

Prezentăm cazul unui pacient diagnosticat cu cancer de colon descendent stadiul 

IV cu determinări secundare hepatice, care prezintă o complicație rară a implantării 

unui port-a-cath pentru chimioterapie, complicație diagnosticată şi tratată 

corespunzător în clinica noastră. 

 

Prezentare de caz 

Pacient în versta de 56 de ani, din mediul urban, care se prezintă în serviciul 

clinicii noastre, fiind trimis dintr-un serviciu de oncologie, unde în timpul 

tratamentului chimioterapic administrat pe camera implantabilă (port-a-cath) prezintă 

cefalee intensă, vertij şi amețeli.  

Antecedentele heredo-colaterale sunt fără importanță pentru boala actuală. 

Din antecedentele patologice reținem neoplasm de colon descendent operat în urma 
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cu 12 luni, când s-a practicat hemicolectomie stângă. De aproximativ o luna se 

identifică metastaze hepatice diseminate motiv pentru care începe tratamentul 

chimioterapic, administrat pe cameră implantabilă (port-a-cath). Sistemul port-a-cath 

a fost introdus în vena subclavie dreaptă în condiții de anestezie generală într-o altă 

unitate sanitară. 

Consumul de toxice: nefumător, nu consumă alcool. Fără alergii cunoscute. 

Condiții de viață şi muncă corespunzătoare, fără importanță pentru boala 

actuală. 

Istoricul bolii actuale: simptomatologia actuală a debutat brusc, în timpul 

tratamentului chimioterapic, prin apariția unui episod cefalalgic extrem de puternic 

însoțit, ulterior, de vertij şi amețeli. După oprirea tratamentului chimioterapic cefaleea 

diminua constant la fel vertijul şi amețelile. 

Examenul clinic efectuat la internare nu relevă modificări patologice, relevă 

prezența sistemului port implantat în regiunea pectorală anterioară. Examinările de 

laborator sunt fără modificări patologice.  

Se efectuează o radiografie toracică care relevă prezența cateterului de la nivelul 

camerei implantabile situat via vena subclavie dreapta la nivelul venei jugulare drepte 

cu traiect ascendent (Fig.1). 

 

Fig.1 Radiografie toracică 
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Se efectuează o ecografie Doppler cervicală pentru a identifica prezența 

eventualelor tromboze venoase la nivelul venei jugulare interne, dată fiind poziția 

ascendentă a cateterului. Ecografia relevă prezența cateterului în vena jugulară internă 

dreaptă, dar nu relevă tromboză pe traiectul venei (Fig.2). 

 

Fig. 2. Ecografia venei jugulare interne drepte 

 

În aceste condiții se efectuează un computer tomograf cervico-toracic care 

relevă prezența portului la nivel pectoral anterior şi poziția cateterului ascendentă 

pornind de la nivelul venei subclavii drepte la nivelul venei jugulare interne drepte 

(Fig. 3). 

În urma investigațiilor efectuate am identificat o complicație rară a implantării 

port-a-cathului şi anume introducerea greșită a cateterului. Acesta chiar dacă a fost 

introdus corect inițial în vena subclavie dreaptă are un traiect ascendent în vena 

jugulară internă dreaptă şi nu aşa cum ar trebui să fie, descendent în vena cavă 

superioară, situația prezentată nemaifiind întâlnită în literatura de specialitate. 

S-a intervenit chirurgical şi s-a practicat extragerea port-a-cathului. În anestezie 

locală s-a practicat o incizie la aproximativ 1cm deasupra locului implantării portului, 

la nivel pectoral anterior. Din țesutul celular subcutanat s-a identificat cateterul care 

se extrage din vena jugulară internă şi respectiv din vena subclavie dreaptă. Se verifică 

integritatea cateterului. Se practică hemostază. Disecția şi extragerea portului de la 
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nivelul fasciei pectorale anterioare. Hemostază. Drenaj subcutanat. Sutura 

tegumentului. Pansament. 

 

Fig. 3. CT cervico-toracic 

 

Evoluția postoperatorie a fost favorabilă cu stare generală bună, afebril, stabil 

hemodinamic, suprimarea tubului de dren, pansamente locale zilnice. Se externează a 

doua zi postoperator, cu recomandările: pansamente locale zilnic, suprimarea firelor 

de sutura la 10 zile postoperator, revine peste 14 zile postoperator pentru implantarea 

unui nou port-a-cath. 

După două săptămâni de la prima operație se constată plagă operatorie vindecată 

chirurgical şi se practică implantarea unui port-a-cath prin puncția eco-ghidată a venei 

jugulare interne drepte. În condiții de anestezie locala se practică o incizie latero-

cervicală dreaptă prin care se puncționează sub control eco-ghidat vena jugulară 

internă dreaptă şi se cateterizează. Lungimea cateterului introdus a fost calculata 
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utilizând formula lui Czepizak ((înălțime (cm) /10) – 1 (cm) ) (5). Se practică o incizie 

pectorală anterioară, de această dată, medial de vechea cicatrice postoperatorie. Se 

decolează țesutul celular subcutanat pentru a permite inserția portului. Realizarea unui 

tunel subcutanat prin care se tracționează cateterul până la nivelul portului (Fig.4). 

Cuplarea portului la cateter (Fig.5), verificarea permeabilității şi lavajul port-a-

cathului. Portul este fixat prin sutura cu fir rezorbabil. Sutura tegumentului. 

Pansament. 

 

  Fig. 4. Traiectul subcutanat al cateterului   Fig. 5. Cuplarea portului la cateter 

 

Radiografia toracică de control relevă poziția corectă a cateterului, vârful 

cateterului în vena cavă superioară la nivelul bifurcației traheii (Fig.6). 

Şi de această dată evoluția postoperatorie a fost favorabilă. Pacientul se 

externează în aceeași zi cu plaga in curs de vindecare, cu recomandările: pansamente 

locale zilnice până la vindecare completă, începerea chimioterapiei peste 7 zile 

postoperator, control peste 2 săptămâni prin ambulatoriul de specialitate. 

Controlul efectuat la 14 zile relevă plaga vindecată, cu evoluție favorabilă, cu 

efectuarea primei ședințe de chimioterapie, via port-a-cath, cu toleranță bună şi fără 

incidente. 
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Fig. 6. Radiografia postoperatorie cu poziția corectă a cateterului 

 

Discuții 

Particularitatea cazului constă în prezența unei complicații intraoperatorii a 

implantării unui dispozitiv port-a-cath, şi anume introducerea greșită a cateterului dar 

poziția cateterului şi complicațiile apărute postoperator nu au mai fost întâlnite în 

literatura de specialitate (6).  

Această complicație s-a datorat primei intervenții chirurgicale care a fost 

efectuată în condiții de anestezie generala prin puncționarea venei subclavii fără 

ghidaj ecografic şi fără control radiologic intra sau postoperator. 

Intervențiile chirurgicale pentru implantarea dispozitivelor port-a-cath sunt, în 

general, intervenții chirurgicale minim invazive efectuate în anestezie locală. 

Anestezia locală ar fi permis, în cazul nostru, chirurgului să îşi dea seama de traiectul 

ascendent al cateterului prin apariția unei dureri lancinante la nivelul unghiului drept 
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al mandibulei sau la nivelul urechii drepte, situație care ar fi permis retragerea 

cateterului. 

Utilizarea ghidajului ecografic permite atât identificarea corectă a venei pe care 

dorim să o cateterizăm cât si verificarea poziției corecte a cateterului. 

Este obligatorie, fie intraoperator, fie postoperator, efectuarea unei radiografii 

toracice pentru a verifica poziția cateterului. În situația prezentată, la prima operație, 

acest lucru nu s-a realizat ceea ce a determinat nerecunoașterea plasării greșite a 

cateterului. Suspiciunile traiectului greșit al cateterului s-au ridicat în urma primei 

ședințe de chimioterapie, care a determinat apariţia unui episod cefalalgic extrem de 

puternic însoțit de vertij şi amețeli. 

Pentru a diminua rata complicațiilor intra şi postoperatorii metoda utilizată în 

clinica noastră, pentru implantarea dispozitivelor port-a-cath, este reprezentată de 

introducerea cateterului în vena jugulară internă prin puncție ecoghidată şi plasarea 

portului în țesutul subcutanat în regiunea pectorală anterioară. 

Principalele complicații intraoperatorii apărute au fost reprezentate de: 

imposibilitatea implantării camerei, introducerea greșită în vena subclavie, 

puncționarea arterei carotide comune, declanșarea în timpul cateterizării a unei 

tahicardii paroxistice. Nu a fost semnalată prezenta, în nici un caz, a hemotoraxului 

sau a pneumotoraxului (7). 

În cazul introducerii greșite a cateterului (fie intraoperator, fie postoperator 

prin radiografia toracica) se efectuează repoziționarea corectă a cateterului imediat 

după ce s-a constatat eroarea (6).  

Complicațiile postoperatorii cele mai frecvente, raportate în literatură, apărute 

după implantarea camerelor de chimioterapie sunt infecțiile (0.7-7%), tromboza 

venoasă (1.5-13%) (8,9,10,11), exteriorizarea camerei (2%) (2,10,12), problemele 

mecanice (1.6%) şi extravazarea prin injectare pericamera a chimioterapicului 

(11,12).  
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Concluzie 

Cazul prezentat reprezintă o complicație a implantării sistemelor port-a-cath 

nemaiîntâlnit în literatura de specialitate şi aceasta datorită neutilizării metodelor de 

verificare a poziției cateterului, care sunt obligatorii în astfel de intervenții 

chirurgicale. 

 

S-a obținut consimțământul informat al pacientului pentru publicarea acestor 

date. 
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Introducere 

Efectele obezității asupra incidenței cancerului și rezultatelor slabe la pacienții 

cu cancer sunt deosebit de îngrijorătoare în lumina epidemiei de obezitate . De 

asemenea, apariția mai devreme a supraponderii și a obezității în copilărie și 

adolescență face ca aceste preocupări să fie considerabile. Descoperirile din ultimul 

secol au adus un consens în ceea ce privește faptul că obezitatea este un factor de risc 

pentru cancerele endometrului, colorectului, rinichiului, esofagului, sânului (in 

postmenopauza) și a pancreasului, iar dovezile continuă să vizeze asocierea cu 

cancerul tiroidian, vezicular, ficat, ovar și de prostată. Mai mult decât atât, obezitatea 

este din ce în ce mai recunoscută ca un factor de prognostic rezervat pentru mai multe 

cancere, pentru recurența lor și pentru apariția cancerelor metacrone (5). Cazul care 

va fi prezentat ilustrează rolul obezității în apariția a 2 cancere metacrone (la distanță 

mai mare de 6 luni ) tiroidian și de glandă parotidă, la o pacientă cu repetate cure de 

slabire drastice, nerecomandate de medic și care au condus la recidiva și persistența 

obezității. 
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Prezentare de caz 

Femeie în vârstă de 45 ani, din mediul urban, activă social, muncă sedentară, 

fără expunere profesională la toxice se prezintă la cabinetul medicului de familie 

pentru: 

     - cefalee, amețeli 

     - senzația de gură uscată (xerostomie), gust neplăcut 

     - dificultate de a deschide gura, disfagie 

     - parestezii în teritoriul nervului facial stâng 

Antecedente si mod de viață 

1.Heredocolaterale:  

   Tata: Cancer de colon- decedat la 65ani 

   Mama: - HTA 

   - Obezitate 

   - Hipotiroidism 

    Sora: - HTA 

   - Hipotiroidism 

2. Personale:  

   a. Fiziologice: menarha 12 ani, 2 nașteri, menstre regulate 

   b. Patologice: HTA obiectivată la 40 ani, Obezitate din copilărie, Hipotiroidism 2005-

2008, Cancer papilar tiroidian 2011 

 

Mod de viață nesanogen, alimentație dezechilibrată, cure de slăbire repetate fără 

respectarea recomandărilor medicale, expunere profesională la stres, sedentară, fără 

consum de toxice, nefumătoare, . 

Istoricul bolilor cronice 

În 2004 a fost obiectivata cu valori crescute ale TA(tensiunii arteriale) 165/95 

mmHG si tratată cu Ramipril 10 mg si Tertensif 1,5 mg. 
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În 2005 a fost diagnosticata cu gușă nodulară hipofuncţionala, și tratată 

farmacologic, nonfarmacologic și control medical periodic până în 2008. 

În 2010 pacienta decide cură de slăbire drastică cu dietă hiperproteică și 

înfometare, cu pierdere ponderală a 30kg în 2 luni, dar cu câștigarea a 25 kg rapid în 

următoarele 3 luni de la întreruperea dietei. 

Reevaluarea endocrinologică din anul 2011 evidențiază prin Ultrasonografie 

tiroidiană și Ecografie cu Sonoelastografie un nodul tiroidian inomogen, cu contur 

neregulat, hipervascularizat, suspect de malignitate . 

 

Fig. 1 

A fost recomandat tratament chirurgical și s-a practicat tiroidectomie totală în 

2011. Examenul histopatologic a evidențiat Cancer papilar tiroidian. 

A urmat tratament de radioterapie cu I-131. În ciuda terapiei de substituție 

tiroidiana cu Euthyrox 100 micrograme si a încercărilor de control al ingestiei de 

alimente, în absenta activității fizice în următorii 5 ani poststrumectomie pacienta 

creste in greutate ajungând la IMC= 40 kg/m2, obezitate morbidă.  

În 2016 bolnava reinițiază, din proprie inițiativă cura de slabire drastică cu 

pierdere ponderală a 27 kg în 3 luni, urmată de cîștig ponderal 20 kg în următoarele 4 

luni după renunțarea la dietă.  
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Istoricul bolii actuale 

Boala actuală a debutat brusc, în timpul activității profesionale, pacienta 

prezentând cefalee, vertij, senzația de gură uscată (xerostomie), gust neplăcut, 

dificultate de a deschide gura, disfagie, parestezii în teritoriul nervului facial stâng, 

motiv pentru care se prezintă la cabinetul medicului de familie.  

Examenul obiectiv evidențiază: obezitate de tip ginoid, IMC= 36 kg/m2 și 

obezitate abdominală.  

   La nivelul extremitatii cefalice: inspecția si palparea evidențiază asimetrie 

facială, prin tumefierea glandei salivare parotide cu volum crescut (intre m. 

sternocleidomastoidian posterior, ramura mandibulară anterior, meatul acustic 

superior), nedureroasă, fără adenopatii submandibulare si laterocervicale.  

La nivelul aparatului cardio-vascular: zgomote cardiace ritmice, zgomotul 2 

accentuat la focar aortic, frecvența cardiacă =90/min, valorile tensionale usor ridicate 

TA=135/85mmHg. Pacienta a fost cooperanta pe parcursul consultației. 

Afebrilă, tegumente, mucoase și examenul restului de aparate și sisteme relații 

normale. 

Diagnostic clinic 

Istoricul medical, datele din anamneza: xerostomie, gust neplăcut, dificultatea 

de a deschide gura, disfagie si cele din examenul obiectiv: asimetrie facială, glanda 

salivară mărită in volum, nedureroasă la palpare au permis formularea diagnosticului 

clinic de: 

Sialadenită de etiologie neprecizată litiazică?- Sialolitiază?, Neoplazică?  

Carcinom papilar tiroidian operat și iradiat cu I-131.  

HTAE gr 2, risc adițional mediu. 

Obezitate gr.II (IMC=36). 

Diagnostic diferențial  

Sindromul sialadenitic poate avea multiple cauze:  

  -infecțioasă: bacteriană, virală 
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  - litiazică  

   -autoimună: Sdr. Sjogren  

   -granulomatoasă: sarcoidoză  

   -farmacologice  

  - neoplazică: benignă, malignă  

  - compresivă din partea structurilor vecine, 

Argumente pro Sialadenită litiazică :  

-debutul brusc al simptomelor  

-lipsa semnelor si simptomelor de infecție 

-lipsa semnelor si simptomelor de impregnare neoplazica  

-repetate cure de slăbire care sunt factori favorizanți apariției litiazei biliare si  

salivare 

   Argumente contra:  

-lipsa durerii cu caracter colicativ 

 

Argumente pro Sialadenita neoplazică :  

-lipsa semnelor de infectie  

-lipsa durerii cu caracter colicativ  

-parestezii în teritoriul nervului facial stâng  

Argumente contra:  

-debut brusc  

-lipsa semnelor și simptomelor de impregnare neoplazică 

 

Plan de investigații 

Hemoleucograma -normala, glicemie 97 mg%, colesterol= 190 mg%, 

trigliceride= 280 mg%, creatinine serică =1 mg%, CRP= 1, VSH= 40 mm, Teste 

hepatice, LDH, Acid uric, ex de urină au fost normale.  
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Ecografie cervicala 2017: Tiroidectomie totala. Chist parotidian stâng.  

Consultul ORL solicită aprofundarea examinărilor imagistice.  

TC (tomografia computerizată) regiunea cervicală nativ si cu substanță de 

contrast evidențiază: Leziune cu caracter imagistic de benignitate (bine delimitată, 

localizată în porțiunea anterioară si inferioară a lobului superficial al parotidei, discret 

inomogenă postcontrast), mai probabil un adenom pleomorf. Fără adenopatii cu 

caractere suspecte latero-cervical bilateral (fig 2, 3).  

 

Fig. 2 

 

Fig. 3 
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Tomografia computerizată -TC craniană nativă a fost în limite normale (fig 

4) 

 

Fig. 4 

Radiografia toracică nu evidențiază leziuni pleuro-pulmonar. 

 

Diagnostic pozitiv 

În urma investigatiilor paraclinice corelate cu datele clinice formulez 

diagnosticul pozitiv 

de :  

Tumora benignă parotidiană stângă, posibil adenom pleomorf, fără extensie 

locală sau la distanță. 

Carcinom papilar tiroidian operat și iradiat cu I-131.  

HTAE gr 2, risc adițional mediu, controlată terapeutic. 

Obezitate gr.II (IMC=36)recidivată. 

 

În urma reevaluării cazului, datorită afectării nervului facial, semn de prognostic 

nefavorabil, chirurgul recomandă intervenția chirurgicală.  

Intraoperator se constată: formațiune tumorală parotidiană stângă, imprecis 

delimitată, cu semne de malignitate și extensie ganglionară regională.  
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Se practică parotidectomie totală stângă și limfadenectomie laterocervicală 

stângă radicală.  

Examenul histopatologic a evidențiat: Carcinom mucoepidermoid de glandă 

salivară, PT1N1MxL1V0  

Examenul oncologic a recomandat radioterapie postoperatorie.  

 

Evoluție, complicații 

Evoluția naturala a bolii depinde de gradul de diferențiere a tumorii şi de 

stadiul de prezentare a pacientului la medic. În acest caz gradul de diferențiere 

histologica a tumorii este mediu(G2), iar prezentarea la medic s-a făcut la primele 

simptome. Astfel s-a putut institui precoce tratamentul chirurgical și radioterapia, cu 

evoluție favorabilă. În general, în astfel de cazuri rata de supraviețuire la 5 ani este de 

90%. dar in acest caz, fiind un cancer metacron, un al doilea cancer la mai mult de 6 

luni de la primul, evoluţia poate fi imprevizibilă și cu posibile complicații. 

Complicațiile care pot sa apară în lipsa diagnosticului și a tratamentului precoce 

sunt:  

   -extensie locală, infiltrarea ganglionilor locali, a mușchilor și a pielii, a nervilor zonali( 

mai ales a nervului facial).  

   -metastaze la distanță- pulmonare, hepatice, cerebrale.  

Complicațiile postoperatorii: 

   -leziune minoră a nervului facial  

   -deformarea regiunii prin ablația glandei parotide stângi  

Complicații post radioterapie : 

   -trismus  

   -arsură cutanată, vindecată cu hiperpigmentatie tegumentară  

Complicații generale: 

- tulburare anxios-depresivă 
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Tratament  

Profilactic  

În acest caz este vorba de un al doilea cancer, astfel cele trei tipuri de profilaxie 

sunt intrepatrunse. În cadrul profilaxiei primare am identificat următorii factori de risc 

(FR): 

a) FR nemodificabili 

  - antecedente personale patologice de cancer(tiroidian)  

     - antecedente heredocolaterale de cancer(colonic) 

     - determinism genetic 

     - varsta(45ani)  

     - sexul F 

     - statusul endocrino-metabolic 

b) FR modificabili- profesia sedentară  

    - alimentația dezechilibrată, obezitate  

    - impactul psihic al obezității asupra comportamentului pacientei, cure de slăbire drastice 

cu variabilitate importanta a curbei ponderale în timp scurt și recidiva obezității. 

Datorită riscului crescut de apariție a unui cancer (față de riscul în populația 

generală) pacienta a beneficiat de numeroase controale periodice oncologice, 

endocrinologice, numeroase investigații paraclinice periodic, încadrându-se în 

profilaxia secundară de prevenție a cancerului la pacientul cu risc.  

În cadrul profilaxiei terțiare se impune monitorizarea pe termen lung a 

complicațiilor. 

 

Curativ 

1. Tratamentul chirurgical: Parotidectomie totala stanga si limfadenectomie 

latero-cervicala stanga radicala.  

2. Tratamentul substitutiv si simptomatic:  

-regim alimentar bogat in lichide  
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-toaleta riguroasă a cavității bucale 

-tratamentul durerii : Paracetamol 3X500 mg  

-tratamentul afectării nervului facial : Milgamma 2x1/zi 1 lună/trimestru 

3. Tratamentul adjuvant: radioterapia, tratamentul arsurii post radioterapie 

(crema cu dexpanthenol). 

4. Tratamentul HTA cu Ramipril 10 mg, Tertensif 1,5 mg/zi 

5. optimizarea stilului de viață  

   - alimentație sanogenă, reeducarea comportamentului alimentar  

   - evitarea curelor de slabire drastice, cu urmarea recomandărilor medicilor si a unui 

nutriționist 

   - activitate fizică medie, progresivă, mers pe jos zilnic 3km/zi 

În acest caz obiectivele terapeutice ale bolii actuale au fost atinse, chirurgia și 

radioterapia adjuvantă au fost singurele variante terapeutice.  

 

Discuții 

Particularitățile cazului -debutul atipic, simptomatologia săracă, examinările 

paraclinice incerte au constituit o adevărată provocare pentru medicii implicați în 

managementul acestui caz.  

Limitele examinărilor imagistice (ultrasonografia, TC, laboratorul, nu au pledat 

pentru o tumoră malignă) au fost surmontate de experiența profesională a chirurgului.  

Patologia acestui caz este rezultatul combinației dintre determinismul genetic al 

obezității și al bolilor oncologice (2, 3).  

Curele repetate de slăbire rapidă în timp scurt au contribuit nu doar la recidiva 

obezității, ci au avut și o potențială contribuție în oncogeneza acestui caz. Pierderea 

frecventă intenționată a greutății este asociată cu o citotoxicitate mai scăzută a 

celulelor naturale killer (ucigașe) cu posibile efecte imune pe termen lung (4). 
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Concluzie 

Stilul de viață sanogen și intervențiile medicale care promovează scăderea în 

greutate, creșterea activității fizice, modifcarea factorilor metabolici obezogeni ar 

putea fi valorificați ca si mijloace de control al cancerului si a recidivei de cancer.  

 

A fost obținut consimțământul informat. 
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Colangiocarcinoamele sunt tumori reprezentate în special de adenocarcinoame 

cu punct de plecare la nivelul epiteliului ductelor biliare intra sau extrahepatice. 

 După originea anatomică pot avea dispoziție intrahepatică (periferică), centrală 

(hilară) sau distală. Tumorile Klatskin apar la nivelul confluenței ductului biliar 

comun și evoluează cu simptome de obstrucție biliară (1, 2, 3, 4, 5). 

 Spre deosebire de carcinomul hepatocelular colagiocarcinomul apare mult mai 

frecvent pe ficat necirotic (5). 

 Colangiocarcinomul poate evolua o perioadă asimptomatic, tabloul clinic 

depinde de localizarea tumorii, fiind dominat în evoluție de: icter, prurit, 

hepatomegalie, dureri abdominale, astenie, pierdere în greutate, urini hipercrome, 

scaune decolorate, alterarea stării generale (5,6). 

 Explorările biologice pot evidenția: 

- creșterea: - fosfatazei alcaline 

 - bilirubinemiei 

 - GGT 

- modificări ale hemoleucogramei (anemie, leucocitoză – în contextul asocierii 

angiocolitei), proteinogramei (6). 
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Markerii tumorali sunt nespecifici pentru diagnostic, dar CEA, CA 19 – 9 și CA 

125 pot fi crescuți la pacienții cu colangiocarcinom și pot fi de ajutor în urmărirea 

răspunsului la tratament (5, 6). 

 

 Investigații paraclinice 

- ecografia abdominală evidențiază dilatarea canalelor biliare, sediul 

obstrucției, formațiunea tumorală de dimensiuni variabile, unică 

sau multiplă, hiperecogenă sau hipoecogenă 

- tomografia computerizată localizează formațiunea, indică gradul 

extensiei tumorale 

- colangiopancreatografia retrogradă endoscopică (ERCP) 

- colangiopancreatografia prin rezonanță magnetică (MRCP) – de 

elecție în explorarea tumorilor căilor biliare extrahepatice (5, 6) 

- biopsiile în vederea examenului histopatologic pot fi obținute în 

funcție de localizarea tumorii: - percutan 

 - ecoendoscopic  

 - chirurgical. 

 Colorația imunohistochimică este pozitivă în prezența citokeratinelor 7, 8 și 19 

(2, 5). 

Tratamentul   

 Prognosticul rezervat și stadiul avansat de depistare a bolii limitează eficiența 

metodelor de tratament: - chirurgical – singurul cu viză curativă, este limitat în 

colangiocarcinoamele intrahepatice 

 - chimioradioterapic 

 - paliativ (2, 6). 
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 Caz clinic  

 Pacientă în vârstă de 68 de ani, din mediul urban, acuzând de câteva săptămâni 

astenie fizică vesperală, se prezintă în Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic de 

Boli Infecțioase Cluj-Napoca, pentru evaluare clinico-biologică. 

 Antecedente heredo-colaterale – în istoricul familial se menționează HTA la 

mama pacientei. 

 Antecedente personale patologice- hipotiroidism. 

 Evaluarea stilului de viață: exercițiu fizic moderat, nefumătoare, neagă 

consumul de alcool. 

 Istoric: pacientă cunoscută cu hipotiroidism, în tratament cu Euthyrox – 50 µg/zi 

și acuzând de câteva săptămâni astenie fizică vesperală se prezintă pentru efectuarea 

unui bilanț clinico-biologic. 

 Examen clinic: Î = 170 cm, G = 65 kg, IMC = 22,5 kg/m2, CO = 83 cm, 

tegumente și mucoase normal colorate, țesut celular subcutanat normal reprezentat. 

Aparat respirator: torace normal conformat, sonoritate pulmonară normală, 

murmur vezicular normal. 

Aparat cardiovascular: TA = 130/80 mmHg, AV = 72 b/min, zgomote cardiace 

ritmice. 

Aparat digestiv: cavitate bucală cu aspect normal, ficat palpabil la aproximativ 

3 cm sub rebordul costal, sensibilitate dureroasă la palparea profundă în etajul 

abdominal superior. 

Aparat reno-urinar: clinic relații normale. 

 Diagnostic de etapă: sindrom hepatomegalic. 

 Probleme de diagnostic diferențial:  

- hepatopatie cronică? (nu există antecedente sau simptome 

sugestive, dar evoluția poate fi asimptomatică) 

- ficat de stază? (fără simptomatologie clinică de insuficiență 

cardiacă) 
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- steatoză hepatică nonalcoolică?  

- patologie tumorală?, hematologică? 

Astenia fizică acuzată de pacientă poate însoți hipotiroidismul, dar este și un  

simptom frecvent al bolii hepatice. 

 Investigații solicitate: VSH = 17 mm/h, fibrinogen = 380 mg/dl, CRP = 3,9 

mg/dl, hemoleucogramă: L = 12.190/µl, hemoglobină = 14,4 g/dl, trombocite = 

236.000/µl, INR = 1,17, creatinina = 0,68 mg/dl, uree = 25 mg/dl, glicemie = 101 

mg/dl, colesterol total = 147 mg/dl, trigliceride = 171 mg/dl, HDL-colesterol = 26,4 

mg/dl, proteine totale = 6,3 g/dl, bilirubină totală = 0,6 mg/dl, bilirubină directă = 0,1 

mg/dl, fosfataza alcalină = 152 U/L, ASAT = 42 U/L, ALAT = 22 U/L, GGT = 40 

U/L, acid uric = 4,9 mg/dl, magneziu = 1,87 mg/dl, examen urină: proteine – negativ, 

glucoză – normal. Imunologie: CA 19 – 9 = 11,4 U/ml, CEA = 1,7 ng/ml, Antigen 

CA 125 = 46,3 U/ml. 

 Ecografie abdominală: formațiuni intrahepatice multiple, inomogene, 

ecogenitate crescută (fig.1, 2). 

 

Fig. 1. Formațiuni intrahepatice multiple, inomogene, ecogenitate crescută 
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Fig. 2. Formațiuni intrahepatice multiple, inomogene, ecogenitate crescută 

 

 CT abdomen cu contrast: ficat inomogen cu diametrul LL de 25,51 cm. 

Formațiuni multiple focale hepatice, cele mai evidente la nivelul segmentelor 3, 4, 7 

și 8 (fig.3). Fără formațiuni focale pancreatice, splenice sau renale în condiții de 

injectare contrast. 

 

Fig. 3. Formațiuni multiple focale hepatice 
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 Aspectul imagistic ridică problema diferențierii unor determinări secundare de 

o tumoră primară hepatică. Pacienta este îndrumată spre Institutul Oncologic Cluj-

Napoca pentru elucidare diagnostic și tratament de specialitate. 

 Examen histopatologic: materialul examinat indică parenchim hepatic infiltrat 

de o proliferare cu structură de adenocarcinom. Aspectul histologic corelat cu 

fenotipul imunohistochimic corespunde unui colangiocarcinom. 

 Prognosticul: rezervat având în vedere stadiul avansat al bolii în care s-a 

prezentat pacienta. 

 Particularități ale cazului: evoluție silențioasă, ceea cea a dus la prezentarea 

tardivă la medic. 

 

 Concluzii 

Colangiocarcinoamele au evoluție silențioasă pentru perioade lungi de timp 

ceea ce face ca depistarea lor să se facă frecvent în stadii avansate, grevând astfel 

prognosticul. 

 Manifestările clinice sunt în relație cu localizarea tumorii. 

 Explorările biochimice și hematologice au relevat modificări minore, 

nespecifice. 

 Dozarea markerilor tumorali a evidențiat creșterea CA 125, diagnosticul fiind 

stabilit cu ajutorul examenului histopatologic. 
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Introducere 

Diabetul gestațional reprezintă alterarea toleranței la glucoză, de gravitate 

variabilă, cu debut în perioada gestațională. Potențialul evolutiv sub tratament, pe 

parcursul sarcinii și în postpartum nu influențează diagnosticul pozitiv [1]. 

Această patologie poate să apară la orice vârstă gestațională dar are o incidență 

mai mare în a doua jumătate a sarcinii [2]. Prevalența diabetului gestațional este de 

4% [3]. 

Factorii de risc ai diabetului gestațional sunt vârsta materna peste 25 ani, 

antecedente personale patologice sau antecedente heredocolaterale de diabet, greutate 

in exces, rasa neagră [4]. 

Complicațiile diabetului gestațional pot să apară atât la mamă cât și la făt. 

Acestea sunt pe termen scurt sau pe termen lung. La mamă, complicațiile pe termen 

scurt sunt HTA gravidică sau necesitatea unei cezariene. La făt, complicațiile pe 

termen scurt sunt macrosomie, moarte fetală in utero, distocie de umeri, detresă 

respiratorie sau complicații metabolice neonatale (hipoglicemie, hiperbilirubinemie).  

Complicațiile materne pe termen lung sunt de natură metabolică, acestea fiind 

predispuse la apariția diabetului zaharat. Feții cu diabet gestațional sunt predispuși, pe 

termen lung, la apariția complicațiilor metabolice (obezitate), si a comorbidităților 

asociate, cum ar fi bolile cardio-vasculare sau diabetul zaharat [4] [5].Screeningul 
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pentru diabet gestațional este recomandat să se facă la pacientele cu factori de risc 

prezenți. 

Am ales să prezentam acest caz datorită incidenței crescute a acestei patologii 

și a impactului asupra evoluției sarcinii și a nașterii.  

 

Prezentare de caz 

Pacientă in vârstă de 32 ani gestă 1 pară 1, cu domiciuliul în mediul urban, cu 

data ultimei menstruații (DUM) în 19.12.2017, se prezintă în ambulatorul de 

specialitate pentru evaluarea sarcinii de 26 săptămâni de amenoree. 

Pacienta a avut menarha la 13 ani. Prezintă cicluri regulate, la 28 zile, cu durata 

de 4 zile, flux normal. Nu a avut alte sarcini în antecedente. Nu prezintă antecedente 

personale patologice. 

Mama pacientei este diagnosticată cu diabet zaharat tip II insulino-dependent și 

obezitate grad II. Nu prezintă alte antecedente personale patologice semnificative. 

Pacienta nu este sub medicație, nu consumă toxice și nu prezintă alergii. 

Condițiile de viață și mediu sunt corespunzătoare. 

Examenul clinic relevă stare generală bună, tegumente normal colorate, cu 

modificări fiziologice de sarcină, înălțime 175 cm, greutate 75 kg. Tensiunea arterială 

este 120/70 mm Hg, puls 75 bătăi/minut, temperatură 36,8˚ C. 

Examenul ecografic obstetrical evidențiază un făt de sex masculin cu vârstă 

gestațională de 26 SA și 3 zile, cu scorul biofizic fetal este maxim (10 din 10). 

Greutatea estimativă fetala este situată pe percentila 90 (Fig 1). Lichidul amniotic este 

în cantitate mărită, cu cea mai mare pungă verticală (DVP) de 85 mm. Menționăm cu 

pacienta a efectuat screening de trimestrul I care a evidențiat risc combinat de 1/8900, 

screening de preeclampsie care a evidențiat risc scăzut, screening TORCH care a 

evidențiat că pacienta este imunizată pentru Toxoplasmoză, Rubeolă, CMV și este 

neimunizată pentru Herpes simplex. La examinarea anterioară, efectuată la 20 SA, 
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greutatea estimativă fetală a fost pe percentila 70. Evaluarea anatomiei fetale nu a 

evidențiat anomalii structurale evidențiabile ecografic. 

Bilanțul biologic efectuat în primul trimestru a fost fără modificări. Pacienta a 

efectuat screening pentru diabet gestațional în primul trimestru, fără a înregistra 

modificări alea valorilor glicemiei a jeune, la o oră sau la două ore. 

Având în vedere deplasarea curbei de creștere fetale și antecedentele heredo-

colaterale ale pacientei se ridică suspiciunea de diabet gestațional și se recomandă 

efectuarea testului de toleranță la glucoză, precum și hemoleucogramă, sumar de 

urină. 

Analizele de sânge prezintă valori normale, cu excepția testului de toleranță la 

glucoză care evidențiază modificarea valorii glicemiei la 1 ora: 1.92g/l (valoarea 

normală la 1 ora: 1.80g/l). 

În diagnosticul diferențial al greutății fetale trebuie luată în calcul o posibilă 

eroare de datare a sarcinii, care se infirmă in acest caz deoarece sarcina a fost dată 

corect, în primul trimestru, după lungimea cranio-caudală, sau cu o posibilă patologie 

fetală genetică, de tip Sindrom Beckwit-Wideman. 

Se confirmă diagnosticul de diabet gestațional și se recomandă efectuarea 

consultului de diabetologie precum și urmărirea lunară a creșterii fetale.  

Consultul diabetologic recomandă regim alimentar și monitorizarea periodică a 

glicemiei din sânge periferic. Valorile glicemice sunt menținute sub control. 

Pacienta va fi urmărită din punct de vedere obstetrical și diabetologic la fiecare 

15 zile. Pacienta își va monitoriza glicemia zilnic. Se evidențiază un făt cu o curbă de 

creștere stabilă la nivelul percentilei 70 și glicemii în valori normale. 

Sarcinile cu diabet gestațional corect controlate prezintă un prognostic bun. În 

cazul diabetului echilibrat, cu glicemii menținute sub valoarea de 0.95g/l a jeune și 

1.20g/l postprandial, se permite nașterea pe cale vaginală, la termen. În cazul 

diabetului gestațional dezechilibrat sau cu afectare fetală se recomandă declanșarea 

nașterii la 39 săptămâni sau mai repede, în funcție de risc-beneficiul fătului. Dacă 
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pacienta este sub insulino-terapie se recomandă declanșarea nașterii la 38-39 

săptămâni de amenoree și managementul glicemiei conform protocoalelor în curs. 

Dacă greutatea fetală este estimată la mai mult de 4000 g, se recomandă nașterea 

prin operație cezariană. 

 

Fig. 1. greutatea fetală la 26 SA și 3 zile, pe percentila 90 

 

Pacienta a născut la 39 SA pe cale vaginală, un făt de 3760 g, APGAR 10. 

Nașterea s-a declanșat spontan. S-a decis nașterea pe cale vaginală deoarece pacienta 

a avut glicemia controlată cu ajutorul regimului alimentar, fără a necesita insulină. 
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Fătul a avut greutatea estimată sub percentila 90, pe parcursul sarcinii, iar lichidul 

amniotic s-a menținut în valori normale, după managementul diabetului. 

 

Discuții 

Particularitatea acestui caz constă în faptul că screeningul de trim I a fost fără 

modificări, iar diabetul gestațional a fost diagnosticat în trimestrul III.  

Deși protocolul recomandă efectuarea screeningului pentru diabet gestațional 

după 24 săptămâni de amenoree, noile ghiduri subliniază necesitatea screeningului în 

trimestrul I pentru pacientele cu factori de risc [6].  

Diagnosticul acestei patologii este important pentru managementul 

potențialelor complicații materne și fetale. Deși această patologie este, de cele mai 

multe ori, autolimitantă, rata sindromului metabolic matern crește semnificativ în anul 

următor nașterii, precum și rata complicațiilor cardio-vasculare [7] [8].  

Urmărirea corectă a sarcinii cu diabet gestațional este importantă pentru 

managementul potențialelor complicații fetale sau materne. Stabilirea momentului 

nașterii precum și a căii de naștere este de importanță vitală pentru evitarea posibilelor 

probleme fetale grave, cum ar fi moarte fetală in utero (în cazul în care nu se determină 

corect momentul nașterii) sau distocie de umeri (în cazul în care nu se stabilește corect 

calea nașterii) [9].  

 

S-a obținut consimțământul informat al pacientei pentru publicarea acestui caz. 
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Bronhopneumopatia obstructivă cronică (BPOC / COPD)= bronşita cronică 

(BC) + emfizemul pulmonar (EP) + boala căilor aeriene mici 

 

➢ Reprezintă o patologie complexă, cu o componentă pulmonară bine definită, 

cu multiple manifestări extrapulmonare și importante co-morbidități. 

➢ Caracteristici:          

    obstrucţie cronică, parţial reversibilă sub Rp/ de probă, cu corticosteroizi (CS). 

➢ România se situează pe locul al 3-lea în Europa ca rată a mortalității prin  

BPOC, la bărbați (după Ungaria și Irlanda), cu 60 decese /100.000 locuitori. 

➢ Mai mult de 60% dintre pacienții cu BPOC prezintă patologie cardiovasculară 

asociată, fapt observat şi la pacientul pe care am decis să îl prezint mai departe. 

➢ Cele mai importante sarcini ce-i revin medicului în îngrijirea, pe termen 

lung, a acestor pacienţi sunt: 

o Să recunoască la timp boala. 

o Să prevină şi să recunoască, la timp, exacerbările. 

o Să urmărească tratamentul optimal indicat de specialist, conform ghidurilor = 

GOLD (GOLD=GLOBAL initiative for Obstructive Lung Disease (grup de 

experţi care elaborează periodic un ghid de evaluare şi tratament al formelor de 

BPOC). 
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o Să monitorizeze evoluția bolii, prin utilizarea chestionarului CAT (COPD 

Assesment Test) etc. 

o Să facă profilaxie primară, în grupurile de risc şi să continue eforturile privind:  

➢ combaterea fumatului;  

➢ controlul eficient al factorilor de mediu intern/extern/profesional;  

➢ Profilaxia infecțiilor respiratorii (vaccinuri (antigripal, anti H. influenzae, 

amantadină ş.a); creșterea rezistenței organismului prin: 

✓ educația pentru sănătate: stil de viaţă activ, alimentație adecvată, 

sănătate psiho-socială, evitarea poluanţilor externi şi de interior;  

✓ administrarea de imunomodulatoare : Bronchowaxom, IRS 15 

etc.)). 

➢ Medicul are la îndemȃnă un instrument util de monitorizare, pe termen lung, 

al bolnavului cu BPOC ( engl. COPD): chestionarul CAT. 

➢ Ce este CAT ?  

• Este un instrument de comunicare între medic şi pacient, în condițiile 

timpului limitat pe care-l au la dispoziție.  

• Ajută medicul să înțeleagă, mai bine, impactul BPOC asupra pacientului.  

• Ajută pacientul să exprime, în detaliu, ce îl “deranjează”.  

• Identifică aspecte ce pot necesita investigații suplimentare  

• Ajută la evaluarea progresiei şi deteriorării BPOC  
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Scorul iniţial (prima administrare a chestionarului) poate fi folosit 

➢ la un pacient cu BPOC, pentru a testa dacă scorul pacientului este mai ridicat 

decȃt ne așteptăm, după evaluarea clinică.  
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Scorurile cu valorile mari pentru anumite elemente din CAT (pentru un VEMS 

dat) pot indica nevoia de iniţiere, sau adăugarea unei intervenţii medicale 

suplimentare. 

Scorul longitudinal (administrarea secvenţială, în timp) poate fi folosit pentru 

a evalua: 

➢ dacă pacientul răspunde la tratament; 

➢ dacă starea de sănătate a pacientului s-a deteriorate, în timp. 

Interpretare: 

Scor  

CA

T  

 

Nivelul de impact  

 

Impactul clinic Posibile considerații 

despre management  

 

>30 

 

Foarte mare  

 

Starea lor de sănătate îi oprește să facă 

tot ce-şi doresc şi nu au niciodată o “zi 

bună”. În momentul în care doresc să 

facă un duş sau o baie este nevoie de 

mult timp pentru a reuşi. Ei nu pot ieşi 

în oraş pentru a-şi face cumpărăturile, 

să se recreeze sau să facă anumite 

treburi în gospodărie. În cele mai multe 

cazuri ei nu se pot deplasa la o distanţă 

mare de scaun sau pat. Sentimentul lor 

este ca au devenit invalizi.  

 

Pacientul are nevoie de o 

îmbunătățire a stării de 

sănătate  

În plus faţă de 

recomandările pentru 

pacienţii cu scor CAT 

scăzut sau mediu se mai 

ia in considerare: 

trimiterea la un medic 

specialist (daca sunteţi 

medic de familie)  

 

>20  

 

Mare 

 

BPOC îi opreşte să facă majoritatea 

lucrurilor pe care şi le doresc. Sunt 

dispneici în momentul în care fac o 

plimbare în jurul casei sau încearcă să 

De asemenea, luaţi în 

considerare:  
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se spele sau să se imbrace singuri. 

Dispneea poate apărea chiar când 

încearcă să vorbească. Tusea ii 

epuizează iar simptomele pulmonare le 

deranjează somnul în majoritatea 

nopţilor. Ei simt că activitatea fizică nu 

este sigură pentru ei şi tot ceea ce fac 

cere foarte mult efort. Se tem şi devin 

panicaţi deoarece simt că nu pot 

controla problemele lor pulmonare.  

 

• Adăugarea de 

tratamente 

farmacologice  

• Recomandare 

pentru 

reabilitatea 

pulmonară  

• Asigurarea celor 

mai bune 

abordări cu 

privire la 

scăderea şi 

gestionarea 

exacerbărilor 

 

Motivaţia alegerii cazului rezultă din nevoia de a atrage atenţia asupra a cel puţin 

trei aspecte importante: 

➢ Patologia obstructivă cronică bronhopulmonară este responsabilă de o rată 

mare a mortalităţii. 

➢ La vârstnicul fumător / fost fumător, cu BPOC, apare polipragmazia şi 

riscurile ei, prin co-morbidităţile şi bolile asociate. 

➢  Dificultăţile inerente apărute ȋn monitorizarea pe termen lung a pacienţilor cu 

|BPOC. 

 

Pacient de 70 de ani şi sex masculin, cu domiciliul ȋn mediul urban, 

pensionar (fost sudor, pe şantier), se prezintă la un cabinet de medicină internă, dintr-

un ambulatoriu urban, pentru fatigabilitate, dispnee, tuse productivă, palpitaţii şi 
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valori tensionale crescute. Asociază edeme perimaleolare vesperale şi poliartralgii cu 

deformări ale articulaţiilor mici ale mâinilor. 

În urmă cu 30 de ani a fost depistat cu sechele de TBC pleuro-pulmonar şi 

fibrotorace stâng, iar de cca. 2 ani a fost diagnosticat cu BPOC, cord pulmonar şi 

insuficienţă respiratorie cronică, prezentând numeroase exacerbări si decompensări.  

Printr-o internare datată 2017, se confirma prezenţa chistelor renale, a 

hidronefrozei bilateral si a litiazei renale, associate hipertrofiei prostatice. Ecografic, 

ȋn aceeaşi perioada se diagnostic o guşă paucinodulară, evoluţia fiind favorabilă sub 

tratament. 

Începând imediat după confirmarea diagnosticului de BPOC şi CPC cu 

insuficienţă respiratorie cronică (de cca. un an), se află sub tratament cu Symbicort 

Turbuhaler 320 micrograme Budesonidă /9 micrograme Fumarat de formoterol 

dihidrat (dispozitiv pulbere de inhalat ), evoluţia fiind lent favorabilă. Asociat: 

o Nebivolol 5 mg (1-0-0 tb/zi) 

o Triplixam 5mg/1,25mg/10 mg (1-0-0 tb/zi) 

o Xarelto 15 mg/zi 

o Magnerot 2 tb/zi 

o Crestor 5 mg/zi 

Pacientul este consiliat psihologic ȋn vederea abandonării fumatului! 

A necesitat multiple internări in Clinica Pneumoftiziologie, Chirurgie toracică, 

Cardiologoie şi secții de medicină internă, pentru reevaluarea planului de tratament şi 

depistarea şi tratarea complicațiilor apărute: 

o în august 2016- empiem pleural stâng şi extinderea fibrotorax-ului stg sechelar 

infecției TBC avută în urmă cu 30 de ani 

o exacerbări care necesitau internare, de cca. 2-3 ori/an 

 

Antecedentele heredo-colaterale: 

o Mama – diabet tip2, HTA şi poliartroză 
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o Tatăl- sechele TB, HTA, cancer tiroidian 

o Un frate cu HTA şi litiază renală 

Antecedente personale patologice: 

o Fibrotorax stâng şi sechele TBC de peste 30 de ani 

o Chist hidatic hepatic operat în urmă cu 10 ani 

o Hepatita cronică virală C – de 8 ani 

o HTA E grd2C controlată, risc foarte înalt- depistată în urmă cu 3 ani 

o Cardiomiopatie hipertensivă şi ischemică – de 8 ani 

o Guşă paucinodulară, cu eutiroidie – depistată de 2 ani 

o Hipertrofie prostatică grd1 

o Chisturi renale bilateral – depistate in urma cu 2 ani 

o Boală venoasă cronică periferică CEAP 3, prin incontinenţă de crose de vene 

safene externe şi perforante gambiere distale 

(Limitarea prezentării mai detaliate prin alterarea statusului cognitiv.) 

Condiţii de viaţă: 

o Locuinţă salubră, ȋn zonă centrală, intens circulată 

o Fumător vechi şi cu scor de dependenţă tabagică > de 8 

o cafea – neagă (1-2/zi) 

o Sedentar – motivaţia fiind dispneea la efort şi fatigabilitatea facil apărută 

o Dietă inadecvată, atât calitativ cât ş cantitativ 

o Resurse materiale şi sprijin familial – adecvate 

o Aderent la tratament şi cooperant abia de un an. 

Consult august 2017: 

Examen clinic obiectiv: 

Înălțime = 157 cm 

Greutate corporală = 89 Kg 

IMC = 37 

Circumferință abdominală = 122 cm 
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Facies vultuos, buze cianotice, ţesut celular subcutanat bogat reprezentat, 

torace cu cicatrice si aspect “în butoi”, coaste orizontalizate şi fosete 

supraclaviculare “pline”, degete hipocratice, noduli periarticulari – la 

articulaţiile mici ale mâinilor şi picioarelor-, deformare în coxa varum a 

ambelor articulaţii portante coxo-femurale, cu limitare şi durere la mobilizarea 

activă şi pasivă. 

Palparea lojei glandei tiroide – posibili noduli, loja fiind mărită în dimensiuni, 

consistența păstrată. 

Murmur vezicular diminuat, cu expir prelungit şi raluri sibilante şi ronflante 

bilateral, preponderent bazal drept. 

Zgomote cardiace estompate, aria matităţii cardiac crescută, cu apex “ȋmpins 

” latero-inferior stg., suflu sistolic, cu iradiere axilară stângă. 

Indice gleznă-braţ normal 

Varice gambiere bilateral şi godeu prezent pretibial şi perimaleolar. 

Sensibilitate la palparea hipocondului drept. 

Celelalte aparate şi sisteme, exceptând mini mental state test-ul alterat, - sunt 

în relaţii normale  

Diagnostice clinice / de etapă: 

BPOC  

CPC ? 

Insuficienţă respiratorie cronică 

HTA grad2, risc adiţional foarte înalt, controlată 

CIC nedureroasă 

Boală venoasă cronică periferică 

Sindrom dureros hipocondru drept 

Poliartroză  

Supraponderal 
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Diagnosticul diferenţial  

Astmul cu dispnee continuă(date clinice/anamnestice, chestionar ACT= Asthma 

Control Test ) 

  În acest scop s-au realizat: 

1.  Spirometrie – disfuncție ventilatorie mixtă, de grad mediu, test dinamic cu 

Ventolin- negativă. 

2. Radiografii toracice şi ECG- cu modificări ce susțin etiologia mixtă a dispneei 

(cardio-pulmonară) 

Astmul “cardiac” peptidul natriuuretic atrial 

HTAE -HTA secundare ? 

Ecografia abdominală: steatoză hepatică; ficat de stază; hipertrofie de prostată  

Rx. toracică: desen peribronhovascular accentuat bilateral arc inferior stg. (VS)  

rotunjit, cord global mărit, cu ICT crescut Ao cu buton pulsatil, arc derulat, mai  

opac  

Ex. oftalmologic evidentieaza retinopatie proliferativa OD si neproliferativa OS  

ECG – HVS, modificări mixte de repolarizare  

 

 

Echo cord – HVS concentrică, (fără IVS) 



 
155 

Ecografie abdominală-relaţii normale renale şi loje suprarenaliene fără 

modificări 

Chisturi renale şi litiaza nu produc obstrucţie şi nu există component de HTA 

secundară renală. Hipertrofia prostatică- grd1. 

 

Scintigrafie, dozări hormonale, explorari suplimentare bioumorale şi  

ecografia tiroidiană: 

glucoza serica 144 mg/dl(VN = 60- 110 mg/dl) 

calcitonina-= 1,73pg/mL (VN = la bărbați< 14,3)  

Mg seric 1,86 mg/dl (VN la bărbați > 1,70 mg/dl) 

calciu ionic seric 4,13 mg/dl (VN 3,8 – 5,5 mg/dl) 

Tiroxina libera (FT4 ) 1,11 ng/dl (VN > 1,36 ng/dl) 

Hormon de stimulare tiroidiana (TSH) 2,89 mUI/l (VN 5,56- 8 mUI/l) 

Anti-tiroidperoxidaza (Anti-TPO 3,11 UI/mL) (VN < 1-1,3 UI/mL) 

AcidVanilMandelic şi cortizolemia –normale 

Ecografia tiroidiană- Gușă multinodulară, aspect de ansamblu de tiroidita 

Volum crescut, nodul LD, parenchimatos. Necesita investigare! 

 

 

o probe hepatice – N, markeri virali neg. γGT ↑ (66 UI/l), Vol.Eritrocitar ↑- 

potator cronic ? 
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o Glicemie ↑ (144 mg/dl ) 

o Colesterol total ↑ / HDL col ↑ ( 215 mg/dl / 65 mg/dl) 

o Trigliceride ↑( 301 mg/dl) 

o Magneziemie (1,86 mg/dl )(tetanie latentă hipomagneziemică) 

o Restul analizelor de laborator sunt în limite normale  

DXA- pune în evidență riscul de fractură pe osteopenie patologică, motivând 

consilierea ȋn direcţia abordării unui stil de viaţă activ, dietă adecvată, 

echilibrarea DZ şi reducerea greutăţii corporale.  

 

➢ Sunt necesare investigaţii suplimentare la acest pacient? 

➢ Evaluare Doppler vasculară?  

– Da, deoarece pacientul prezinta un suflu femural, ceea ce indica 

prezenta leziunilor aterosclerotice. 

➢ Investigații suplimentare pentru neuropatie nu sunt necesare deoarece 

diagnosticul acestei complicații este stabilit pe baza semnelor clinice. 

➢ Microalbuminuria –Da, pentru a evalua funcția renală. 

➢ Evaluarea BC ? BPOC ? 

➢ Consult urologic si testarea PSA 

 

➢ Profilaxia primară a BPOC / Identificarea factorilor de risc şi a persoanelor 

cu risc crescut : 

o vârsta – sub 30 si peste 50 ani  

o sexul - sensibilitate crescută la bărbați  

o antecedente heredocolaterale pozitive pentru - bronșită cronică, emfizem 

pulmonar, astm bronşic  

o anomalii sau malformaţii congenitale, rinofaringiene  

o persoane cu expuneri repetate la poluanţi habituali (fumat), poluanţi 

atmosferici şi profesionali  
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o persoane cu nivel de cultură şi stare socio-economică precară (familii 

numeroase) - condiţii precare de viață, alimentaţie deficitară, carență de igienă 

a locuinţei, carență de igienă personală, aprovizionare deficitară cu apă 

potabilă  

o acces redus la asistenţa medicală  

Tratament 

Obiective 

Mijloace non –medicamentoase: 

Modificarea stilului de viață 

o Dieta- hipocalorică;  

▪ hipoglucidică (glucide cu index glicemic scăzut)    

▪ hiposodată  

▪ alimente bogate ȋn acizi graşi polinesaturaţi  

o evitarea grăsimilor de origine animală  

▪ verificarea listei cu alimente permise ! 

o Consilierea privind renunțarea la fumat  

o Evitarea consumului de alcool  

o Efort fizic zilnic, cu reducerea greutății corporale (intensificarea activității 

fizice: (30-45 de mers în ritm vioi, scade TA) 

o Evitarea situațiilor stresante şi a emoţiilor puternice  

o Repaus nocturn adecvat  

 

Corectarea alterărilor fiziologice secundare:  

- hipooxigenarea sg. -oxigenoterapie cronică (de preferat la domiciliu, sub 

supraveghere!);  

 analeptice respiratorii (mai frecvent baze xantice) 
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- HTP şi CPC - oxigenoterapie cronică (de preferat la domiciliu, sub 

supraveghere!); v.dilatatoare a. pulmonară; diuretice; “flebotomie” 

medicamentoasă sau, la Ht >60, venesecţie  

 

Optimizarea capacităţii funcţionale pulmonare  

- kinetoterapie (ex. fizic general, antrenament pt. muşchii respiratori)  

- transplant pulmonar- corectarea deficitelor nutriţionale- Rp/ocupatională şi 

reabilitare psiho-socială  

Tratamentul medicamentos va cuprinde inițial 5 linii de acţiune: 

1. Pentru DZ – se trece direct la tratament medicamentos, de preferinţă 

insulină- refuzată de pacient! 

De ce ?  

➢ DZ instabil (Hb A1c peste 9%).  

➢  profilul pacientului - este puțin probabil ca numai prin modificarea stilului de 

viaţă să atingem ţintele controlului glicemic.  

Situaţia impune tratament cu clasa biguanidelor, întrucât pacientul este şi 

supraponderal - metformin, în doză iniţială recomandată de 1000mg/zi. 

  Doza de metformin se creşte treptat, pentru a se evita reacţiile adverse, ȋn special 

intoleranţa digestivă.  

2. Pentru HTA – ţinta terapeutică este  

    TA < 130/80mmHg.  

IECA reduc riscul evenimentelor cardiovasculare, progresia spre insuficienţa 

cardiac şi progresia spre insuficienţa renală(studii HOPE, CAPP). 

o Nebivolol 5 mg (1-0-0 tb/zi) 

o Triplixam 5mg/1,25mg/10 mg (1-0-0 tb/zi) 

3. Profilaxia TVP si minimizarea condițiilor embolizante: 

o Xarelto 15 mg/zi 

4.  Pentru dislipidemie :tratament hipolipemiant şi roborante 
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o Crestor 5 mg/zi 

o Magnerot 2 tb/zi 

 

Se recomandă folosirea LDL-colesterol ca indicator pentru managementul şi 

monitorizarea tratamentului.  

Statinele se recomandă ca prima linie de tratament atunci când există nivele 

crescute ale LDL-colesterolului ş ale colesterolului total. 

Aspirina –se administrează obligatoriu ȋntrucât pacientul are peste 40 de ani şi 

riscuri multiple. 

Doza recomandată de majoritatea trialurilor este ȋntre 75-325mg/zi.  

4. Neuropatia- Milgamma 3 tb/zi  

Pe lângă controlul glicemic, ponderal, si tensional, controlul lipidic este doar o 

parte din managementul clinic multifactorial, intensiv si precoce al DZ.  

Dislipidemia tipică din DZ 2 este caracterizată de: 

o creșterea nivelului TG; 

o scăderea nivelului HDL-colesterol; 

o nivele crescute de LDL-colesterol cu prevalenţa particulelor LDL tip B mici 

si intens aterogene. 

 

Evolutia clinică relativ favorabilă sub tratament, cu posibilitatea apariţiei 

complicaţiilor acute şi cronice ale: DZ, HTA, Obezitate, BPOC, varice, tromboze 

venoase profunde, embolii etc. 

Prognostic 

1. quo ad vitam – bun 

2. quo ad longitudinae vitae- cronicizări şi remisiuni  

3. quo ad sanationem – fără restitution ad integrum  

4. quo ad functionem – compensat  

5. quo ad laborem – favorabil – prin respectarea Rp/ 
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Particularitățile cazului 

➢ număr relativ mare de afecţiuni şi acuze specifice în număr redus  

➢ anamneză/tablou clinic sărac prin lipsa de interes pentru starea de sănătate  

➢ evoluţie relativ benignă, în ciuda relativei inconsecvenţe în îngrijire  

 

Menţionăm că s-a obţinut consimţământul informat al pacientului. 
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Etape clinico- tehnice de realizare a protezei parțiale  

mobilizabile scheletate 

 

Daniela Popa, Liana Lascu, Mariana Constantiniuc, Marius  

Negucioiu  

 

Departamentul IV, Disciplina Protetică Dentară, Facultatea de Medicină  

Dentară, Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu”, Cluj- 

Napoca, România 

 

Introducere 

Edentația termino-terminală este recunoscută internațional ca edentația de clasa 

I Kennedy. Cele mai nocive mișcări ale protezei, care trebuie neutralizate în acest tip 

de edentație sunt mișcările de rotație în jurul axei care trece prin dinții stâlpi principali 

(1). 

Sistemele speciale de culisare sunt elemente structurale ale protezei parțiale 

mobilizabile, care realizează legătura dintre dinții restanți și elementele de sprijin 

muco-osos. Sunt sisteme prefabricate, de obicei, alcătuite dintr-un ansamblu metalic, 

matrice-patrice. Matricea prezintă diferite forme pe secțiune, iar patricea culisează cu 

mare exactitate în interiorul matricei având o formă adecvată, perfect potrivită 

deschiderii interne a matricei. Mișcarea de culisare se face doar în sens vertical, 

neincluzând alt tip de libertate de mișcare (2). 

Tratamentul protetic definitiv prin proteză parțială mobilizabilă scheletată are 

ca obiectiv refacerea integrității arcadelor dentare și reabilitarea funcțiilor perturbate 

ale aparatului dento-maxilar (3). Alegerea tipului de lucrare protetică, optim în 

rezolvarea unui anumit caz clinic, se face ținând cont de o serie de factori loco-

regionali, de starea generală de sănătate a pacientului și de tipul de sistem nervos. 
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Prezentare de caz 

Pacienta în vârstă de 53 de ani s-a prezentat la Clinica de Protetică Dentară 

acuzând nemulțumiri legate de eficiența masticației.  

Diagnosticul stării generale a identificat o pacientă normosomă, normokinetică 

cu o alimentație echilibrată și variată, fără restricții alimentare, cu sistem nervos 

echilibrat și cooperantă. 

Examinarea exobucală nu a prezentat particularități, iar examinarea endobucală 

a evidențiat edentații extinse la nivel mandibular, dinții restanți pe arcadă fiind : 

- 3.1, 4.1 abrazie grad 3 Périer ; 

- 3.2, 3.3, 4.2, 4.3 abrazie grad 2 Périer; 

- 3.4, 3.5 proteze fixe unidentare metalo-ceramice, necorespunzătoare din 

punct de vedere al închiderii marginale ; 

- 4.4 proteză fixă unidentară provizorie din acrilat, necorespunzătoare din 

punct de vedere al închiderii marginale. 

La analiza crestelor edentate s-a observat o creastă cu înălțime și lățime redusă, 

cu un contur rotunjit pe secțiune, ascendentă spre distal și fără dureri la presiune. 

Tuberculii piriformi prezentau o direcție oblică și o consistență fermă ; inserția 

ligamentului pterigo-mandibular în treimea distală; reziliența fibromucoasei normală. 

La examinarea organelor mobile de la periferia câmpului protetic s-a observat poziția 

frenului buzei inferioare și a bridelor laterale de la nivel mandibular cu o poziție 

favorabilă protezării, la baza crestei alveolare; limba cu o poziție anterioară, inserție 

la distanță de coletul dinților frontali mandibulari, tonicitate și mărime normală; 

planșeu cu inserție joasă; saliva limpede, apoasă în cantitate normală.  

În alegerea conectorului principal mandibular, înălțimea procesului alveolar în 

zona frontală linguală, constituie principalul element al câmpului protetic, care 

influențează forma viitorului conector principal, fără a neglija însă importanța altor 

factori, cum ar fi valoarea suportului dento-parodontal, întinderea edentațiilor, 
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calitatea fibromucoasei crestelor edentate, problemele de biodinamică care se impun 

(4). 

La analiza procesului alveolar în zona linguală frontală s-a pus în evidență un 

proces alveolar vertical, cu o înălțime de 9 mm, acoperit de o fibromucoasă cu 

reziliență normală. 

În ceea ce privește diagnosticul final susținut de datele clinice și paraclinice, s-

a stabilit : diagnostic odontal : leziuni carioase multiple tratate corespunzător și 

abrazie dentară grad 2/3 Périer, la grupul frontal mandibular; diagnostic parodontal : 

ușoară gingivită indusă de tartru; diagnostic protetic : edentație mandibulară clasa I 

Kennedy de etiologie carioasă, neprotezată și prognostic nefavorabil în absența 

tratamentului protetic corespunzător ; diagnostic ocluzal: plan de ocluzie denivelat 

prin absența unităților dento-parodontale și ușoare extruzii ale molarilor maxilari ; 

diagnostic funcțional: afectarea funcțiilor masticatorie, estetică și de autoîntreținere. 

Ne-am fixat ca obiectiv al acestei prezentări de caz evidențierea etapelor clinico-

tehnice de realizare a unei proteze parțiale mobilizabile scheletate. 

Am hotărât să realizăm un tratament mobilizabil compozit (punte-proteză) 

având următoarele elemente structurale: conector principal sub formă de bară 

linguală, două șei mixte metalo-acrilice cu sprijin mixt și elemente de menținere, 

sprijin și stabilizare reprezentate de culise, suplimentate cu frezări de praguri linguale 

la nivelul protezelor fixe unitare (PFU) solidarizate, pe care se sprijină contracroșete. 

În prima etapă de tratament preprotetic s-a realizat ablația protezelor fixe 

unidentare necorespunzătoare, urmată de retușarea bonturilor dentare și de preparația 

dentară a dintelui 4.3, în vederea acoperirii acestora cu proteze fixe unidentare metalo-

ceramice. Pentru creșterea valorii parodontale a ultimilor dinți adiacenți breșelor 

edentate, coroanele de acoperire destinate dinților 4.3, 4.4, respectiv 3.4, 3.5 vor fi 

solidarizate. 

În cadrul aceleiași etape clinice, a urmat apoi amprentarea arcadei de lucru 

(Fig.1), a arcadei antagoniste și înregistrarea relațiilor intermaxilare. Lucrarea 



 
165 

protetică s-a realizat în poziția de intercuspidare maximă, pacienta având ocluzie 

stabilă și dimensiune verticală de ocluzie păstrată de ultimele unități dento-

parodontale de la nivel mandibular, în condițiile unei arcade maxilare integre, fără 

manifestări patologice la nivelul elementelor aparatului dento-maxilar. 

 

Fig. 1. Amprenta arcadei de lucru (etapă clinică) 

 

Din punct de vedere tehnic, a urmat turnarea modelelor (Fig. 2) și montarea 

acestora în articulator, urmată de duplicarea bonturilor dinților preparați, în vederea 

realizării capelor de celuloid care vor face parte din macheta componentei metalice a 

protezelor fixe unidentare (Fig.3). 
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Fig. 2. Turnarea modelelor (etapă tehnică) 

 

Fig. 3. Bonturile duplicat și capele de celuloid (etapă tehnică) 

 

Pentru completarea machetei componentei metalice a PFU s-a realizat adaptarea 

marginală a capelor de celuloid cu ceară de colet, modelarea zonelor linguale, 

corespunzător contracroșetelor, atașând în final macheta patricei la fața proximală a 

acestora, adiacent edentației (Fig.4). 
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Fig. 4. Macheta componentei metalice a protezelor fixe cu tijele de turnare 

(etapă tehnică) 

 

 În laborator s-a realizat secționarea tijelor de turnare, prelucrarea 

componentei metalice turnate, verificarea pe model și realizarea portamprentei 

individuale (Fig.5). 

 

Fig. 5. Componenta metalică a protezelor fixe adaptată pe model și 

portamprenta individuală (etapă tehnică) 
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Urmează a doua etapă clinică, care a constat în proba componentei metalice a 

PFU solidarizate, adaptarea portamprentei individuale și amprentarea funcțională 

(Fig.6). 

.  

Fig. 6. Amprenta funcțională mandibulară (etapă clinică) 

 

Amprenta funcțională a fost dezinfectată și trimisă în laborator unde s-a realizat 

a doua etapă. Aceasta a constat în turnarea modelului funcțional, pregătirea acestuia 

pentru duplicare (Fig.7a), amprentarea modelului de lucru pregătit (Fig. 7b) și 

turnarea amprentei cu masă specifică de ambalat. Macheta viitorului schelet metalic 

al protezei este realizată pe modelul duplicat (Fig. 7c), confecționat din masă de 

ambalat specifică aliajului din care se va turna scheletul5. 
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Fig. 7. a. Modelul de lucru pregătit pentru duplicare ; b. Amprenta modelului de 

lucru după pregătire ; c. Modelul duplicat din masă specifică de ambalat (etapă 

tehnică) 

 

După realizarea machetei în ceară a scheletului metalic al protezei (Fig.8a), 

aceasta a fost pregătită pentru realizarea tiparului în vederea turnării aliajului metalic. 

S-au realizat machetele canalelor de turnare, aplicând și preforma pâlniei de turnare 

(Fig. 8b). După pregătirea metalului și aducerea acestuia la temperatura dorită, a urmat 

turnarea scheletului metalic, care ulterior a fost dezambalat și prelucrat mecanic (Fig. 

8c). 

 

Fig. 8. a. Macheta scheletului metalic; b. Macheta scheletului metalic cu 

tijele și conul de turnare; c. Scheletul metalic dezambalat (etapă tehnică) 
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În vederea adaptării scheletului metalic pe modelul de lucru, acesta se spală cu 

apă fierbinte, pentru îndepărtarea cerii utilizate la folierea și deretentivizarea sa. 

Adaptarea scheletului metalic pe model este o etapă care revine în întregime 

tehnicianului dentar (5) (Fig.9). 

 

Fig. 9. Scheletul metalic adaptat pe model (etapă tehnică) 

 

După adaptarea scheletului pe model, la nivelul șeilor metalice s-a aplicat ceară 

pe fața mucozală pentru suplinirea volumului ocupat de viitoarea componentă acrilică, 

apoi au fost aplicate bordurile de ocluzie din ceară, în vederea înregistrării rapoartelor 

ocluzale la nivelul arcadelor artificiale (Fig. 10). 
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.  

Fig. 10. Bordurile de ocluzie aplicate la nivelul șeilor scheletului (etapă tehnică) 

 

În a treia etapă clinică s-a făcut proba scheletului metalic și înregistrarea 

relațiilor ocluzale. Scheletul metalic a fost examinat inițial exobucal, urmărindu-se 

corectitudinea adaptării pe model, integritatea sa, lipsa defectelor de turnare, 

respectarea planului de tratament precum și calitatea finisării. Ulterior scheletul 

metalic a fost verificat endobucal, urmărindu-se adaptarea acestuia la nivelul 

țesuturilor dentare și muco-osoase, fără evidențierea unor zone interferente. Având în 

vedere faptul că ocluzia pacientei este stabilă, etapa clinică de înregistrare a relațiilor 

ocluzale a fost o etapă ușoară, care a constat în ramolirea bordurilor de ocluzie urmată 

de aplicarea scheletului metalic în cavitatea orală și conducerea pacientei în poziția 

de intercuspidare maximă, solicitându-i-se pacientei “să închidă gura”. 
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Urmează a treia etapă de laborator în care s-a realizat macheta șeilor și a 

arcadelor dentare artificiale. Componenta metalică a PFU solidarizate a fost placată 

cu ceramică, cu excepția zonei linguale corespunzătoare contracroșetelor. Dinții 

artificiali de la nivelul arcadelor artificiale au fost modelați, în laborator, ținând cont 

de morfologia dinților naturali (Fig.11). 

 

Fig. 11. Macheta dinților artificiali de la nivelul șeilor protetice (etapă tehnică) 

 

O etapă clinică relevantă pentru corectitudinea realizării tehnice a viitoarei 

proteze, este cea de-a patra etapă care constă în proba machetei în care urmărim 

conformarea acesteia pentru redarea cât mai naturală a părților moi (papile, margine 

gingivală, proces alveolar), precum și montarea dinților în relație funcțională de 

ocluzie. La cazul de față, neexistând dinți artificiali în zona frontală, accentul s-a pus 

pe verificarea corectitudinii rapoartelor ocluzale. 

Ultima etapă tehnică (a 4-a) a constat în stoparea acrilatului pentru obținerea 

componentei acrilice a șeilor și a dinților artificiali (Fig. 12) 
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Fig. 12. Ambalarea în vederea stopării acrilatului (etapă tehnică) 

 

După dezambalare, prelucrare mecanică și lustruire s-a obținut piesa protetică 

finită (Fig.13), care ulterior s-a inserat în cavitatea bucală, realizându-se cimentarea 

provizorie a PFU de la nivelul dinților stâlpi.  

 

Fig. 13. Piesa protetică finală după lustruire (etapă tehnică) 
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Constatându-se perfecta integrare biologică și mecanică a protezelor fixe 

unidentare, în decurs de o săptămână, s-a realizat cimentarea de durată a acestora 

(Fig.14). 

 

Fig. 14. Aspect intraoral cu proteza parțială mobilizabilă scheletată după 

cimentarea de durată (etapă clinică) 

 

Conceperea unui astfel de plan de tratament, cu o transmitere judicioasă a 

presiunilor masticatorii asupra elementelor de sprijin de la nivelul câmpului protetic, 

asigură în timp un echilibru stabil, care stă la baza fiabilității ansamblului protetic.  

 

Concluzii 

Prin urmărirea în timp a acestui caz clinic am constatat beneficiile pe care 

soluția compozită de tratament, le aduce elementelor de sprijin ale câmpului protetic, 

nesesizând la controalele periodice care au urmat, modificări la nivelul zonei de sprijin 

dento-parodontal și muco-osos. 
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În scopul asigurării condițiilor optime de integrare morfofuncțională a 

protezelor, trebuie realizate cu rigurozitate toate etapele clinice și tehnice, în vederea 

obținerii unor piese protetice impecabile, rezultat al unei munci de echipă. 

 

Nota : Pacienta a semnat consimțământul informat în vederea efectuării 

tratamentului. 

Mulțumiri : Autorii mulțumesc domnișoarei Maria Ispas pentru execuția tehnică 

și pentru disponibilitatea manifestată permanent. 
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Coexistenţa sarcoidoză - colită ulcerativă  
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Introducere 

Colita ulcerativă (CU) este o boală inflamatorie cronică a tractului gastro-

intestinal. Asocierea sarcoidozei şi a CU este rară, iar legătura lor cauzală nu a fost 

încă pe deplin elucidată (1). A devenit clar faptul că pacienții cu boală inflamatorie 

intestinală sunt mai susceptibili de a dezvolta alte boli autoimune. Există însă doar 

câteva studii populaționale mari pe tema acestui subiect. Asocierile frecvente includ: 

astmul bronșic, artrita reumatoidă, psoriazisul, scleroza multiplă, tiroidita autoimună, 

diabetul zaharat tip 1 şi vasculită (2).  

 Sarcoidoza este o boală granulomatoasă sistemică care, în unele cazuri, 

afectează tractul gastro-intestinal (3). Boala Crohn suprapune aceleași modificări 

granulomatoase ca şi sarcoidoza, și poate implica tractul respirator. Mai mult, au fost 

raportate mai multe cazuri de sindrom de suprapunere (4), făcând astfel distincția între 

cele două tulburări oarecum dificilă. În schimb, caracteristica histologică a CU este o 

inflamație nongranulomatoasă a mucoasei intestinale (5), iar asocierea sarcoidoză-CU 

este foarte rar întâlnită.  

 

Prezentare de caz 

Pacientul de sex masculin, provenind din mediul urban, în vârstă de 17 ani 5 

luni, s-a prezentat în serviciul de pediatrie pentru investigarea unui sindrom 

ganglionar.  
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Antecedente personale heredo-colaterale: fără semnificație.  

Antecedente personale patologice: colită ulcerativă diagnosticată în urmă cu 

9 ani.  

Tratament cronic: Salofalk 3g/zi, Imuran 50mg/zi.  

Istoricul bolii 

Boala actuală a fost depistată cu ocazia unui control de rutină în vederea 

angajării când s-a efectuat o radiografie pulmonară care a indicat prezența unui 

mediastin lărgit şi a adenopatiilor hilare (Fig. 1). A fost trimis în serviciul nostru având 

în vedere faptul că pacientul era urmărit de peste 9 ani pentru colită ulcerativă, aflat 

sub tratament cronic cu Salofalk şi Imuran.  

 

Fig. 1. Radiografia pulmonară care evidențiat mediastinul lărgit şi prezența 

adenopatiilor hilare. 
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Examenul clinic 

• Facies necaracteristic  

• Tegumente normal colorate 

• Faringe şi amigdale normale 

• Țesut celular subcutanat normal reprezentat 

• Sistem muscular normoton, normokinetic 

• Sistem articular integru, mobil 

• Auscultatoric pulmonar şi cardiac relații normale 

• Fără organomegalii palpabile 

• OGE normal conformate 

Având în vedere datele anamnestice şi examenul coroborate cu aspectul 

radiografic am emis 3 ipoteze diagnostice: (1) tuberculoză pulmonară, (2) sarcoidoză, 

(3) excludere limfom.  

Examinările paraclinice efectuate au pus în evidență:  

Tabel 1: Rezultatele paraclinice 

Hematologie Biochimie Imunologie Virusologie Altele 

Leucocite 7300 /ul 

 Ly 28.8% 

 N 50.8% 

 Eo 11.5% (800) 

 Mo 8.3% 

Hb 15.8 g/dl 

Trombocite 

341000 /ul 

 

 

Glicemie 97 mg/dl 

Creatinina 0.78 

mg/dl 

ASAT 22 U/l 

ALAT 20 U/l 

GGT 10 U/l 

Ca 9.92 mg/dl 

Mg 1.76 mg/dl 

Fe 80.5 ug/dl 

 

Ig A 227 mg/dl 

Ig G 1160 mg/dl 

Ig M 123 mg/dl 

C3 134 mg/dl 

C4 26 mg/dl 

ASLO 198 

UI/ml 

c ANCA negativ 

p ANCA negativ 

x ANCA pozitiv  

Ac EBV Ig G + 

Ac CMV Ig G + 

 

Feritina 30.2 ng/ml 

Angiotensin 

convertaza serică 

98.6 UI/L (VN 

max 52 UI/L) 

Quantiferon test 

negativ  
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Investigaţiile imagistice efectuate: CT pulmonar cu contrast (Fig. 2,3).  

 

Fig. 2. Adenopatii hilare 

Fig. 3. Adenopatii mediastinale 

 

Discuțiile 

Datele de laborator (valoarea crescută a angiotensinconvertazei) şi cele 

imagistice au sugerat diagnosticul de sarcoidoză. În acest sens s-a efectuat un consult 

pneumoftiziologic care a confirmat acest diagnostic, iar recomandările au fost de 

temporizare şi reevaluare radiologică/imagistică la 6 luni.  

Incidența bolii inflamatorii intestinale este în continuă creștere, iar acest fapt se 

datorează în mare parte unui răspuns inflamator neadecvat mai ales la indivizii cu 
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predispoziție genetică. Până în prezent, s-a dovedit implicarea unor multiple gene, 

care pot fi regăsite în alte boli mediate imun, ceea ce sugerează suprapunerea unor 

mecanisme fiziopatologice (6). Aceste gene sunt implicate în menținerea 

homeostaziei microbiotei intestinale, fiind responsabile de asigurarea unui răspuns 

imun adecvat. Mutația acestor gene poate să modifice mecanismele esențiale de 

răspuns ale sistemului imun şi adaptativ: afectarea bareriei mucoase, o scăderea a 

acțiunii agenților antibacterieni, afectarea autogafiei şi a mecanismelor de 

recunoaștere a antigenelor. Aceste mutații pot cauza şi dezechilibrul citokinelor 

pro/antiinflamatorii. CU se asociază cu un răspuns Th2 cu predominanța IL 4,5,10,13. 

Microbiota intestinală a pacienţilor cu boală inflamatorie intestinală prezintă o 

diversitate redusă a bacteriilor, având un număr scăzut de bacterii care în plus prezintă 

şi alterarea profilului metabolic microbial, comparativ cu populația sănătoasă (7). 

Factorii de mediu precum: medicamente (antibiotice, AINS, hormoni), dieta, zona 

geografică, antecedentele infecțioase, pot să altereze microbiota intestinală (8). O 

etiologie asemănătoare poate fi regăsită şi în alte boli mediate imun, precum: 

poliartrita reumatoidă, spondilita anchilopoietică, scleroza multiplă, diabetul zaharat 

tip 1 şi boala celiacă (9).  

Incidența şi prevalența sarcoidozei sunt dificil de estimat, dar printre cei mai 

afectați indivizi se numără cei din Europa de Nord şi cei de etnie afro-americană (10). 

Patogeneza sarcoidozei implică o interacțiune complexă între gazdă şi factorii genetici 

şi de mediu, inclusiv triggeri infecțioși care culminează cu formarea de granuloame. 

Cu toate acestea, apariţia manifestărilor clinice depinde de rezoluția spontană sau sub 

tratament a inflamației granulomatoase, şi/sau persistența şi progresia spre fibroză, cu 

pierderea funcției organului afectat (11). Afectarea pulmonară/ganglionară este cvasi-

universală, dar orice organ poate fi afectat (piele, ochi, mai frecvent datorită expunerii 

la factorii de mediu). Aproximativ 25% dintre pacienţii afectați dezvoltă boală cronică 

sau progresivă, care contribuie substanțial la creșterea morbidității şi mortalității (12). 
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Follow-up la 6 luni: aspect radiologic şi CT normal (fără tratament specific) 

(Fig. 4).  

 

Fig. 4. Aspectul radiologic după 6 luni de la diagnostic (fără tratament) 

 

Concluzii 

1. Colita ulcerativă se asociază rar cu sarcoidoza. 

2. Sarcoidoza în stadiile incipiente, asimptomatice, nu necesită tratament.  

3. Angiotensinconvertaza serică este un marker de follow-up şi nu neapărat de 

diagnostic.  

4. Prezența x ANCA pozitiv la pacientul nostru impune urmărirea pe termen lung 

pentru o posibilă evoluție spre vasculită.  
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5. În cazul nostru, apariţia sarcoidozei nu poate fi explicată prin prisma existenţei 

bolii de fond.  
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Introducere  

 Cardiostimularea electrică artificială reprezintă soluția terapeutică pentru 

pacienții cu bradiaritmii fără cauză reversibilă. Cele mai frecvente patologii care 

necesită implantarea unui stimulator cardiac sunt: disfuncția de nod sinusal 

simptomatică, blocurile atrio-ventriculare de grad I (cu interval PR foarte lung) și grad 

II tip I simptomatice, precum și blocurile atrio-ventriculare de grad II tip II și grad III 

(în cazul ultimelor 2 entități prezenta simptomelor nu este obligatorie pentru stabilirea 

indicației de cardiostimulare). De asemenea cardiostimularea se recomandă și în cazul 

pacienților cu bloc de ramură simptomatici și al celor cu bloc trifascicular (1).  

 Cardiostimularea electrică artificială presupune, de obicei, implantarea prin 

abord transvenos a uneia sau mai multor sonde/electrozi (maxim 3) de cardiostimulare 

la nivelul cordului, conectate la un stimulator plasat subcutan în regiunea 

subclaviculară. Cu cât numărul cavităților cardiace stimulate este mai mare cu atât 

crește gradul de complexitate al dispozitivelor electronice. 

 Alegerea modului de stimulare și a tipului stimulatorului cardiac adecvat se face 

în funcție de patologia pacientului. Stimulatoarele monocamerale cu electrod fixat la 

nivelul ventriculului drept (VD) – mod de stimulare VVI - sunt recomandate 

pacienților cu fibrilație atrială (la care sincronismul atrio-ventricular oricum lipsește) 

cu alura ventriculară (AV) joasă și fracție de ejecție a ventriculului stâng (FEVS) 

normală, precum și în cazurile în care se presupune că stimulatorul va interveni doar 

pe perioade scurte de timp. Stimularea monocamerală cu electrod fixat la nivelul 
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atriului drept (AD) - mod de stimulare AAI - este arareori utilizată, de obicei în cazul 

pacienților tineri, cu disfuncție de nod sinusal și conducere atrio-ventriculara normală 

(1).  

 În majoritatea situațiilor modul de stimulare recomandat este cel DDD, 

stimulatoarele bicamerale ( un electrod la nivelul AD și un altul la nivelul VD) 

permițând menținerea sincronismului atrio-ventricular, nu însă și a celui ventriculo-

ventricular. Stimularea exclusiv a VD generează o undă de depolarizare care începe 

de la acest nivel și determină astfel, apariția unui grad de disincronism 

interventricular, care în unele cazuri poate induce remodelare ventriculară stânga. Din 

acest motiv, în cazul pacienților cu insuficiență cardiacă simptomatică în pofida 

tratamentului medicamentos optim, cu FEVS ≤ 35% și care au fie indicație de 

stimulare ventriculară, fie complex QRS ≥ 130ms (morfologie de tip bloc de ramura 

stângă - BRS) se indică implantarea de stimulatoare tricamerale (CRT-P), care au în 

plus un electrod poziționat la nivelul unei vene tributare sinusului coronar (ideal vena 

postero-laterală). Acestea sunt singurele dispozitive capabile să păstreze atât 

sincronismul atrio-ventricular cât și pe cel interventricular. Rezultatul este o 

ameliorare a funcției sistolice și diastolice cardiace, cu creșterea volumului-bătaie, 

care în timp determina reducerea dimensiunilor cavitare la cei cu cardiomiopatie 

dilatativa (1,2).  

Prin prezentarea acestui caz dorim să subliniem efectele diferitelor moduri de 

cardiostimulare asupra funcției cardiace și să subliniem importanța alegerii modului 

de stimulare în funcție de caracteristicile pacientului. 

 

Prezentarea cazului 

Pacient în vârstă de 62 de ani, din mediul rural, fără antecedente personale 

patologice, cu condiții de viață și muncă corespunzătoare, se internează pentru 

fenomene de insuficiență ventriculară stângă (dispnee la eforturi mici /moderate, 

dispnee paroxistică nocturnă, scăderea marcată a toleranței la efort) – 
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simptomatologie debutată insidios pe parcursul ultimilor 3 ani, agravată de 3 

săptămâni.  

Istoric: pacientul este purtător de cardiostimulator electric permanent mod VVI 

pentru bloc trifascicular ( BRD, HBAS, BAV grad I) simptomatic din aprilie 2012. 

La controalele anuale ale stimulatorului cardiac a acuzat o scădere progresivă a 

tolerantei la efort care a impus creșterea frecvenței de stimulare de 60 bpm la 70 bpm 

și inițierea tratamentului pentru insuficiență cardiacă cu betablocant, inhibitor de 

enzima de conversie și diuretic.  

Examenul obiectiv la internare: TA=130/70 mmHg bilateral, AV 60 bpm, SaO2 

95% în aerul ambiant, zgomote cardiace ritmice, suflu sistolic în focarul mitral III/VI 

cu iradiere la apex, pulmonar: murmur vezicular înăsprit, raluri crepitante bazal 

bilateral, fără stază periferică. 

Electrocardiograma la internare: RS, ritm ventricular electroantrenat, 60 bpm 

(fig. 3) 

Biologic: fără modificări patologice semnificative. 

La interogarea stimulatorului cardiac se decelează parametrii de stimulare în 

limite normale, încărcătura de stimulare de 100% și lipsa ritmul cardiac propriu. 

Ecocardiografia transtoracică (efectuată cu ecograf GE VIVID S5) evidențiază 

VS dilatat cu funcție sistolică sever depreciată (FEVS=25%), disfuncție diastolică 

severă, insuficiență mitrală grad III, insuficiență tricuspidiană grad III, insuficiență 

aortică grad I, HTP secundară severă, fără colecție pericardică.  

S-a efectuat coronarografie care a evidențiat coronare angiografic normale, 

excluzându-se astfel etiologia ischemică a cardiomiopatiei dilatative. 

 S-a stabilit diagnosticul de cardiomiopatie indusă de stimulator, cardiostimulare 

electrică artificială permanenta mod VVI pentru bloc trifascicular, insuficienta mitrală 

severă prin mecanism mixt, insuficienta aortică grad I, insuficienta tricuspidiană grad 

III, insuficiență cardiacă NYHA III.  
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Fig.1 Radiografia pentru poziția electrodului VD la internare 

 

   

 Tratamentul optim în acest caz este reprezentat de resincronizarea cardiacă prin 

stimulare biventriculară. Astfel, s-au implantat încă 2 sonde de cardiostimulare (una 

la nivelul AD și una la nivelul venei cardiace medii cu distribuție pe peretele postero-

lateral al VS) și s-a înlocuit stimulatorul monocameral cu unul tricameral programat 

în mod DDD BiVentricular cu AV= 50bpm cu optimizarea intervalelor atrio-

ventriculare și inter-ventriculare (fig. 2 și 3).  

 Evoluția locală și generală au fost favorabile, pacientul fiind externat după 3 

zile cu tratament specific pentru insuficienta cardiacă (betablocant, inhibitor de 

enzima de conversie și diuretic). 
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 Șase luni mai târziu pacientul prezintă o ameliorare netă a capacității de efort și 

remisia completă a episoadelor de dispnee paroxistică nocturnă. Ecocardiografia 

decelează reducerea dimensiunilor VS, corectarea disincronismului interventricular și 

creșterea FEVS de la 25% la 35%. Interogarea stimulatorului evidențiază un procent 

de stimulare atrială de 53% și ventriculară de 100% (atât stângă cât și dreapta; fig 4). 

 

Fig. 2. Radiografia pozițiilor electrozilor UD, VD si SC (CRT-P) 

 

Fig. 3. Electrocardiograma înainte de stimulare (bloc trifascicular); după stimulare 

monocamerală ventriculară dreaptă și după up-grade la stimulare tricamerală 
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Având în vedere răspunsul favorabil atât clinic cât și imagistic al acestui pacient 

la terapia de resincronizare cardiacă este de așteptat ca evoluția lui pe termen lung să 

fie bună, cu creșterea progresivă a capacității de efort. Pacientul va necesita în 

continuare verificarea anuală a stimulatorului cardiac și ajustarea dozelor de 

medicamente în funcție de evoluția clinică și de toleranță.   

 

Fig. 4. Procentele de stimulare (As – detecție atrială; Ap – stimulare atrială; RVs – 

detecție VD; RVp – stimulare VD; LVs – detecție VS; LVp – stimulare VS) 

  

 Discuții 

 Acest caz relevă efectele detrimentale pe care le poate avea asupra evoluției 

unui pacient un mod de cardiostimulare inadecvat.  

Indicația inițială, conform ghidurilor în vigoare a fost de stimulare bicamerală 

– DDD. În lipsa acestui dispozitiv, pacientul a beneficiat de stimulare monocamerală 

ventriculară (VVI) în urma căreia a prezentat inițial sindrom de pacemaker, iar 

ulterior, prin persistența modului de cardiostimulare inadecvat a dezvoltat 
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cardiomiopatie indusă de stimulator. În cele din urmă pacientul a beneficiat de 

tratament optim, atât medicamentos cât și nonfarmacologic (prin upgrade la 

stimulator tricameral) și toleranța sa la efort a crescut considerabil iar funcția cardiacă 

s-a ameliorat. 

 Modul de stimulare unicameral ventricular induce apariția disincronismului 

atrio-ventricular și interventricular și în unele cezuri, determină remodelare 

ventriculară și alterarea funcției cardiace. Disincronismul atrio-ventricular conduce la 

pierderea pompei atriale (care asigura aproximativ 30% din umplerea ventriculară) și 

contracția atrială contra valvei mitrale închise (cu refluarea sângelui în venele 

pulmonare) determinând apariția sindromului de pacemaker (simptome similare celor 

de insuficienta cardiacă) într-un procent semnificativ din cazuri. Având în vedere că 

acesta este generat de pierderea secvenței atrio-ventriculare fiziologice tratamentul 

consta în restabilirea sincronismului atrio-ventricular prin upgrade la stimulare 

bicamerală (DDD)(3). 

 Modul de stimulare VVI ar trebui rezervat doar pacienților cu fibrilație atrială 

permanentă, când sincronismul atrio-ventricular este absent, atât timp cât au FEVS 

normală, precum și pacienților la care se presupune că stimulatorul va interveni rar. 

 Disincronismul interventricular este produs de cardiostimularea ventriculară 

dreaptă care inițiază depolarizarea de tip BRS, determinând contracția precoce a 

septului interventricular în faza de preejecție știut fiind faptul că volumul bătaie este 

asigurat de contracția peretelui postero-lateral. În timp, disincronismul 

interventricular va avea ca și consecință dilatarea ventriculara stângă și reducerea 

FEVS. (4 - 7). 

 Deși modul de stimulare DDD corectează disincronismul atrio-ventricular, 

evitând astfel apariția sindromului de pacemaker, el poate induce cardiomiopatie 

dilatativa cu fenomene de insuficienta cardiacă atunci când procentul de stimulare 

ventriculară este crescut (3). De aceea pacienții trebuie monitorizați periodic 

ecocardiografic pentru a-i identifica pe cei care dezvoltă remodelare ventriculară cu 
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scopul de a efectua upgrade la stimulare tricamerală înainte că funcția cardiacă să se 

deterioreze semnificativ. 

Stimularea tricamerală, denumită și terapie de resincronizare cardiacă, este cea 

mai fiziologică modalitate de cardiostimulare, restabilind atât sincronismul atrio-

ventricular cât și pe cel interventricular . Indicațiile acesteia au fost menționate 

anterior (1) . 

 

 Consimțământul informat a fost semnat de către pacient. 
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Introducere 

Elefantiazis nostras verrucosa (ENV) este o un subtip rar de limfedem cronic 

nonfilariazic ce cauzează hipertrofie cutanată progresivă. Aceasta poate duce la 

îngroșare si desfigurare deosebit de severă și se localizează în special la membrele 

inferioare.  

Ca și etiologie, limfedemul este clasificat in primar si secundar. Limfedemul 

primar poate fi cauzat de agenezie congenitală sau hipoplazie a vaselor limfatice. 

Cauza principală infecțioasă a celui secundar este reprezentată de episoade repetate 

de limfangită și erizipel de etiologie stafilococică (1). ENV noninfecțios este cel mai 

frecvent provocat de cancere, în special limfoame. Alte cauze includ traumatisme, 

intervenție chirurgicală, radioterapie, staza venoasă cronica, sclerodermie, obezitate, 

mixedem, hipertensiune portală (2).  

Staza limfatică prelungită poate determina proliferarea fibroblastelor cu 

fibrozarea dermului și țesutului subcutanat. Răspunsul imun local redus favorizează 

infecțiile tegumentare cu creșterea riscului de limfangită. Aceasta participă la 

exacerbarea procesului de fibrozare (3). Se creează astfel un cerc vicios patogenetic. 

Clinic, ENV este caracterizată prin edem nedepresibil, care nu cedează la poziția 

declivă a membrului inferior, lemnos la palpare, și papulo-noduli hiperkeratotici, cu 

un aspect verucos, aspect asemănător cu piatra de pavaj. El trebuie sa fie diferențiat 
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de mixedemul pretibial, filarioza, lipedem, cromoblastomicoza, lipodermatoscleroză, 

dermatita de stază (3). 

Diagnosticul se stabilește pe baza anamnezei, examenului clinic și examenului 

histopatologic. Biopsia cutanată este foarte importantă din cauza riscului de neoplazie.  

În cele ce urmează vă vom prezenta un caz de ENV cauzat de infecții repetate 

de țesut celular subcutanat. 

 

Prezentarea cazului 

 Pacientă în vârstă de 56 de ani, din mediul urban, cunoscută cu insuficiență 

venoasă cronică periferică, obezitate gradul I, multiple episoade recurente de erizipel 

și celulită gambieră se prezintă în ambulatoriul secției de Dermatovenerologie a 

Spitalului Județean de Urgență din Oradea pentru apariția unui placard eritemato-

edematos, slab delimitat, cu exudat limfatic pe suprafață, intens dureros, localizat la 

nivelul membrului inferior drept, însoțit de impotență funcțională parțială a acestuia. 

La nivelul gambei stângi prezenta, de asemenea, o zonă de limfedem masiv, care 

ocupa circumferențial întreaga gambă, pe suprafața căreia existau multiple papule, 

plăci și noduli verucoși.   

 Din antecedentele heredocolaterale amintim prezența insuficienței venoase 

cronice periferice atât la mamă, cât și la tatăl pacientei.   

    Cu excepția patologiilor menționate la motivele internării, pacienta nu prezintă 

alte comorbidități. Menopauza s-a instalat la vârsta de 51 de ani.  

    La domiciliu, pacienta urmează tratament cronic cu Vessel-Due F 250USL 

2x1tb/zi, Endolex Complex 1x1cps/zi și Omegavert 2x1/zi.  

 Neagă consumul de toxice și nu recunoaște alergii la nici un medicament sau 

altă substanță. Nu a călătorit în zone endemice pentru filarioză.   

 Boala actuală a debutat insidios, în urmă cu 11 ani, după multiple recurențe a 

unor episoade de erizipel și celulită tratate atât ambulator, cât și pe secția noastră. La 

nivelul gambei stângi, pe fondul limfedemului postinflamator, pacienta a început să 
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prezinte indurația progresivă a țesutului celular subcutanat însoțită de dezvoltarea 

unor papule verucoase cu mici scuame fine. În timp, regiunea a crescut în dimensiuni, 

căpătând aspect de piatră de pavaj. S-a extins până a ocupat circumferențial întreaga 

suprafață a gambei și prezintă actualmente o grosime de aproximativ 7,5cm în aria 

cea mai îndurată.  În prezent, se internează pe secția noastră pentru evaluare, 

diagnostic și tratament de specialitate.   

     La prezentare, examenul obiectiv general evidențiază o pacientă cu stare 

generală bună, obezitate gradul 1 (IMC=34.6), conștientă, cu facies necaracteristic. 

Aparatele respirator, cardio-vascular, digestiv, uro-genital au fost fără modificări. 

Pacienta era orientată temporo-spațial, cu reflexe osteo-tendinoase prezente.   

      Examenul obiectiv local: la nivelul gambei membrului inferior stâng prezintă 

o zonă de limfedem masiv, care ocupă circumferențial întreaga suprafață a gambei, 

îndurat, ușor sensibil la palpare, care se termină la nivelul maleolei și pe suprafața 

căruia există multiple papule, plăci și noduli verucoși, unii confluați. La nivelul 

gambei membrului inferior drept, zona anterioară, se evidențiază un placard 

eritemato-edematos, slab delimitat, dureros, cu exudat limfatic pe suprafață (fig. 1). 

Analizele de laborator evidențiază un sindrom inflamator (VSH1h=63mm/h, 

VSH2h=109mm/h, CRP=13.757 mg/dL3), hiperglicemie (GLI=308 mg/ml) și 

hipertrigliceridemie (TRIG=271 mg/dl),  restul analizelor fiind în limite normale. 

Examenele sumar și sediment de urină sunt în parametri normali.   

    Se recoltează examen bacteriologic din exudatul gambier, acesta fiind pozitiv 

pentru Escherichia Coli. Se efectuează antibiogramă, conform căreia se va institui 

tratamentul antibiotic.  

    Ecografia Doppler periferică venoasă și arterială a membrelor inferioare nu a 

decelat semne de tromboză venoasă profundă, afectare arterială și/sau alte 

contraindicații pentru aplicarea ulterioară a contenției elastice.  
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Fig. 1. ENV membru inferior stâng 
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    Se solicită consult diabetologic, în urma căruia i se stabilește diagnosticul de 

‘Diabet zaharat tip II non-insulinonecesitant inaugural’ și pentru care se instituie 

recomandări de către medicul diabetolog.  

    Se stabilesc diagnosticele pozitive:   

➢    Elefantiazis nostras verrucosa  

➢   Celulită membru inferior drept  

➢   Insuficiență venoasă cronică periferică stadiul C3  

➢   Diabet zaharat tip II non-insulinonecesitant inaugural  

➢   Obezitate gradul I  

    Conduita terapeutică urmărită a fost inițierea de măsuri pentru tratarea infecției 

și ameliorarea stazei venoase și limfatice: ridicarea membrelor inferioare pe atelă 

Brown, masaj local al membrului inferior stâng (afectat de ENV), începerea 

medicației cu Cefort 1g 2x1fl/zi, Furosemid 20mg/2ml i.v. 2x1fl/zi, administrat în 

injectare lentă, Detralex tb 2x1/zi, Diclofenac tb 2x1/zi, alături de medicația proprie, 

iar local comprese cu Dermobacter.  

    Evoluția pe parcursul celor 7 zile de internare a fost favorabilă, cu remiterea 

durerii și inflamației de la nivelul membrului inferior drept și normalizarea probelor 

inflamatorii.  

    Recomandările la domiciliu au constat în:  

 •   dietă hipolipidică, hipoglucidică,  

 •   aplicarea contenției elastice,   

 •   masaj zilnic al membrului inferior afectat de ENV,   

 •   evitarea ortostatismului prelungit și a traumatismelor locale,  

 •   scăderea în greutate până la IMC normal,  

 •   continuarea tratamentului cu: Vessel-Due F 250USL 2x1tb/zi, Detralex 

2x1tb/zi, Metformin 500 mg 2x1tb/zi, Omegavert 2x1/zi.  

  Urmărirea pacientei s-a făcut prin controale dermatologice regulate, inițial la 2 

săptămâni, apoi lunar.  
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  Discuții 

ENV este o boală a cărei progresie depinde de factorii care stau la baza apariției 

ei. Lăsată netratată mai mulți ani, ENV evoluează prin deformarea masivă și grotescă 

a ariei afectate. Edemul prelungit precede modificările fibrozante, leziunile papuloase 

sau verucoase. Epidermul îngroșat predispune la ulcere superficiale care cresc în 

dimensiuni dacă boala este lăsată netratată. Alte modificări ce pot apărea includ 

deformări osoase, osteomielită, artrită septică. În stadiile finale ale bolii apare 

dizabilitate severă care determină uneori amputația zonei afectate (3). 

Tratamentul ENV nu este standardizat. Nu există studii care sa descrie 

managementul acestei boli, astfel încât informațiile despre terapia bolii provin în 

general din prezentări de caz sau reviewuri. Opțiunile terapeutice includ măsuri 

conservative, igienă locală riguroasă, mijloace mecanice, medicație și intervenții 

chirurgicale. Alegerea tratamentului trebuie să țină cont de stadiul bolii, de factorii 

etiologici, de comorbidități și de dorința pacientului.  

Compresia pneumatică intermitentă a fost utilizată cu succes în câteva cazuri 

descrise de literatură. Ciorapii elastici compresivi  și masajul limfatic sunt alte metode 

mai accesibile care trebuie indicată pacienților cu ENV. Metodele mecanice trebuie 

dublate și de reducerea greutății pacientului și de evitarea pe cat posibil a manoperelor 

care cresc presiunea intraabdominală în poziție ortostatică (4, 5). Înainte de aplicarea 

compresiei elastice este necesară excludere unei patologii arteriale care să reducă 

fluxul sangvin local (examen clinic și anamnestic; Doppler continuu; ecografie 

Doppler arterială).  

Terapia medicamentoasă include utilizarea retinoizilor, diureticelor, 

antibioticelor sau antifungicelor. Tratamentul cu retinoizi atât pe cale orală, cât și 

locală, a fost descris ca eficient în aplatizarea nodulilor papilomatoase, reducerea 

dimensiunilor verucilor, ameliorarea hiperekeratozei și reducerea limfedemului (6, 7). 

Retinoizii administrați pe cale orală includ etretinatul și acitretinul. Durata 

tratamentului și necesitatea unei terapii de menținere variază de la caz la caz. 
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Tratamentul cu retinoizi se administrează doar după rezolvarea infecției locale 

(celulită, erizipel, etc). Profilul lipidic și funcția hepatică trebuie monitorizate atent pe 

parcursul terapiei cu retinoizi. Cheilita este una din cele mai comune reacţii adverse 

observate (6). Retinoizii aplicați local (ex. adapalena) au reacţii adverse mai reduse 

comparativ cu cei sistemici. Terapie diuretică poate fi încercată pentru reducerea 

edemului, dar este necesară cântărirea atentă a riscurilor și beneficiilor. 

Abordarea chirurgicală este necesară la cazurile care nu răspund la terapia 

medicamentoasă sau conservatoare. Cazurile din literatură descriu succes terapeutic 

prin debridarea după tratament anterior local în zonele hiperkeratozice (8, 9). 

Intervențiile chirurgicale nu corectează însă cauza ENV, astfel că recurențele după 

interval variabile de timp sunt de aşteptat. 

 

Concluzie 

Dezideratul în tratamentul ENV este stoparea ciclului care duce la acumularea 

limfei. Medicul trebuie să investigheze atent cauzele subiacente obstrucției limfatice, 

pentru prevenirea complicațiilor asociate limfedemului.  

 Principalele scopuri terapeutice în tratamentul infecțiilor de țesut celular 

subcutanat (celulită, erizipel), din punct de vedere al prevenției limfedemului cronic, 

este scăderea inflamației și mai ales mobilizarea precoce a membrului inferior afectat. 

Medicii implicați în tratamentul acestora (medic de familie, dermatolog, infecționist, 

chirurg) ar trebui să recunoască această patologie în stadiile ei incipiente pentru a evita 

deformările ulterioare și pierderea parțială sau chiar totală a funcției membrului 

inferior.  

 

 A fost obținut consimțământul informat pentru utilizarea datelor medicale în 

scop științific.   
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Introducere  

Fracturile mandibulare sunt cel mai frecvent tip întâlnit de fractură la nivelul 

viscerocraniului (Zachariades N et al. 2006, Țenț PA et al. 2016). Localizarea liniei 

de fractură la nivel subcondilian are o frecvență crescută, această regiune fiind o zonă 

de minimă rezistență a mandibulei prin alcătuirea sa anatomică cu reprezentarea slabă 

a osului cortical (Tams J. et al 1996, Krug EG et al. 2002, Zix JA et al. 2011). Etiologia 

fracturilor subcondiliene este în general de cauză traumatică, fracturile apărute 

secundar altor patologii fiind minoritare (Qing-Bin Z et al. 2013, Paul Andrei Țenț et 

al. 2016). În țările dezvoltate agresiunea interumană reprezintă factorul etiologic 

principal al fracturilor subcondiliene, în timp ce în țările în curs de dezvoltare 

predomină fracturile prin accidente rutiere (Țenț PA et al. 2017, Halsey JN et al. 
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2017). Majoritatea fracturilor subcondiliene apar prin mecanismul de flexie 

consecutiv acțiunii unui agent vulnerant la nivel median, paramedian sau lateral 

mandibular (Rudderman RH et al. 1992). Fracturile subcondiliene au cea mai ridicată 

incidență în decada de viață 20-29 ani și afectează mai frecvent persoanele de sex 

masculin aparținând mediului urban (Businger AP. et al.2012).  

Tiparul fracturilor subcondiliene în practica curentă diferă de la o simplă 

fractură fără deplasare, la fracturi complicate cu deplasare mare a fragmentelor 

fracturate și telescopare laterală sau medială, cu pierderea consecutivă a înălțimii 

ramului vertical mandibular și până la luxația capului condilian mandibular din fosa 

glenoidă a articulației temporo-mandibulare (Wagner F et al. 2012). În timp ce în 

cazul fracturilor fără deplasare simptomatologia este estompată cu tulburări 

funcționale minime, în cazul fracturilor cu deplasare mare, scurtarea înălțimii ramului 

vertical mandibular duce la tulburări funcționale, ocluzale, morfologice și cosmetice 

inacceptabile (Rashid A et al. 2013, Boffano et al. 2015, Morris C et al. 2015). 

Tratamentul ideal al fracturilor subcondiliene a fost controversat de-a lungul timpului 

variind în literatura de specialitate de la un simplu tratament conservator în cazul 

fracturilor fără deplasare, la tratamentul ortopedic prin blocaj intermaxilar sau 

tratamentul chirurgical cu reducerea deschisă a fragmentelor fracturate prin abord 

exo, endooral sau endoscopic (Schneider M et al. 2008, Valati R et al. 2008, Abdel-

Galil K et al. 2010). Indiferent de metoda abordată tratamentul fracturilor 

subcondiliene urmărește redimensionarea ramului vertical mandibular și implicit al 

etajului inferior al feței, restabilirea ocluziei dentare habituale și a simetriei conturului 

facial, reluarea mișcărilor condiliene în articulația temporo-mandibulară și nu în 

ultimul rând să prevină apariția complicațiilor (Schimming R et al. 1999, Eckelt U. 

2000). Aceste obiective nu pot fi atinse în cazul fracturilor subcondiliene cu 

deplasarea și dislocarea fragmentelor fracturate sau luxația condilului din cavitatea 

glenoidă decât prin tratament chirurgical deschis exo- sau endo-oral (Eckelt U. 2000, 

Valati R et al. 2008, Morris C et al. 2015).  
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În acest capitol vom prezenta tratamentul chirurgical al unui caz de fractură 

subcondiliană joasă unilaterală printr-un abord exooral minim retromandibular 

transparotidian. Am ales acest caz datorită tehnicii chirurgicale pretențioase ce 

urmărește reducerea și imobilizarea fragmentelor fracturate printre filetele nervului 

facial și impune obligatoriu menajarea acestora, precum și datorită abordului minim 

efectuat ce conferă o vindecare postoperatorie cosmetică comparativ cu alte aborduri 

utilizate în acest sens. 

 

Prezentare de caz  

Un pacient în vârstă de 31 ani cu diagnosticul de Traumatism maxilo-facial prin 

cădere accidentală de la același nivel vechi de 10 ore la prezentare, fără pierderea 

stării de conștiență afirmativ. Fractură subcondiliană joasă dreaptă cu deplasare. Plagă 

contuză perimandibulară stângă se prezintă în serviciul de urgență de chirurgie 

maxilo-facială în vederea tratamentului de specialitate. Pacientul neagă existența 

eventualelor alergii, dar afirmă faptul că este fumător cronic (10 țigarete/zi) de 15 ani 

și consumator de alcool ocazional (1 pahar de vin/săptămână). Pacientul prezintă în 

antecedentele personale patologice o intervenție chirurgicală de Apendicectomie 

efectuată în urmă cu 10 ani și o intervenție de Septoplastie nazală efectuată în urmă 

cu un an.  

Boala pacientului a debutat brusc în urmă cu 10 ore, în domiciliul acestuia prin 

cădere accidentală de la același nivel și lovire la nivel lateral mandibular stâng de un 

corp de mobilier din lemn. Inițial pacientul neglijează traumatismul, însă datorită 

durerilor prezente la nivel preauricular drept în cursul mișcărilor de deschidere-

închidere a gurii în cursul actelor funcționale se prezintă în serviciul de primire 

urgențe al UPU teritorial. În urma efectuării unui examen CT spiral cu reconstrucție 

3D de viscerocraniu se pune în evidență o fractură subcondiliană joasă cu telescopare 

laterală, pacientul fiind îndrumat către serviciul nostru (Fig. 1,2).  
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Fig. 1. Imagine CT cu reconstrucție 3D ce pune în evidență fractura subcondiliană 

joasă cu telescopare laterală 
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Fig. 2. Imagine CT cu reconstrucție 3D în plan sagital 

 

La examenul exooral static se pune în evidență o plagă contuză de aproximativ 

3 cm la nivel perimandibular stâng, precum și asimetrie facială datorită deplasării 

mentonului de partea dreaptă. În dinamică la deschiderea și închiderea gurii se observă 

ocluzia dentară în 2 timpi cu întercuspidare inițială la nivelul hemiarcadelor drepte. 

Endooral se observă un hematom la nivel jugal posterior drept. La palpare prin 

presiunea anteroposterioară pe menton apare durere la nivel subcondilian drept – 

Manevră LeBourg Pozitivă. Apare durere de asemenea la palparea regiunii 

preauriculare drepte și a conductului auditiv extern drept. La examenul clinic palpator 
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al articulației temporo-mandibulare drepte se constată lipsa transmiterii mișcărilor 

capului condilian. 

În urma examinărilor clinice și paraclinice se pune diagnosticul final de Fractură 

subcondiliană joasă cu telescopare laterală. În condițiile existenței examinării CT 

diagnosticul diferențial al fracturii subcondiliene nu mai este necesar. În absența 

investigațiilor diagnostice acesta se face cu contuzia articulației temporo-mandibulare 

(ocluzie într-un timp, mentonul este simetric), luxația ATM anterioară sau posterioară 

(apare o depresiune pretragiană, iar condilul se palpează anterior de tuberculul 

articular în luxațiile anterioare sau în conductul auditiv extern în cele posterioare, 

mentonul este deviat de partea contralaterală), formațiuni tumorale benigne sau 

maligne ATM (au debut lent, cronic – anamneza este tranșantă în acest sens). 

 

Fig. 3. Probe biologice de laborator 
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Fig. 4. Probe biologice de laborator 

 

Dorită tulburărilor funcționale și asimetriei faciale prezente, precum și datorită 

imposibilității clinice de a reduce focarul de fractură prin metode ortopedice se decide 

internarea continuă a pacientului în serviciul nostru și pregătirea pacientului a2a zi 

pentru intervenție chirurgicală de reducere deschisă și imobilizare a fracturii. 

Pregătirea preoperatorie presupune efectuarea unui consult cardiologic (TA 125/80 

mmHG, Puls 70/bătăi/min) și recoltarea probelor biologice standard 

(hemoleucogramă, timpi de coagulare și biochimie) acestea fiind în limite normale 

(Fig.3,4). Tratamentul medicamentos administrat preoperator a fost conform 

protocolului standard al clinicii noastre și a presupus Cefort 2x1g zi, Dexametazonă 

8mg/2ml 2x1 fiole/zi și Algocalmin 500 mg 3x1 fiolă/zi. 
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Fig. 5. Abordul chirurgical retromandibular cu evidențierea focarului de fractură 

după reducerea instrumentală a fragmentelor fracturate 

 

În anestezie generală cu intubație nazotraheală se practică restabilirea ocluziei 

habituale a pacientului și imobilizarea rigidă prin ligaturi de sârmă tip LeBlanc 

aplicate la nivel premolar bilateral. După imobilizarea mandibulo-maxilară în ocluzie 

habituală, se practică incizia retromandibulară înaltă de 2 cm pornind din punctul 

inferior de inserție al lobului urechii drepte. Se practică disecția tegumentului, 

țesutului celular subcutanat și a fasciei parotideo-maseterine drepte punându-se în 
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evidență parenchimul glandular parotidian. Se practică disecția boantă a 

parenchimului glandular prin control palpator continuu al focarului de fractură între 

filetele zigomatic și bucal a nervului facial drept. Se evidențiază focarul de fractură și 

se practică reducerea instrumentală a fracturii cu ajutorul unui decolator periostal. Se 

practică osteosinteza la nivelul focarului de fractură cu 2 miniplăcuțe din titan de 1,7 

mm și 8 șuruburi de 5/7 mm (Fig. 5, 6). Se practică lavajul focarului de osteosinteză 

larg cu ser fiziologic. Se practică control hemostazei. 

 

Fig. 6. Imobilizarea fracturii subcondiliene prin osteosinteză cu plăcuțe și șuruburi 

din titan 
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Fig. 8. Aspect CT secțiune axială postoperator – Se evidențiază reducerea 

fragmentelor osoase în poziție anatomică 

 

Se practică sutura în 3 planuri – fascie parotideo-maseterină, țesut celular 

subcutanat și tegument. Se aplică un bandaj mento-cefalic compresiv elastic pentru 

profilaxia apariției fistulei salivare. Se suprimă ligaturile LeBlanc de imobilizare 

intermaxilară imediat postoperator. Postoperator pe perioada internării pacientul se 

află pe dietă exclusiv lichidă, tratamentul medicamentos intravenos zilnic a 

presupunând: 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. A2a zi 

postoperator se efectuează un CT viscerocraniu cu reconstrucție tridimensională care 

pune în evidență reducerea perfectă a fracturii subcondiliene și redimensionarea 

ramului vertical mandibular drept. (Fig. 7,8,9). În evoluție favorabilă pacientul se 

externează a3a zi postoperator cu tratament antibiotic, antialgic și antiinflamator per 

os la domiciliu pe bază de rețetă pentru încă 7 zile și următoarele recomandări: dietă 
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exclusiv lichidă 6 săptămâni, mecanoterapie ATM zilnică, evitarea consumului de 

alcool sau toxice, evitarea traumatizării etajului inferior și control chirurgical 

săptămânal primele 6 săptămâni postoperator. 

 

Fig. 9. Imagine CT cu reconstrucție 3D postoperator – Se evidențiază reducerea 

perfectă a fragmentelor fracturate și restabilirea ocluziei dentare habituale 

 

Discuții 

Netratate sau tratate necorespunzător fracturile subcondiliene pot provoca 

complicații multiple cum ar fi : osteita în focarul de fractură, tulburări funcționale sau 

chiar anchiloze ale articulației temporo-mandibulare, tulburări ocluzale grave cu 
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sindrom disfuncțional ATM consecutiv, consolidarea întârziată a fragmentelor 

fracturate (Bhutia O et al. 2014, Vranis NM et al. 2015). Alegerea metodei de 

tratament a fost mereu controversată în cazul fracturilor subcondilene, însă 

actualmente indicațiile sunt destul de clare și bazate pe clasificarea lui Spiessl și 

Schroll (Eckelt U. 2000, Valati R et al. 2008, Morris C et al. 2015). Aceștia clasifică 

fracturile condiliene în 6 tipuri după cum urmează: tip I-fractură fără deplasare, tip II-

fractură subcondiliană joasă cu dislocare, tip III-fractură subcondiliană înaltă cu 

dislocare, tip IV-fractură subcondiliană joasă cu luxația condilului din articulație, tip 

V-fractură subcondiliană înaltă cu luxația condilului din articulație, tip VI-fractură 

intracapsulară (Spiessl B and Schroll K 1972). Actualmente este unanim acceptat 

faptul că fracturile tip II și IV au indicație clară de intervenție chirurgicală și 

osteosinteză cu plăcuțe și șuruburi de titan (Eckelt U. 2000, Valati R et al. 2008, 

Morris C et al. 2015). În consecință, fractura de față fiind încadrată în tipul II după 

Spiessl și Schroll am decis să intervenim chirurgical în acest caz.  

Fracturile subcondiliene joase pot fi abordate chirurgical exo-oral sau intra-oral 

cu sau fără asistare endoscopică (Landes CA et al.2008). Abordul chirurgical endooral 

asistat endoscopic a câștigat teren în ultimii ani datorită faptului că pe de o parte 

înlătură orice cicatrice la nivel tegumentar, iar pe de altă parte scade considerabil 

riscul lezării nervului facial (Jensen T et al. 2006, Lutz J-C et al. 2010, Merlet FL et 

al. 2018). Cu toate acestea condițiile realizării osteosintezei prin această metodă sunt 

mult mai dificile datorită accesului nefavorabil, necesită instrumente speciale, 

presupun costuri ridicate și o durată net mai lungă a timpului operator (Algan S et al. 

2018). Alte dezavantaje ale acestui tip de abord sunt prezentate de o incidență mai 

ridicată a apariției complicațiilor de lungă durată cum ar fi: durerea, artrita, precum și 

malocluzia cu open-bite secundar datorită nereducerii corecte a fragmentelor 

fracturate (Undt G et al. 1999, Rao JK et al. 2014). Pe deasupra trebuie luată în 

considerare creșterea exponențială a riscului de lezare a nervului facial în cazul unei 

reintervenții chirurgicale asupra condilului în cazul nereducerii corecte a fragmentelor 
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fracturate pe calea intraorală din antecedente (Undt G et al. 1999, Rao JK et al. 2014). 

Atât din lipsa materialelor necesare intervenției endoscopice cât și datorită 

dezavantajelor menționate mai sus și nu în ultimul rând a particularității a fracturii, 

am decis să intervenim chirurgical deschis exo-oral transparotidian în cazul de față.  

Abordurile exo-orale în literatura de specialitate asupra fracturilor 

subcondiliene sunt variate, cel mai frecvent folosite fiind: preauricular, 

retromandibular transparotidian și retroparotidian și abordul tip face-lift (Monazzi MS 

et al. 2017, Wang HD et al. 2017). Toate aceste aborduri prezintă în comun riscul real 

al lezării ramurilor nervului facial, precum și cel al vindecării inestetice (Closs Ono 

MC et al. 2018). Abordul preauricular reprezintă un bun abord pentru fracturile 

subcondiliene înalte, însă pentru fracturile subcondiliene joase necesită extensia 

inciziei subauricular și chiar retromandibular, fapt ce crește riscul lezării ramurilor 

nervului facial și predispune la cicatrice de tip inestetic, hipoestezie în teritoriul 

nervului auricular mare, hematom și fistulă salivară (Girotto R et al. 2012, Closs Ono 

MC et al. 2018). Inciziile retromandibulare retroparatidiene sunt mai vizibile 

postoperator datorita necesității poziționării acestora posterior de glanda parotidă și 

de asemenea presupun un timp chirurgical suplimentar de izolare și conservare a venei 

retromandibulare și a nervului auriculotemporal, factori ce cresc timpul operator și 

morbiditatea intervenției chirurgicale (Nicolai G et al. 2011, Closs Ono et al. 2018). 

Incizia tip face-lift este de fapt o combinație între abordul preauricular și cel 

retromantibular, care într-adevăr conferă un acces chirurgical bun asupra focarului de 

fractură, însă considerăm totuși actualmente nenecesară efectuarea unei incizii atît de 

largi în cazul fracturilor subcondiliene (Tang W et al. 2009, Nicolai G et al. 2011, 

Wang HD et al. 2017, Closs Ono et al. 2018). Având în vedere cele menționate mai 

sus am optat pentru abordul retromandibular transparotidian, preferat și de către alți 

autori (Tang W et al. 2009, Nicolai G et al. 2011, Wang HD et al. 2017, Closs Ono et 

al. 2018). Acest tip de abord conferă o cicatrice minimă de aproximativ 2 cm, mascată 

de ramul vertical mandibular fiind situată in imediata vecinătate a acestuia și în același 
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timp facilitează accesul pe toată regiunea subcondiliană conferind toate condițiile 

reducerii perfecte și imobilizării prin osteosinteză a fracturilor de la acest nivel (Tang 

W et al. 2009, Nicolai G et al. 2011, Wang HD et al. 2017, Closs Ono et al. 2018). 

Considerăm că o bună tehnică chirurgicală impreună cu o cunoaștere minuțioasă a 

anatomiei regionale dar și experiența vastă a chirurgicului în acest domeniu, reduc 

exponențial riscurile lezării nervului facial prin acest abord, precum și apariția altor 

complicații postoperatorii. Acest fapt este susținut și de către alți autori (Tang W et 

al. 2009, Nicolai G et al. 2011, Yang L et al. 2011, Aslan C et al. 2016, Wang HD et 

al. 2017, Closs Ono et al. 2018). De asemenea o bună sutură a plăgii în toate planurile 

anatomice, urmată de un pansament compresiv elastic pentru 48-72 ore al regiunii 

parotidiane, scad considerabil riscurile apariției fistulei salivare (Tang W et al. 2009, 

Nicolai G et al. 2011, Yang L et al. 2011, Aslan C et al. 2016, Wang HD et al. 2017, 

Closs Ono et al. 2018). 

 

Concluzii 

Tratamentul chirurgical al fracturilor subcondiliene joase în cazul dislocării cu 

telescopare a fragmentelor fracturate se impune în vederea redimensionării ramului 

vertical mandibular și restabilirii morfo-funcționale a articulației temporo-

mandibulare, alte metode de tratament având rezultate inacceptabile. Abordul 

retromandibular înalt transparotidian deși pretențios din punct de vedere tehnic, 

reprezintă actualmente cea mai bună variantă terapeutică atât din punct de vedere 

estetic cât și funcțional în cazul acestei patologii.  

 

S-a obținut consimțământul informat în scris al pacientei și al tutorelui legal în 

vederea utilizării datelor acesteia și fotografiilor anonimizate în vederea cercetării 

științifice și a publicării cazului. 
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 Introducere 

 Melanomul cutanat reprezintă doar aproximativ 3% din totalitatea tumorilor 

maligne ale pielii (1), dar este cea mai agresivă formă, cu o incidență în continuă 

creștere în întreaga lume. Rata incidenței melanomului este mai accelerată decât a 

oricărei altă formă de neoplazie (2), devenind o adevărată problemă de sănătate 

publică și o povară socio-economică. În Europa, rata incidenței este de 11,1 la 100000, 

iar rata mortalității este de 2,3 la 1000003, existând variații importante între țări, cea 

mai mare mortalitate fiind înregistrată în partea nordică a Europei și cea mai scăzută 

în Europa de Est (3). În România a fost raportată o rată a mortalității legate de 

melanom de 1,4 la 100000, fiind una dintre cele mai scăzute de pe continent (3), dar 

posibil subraportate. 

 Melanomul se caracterizează printr-un comportament imprevizibil prin 

capacitatea sa de a metastaza oricând pe parcursul evoluției bolii, frecvent pe cale 

limfatică, determinând apariția metastazelor la nivelul celei mai apropiate stații limfo-

ganglionare. Metastazele limfo-ganglionare pot fi identificate uneori de către pacient 

înaintea diagnosticării melanomului. Melanomul este și cea mai imunogenică formă 

de neoplazie solidă. Răspunsul imun al gazdei la pacienții cu melanom poate fi 
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identificat clinic sub forma regresiei spontane cu dispariția parțială sau completă a 

tumorii primare, acest fenomen fiind prezent cu o frecvență de aproximativ 6 ori mai 

mare decât în alte neoplazii (4). Regresia parțială este un fenomen frecvent în 

melanom, întâlnindu-se la aproximativ 10-35% din cazuri, în timp ce regresia 

completă este foarte rară, fiind raportată cu o frecvență de 0,22-0,27% (5).  

 Melanomul prezintă cel mai mare număr de mutații somatice dintre toate tipurile 

de malignități, acest aspect fiind explicat prin expunerea cronică la factori mutageni, 

respectiv radiația ultravioletă (6). Cele mai frecvente mutații apar în gena BRAF la 

aproximativ 50% dintre pacienții cu melanom. Mutația V600E se întâlnește cel mai 

des, fiind asociată cu o vârstă mai tânără în momentul diagnosticului, precum și cu 

localizarea tumorii primare la nivelul trunchiului (7). 

 Raportăm cazul unui pacient tânăr cu melanom cutanat regresat complet, la care 

diagnosticul de melanom a fost stabilit după excizia unui bloc adenopatic axilar ce a 

relevat prezența metastazelor de melanom. 

 

 Prezentare de caz 

 Un pacient în vârstă de 29 de ani, din mediul urban s-a prezentat într-un serviciu 

de chirurgie pentru o adenopatie axilară stângă mobilă, nedureroasă la palpare, 

debutată de aproximativ câteva luni. Antecedentele personale patologice și cele 

heredocolaterale au fost nesemnificative. Pacientul își desfășura activitatea în 

principal în spațiu închis, cu expunere rară la soare. 

 Excizia blocului adenopatic a relevat prezența unor metastaze reprezentate de o 

proliferare de celule epitelioide, cu citoplasma eozinofilă și cu nuclei cu atipii 

importante, cu numeroase mitoze (fig. 1a), aspect ce putea corespunde unei metastaze 

de melanom sau carcinom. Pentru stabilirea diagnosticului de certitudine s-au efectuat 

teste imunohistochimice, celulele tumorale fiind S100 (fig. 1b), HMB45 și Melan A 

pozitive (markeri specifici pentru melanom) și CKAE1/AE3 negative (marker 
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specific pentru țesutul epitelial și carcinom). Fenotipul imunohistochimic a corespuns 

unei metastaze limgonaglionare de melanom.  

 

Fig. 1a. Metastază ganglionară de melanom, hematoxilină-eozină, 400x 

 

Fig. 1b. Metastază ganglionară de melanom,S100, 50x 
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Pacientul a fost apoi îndrumat într-un serviciu de dermatologie, unde, examenul 

obiectiv local a evidențiat prezența mai multor nevi melanocitari la nivelul 

trunchiului, precum și prezența unei leziuni maculare hipopigmentate, cu un halou 

depigmentat, de aproximativ 2,2/1,9 cm, localizată paravertebral stânga, în regiunea 

toracală posterioară (fig. 2a).  

 

Fig. 2a. Multiplii nevi melanocitari - trunchi dorsal 

 

Fig. 2b Dermatoscopia melanomului - depigmentare cicatricială centrală, vase liniare 

neregulate 
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Examinarea dermatoscopică a leziunii a permis identificarea unei depigmentări 

cicatriciale centrale, pe un fond minim eritematos, cu vase lineare neregulate, cu 

absența pigmentului melanic (fig. 2b), sugestive pentru un melanom regresat complet. 

 

Fig. 3a Imaginea PET-CT a metastazei suprarenaliene drepte 

 

Fig. 3b. Imaginea PET-CT a metastazei infrarenale stângi 
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Anamnestic, pacientul a relatat existența anterioară pe aceeași zonă a unei 

leziuni pigmentate, de culoare maro, care a devenit depigmentată în timp, dar nu a 

determinat apariția nici unui simptom local, motiv pentru care pacientul nu a 

considerat necesară efectuare unui consult medical. Înaintea efectuării exciziei 

leziunii depigmentate s-au realizat investigații bioumorale și imagistice pentru a 

determina caracterul loco-regional sau metastatic al bolii. S-au identificat valori serice 

normale pentru LDH: 221U/l (VN: 135-225 U/l) și crescute pentru S100: 0,24 g/l 

(VN<0,105 g/l). Ultrasonografia abdominală a relevat prezența unei leziuni suspecte 

la nivel hepatic. CT-ul toraco-abdomino-pelvin nativ și cu substanță de contrast a 

evidențiat prezența unor leziuni suspecte hepatice și a unei formațiuni tumorale 

suprarenaliene drepte. Pentru a stabili cu acuratețe mai mare diagnosticul de metastaze 

la distanță s-a efectuat apoi PET-CT (computer tomograf cu emisie de pozitroni, GE 

Optima PET/CT 560). Această examinare a identificat prezența metastazelor la 

nivelul glandei suprarenale drepte (fig. 3a), retro-renal și infra-renal stâng (fig. 3b) și 

la nivelul coapsei drepte intramuscular.  

Având în vedere prezența metastazelor la distanță (stadiul IV de boală), s-a 

analizat existența unei mutații în gena BRAF, în vederea instituirii tratamentului țintit. 

A fost identificată mutația activatoare V600E din țesutul metastatic ganglionar. 

Pacientul a fost îndrumat apoi într-un serviciu de oncologie unde s-a instituit 

tratamentul sistemic cu Dabrafenib (inhibitor BRAF) 2x150mg/zi în combinație cu 

Trametinib (inhibitor MEK) 2mg/zi. După 2 luni de tratament sistemic, pacientul a 

tolerat bine schema terapeutică, fără apariția efectelor adverse. 

 

 Discuții 

 Regresia completă a melanoamelor este un eveniment rar, ce a fost raportat cu 

o frecvență de aproximativ 0.23% din toate cazurile de melanom (5). Regresia este 

descrisă clinic prin reducerea pigmentului melanic și apariția mai multor culori, 

ducând în final la dispariția completă a tumorii cu apariția unei zone depigmentate, 
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mai deschisă la culoare decât pielea sănătoasă din jur. Dermatoscopic, trăsăturile care 

caracterizează zona de regresie sunt: depigmentare de tip cicatricial, un fond 

eritematos-roz, vase lineare neregulate, vase globulare, sau reziduuri de pigment 

melanic (8). Aspecte clinice și dermatoscopice asemănătoare s-au regăsit și în cazul 

pacientului nostru. Semnificația prognostică a regresiei este controversată. Într-un 

procent de până la 10% din cazurile de melanom cu regresie completă, melanomul a 

fost identificat după diagnosticarea metastazelor, ceea ce a determinat concluzionarea 

faptului că melanomul cu regresie completă este asociat cu un prognostic nefast (4). 

Deși nu se cunoaște exact mecanismul prin care se produce regresia spontană în 

melanom, posibilele explicații pentru apariția acesteia au indicat rolul sistemului imun 

al gazdei. Astfel, apariția regresiei complete în melanom ar putea fi determinată de 

stimularea imună realizată prin prezența metastazelor la nivelul ganglionilor limfatici 

regionali (9). O altă ipoteză explică apariția regresiei prin producerea unui traumatism 

sau a unei infecții locale ce ar acționa ca factori mediatori, stimulând răspunsul imun 

al gazdei (10). 

 Am prezentat cazul unui pacient tânăr la care melanomul a fost diagnosticat 

după identificarea metastazelor ganglionare regionale. Cazuri asemănătoare au mai 

fost raportate în literatură. High și colaboratorii au prezentat o serie de 5 cazuri cu 

melanom cu regresie completă: 3 cazuri asemănătoare cu cel descris aici, cu 

prezentarea pacientului cu adenopatie regională, și diagnosticarea ulterioară a tumorii 

primare și două cazuri la care apariția convulsiilor epileptice sau a unor disfuncții de 

sistem nervos central, au determinat diagnosticarea consecutivă a metastazelor 

cerebrale, iar apoi a fost identificată tumora primară (4). Același grup de autori a 

realizat un review privind cazurile de melanom cu regresie completă raportate în 

literatură și au identificat o frecvență mai mare la pacienții de sex masculin, cu o vârstă 

medie de 48 de ani, cu perioade variabile de supraviețuire de la 6 săptămâni până la 

11 ani (4). Cazurile au fost raportate înainte de introducerea noilor tratamente țintite 

în melanom. Introducerea inhibitorilor BRAF sau MEK (căi importante de 
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semnalizare în melanom) în practica clinică a determinat îmbunătățirea semnificativă 

a prognosticului pacienților cu boală metastatică și prelungirea supraviețuirii acestora. 

În urmă cu aproximativ o decadă, supraviețuirea în cazul pacienților cu boală 

metastatică la distanță era, în medie, de 9 luni. Din anul 2010, mai multe tipuri de 

medicamente s-au dovedit a fi eficiente și au fost aprobate pentru tratamentul 

pacienților cu boală avansată. Până în prezent schema de tratament cu rezultatele cele 

mai bune a fost combinarea unui inhibitor BRAF cu unul MEK, ratele de supraviețuire 

la 3 ani ajungând la 44% (11). În pofida rezultatelor promițătoare, la un moment dat 

poate apărea rezistența la tratament și progresia bolii; acest eveniment se petrece cel 

mai frecvent la aproximativ 12 luni după inițierea tratamentului (11). Terapia țintită 

poate determina apariția unor efecte adverse, uneori greu de tolerat de către pacient. 

Cele mai frecvente efecte adverse sunt: generale (fatigabilitate, pirexie, frisoane, 

tuse), cutanate (apariția unei erupții cutanate pruriginoase), gastrointestinale (greață, 

vărsături, diaree), precum și artralgii sau cefalee (12). Un studiu a analizat factorii ce 

pot prezice răspunsul la tratament în cazul terapiei combinate și a identificat două 

elemente: valoare LDH înainte de inițierea tratamentului și numărul de organe afectate 

de metastaze. Astfel, cei care au prezentat valori crescute ale LDH (mai mult de 2 ori 

limita superioară a valorii normale) și mai mult de 3 organe cu metastaze, au avut o 

rată a supraviețuirii la 1 an de 8%, față de cei cu valori normale inițiale ale LDH și 

mai puțin de 3 organe afectate care au avut o rată de 68% (13).  

 Deși perioada de supraveghere după debutul tratamentului este scurtă, pacientul 

nostru pare să prezinte unele elemente de prognostic negativ pentru răspunsul la 

terapia combinată, respectiv vârsta tânără și prezența metastazelor la nivelul 

suprarenalei drepte, retro- și infra-renal stânga, precum și la nivel intramuscular, dar 

până în prezent a tolerat bine medicația, fără să apară efecte adverse. 
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 Concluzie 

 Cazul prezentat ilustrează un caz tipic de melanom complet regresat cu afectare 

ganglionară și metastaze la distanță, însă atrage atenția asupra necesității instituirii 

programelor de educație populațională în ceea ce privește auto-diagnosticarea unui 

posibil melanom. Lipsa simptomatologiei locale determină adoptarea unui 

comportament ignorant de către mulți pacienți și prezentarea la medic într-un stadiu 

avansat, când boala a metastazat deja. Prezentarea de caz ilustrează și noile terapii 

utilizate în cazul pacienților cu boală avansată, terapii ce reprezintă un progres 

important în tratamentul pacienților cu melanom cu metastaze la distanță. 

 

Consimțământul informat a fost semnat de către pacient. 
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Introducere 

Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății cataracta este responsabilă 

de peste 50% din cazurile de orbire la nivel mondial (20 milioane). Progresele făcute 

în ultimii 30 de ani pentru tratarea acestei patologii sunt impresionante și în continua 

dezvoltare. Prevalența cataractei este in continuă creștere în mare parte datorită 

creșterii globale a speranței de viață, cataracta senilă fiind cea mai frecventă formă 

(1). 

Din punct de vedere etiologic cataracta se clasifică în: 

- Cataractă senilă (90%), având ca factori de risc razele UV, alimentația, 

miopia forte, fumatul, diabetul zaharat, etc. 

- Cataracta patologică, secundară altor afecțiuni ale pacientului fie genetice, 

metabolice sau dermatologice 

- Cataracta secundară altor afecțiuni oculare 

- Cataracta traumatică 

- Cataracta produsă de factori fizici precum: radiații ionizante, radiații 

infraroșii 

- Cataracta toxică produsă fie medicamentos fie prin intoxicații (2,3) 

Deși cura chirurgicală a cataractei a devenit un tratament de rutină, acesta nu 

este lipsit de complicații. Problemele cele mai frecvente asociate implantării IOL 
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(Intraocular Lens) sunt implantarea asimetrică, descentrarea și rotirea. În practica 

clinică este rară centrarea perfectă a cristalinului, dar în marea majoritate a cazurilor, 

un sac capsular intact, un capsulorhexis centrat şi suficient de larg (4,5-5mm) duc la 

o bună centrare a IOL şi stabilitate crescută indiferent de designul hapticelor 

(picioruşelor). Descentrarea ulterioară se poate datora mai multor factori precum 

implantarea în sulcus, fibroze sau fimoze capsulare. Apariția complicaților poate fi 

precipitată de boli sistemice pre-existente. 

Cazul ales prezintă una din potențialele complicații, și anume fimoza capsulară 

post-implant IOL aparută foarte repede după o operație de cataractă fără evenimente 

intra-operatorii la o pacientă cu diabet zaharat tip 2 slab controlat, atrăgând atenția 

asupra importanței bolilor co-existente patologiei oculare și a complicaților pe care le 

pot genera.  

 

Prezentare de caz 

Pacienta în vârstă de 82 ani se prezintă în iunie 2016 serviciul ambulatoriu de 

Oftalmologie pentru scăderea progresivă a vederii la ambii ochi. Pacienta este 

cunoscută cu diabet zaharat tip II și insuficiență mitrală. Pacienta se află sub tratament 

cu Aspenter 75mg 1*1cpr/zi, Rampiril 2,5mg 1*1cpr/zi. 

La examenul obiectiv oftalmologic se constată  

- AVOD= nd la 30 cm, AVOS= nd la 20 cm; TOD = 12mmHg TOS = 

10mmHg (sub tratament cu Azopt 2*1pic/zi); 

- pol anterior- opacități cristaliniene dense in toate straturile;  

- FAO: angioscleroză avansată, nu se disting detalii maculare, papile mai 

palide; 

- Refracție OD: -1.50 cyl ax 159, OS: -0.25 cyl ax 91; 

- ECC (Endothelial Cell Count) OD: 1900, OS: 1853;  

Se pune diagnosticul de  

- AO-Cataracta senilă avansată; 
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- AO: GPUD compensat medicamentos; 

Se recomandă cura chirurgicală a cataractei AO, consult cardiologic/interne și 

analize de laborator preoperator și începerea unui tratament topic cu Netildex 

5*1pic/zi 3 zile preoperator. 

Pacienta revine pentru internare și cura chirurgicala a cataractei OD la o 

săptămână după consultul inițial. Analizele de laborator relevă: 

- Glicemie 109.67 mg/dl; 

- HbA1C 7.4%; 

- VSH: 22mm/h; 

- Restul analizelor in limita valorilor normale; 

În urma consultului cardiologic se constată: 

- Insuficiență mitrala degenerative moderat semnificativă; 

- Tulburări circulatorii cerebrale; 

- Ateromatoză carotidiană fără stenoze; 

- DZ tip 2; 

Se recomandă continuarea tratamentului de fond. 

 

Se intervine chirurgical și se efectuează OD – facoemulsificare și implant IOL 

IDEA +22,50D. Următoarea zi postoperator se observă: VOD=0,3 fc, 

TOD=11mmHg, OD cornee clară cu câteva cute descemetice în axul optic, cristalin 

bine centrat. Pacienta părăsește secția vindecată chirurgical cu recomandările 

următoare: 

- Evită efortul, frigul, curentul, praful; 

- Regim hidric: minim 2l lichide/zi; 

- Continuă tratamentul topic antibiotic început preoperator și tratamentul 

antiglaucomatos conform schemei; 

- Control peste 6 săptămâni; 
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Fig. 1. Aspect intraoperator în timpul hidrodisecţiei 

 

Fig. 2. Intraoperator înainte de implantare 
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Fig. 3. Intraoperator in timpul implantării 

 

Pacienta revine după o lună pentru internare, in vederea curei chirurgicale a 

cataractei la ochiul congener. La internare se constată OS-Cataractă avansată, OD- 

Pseudofakie CP, VOD=0.8fc, VOS=nd la 20 cm, TOD=12mmHg, 

TOS=14mmHg,VSH 21mm/h, HbA1C=8.1%. Se intervine chirurgical și se practică 

fără evenimente intraoperatorii facoemulsificare și implant IOL IDEA +23,00D sub 

anestezie topică. La externare se constată VOS=0,1fc, cornee clară, cristalin bine 

centrat. Pacienta părăsește secția vindecată chirurgical cu aceleași recomandări 

primite și la externarea anterioară și întreruperea tratamentului antiglaucomatos. La 

aproximativ 2 săptămâni postoperator VOS=0.5fc. 
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Fig. 4. Intraoperator după terminarea capsulorhexisului 

 

Fig. 5. Facoemulsificarea nucleului 
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Fig. 6. Sacul cristalinian înainte de implantarea IOL 

 

La 2 luni postoperator pacienta revine în ambulatoriul de Oftalmologie pentru 

scăderea deranjantă a acuității vizuale. La examenul oftalmologic se constată 

- AVOD=0.05 fc, AVOS=0.1 fc, TOD=11 mmHg, TOS=9 mmHg 

(tonometrul iCare USA) fără tratament;  

- Pol anterior: AO fimoze capsulara strânsă OS>OD cu descentrarea IOL în 

sac; 

-  FAO: angioscleroza retiniana avansata. 

Se pune diagnosticul de: AO-Pseudofakie, AO- Fimoză capsulară strânsă. 

Se decide internarea în vederea intervenției chirurgicale. Se intervine 

chirurgical la nivelul OS practicându-se lărgire capsulorhexis pe SVE (substanțe 

vâscoelastice) și microinstrumente de 25G și centrare IOL intrasacular. La externare 

VOS=0.4 fc, pol anterior: cornee clara cu câteva cute descemetice paracentral, cameră 

anterioară limpede, sac capsular cu rhexis larg, IOL bine centrat. Pacienta se 
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externează cu aceleași recomandări primite și la internările anterioare și de asemenea 

recomandarea de a reveni pentru a efectua recentrarea IOL și la ochiul congener. 

 

Fig. 7. Aspect inițial intraoperator 

 

Fig .8. Aspect în timpul desprinderii bridelor cu ajutorul microforfecuţei 
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Fig. 9. Aspect intraoperator după secționarea bridelor 

 

Fig. 10. Aspect intraoperator final după secționarea bridelor fibrotice şi desprinderea 

lor de pe suprafaţa IOL 
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Particularitatea cazului este reprezentată de apariția foarte rapidă a fimozei 

capsulare bilateral, după o intervenție chirurgicală fără evenimente și efectele 

semnificative ale acesteia asupra acuității vizuale. Acest tip de complicație apare în 

general la 6 luni-1 an postoperator, în special în cazul pacienților diabetici. Apariția 

rapidă în acest caz a fost pusă pe seama diabetului slab controlat și a neglijării 

tratamentului prescris de medicul diabetolog. Permeabilitatea vasculară crescută 

datorită diabetului zaharat slab controlat este considerată cauza cea mai probabilă de 

formare a fimozei capsulare anterioare (4). 

Este esențială cunoașterea istoricului medical al pacientului și instruirea 

acestuia în ceea ce privește controlul și tratamentul bolilor de fond pentru a 

minimaliza riscul apariției complicațiilor postoperatorii date de acestea. 

 

S-a obținut consimțământul informat al pacientului.  
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