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Carcinom mamar triplu negativ și mutatie BRCA1  

 

1Nicoleta Antone, 1, 2 Ioana Iurca, 1 Ruxandra Rîpeanu,  

1Alexandru Eniu  

 

1 Institutul Oncologic " Prof Dr. Ion Chiricuta", Cluj-Napoca, România  

2Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca ,  

România  

 

Introducere 

Cancerul mamar reprezintă cel mai comun tip de cancer la femei și apare cu o 

frecvență de 1:8 în populația generală. Conform datelor din Globocan 2012, în 

Romania se estimează apariția a 9000 cazuri noi de cancer de sân anual, cu o rată a 

incidenței de 82 cazuri noi la 100.000 de femei (Ferlay J, 2015). 

Cancerul mamar triplu negativ se definește ca tumoră care nu prezintă expresia 

receptorilor estrogenici(RE), progesteronici(RP) sau supraexpresia receptorilor 

HER2. Acest subtip histopatologic reprezintă aproximativ 10-15% din cancerele 

mamare.  

Cancerul mamar triplu negativ este mai agresiv decât celelalte subtipuri 

histopatologice, cu o rată de supraviețuire mai redusă datorita lipsei tratamentelor 

hormonale sau moleculare țintite anti-Her2. Clinic, cancerul de sân triplu negativ este 

dificil de tratat, chimioterapia este eficientă inițial, dar studiile au demonstrat că în 

ciuda chimiosensibilității inițiale, pacientele cu cancer de sân triplu negativ au 

prognostic rezervat ( Kumar, 2016, Yao, 2017). 

Susceptibilitatea mutațiilor germinale BRCA1 sau BRCA2 a fost estimată cu o 

rată de 5-10% pentru toate cancerele de sân (Claus EB, 1996). Studii recente au 

prezentat că 55-65% din femeile care prezintă o mutație germinală BRCA1, respectiv 



 
9 

45% din femei cu mutație patogenă BRCA2, pot dezvolta cancer de sân până la vârsta 

de 70 de ani. În ceea ce privește cancerul ovarian, estimarea este de 39% pentru 

femeile cu mutație BRCA1, respectiv 11-17% pentru femeile cu mutație patogenă 

BRCA2 în ceea ce privește probabilitatea de a dezvolta cancer ovarian până la vârsta 

de 70 de ani (Chen, 2007).  

Conform datelor recente, prevalența mutațiilor BRCA1/2 este crescută la 

pacientele cu cancer de sân triplu negativ, iar ghidurile internaționale recomandă 

testarea și consilierea genetică pentru pacientele cu cancer de sân triplu negativ (S. 

Paluch-Shimon, 2016)  

 

Prezentare de caz 

Pacienta în vârstă de 29 de ani, din mediul urban, s-a prezentat în septembrie 

2016 pentru apariția unui nodul mamar drept. Menționăm că la data prezentării 

pacienta se afla în săptămâna 8 postpartum. Antecedentele heredo-colaterale au fost 

nesemnificative pentru patologia actuală; din antecedentele personale patologice 

reținem depresie postpartum. 

Examenul obiectiv a evidențiat un nodul mamar de 8/6 cm la nivelul cadranului 

supero-extern drept asociat cu eritem şi edem cutanat, precum şi o adenopatie axilară 

dreaptă de 3 cm aderentă la planurile sub- şi supraiacente. 

Mamografia nu s-a putut efectua, din cauza durerii importante de la nivelul 

sânului. Ecografia mamară a descris o formațiune hipoecogenă de 60 mm diametru, 

slab delimitată, la nivelul sânului drept, o formațiune axilară dreaptă de 22 mm 

diametru, precum şi o adenopatie mamară internă de 10 mm diametru. Nodulul mamar 

a fost biopsiat, iar examenul histopatologic a evidențiat un carcinom mamar invaziv 

grad Nottingham III cu receptori estrogenici şi progesteronici negativi, HER2 negativ 

şi un Ki67 de 80%.  

Bilanțul inițial a fost completat cu un examen computer-tomograf de torace şi 

abdomen cu substanță de contrast, care a descris 2 noduli la nivel mamar drept de 
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68/48 mm, respectiv 28 mm, o adenopatie axilară dreaptă de 28 mm şi multiple 

metastaze pulmonare diseminate cu diametrul de 5-15 mm. S-a efectuat de asemenea 

o scintigrafie osoasă, care nu a evidențiat leziuni cu aspect malign.  

În urma investigațiilor, s-a stabilit diagnosticul de carcinom mamar drept 

cT4bN2M1 stadiul IV. 

 

Fig. 1. Examen CT octombrie 2016. Imaginea stanga: 2 noduli la nivel mamar drept 

de 68/48 mm, respectiv 28 mm, adenopatie axilară dreaptă de 28 mm. Imaginea 

dreapta: multiple metastaze pulmonare diseminate cu diametrul de 5-15 mm. 

 

Având în vedere vârsta pacientei, precum si subtipul histopatologic triplu 

negativ, s-a propus efectuarea testării genetice pentru a identifica o posibilă mutație 

la nivelul genei BRCA1/2 in cadrul primului grant din Romania pentru testare 

BRCA1/2 pentru pacientele cu cancer de sân cu risc crescut, investigator principal Dr. 

Alexandru Eniu. Pacienta a refuzat inițial testarea, din motive personale. 

S-au discutat cu pacienta opțiunile terapeutice și i s-a propus includerea în 

cadrul trialului clinic PAKT, de fază II, care compară eficacitatea și siguranța 

tratamentului la pacientele cu cancer mamar avansat loco-regional sau metastatic 

triplu negativ, în prima linie de tratament cu Paclitaxel în asociere cu 
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Capivasertinib/placebo. Pacienta a fost de acord. În cadrul acestui trial clinic, cel mai 

bun răspuns obținut a fost răspuns parțial la nivelul metastazelor pulmonare, și aspect 

staționar la nivel local. Din punct de vedere al toxicității la tratament, menționăm 

astenie şi inapetență. După 5 luni de tratament, s-a evidențiat progresia bolii la nivel 

local și un răspuns parțial la nivel pulmonar, motiv pentru care pacienta a fost retrasă 

din studiu. 

Prin urmare, în martie 2017 s-a debutat polichimioterapia de linie II conform 

protocolului EC cu Epirubicină 100 mg/mp şi Ciclofosfamidă 600 mg/mp în ziua 1. 

S-au efectuat în total 6 cicluri EC în regim dose-dense asociat cu profilaxie cu G-CSF, 

cu toleranță la tratament relativ bună. Bilanțul clinic şi imagistic la sfârșitul celor 6 

cicluri a observat o creștere dimensională a formațiunii tumorale mamare; leziunile 

pulmonare descrise anterior nu au mai putut fi evidențiate imagistic, obținându-se 

astfel un răspuns complet la nivel pulmonar. Din cauza evoluției la nivel local, s-a 

decis încheierea tratamentului cu antracicline.  

În iulie 2017 s-a debutat chimioterapia linia III cu Capecitabină 2500 mg/mp. 

Toleranța la tratament a fost relativ bună; toxicitate cutanată grad 1 (sindrom mână-

picior) şi toxicitate hematologică grad 1 (anemie). 

În aceeași lună, se reia discuția cu pacienta în ceea ce privește recomandarea 

testării genetice în vederea identificării unei posibile mutații la nivelul genei 

BRCA1/2. De această dată pacienta acceptă, iar testarea se efectuează în cadrul 

grantului pentru testare BRCA1/2. Rezultatul obținut este o mutație germinală a genei 

BRCA1 – c.4485-1C>A, clasa 3, "Varriant of Unknown Significance"(VUS).  

În septembrie 2017, din punct de vedere clinic si imagistic, s-a constatat boala 

în evoluție în urma tratamentului linia a 3-a cu Capecitabină. Local, s-a observat 

creșterea dimensională importantă, tumefiere, edem și sângerare, precum și durere 

locală necontrolată cu antialgice majore, motiv pentru care pacienta solicita efectuarea 

mastectomiei paliative.  



 
12 

 

Fig. 2. Examen local (august 2017): nodul mamar exulcerat 10/8cm, însoțit de edem, 

eritem si sângerare. 

 

În septembrie 2017 se efectuează mastectomie "de curățare", rezultatul 

histopatologic confirmă carcinomul mamar invaziv NST, grad III Nottingham (grad 

arhitectural = 3, grad nuclear = 3, grad mitotic = 3). ER = 0%, PR = 0%, Her 2 = 1+, 

ki67 = 70%, 4 ganglioni invadați, dintre care 2 cu efracție capsulară din cei 14 

ganglioni excizați de la nivelul axilei drepte.  

În perioada noiembrie 2017 - ianuarie 2018 s-a administrat chimioterapie de 

linia a IV-a cu Docetaxel 75 mg/mp, iar în ianuarie aspectul imagistic a fost de boală 

în progresie la nivel pulmonar.  

În ianuarie 2018 se primește donație pentru testare comprehensivă 

FoundationOne. 

Rezultatul testării genetice FoundationOne prezenta de această data mutație 

BRCA1 de tip splicesite 4485-1G>T, clasa 5 conform analizei bazelor de date recente.  
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Fig. 3. Rezultat testarii genetice FoundationOne 
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În februarie 2018, pacienta a revenit în serviciul nostru cu cefalee marcată, 

hemianopsie, tulburări de echilibru. Investigațiile imagistice CT, ulterior RMN 

cerebral au decelat o metastază cerebrală unică.  

 

Fig. 4. Formațiune parietală dreaptă, de 24 mm însoțită de edem perilezional temporo-

parieto-occipital, cu ștergerea șanțurilor intergirale, efect de masă asupra VLD cu 

colabarea cornului occipital drept, cu edem perilezional.  

 

În martie 2018, s-a practicat ablatia completă a formațiunii tumorale cerebrale. 

Rezultatul histopatologic a descris metastaza cerebrală de carcinom mamar invaziv 

ER = 80%, PR = 1%, Ki 67 = 70%, HER 2 = 1+. Ulterior, pacienta se reinternează în 

vederea debutului radioterapiei la nivelul cutiei craniene. Pe parcursul internării însă, 

simptomatologia clinică s-a agravat, prezentând febră, disfagie, odinofagie, asteno-

adinamie marcată; astfel secvența de radioterapie s-a temporizat.  
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Având in vedere faptul că în iulie 2017 mutația BRCA1 4485-1G>T era 

considerată VUS, actual mutație patogenă, se prezinta cazul d-nului Prof. Ben Park 

de la Johns Hopkins University. D-nul Prof. Park confirmă mutația ca fiind actual 

patogenă și recomandă tratament cu inhibitori PARP. 

Se obține accesul pacientei în cadrul Early Access Program cu inhibitori PARP, 

Olaparib, și pacienta debutează în martie 2018 acest tratament. Bilanțul imagistic la 

debutul tratamentului cu Olaparip relevă metastaze pulmonare diseminate și pleurezie 

bilaterala.  

În iunie 2018, pacienta revine pentru reevaluare clinică, imagistică și biologică 

după 3 luni de tratament cu inhibitori PARP, Olaparib. Pacienta prezenta stare 

generală moderat alterată, cu un indice de performanta ECOG = 2 și dureri de 

intensitate crescută la nivel laterocervical drept, supraclavicular drept. Bilanțul 

imagistic evidențiază boala în evoluție la nivel pulmonar, precum și apariția de noi 

leziuni laterocervicale dreaptă, supraclavicular dreaptă și la nivel hepatic.  

Astfel, a efectuat radioterapie externă paliativă antialgică la AL-Primus, la nivel 

supraclavicular și laterocervical drept. Ulterior, s-a inițiat tratament chimioterapic de 

linia VI cu Navelbina orala 60 mg/mp, însa la 3 zile de la externare a survenit decesul 

pacientei. 

 

Discuții 

Cancerul mamar triplu negativ apare predominant înainte de vârsta de 50 ani, 

vârsta medie la diagnostic este semnificativ mai tânără comparativ cu celelalte 

subtipuri histopatologice ale cancerului mamar (53.0 versus 57.7 ani; P < 0.0001) 

(Rebecca Dent, 2007) 

De asemenea, pacienții cu cancer triplu negativ prezintă mai frecvent tumori 

grad III și o dimensiune mai crescută a tumorii la prezentare, comparativ cu celelalte 

subtipuri histopatologice (3.0 versus 2.1 cm, respective; P < 0.0001). (Rebecca Dent, 

2007) 
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Ghidurile NCCN recomandă testarea și consilierea genetică pentru pacienții cu 

cancer de sân triplu negativ sub vârsta de 60 ani. (www.nccn.org). Într-un studiu care 

evalueaza vârsta la diagnostic de cancer de sân triplu negativ și prevalența mutațiilor 

BRCA/12, prevalența pentru mutații patogene BRCA1/2 a fost de 27.6 % (≤50 ani), 

11.4 % (51-60 ani), și 4.9 % (≥61 ani) (Sharma P, 2014), ceea ce ar putea reprezenta 

o altă explicație pentru existența mutației patogene BRCA1la pacienta noastră.  

În ceea ce priveşte tratamentul local pentru pacienții cu cancer de sân metastatic, 

acesta reprezintă o opțiune doar în situații excepționale. Conform ghidurilor 

internaționale, mastectomia nu se efectuează în mod curent pentru pacientele cu 

cancer de sân metastatic; poate reprezenta însă o opțiune în cazuri atent selecționate 

(Cardoso F, 2018).  

Importantă de amintit este heterogenitatea tumorală, astfel, în cazul nostru, 

cancerului mamar triplu negativ primar vs. metastaza cerebrală care prezenta expresia 

receptorilor estrogenici și Her2- imunohistochimie scor 1+. Heterogenitatea, 

prezentată în diverse studii, poate reprezenta una din cauzele pentru rezistența 

dobândită la terapiile actuale sistemice.(Dagogo I, 2018) 

În ceea ce privește testarea genetică de tip multigene panel, care folosește NGS 

sau alte tehnici pentru secvențierea ADN tumoral, ghidurile ESMO specifică, că 

această practică nu și-a dovedit înca beneficiul pentru cancerul de sân avansat 

locoregional sau metastatice, impactul în supraviețuire nu este încă dovedit și nu este 

recomandat în practica curenta. (Cardoso F, 2018) 

Testarea genetică în acest caz a evidențiat o mutație BRCA1 4485-1G>T, 

prezentă la testarea din 2017 fiind clasificata clasa 3 (VUS), fără implicații 

terapeutice. În 2018 mutația BRCA1 splicesite 4485-1G>T a fost reclasificată ca fiind 

patogenică, reprezentând astfel o indicație pentru tratamentul cu inhibitori PARP 

pentru pacienta noastră. (Robson M, 2017) 
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Concluzii 

Terapia sistemică pentru cancerele mamare triplu negative este în creștere, însă 

beneficiile rămân limitate. Beneficiul și implicarea testărilor de tip multigene panel în 

lumea reală trebuie atent cuantificate, iar interpretarea rezultatelor testelor genetice 

necesită educație continuă, astfel că testările genetice reprezintă un domeniu nou, in 

continuă dezvoltare.  

 

Consimțământul informat. S-a discutat cu pacienta despre prezentarea 

cazului, pacienta și-a dat acordul de utilizare a datelor clinice în scop academic, cu 

respectarea normelor în vigoare de utilizarea a datelor cu caracter personal. 
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Introducere 

Rinoplastia chirurgicală este una dintre cele mai tehnice operații din arsenalul 

unui chirurg plastician (1). Aceasta aduce după sine rezultate spectaculoase, dar și un 

set redutabil de complicații: hiposmie, anestezie, dificultăți de respirație, infecția și 

dizlocarea implantului, necroză cutanată, fibroză, chiste subcutanate și granuloame 

(2). Rinoplastia este o procedură costisitoare, cu perioadă de recuperare postoperatorie 

îndelungată, iar literatura estimează un procent de 20% din intervenții ca necesitând 

o reintervenție pentru corectarea defectelor evidente după prima (3). 

In 2006, Han et al (4) au publicat un studiu pilot, în cadrul căruia au injectat un 

amestec de fibroblaști obținuți prin culturi celulare, suspendați într-un filler pe bază 

de acid hialuronic, cu scopul obținerii unei rinocorecții minim invazive. Rezultatele 

pe termen lung s-au dovedit a fi stabile, iar studiul nu a raportat complicații 

semnificative. Ideea a fost preluată cu entuziasm de către comunitatea medicală, 

rinoplastia nonchirurgicală devenind în scurt timp o procedură frecvent solicitată de 

către pacienți.  

În prezent rinoplastia nonchirurgicală se bazează pe injectarea fillerelor pe bază 

de acid hialuronic sau hidroxiapatită (5); fillerul ideal este unul cu vâscozitate și 
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elasticitate înaltă, slab hidrofil, cu efect temporar (6). Alegerea fillerului folosit 

depinde de particularitățile pacientului și preferințele medicului, fiecare dintre 

opțiunile existente prezentând avantaje și dezavantaje: hidroxiapatita este mai fermă 

și păstrează corecția mai precis, în timp ce acidul hialuronic este reversibil instant prin 

injectarea hialuronidazei.  

Anestezia poate fi una topică (creme sau geluri pe bază de lidocaină), inclusă în 

preparatul injectabil(2) sau realizată prin blocadă nervoasă infratrohleară și 

infraorbitală (6). Injectarea se realizează periosteal sau pericondral, începând cu 

radixul, rhinonul, vârful apoi regiunea imediat superioară vârfului(supratip), în funcție 

de particularitatea cazului(7).  

Complicațiile procedurii sunt relativ rare, însă odată apărute sunt dificil de 

gestionat. Astfel, rinoplastia nonchirurgicală trebuie efectuată de către un medic cu 

experiență în administrarea fillerelor injectabile, bine familiarizat cu anatomia 

complexă a zonei, precum și cu potențialele variante anatomice(8).  

Compromiterea vascularizației este complicația cea mai gravă a procedurii, 

fiind produsă prin embolizarea arterială, compresia externă de către filler sau 

compresia dată de congestia locală post-injectare. Compromiterea vascularizației 

poate duce la cecitate prin afectarea arterei oftalmice, la necroza vârfului nazal prin 

compromiterea arterei dorsale nazale, sau la necroza regiunii glabelare prin 

compromiterea arterei supratrohleare(8).  

Efectuarea corectă a acestei proceduri injectabile necesită în prealabil 

examinarea pacientului, atât din perspectiva anatomiei piramidei nazale, cât și a 

așteptărilor legate de procedură (1). În timp ce rinoplastia chirurgicală poate fi 

reductivă sau aditivă (prin grefe cartilaginoase), rinoplastia nonchirurgicală este o 

procedură strict aditivă. În unele situații (cocoașă dorsală, ptoză de vârf), restabilirea 

echilibrului piramidei nazale va conferi iluzia optică unui nas mai mic, însă nu oferă 

posibilitatea reducerii propriu-zise a unei zone proeminente sau hipertrofiate.  
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Rinoplastia nonchirurgicală este o opțiune de tratament în cazul pacienților care 

doresc modificarea formei piramidei nazale, dar și în cazul pacienților care au optat 

pentru o rinoplastie chirurgicală în urma căreia nu au obținut un rezultat mulțumitor. 

Procedura durează aproximativ 30 minute, iar eritemul și edemul piramidei nazale 

remit spontan după câteva zile. Rezultatele se păstrează între 1 și 5 ani, în funcție de 

substanța folosită și particularitățile metabolice ale pacientului(9). În ceea ce urmează 

vom prezenta succint două cazuri de rinoplastie nonchirurgicală, o intervenție primară 

și o reintervenție după o rinoplastie chirurgicală.  

 

Cazul 1 

Pacient în vârstă de 71 de ani, se prezintă la medic cu acuze de ordin estetic în 

ceea ce privește piramida nazală: asimetrie și contur nefavorabil. Ca antecedente și 

istoric medical, notăm prezența hipertensiunii arteriale, a extrasistolelor, 

hipercolesterolemie cu aterom carotidian și un infarct miocardic acut în antecedente. 

Patologiile sunt controlate bine medicamentos.  

La examenul obiectiv, se observă: deviația columelei spre partea dreaptă, cu 

columela coborâtă, asimetria aspectului lateral al nasului, bosă la nivelul radixului, cu 

o ușoară ptoză a vârfului nazal și retracție a aripioarelor.  
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Fig, 1. Piramida nazală din incidență antero-posterioară și profil, înainte de injectare 

 

Fig. 2. Delimitarea pre-injectare a zonei laterale a rhinonului, cu un marcat deficit de 

substanță. 

 

S-a continuat cu anestezierea zonei prin aplicarea unui preparat de 2% lidocaină, 

și injectarea a 0.7 ml filler pe bază de acid hialuronic, printr-o canulă 25G, cu 2 puncte 
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de intrare: columelar și dorsum. S-a urmărit augmentarea zonei laterale a piramidei 

nazale prin injectarea țintită de filler, medializarea columelei, proiecția vârfului, 

atenuarea boselor la nivelul radixului. Dorsumul a fost augmentat la aspectele extreme 

pentru a armoniza noile proporții ale piramidei nazale. Aripioarele nazale au fost 

relaxate după medializarea columelei.  

 

Fig. 3. Rezultatele post-injectare 

 

Cu excepția unui minim eritem, nu s-au notat alte complicații post-injectare, iar 

rezultatele după remiterea edemului nu au necesitat retuș.  

 

Cazul 2 

Pacientă în vârstă de 58 ani la prima prezentare, apelează la un consult de 

chirurgie plastică pentru revizia unei rinoplastii chirurgicale efectuate la vârsta de 20 

de ani. Este nemulțumită de vârful subțire, lipsa de proiecție și retracția aripioarelor 

nazale.  
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Figura 1. Piramida nazală din incidență antero-posterioară și profil, înainte de 

injectare 

 

La examenul obiectiv se observă un dorsum plat, retracție alară majoră 

secundară rezecției și lipsa de proiecție a vârfului.  

Corecția de cartilaj alar a fost realizată pe ac 30G, cu 0.15ml filler pe bază de 

acid hialuronic, iar corecția dorsumului a fost realizată pe canulă 27G, cu 1.2 ml filler. 

S-a urmărit proiecția întregii piramide nazale, cu ridicarea columelei pentru a proiecta 

vârful și augmentarea unghiului nazolabial. 
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Fig. 2. Rezultat al rinoplastiei nonchirurgicale stabilizat-la un an de la injectare 

 

 

Fig. 3. Rezultatul rinoplastiei nonchirurgicale la 2 ani de la injectare 

 

Pacienta nu a prezentat complicații și nu a necesitat retușuri, rezultatele 

păstrându-se la 2 ani de la procedură.  
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Discuții 

Cazurile prezentate în acest capitol oferă o exemplificare a ceea ce poate fi 

obținut prin intermediul tehnicii de rinoplastie nonchirurgicală prin injectarea cu 

filler. Pe lângă caracterul accesibil și minim-invaziv, procedura oferă posibilitatea 

evaluării imediate a noului aspect al piramidei nazale; în cazul în care pacientul nu 

este satisfăcut de rezultat, retușul este facil, iar în cazul fillerelor pe bază de acid 

hialuronic, injectarea hialuronidazei permite dizolvarea instantanee a fillerului. Toate 

aceste aspecte contribuie la popularitatea în ascensiune a metodei, atât în rândul 

medicilor cât și în rândul pacienților.  

Literatura raportează un grad înalt de satisfacție al pacienților în privința 

rezultatele obținute în urma rinoplastiei nonchirurgicale (6, 10). Accesul liber la 

informație și popularitatea paginilor medicale disponibile pe internet a contribuit la 

apariția unui corp de pacienți bine informați, care sunt în căutarea de proceduri cu 

raport cost-beneficiu favorabil(5).  

Complicațiile discutate în introducere pot fi prevenite printr-o familiarizare 

amănunțită cu anatomia piramidei nazale, asociată cu tehnica de injectare adecvată, 

prin:  

• aspirarea înainte de injectare 

• injectarea în plan profund, pe periost sau pericondru 

• injectarea pe linia mediană 

• minimizarea numărului de locuri de inserție  

• injectarea în bolusuri mici, eventual fracționând procedura pentru a permite 

tegumentului să se destindă și să permită injectarea fillerului fără compresie.  

• recunoașterea și gestionarea timpurie a compromiterii vasculare  

Rinoplastia nonchirurgicală oferă posibilitatea de a obține corecția dorită în 

cazul unor pacienți care nu sunt eligibili, sau nu pot opta pentru chirurgia clasică și 

prezintă un set minimal de complicații, practic fără timp de recuperare. Este de 



 
27 

așteptat ca această procedură, actualmente în al 12-lea an de existență, să fie tot mai 

frecvent preferată, când cazul permite, în detrimentul procedurii chirurgicale.  

 

S-a obținut consimțimântul pacienţilor în vederea publicării cazului. 
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Introducere 

În ultimele decenii s-a constatat o creștere semnificativă a prevalenței alergiei 

alimentare, atât la adult cât și la copil. Reacția alergică la aliment reprezintă o reacție 

imună față de o proteină din structura alimentului, care este recunoscută ca fiind 

străină de către sistemul imun și se încearcă astfel neutralizarea ei.  

Alimentele incriminate în producerea a peste 90% dintre alergiile alimentare 

sunt reprezentate de: laptele de vacă, ouă, pește, arahide, soia, crustacee, făină de grâu 

și diferite tipuri de nuci (1). Triggerul alimentar poate diferi de la adult la copil. Astfel 

la copii predomină alergia la proteinele din lapte și ouă, care dispar în majoritatea 

cazurilor după vârsta de 3 ani, în timp ce la adult e mai frecventă alergia la arahide, 

nuci, pește și crustacee (2). 

Legumele, care aparțin familiei Fabaceae (1) sunt tot mai mult utilizate în 

dietele actuale. Ele reprezintă o sursă importantă de proteine, fibre, micronutrienți și 

grăsimi nesaturate și sunt recomandate în cadrul dietelor sănătoase, întrucât se 

asociază cu reducerea LDL-colesterolului și a riscului de boală coronariană (3). În 

ultimii ani însă se raportează creșterea numărului de cazuri de reacții alergice la 

legume, ceea ce poate fi explicat prin creșterea consumului și a expunerii la alergenii 

din legume (1,4).  
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Legumele care determină cel mai frecvent reacții alergice sunt arahidele, soia, 

mazărea, fasolea, lintea și lupinul (1,3,4). Prevalența alergiei la legume diferă în 

funcție de specificul dietei și tipul de legumă consumat într-o anumită arie geografică. 

Astfel în țările mediteraneene, unde este promovată o dietă bogată în legume, acestea 

sunt frecvent cauză de alergie alimentară. În Spania legumele reprezintă a cincea 

cauză de alergie alimentară la copil (5). Alergia la făina de lupin este mai frecvent 

întâlnită în regiunea mediteraneană față de restul Europei (4.1 vs. 1.6%) (6), în timp 

ce în India cel mai frecvent alergen incriminat este năutul (7). Alergia la arahide este 

frecvent întâlnită în SUA și Europa de Vest, în timp ce o prevalență mare a alergiei la 

soia se observă în Japonia (1,8). Aceste diferențe geografice pot fi explicate prin 

tradițiile culinare diferite, consumul preponderent al unor legume fiind responsabil de 

apariția unui anumit tip de sensibilizare. Însă și factorii genetici sau o expunere 

precoce la alte proteine alergenice pot explica aceste diferențe în ceea ce privește 

alergia la legume.  

Reacțiile încrucișate la legume pot avea de asemenea distribuție geografică 

diferită. Astfel în regiunea mediteraneană reacțiile încrucișate au fost descrise în 

special între linte, mazăre și năut (9,10), în timp ce în America de Nord s-au raportat 

reacții încrucișate între arahide și soia (5). 

Vom prezenta cazul unui pacient cu rinită alergică care prezintă reacție alergică 

după consum de mazăre preparată termic. 

 

Prezentarea cazului 

Pacient de sex masculin, din mediul urban, în vârstă de 37 de ani, s-a prezentat 

în ambulatoriul de alergologie pentru evaluarea unor episoade de angioedem facial 

însoțite de eritem.  

Antecedente heredo-colaterale – fără importanță pentru afecțiunea actuală. 

Antecedente personale patologice - Pacientul a fost diagnosticat la vârsta de 

28 ani cu rinită alergică persistentă severă.  
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Condiții de viață și de muncă - pacientul este nefumător, consumă alcool 

ocazional și doar în cantități reduse. Este o persoană activă, a lucrat în domeniul 

panificației timp de 3 ani, ulterior ca agent de vânzări. 

Istoricul bolii 

 Pacientul a prezentat în urmă cu 9 ani rinoree apoasă, strănut în salve, dispnee, 

tuse și wheezing. Simptomele au debutat la locul de muncă, în brutărie. Pacientul a 

prezentat simptomele menționate în momentul manipulării unor cantități mai mari de 

făină de grâu. Ulterior manifestările de rinită sunt prezente și în mediul exterior în 

sezonul de primăvară și vară. S-a efectuat evaluare alergologică într-un alt 

ambulatoriu de Alergologie. Testele cutanate alergologice au relevat sensibilizare 

cutanată ușoară la polen de graminee, cereale și făină de grâu. Spirometria efectuată 

a relevat disfuncție ventilatorie obstructivă ușoară pe căile aeriene mici. S-a stabilit 

diagnosticul de astm bronșic alergic ușor persistent și rinită alergică persistentă 

ușoară. S-a instituit tratament cu Desloratadină 5 mg/zi și Budesonid inhalator 400 

mcg/zi timp de 3 luni. Evoluția imediată a fost favorabilă, sub tratament fiind 

controlate atât simptomele de astm cât și cele de rinită alergică. 

În anii următori evoluția a fost favorabilă, pacientul nu a mai prezentat 

simptome supărătoare de rinită alergică în sezonul de polen. A urmat tratament 

intermitent cu Desloratadină în sezonul de polen doar dacă prezenta strănut sau 

rinoree intermitent în mediul exterior. De asemenea nu a mai prezentat simptome de 

astm. Întrucât simptomele descrise au apărut pentru prima dată la locul de muncă la 

contactul cu făina de grâu, pacientul a decis schimbarea acestuia imediat după 

stabilirea diagnosticului.  

După 8 ani de evoluție fără simptome pacientul prezintă tuse cronică și rinoree 

apoasă în sezonul de primăvară-vară, în lunile mai-iunie. Pacientul este îndrumat spre 

serviciul de Pneumologie unde se face spirometria care relevă disfuncție ventilatorie 

obstructivă ușoară pe căile aeriene mici. Se stabilește diagnosticul de astm bronșic 

necontrolat fără medicație de fond și se instituie tratament cu beclometazonă inhalator 
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250 mcgx2/zi și salbutamol inhalator 200 mcg la nevoie timp de 3 luni. Pacientul a 

prezentat evoluție favorabilă în cele 3 luni de tratament și ulterior încă 3 luni fără 

terapie cronică, primind recomandarea de administrare a salbutamolului la nevoie. 

După 6 luni de la episodul descris pacientul prezintă un episod de dispnee, 

eritem facial, lăcrimare și edem al ochilor debutat la 5 minute după consum de 

mâncare de mazăre cu carne la domiciliu. Pacientul își administrează din proprie 

inițiativă 1 comprimat de Desloratadină cu remiterea simptomelor. Pacientul prezintă 

încă 2 astfel de episoade la interval de 1 lună. Toate episoadele de angioedem au fost 

însoțite de dispnee și eritem facial, au apărut în decurs de 5-10 minute după consum 

de salate sau mâncăruri care conțineau mazăre. Primele 2 episoade au cedat după 

administrare de desloratadină 5 mg, iar la cel de al treilea episod a fost necesară 

asocierea de salbutamol inhalator 200 mcg. Cel de al treilea episod care a determinat 

prezentarea la medicul alergolog a survenit în cursul mesei, la care pacientul a 

consumat salată ce conținea mazăre, morcovi, carne, usturoi și ceapă. 

Pacientul decide prezentarea în serviciul de alergologie pentru stabilirea 

diagnosticului. În intervalul în care a prezentat episoadele de angioedem pacientul a 

consumat diferite legume, inclusiv soia, arahide și fasole verde, crude sau prelucrate 

termic, fără să prezinte simptome de astm sau rinită după consumul lor.  

Examen fizic: 

• În momentul prezentării examenul fizic a fost normal pe aparate și sisteme. 

SaO2=99%. 

• TA=120/75 mmHg, AV=72/min. 

Pe baza istoricului pacientului și a examenului clinic s-a stabilit diagnosticul de 

rinită alergică intermitentă ușoară, astm bronșic controlat treapta 1, reacție 

anafilactică gradul II după consum de alimente. 
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Teste cutanate alergologice 

S-au efectuat testele cutanate prick la alergeni de mediu și alimentari. Testele 

cutanate efectuate cu extracte alergenice standardizate (Alyostal, Stallergens, Franța) 

au relevat sensibilizare cutanată la polen de graminee (papulă 6 mm) și făină de grâu 

(papulă 4 mm), mazăre (papulă 9 mm). (fig. nr. 1). 

    

Fig. 1. Test cutanat prick pozitiv la alergeni de mediu și legume 

 

Pacientul a fost testat ulterior pentru a evidenția o posibilă sensibilizare 

încrucișată. Testele cutanate prick la arahide, soia, morcovi, usturoi, ceapă, linte au 

fost negative, însă s-a observat sensibilizare la făină de lupin (papulă 6 mm). 

Probele funcționale respiratorii efectuate la prima prezentare în serviciul de 

alergologice au fost normale în condițiile în care pacientul era fără tratament cronic 

de control.  

 

Polen graminee 

Mazăre 

Făină de grâu 
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Fig. 2. Probe funcționale respiratorii 

 

În urma anamnezei, a examenului clinic și a testelor efectuate s-a stabilit 

diagnosticul final de Astm bronșic alergic intermitent controlat treapta 1 de 

tratament. Rinită alergică persistentă ușoară. Alergie la legume. 

 

Recomandări  

Având în vedere diagnosticul stabilit s-a recomandat evitarea consumului de 

mazăre crudă sau preparată termic și consumul celorlate legume pe care pacientul le-

a tolerat. S-a indicat trusă de urgență: administrarea la nevoie de Rupatadină 20 mg 

doză unică, Metilprednisolon 32 mg doză unică și Salbutamol 200 mcg și reevaluare 

peste 1 lună.  

 

Evaluare după 1 lună  

Pacientul a revenit după 1 lună la o nouă evaluare. A prezentat un episod de 

angioedem al ochilor, lăcrimare și bronhospasm, simptome ce au debutat la 2 minute 
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după ingestia unui sandwich cu salam. Pacientul și-a autoadministrat tratamentul de 

urgență recomandat, iar simptomele au cedat în 20 minute după administrare. Nu s-a 

prezentat în serviciul de urgență. După rezoluția episodului descris pacientul a 

reevaluat produsele consumate și a identificat pe eticheta salamului făina de mazăre 

ca ingredient stabilizator. S-a recomandat evitarea consumului de mazăre sau produse 

ce conține derivate de mazăre și s-a asociat în trusa de urgență Adrenalină autoinjector 

0.3 mg pentru a putea fi administrată la nevoie, im.  

Prognosticul imediat a fost bun în condițiile administrării prompte a medicației 

de uregnță pentru tratamentul episodului de angioedem.  

 

Evoluție 

Evoluția ulterioară a fost favorabilă. Pacientul nu a mai prezentat episoade de 

angioedem sau bronhospasm. În sezonul de polen de graminee (lunile mai-iulie) a 

necesitat tratament intermitent cu Rupatadină 10 mg/zi. Pacientul a consumat în acest 

interval legumele tolerate fără să prezinte simptome. Nu a mai folosit tratamentul de 

urgență. 

Prognosticul pe termen lung este bun în condițiile evitării consumului de mazăre 

și de produse care conțin derivate de mazăre. Pacientul va trebui să evite consumul 

alimentelor procesate în restaurante și să citească cu atenție etichetele produselor 

existente în magazine pentru a evita ingestia accidentală de mazăre sau derivate. Ar fi 

util un consult la un specialist dietetician pentru a recunoaște mai ușor produsele ce 

conțin derivate de mazăre. De asemenea pacientul trebuie să știe când se 

administrează medicația de urgență și modalitatea de administrare a acesteia. 

 

Discuții 

Alergia la alimente a devenit o problemă a cărei prevalență este în continuă 

creștere. Deși alergia la legume este descrisă și studiată în literatură, există puține date 
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legate de alergia la mazăre în particular. În România nu există date legate de alergia 

la legume, sunt doar cazuri selecționate raportate.  

Alergia alimentară este mai frecvent întâlnită la copii, dar există situații în care 

acest tip de alergie poate debuta și la vârsta de adult. În cazul de față este vorba de o 

alergie la legume debutată la vârsta de adult la un pacient cu istoric de atopie și 

manifestări de alergie la polenul de graminee. Sunt descrise în literatură sensibilizări 

încrucișate între specii diferite de alergeni. Una din cele mai frecvent raportate 

încrucișări este cea dintre alergenii din polenuri și cei din legume și fructe (1,11). Mai 

probabil pacientul fiind sensibilizat la polen de graminee a dezvoltat o sensibilizare și 

o reacție alergică prin încrucișare, datorită similitudinilor structurale ale alergenilor 

din polen și din legume.  

Până în prezent au fost identificați 3 alergeni în mazăre, codați ca Pis s1, Pis s2 

și Pis s3 (1,3). Primii doi alergeni sunt globuline 7S, proteine de stocare localizate în 

principal în semințe, sâmburi și nuci (1). Alergenul Pis s3 este o proteină nespecifică 

de transfer lipidic și face parte din subfamilia prolaminelor, cel mai larg grup de 

proteine antigenice din structura legumelor. Sensibilizarea la polenuri crește riscul de 

sensibilizare ulterioară la legume, datorită similitudinilor structurale ale alergenilor 

majori. Pentru mazăre și fasole verde s-au descris reacții încrucișate in vitro cu 

alergenii din Lolium perenne, Olea europea și Betula alba (10). Proteinele nespecifice 

de transfer lipidic par a fi responsabile de apariția reacțiilor încrucișate dintre polenuri 

și legume și fructe. Mai probabil în cazul de față pacientul prezintă IgE specifice față 

de alergeul Pis s3 din mazăre. Nu s-a efectuat determinarea alergenilor recombinați 

din sânge, întrucât este o metodă diagnostică costisitoare, iar diagnosticul pozitiv s-a 

putut realiza pe baza corelării tabloului clinic cu testele cutanate alergologice pozitive 

pentru graminee și mazăre.  

Sensibilizarea la făină de lupin s-a constatat la testarea cutanată prick, însă 

pacientul nu a consumat această legumă. Studiile de specialitate au relevat o 

încrucișare semnificativă între făina de lupin și arahide, dar de cele mai multe ori rata 
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de sensibilizare este mai mare decât cea a alergiei confirmate prin test dublu orb 

placebo controlat (12-15). Pacientul nu prezintă reacții clinice după consum de 

arahide, iar testele cutanate au fost negative. Se poate considera doar o sensibilizare 

și nu o alergie reală. Pentru confirmarea diagnostică ar trebui făcut testul de provocare 

orală la făină de lupin, însă s-a considerat că nu este necesar, întrucât pacientul nu 

consumă acest produs și nu este un aliment frecvent utilizat în dietele din țara noastră. 

Pentru celelalte legume testele cutanate au fost negative, iar pacientul le-a consumat 

fără reacții secundare, inclusiv după declanșarea alergiei la mazăre. Se consideră că 

aceste legume sunt tolerate de pacient și nu este necesară excluderea lor din dietă.  

Simptomele alergiei la legume sunt asemănătoare cu cele ale oricărei alergii 

alimentare. Ingestia de legume crude sau preparate termic, precum și inhalarea 

alergenilor din legume pot determina simptome cutanate, digestive, cardiovasculare 

sau respiratorii (1). Simptomele pot avea intensitate și localizare variabilă, de la 

manifestări ușoare localizate (sindrom alergic oral), până la reacții severe anafilactice, 

amenințătoare de viață. În cazul de față ingestia de mazăre prelucrată termic produce 

reacții sistemice imediate, cu localizare cutanată, mucoasă și respiratorie. Pacientul 

nu a prezentat reacție anafilactcă severă și nu a necesitat administrare de adrenalină 

la nici unul din episoadele pe care le-a prezentat, acestea fiind cu remitere spontană 

sau după administrare de antihistaminice și brohodilatatoare.  

Procesarea termică poate modifica alergenicitatea legumelor, însă efectul este 

dependent de tipul de legumă, tipul de procesare și durata acesteia. Procesarea prin 

fierbere sau prăjire nu modifică reactivitatea alergenilor din lupin sau linte, însă scade 

reactivitatea alergenilor majori din mazăre (1,16). În cazul de față procesarea termică 

nu a modificat alergenicitatea antigenelor din mazăre, mai probabil această procesare 

a fost de durată mai scurtă și nu a condus la denaturarea alergenilor. Există mai multe 

studii care au arătat că procesarea timp de 2-12 ore poate altera structura alergenilor 

din arahide, linte sau soia, dar persistă încă reactivitatea acestora (1,3,17). 
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Management-ul unei alergii induse de consumul de legume include măsurile 

specifice oricărei alergii alimentare. Acestea includ măsuri pe termen scurt necesare 

pentru a trata o reacție acută și măsuri pe termen lung pentru a reduce riscul și pentru 

a preveni alte reacții acute. Întrucât pacientul nu prezenta simptome de astm și rinită 

în momentul evaluării nu s-a recomandat tratament de fond pentru cele două afecțiuni 

menționate. S-a recomandat doar tratament de urgență pentru situațiile în care 

pacientul este expus accidental la alergenii din mazăre și apar manifestări acute 

sistemice imediate. De asemenea s-a recomandat tratamentul rinitei alergice la polen 

în timpul sezonului de polen. 

Există multe alimente care pot conține proteine cu potențial alergenic. Riscul 

unei reacții acute este variabil între pacienții cu alergie alimentară, de aceea trebuie în 

primul rând stratificat acest risc. Pacienții cu reacții anafilactice anterioare sau cu astm 

necontrolat, precum și cei la care se identifică unii cofactori (AINS, efort fizic, 

mastocitoză) au un risc crescut de reacții severe (18,19). În cazul de față pacientul nu 

prezintă cofactori astfel încât putem estima un risc redus de a dezvolta reacții alergice 

severe induse de mazăre. 

Educarea pacientului rămâne cheia succesului în tratamentul pe termen lung la 

pacienții cu alergie la legume. În primul rând trebuie instituită dieta de eliminare cu 

evitarea alimentului incriminat și individualizarea acesteia la fiecare pacient în parte 

(19). Dieteticianul poate sfătui pacientul și familia cum se poate evita alimentul 

incriminat, dar și alimentele ascunse în alte preparate. Altfel, singura modalitate prin 

care pacientul poate afla informații despre conținutul unui aliment procesat este 

eticheta produsului. Mazărea nu este inclusă în lista alimentelor care trebuie trecute 

obligatoriu pe eticheta produselor conform Consumers Regulation (EU) No. 

1169/2011 (FDA) (20). Legumele nu se utilizează doar ca atare ci sunt introduse în 

alimentele procesate ca aditivi, emulgatori, stabilizatori. Citirea cu atenție a 

etichetelor de către pacient este esențială pentru a evita consumul accidental al 

alimentului incriminat. În cazul de față ar fi utilă intervenția dieteticianului care să 
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semnaleze produsele ce conțin ca aditivi făina de mazăre, deoarece pacientul a 

prezentat o reacție secundară ingestiei accidentale de mazăre ca alergen ascuns în alt 

preparat. 

Cazul prezentat arată importanța cunoașterii reacțiilor alergice încrucișate între 

polenuri și legume. Particularitatea cazului constă în faptul că pacientul cunoscut cu 

teren atopic și rinită alergică la polen de graminee, prezintă alergie alimentară 

debutată la vârsta de adult. Această nouă alergie a apărut prin reacție încrucișată între 

polenuri și alergenii din legume. Leguma care a generat alergia nu și-a modificat 

substanțial alergenicitatea prin prelucrare termică. Cazul de față susține importanța 

echipei medic alergolog–asistent-dietetician-pacient în vederea recomandării unei 

diete de excludere corectă cu evitarea pe cât posibil a expunerii accidentale la 

alimentele incriminate. 

 

S-a obținut consimțimântul pacientului în vederea publicării cazului. 
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Un nev care a crescut în timp 
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Introducere 

Se prezintă cazul unei paciente în vârstă de 41 ani care s-a prezentat la medicul 

dermatolog pentru tratamentul unor leziuni benigne. La examenul clinic și 

dermatoscopic s-a observat o formațiune melanocitară atipică, ce a crescut ușor în 

dimensiuni. S-a efectuat excizia leziunii iar la examenul histopatologic diagnosticul a 

fost de melanom. Pacienta a fost investigată pentru determinări secundare, s-a efectuat 

reexcizia cicatricii conform protocolului și va beneficia de urmărire clinică și 

imagistică periodică. 

 

Prezentare de caz 

Prezentăm cazul unei paciente de 41 de ani, din mediul urban, care se prezintă 

pentru un papilom viral traumatizat, în regiunea cervicală, într-un ambulatoriu de 

specialitate. La examenul clinic al pacientei se constată numeroase papiloame virale, 

dar și nevi melanocitari la nivelul toracelui posterior și anterior, printre care un nev 

prezent din copilărie care și-a modificat puțin dimensiunea în ultima perioadă. 

Antecedentele heredo-colaterale, antecedentele personale fiziologice și 

patologice sunt irelevante pentru patologia actuală. Pacienta neagă consum de toxice 

sau alergii medicamentoase. Din condițiile de viață și muncă reținem faptul că 

pacienta lucrează în interior, însă își amintește episoade de arsură solară în copilărie. 

Formațiunea tumorală era prezentă din copilărie şi nu a prezentat modificări 

până cu câteva luni înaintea prezentării la consultul dermatologic. Pacienta a observat 
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faptul că nevul a devenit mai închis la culoare şi a crescut puțin în dimensiuni în 

ultimele luni. 

La examenul obiectiv se notează faptul că pacienta este normotensivă, afebrilă, 

cu suprapondere, fără alte modificări patologice. La examinarea cutanată se constată 

multiple formațiuni pediculate, brune, în zona cervicală, una dintre acestea fiind 

acoperită de o crustă hematică, interpretate ca papiloame virale, și, formațiuni 

simetrice respectiv asimetrice, în planul pielii (macule), pigmentate, pe toracele 

anterior și posterior, prezente din copilărie, interpretate ca nevi melanocitari. Se 

observă de asemenea prezența unei formațiuni tumorale pigmentate brun, rotunde, 

simetrice, neulcerate, nereliefate, cu localizare la nivelul toracelui posterior. La 

examinarea dermatoscopică (aparatul Heine Delta 20) se observă o rețea globulară o 

aranjare asimetrică a globulilor în marginea inferioară, un văl roșu lăptos central şi 

dispariția structurilor în zona centrală (Fig. 1). 

 

Fig. 1. Aspect dermatoscopic al leziunii melanocitare studiate 
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S-a efectuat excizia primară a formațiunii tumorale care a fost trimisă la 

examenul histopatologic, unde, s-a constatat prezența unei formațiuni tumorale 

melancolizare cu patru focare de invazie de tipul unui melanom cu dimensiunea 

maximă a creșterii verticale de 0.8mm si un indice mitotic de <1/mm. Focarele 

tumorale se evidențiază și prin colorațiile imunohistochimice HMB-45, KI-67. 

Marginile de rezecție sunt libere. Se observă absența elementelor ce sugerează 

agresivitate locală, respectiv absența ulcerației, a invaziei angiolimfatice, a nodulilor 

sateliți, a fenomenelor de regresie sau a neurotropismului (Fig. 2). 

 

  

Colorații: HE: 50x  HMB45: 50x   KI67: 50x 

Fig. 2. Aspect histopatologic 

 

În urma examenului clinic și histopatologic se stabilește diagnosticul final de 

melanom extensiv în suprafață. Din punct de vedere al diagnosticelor diferențiale, 

principalul diagnostic diferențial este cel de nev atipic, acesta fiind un termen discutat. 

Din punct de vedere clinic, nevul atipic îndeplinește criteriile ABCDE (prezentând 

asimetrie, margini neregulate, multiple culori, diametru crescut și o evoluție a leziunii) 

și sugerează dezvoltarea unui melanom. Din punct de vedere anatomopatologic, nevul 

displazic este considerat ca având anumite anormalități histologice, precum prin 

cuiburi melanocitare mari neregulate ce distorsionează crestele papilare, celule atipice 

(nuclei măriți, hipercromi, cu nucleoli proeminenți). Persoanele cu nevi atipici sunt 

considerați ca având un risc mai mare de a dezvolta melanom (1). Pe de altă parte, 
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carcinogeneza secvențială nu a fost dovedită științific, motiv pentru care este o leziune 

“atipică” trebuie încadrată ca benignă sau malignă (2).  

Un alt posibil diagnostic diferențial este cel de carcinom bazocelular pigmentat, 

o tumoră malignă ce crește lent în dimensiuni, prezentând perle epiteliomatoase în 

periferie și frecvent suprafața ulcerată. În cazul tumorilor vasculare, acestea pot fi 

relativ ușor deosebite dermatoscopic, fiind caracterizate prin lagune vasculare roșii-

violacee. 

În cazul pacientei prezentate s-a efectuat ecografie ganglionară ce nu a 

evidențiat modificări suspecte la nivelul ganglionilor inghinali, axilari, laterocervicali 

sau modificări pericicatriceale. Conform ghidului american NCCN, indicele Breslow 

de 0.8mm fără ulcerație corespunde la T1b, stadiul IB. Neavând elemente histologice 

de agresivitate tumorală sau suspiciune imagistică de malignitate, nu a fost necesară 

efectuarea ganglionului santinelă. În continuare, în urma discuțiilor cu pacienta, s-a 

efectuat reexcizia cicatriceală conform protocolului de management al melanomului 

(3). 

În continuare, pacienta a fost sfătuită sa evite expunerea la soare. Pentru 

activitățile care se desfășoară în aer liber se recomandă purtarea hainelor lungi, cu 

protecție împotriva razelor ultraviolet în perioade cu indice UV crescut și utilizarea 

cremelor fotoprotectoare cu factor de protecție 50+ care protejează împotriva UVA și 

UVB, fiind cunoscut faptul că utilizarea frecventă a cremelor fotoprotectoare scade 

incidența apariției a unui melanom secundar (4). Pacientei i s-a recomandat să revină 

la controale clinice periodice la intervale de 6 luni timp de 5 ani, după care anual. Deși 

în mod obișnuit pacienților din stadiile IA-IIA nu se recomandă supraveghere 

imagistică de rutină, pacientei de față i s-a indicat efectuarea periodică a ecografiilor 

ganglionare având în vedere faptul că nu s-a efectuat ganglionul santinelă. 
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Discuții 

Ghidul european de diagnostic și tratament al melanomului recomandă 

efectuarea ganglionului santinelă la pacienții cu Breslow peste 1mm (5). Conform 

ghidului american de management al melanomului, între un indice Breslow de 0.8-

1mm se efectuează ganglion santinelă în condițiile în care există factori ce indică o 

agresivitate tumorală crescută (3). În cazul pacientei prezentate, indicele Breslow era 

de 0.8 mm fără a se evidenția însă invazie angiolimfatică, noduli sateliți, regresie sau 

neurotropism. Având în vedere lipsa imaginilor suspecte ecografic sau a criteriilor 

histopatologice de malignitate, s-a decis împreună cu pacienta să nu se efectueze 

ganglionul santinelă ci o urmărire ecografică a ganglionilor. Din punct de vedere al 

markerilor serici, creșterea markerului S100 este specifică pentru progresia bolii, fiind 

mult mai acurat decât LDH pentru monitorizarea pacienților cu melanom (6).  

Particularitatea cazului este reprezentată de aspectul clinic al melanomului. În 

acest caz a fost o formațiune simetrică, de 5/6mm, uniformă, care la examinarea cu 

ochiul liber nu a prezentat modificări de culoare, doar o creștere lentă în dimensiuni. 

Globulii din periferie și aspectul roșu-lăptos central sunt vizibile doar la examinarea 

dermatoscopică. Observăm faptul că nu sunt foarte multe “semne de alarmă” pentru 

pacientă. Subliniem astfel importanța consultului dermatologic, respectiv 

dermatoscopic, pentru leziunile tumorale (în special la persoanele de vârstă adultă) 

deoarece, uneori, criteriile de transformare malignă pot fi minime în fază incipientă, 

fiind evidente clinic doar o dată cu creșterea tumorală. 

 

Concluzii 

În urma consultului medical pacienta a beneficiat de diagnosticul și tratamentul 

unei patologii importante, melanomul cutanat. Datorită faptului că tumora a fost 

excizată într-un stadiu relativ incipient, stadiul IB, pacienta are un prognostic foarte 

bun, în momentul de față fiind recomandate evitarea expunerii la soare și controalele 

periodice.  
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 Introducere 

 Ocluzia intestinală este una dintre cauzele principale ale abdomenului acut 

chirurgical, care poate pune viața în pericol. Ocluziile intestinale pot fi mecanice și 

dinamice. Ocluzia mecanică se datorează unui obstacol în interiorul, în peretele sau 

exteriorul intestinului subțire sau gros: aderențe, volvulus, invaginație, malformații 

intestinale (mai ales la nou-născuți), tumori intestinale sau de vecinătate invadante în 

intestin, calculi biliari, corpi străini înghițiți, hernie, boală Crohn, fecalom, 

diverticulită. Ileusul dinamic sau paralitic se poate întâlni după intervențiile 

chirurgicale abdomino-pelvine, postterapie (inclusiv administrarea de opioide), în 

cadrul unor infecții diverse, gastroenterite, apendicită, dezechilibre electrolitice, 
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uremie, in cursul colicilor biliare sau nefretice, dupa traumatisme abdominale sau ale 

coloanei vertebrale. Există însă și pseudo-obstrucții intestinale, cum ar fi cele ce pot 

fi determinate de boala Parkinson, scleroza multiplă, afecțiuni diverse ale nervilor și 

mușchilor, boala Hirschprung, diabet zaharat, hipotiroidism. 

 Simptomatologia ocluziei intestinale este reprezentată de distensie abdominală, 

durere abdominală, greață, vărsături, absența tranzitului intestinal pentru materii 

fecale și gaze, scăderea apetitului, uneori constipație sau diaree, dureri colicative, 

unele dintre aceste simptome depinzând de localizarea și durata obstrucției intestinale. 

Investigațiile necesare pentru stabilirea diagnosticului cuprind atât analize de sânge, 

cât și examinări paraclinice, în special imagistice, dar și ultrasonografice. Ocluzia 

intestinală se poate complica cu deshidratare, dezechilibru hidro-electrolitic, ischemie 

intestinală, infarctizare, peritonită, sepsă, insuficiență renală, insuficiență 

pluriorganică, deces. Unele tipuri de ocluzii răspund bine la terapia medicală, pentru 

altele aceasta este efectuată doar ca pregătire preoperatorie, chirurgia fiind singura în 

măsură să rezolve complet problemele.  

 Cauzele cel mai des întâlnite de ocluzii intestinale sunt aderențele, herniile și 

tumorile. In absența intervențiilor chirurgicale în antecedente sau a herniilor, ocluzia 

intestinului subțire se consideră că se datorează unei tumori. 

 

 Cazul clinic 

 Prezentăm cazul clinic al unui bărbat în vârstă de 73 ani care s-a prezentat de 

urgență la spital pentru întreruperea tranzitului intestinal pentru materii fecale și gaze 

din urmă cu cca 24 ore, asociat cu durere de intensitate moderată și mare la nivelul 

regiunii ombilicale. Continuând anamneza, am aflat că din urmă cu câteva zile a avut 

senzație de greață și a vărsat de mai multe ori, conținutul vărsăturilor fiind alimentar 

și bilios. 

 Din antecedentele personale patologice am reținut existența unui carcinom 

spinocelular fronto-parietal drept, pentru care a urmat radioterapie adjuvantă 
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postoperatorie în urmă cu 3 ani, dar a recidivat și a fost reoperat în cursul acestui an; 

hipertensiune arterială tratată medicamentos. 

 La examenul obiectiv am constatat pacient normoponderal, conștient, cu 

abdomen destins, timpanic la percuție, dureros centro-abdominal; de asemenea, 

prezenta o hernie inghinală stângă necomplicată, reductibilă. Tușeul rectal a relevat 

ampula rectală goală, prostata de consistență inomogenă, mărită în dimensiuni. 

 Analizele de laborator au constatat ușoară retenție azotată, hiperglicemie. 

Ulterior, postoperator, a prezentat hiposodemie, hipocalcemie, acidoză metabolică 

hipercapnică, hiperpotasemie, hipoxemie, ușoară anemie. De asemenea, s-a dozat și 

PSA (antigenul specific prostatic) care a evidențiat o valoare crescută, de 27,76 ng/ml 

(V.N. 0-4 ng/ml), ceea ce sugera o neoplazie prostatică posibilă.  

 Ecografia abdominală efectuată a evidențiat distensie enterală importantă, unele 

anse având un diametru de cca 35 mm, prezența mișcărilor peristaltice, minimă 

cantitate de lichid peritoneal în spațiul Douglas și printre ansele intestinale; chiste 

corticale renale bilateral; prostata inomogenă, cu calcifieri și cu dimensiuni crescute. 

 Radiografia abdominală simplă a pus în evidență nivele hidro-aerice de intestin 

subțire centro-abdominale. 

 S-a efectuat în urgență o tomografie computerizată abdomino-pelvină nativă și 

cu substanță de contrast (tomograf Siemens). Aceasta a constatat ca elemente 

patologice: modificări de fibroză pulmonară bazal bilateral; o mică arie de atelectazie 

localizată lingular inferior; steatoză hepatică; chist biliar infracentimetric la nivelul 

segmentului VIII; vena portă cu diametrul de 16 mm; glande suprarenale hipertrofice, 

cu aspect nodular; rinichii cu dimensiuni reduse (97 mm rinichiul drept, respectiv 94 

mm rinichiul stâng), cu parenchimul îngustat neuniform până la 8 mm în dreapta și 9 

mm în stânga, cu chisturi corticale Bosniak I de până la 34 mm în dreapta și 12 mm 

în stânga, unele parțial extrarenalizate; prostata cu dimensiuni crescute, cu structura 

inomogenă postcontrast și aspect asimetric; vezicule seminale hipertrofice, 

asimetrice, cea stângă fiind mai mare decât cea dreaptă; diverticuli multipli 
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descendento-sigmoidieni necomplicați; în etajul abdominal inferior existau câteva 

segmente ileale destinse până la 35 mm (Fig. 1), cu conținut mixt aeric și lichidian 

având și nivele hidro-aerice asociate (Fig. 2); segmentul ileal prezenta o decalibrare 

bruscă, continuându-se cu ileonul terminal, care avea un calibru normal (Fig. 3); la 

trecerea dinspre segmentul jejunal/ileal normal spre cel dilatat peretele intestinal era 

ușor îngroșat la 6 mm, iodofilia fiind mai exprimată, aspectul însă fiind nespecific; 

hernie hiatală extinsă pe cca 3 cm; hernie inghinală stângă cu colet de 20 mm și 

conținut de grăsime și lichidian; aorta și iliacele comune bilaterala cu calcifieri 

parietale; anevrism al arterei iliace comune stângi, calibrul fiind de 30 mm pe o 

distanță de 44 mm, situat la 20 mm de origine; anevrism al trunchiului celiac cu 

calibru de 15 mm extins pe aproximativ 16 mm, situat la aproximativ 9 mm de origine; 

modificări degenerative spondilartrozice multiple; anterolisteză la nivelul coloanei 

vertebrale lombo-sacrate L5 pe S1 de 7 mm, asociată cu spondilolisteză L5; chist 

radicular de ¾ cm la nivelul canalului vertebral sacrat. 

 

Fig. 1. Ansele intestinale subțiri foarte destinse, cu conținut mixt hidro-aeric. 

Imaginile de tomografie computerizată în timpul de contrast arterial. 
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Fig. 2. Conglomeratul de anse intestinale subțiri destinse, ce se continuă cu ileon de 

calibru normal (imagine CT de contrast arterial) 

 

Fig. 3. Imagine CT nativ cu anse jejuno-ileale destinse localizate în etajul abdominal 

inferior, cu conținut hidro-aeric. 

 

 După o minimă pregătire preoperatorie și obținerea consimțământului informat, 

s-a intervenit chirurgical de urgență în anestezie generală prin intubație oro-traheală, 

practicându-se o laparotomie exploratorie mediană supra și subombilicală. La 

deschiderea cavității peritoneale s-a constatat prezența unei cantități moderate de 

lichid peritoneal liber sero-citrin, câteva anse ileale de calibru normal, cu retracție 
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mezenterică prin cicatrici fibroase relativ subțiri, prelevându-se biopsii pentru examen 

histopatologic. La o distanță de cca 120 cm de unghiul duodeno-jejunal, jejunul era 

destins, cu un diametru de cca 35 mm, cu conținut mixt. Începând de la o distanță de 

cca 130 cm de unghiul duodeno-jejunal s-a vizualizat un conglomerat de anse 

intestinale subțiri, cuprinse în aderențe strânse, aparent cu multiple dilatări, posibil 

fistule interenterale și stenoze (Fig. 4 și Fig. 5).  

 

Fig. 4. Conglomeratul de anse intestinale subțiri, strâns conectate între ele prin aderențe 

imposibil de lizat fără producerea de soluții de continuitate parietale enterale. 
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Fig. 5. O imagine de aproape ce permite vizualizarea distensiei enterale și modificările 

profunde ale seroasei peritoneale de natură fibrotică. 

  

Ileonul terminal, pe o distanță de cca 100 cm până la valvula ileo-cecală avea 

calibru normal (Fig. 6), aparent fără modificările descrise anterior, dar cu câteva zone 

de retracție a seroasei peritoneale mezenterice, din care s-au prelevat biopsii. 

 

Fig. 6. Se observă conglomeratul de anse intestinale subțiri congestionate, dilatate, 

unele dintre ansele prinse fiind cu tulburări ischemice, precum și anse enterale de 

calibru normal, unele chiar colabate, fără conținut; mezenterul anselor implicate în 

aderențele interenterale strânse era edemațiat. 
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 Restul cadrului colonic și rectul aveau calibru normal, dar erau prezenți 

numeroși diverticuli, în special la nivelul colonului descendent, sigmoidian și a 

rectului. S-a practicat o rezecție segmentară ileală de cca 100 cm cu ileo-ileoanastomoză 

T-T, lavaj peritoneal și drenaj. Evoluția postoperatorie a fost favorabilă, cu reluarea în 

ziua a 3-a postoperator a tranzitului intestinal pentru gaze și apoi pentru materii fecale, 

mobilizare rapidă și externare în ziua a 11-a, după evacuarea unei mici colecții 

supraaponevrotice sero-sangvinolente. La externare s-a recomandat consult urologic 

pentru suspiciunea unei neoplazii prostatice. La o săptămână postoperator prezintă o 

alergie cutanată la nivelul feței dorsale a piciorului drept și a gambei drepte, fiind 

consultat dermatologic, urmând un tratament antihistaminic cu evoluție favorabilă. 

 Examenul histopatologic a relevat piesa de rezecție postfixare de 60 cm, peretele 

intestinal pe o lungime de 20 cm având o circumferință de 7,5 cm (înaintea zonei de 

aderență între anse). Microscopia a evidențiat aspectul de ischemie mutifocală, venule 

dilatate și microhemoragii recente extinse; seroasa era tapetată de depozite de fibrină 

orgnizată conjunctiv, realizând aderența între anse. Marginile de rezecție erau viabile. 

Biopsiile mezenterice au fost alcătuite din țesut conjunctiv. 

 Menționăm faptul că pacientul a semnat un acord informat pentru utilizarea 

fotografiilor sub protecția anonimatului. 

 

Discuții 

O serie chirurgicală publicată a constatat că 86 de intervienții din 2708 laparotomii 

au fost efectuate pentru o obstrucție intestinală prin aderențe, din care 4,7 % au fost 

congenitale, 2,3 % au fost inflamatorii, 93 % au fost postchirurgicale. În cadrul 

autopsiilor efectuate, cadavrele fără intervenții chirurgicale au avut în proporție de 28 % 

aderente postinflamatorii sau congenitale (Mezies si Ellis 1990). 

 Țesutul conjunctiv aderențial se dezvoltă datorită mecanismelor de apărare ale 

organismului în fața unor injurii ce produc distrugeri tisulare în cadrul intervențiilor 

chirurgicale, a traumatismelor sau în urma radiațiilor. Se consideră că pot să apară 
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oriunde în organism, dar cele mai multe se întâlnesc în jurul stomacului, a pelvisului și 

a inimii. 

 Aderențele abdominale reprezintă o patologie des întâlnită, deoarece orice 

vindecare a unei soluții de continuitate digestivă, ce presupune spre exemplu o 

anastomoză, se realizează prin formarea de aderențe. În timpul actului chirurgical lezarea 

inevitabilă a peritoneului și a vascularizației acestuia determină eliberarea de exudat 

sero-sangvinolent care va forma benzi de fibrină ce se întind între viscerele adiacente 

sau seroasele afectate (lezate). Deși aderențele ar trebui să dispară în decursul primelor 

72 de ore postoperator, ischemia determinată de lezarea peritoneului poate să 

influențeze fibrinoliza, în sensul diminuării acesteia și astfel să permită ca benzile 

fibroase să persiste peste această perioadă. În momentul unei reintervenții după o 

operație abdominală sau pelviană, găsim într-o proporție de cca 93 % aderențe, care vor 

dezvolta în proporție de 40 % ocluzie, în 60-70 % din cazuri fiind implicat intestinul 

subțire (Ellis 1997). În cazul dezvoltării în exces a acestor aderențe pot să apară 

complicații, de tipul ocluziei intestinale. Se apreciază că între 20 și 30 % dintre 

obstrucțiile produse de aderențe trebuie intervenit chirurgical (Ten Broek et al 2013). 

Însă aderențele abdominale pot să apară și la cca 10 % din persoanele care nu au suferit 

nici o intervenție chirurgicală. 

 Aderențele pelviene implică organele genitale feminine, vezica urinară, apar de 

obicei după o intervenție chirurgicală, dar sunt descrise și în cazul unei boli inflamatorii 

pelviene sau endometrioză.  

 Printre cauzele de aderențe nechirurgicale se numără: traumatismele (Edwards 

et al 2018) abdominale întâmplătoare (cădere la același nivel sau de la un nivel la 

altul, o lovitură în stomac, necesitatea de a suporta brusc o greutate mare), 

suprasolicitarea abdomenului, deshidratarea în combinație cu inactivitatea, purtarea 

bruscă a unei greutăți mari, inflamația cronică din bolile inflamatorii intestinale, 

ulcere, diverticulită sau infecții locale. 
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 Factorii de risc cum sunt tipul intervenției chirurgicale și locul de formare al 

aderențelor, când apar în timp și rata recidivei ocluziei produse prin aderențe nu pot 

fi prevăzute și sunt slab înțelese (Ellis 1997). Aderențele enterale apar mai rar decât 

cele epiplooice, dar sunt mai obstructive. Operațiile pe colon, rect, ginecologice și 

apendiculare sunt predispuse a forma aderențe. Mortalitatea variază între 3 % pentru 

ocluziile simple până la 30 % în cazul în care colonul se necrozează sau perforează 

(Ellis 1997).  

 Printre complicațiile chirurgiei sepsei intraperitoneale asociate aderențelor 

peritoneale se numără abcesele, hemoragia, leziunile iatrogene viscerale, fistulele 

(van Goor 2007).  

 Ocluzia intestinală a fost prima dată descrisă de către Hippocrate (Dong et al 

2018). Mortalitatea asociată ocluziei intestinale a scăzut considerabil prin utilizarea 

metodelor moderne de diagnostic și tratament. Ceea ce conduce la o evoluție 

favorabilă și la un prognostic mai bun este diagnosticul stabilit precoce, echilibrarea 

hidro-electrolitică bună, utilizarea antibioticelor și intervenția chirurgicală în timp util 

(Popoola et al 1984). Se poate utiliza ca metodă de decompresiune sondajul naso-

gastric sau sondajul naso-intestinal în cazurile în care nu există o strangulare, aceasta 

putând fi gestul terapeutic ce poate evita o intervenție chirurgicală, chiar dacă mulți 

chirurgi consideră că pacienții operați pentru ocluzie prin aderențe vor avea o rată mai 

scăzută de recidivă și un timp mai lung până la aceasta. Terapia conservativă, pe lângă 

decompresiunea enterală, cuprinde și irigația colonului și reechilibrarea hidro-

electrolitică. În cadrul abdomenului acut chirurgical cca 20 % din cazuri o reprezintă 

pacienții cu ocluzie intestinală, iar ocluzia intestinală apărută după o prealabilă 

intervenție chirurgicală este întâlnită în 78 % din cazuri (Popoola et al 1984). Bridele 

aderențiale sunt responsabile de peste 50 % din cazurile de obstrucție și dintre acestea 

42 % sunt postoperatorii (Abi et al 1987). Alți autori găsesc peste 83 % (Attard și 

MacLean 2007), chiar 84,9 % din cazuri (O’Connor și Winter 2012) cu ocluzie 

produsă datorită aderențelor.  



 
58 

 Este clar faptul că cel mai important lucru nu este să decidem dacă facem sau 

nu operația, ci mai ales când trebuie făcută și cum (Szeliga și Jackowski 2017).  

 Tratamentul în formele acute trebuie făcut cât mai repede, dar în formele 

subacute se poate întârzia între 3 și 5 zile, totul în funcție de numeroși parametri, 

printre care se numără și vârsta înaintată, lichidul liber peritoneal, staza gastrică mare 

sau edemul marcat mezenteric (Suh și Choi 2016). Se poate tenta un tratament 

conservativ, dar nu în cazurile de peritonită, strangulare sau ischemie (Ten Broek et 

al 2018). 

 Tratamentul chirurgical al ocluziilor intestinale produse prin aderențe se poate 

realiza și laparoscopic într-un număr apreciabil de cazuri (64 % din cazuri pentru 

O’Connor și Winter 2012), această cale de acces permițând diagnosticul și localizarea 

aderențelor, precum și rezolvarea lor prin adezioliză, în numeroase cazuri nemaifiind 

nevoie de conversia la laparotomia deschisă (Franklin et al 2004).  

 În plus față de intervenția deschisă clasică, acolo unde se pretează (pacienți care 

nu au suferit multe intervenții chirurgicale în antecedente), un abord laparoscopic ar 

aduce o intensitate mai scăzută a durerii postoperatorii, o reducere a duratei ileusului 

dinamic, precum și o scădere a numărului de zile de internare, mai puține complicații 

postoperatorii (Byrne et al 2014, Nordin și Freedman 2016) și pe timp îndelungat o 

scădere a incidenței aderențelor și a eventrațiilor (Zerey et al 2007).  

 Rezultatele bune ale intervenției chirurgicale laparoscopice au fost obținute în 

cazul operației realizate în primele 24 ore de la internare, la cei cu mai puțin de 3 

intervenții chirurgicale, precum și la cei care aveau doar o singură bandă aderențială 

(Khaikin et al 2007) 

 Ca factori predictivi ai conversiei unei laparoscopii la laparotomie deschisă sunt 

considerați: durata intervenției chirurgicale și un diametru al intestinului de peste 4 

cm (Qureshi și Awad 2010). 

 Mortalitatea pentru ocluzia intestinală pe intestinul subțire variază între 0-12 % 

(Suh și Choi 2016). 
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 Pentru diagnosticul de ocluzie intestinală anamneza amănunțită a afecțiunii este 

utilă dacă evidențiază o intervenție chirurgicală anterioară sau dacă este prezentă 

constipația, în plus diagnosticul poate fi susținut de examenul obiectiv al pacientului 

ce poate constata prezența unor zgomote anormale intestinale și distensie intestinală. 

Sunt necesare tomografia computerizată, sau rezonanța magnetică nucleară (acestea 

având o acuratețe diagnostică similară). Ultrasonografia abdomino-pelvină pare de 

multe ori superioară altor metode imagistice, mai ales în situațiile de urgență, având 

o acuratețe bună, în plus faptul că se poate efectua la patul bolnavului în timp real. 

Radiografia abdominală simplă pare a fi cea mai puțin utilă (Taylor și Lalani 2013). 

 Aderențele peritoneale sunt constituite din țesut fibros care unește suprafețe sau 

organe din cadrul cavității peritoneale, care în mod normal sunt separate între ele. Ele 

reprezintă un răspuns patologic de vindecare al peritoneului la apariția unor soluții de 

continuitate peritoneale, fiind deosebite de reparația normală “ad integrum”. 

Descoperirile din ultimul timp au dus la identificarea multor molecule biologic active 

care pot să regleze răspunsul inflamator și pe cel imun, formarea vaselor de sânge 

(angiogeneza) și remodelarea tisulară, implicate profund în procesele de vindecare 

peritoneală, dar și în cele de formare a aderențelor (Chegini 2002).  

 Reepitelizarea peritoneală și adeziogeneza pot fi privite ca și căi alternative 

după apariția unei leziuni peritoneale (diZerega 1997). Cheia formării aderențelor 

precum și prevenirea apariției acestora rezidă în suprafața foiței peritoneale, care este 

delicată și uniformă, cu o rată relativ rapidă de re-epitelizare, indiferent de mărimea 

leziunilor. Când apare un defect la nivelul peritoneului parietal întreaga suprafață se 

epitelizează simultan și nu gradual de la margini, așa cum se vindecă pielea (diZerega 

și Campeau 2001). Reparația peritoneală postoperatorie începe cu coagularea sângelui 

care eliberează mai mulți mesageri chimici (leucocite, polimorfonucleare, macrofage, 

celule mezoteliale și fibrină) ce vor declanșa o cascadă de evenimente. Ceea ce va 

genera aderențele este matricea de fibrină, care implică formarea unui polimer de 

fibrină insolubil, ce va interacționa cu fibronectina și unii aminoacizi. Matricea de 
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fibrină poate fi îndepărtată de către sistemul activator de plasminogen tisular, care este 

un sistem enzimatic protector al mezoteliului peritoneal, această fibrinoliză fiind 

scăzută de actul chirurgical datorită creșterii nivelului inhibitorilor activatorului 

plasminogenului și prin hipoxie (diZerega 1997). Majoritatea aderențelor se 

dezintegrează la cca 72 ore (Attard și MacLean 2007). Aderențele care nu dispar în 

10-14 zile se vor matura. Peste 20 % din ocluziile prin aderențe se formează în prima 

lună de la apariția leziunii, cca 50 % se dezvoltă în 1-2 ani și ocazional se pot dezvolta 

la peste 10 ani de la momentul tramei (Edwards et al 2018). 

 Cel mai frecvent aderențele apar după lezarea chirurgicală a peritoneului, dar 

mai pot să apară după leziuni peritoneale produse în urma radioterapiei, 

endometriozei, inflamației și răspunsului local la tumori. Leziunile peritoneale sunt 

mai importante în cazul utilizării electrocauterului monopolar decât cel bipolar sau 

disecția ultrasonică (ten Broek et al 2011). 

 Există diferite medii (Ten Broek et al 2018, Catena et al 2012) sub formă de 

lichide, geluri sau substanțe solide utilizate ca barieră împotriva formării aderențelor 

administrate intraperitoneal (hialuronate carboximetilceluloză, celuloză oxidată 

regenerate, icodextrină).  

  

Concluzie 

 Ocluziile intestinale mecanice sunt urgențe chirurgicale cu multiple cauze de 

producere. Aderențele interenterale sunt cel mai frecvent întâlnite ca și cauză de 

producere a unei obstrucții, dar de cele mai multe ori apar postoperator. Deși este o 

problemă frecvent întâlnită în urgența medicală, ocluzia intestinală continuă să 

producă surprize legate de modul de producere. În cazul unui pacient vârstnic, fără 

antecedente chirurgicale, ne-am fi așteptat la o cauză neoplazică a ocluziei intestinale. 

Aspectul intraoperator ne-a determinat să luăm în calcul și o boală inflamatorie 

cronică intestinală, precum și o tuberculoză intestinală. Examenul histopatologic nu a 

evidențiat însă nimic de tipul acesta. Desigur rămân întrebări dacă pacientul nu a 
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suferit în decursul vieții sale un traumatism abdominal mai serios și de care nu își 

aduce aminte, precum și faptul că ischemia mezenterică evidențiată histopatologic ar 

putea fi în fapt secundară obstrucției date de conglomeratul de anse intestinale. 
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Un caz de spânzurare atipică – modificările specifice  

spânzurării 

 

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  

Spânzurarea este de departe cea mai întâlnită metodă de suicid din România (1). 

Conform Raportului asupra activității de Medicină Legală din România (1), în anul 

2017, cele mai folosite modalități de sinucidere au fost, în ordinea descrescătoare a 

frecvenței: spânzurarea (74%), intoxicația voluntară (8%), precipitarea (7%) și 

submersia (5%). 

 Ca tip particular de asfixie mecanică, spânzurarea presupune comprimarea 

gâtului cu un laț acționat de propria greutate a corpului sau a unei părți a corpului, sub 

acțiunea forței gravitaționale (2). În funcție de existența/absența vreunui punct de 

sprijin a corpului suspendat în laț, spânzurarea poate fi incompletă sau completă. În 

spânzurarea incompletă, o parte din corp este sprijinită pe un plan, partea suspendată 

în laț fiind cea care imprimă forța de compresiune a gâtului. Însă, dacă tot corpul este 

suspendat în aer, atunci vom considera spânzurarea ca fiind completă, iar forța de 

compresiune a gâtului va fi generată de întreaga greutate a corpului. 

 O altă clasificare a spânzurării se face în funcție de poziția nodului lațului 

raportată la regiunea anatomică a gâtului. Dacă nodul se află occipital, vom considera 

spânzurarea tipică. Pe de altă parte, ori de cate ori nodul lațului se găsește oriunde 

altundeva decât occipital (anterior, lateral), vom denumi spânzurarea ca fiind atipică 

(3). 
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 Aceste două clasificări sunt relevante în vederea stabilirii mecanismului 

tanatogenerator care a acționat într-un anumit caz, întrucât există patru posibilități de 

a ajunge la exitus, fie singulare, fie intricate: asfixic, prin comprimarea traheii, 

hemodinamic, prin comprimarea vaselor de sânge din regiunea gâtului, neuroreflex, 

prin comprimarea zonelor hiper-reflexogene de la nivelul regiunii cervicale și 

vertebro-medular, prin transsecțiune medulară (2). 

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

prin dispoziția nodului, reprezintă un caz de spânzurare atipică. În al doilea rând, acest 

caz prezintă importanță medico-legală prin prezența unor semne vitale de spânzurare, 

modificări rar întâlnite în practica medico-legală. 

 

Prezentarea de caz 

Pacient în vârstă de 49 ani a fost găsit decedat la domiciliu, spânzurat de creanga 

unui brad din curtea sa, fiind complet suspendat. Autopsia medico-legală a fost 

efectuată a doua zi în cadrul Institutului de Medicină Legală Cluj-Napoca. 

La examenul extern, s-a constatat existența semnelor de moarte reală, cu 

particularitatea că lividățile erau localizate în părțile dorsale declive necomprimate 

(Fig. 1). Nu s-au constat semne de tratament medical. 

 

Fig. 1. Lividități cadaverice violacee dispuse în părțile dorsale declive și 

necomprimate 
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 Ca semne de violență am constatat prezența unui șanț de compresiune 

pergamentat la nivelul regiunii cervicale, în 1/3 superioară, având lățimea maximă de 

2 cm, cu direcție oblică ascendentă dinspre laterocervical drept unde se observă 

adâncimea maximă de 0,2 cm, înspre laterocervical stâng unde se superficializa. 

 

Fig. 2. Șanț de spânzurare cu superficializare în porțiunea laterocervicală stângă 

 

La examenul intern al cadavrului s-au decelat următoarele modificări 

patologice semnificative: infiltrat sangvin pericarotidian drept (Fig. 3), semnul 

Amussat pozitiv (Fig. 4), peteşii asfixice (Fig. 5). Aspectul microscopic al 

tegumentului prelevat din șanțul de spânzurare a arătat: tegument prezentând o arie 

de aplatizare a epidermului, cu ştergerea crestelor interpapilare şi detaşare parţială a 

stratului de cheratină, izolat fiind prezente şi arii de detaşare a epidermului. 
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Fig. 3. Infiltrat sanguin pericarotidian drept (semnul Martin) 

 

Fig. 4. Pleznitura intimei arterei carotide (semnul Amussat) 
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.  

Fig. 5. Peteșii asfixice subpleurale 

 

Examenul toxicologic a stabilit o alcoolemie de 0,65 g‰. 

Cauza medicală a morții s-a datorat asfixiei mecanice prin spânzurare. Din punct 

de vedere medico-legal, moartea a fost violentă, fiind implicat un factor extern de 

natură mecanică (lațul). 

 

Discuții 

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

la dispoziția lividităților cadaverice. În mod obișnuit, în cazul unei spânzurări 

complete, lividitățile se vor observa la nivelul membrelor inferioare și antebrațelor. 

Însă în eventualitatea în care cadavrul este eliberat din laț înainte ca lividitățile să 

ajungă în cea de-a treia fază de evoluție (imbibiție), acestea se vor redispune în noua 

poziție a cadavrului, în majoritatea cazurilor fiind vorba despre decubitul dorsal. 

 O altă particularitate se referă la dispoziția nodului. Locul unde s-a observat 

întreruperea șanțului de compresiune este cel corespunzător nodului lațului. Fiind 

localizat laterocervical stâng și nu occipital, spânzurarea este una atipică. În partea 
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diametral opusă acestei porțiuni s-a aflat adâncimea maximă a șanțului de spânzurare, 

adică laterocervical drept. Acesta este și motivul pentru care cele două semne de reație 

vitală descrise (“manșonul" pericarotidian și pleznitura intimei carotidiene) s-au 

regăsit în partea dreaptă, corespunzător zonei de maximă presiune cervicală.  

Este imperios necesar ca medicul legist să caute cu atenție infiltrate sanguine 

în țesuturile moi (mușchii sternocleidomastoidieni, arterele carotide, glandele tiroide) 

subiacente șanțului de compresiune. Astfel se va putea confirma că spânzurarea s-a 

făcut în timpul vieții, constituindu-se ca și cauză de deces și nu postmortem, caz în 

care trebuie căutată o altă cauză de deces, fie violentă sau neviolentă. Însă nu de puține 

ori, astfel de infiltrate sanguine vitale nu se constituie, din varii motive: s-a folosit un 

laț moale care nu a exercitat suficientă presiune locală încât să lezeze țesuturile moi 

(de exemplu: pătura), nodul a fost situat anterior, caz în care presiunea maximă a fost 

occipitală (cea ce impune o tehnică specială de autopsie prin întoarcerea cadavrului și 

disecția țeusturilor moi occipitale) sau, chiar dacă presiunea exercitată de laț a fost 

suficientă, infiltratele sanguine nu au apucat să se constituie din cauza rapidității 

instalării decesului (acțiunea cu preponderență a mecanismului neuroreflex). 

Diagnosticul diferențial al șanțului de spânzurare s-a efectuat cu șanțul de 

strangulare, constatându-se lipsa elementelor acestuia din urmă: traiectul orizontal, 

adâncimea uniformă, dispoziția în 1/3 medie sau inferioară a gâtului și respectiv 

continuitatea.  

    

Concluzie 

 Modificările specifice spânzurării sunt necesare confirmării diagnosticului de 

spânzurare antemortem. Cercetarea cu atenție a regiunii cervicale și evidențierea 

infiltratelor sanguine trebuie efectuată în toate cazurile de spânzurare. În anumite 

cazuri se impune tehnica de disecție posterioară a țesuturilor cervicale moi 

posterioare. De asemenea diagnosticul diferențial cu sanțul de strangulare este 

obligatoriu. 
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 Consimțământul informat a fost obținut înainte de utilizarea datelor despre 

pacient în pregătirea prezentării cazului. 
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Cum diferențiem un BRS de un sindrom WPW? 

 

1,2Gabriel Cismaru, 2Alin Bian, 2Sabina Istratoaie 

 

1Cardiologie Recuperare, Departamentul 5, Medicină Internă, Universitatea de  

Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.  

2 Spitalul Clinic de Recuperare –Secția Cardiologie 

 

Introducere 

Sindromul WPW (Wolff Parkinson White) este caracterizat prin prezența unei 

căi accesorii asociată cu palpitații (1). Acest sindrom necesită o atenție deosebită și 

trebuie explorat suplimentar pentru a confirma dacă are un caracter benign sau malign 

(pune viața in pericol) (2). Caracterul de malignitate se bazează în principal pe 

perioada refractară a căii accesorii dar și pe manifestări clinice. Blocul de ramură 

stângă poate apărea în context de boală cardiacă structurală, sau fără afectare 

structurală subiacentă (situație în care nu aduce un prognostic negativ suplimentar)(3).  

 

Prezentare de caz 

Pacient în vârstă de 42 ani din mediul urban, a fost internat în secția noastră de 

cardiologie pentru a exclude un sindrom WPW. Deoarece pacientul avea această 

suspiciune pe EKG-ul în 12 derivații nu i s-a permis să efectueze sport, nu a putut să 

lucreze în ture de noapte, nu i s-a acordat anestezie generală în spitale teritoriale și în 

general a fost etichetat ca un pacient cu risc crescut pe baza prezenței acestui sindrom 

(figura 1, 2). La sosirea în serviciul nostru pacientul menționa că nu a prezentat 

niciodată episoade paroxistice de palpitații, nu avea nici un semn clinic de afectare 

cardiacă, iar aspectul EKG punea problema diagnosticului diferențial între un BRS și 

un aspect de preexcitație ventriculară asimptomatică (4). Intervalul PR a fost normal 

de 160 msec iar durata complexului QRS a fost de 120 msec. Examinarea clinică în 
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serviciul nostru a decelat o frecvență cardiacă de 70/min, saturație de 98% fără oxigen, 

TA=110/60 mmHg. Ecocardiografic ventriculul stâng a fost de dimensiuni normale 

cu funcție sistolică conservată FE> 50%, cu toate că pacientul prezenta un ușor 

asincronism între VS și VD explicat prin prezența BRS. Monitorizarea ritmului prin 

Holter EKG pe parcursul a 24 ore a evidențiat frecvența minimă nocturnă de 48/min 

si maxima diurnă de 165/min în efort fizic. Durata QRS pe tot parcursul monitorizării 

a fost aceeași de 120 msec. La testul de efort pacientul a realizat 100 % din FMT, a 

atins o frecvență cardiacă de 178/min, cu durata QRS constantă pe tot parcursul 

efortului. 

 

Fig. 1. Pe EKG de suprafață este greu de diferențiat între un bloc de ramură stângă și 

o cale accesorie. Intervalul PR este normal, dar complexul QRS pare să aibă în 

porțiunea inițială o undă delta. Pentru clarificarea diagnosticului se merge mai departe 

cu examinare invazivă: studiu electrofiziologic 



 
73 

 

Fig. 2. O imagine mărită care arată în derivația V4 “schiță” de undă delta în 

porțiunea inițială a complexului QRS 

 

Ulterior, la 2 zile de la internare s-a efectuat studiu electrofiziologic (figura 3), 

care a decelat un interval AH de 75 msec și un interval HV de 48 msec (figura 4). La 

stimularea atrială incrementală intervalul AH s-a prelungit, iar cel HV a rămas 

constant (figura 5). La o frecvență atrială de 380 msec conducerea spre ventricul s-a 

facut cu perioade Wenckebach. Stimularea ventriculară retrogradă a evidențiat 

primodepolarizare atrială la nivelul Hisului și Wenckebach retrograd confirmând 

conducerea prin nodul atrio-ventricular (figura 6). Toate aceste valori obținute la 

studiul electrofiziologic au exclus prezența unei căi accesorii, aspectul EKG în 12 

derivații fiind dat de un bloc de ramură stângă.  
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Fig. 3. Imagine de la începutul studiului electrofiziologic. Se observă din nou aspectul 

în 12 derivații; săgeata roșie marchează pseudo-unda delta, care este însă precedată 

de un interval PR normal.  

 

Fig. 4. În timpul studiului electrofiziologic se plasează o sondă la nivelul His-ului și 

se măsoară intervalele AH și HV. În imagine, cu roșu sunt marcate potențialele locale: 

A, H și V, iar intervalul HV este normal, excluzând o cale accesorie 
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Fig. 5. În timpul studiului electrofiziologic se stimulează atriul cu frecvențe din ce în 

ce mai mari și se observă dacă complexul QRS se lărgește. Faptul că în cazul 

pacientului nostru complexul QRS rămâne constant este un argument în plus că 

pacientul nu are o cale accesorie. Se evidentiază de asmenea intervalele AH și HV 

normale la stimularea atrială.  

 

Fig. 6. În timpul studiului electrofiziologic se stimulează ventriculul cu frecvențe din 

ce în ce mai mari si se observa dacă se face conducere spre atriu prin nodul atrio-
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ventricular sau prin cale accesorie. Se observă în imagine prezența electrogramei 

ventriculare V după fiecare spike de stimulare. Unele unde V nu sunt urmate de 

potențiale atriale, ceea ce exclude o cale accesorie.  

Pacientul a fost externat cu diagnostic de BRS, i s-a permis efectuarea sportului 

și a turelor de noapte (4). Nu s-a administrat medicație antiaritmică sau altfel de 

medicație cardiacă.  

 

Discuții 

Sindromul WPW este caracterizat de prezența unei căi accesorii la care se 

asociază palpitații. În cazul pacientului nostru diagnosticul corect ar fi fost de 

suspiciune a unei căi accesorii și nu sindrom WPW, din moment ce pacientul nu a 

prezentat palpitații la domiciliu. Riscul de a face activitate fizică susținută la pacienții 

cu WPW este de a dezvolta fibrilație atrială, care în cazul căilor maligne poate fi 

condusă cu frecvență rapidă spre ventricul și să favorizeze apariția fibrilației 

ventriculare. De aceea este obligator ca pacienții cu cale accesorie sa fie evaluați prin 

test de efort și Holter EKG pentru a preciza caracterul benign sau malign al căii. În 

cazurile în care cele 2 teste sunt neconcludente, se poate recurge la cel de-al treilea 

test care este invaziv și anume: studiul electrofiziologic, care poate preciza perioada 

refractară a căii accesorii, precum și posibilitatea de a induce sau nu aritmii prin 

reintrare: TPSV ortodromică sau TPSV antidromică (5).  

EKG-ul de suprafață poate aduce argumente privitor la diferențierea dintre un 

BRS și o cale accesorie: în cazul unei căi accesorii este prezent un interval PR scurt 

și o undă delta (împăstare a porțiunii inițiale a complexului QRS). Pentru bloc de 

ramură stângă pledează lărgimea complexului QRS, care devine crescută în special 

pe baza ultimei porțiuni a complexului și prezența unui interval PR normal. În cazul 

pacientului nostru era prezent un interval PR normal împreuna cu o schiță de undă 

delta la începutul complexului QRS. În cazurile în care diagnosticul diferențial pe 

EKG de suprafață nu se poate face, se recurge la studiu electrofiziologic (6). 
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În cazul unui pacient cu cale accesorie, prima modificare care este vizibilă la 

studiu electrofiziologic este un interval HV scurt (VN 35-55 msec). Pacientul nostru 

avea un interval HV normal, un prim semn ca nu era prezentă o cale accesorie. La 

stimularea atrială, durata QRS nu s-a prelungit, acesta fiind un al doilea argument care 

a dus la excluderea prezenței unei căi accesorii. Pe de alta parte durata intervalului 

HV a rămas constantă, excluzând astfel căile de tip Mahaim atrio-fasciculare. Un 

ultim argument împotriva prezenței unei căi accesorii a fost stimularea ventriculară 

care a evidențiat conducere doar prin nodul atrio-ventricular, fără cale accesorie.  

 

Concluzii 

Diferențierea între un bloc de ramură stângă și sindrom WPW este importantă întrucât 

duce la conduite terapeutice și recomandări ale stilului de viață diferite Studiul 

electrofiziologic este o metoda invazivă concludentă în deosebirea celor două 

patologii, în special dacă EKG-ul de suprafață nu aduce suficiente argumente. 

 

S-a obținut consimțimântul pacientului în vederea publicării cazului. 
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Introducere 

Cancerul endometrial reprezintă cel mai frecvent cancer ginecologic în țările 

dezvoltate, aflându-se pe locul 6 ca incidență. Conform estimărilor GLOBOCAN, la 

nivel mondial au fost diagnosticate 382.000 cazuri noi şi au fost înregistrate 90000 

decese prin cancer endometrial. 1 Vârsta mediană de diagnosticare este 63 de ani, peste 

90% din cancerele endometriale fiind diagnosticate peste 50 de ani.2 80% din 

cancerele endometriale sunt diagnostica în stadiul precoce cu rate ale supraviețuirii la 

5 ani de peste 95%.3  

În România, cancerul endometrial se poziționează pe locul 6 al malignităților 

disgnosticate.4 Vârsta de diagnosticare este între 60-64 de ani, riscul cumulativ fiind 

de 1%.  

Factori de risc sunt reprezentați de expunerea crescută la estrogeni cum ar fi 

ovarele polichistice, sindromul metabolic, nuliparitatea şi infertilitatea, aportul 

exogen de estrogeni, tratamentul cu Tamoxifen, menopauza tardivă şi antecedentele 

heredocolaterale.5 În 5% din cazuri cancerul endometrial se asociază cu sindromul 

Lynch. 5  
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Din punct de vedere clinico-patologic cancerul endometrial se împarte în:2,5 

- Tipul I, endometrioid – legat de expunerea la extrogeni;  

• Adenocarcinom endometrioid – cel mai frecvent (80-90%) 

• Instabilitate microsatelitară şi mutații ale genelor PTEN, PIK3CA, K-

ras, CTNNBI şi modificări genetice ale promoterului hipermetilării 

MLH1 

• Vârsta medie : 63 ani 

• 70% localizate la nivelul corpului uterin 

• Supraviețuire la 5 ani: 83% 

- Tipul II, non-endometrioid – fără legătură cu expunerea la estrogeni 

• 10-20% - carcinomul seros, cu celule clare, nediferențiat, 

carcinosarcomul, tumora mulleriană mixtă malignă 

• Mutații ale p53 – carcinomul seros endometrial 

• Vârsta medie : 67 ani 

• Extindere în afara corpului uterin: peste 50% la diagnostic 

• Supraviețuire la 5 ani: 62 % - cancerul endometrial cu celule clare şi 

53% cancerul endometrial papilar seros 

Majoritatea cazurilor de cancer endometrial nu pot fi prevenite, așadar 

screeningul nu este justificat, dar reducerea factorilor de risc şi modificarea stilului de 

viață pot contribui la scăderea riscului de apariție a bolii. Nu există teste de screening 

standard pentru cancerul endometrial, iar examenul Papanicolau evidențiază prezența 

celulelor maligne doar în 50% din cazuri.2,5  

Cauza cea mai frecventă de prezentare la medic este reprezentată în majoritatea 

cazurilor de hemoragie vaginală (80-90%). Alte simptome şi semne care pot apărea 

sunt leucoreea, complesiunea pelvină dată de volumul tumoral crescut şi de către 

extinderea extrauterină, modificări urinare şi modificări ale tranzitului digestiv. De 

asemenea, frecvent avem asociată triada – obezitate, hipertensiune arterială şi diabet 

zaharat.  
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Din punct de vedere histologic, tumorile maligne ale endometrului se împart în 

tumori epiteliate (90%), tumori mezenchimale (5%), tumori mixte (3%) şi tumori 

secundare (2%).  

Diagnosticul cancerului endometrial se stabilește prin examen clinic (examen cu 

valve, tuşeu vaginal şi rectal), ecografie transvaginală şi histeroscopie iar diagnosticul 

de certitudine este stabilit prin examenul histopatologic al piesei de chiuretaj 

endocervical, chiuretaj fracționat sau piesei de histerectomie.  

Bilanțul preterapeutic constă în examinările uzuale de laborator, examinări 

imagistice (ecografie abdominală, radiografie toracica, computer tomografie toraco-

abdomino-pelvină +/- substanță de contrast, RMN abdomino-pelvin), markerul 

tumoral CA-125, explorări endoscopice în stadii avansate (cistoscopie, rectoscopie). 

Examinarea imagistică preferențială este reprezentată de RMN abdomino-pelvin care 

poate determina profunzimea invaziei miometriale şi invazia colului uterin, invazia 

ganglionară şi poate stabili gradul de malignitate.5 

Stabilizarea cancerului endometrial se face după stadializarea FIGO şi TNM 

pentru cancerele endometriale operate şi stadializarea FIGO pentru cancerele 

inoperabile.5,8  

Stadializarea clinică FIGO 

Stadializarea FIGO  

Stadiul I Tumoare localizată la nivelul corpului 

 IA – localizată în cavitatea uterină sub 

8 cm în lungime 

 IB – localizată în cavitatea uterină peste 

8 cm în lungime 

Stadiul II Extensia la nivelul colului uterin 

Stadiul III Tumoare extinsă în afara uterului, dar 

limitată la pelvis 
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Stadiul IV Invazie vezicală, rectală sau metastaze 

la distanță 

 IVA – tumora invadează mucoasa 

vezicală sau rectală 

 IVB – metastaze la distanță 

 

Stadializarea chirurgicala FIGO şi TNM 

Stadiul FIGO/TNM  

Stadiul 0/Tis Carcinom in situ  

Stadiul I/T1 

TNM: T1a 

TNM: T1b 

TNM: T1c 

 

Tumora limitată la corpul uterin 

 IA – fără sau cu invazia < ½ a 

miometrului 

 IB – cu invazia > ½ a miometrului 

Stadiul II/T2 

 

TNM: T2a 

TNM: T2b 

Tumora invadează stroma colului uterin 

fără a se extinde în afara corpului uterin  

 IIA – invazia numai a glandelor 

endocervicale 

 IIB – invazia stromei cervicale 

Stadiul III/ T3 şi/sau N1 

TNM: T3a 

 

TNM: T3b 

TNM: N1 

Extensie locală şi/sau regională 

 IIIA – tumora invadează seroasa 

uterină şi/sau interesează anexele 

 IIIB – invazie vaginala şi/sau 

parametrială 

 IIIC – metastaze în ganglionii pelvini 

şi/sau para-aortici 

 IIIC1 – ganglioni pelvini pozitivi 
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 IIIC2 – ganglioni para-aortici pozitivi 

cu sau fără ganglioni pelvini pozitivi 

Stadiul IV 

 

TNM: T4 

 

TNM: M1 

Tumora invadează mucoasa vezicală sau 

rectaşlă şi/sau avem metastaze la 

distanță 

 IVA – tumora invadează mucoasa 

vezicală sau rectală  

 IVB – metastaze la distanță (include 

metastazele intra-abdominale şi/sau 

inghinale) 

 

După clasificarea chirurgicală FIGO şi examenul histopatologic, pacientele sunt 

clasificare în trei mari grupuri în funcție de factorii de risc:  

1. Risc scăzut cu rata crescută de vindecare şi risc scăzut de recidive şi care nu 

necesită tratament adjuvant – cancerul endometrial de tip endometrioid stadiul 

IA bine (G1) sau moderat (G2) diferențiat 

2. Risc intermediar cu rata scăzută de vindecare şi risc crescut de recidive locale 

şi care pot sau nu să beneficieze de tratament adjuvant – cancerul endometrial 

de tip endometrioid stadiul IA slab (G3) diferențiat şi stadiul IB bine (G1) sau 

moderat (G2) diferențiat 

3. Risc crescut cu risc crescut de apariție a recidivelor care necesită tratament 

adjuvant (radioterapie şi chimioterapie) – cancerul endometrial de tip 

endometrioid stadiul IB slab diferențiat şi restul stadiilor şi cancerul 

endometrial de tip non-endometrioid 

Tratamentul cancerului endometrioid este adaptat după stadializarea acestuia. 

Tratamentul de bază este tratamentul chirurgical, reprezentat de histerectomia totală 

cu anexectomia bilaterala.  
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Factori de pronostic în cancerul endometrial sunt reprezentați de factori uterini 

(tipul histologic, gradul de diferențiere, profunzimea invaziei miometriale, extinderea 

tumorii la colulul uterin sau istm, prezenta de emboli tumorali limfatici) şi factori 

extrauterini (interesare anexială, invazia ganglionilor pelvini şi paraaortici, metastaze 

peritoneale sau metastaze la distanță).  

Vom prezenta mai jos cazul unei paciente cu diagnosticul de sarcom 

endometrial. 

 

Prezentarea de caz 

Pacienta în vârstă de 63 de ani, aflată în evidența Institutului Oncologic Cluj-

Napoca cu diagnosticul de sarcom endometrial stromal de grad redus operat 

pT2bNxMxL1V1, stadiul FIGO IIB, chimiotratat adjuvant se prezintă în serviciul 

nostru pentru continuarea tratamentului adjuvant cu secvența de radioterapie.  

Antecedente heredo-colaterale – nesemnificative 

Antecedente personale patologice – trombembolism pulmonar bilateral 

(2017) actual sub tratament cu Sintrom, diabet zaharat tip 2, obezitate morbidă, 

insuficiență cradiaca NYHA II, hipertensiune arteriala esențială gradul III. 

Antecedente personale patologice – menarha la 16 ani. Pacienta a prezentat 

două sarcini până la termen şi naşteri naturale, iar menopauza s-a instalat la vârsta de 

52 de ani. 

Condiții de viață şi de muncă –nefumătoare, pensionară. 

Istoricul bolii actuale 

Boala actuală a debutat la 62 de ani prin hemoragie vaginală. La prezentare la 

examenul ginecologic se evidențiază sângerarea vaginală şi palpatoric un uter crescut 

în volum. Se efectuează o examinare computer tomografică cu substanță de contrast 

(luna mai 2017) care evidențiază un nodul calcificat la nivelul lobului pulmonar 

inferior stâng de 9 mm, hepatomegalie, litiază biliară şi uter de dimensiuni crescute 
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125/150/165 mm, cu contur regulat şi structură inomogenă. Pacienta se programează 

pentru intervenția chirugicală.  

Intervenția chirugicală a fost temporizată din cauza episodului de 

trombembolism pulmonar bilateral. În luna mai 2018, evaluarea clinică şi imagistică 

menține indicația chirurgicală, se intervine chirurgical practicându-se histerectomie 

totală cu anexectomie bilaterală şi rezecția infracolonică a marelului epiplon. 

Examenul histopatologic al piesei de rezecție evidențiază o proliferare tumorală 

predominant alcătuită din celule de talie relativ mică cu atipii reduce (5 mitoze/HPF); 

focal se evidențiază zone de diferențiere musculară netedă şi zone sex-cord like. Se 

mai constată zone de necroză tumorală şi prezența de emboli intralimfatici şi 

intravenoşi. Tumora depășește seroasa şi infiltrează țesutul adipos pelvin, colul fiind 

infiltrat tumoral. Imunohostochimic: CD10 focal pozitiv, SMA focal pozitiv, desmic 

focal pozitiv, caldesmon focal pozitiv, receptori estrogenici şi progesteronici pozitivi. 

Pre-histerectomie, markerul tumoral CA-125 a prezentat o valoare de 180 U/ml.  

Cazul este prezentat şi discutat în cadrul comitetului de tumori ginecologice al 

Institutului Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuța” care recomanda în continuarea 

tratament adjuvant alcatuit din chimioterapie, radiochimioterapie concomitentă şi 

brahiterapie. Pacientei i se comunica indicația terapeutică, riscurile şi beneficiile 

tratamentului cu care este de acord şi semnează consimțământul informat.  

Având în vedere comorbiditățile asociate, înaintea efectuării chimioterapiei se 

efectuează un consult cardiologic care nu contraindică tratamentul chimioterapic. 

Astfel în perioada iulie-septembrie 2018, se administrează patru cicluri de 

chimioterapie (Carboplatin+Pacllitaxel). Chimioterapia a fost urmată de toxicitate 

hematologică de gradul II corectată ulterior.  

În luna octombrie, pacienta a început radioterapia la nivelul axului cervico-

uterin şi hemipelvisului drept şi stâng. Pacienta a efectuat 25 de ședințe de radioterapie 

cu o doză totală de 50 Gy (2Gy/şedința). A fost administrat un ciclu de chimioterapie 

cu Cisplatin, cu rol de radiosensibilizator, iar ulterior s-a renunțat la indicația 
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chimioterapiei concomitente datorită toxicității hematologice manifestată prin anemie 

gradul II cu necesar de transfuzii sangvine repetate. Pacienta a efectuat două ședințe 

de brahiterapie cu doza totală de 10 Gy, care a fost bine tolerată.  

Evoluție 

După externare se recomandă continuarea chimioterapiei cu încă două cicluri 

(Carboplatin+Paclitaxel) şi controale periodice periodice, clinice şi imagistice.  

 

Discuții 

Sarcomul endometrial stromal reprezintă o formă rară a cancerului endometrial 

, însumând aproximatic 0,2% din numărul total al malignităților uterine. Incidența 

anulă este de 1-2/1.000.000 de femei.6 Peakul vârstei de diagnostic este între 42-58 

de ani.6  

Din punct de vedere histologic sarcoamele uterine se clasifică în: 7 

- Carcinosarcoame (40-50%) 

- Leiomiosarcoame (30-40%) 

- Sarcom stromal endometrial (15%) 

- Tumori nediferențiate/neclasificate (5%) 

Conform literaturii de specialitate, în 90% din cazuri prima prezentare o 

reprezintă hemoragia vaginală, fapt care se evidențiază şi în cazul pacientei noastre. 

Un punct important în diagnosticul sarcomul stromal endometrial îl reprezintă 

prezența unor markeri imunohistochimici specifici cum ar fi CD10, asdesmin, h-

caldesmon, receptori oxitocinici şi inhibina care ajută la diferențierea de leiomioame 

unde sunt negativi. De asemenea, în majoritatea cazurilor sarcoamele sunt pozitive 

pentru receptori estrogenici şi progesteronici.  

Stadializarea sarcoamelor stromale endometriale se face după stadializarea 

FIGO şi TNM.  
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Stadializarea FIGO/TNM  

Tx Tumora primară nu poate fi evaluată 

T0 Nu există evidența unei tumori primare 

Stadiul I/TNM T1 

TNM T1a 

TNM T1b 

Tumora limitată la uter. 

IA - tumora limitata la uter < 5 cm 

IB - tumora limitata la uter > 5 cm 

Stadiul II/TNM T2 

TNM T2a 

 

TNM T2b 

Tumora extinsă în afara uterului, în 

pelvis 

IIA – tumora se extinde în pelvis, 

interesare anexială 

IIB – tumora se extinde la alte țesuturi 

pelvine 

Stadiul III/TNM T3 

 

TNM T3a 

 

TNM T3b 

TNM N1 

 

Tumora extinsa in abdomen (infiltreaza 

tesuturi abdominale si nu doar extindere 

abdominala) 

IIIA - tumora invadeaza tesuturi 

abdominale, un singur sediu 

IIIB - mai mult de un sediu 

IIIC – ganglioni limfatici regionali 

pozitivi 

Stadiul IV/TNM T4a 

TNM T4b 

IVA - tumora invadeaza vezica urinara 

si/ sau rectul 

IVB – metastaze la distanță 

 

 

Pe baza acestor stadializări, cazul prezentat este stadiul IIB, datorită invaziei 

țesutului adipos din jur, iar datorită invaziei limfatice şi venoase prezente pe rezultatul 

histopatologic, L1 respectiv V1.  
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Tratamentul de elecție în sarcoamele uterine este reprezentat de histerectomia 

totală cu anexectomie bilaterală, tratament care a fost efectuat şi în acest caz, dar 

având in vedere prezența embolilor tumorali limfatici şi venoşi şi invaziei colului 

uterin care constituie factori de prognostic prost este necesar şi tratamentul adjuvant 

constând în chimioterapie şi radioterapie.  

 

În vederea publicării acestui caz a fost obținut consimțământul informat al 

pacientei. 
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Prezentarea de față are scopul de a reaminti algoritmul de expunere al unui caz 

clinic, precum și particularitățile de gestionare ale acestui pacient în medicina de 

ambulator. Vrem să subliniem, o dată în plus, faptul că diagnosticul clinic, sprijinit pe 

anamneză și examinarea bolnavului, trebuie să-și conserve valoarea în precizarea 

diagnosticului final. 

Examenul clinic general și pe aparate este prezentat în detaliu atât în scop 

didactic, cât și pentru a evidenția faptul că la examinarea pacientului s-au formulat 

întrebări legate de simptomele specifice aparatelor și sistemelor, chiar dacă suferința 

cu care se prezintă pacientul pare respiratorie. 

Pacient în vârstă de 27 de ani, domiciliat în Iași, de profesie muncitor necalificat 

în construcții, grup sanguin AII, care nu se știe alergic, se prezintă la cabinetul de 

medicină internă din Ambulatoriu pentru: 

• Crize de dispnee paroxistică cu wheezing pe fond de dispnee de efort (posibil 

la eforturi mari/medii); 

• Tuse intermitentă, slab productivă, cu expectorație dificilă, spută posibil 

vâscoasă, predominant matinală, cu apariție cvasicotidiană; 

• Epigastralgii, în mare parte ritmate de mese; 

• Pirozis, eructații acide; 
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• Stare generală mediocră, febril (37,5°C), astenie fizică și psihică. 

 

Din istoricul bolii reținem faptul că boala a debutat insidios, în urmă 

aproximativ 7 ani, fără ca pacientul să poată preciza condiția declanșatoare; din 

relatările bolnavului, rezultă probabilitatea ca simptomele să fi succedat un episod 

infecțios viral al căilor aeriene superioare și inferioare; acesta este descris ca unul 

sever, cu febră (39°C), stare generală influențată, cefalee generalizată marcată, tuse 

inițial iritativă, ulterior productivă, cu expectorație posibil muco-purulentă pentru care 

a urmat un tratament simptomatic, intermitent, administrat din proprie inițiativă. 

Evoluția a fost trenantă, iar vindecarea s-a obținut cu dificultate; după acest episod, 

remarcă apariția „oboselii” la eforturi mari, tuse matinală cvasipermanentă, iar pe 

acest fond se instalează, treptat, crize de dispnee paroxistică și wheezing, ocazional 

tuse productivă. Episoadele de dispnee paroxistică au inițial durată de câteva ore, 

maxim o zi, prezintă remisie spontană, 2-3 la cîteva luni, și nu par să afecteze calitatea 

vieții pacientului; în timp, frecvență crește la 4-5 episoade pe lună, mai ales în 

perioadele reci și umede. Fiind fumător, simptomele sunt asimilate acestui obicei și 

nu îngrijorează, cu atât mai mult cu cât, nu au un caracter invalidant.  

De aproximativ o săptămână, pacientul acuză febră, rinoree apoasă, fenomene 

de obstrucție nazală, cefalee frontală, stare generală de rău. La 2 zile de la declanșarea 

acestui episod, apar paroxisme de dispnee, wheezing intermitent, tuse iritativă, apoi 

productivă. Contextul epidemiologic este sugestiv, în mediul în care lucrează fiind 

mai mulți colegi cu acuze similare, starea este interpretată ca viroză respiratorie și 

tratată cu medicație posibil simptomatică. Tratamentul nu produce ameliorare, 

dimpotrivă, apar epigastralgii și pirozis. 

Evoluția nefavorabilă a semnelor și simptomelor respiratorii, la care se adaugă 

și acuze digestive, face ca pacientul să solicite consultul medicului de familie, care îl 

orientează către un consult în Ambulatoriul de Specialitate.  
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Din antecedentele personale reținem: 

ᴥ Amigdalectomie în copilărie; 

ᴥ Frecvente episoade de infecții respiratorii, mai ales în copilărie; 

ᴥ Posibil gastrită. 

Antecedentele heredo-colaterale evidențiază: 

♣ Mama cu hipertensiune arterială esențială pentru care urmează medicație; 

♣ Tatăl cu afecțiune digestivă, posibil boală ulceroasă; 

♣ O soră cu afecțiune cutanată; 

♣ O fiică cu dermatită.  

Anamneza profesională 

Pacientul lucrează în construcții ca muncitor necalificat de aproximativ 11 ani 

(expunere la pulberi iritante, și posibil vapori de vopsele și solvenți, microclimat 

nefavorabil, efort fizic susținut, poziții vicioase). 

Obiceiuri: 

• Fumează de 9 ani 10-15 țigări pe zi; 

• Consum cronic de alcool, în cantități dificil de apreciat. 

Locuiește în mediu urban, salubru; nu are animale de companie. Nu urmează 

consecvent medicația recomandată, nu se prezintă la controale periodice.  

La examenul general, se remarcă următoarele: 

Stare generală influențată. Facies suferind, atitudine normală. Tegumente și mucoase 

normal colorate. IMC = 28,5 (suprapondere). Țesut celular subcutanat bine 

reprezentat, mai ales la nivel abdominal; perimetrul abdominal (PA) = 106 cm  

Sistem limfo-ganglionar - nepalpabil, nedureros; 

Sistem osteo-articular – aparent integru clinic; acuză ocazional lombalgii legate de 

poziții vicioase și suprasolicitarea coloanei lombare. 

Examenul clinic pe aparate 

Aparat respirator – componenta obiectivă evidențiază: torace normal 

conformat, excursii costale egale și simetrice, cu amplitudine diminuată bilateral 
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(indice Hirtz = 3 cm); sonoritate pulmonară sporită, care acoperă matitatea cordului 

anterior stâng; raluri ronflante și sibilante pe ambele arii pulmonare; clinic subiectiv 

– crize de dispnee paroxistică și wheezing, dispnee de efort și tuse productivă, 

obiectivată și pe durata consultului; rinoree apoasă, obstrucție nazală.  

Aparat cardio-vascular – clinic obiectiv: șoc apexian indetectabil, posibil prin 

panicul adipos bine reprezentat, dar și prin emfizem pulmonar; zgomotele cordului 

sunt ritmice, cu audiție îndepărtată, acoperite de auscultația pulmonară bogată; TA = 

150/90 mmHg; absența acuzelor subiective. 

Aparat digestiv – clinic obiectiv: apetit conservat, cavitate orală normal 

conformată, dantură incompletă, parțial cariată, deglutiție normală; faringe de aspect 

normal. Abdomen suplu, depresibil, sensibil spontan și la palpare în epigastru. Ficat 

și splină în limite normale; tranzit intestinal fiziologic; scaune posibil normocrome. 

Clinic subiectiv – epigastralgii, regurgitații acide, pirozis. 

Aparat reno-urinar – loje renale nedureroase, micțiuni fiziologice; urini 

posibil normocrome. 

SNC – orientat temporo-spațial.  

Anamneza și examenul clinic orientează către diagnosticul de probabilitate de: 

1. Viroză respiratorie  

2. Obs. Astm bronșic posibil alergic suprainfectat, formă persistent ușoară 

3. Bronșită cronică tabagică – BPOC std O 

4. Emfizem pulmonar 

5. Obs. HTA de graniță 

6. Sindrom dispeptic gastritic 

7. Suprapondere 

Dat fiind clinica pacientului, după înregistrarea spirogramei statice, acestuia i s-

a administrat 1 fiolă i.m de Dexametasone de 8 mg, cu ameliorare simptomelor în 30 

de minute; auscultator bronho-pulmonar, se menține câteva raluri sibilante și ronflante 

pe ambele arii pulmonare.  
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Spirograma s-a efectuat cu un aparat Spirobank MIR, cu interpretarea automată 

a valorilor. La pacientul nostru rezultatele au fost următoarele: 

FVC = 62 % 

FEV1= 46 % 

FVC = 55% 

FEV1/FVC = 85% 

PEF = 43% 

FEF 50 = 20% 

FEF 25-75 = 32% 

FEV1/PEF = 91% 

FIF 50 = 0,00 

Atenție! 

1. Atunci când efectuați o spirograma este util să vă asigurați că pacientul și-a 

însușit tehnica de ventilat necesară obținerii unei informații corecte. Se fac 2-

3 înregistrări, iar curba înregistrată trebuie să fie asemănătoare. Se ia în 

considerare spirograma cu cele mai bune valori.  

2. Sunt redate valorile procentuale actuale ale bolnavului, raportate la idealul 

valorilor în raport cu vârsta, înălțimea, greutatea și sexul acestuia. 

3. Interpretarea acestei spirograme este: disfuncție ventilatorie mixtă, 

predominant obstructivă, cu deficit funcționale, mediu-sever. Interpretăm cu 

precauție acest rezulta, dat fiind starea generală influențată, astenia fizică a 

pacientului, încărcarea cu secreții a bronșiilor, inflamația locală și spasmul 

bronșic asociat. 

4. Am considerat util de administrat steroid pe cale sistemică, datorită rolului 

complex, antiinflamator și cu acces sigur în zona afectată. Administrarea unui 

beta-2-mimetic ar fi avut mai mult rol de evaluare a bronhospasmului, dar dat 

fiind prezența secrețiilor bronșice, credem că substanța activă nu ar fi ajuns în 

căile respiratorii inferioare, unde să-și manifeste acțiunea. 
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După administrarea corticosteroidului, toți parametrii ventilatori s-au ameliorat cu 

peste 20%.  

  Concomitent, pentru confirmarea diagnosticelor, s-au solicitat următoarele 

investigații de laborator: 

Hemoleucograma completă: 

RBC (Globule roșii) = 5,26/*10^6/μL 

HBG (Hemoglobina) = 15,2 g/dl 

HCT (Hematocrit) = 46,5%  

WBC (Globule albe)=11,84/*10³/μL 

L = 56% 

N = 36% 

M = 14,7% 

Eosinofile = 2,6%  

Bazofile = 0,06% 

VSH = 45 mm la 1 oră 

Examen biochimic 

Glicemie = 98 mg/dl 

Colesterol = 214 mg/dl (valoare ușor crescută față de normalul maxim de 200 mg/dl) 

Trigliceride = 133 mg/dl  

TGP = 23 U/l 

TGO = 36 U/l 

Creatinină = 1,09 mg/dl 

Interpretarea examenului biochimic: valori normale cu excepția colesterolului.  

Examen sumar de urină densitate 1020, albumină, glucoză absente, sediment 

rare săruri amorfe; pH = 5; Nitriți, corpi cetonici, urobilinogen, bilirubină = absente 

Examen coproparazitologic – absenți chiști și ouă de paraziți. Această 

investigație ne este utilă în suspiciunile de astm bronșic, deoarece unii paraziți pot 

sintetiza substanțe farmacologic active cu rol bronhospastic.  
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Antigen fecal pentru Lamblia – absent; această investigație a fost solicitată, 

chiar dacă există un examen coproparazitologic negativ, deoarece există posibilitatea 

ca acesta să nu surprindă momentul eliminării chiștilor în scaun 

Antigen fecal pentru Helicobacter pylori – prezent. Aceste investigații au fost 

solicitate datorită prezenței sindromului dispeptic.  

Imunoglobuline E totale = 1350 UI/mL (normal la adult < 100 UI/mL). Dat 

fiind această valoare crescută este indicat să se repete determinarea înainte de 

instituirea unui tratament. Oricum, valoare este înalt sugestivă pentru prezența atopiei.  

Radiografia toraco-pulmonară standard, față și profil evidențiază: desen 

interstițial accentuat pe ambele hemitorace, pe fond de transparență pulmonară 

crescută; cord cu siluetă normală.  

EKG – ritm sinusal, axă intermediară, morfologie normală.  

Teste cutanate nu sunt recomandate în perioadele de infecție acută sau de 

exacerbări ale unei eventuale boli astmatice. Ele pot fi efectuate în afara oricărui 

episod infecțios, la distanță de tratamente cu stabilizatoare ale membranei mastocitare, 

antihistaminice, corticosteroizi sau antileukotriene.  

Pasajul baritat eso-gastro-duodenal cu Trendelenburg s-a solicitat pentru 

simptomatologia digestivă și a evidențiat elemente de gastrită și reflux eso-gastro-

duodenal. 

Examen de fund de ochi, s-a efectuat pentru suspiciunea de HTA, în scopul 

stadializării acesteia și este normal.  

Ar mai fi utile următoarele investigații: 

1) Examen de spută cu examinare anatomo-patologică și bacteriologică: 

• Citologie pentru celularitate, cristale Curshman, corpi Creola, cristale 

Charcot-Leyden 

• Bacteriologic – pentru evidențierea florei microbiene; 
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2) Repetarea spirogramei și în afara episodului infecțios, eventual cu test de 

bronholiză cu β-2-mimetic cu acțiune rapidă, înainte de inițierea oricărui tip de 

tratament (firește, util doar dacă debitele sunt scăzute); 

3) Examen ORL pentru confirmarea unei eventuale spine iritative (rinită, sinuzită). 

 

Diagnosticul definitiv este următorul: 

1. Viroză respiratorie  

2. Astm bronșic alergic suprainfectat, formă intermitent-ușoară – criză 

3. Bronșită cronică tabagică – BPOC std O 

4. Emfizem pulmonar  

5. Obs. HTA de graniță 

6. Gastrită cu H. pylori prezent; Boala refluxului gastro-esofagian 

7. Suprapondere 

 

1. Diagnosticul de viroză respiratorie este oferit de anamneză, cu istoricul și 

contextul epidemiologic sugestiv, de simptomele și semnele clinice, și confirmat de 

leucocitoza cu limfocitoză, VSH-ul crescut, și imaginea radiologică toraco-

pulmonară. Discuția care se impune la caz este dacă viroza respiratorie este cea care 

a indus bronhospasmul sau dacă pacientul este un astmatic mai vechi, nediagnosticat, 

care dezvoltă o criză astmatică declanșată de infecția virală. Pare mai probabilă ultima 

supoziție, dat fiind că pacientul prezintă un istoric de crize de dispnee paroxistică și 

wheezing, tuse productivă, rinoree, obstrucție nazală (posibil rinită alergică). Este 

puțin sau deloc probabil ca o viroză respiratorie să producă disfuncție ventilatorie de 

anvergura celei înregistrate la pacient, la fel cum puțin posibil ca orice viroză 

respiratorie să se însoțească de dispnee și wheezing. Oricum, spirograma efectuată în 

puseu acut este interpretabilă.  

2. Pentru diagnosticul de astm bronșic pledează anamneza cu simptome clasice 

pentru astmul bronșic: dispnee paroxistică cu wheezing, tuse, fenomene de rinită 
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posibil alergică. Antecedentele personale patologice orientează către o „fragilitate” a 

aparatului respirator, iar prezența unei rude cu diagnostic de dermatită poate fi 

interpretată ca o echivalență astmatică. Firește, confirmarea diagnosticului de astm 

presupune modificări ventilatorii cu reversibilitate de peste 15% pe debite. Această 

dovadă ne lipsește totuși la acest caz. Ne bizuim și speculăm doar ameliorarea obținută 

cu costicosteroidul administrat. Forma de astm bronșic alergic este susținută de vârsta 

tânără, crizele separate de perioade de aparentă acalmie respiratorie,precum și de 

nivelul crescut de IgE totale, semn al atopiei. Pentru forma clinică însă sunt elemente 

neconcordante: frecvența crizelor ar încadra astmul în ușor sau intermitent, dar 

severitatea disfuncției ventilatorii este ca pentru un astm persistent sever. Deci, 

elemente discutabile. Repetarea spirogramei cu teste bronho-motorii adecvate ar 

trebui să aducă elemente suplimentare în precizarea nivelului de severitate  

 

Diagnosticul diferențial pentru astmul bronșic se face cu: 

1. BPOC cu componentă bronhospastică, bronșita cronică obstructivă, cu dispnee și 

wheezing intră în diagnosticul diferențial deoarece nu este exclus ca pacientul să 

prezinte în istoric tuse productivă mai mult de 3 luni pe an, mai mult de 2 ani 

consecutiv. Exacerbările bronhospastice cu crize astma-like sunt date de suprainfecția 

respiratorie, cu atât mai mult cu cât pacientul este fumător și lucrează într-un mediu 

agresiv pentru aparatul respirator. Spirograma însă arată reversibilitatea obstrucției 

bronșice într-o proporție semnificativă, chiar dacă aceasta s-a obținut cu un 

costicosteroid administrat sistemic. Pacientul însă este predominant dispneic și nu 

tușitor cronic, ceea ce pledează pentru astmul bronșic. Totuși este de luat în 

considerare, cel puțin pentru viitor, BPOC-ul ca o complicație a evoluției astmului 

bronșic. Nu este exclus să luăm în discuție sindromul BPOC-Astm bronșic overlap. 

2. Astmul cardiac este exclus prin anamneză care nu indică afecțiuni cardiace care să 

fi evoluat spre insuficiență cardiacă stângă, iar auscultația cordului este în limite 

normale, ca de altfel și silueta cardiacă evidențiată radiologic.  
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Nu omiteți să aveți în vedere multitudinea de afecțiuni care pot produce crize de 

dispne paroxistică și wheezing; iată câteva: tromboembolia pulmonară, alveolitele 

alergice extrinseci, fibroza chistică, bronșiectazia, limfangita carcinomatoasă, 

plămânul uremic, vasculite sistemice, sindromul carcinoid, sindromul e 

hiperventilație, infiltratele Loeffler, aspergiloza pulmonarăș.a.  

3. Bronșita cronică tabagică este simplu de susținut dat fiind obiceiul de a fuma și de 

tusea productivă. Ca să fie cronică, bronșita trebuie să întrunească criteriul de tuse 

productivă cel puțin 2 luni pe ani, cel puțin 3 ani consecutiv; ceea ce este și cazul 

nostru. Nu trebuie neglijată componenta profesională, dat fiind mediul în care lucrează 

pacientul (pulberi iritante, alergizante și fibrozante, microclimat nefavorabil, cețuri de 

solvenți organici).  

4. Emfizemul pulmonar este sugerat de examenul clinic și confirmat radiologic. 

Diagnosticul diferențial se poate face cu emfizemul acut din criza de astm bronșic – 

și acest fapt nu este exclus.  

5. Diagnosticul de HTA de graniță rămâne în observație datorită antecedentelor 

heredo-colaterale (mama cu HTA), prezența factorilor de risc precum 

hipercolesterolemia, fumatul, consumul de alcool. Înainte de precizarea 

diagnosticului, se impune monitorizarea valorilor tensionale; depășirea constantă a 

TA de peste 150/90 mm Hg, semnează diagnosticul.  

6. Gastrita este sugerată de sindromul dispeptic și confirmată de pasajul baritat, ca de 

altfel și boala de reflux gastro-esofagian. Antigenul fecal prezent indică existența 

bacteriei, care poate fi responsabilă atât de gastrită cât și de reflux. Diagnosticul 

diferențial, mai mult teoretic se poate face cu ulcerul duodenal, pentru care ar pleda 

antecedentele heredo-colaterale (tatăl cu afecțiune gastrică), dar care nu are 

simptomele bine conturate (epigastralgii cu mică și mare periodicitate, senzație de 

foame dureroasă, constipație), și nici imagistica necesară. 

7. Supraponderea este un diagnostic obținut prin calcularea indicelui de masă 

corporală.  
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Evoluție, pronostic și complicații. Evoluție și pronostic bune cu tratament corect 

igieno-dietetic și medicamentos. Cât privesc complicațiile, emfizemul pulmonar pare 

una dintre complicațiile astmului, dar poate evolua și pe cont propriu, datorită în 

principal fumatului. Prognosticul este discutabil datorită vârstei tinere la care s-au 

decelat afecțiuni respiratorii concomitente.  

La acest pacient noi am avut următoarea conduită. Atitudinea terapeutică la 

pacient, pentru depășirea episodului infecțios: 

 Stop fumat!  

 Dat fiind că pacientul a refuzat internarea, starea clinică și beneficiul ventilator 

fiind remarcabil ameliorate de administrarea corticosteroidului sistemic, s-a 

continuat cu 200 mg Hemisuccinat de hidrocortizon i.v. (steroid cu acțiune 

rapidă și scurtă), încă 2 zile până la dispariția semnelor și simptomelor, și apoi 

reevaluat ventilator. După întreruperea HHC, tratamentul a fost următorul: 

Rp/  1. Fenspiridă 80 mg, tb No XXX  

D.S.: Intern, 80 mg x 3/zi, 10 zile. 

2. N-Acetilcisteină flacon I 

D.S.: Intern, 600 mg/zi solvit în ½ pahar cu apă, pe durata tusei 

productive. 

3. Ventolin spray I 

D.S.: Inhalator, 2 puf la nevoie. 

După 10 zile de tratament pacientul a fost reevaluat clinic și spirometric. 

Spirograma a fost în limite normale. Tratament farmacologic recomandat în 

continuare: 

Rp/ pentru astmul bronșic 

1. Ventolin spray No I 

D.S.: Inhalator, 2 puf la nevoie. 

Rp/pentru gastrita cu H. pylori pozitiv 

1. Omeprazol 20 mg tb No XXX 
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D.S.: Intern, 1 cpr pe zi zilnic, dimineața, pe stomacul gol, zilnic, 30 de zile. 

2. Motilium, tb No XC 

D.S.: Intern, 1 tb cu 30 de minute înainte de mese, zilnic. 30 de zile 

3. Amoxicilină cpr de 1 g No XIV 

D.S.: Intern, 1 cpr la 12 ore, zilnic 7 zile. 

4. Klaritromicină cpr de 500 mg No XIV 

D.S.: Intern, 1 cpr la 12 ore, zilnic 7 zile. 

Se recomandă ca tratamentul antibiotic să fie însoțit de un eu-/probiotic pe 

aceeași perioadă.  

Iată de ce am formulat această schemă terapeutică: 

♠ Pentru varianta intermitent-ușoară de astm bronșic este util un β-2-mimetic cu 

acțiune rapidă, pentru cuparea crizelor. Se administrază 2 puf din acest preparat, cu o 

tehnică adecvată de inhalare, primul puf fiind cel acare permite celui de al doilea să 

pătrundă în profunzime, spre căile aeriene inferioare. 

♠ Schema pentru gastrita cu H. pylori este standardizată. 

♠ Motilium este un prokinetic și împiedică astfel mișcările antiperistaltice din boala 

refluxului gastro-esofagian, știut fiind că simpla iritare a cardiei de către fluidul gastric 

declanșează reflexe vagale cu rol bronhoconstrictor.  

Tratament non-farmacologic: 

• Dieta pacientului trebuie să fie una echilibrată, fără restricții, atât timp cât nu 

este documentată o componentă alergică alimentară (spre exemplu, IgE 

specifice crescute pentru anumite alimente); iar anamneza nu este sugestivă 

pentru alergia alimentară. Dieta va fi adaptată în același timp toleranței 

digestive a bolnavului.  

• Reluarea interviului cu pacientul, după depășirea evenimentului respirator, va 

încerca să identifice factori potențial alergizanți. Este important să existe o 

diferențiere fermă, chiar de la anamneză dintre prezența unei alergii reale, a 

unei intoleranțe alimentare și a reacțiilor normale la prezența produselor 
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iritante (cum ar fi clorul). Pentru pacientul nostru, restricția alimentară se 

referă doar la numărul de calorii pe zi, dat fiind supraponderea; limitarea 

consumului de glucide cu indice glicemic crescut este utilă tuturor, dat fiind 

potențial proflogistic al glucidelor în general.  

• Evicția alergenică se adresează în mod special pacienților alergici cu 

sensibilizare la factori de mediu; este o formulare medicală care posibil să nu 

aibă multă semnificație pentru un pacient cu înțelegere limitată, din care 

pricină, bolnavilor li se explică concret cum se realizează curățenia mediului 

de trăit și de lucru, unde e cazul, se va face reorientare profesională. Multe 

dintre aceste atenționări, legate de igiena ambientală, trebuie să aparțină unor 

ritualuri zilnice de curățenie indiferent de prezența unei afecțiuni. Trebuie 

făcute mențiuni speciale legate de prezența animalelor de companie și a 

plantelor de apartament dacă din anamneză nu s-a consemnat acest lucru, 

evident atunci când este cazul.  

• Se recomandă vaccinare antigripală și anti-pneumococică în lunile de toamnă; 

• Pacientul este sfătuit să apeleze la cure helio-marine anuale în sezoanele de 

tranziție, (evitând astfel extremele termice), și/sau cure în salinele de profil, în 

afara acutizărilor respiratorii; aerosolii de acest tip pot genera beneficii 

ventilatorii și în prevenția infecțiilor respiratorii. Utili pot fi și aerosolii cu ape 

sulfuroase (pentru cei cu toleranță verificată), cu ape saline hipertone, sau cu 

furosemid. Nu încurajați preparatele antihistaminice, deoarece ele nu-și găsesc 

locul în schemele de tratament ale astmaticilor, și, în plus, pot provoca uscarea 

secrețiilor bronșice, făcându-le dificil de eliminat.  

• Se va recomanda kinetoterapie respiratorie, cu care ocazie pacientului i se 

prezintă o gimnastică personalizată în care învață să respire corect, să 

folosească musculatura respiratorie accesorie, să tușească și să expectoreze 

după tehnici potrivite; literatura este împărțită cu privire la eficiența acestor 
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tehnici (spre exemplu tehnica Buteyka), dar noi am avut rezultate 

încurajatoare cu privire la aceste proceduri.  

• Va învăța să utilizeze Peak flow metrul determinându-și bicotidian, sau ori de 

câte ori este nevoie, acest parametru. Atunci când apar valori de alarmă sau 

variații mari ale acestui parametru (valoarea normală se calculează din tabele 

funcție de sex, vârstă, înălțime, greutate), atunci pacientul se adresează 

medicului de familie sau medicului specialist.  

Particularitatea cazului constă în lipsa de paralelism între acuzele pacientului și 

disfuncția ventilatorie, precum și recuperarea acestei disfuncții după o perioadă scurtă 

de tratament.  

 

Comentariu 

Lipsa de viziune unitară asupra astmului bronșic face ca această afecțiune să fie 

de o complexitate aparte; ce este unanim acceptat este caracterul inflamator al bolii 

cu punct de impact respirator. Ghidul GINA consideră astmul bronșic ca o dezordine 

inflamatorie cronică cu localizare bronșică; această inflamație implică multiple tipuri 

celulare cu mediatorii derivați de la ele, responsabili fiziopatologic de întreținerea 

inflamației la nivel bronșic, precum și de crizele de dispnee paroxistică și wheezing, 

cu tuse și expectorație specifică. Apariția acestei condiții este înlesnită de factori 

genetici și factori de mediu.  

Ca în orice afecțiune, diagnosticul pozitiv presupune asocierea anamnezei cu 

examenul clinic, dar confirmarea vine din investigațiile paraclinice. Iată câteva repere 

care vă sunt utile pentru precizarea diagnosticului: 

♠ Pentru copilul mic, 3 episoade de bronșiolită acută echivalează cu diagnosticul de 

astm bronșic; fondul alergic, cel mai adesea IgE mediat al astmului alergic, are 

componentă genetică și este normal să se manifeste din prima decadă de viață. 

Diagnosticele de „astm bronșic alergic” instalate după 40 sau 50 de ani trebuie să 

ridice alte suspiciuni de diagnostic etiologic sau chiar de boală.  
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♠ Indicația de amigdalectomie trebuie făcută cu precauție deoarece semnifică 

îndepărtarea unei bariere în apărarea aparatului respirator și facilitarea accesului 

microorganismelor spre căile aeriene inferioare. 

♠ Antecedentele personale și heredo-colaterale ale pacientului pot evidenția 

echivalențe astmatice (afecțiuni IgE mediate precum rinita și conjunctivita alergică, 

urticaria, edemul Quinke, migrena, enterocolita ulcero-hemoragică); existența în 

istoric a unor astfel de afecțiuni crește probabilitatea de a dezvolta un astmă bronșic 

alergic.  

♠ Diagnosticul pozitiv al astmului bronșic (al astmului întâi, apoi a faptului că este 

bronșic, și apoi a stabilirii etiologiei, și al severității) este unul complex care 

presupune sumarea anamnezei cu examenul clinic, iar ulterior efectuarea unor 

investigații paraclinice de confirmare. Este esențial să aveți modificări ale funcției 

bronho-pulmonare, pentru a stabili diagnosticul pozitiv de astm bronșic: nu orice 

afecțiune care evoluează cu dispnnee și/sau wheezing este astm bronșic. Iată cum 

procedați. 

• Situația în care spirograma statică este normală – se efectuează teste 

bronhomotorii/de provocare, nespecifice cu Acetilcolină, Metacholină, 

Carbacol, ori teste specifice cu produsul incriminat în declanșarea crizelor; 

testele se execută numai în cabinete de explorări funcționale cu dotare 

specială, inclusiv pentru tratament de urgență.  

• Spirograma este modificată (mai puțin de 80% din valorile considerate 

normale-ideale pentru vârsta, sexul, greutatea și înălțimea pacientului); 

scăderea volumelor statice traduce restricție, în timp ce scăderea debitelor 

traduce obstrucție. În situația în care , spre exemplu, VEMS-ul este mai mic 

de 80%, se face test de bronho-dilatație (bronho-liză), adică de administrare 

inhalatorie a unui beta-2-mimetic cu acțiune rapidă, cum ar fi salbutamolul. 

La 20-30 de minute se repetă spirograma. Dacă VEMS-ul a crescut cu măcar 

15% din valoarea inițială se consideră că bronhoconstricția este reversibilă. 
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Această procedură are mare greutate în diagnosticul pozitiv și diferențial al 

astmului bronșic.  

♠ Luați în considerare faptul că există multiple afecțiuni care pot evolua cu crize de 

dispnee și wheezing. Le-am enumerat deja. Însuși cazul nostru dovedește dificultățile 

de diagnostic pozitiv, mai ales în ambulatoriu. Trebuie să va atragă atenția pacienții 

cu probleme ventilatorii, interpretați ca astmatici și tratați cu corticosteroid topic 

și/sau bronhodilatatoare și la care simptomele nu se ameliorează. Cazul trebuie 

reevaluat. 

♠ Radiografia toracico-pulmonară este utilă în boala astmatică, pentru diagnosticul 

diferențial și cel al complicațiilor. 

♠ Analizele de laborator sunt întotdeauna necesare, respectiv hematologie și 

biochimie, pentru diagnosticul diferențial și cel al complicațiilor; examenele 

coproparazitologice sunt importante deoarece unii paraziți sintetizează substanțe 

histamin-like care pot induce bronhoconstricție; alți paraziți sunt responsabili de 

sindroame Loeffler.  

Pe scurt, diagnosticul în boala astmatică poate fi dificil de documentat; ceea ce 

am și dorit să demonstrăm.  

 

Prescurtări 

BPOC = bronhopneumopatie cronică obstructivă  

EKG = electrocardiograma 

FEF 25-75 = „forced expiratory flow” (flux expirator maxim 25-75 % din volumul 

pulmonar) 

FEV 1 = „forced expiratory volume in one second” (volum expirator maxim pe 

secundă, prescurtat, VEMS) 

FVC = „forced vital capacity” (capacitate vitală maximă) 

HTA = hipertensiune arterială esențială 

L = limfocite 
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M = monocite 

MCH = hemoglobine eritrocitară medie  

MCV = volumul eritrocitar mediu 

PEF = „peak expiratory flow” (viteza de expulzare a aerului în expir forțat după un 

inspir forțat) 

TA = tensiune arterială 

TGO = aspartat-aminotransferaza  

TGP = alaninaminotransferaza sau transaminaza glutampiruvică 

VSH = viteza de sedimentare a hematiilor 
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Introducere 

 Pustuloza acută eritematoasă generalizată (AGEP) este o reacție cutanată rară, 

severă, cu o incidență probabilă de 1-5 cazuri/ milion/an (1). Este considerată un 

răspuns inflamator steril de tip neutrofilic, cu implicarea limfocitelor T (reacție de 

hipersensibilitate de tip IV) (2), în majoritatea cazurilor postmedicamentos (3). După 

24-48 ore de la inițierea medicației, apare eritem edematos urmat de zeci de pustule 

non-foliculare sterile, diseminate, 1-3 mm, uneori confluente (4). Zonele afectate sunt, 

în general, fața și pliurile mari cu extindere in câteva ore pe trunchi și membre (2,5). 

Afectarea mucoasă apare în 20% din cazuri, sub formă de eroziuni (6). Se asociază 

febră ≥ 38°C și neutrofilie, uneori eozinofilie (3). Afectarea multiorganică a fost 

raportată în 17% din cazuri (limfadenopatie, afectare hepatică, renală și pulmonară) 

(5). 

 La aproximativ 50% dintre pacienți pot să apară și eritem edematos al mâinilor 

și feței, purpură, vezicule/bule sau leziuni targetoide (2,6). Reacția care îndeplinește 

criteriile de diagnostic ale AGEP dar este localizată, a fost descrisă sub denumirea de 

pustuloză exantematoasă acută localizată (ALEP) (7).  

 Cauza AGEP este considerată postmedicamentoasă în peste 90% din cazuri 

(5,8), în special antibiotice beta-lactamice, macrolide, quinolone, blocanți de calciu, 

antimalarice și terbinafină și mai rar corticosteroizi, macrolide, AINS și antiepileptice 

(2,6). Identificarea medicamentului cauzator se face prin teste cutanate de contact 
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(patch teste) după vindecarea completă (9). Sensibilitatea testelor cutanate este de 

58% (10). În rare cazuri, AGEP poate fi indusă de infecții bacteriene, virale sau 

parazitare (2).  

 La dermatoscopia în lumină polarizată apar globuli rotunzi mici, alb-gălbui, 

nefoliculari, pe un fond uniform eritematos (11). Histopatologic se observă pustule 

subcornoase și intraepidermice, exocitoză de neutrofile, edem marcat în dermul 

papilar, infiltrat perivascular cu neutrofile, exocitoză de rare eozinofile, necroză 

keratinocitară focală și vasculită (4,6). Dermatoscopia este o metodă auxiliară în 

diagnosticul precoce al AGEP (11,12).  

 AGEP este în general autolimitată la aprox. 2 săptămâni după sistarea 

medicației incriminate, cu descuamație superficială post-pustuloasă (3,5). Afectarea 

organelor interne este rară, iar rata mortalității sub 5% (13). 

 Criteriile de diagnostic folosite și azi au fost precizate de către grupul de studiu 

EuroSCAR in 2001 (1). Acestea includ debut acut și evoluție autolimitată spontan (în 

15 zile), febră (≥ 38°C), erupție cutanată formată din pustule non-foliculare pe 

tegument eritematos, neutrofilie ((≥ 7x109/L) și aspect histopatologic caracteristic. 

 

Prezentarea de caz 

 O pacientă în vârstă de 26 ani se prezintă de urgență, prin transfer din secția de 

Boli Infecțioase, cu febră și erupție pustuloasă generalizată. În urmă cu 9 zile (ziua 0) 

apare febră, cefalee și tuse purulentă, pentru care începe în ziua 3 un tratament cu 

amoxicilina/acid clavulanic și Eurespal la recomandarea medicului de familie. În ziua 

4 febra crește peste 38C și apare o erupție eritematoasă pruriginoasă pe față, latero-

cervical, axilar și inghinal care în ziua 5 se extinde, devine ușor reliefată și dezvoltă 

pe suprafață multiple mici pustule. Se asociază prurit. Pacienta întrerupe din proprie 

inițiativă tratamentul și ia tetraciclină în ziua 6, dar în ziua 7 este internată în secția de 

Boli Infecțioase unde i se administrează ampicilină, gentamicină, paracetamol, 



 
110 

hemisuccinat de hidrocortizon și loratadină. Erupția se accentuează, febra se menține 

și se asociază diareea, astfel că este transferată în secția Dermatologie în ziua 9.  

 La examenul obiectiv dermatologic prezintă placarde eritematoase și ușor 

edematoase pe față (Fig.1), scalp, în pliurile mari (laterocervical, axilar, inghinal, 

popliteal, plica cotului) cu multiple pustule nefoliculare, dar și foliculare (Fig.2) în 

special în zonele seboreice şi în pliuri (Fig.1,2,3,4,5). Mucoasele bucală, genitală nu 

au fost afectate. La nivelul membrelor inferioare, anume pe gambe și dorsoplantar, 

erupția avea și un caracter purpuric (Fig.6).  

Investigațiile paraclinice au indicat leucocitoză 28000/mm3 cu neutrofile 80%, 

sindrom inflamator (VSH 16/32, CRP 20 (normal sub 0,5), fibrinogen 810 mg/dl). 

Examinările biochimice hepatice, renale, exudatul faringian și examenul de urină au 

fost în limite normale. Din secreția cutanată nu au crescut germeni. S-a făcut o biopsie 

cutanată care a arătat pustule cornoase (Fig.7) și intraepidermice (Fig.8), edem al 

dermului papilar și infiltrate perivasculare cu neutrofile, exocitoză cu eozinofile 

(Fig.8). Nu s-au evidențiat acantoză, papilomatoză.  

 

Fig. 1 
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Fig. 2 

 

 

Fig. 3 
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Fig. 4 

 

Fig. 5. 
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Fig. 6       Fig. 7 

 

Fig. 8 
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 Pe baza tipului de erupție cu accentuare la nivelul pliurilor, momentului 

apariției, neutrofiliei, febrei și examenului histopatologic, am stabilit diagnosticul de 

erupție acută generalizată postmedicamentoasă (tabel) la amoxicilină/acid clavulanic 

și agravată la ampicilină.  

 

Scorul de validare al AGEP, conform studiului multinațional european 

EuroSCAR (cele colorate sunt prezente în cazul nostru): 

Morfologia 

leziunii 

Pustule Tipice*  +2 

Compatibile** +1 

Insuficiente*** 0 

Eritem Tipic +2 

Compatibil  +1 

Insuficient 0 

Distribuție/pattern Tipic +2 

Compatibil +1 

Insuficient 0 

Descuamare post-pustule Da +1 

Nu/insuficientă 0 

Cursul bolii Implicarea mucoasei Da  -2 

Nu 0 

Debut brusc (<=10 zile) Da 0 

Nu -2 

Vindecarea leziunilor 

<=15zile 

Da 0 

Nu -4 

Febră >=38*C Da +1 

Nu 0 

Neutrofile>=7000/mm3 Da  +1 

Nu 0 

Histologie Altă patologie  -10 

Nereprezentativă/fără biopsie  0 

Exocitoză a neutrofilelor  +1 

Pustule subcornoase și/sau 

subepidermice 

nonspongiforme sau 

nespecificate, cu sau fără 

edem papilar 

 +2 

Pustule subcornoase și/sau 

intraepidermice spongiforme, 

cu edem papilar 

 +3 

 Scor total: 11 
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Interpretare: 

<=0: nu este AGEP, 1-4: posibil AGEP, 5-7: probabil AGEP, 8-12: cu siguranță 

AGEP. 

*Tipice: morfologie tipică de leziuni AGEP. 

**Compatibile: leziunile nu sunt tipice, dar nu sunt intens sugestive pentru o altă 

patologie. 

***Insuficiente: leziunile nu pot fi apreciate (de obicei, pentru că au fost surprinse 

într-un stadiu tardiv sau pozele nu au o calitate bună). 

 

 S-a sistat antibioterapia, s-a continuat administrarea de loratadină pentru prurit, 

s-a asociat mucolitic pentru persistența tusei productive și antiseptice locale pe zonele 

pustuloase sub formă de comprese cu acid boric. În ziua 14 (la 10 zile de la debut și 

la 8 zile de la întreruperea amoxicilinei/acid clavulanic respectiv la 4 zile de la 

întreruperea ampicilinei) pustulele sunt remise, eritemul pălește în jumătatea 

superioară a corpului și apare descuamația furfuracee. Se menține eritem și edem la 

nivelul mâinilor și picioarelor pentru care se administrează în ziua 16 Prednison 40 

mg/zi timp de 3 zile, cu descuamare ulterioară și apoi vindecare, de care am aflat 

telefonic, întrucât pacienta nu s-a mai prezentat la control.  

 

Discuții și concluzie 

 Cazul descris a prezentat o reacție postmedicamentoasă cu un tablou clinic 

compatibil cu AGEP.  

 Erupția cutanată a debutat la o zi după inițierea tratamentului cu 

amoxicilină/acid clavulanic și eurespal (clorhidrat de fenspiridă) care a fost urmat 

timp de 3 zile, cu agravarea manifestărilor cutanate. După o doză de tetraciclină și 

apoi 2 zile de ampicilină și gentamicină administrate în zilele consecutive, febra și 

erupția s-au agravat suplimentar și s-au redus semnificativ la 5 zile după sistarea 

medicației.  
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 Se știe că AGEP este cauzat în peste 90% din cazuri de medicamente (3,5), 

dintre care beta-lactamicele sunt cel mai frecvent incriminate, de ex. în 42% din cazuri 

(10) dar și tetraciclina a fost menționată (14). Amoxicilina și ampicilina sunt ambele 

beta-lactamice și au fost ambele asociate cu agravarea AGEP. Nu este clară influența 

dozei unice de tetraciclină asupra AGEP. Eurespalul a fost exclus ca și cauză a reacției 

cutanate prin faptul că întreruperea lui a fost urmată de agravarea erupției. Pentru 

identificarea exactă a agentului cauzator ar fi fost utilă testarea cutanată patch, întrucât 

reacțiile pozitive sunt întâlnite în procent relativ ridicat în AGEP (50-60%) (5,10) față 

de alte reacții postmedicamentoase mediate de limfocitele T. Acestea se efectuează 

după vindecarea completă, iar în cazul de față nu a mai putut fi efectuată, întrucât 

pacienta a fost scăpată de sub urmărire. Reacția observată la pacienta noastră se 

încadrează în criteriile Naranjo (15) de probabilitate pentru o cauza 

postmedicamentoasă, întrucât există raportări anterioare despre acest tip de reacție, a 

apărut după administrarea medicației, reacția s-a ameliorat după sistarea medicației, 

reacția a fost confirmată obiectiv. Conform acestei scale, AGEP este probabil indusă 

de amoxicilina/acid clavulanic la pacienta noastră. Dacă luăm în considerare faptul că 

ampicilina aparține aceleași clase de antibiotic, are structură chimică asemănătoare și 

reacția s-a agravat după administrarea ei, ar putea și acest antibiotic să fie incriminat 

ca și agent cauzator de AGEP la cazul prezentat.  

 Erupția a apărut brusc, pe față și în pliurile mari cu eritem edematos pe care s-

au suprapus zeci de pustule primitive nonfoliculare, dar și unele foliculare. Cultura 

din pustulă a fost sterilă, în condițiile asocierii febrei, leucocitozei cu neutrofilie și 

sindrom inflamator. Afecțiunea a întrunit scorul de validare EuroSCAR, la nivelul de 

siguranță pentru AGEP, cu 11 din cele 12 puncte maxim (Tabel EuroSCAR anterior 

in text).  

 Diagnosticul diferențial principal a fost psoriazisul pustulos acut von Zumbusch 

care s-a exclus pe baza absenței istoricului personal de psoriazis și a artritei, apariția 

erupției la o zi după administrarea unui antibiotic, localizarea preponderentă în pliuri 
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în pliuri. Pustuloza subcornoasă (Sneddon-Wilkinson) se caracterizează prin bule 

flasce cu acumulare de puroi în jumătatea inferioară, distribuție circinată și evoluție 

cronică. Edemul facial și pustulele foliculare și non-foliculare pot fi întâlnite și la 

aproximativ 20% dintre pacienții cu DRESS (5), dar în acest caz erupția este mai 

degrabă morbiliformă, apare la 2-6 săptămâni după inițierea unei medicații, se 

asociază cu eozinofilie marcată și afectare mucoasă și viscerală. Erupțiile 

exantematoase postmedicamentoase comune pot prezenta pustule foliculare, dar ele 

sunt în număr mic. Candidoza diseminată poate fi exclusă prin absența unui factor de 

imunosupresie. Sindromul Stevens-Johnson și necroliza toxică epidermică au fost 

excluse prin absența leziunilor targetoide, prezența pustulelor subcornoase și absența 

necrozei epidermice.  

 Nu au fost identificați markeri predictivi pentru dezvoltarea AGEP (2). 

Recunoașterea precoce a acestui tip de reacție postmedicamentoasă permite evitarea 

unor investigații de laborator care nu sunt necesare și administrarea unor medicații 

uneori scumpe sau chiar riscante. Măsurile terapeutice esențiale sunt sistarea precoce 

a medicației incriminate, asociată cu administrarea de antihistaminic și eventual 

dermatocorticoizi.  

 Este necesară sensibilizarea specialiștilor din orice domeniu medical la acest 

diagnostic, întrucât se pare că afecțiunea este insuficient recunoscută și sub-raportată. 

Este posibil ca pacienții să nu ajungă la dermatolog întrucât majoritatea cazurilor nu 

sunt amenințătoare de viață iar evoluția este autolimitată.  

 

Am obținut consimțământul informat al pacientului pentru utilizarea datelor în 

scop ştiinţific. 
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Introducere 

Afecțiune psihică cu evoluție îndelungată, continuă, intermitentă sau remitentă 

cu expresivitate clinică complexă și polimorfă, schizofrenia cuprinde entități clinice 

ilustrate prin tulburări ale comunicării, comportamentului, cogniției, senzorialității, 

dispoziției și voliției.[1,2] 

Schizofrenia afectează global, conform OMS, 7 din 1000 adulți. Deși incidența 

este scăzută, prevalența schizofreniei este ridicată având în vederea caracterul cronic 

al aceste tulburări psihice.[3]  

Schizofrenia paranoidă este tipul cel mai des întâlnit în patologia psihiatrică. 

Ideația delirantă este persistentă, cu o tematică relativ constantă (persecutorie, 

de urmărire), asociată cu manifestări halucinatorii congruente cu tematica delirantă: 

halucinații auditive care amenință sau care dau comenzi [2,4,5]. Pot să apară, de 

asemenea, aplatizarea afectivă, dar și iritabilitate, furie bruscă, suspiciozitate marcată. 

Este forma cea mai ușoară de schizofrenie, are debutul cel mai tardiv, cu o evoluție 

continuă și îndelungată, menținerea în societate este păstrată timp îndelungat, iar 

răspunsul la tratament este relativ bun [1]. 
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Conform Manualului de Diagnostic și Statistică a Tulburărilor Mentale – ediția 

IV TR (DSM IV TR) schizofrenia se caracterizează prin prezența, timp de minim o 

lună, a cel puțin 2 dintre urmatoarele simptome: idei delirante, halucinaţii, limbaj 

dezorganizat (de ex., deraieri frecvente sau incoerenţă); comportament catatonic sau 

flagrant dezorganizat, simptome negative (aplatizare afectivă, alogie sau avoliţie). 

Semnele perturbării trebuie să persiste minim 6 luni, iar disfuncția socială și 

profesională se manifestă în unul sau mai multe domenii majore de viață. [5]  

Dintre tipurile de schizofrenie, tipul paranoid este cel mai frecvent fiind 

caracterizat de preocuparea pentru una sau mai multe idei delirante sau de halucinaţii 

auditive frecvente. 

 

Prezentare de caz 

 Vă prezentăm cazul unui pacient de sex masculin, în vârstă de 48 de ani, care 

se prezintă din proprie inițiativă la Camera de Garda a unui Spital Universitar, în 

ianuarie 2018, fiind însoțit de membrii familiei. Această internare este ultima 

prezentare în regim de urgență pentru care a fost necesară spitalizare continuă și face 

parte dintr-un șir de patru internări cu caracter sever, halucinator-delirant. 

La ultima spitalizare, pacientul se prezintă cu un tablou psihopatologic dominat 

de halucinații auditive complexe, ideație delirantă polimorfă, tulburări hipnice, aparut 

în urma necomplianței totale la tratament în ultimele două luni. 

Antecedentele heredocolaterale și cele personale patologice sunt 

nesemnificative pentru cazul de față.  

 Pacientul este necăsătorit, absolvent de studii superioare și doctorat (Facultatea 

de Fizică) în Statele Unite ale Americii, fiind angajat, până în anul 2007, al unui 

institut de cercetare din SUA. Momentan locuiește în mediul urban, cu mama sa.  
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Istoricul bolii actuale 

 Boala actuală a debutat, din afirmațiile aparținătorilor, în urmă cu aproximativ 

11 ani, pacientul fiind investigat psihiatric într-un serviciu din SUA la momentul 

respectiv, însă fără a urma un tratament psihotrop.  

La revenirea in țară în anul 2008, pacientul a fost reevaluat într-un Serviciu de 

Psihiatrie de tip Ambulator, medicul psihiatru recomandându-i un tratament 

farmacologic cu un antipsihotic atipic (Risperidonă 4 mg/zi), care a fost însă întrerupt 

fără avizul medical. 

În Octombrie 2012, pacientul a fost adus de Ambulanță la Camera de Gardă a 

Spitalului de Psihiatrie pentru halucinații auditive și vizuale, ideație delirantă de 

persecuție, prejudiciu, otrăvire, mistică, solilocvie, comportament dezorganizat în 

context halucinator-delirant, fiind pentru prima dată internat întru-un serviciu de 

psihiatrie, în regim nonvoluntar. Pe parcursul internării, a urmat tratament cu 

Risperidonă 4mg/zi, evoluția fiind favorabilă. 

În anul 2015, pacientul este preluat de Poliție și Salvare dintr-un parc din 

București, unde a fost găsit înotând în lac, și adus la Camera de Gardă a Spitalului de 

Psihiatrie pentru comportament bizar, negativism verbal, ideație delirantă polimorfă, 

halucinații auditive, heteroagresivitate fizică. În prima parte a perioadei de internare, 

pacientul a refuzat să își dezvăluie adevărata identitate, înlocuindu-și numele propriu 

cu numele unui scriitor rus celebru, dar păstrând prenumele real. Sub tratament cu 

Paliperidonă (12 mg/zi) pacientul a devenit cooperant, simptomatologia psihotică s-a 

remis, iar pacientul își recunoaște adevărata identitate. 

În anul 2017, pacientul se adresează din nou Camerei de Gardă a Spitalului de 

Psihiatrie, însoțit de mamă, pentru o simptomatologie psihotică marcată. De remarcat 

că, pe parcursul acestei internări, pacientul a avut un comportament dominat de 

suspiciozitate marcată, ferindu-se de camerele de supraveghere din incinta spitalului. 

Din discuțiile cu mama pacientului, s-a observat un delir indus al acesteia, care 

relatează : “Acum înțeleg prin ce trece fiul meu, oamenii aceia îl chinuie zi și noapte, 
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îi dau ordine și nu îl lasă să ia tratamentul”. Acest fenomen poate fi cauzat de faptul 

că aceștia împart aceeași locuință. De asemenea, aceasta a renunțat la serviciile de 

internet, telefonie și televiziune pentru a contracara efectele delirului. 

Simptomatologia s-a ameliorat, însă lent, cu medicație antipsihotică atipică 

(Paliperidonă 12 mg/zi) și ortotimizantă (Valproat de Sodiu 1000 mg/zi). Pentru o 

aderență mai bună a tratamentului, s-a luat decizia administrării unui antipsihotic 

atipic cu eliberare prelungită, constând într-o injecție lunară (Paliperidonă Palmitat 

150 mg). 

Până la momentul ultimei internări, pacientul a fost monitorizat în regim 

ambulator, evoluția fiind foarte bună. 

La fiecare internare, pacientul a beneficiat de evaluare psihosocială, consiliere 

și educație privind automedicația, consiliere legată de menținerea sănătății și de 

activitățile de recuperare. 

Examenul fizic și datele de laborator nu au evidențiat modificări patologice 

semnificative pentru un diagnostic.  

La momentul ultimei internări pacientul prezintă următorul examen al stării 

psihice: 

Observații: Pacientul este în ținută de spital, relativ îngrijită, corespunzătoare 

genului și anotimpului, având o igienă satisfăcătoare. În timpul interviului, pacientul 

este parțial cooperant având o atitudine ostilă. Mimica și gesturile sunt hipomobile și 

reduse, cu un facies inexpresiv și privire fixă.  

Este conștient și orientat temporo-spațial auto și allo-psihic.  

În sfera atenției, pacientul prezintă hipoprosexie voluntară cu dificultăți de 

concentrare, stabilitate și selectivitate a atenției. Memoria prezinta modificări de tipul 

hipomneziei de fixare cu hipermnezia unor evenimente psiho-traumatizante.  

La nivel perceptual, pacientul are halucinații auditive (“vocile îmi spun să nu 

stau aici, îmi spun să mă luați de mână”). 
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Gândirea se caracterizează printr-un ritm și flux ideo-verbal ușor încetinite, 

discurs spontan absent, contactul psihic se realizează cu dificultate, prezența ideilor 

delirante de persecuție și prejudiciu, slăbirea asociațiilor logice, circumstanțialitate, 

dificultăți la nivelul gândirii abstracte. Pacientul neagă ideația autolitică. 

În plan afectiv se observă inversiune afectivă față de mamă: “O să ajungem 

acasă și o să te omor cu mâna mea” și sărăcire emoțională. 

Voliția se caracterizează prin hipobulie. 

Pacientul prezintă alterări ale ritmului nictemeral, mai precis insomnie mixtă. 

Apetitul alimentar este păstrat.  

În planul activității se remarcă un randament util diminuat, funcționare socială 

și profesională sub nivelul său de pregătire, diminuarea implicării în acțiuni și 

activități, minimă autoîngrijire. Comportamentul este modificat în contextul 

simptomelor halucinator delirante. 

Critica asupra bolii este absentă. 

Pe scala de evaluare globala a funcționării pacientul are un scor de 21-30, ceea 

ce reprezintă prezența unui pericol pentru sine și ceilalți, cu inabilitate de a funcționa 

în aproape toate domeniile vieții.  

Toate datele clinico-anamnestice ne orientează spre diagnosticul pozitiv de 

Schizofrenie Paranoidă. Pacientul îndeplinește criteriile în ceea ce privește 

simptomele dar și pe cele de durată a lor.  

Diagnosticul diferențial, în acest caz, se poate face în primul rând cu tulburarea 

schizoafectivă și tulburarea afectivă cu simptome psihotice. Putem exclude aceste 

două diagnostice pe baza tabloului clinic, pacientul nostru neprezentând simptome 

depresive sau maniacale pentru o suficientă perioadă de timp (minim 2 săptămâni 

pentru tulburarea schizoafectivă, respectiv pe tot parcursul bolii pentru tulburarea 

afectivă cu simptome psihotice) pe parcursul fazei active a bolii. De asemenea, 

tulburarea schizofreniformă sau psihotică scurtă se exclud, având în vedere perioada 

mult mai scurtă de timp a evoluției lor.  
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La ultima internare s-a reluat administrarea tratamentului cu antipsihotic atipic 

(Paliperidonă 12 mg/zi augmentat cu Risperidonă 2mg/zi) evoluția fiind favorabilă. 

S-a luat decizia reluării tratamentului injectabil post externare cu Paliperidona 

Palmitat 150 mg/ lună.  

Evoluția bolii constă în deteriorare în timp, cu exacerbări acute ce se suprapun 

peste un tablou cronic, ceea ce putem observa și în cazul de față. Pe parcurs, 

simptomele pozitive tind să diminueze în intensitate, în timp ce simptomele negative 

pot să se accentueze. 

 

Discuții și concluzii 

 Complianța la tratament în schizofrenie reprezintă, și în momentul de față, o 

problemă în relația medic-pacient, fiind poate cel mai dificil aspect al terapiei 

farmacologice [3]. O aderență proastă la medicația antipsihotică nu conduce doar la 

recăderi ci și la probleme de ordin socio-economic. 42% dintre pacienții cu 

schizofrenie sunt non-complianți la farmacoterapie [6]. Printre factorii care 

influențează în sens pozitiv aderența la tratament sunt suportul social, frica de re-

spitalizare, relația bună medic-pacient, psiho-educația corespunzătoare și nivelul de 

educație ridicat. Efectele adverse, critica asupra bolii redusă și suportul social limitat 

sunt răspunzătoare de renunțarea la tratament [7]. În cazul de față, cu toate că pacientul 

are o capacitate intelectuală mult peste medie, deci cu o probabilitate ridicată de a 

înțelege evoluția și simptomatologia bolii, răspunsul pe parcursul celor șase ani de 

urmărire a fost unul nesatisfăcător în ceea ce privește complianța și aderența la 

tratamentul psihotrop.  

Fiecare episod de Schizofrenie este mai accentuat față de cel precedent, punând 

în dificultate medicul curant, datorită efectului de “tocire” a receptorilor de la nivelul 

Sistemului Nervos Central pe care acționează medicația psihotropă.  

O altă particularitate a cazului de față o reprezintă mama pacientului care, din 

discuții, am putut observa că suferă de delir indus numit și ”folie a deux”. Tulburarea 
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delirantă indusă se caracterizează prin prezența a câteva simptome psihotice similare 

la două sau mai multe persoane, de obicei membrii ai familiei. În general, una dintre 

persoane are tulburare psihotică veritabilă și poate induce simptome similare altor 

indivizi apropiați. ”Folie a deux” are o incidență de 1,7-2,6%, fiind însă 

subdiagnosticată sau neraportată. Separarea celor două persoane implicate duce, de 

cele mai multe ori, la remiterea convingerilor delirante la persoana anterior 

”sănătoasă”. Patologia apare în contextul în care persoanele locuiesc împreună, au 

emoții, interese și păreri comune iar convingerile delirante au legătură parțial cu 

realitatea [8]. Ca și în cazul de față, cele două persoane au o legătură afectivă puternică 

(mamă-fiu), locuiesc împreună, mama fiind și persoana de îngrijire a pacientului în 

anumite perioade. De asemenea, în acest caz, mama suferindă de tulburare delirantă 

indusă poate întreține sau chiar agrava simptomatologia de tip delirant a pacientului. 

Astfel, remisiunea completă este întârziată iar ajutorul specializat poate fi cerut cu și 

mai multă reticență pe viitor.  

În consecință, în cazul patologiilor psihiatrice, cel mai important rol îl joacă 

aderența la tratament, suportul familial și reintegrarea cât mai rapidă în societate.  

 

A fost obținut consimțământul pacientului în vederea acestei prezentări de caz.  
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Introducere 

Chirurgia laparoscopică este acceptata azi ca și o modalitate de tratament a 

cancerului colorectal având rezultate superioare în ceea ce privește recuperarea 

imediat postoperatorie, dar cu supraviețuire comparabilă cu chirurgia deschisa (1). 

Mulți autori au demonstrat că excizia totală de mezorect poate fi efectuată 

laparoscopic, pacienții beneficiind de avantajele tehnicilor minim invazive (2,3,4). 

Robotul chirurgical Da Vinci a fost dezvoltat special pentru a compensa 

limitările tehnice ale instrumentelor laparoscopice. Sistemul oferă o imagine tri-

dimensionala, o poziție ergonomica, camera video stabilă, dexteritate ameliorată a 

mișcărilor, eliminarea tremorului fiziologic, articulația endowrist - care asigură șapte 

grade de libertate a mișcării, articulație de 180º și o rotație de 540º, posibilitatea de a 

efectua în siguranță suturi intracorporeale, abilitate de a efectua mișcari de mare 

precizie și finețe, disecție minuțioasă a mezorectului la nivelul spațiului îngust al 

pelvisului cu prezervarea plexurilor nervoase pelvine (5). 

Cu toate acestea, sistemul Da Vinci are unele dezavantaje tehnice. În primul 

rând, există o lipsă de senzație tactilă a chirurgului. În consecință, poate apărea cu 
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ușurință lezarea țesuturilor în timpul tracțiunii de către brațul robotic și în timpul 

mișcării instrumentelor robotice. Mai mult, materialul de sutură poate fi tăiat deoarece 

nu există nici un feedback de întindere în timpul suturii. Aceste dezavantaje tehnice 

pot fi depășite prin feedback vizual, daca chirurgul are experiență suficientă (6). 

Prezentăm cazul unui pacient diagnosticat cu cancer de rect și operat cu succes 

cu platforma chirurgicala daVinci, prezentând timpii operatori și principalele avantaje 

ale chirurgiei robotice. 

 

Prezentare de caz 

Pacientă în vârstă de 56 de ani, din mediu urban, care se prezintă în serviciul 

clinicii noastre, pentru rectoragii, tenesme rectale, scădere în greutate. 

Antecedentele heredo-colaterale sunt fără importanță pentru boala actuală. Din 

antecedentele patologice reținem gastrită cronică în urmă cu 2 ani când s-a administrat 

Omeprazol (20mg/zi) și Metoclopramid (3x1tb./zi) 

Consumul de toxice: fumătoare (5-10 țigări/zi), consumă alcool ocazional. Fără 

alergii cunoscute. 

Condiții de viață și muncă corespunzătoare, fără importanță pentru boala 

actuală. 

Istoricul bolii actuale: boala actuală a debutat insidios, în urmă cu șapte luni, 

prin apariția unor scaune cu striuri sangvinolente urmate de rectoragii, care se opresc 

spontan după două săptămâni. De aproximativ o luna, rectoragiile reapar, sunt mai 

abundente, însoțite de tenesme rectale cu senzație de “golire incompletă” după scaun 

și scădere în greutate de aproximativ 10 kg în decurs de 6 luni, motiv pentru care se 

prezintă în clinică pentru diagnostic și tratament.  

 

Examenul clinic 

La prezentare: stare generală bună, normoponderală (IMC=25,8 kg/m2), 

conștientă, facies necaracteristic. Tegumentele și mucoasele: palid colorate. Țesutul 
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adipos conjunctiv normal reprezentat. Aparatul respirator: respirații spontane, 

murmur vezicular fiziologic bilateral, fără raluri supraadăugate. Aparat cardio-

vascular: zgomote cardiac ritmice, AV=80-minut, fără sufluri cardiace supraadăugate, 

pulsuri periferice perceptibile bilateral, TA=120/90 mmHg. Aparat digestiv: abdomen 

ușor mărit de volum pe seama țesutului celular subcutanat, elastic, participă la 

mișcările respiratorii, ușoară sensibilitate la palparea profundă a flancului abdominal 

și fosei iliace stângi. Tranzit intestinal, afirmativ, prezent cu rectoragii. Tușeul rectal 

oferă relații normale. Aparat uro-genital: loje renale libere, Manevra Giordano 

negativă bilateral, micțiuni spontane, fiziologice. Orientată temporo-spațial, reflexe 

osteo-tendinoase prezente bilateral. 

Examinări de laborator: Leucocite=7,72*103/µL (4-10*103/µL), 

neutrofile=19,17 *103/µL (2-8*103/µL), limfocite=2,94*103/µL (1,5-4*103/µL), 

Hematii= 3,8 103*103/µ (4-5 103*103/µ), Hematocrit= 29 % (37- 47%), 

Hemoglobină=9,8 g/dl (11.5-15 g/dl), Trombocite=343 *103/µL (150-400*103/µL) 

Proteina totală=8.1g/dl (6.2-8 g/dl), Ureea=33 mg/dl (13-43 mg/dl), glicemia=94 

mg/dl (70-110 mg/dl), Creatinina=0,9 mg/dl (0,67-1,17 mg/dl), Fosfataza alcalina=96 

U/L (53-128 U/L), ASAT=34U/L (0-46U/L), ALAT=32U/L (0-49U/L), gama 

GT=41U/L (10-47U/L), Bilirubina totală=0,6 (0-1mg/dl), Bilirubina directă=0,42 (0-

0,025mg/dl). Coagulograma: AP=110.1%(70-120%), INR=1 (0.8-1.2), APTT=24.6 

sec (20-35 sec), APTT-Ratio=0.96 (0.8-1.2) 

Ecografia abdominală evidențiază ficat omogen, discret mai ecogen cu ușoară 

atenuare posterioară, contur regulat, dimensiuni normale. Colecist nelocuit cu pereți 

supli. CBP 0,48 cm, VP 0,9 cm, splina omogena. Pancreas de dimensiuni normale, 

mai ecogen, omogen. Splina omogenă, măsoară cca. 11,2 cm în axul lung. Rinichiul 

drept și stâng fără modificări semnificative. Vezica urinară semievacuată, cu conținut 

transonic și pereți supli. Uter în anteversie anteflexie. Loje anexiale fără modificări. 

Fără ascită. 
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Colonoscopia efectuată relevă la aproximativ 8-10 cm de orificiul anal prezența 

unei formațiuni tumorale vegetante, friabile care poate fi pasată cu endoscopul. Se 

pătrunde până la nivelul valvei ileo-cecale fără a se evidenția modificări patologice. 

La retragere se biopsiază formațiunea tumorală. 

Se efectuează CT toraco-abdomino-pelvin care relevă prezența unei îngroșări 

parietale la nivelul rectului mijlociu; fără a se nota alte modificări patologice la nivel 

toracal sau abdominal. 

Se efectuează RMN pelvin care evidențiază prezența unei formațiuni tumorale 

la nivelul rectului mijlociu, fără invazie loco-regională și fără a depăși fascia rectală. 

Examenul histopatologic al piesei biopsiate relevă prezența unui adenocarcinom 

colo-rectal moderat diferențiat G2, fără componentă mucinoasă.  

În urma anamnezei, examenului clinic și a examinărilor paraclinice se stabilește 

diagnosticul de neoplasm rectal mijlociu pentru care pacienta a fost programată pentru 

tratament chirurgical – rezecție rectală joasă asistată robotic. După consultul 

preanestezic și obținerea consimțământului informat s-a intervenit chirurgical în 

anestezie generală cu intubație orotraheală. 

Se utilizează platforma chirurgicală daVinci SI (Intuitive Surgical Inc.) 

compusă din: consola chirurgicală, cart chirurgical cu 4 brațe (Fig.1), cart optic 

(camera video/telescop High definition 3D vision). De asemenea se utilizează atât 

instrumente specifice chirurgiei robotice ( disector Maryland, pense prehensiune, 

hook monopolar, pensa bipolara, foarfecă de disecție, portace) cât și instrumente 

specifice chirurgiei laparoscopice (pensa LigaSure, aplicator de clipuri, pense 

prehensiune, aspirator). 
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Fig.1 Cart chirurgical cu 4 brațe 

 

După anestezie, efectuată prin intubație oro-traheală, pacienta a fost așezat pe 

masa de operație în poziția Trendelenburg “accentuat” cu membrele, inferioare 

desfăcute la 30-45º. După inducerea pneumoperitoneului se introduce un trocar scopic 

(TS) de 12mm pe linia mediana la ½ distantei xifo-ombilicale, urmat de două trocare 

robotice (TR1,TR2) de 8mm, unul în flancul abdominal drept și unul stâng, cu distanța 

de 10 cm între ele. Un al treilea trocar robotic (TR3) de 8mm, se introduce în flancul 

sting (latero-superior de spina iliaca antero-superioara). Trocarul laparoscopic (TL) 

de 12 mm se introduce în flancul drept (latero-superior de spina iliaca antero-

superioara) (Fig.2,3). Cartul robotic chirurgical cu 4 brațe se plasează între picioarele 

pacientei. 
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Fig. 2,3 Poziția trocarelor  

 

După docarea robotului (Fig.4,5) se introduce pe trocarul optic o cameră 

video/telescop High definition 3D vision. La nivelul trocarelor robotice (TR1, TR2) 

”brațele de lucru ”: în stânga disector Maryland sau pensa de prehensiune; în dreapta 

pensă bipolară; trocarul robotic (TR 3): pensa de prehensiune. La nivelul trocarului 

laparoscopic se introduce pensa LigaSure, pense prehensiune, staplere laparoscopice 

roticulare, aspirator. 

 

Fig. 4. Cartul chirurgical pregătit pentru docare Fig. 5. Cartul robotic docat 
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Intervenția chirurgicală începe cu explorarea cavității peritoneale. Nu se 

identifică determinări secundare hepatice sau peritoneale sau adenopatii 

intraabdominale. Se începe cu disecția mezosigmei (Fig. 6) și identificarea ureterelor 

(Fig. 7) care rămân lateral față de planul de disecție. Se ligaturează și secționează 

artera mezenterică inferioară (Fig. 8). Se identifică si se pătrunde în planul dintre 

fascia rectală proprie și fascia presacrată. Se identifică și se prezervează plexul nervos 

hipogastric situat posterior de fascia presacrată. Se disecă circumferențial rectul. Are 

loc disecția anterioară de-a lungul septului recto-vaginal și disecția în posterior până 

la peretele pelvin (fascia Waldeyer) asigurând excizia mezorectului în totalitate 

(TME) (Fig.9). Se secționează rectul distal cu un stapler liniar roticular 30 mm, cu 

cartuş albastru (Fig.10). Extragerea piesei operatorii printr-o breșă creată în flancul 

abdominal stâng. Prin bontul proximal se introduce nicovala staplerului circular și se 

realizează anastomoza mecanică (Fig. 11). Se controlează etanșeitatea anastomozei. 

Drenaj în spațiul Douglas exteriorizat prin breșa de la nivelul hipocondrului stâng. 

Operația se încheie prin realizarea unei ileostomii de protecție situată în fosa iliacă 

dreapta. Exuflație. Sutura orificiilor trocarelor și a minilaparotomiei. Sutura 

tegumentului. Pansament. 

 

 Fig. 6. Disecția mezosigmei  Fig. 7. Disecția și izolarea ureterelor 
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Fig. 8.mDisecția arterei mezenterice inferioare Fig. 9. Disecția mezorectului (TME) 

 

Fig. 10. Secționarea rectului cu staplerul liniar Fig. 11. Realizarea anastomozei 

mecanice 

 

Postoperator pacientul a urmat tratament de reechilibrare hidro-electrolitică, 

tratament cu antibiotice, antialgice, anticoagulante (profilactic). Evoluția 

postoperatorie a pacientului a fost favorabilă. Starea generală a fost bună, afebril și 

stabil hemodinamic. Reluarea tranzitului intestinal în ziua a treia postoperator cu 

începerea alimentării per os. Drenajul inițial a fost sero-sangvinolent în cantitate 

minimă cu suprimarea tubului de dren în ziua a cincea postoperator. Se externează în 

ziua a 6-a, cu recomandările: pansamente locale zilnice (până la suprimarea firelor 

cutanate), revine la control peste 30 de zile prin ambulatoriul de specialitate și ulterior, 

peste 6 săptămâni, pentru închiderea ileostomiei. 
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La controlul postoperator după 30 de zile: stare generală bună, afebril, stabil 

hemodinamic cu plăgile postoperatorii vindecate. Rezultatul examenului 

histopatologic a fost de adenocarcinom colorectal, mediu diferențiat G2, stadiul 

pT2N0M0R0L0V0. Din cei 14 ganglioni izolați și examinați de la nivelul piesei 

postoperatorii toți erau liberi de metastaze. Restabilirea tranzitului digestiv prin 

închiderea ileostomiei a decurs fără incidente. 

 

Discuții 

Particularitatea cazului constă în intervenția chirurgicală efectuată minim 

invaziv cu ajutorul platformei chirurgicale robotice daVinci SI (Intuitive Surgical 

Inc.) din cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca.  

Excizia totala a mezorectului (TME) reprezintă o condiție și o tehnică standard 

în chirurgia rectului. Disecția corectă a mezorectului reprezintă un factor prognostic 

important în ceea ce priveşte rezultatul oncologic postoperator. Sistemul robotic da 

Vinci se pretează cel mai bine la disecția mezorectului atât prin imaginea 

tridimensională cât și prin posibilitatea unei disecții minuțioase în spațiul îngust al 

pelvisului prin intermediul instrumentelor de chirurgie robotică. Mai multe studii care 

compară rezultatele chirurgiei rectale robotice versus chirurgia laparoscopică constată 

utilitatea evidentă a disecției robotice, mai ales în condiții dificile (pelvis îngust) 

(7,8,9). 

Studiile au arătat că nu există diferențe semnificative între chirurgia robotică și 

laparoscopică a rectului în ceea ce priveşte: timpul operator, pierderile sanguine, 

recuperarea postoperatorie. Totuși, dexteritatea și flexibilitatea sistemului robotic da 

Vinci s-au dovedit utile în anumite situații și mai ales în: mobilizarea flexurii splenice, 

disecția arterei mezenterice inferioare, identificarea și prezervarea plexurilor 

nervoase, disecția într-un pelvis îngust (mai ales la bărbați). Principalele dezavantaje 

ale chirurgiei robotice sunt reprezentate de costul ridicat și necesitatea unui personal 

cu o pregatire specială (10,11) 
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Concluzie 

Considerăm chirurgia rectală asistata robotic cu sistemul chirurgical da Vinci 

tehnic fezabilă și sigură, iar excizia totala de mezorect (TME) poate fi realizată robotic 

cu rezultate excelente chiar si în cazuri dificile (spatii înguste, postradioterapie) 

reprezentând o alternativă la chirurgia laparoscopică mai ales in ceea ce priveşte 

chirurgia “nerve sparing”. Cu toate acestea, siguranța oncologică, rezultatele 

funcționale și oncologice ale pacienților operați prin această tehnică trebuie evaluată 

și demonstrată pe studii largi înainte de a putea fi acceptat pe scară largă ca opțiune 

pentru tratamentul chirurgical al cancerului rectal. 

 

S-a obținut consimțământul informat al pacientului pentru publicarea acestor 

date. 
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Introducere 

Gangrena Fournier (FG) reprezintă o patologie cu risc vital pentru majoritatea 

pacienților fiind caracterizată de fasceita necrozantă a regiunii perineale și genitale 

secundară unor infecții plurimicrobiene. În majoritatea cazurilor avem o asociere de 

germeni aerobi și anaerobi. Când bariera tegumentară este depășită, germenii se 

răspândesc în țesutul celular subcutanat determinând o necroză fascială, cu obstrucția 

vaselor arteriale subcutanate (endarterită obliterantă) care va potența necroza 

țesuturilor subiacente cu respectarea însă a țesutului muscular. 

În 1883 Fournier a descris această patologie la 5 pacienți. De atunci au fost 

publicate în literatură de specialitate aproximativ 500 de cazuri (1). Boala este mai 

frecvent întâlnită la sexul masculin în decadele 3-6 de viață, dar sunt citate în literatură 

și cazuri de FG la sexul feminin și la nou născuți. În Statele Unite incidența bolii este 

de 1.6/100.000 bărbați cu incidența maximă între 50-79 ani (2). Incidența este mai 

mare în țările subdezvoltate din Asia si Africa. 

Inițial s-a considerat că gangrena Fournier are o etiologie idiopatică, dar studiile 

au demonstrat că la majoritatea pacienților originea bolii este reprezentată de o 

infecție localizată a regiunii perineale sau genitale. La aceasta se adaugă traumele 

regiunii anorectale și genitale, traumatismele regiunii pelvine sau perineale, precum 

și intervențiile chirurgicale din aceste zone anatomice. Cel mai frecvent sunt implicați 

germeni din tractul gastrointestinal (30–50%), urmați de tractul urogenital (20– 40%) 

și germenii cutanați (20%) (3). 
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Germenii cel mai frecvent întâlniți în FG sunt germenii aerobi Gram-negativi 

sau coci Gram-pozitivi, de cele mai multe ori fiind vorba de o triplă asociere 

microbiană (Escherichia coli sau Proteus, Enterococcus, Pseudomonas sau 

Klebsiella, iar dintre germenii anaerobi Bacteriodes fragilis). La pacienții cu diabet 

zaharat cel mai frecvent sunt izolați Staphylococcus aureus sau Streptococci (4). 

În gangrena Fournier infecția este rezultatul acțiunii sinergice a unor germeni 

cu potențial infecțios scăzut. Unul dintre germeni poate produce enzime implicate în 

coagularea nutrienților vasculari. Acest lucru determina tromboză vasculară reducând 

suportul vascular al zonei. Hipoxia tisulară apărută permite exacerbarea florei 

anaerobe în timp ce alți germeni pot produce enzime (lecitinază, colagenază) care 

determina digestia enzimatica a barierelor fasciale explicând astfel extensia rapidă a 

infecției. Rata de distrucție fascială este de 2-3 cm/h (5). Aceasta începe de la nivelul 

fasciei perineale superficiale (fascia Colles) și se extinde spre scrot prin fascia Dartos 

și spre peretele abdominal prin intermediul fasciei Scarpa. Implicarea testiculară apare 

rar deoarece vascularizația acestora provine din altă sursă vasculară. 

Acțiunea sinergică a germenilor aerobi și anaerobi și extensia rapidă a 

germenilor de a lungul planurilor fasciale explică rata mare a mortalității în gangrena 

Fournier ce variază între 20-40% în majoritatea cazurilor, iar în anumite situații ajunge 

până la 88% (6). 

Imunosupresia, diabetul zaharat, neoplaziile, HIV, neutropenia, bolile vasculare 

și etilismul cronic reprezintă factori de risc pentru apariția gangrenei Fournier. Mai 

multe studii au arătat că 20-40% din pacienții cu FG prezentau diabet zaharat iar 35 

% erau cunoscuți cu etilism cronic (7). 

În majoritatea cazurilor de FG debutul clinic este insidios cu disconfort scrotal 

și alterarea stării generale. Ulterior apare eritemul local, crește intensitatea dureroasă 

și apare febra >380C și frisonul. De asemenea în stadiile avansate se pot simți crepitații 

la nivelul regiunii ano-rectale ca urmare a microorganismelor producătoare de gaz. În 

majoritatea cazurilor pacienții se prezintă cu un miros fetid, puternic, localizat la 
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nivelul regiunii perineale semn al destrucției și necrozei tisulare. La bărbați infecția 

este localizată în special la nivel scrotal și mai rar la nivelul penisului, dar uneori se 

extinde la nivelul perineului și abdomenului. Musculatura zonei și testiculele nu sunt 

interesate de boală. La femei infecția tinde să intereseze atât vulva cât și perineul. Deși 

diagnosticul este în mare măsură clinic, o biopsie locală care să demonstreze necroză 

tisulară, prezența abceselor și tromboză vasculară poate aduce un plus de diagnostic 

în confirmarea gangrenei Fournier. 

În lipsa unui tratament precoce boala progresează rapid spre stare septică, 

insuficiență multiplă de organe și decesul pacienților. Intervalul debut-intervenție 

chirurgicală <3,2 zile asigură o supraviețuire de 100%, iar un interval peste 11,7 zile 

duce la deces în 100 % din cazuri (8). Adresabilitatea pacienților la spital de la 

momentul debutului bolii poate varia de la 1-30 zile (9). În general pacienții se 

prezintă în camera de gardă în intervalul 2-7 zile de la debutul bolii acuzând edem și 

durere în regiunea perineală, disconfort, exudat purulent sau semnele unui șoc septic. 

 

Prezentare de caz 

Prezentăm cazul unei paciente de 55 ani din mediul urban, care se prezintă în 

compartimentul de urgențe pentru dureri localizate în regiunea perianală stângă, cu 

extensie perilabială stângă și pe coapsă stângă, simptomatologie debutată în urmă cu 

4 zile. Pacienta este consultată în compartimentul de urgență unde se constată la 

examenul obiectiv prezența unei zone de necroză tegumentară localizată la nivelul 

fosei ischiorectale stângi și o altă zonă de necroză la nivelul feței interne a coapsei 

stângi, prin care se exteriorizează un lichid cu aspect cenușiu, urât mirositor. Se 

interpretează cazul inițial ca și flegmon al regiunii perianale stângi, pacienta fiind 

internată într-un serviciu de chirurgie. 

Anamneza si istoricul bolii 

Din datele anamnestice reținem prezența diabetului zaharat tip II, cu 

polineuropatie diabetică secundară, HTA controlată medicamentos, insuficiență 
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ventriculară stângă NYHA II, gușă multinodulară și un sindrom de apnee în somn. 

Antecedentele operatorii includ o histerectomie cu anexectomie bilaterală în urmă cu 

7 ani. Pacienta urmează tratament cronic cu antidiabetice orale (Siofor, Amaryl), 

tratament antihipertensiv (Teretensif, Betaloc Zok, Sevikar) și Eutyrox pentru 

patologia tiroidiană. Din istoricul bolii reținem că boala actuală a debutat insidios în 

urmă cu 4 zile prin senzație de presiune în regiunea perineală, cu astenie, fatigabilitate, 

subfebrilități 37.2-37.5 grd C. Ulterior pacienta acuză accentuarea durerii din regiunea 

perianală și apariția unei zone de indurații perianal stâng ce fuzează anterior spre 

regiunea inghinală stângă. Pacienta se prezintă în regim de urgență, datorită 

simptomatologiei rapid evolutive. 

Examenul obiectiv 

La internare pacienta prezintă stare generală alterată, stabilă hemodinamic și 

respirator, afebrilă 36,50C, TA =100/60 mmHg, frecvența cardiacă 116 bătăi/min, 

respirații 36/min, SaO2 76% și greutate de 96 kg. Examenul cardiopulmonar 

decelează tahicardie sinusală, sonoritate pulmonară prezentă bilateral, simetrică, fără 

raluri pulmonare supraadăugate. Examenul regiunii perineale și examenul urogenital 

evidențiază dureri de intensitate medie la nivel inghinolabial stâng și perianal stâng, 

necroză cutanată pe 2 cm diametru localizată la nivelul fosei ischiorectale stângi și o 

altă zonă de necroză la nivelul feței interne a coapsei stângi, cu secreție purulentă la 

acest nivel și cu zonă de indurație extinsă labial stâng și in regiunea inghinală stânga, 

fără crepitații la palpare.  

Examenul de laborator decelează leucocitoză marcată de 23,4 x109/l, PCR 

39,92 mg/dl, Hb 11.8 g/dl, acid lactic 4.03, hiponatremia 129,9 mmol/l, K 3.83 

mmol/l, creatinină 1.1 mg/dl, uree 92 mg/dl, glicemie 211 mg/dl, TGO 69 U/l, TGP 

76 U/l, FĂ 379 U/l, ph arterial 7,46.  

În context clinic și paraclinic se stabilește diagnosticul de Gangrenă Fournier 

la nivelul regiunii ischiorectale stângi, Diabet zaharat tip II decompensat, 



 
143 

Polineuropatie diabetică, Insuficiență cardiacă NYHA II, Insuficiență 

respiratorie, Insuficiență renală, Sindrom de hepatocitoliză, Şoc septic. 

Ca și elemente de diagnostic diferențial sunt luate în discuție patologii ale 

regiunii perineale care evoluează cu abcese ale țestului celular subcutanat. 

Diagnosticul diferențial în stadiile inițiale ale gangrenei Fournier se face cu vulvita 

gangrenoasă la diabetici, sau intră în discuție limfogranulomatoza inghinală 

ulcerativă, șancrul moale din sifilis sau leziunile ulcerative acute ale regiunii genitale. 

De asemenea se face diagnostic diferențial cu flegmonul regiunii perianale, abcesul 

perianal al fosei ishiorectale sau furuncul zonei inghinale.  

Cazul are indicație chirurgicală absolută fiind o urgență majoră medico-

chirurgicală. După o pregătire preoperatorie adecvată s-a intervenit chirurgical în 

regim de urgență, în rahianestezie cu risc anestezic ASA III mediu. 

 

Tratament  

Intraoperator se identifică o fasceită necrozantă extinsă, ce pornește din fosa 

ischiorectală stângă spre regiunea paralabială stângă, ascensionând pe față internă a 

coapsei stângi până în triunghiul Scarpa, la nivelul ligamentului inghinal stâng.  

S-a practicat o debridare excizională largă ce a cuprins tegumentul, grăsimea 

subcutanată și fasciile musculare fiind identificate multiple colecții fluide, cu aspect 

tulbure și miros fetid. S-a recoltat examen bacteriologic de la nivelul regiunii 

anorectale. De asemenea s-a recoltat examen screening bacteriologic de la nivel 

perianal, anal, tegument în regiunea inghinală 
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Fig. 1. Poarta de intrare fosa ischio-rectală stg.  Fig. 2. Poarta de intrare coapsă stg. 

 

 

    Fig. 3. Necroză țesut celular subcutanat  Fig. 4. Debridare excizională largă  
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Pacienta este transferată în secția Terapie Intensivă, unde urmează tratament de 

reechilibrare hidro-electrolitică, reechilibrare volemică, oxigenoterapie, profilaxia 

anticoagulantă cu Clexane 8000 ui. S-a instituit tratament antibiotic empiric de triplă 

asociere Meropenem, Vancomicină și Metronidazol și tratament antifungic cu 

Fluconazol. Starea generală a pacientei postoperator se menține agravată cu semnele 

clinice și paraclinice ale șocului septic. Probele biologice se mențin alterate: 

Hipoproteinemie 5,54 g/dl, PCR 21.68 mg/dl, Hb 11.6 g/dl Leucocite 28,43 x109/l, ph 

7.4, pO2 72,6 mmHg, glicemie 278 mg/dl, TGO 47 u/l, TGP 41 U/l, K 3,15 mmol/l.  

Din punct de vedere chirurgical pacienta a necesitat 5 reintervenții chirurgicale 

de debridare secvențială a tegumentului, a țesutului celular subcutanat și a fasciilor 

musculare implicate, mergând superior pe coapsă până la nivelul ligamentului 

inghinal stâng și posterior implicând fosă ischiorectală stângă și regiunea paralabiala 

stângă. Pacienta a necesitat anestezie rahidiană sau anestezie generală iv.  

Examenul bacteriologic este obținut în ziua 3 postoperator identificându-se 

prezența Staphylococcus epidermidis cu sensibilitate la antibioticele administrate 

inițial. Examenul bacteriologic pentru screening nu a decelat germeni patogeni.  

Evoluția clinică și paraclinică a pacientei este favorabilă cu ameliorarea 

probelor hepatice, TGO 24 u/l, TGP 18 u/l, ameliorarea glicemiei 156 mg/dl, 

creatinină 0,25 mg/dl, și ameliorarea sindromului inflamator, Leucocite 9,65 x109/l, 

PCR 6,51 mg/dl, și normalizarea electroliților K 3,54 mmol/l, Na 141 mmol/l. Local 

plaga a fost pansată cu soluții antiseptice Betadine, Dermobacter și comprese umede 

îmbibate cu Metronidazol.  
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Fig. 5. Aspect intraoperator - intervenția 5 

 

Pacienta se externează în ziua 12 postoperator ameliorată, cu stare generală 

bună, afebrilă și plagă în curs de granulare cu indicații de pansament la domiciliu și 

control în regim de ambulator la 7 zile de la externare. 

   

    Fig. 6. 1 săptămână de la externare  Fig.7. 2 săptămâni de la externare 
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La 1 lună de la momentul externării, pacienta se adresează secției de Chirurgie 

plastică unde s-a practicat sutura plăgii de la nivelul coapsei si plastia regiunii 

perianale cu lambou muscular si piele liberă despicată, pacienta fiind externată 

vindecată chirurgical. 

  

    Fig. 8. Inchidere plagă triunghi Scarpa  Fig. 9. Plastie fosa ischiorectală stg. 

 

Discuții 

Datorită extensiei rapide a infecției, diagnosticul precoce la FG este vital pentru 

stabilirea unui tratament adecvat și pentru supraviețuirea pacientului. Diagnosticul se 

stabilește pe istoricul bolii, semne și simptome clinice (febră, frison, eritem și edem 

local, prezența crepitațiilor locale și a necrozei cutanate în regiunea perianală, 

perineală și genitală) (10). 

Diagnosticul  

Diagnosticul paraclinic al gangrenei Fournier se stabilește pe baza radiografiei, 

ultrasonografiei, a tomografiei computerizate și a rezonanței magnetice. Prezența la 

examenul radiologic a gazului la nivel subcutanat reprezintă indicație chirurgicală 

absolută . Absența emfizemului subcutanat nu exclude diagnosticul de gangrenă 

Fournier. Datele din literatură raportează prezența emfizemului la 90% dintre pacienți 

(11). Pentru identificarea profundă a gazului și a colecțiilor lichidiene se utilizează 

examinarea ecografică care în plus apreciază și vascularizatia testiculară. Ecografia 
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permite diagnosticul diferențial cu herniile inghino-scrotale voluminoase situații în 

care aerul este decelat intra-lumenal, la nivelul intestinului din sacul herniar. 

Tomografia computerizată identifică îngroșarea țesuturilor moi ale regiunii 

perineale și prezența inflamației locale tisulare. CT identifică îngroșarea fascială 

asimetrică precum și prezența emfizemului subcutanat, edemului tisular, prezența 

colecțiilor subcutanate și a abceselor regiunii perineale. De asemenea CT poate 

identifica sursa infecțioasă – abcese perineale, fistule perianale, procese infecțioase 

intraabdominale și retroperitoneale. 

Examenul histologic evidențiază necroza fasciilor superficiale și profunde, 

coagularea intravasculară, prezența înfiltratului inflamator tisular și a detritusurilor 

necrotice. Patognomonic este tromboza vasculară a vaselor ce irigă țesuturile 

implicate.  

Gangrena Fournier este determinată de asocierea mai multor microorganisme 

ceea ce determină o infecție severă cu afectare tisulară extensivă. De aceea gangrena 

Fournier necesită un tratament chirurgical rapid și agresiv care să îndepărteze toate 

țesuturile infectate și devitalizate. Sepsa este definită în prezența unui sindrom 

inflamator sistemic caracterizat prin febră >380C sau hipotermie <360C, tahicardie 

>90/min, tahipnee >20/min, leucocitoză >12 000/µl sau leucopenie <4000/µl. În cazul 

hemoculturilor negative sepsa se definește prin prezența tuturor acestor criterii, iar 

dacă hemoculturile sunt pozitive sepsa este definită în prezența a doar 2 criterii. Șocul 

septic reprezintă sepsa asociată cu hipotensiune în ciuda resuscitării hidroelectrolitice.  

Deoarece tabloul clinic al bolii este heterogen este important să se stabilească 

gradul de severitate al acestei patologii că prim pas în strategia terapeutică. Pentru 

acest lucru se va stabili scorul de severitate Fournier’s Gangrene Severity Index 

(FGSI). Acesta cuprinde 9 parametrii: temperatura, frecvența cardiacă, frecvența 

respiratorie, nivelul seric Na și K, creatinina, nivelul bicarbonatului, hematocritul și 

nivelul leucocitelor. Fiecare parametru variază ca valoare de la 0-4. Un scor > 9 se 
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asociază cu o rată de deces de cca 75% iar un scor < 9 se asociază cu o supraviețuire 

de până la 78%. 

Dezavantajul major la FGSI este dificultatea aplicării sale că urmare a 

numărului mare de variabile. Într-un studiu recent din 2014 Lin a demonstrat că 

hematocritul, creatinina și potasiul sunt variabilele scorului FGSI cel mai bine corelate 

cu mortalitatea. A dezvoltat un scor simplificat pentru Gangrena Fournier “ Simplified 

FGSI (SFGSI)” cu aceeași sensibilitate și specificitate Valoarea acestora variază între 

0-4 puncte iar o valoare > 2 are o sensibilitate și o specificitate de 87% respectiv 77% 

pentru decesul pacienților (12). 

Tratamentul urmareste obtinerea stabilitatii hemodinamice, administrarea 

antibioticelor cu spectru larg si debridare chirurgicală promptă, precum si 

managementul complicațiilor și a comorbidităților.  

Conform principiilor Advanced Trauma Life Support esential în tratamentul 

pacienților cu gangrena Fournier este stabilizarea funcției cardio-pulmonare, 

resuscitarea hidrică și dacă e necesar asocierea transfuziilor sanguine. Imediat dupa 

stabilizarea pacientului este necesară debridarea urgentă a tuturor zonelor necrotice 

până în țesut sănătos și antibiticoterapie. Debridarea chirurgicală este indicată ori de 

câte ori reapar țesuturi devitalizate. 

Terapia empirică cuprinde administrarea de gentamicină, clindamicină, 

ampiplus (ampicilină și sulbactam), cefalosporine de generație III. Aceasta trebuie 

rapid instituită până după obținerea antibiogramei când tratamentul antibiotic este 

modificat conform indicațiilor. Antibioticul ales trebuie să fie eficient față de 

Stafilococi și Streptococci gram negativi, E. coli, Pseudomonas, Bacteroides și 

Clostridium. Tripla asociere este recomandată de fiecare dată, utilizând o asociere de 

Cefalosporine de generația III sau Aminoglicozide cu Penicilină și Metronidazol. 

Noile ghiduri recomandă administrarea de Carbapenemi (Imipenem,meropenem, 

ertapenem) sau Piperazilina-Tazobactam cu atât mai mult cu cât au o nefrotoxicitate 

mult mai mică.  
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Intervenția chirurgicală trebuie să fie făcută cât mai repede posibil pentru a 

îmbunătăți prognosticul pacienților. Intervențiile chirurgicale multiple sunt mai 

degrabă regulă în managementul chirurgical al pacienților cu gangrenă Fournier cu o 

medie a intervențiilor de 3.5 proceduri/pacient. În cele mai multe cazuri nu este 

dificilă identificarea țesuturilor necrotice de cele îndemne, deoarece țesuturile 

devitalizate pot fi ușor separate prin disecție boantă, țesuturile sănătoase fiind mai 

ferme și mai aderente de planurile subiacente. Nu este necesară debridarea 

chirurgicală a musculaturii subiacente deoarece acesta nu este implicată în procesul 

infecțios.  

Colostomia poate întra în discuție ca și atitudine chirurgicală la pacienții cu 

infecție perineală severă și implicarea sfincterului anal, raționamentul pentru diversia 

locală fiind reprezentat de scăderea numărului de germeni de la acest nivel și 

accelearea vindecării plăgii chirurgicale. Colostomia nu elimină necesitatea 

debridărilor multiple. Poate în schimb favoriza reluarea precoce a alimentației orale 

favorizând vindecarea plăgii și recuperarea pacientului.  

Oxigenoterapia hiperbară poate întra în discuție ca și varianta terapeutică. 

Pacientul este plasat intr-un mediu controlat, cu presiune crescută a oxigenului, astfel 

încât va respira 100% oxigen crescând astfel oxigenarea arterială și tisulară, 

optimizând fagocitoza neutrofilelor, inhibând creșterea germenilor anaerobi și 

stimulând proliferarea fibroblastelor și angiogeneza, cu reducerea edemului tisular și 

crescând transportul intracelular al antibioticelor. 

Vacuum terapia cu presiune negativă poate fi aplicată în cazul gangrenei 

Fournier deoarece îmbunătățește vindecarea tisulară și reduce defectele parietale 

favorizând recuperarea pacientului.  

Odată ce infecția este controlată atât sistemic cât și local, medicul trebuie să 

managerieze defectele tisulare extensive secundare multiplelor debridări chirurgicale, 

cu scopul de a îmbunătăți recuperarea și de a asigura o bună calitate a vieții. 
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Chirurgia plastică reprezintă o opțiune serioasă la pacienții cu gangrenă 

Fournier. Aceasta se va efectua abia după obținerea țesutului de granulație la nivelul 

plăgii. Plastia cu piele liberă despicată este cea mai utilizată tehnică pentru defectele 

regiunii perineale și scrotale. La pacienții cu defecte perineale mari și profunde se va 

utiliza mioplastia cu lambou de mușchi gracilis. Vascularizația bogată a lamboului 

oferă o rezistență crescută a lamboului la inocularea bacteriană asigurând astfel 

vindecarea zonei. O alternativă o reprezintă lamboul pudental al coapsei a cărui 

vascularizație este determinată de ramurile terminale ale arterei pudentale interne. 

 

Concluzie 

Extensia rapidă a infecției la țesuturile profunde, de a lungul fasciilor 

subcutanate și musculare, discrepanța dintre modificările locale tegumentare, de la 

eritem până la necroză, și absența sensibilității dureroase ca urmare a destrucției 

filetelor nervoase de la nivel tegumentar și țesutul subcutanat subestimează severitatea 

gangrenei Fournier. Pacienții se adresează tardiv medicului astfel încât rata 

mortalității este de 21.1% - 50% în primele 3 zile de la internare (13).  

Pacienții cu gangrenă Fournier reprezintă o urgență absolută și trebuie tratați 

prin abord multidisciplinar. Intervenția chirurgicală imediată, asociată cu 

administrarea de antibiotice este obligatorie pentru acești pacienți pentru a îmbunătății 

prognosticul. 

Din păcate, cu toate aceste strategii terapeutice, cu progresul obținut în medicină 

și în terapie intensivă, gangrena Fournier își menține rata crescută a mortalității în 

rândul pacienților interesați de boală. Pentru ameliorarea prognosticului trebuie ca în 

viitor boala să fie cunoscută atât de pacient cât și de clinicieni cu scopul de a scurta 

faza preclinică (timpul de supraviețuire), abordul inderdisciplinar în clinici terțiare 

fiind singurele capabile să crească supraviețuirea.  
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Am obținut consimțământul informat al pacientei pentru publicarea acestor 

date. 
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la veninul de albină – evaluată prin teste de provocare cu  

albină 

 

1Adriana Muntean, 2Corina Bocșan, 1Diana Deleanu 

 

1Imunologie-Alergologie, UMF „Iuliu Hațieganu”, Cluj Napoca, Romania  

2Farmacologie, UMF „Iuliu Hațieganu”, Cluj Napoca, Romania 

 

 Introducere 

Reacțiile alergice sistemice la veninul de insecte din ordinul Hymenoptera (care 

include diverse tipuri de albine și viespi: Apis mellifera, Bombus pennsylvanicus, 

Vespula vulgaris , Dolichovespula maculate, Polistes annularis, Vespa crabro, 

Solenopsis invicta) pot pune în pericol viața pacienților (1, 2). 

Studiile epidemiologice raportează o prevalență a reacțiilor sistemice 

anafilactice, autoraportate de pacienți, între 0,3% și 7,5%. Prevalența reacțiilor 

sistemice în rândul apicultorilor și familiile acestora este ridicată între 14% și 43% (3, 

4). 

Diagnosticarea exactă a alergiei la venin este importantă deoarece pacienții cu 

alergie la venin sunt candidați pentru imunoterapia cu alergen, un tratament care poate 

reduce mult riscul reacțiilor severe recurente (1). Diagnosticarea alergiilor de tip 

imediat la înțepăturile de insecte din ordinul Hymenoptera este bazată pe istoricul 

clinic sugestiv și testarea prezenței anticorpilor imunoglobulinei E (IgE) specifice la 

venin, iar in unele cazuri testele cutanate prick si intradermice. Foarte rar sunt 

necesare pentru diagnostic testul de provocare cu insectă. (1,2). 

 Tipuri de reacții - Reacțiile la insectele din ordinul Hymenoptera sunt în general 

împărțite în reacții locale și sistemice.  
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• Reacții locale - O reacție locală este definită ca orice reacție în care semnele și 

simptomele sunt limitate la țesuturile care sunt învecinate cu locul înțepăturii. 

Majoritatea persoanelor dezvoltă doar reacții locale minore la înțepătura de 

Hymenoptere, care nu sunt considerate o formă de reacție alergică. 

Mai puțin frecvent, pacienții pot prezenta reacții locale mari (LLR). Un LLR 

constă în umflături dureroase și eritem limitate la țesuturile cutanate și 

subcutanate, învecinate cu locul înțepăturii. Zona afectată este de obicei> 10 cm 

diametru, durata de la 24 până la 48 de ore și uneori poate dura 3 până la 10 zile 

(5). 

• Reacții sistemice - Reacțiile alergice sistemice determină semne și simptome 

aflate la distanță de locul înțepăturii și includ un spectru de manifestări, variind de 

la ușoare la amenințătoare de viață. Reacțiile sistemice pot fi împărțite în 

continuare în reacții care implică afectare multiplă de sisteme și organe, și reacții 

limitate la nivelul pielii. Cea mai folosită clasificare a reacțiilor la înțepătura de 

Hymenoptera este cea introdusă de Mueller. (Tabel 1.) (6) 

O reacție anafilactică implică semne și simptome ale reacției alergice IgE 

mediate care afectează în mod tipic mai mult de un sistem. Pielea (urticarie și 

angioedem) este frecvent implicată, dar și simptomele respiratorii sau circulatorii sunt 

de asemenea destul de frecvente. Unele dintre cele mai severe reacții (de exemplu, 

hipotensiune bruscă) apar în absența oricăror constatări ale afectării cutanate sau pot 

fi refractare la doze unice sau multiple de epinefrină (7). 

Reacția sistemică cutanată (sau reacția cutanată generalizată) constă în semne și 

simptome limitate la nivelul pielii (prurit, eritem, urticarie și / sau angioedem), care 

este de obicei răspândită și implică zone cutanate aflate la distanță de locul înțepăturii. 

Reacțiile care implică angioedemul limbii sau gâtului, care ar putea compromite căile 

respiratorii, sunt în general excluse din această categorie și sunt considerate reacții 

anafilactice (5). 

 



 
156 

Tabel 1. Clasificarea reacțiilor sistemice la înțepătura de insectă după H. L. Mueller 

Grad 1 Urticarie generalizată, mâncărime, stare de rău și anxietate 

Grad 2 Oricare dintre cele de mai sus plus două dintre următoarele: angioedem, 

constricție toracică, greață, vărsături, diaree, durere abdominală, amețeli 

Grad 3 Oricare dintre cele de mai sus plus două sau mai multe dintre următoarele: 

dispnee, wheezing, stridor, dizartrie, răgușeală, slăbiciune, confuzie, 

senzație de dezastru iminent 

Grad 4 Oricare dintre cele de mai sus plus două sau mai multe dintre următoarele: 

scăderea tensiunii arteriale, colapsul, pierderea conștiinței, incontinența, 

cianoza. 

 

 Tratamentul reacțiilor IgE- mediate la înțepăturile de insecte includ terapia 

reacției sistemice și terapia profilactică (imunoterapia specifică cu venin).  

 Managementul acut al anafilaxiei induse de venin este similar cu tratamentul 

anafilaxiei de alte cauze, injecția intramusculară de epinefrină în coapsa anterolateral 

fiind medicamentul de primă intenție. 

Protocolul de management al anafilaxiei: 

- adrenalină i.m. (1 mg / ml): Administrare între 0,3 și 0,5 mg intramuscular, de 

preferință în coapsă regiunea mediană exterioară. Se poate repeta la fiecare 5-15 

minute (sau mai frecvent), după cum este necesar. Dacă adrenalina este injectată 

prompt i.m., majoritatea pacienților răspund la una, două sau cel mult trei doze. Dacă 

simptomele nu răspund la administrarea i.m. trebuie preparată, adrenalină i.v. pentru 

perfuzie. 

- pacientul trebuie așezat în poziție culcat și extremitățile inferioare ridicate. 

- oxigenoterapie: 8-10 L / minut prin mască de față . 

- soluție salină: în cazul hipotensiunii 1 până la 2 litri i.v.. Se repetă, după cum 

este necesar. Se pot produce schimbări masive de redistribuție a lichidelor, cu pierdere 

severă a volumului intravascular. 
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- salbutamol: pentru bronhospasm rezistent la adrenalină i.v.. Se repetă, după 

cum este necesar (8). 

 Imunoterapia cu venin (VIT) este foarte eficientă pentru tratamentul pacienților 

cu reacții alergice sistemice (SAR) la veninul Hymenoptere. În ansamblu, VIT reduce 

șansa de a avea o reacție alergică severă la o înțepătură de insectă cu 90% (1,9). 

Imunoterapia asigură protecție la peste 95% dintre pacienţii alergici la veninul de 

viespe și 80-90% dintre cei alergici la veninul de albină, aceștia nu vor dezvolta 

simptome alergice sistemice. Restul de obicei au simptome ușoare. De asemenea, sa 

demonstrat că VIT îmbunătățește semnificativ calitatea vieții legate de sănătate (9). 

 

Prezentare de caz  

Sora și frate cu tată apicultor, fără antecedente heredocolaterale și personale 

patologice: SO, sex feminin, prezentare in 2008 la vârsta de 5 ani și SA, sex masculin, 

prezentare in 2010 la vârsta de 6 ani. 

 SO prezintă la vârsta de 3 ani după înțepătură de albina în piciorul drept, în plină 

stare de sănătate după 15 min, eritem generalizat al tegumentelor, prurit cutanat, 

urticarie, edeme ale pleoapelor și buzelor, rinită (rinoree, strănut, obstrucție nazală), 

conjunctivită (rupere, ochi roșii), dispnee, senzație de apăsare în piept, anxietate, 

confuzie. Aceste simptome s-au repetat după următoarele înțepături, în mână și picior, 

un număr total de 5 episoade. Părinții cheamă departamentul de urgență de fiecare 

dată, fetița era bine în decurs de o oră, după tratamentul de urgență (adrenalină). Mama 

i-a dat și AH1 (antihistaminic H1 nesedativ), desloratadină sirop 5 ml de fiecare dată. 

Mama a avut la unul din episoade și i-a administrat Anapen junior (seringă preumplută 

cu adrenalină 0,15 mg), după care fetița și-a revenit rapid, nemaifiind necesară 

intervenția ambulanței. 

 SA prezintă la vârsta de 3,5 ani după înțepătură de albina în mâna stângă, în 

plină stare de sănătate după 30 min, eritem generalizat al tegumentelor, prurit cutanat, 

urticarie, edeme ale pleoapelor și buzelor, dispnee, senzație de apăsare în piept, 
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anxietate, confuzie. Aceste simptome s-au repetat după următoarea înțepătură, în 

picior, un număr total de 2 episoade. Părinții cheamă departamentul de urgență de 

fiecare dată, fetița era bine în decurs de o oră, după tratamentul de urgență 

(adrenalină). Mama i-a dat și AH1(antihistaminic H1 nesedativ), desloratadină sirop 

5 ml de fiecare dată.  

 Paraclinic este confirmat la ambii pacienți diagnosticul de: Anafilaxie grad 3 la 

înțepătură de albină, prin dozare de IgE specific la venin de albină. Părinții au decis 

ca ambii copii să urmeze imunoterapie specifică pentru venin de albină (VIT) 

(Tabel.2) 

 

Tabel. 2. Valori paraclinice și evoluție 

Parametri SO, sora SA, frate 

IgE specifice venin de 

albină-inițial 

41UI/ml 8.38 UI/ml 

IgE specifice venin de 

viespe- inițial 

Sub 0.35 UI/ml Sub 0.35 UI/ml 

Triptaza serică bazală 6.7 mcg/l 7.8mcg/l 

Grad anafilaxie  Anafilaxie Grad 3 

Mueller 

Anafilaxie Grad 3 Mueller 

VIT- inițiere  La vârsta de 5 ani și 9 luni La vârsta de 5 ani și 10 

luni 

Reacții adverse la VIT Mai multe reacții 

sistemice în perioada de 

escaladare a dozelor 

Fără reacții sistemice în 

perioada de escaladare a 

dozelor 

Administrare adrenalină 

pe perioada VIT 

Administrare adrenalină 

de 11 ori pentru reacții 

anafilactice 

Fără necesar de adrenalină 
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Atingere doza optimală a 

VIT 1ml din concentrația 

de 100mcg/ml 

1,5 ani 1 luna 

IgE specifice venin de 

albină-la 3 ani de VIT 

1.05UI/ml 0.15UI/ml 

Ig G4 specifice venin de 

albină-la 3 ani de VIT 

45 mg/l 24 mg/l 

Test de provocare cu 

albină- la 5 ani de VIT 

Anafilaxie Grad 1 Mueller Fără reacție 

 

 Cei doi frați au urmat același tratament: imunoterapie specifică pentru venin de 

albină (VIT) cu Venomenhal®, dar răspunsul la terapie și evoluția lor au fost diferite. 

Băiatul nu a avut evenimente adverse pe perioada inițierii VIT, iar fetița a avut 

multiple reacții adverse de tip anafilaxie, motiv pentru care s-a ajuns foarte greu la 

doza optimala de VIT. Ca și evoluție la fetița s-au păstrat valori crescute ale IgE 

specific la veninul de albină cu creștere a Ig G4 specific la veninul de albină, iar 

băiatului i-au scăzut IgE specifice la veninul de albină până la valori normale,cu 

creștere moderată a Ig G4 specific la veninul de albină.  

 S-a decis efectuarea testului de provocare cu albină, acesta este „gold standard” 

în evaluarea reactivității post înțepătură, și a eficacității VIT. Băiatul nu a avut reacție 

post înțepătură, în schimb fetița a prezentat Anafilaxie Grad 1 Mueller (reacție locală 

extinsă, conjunctivită, urticarie ușoară- 3 papule) (foto1 și 2). Astfel băiatul a 

întrerupta VIT iar fetița continuă încă 5 ani de VIT. 
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Foto 1: Înțepătura de albină- si urticaria la distanță 

 

Foto 2: urticaria la distanță de înțepătura de albină 



 
161 

Discuții 

 Istoricul clinic, IgE specifice și testele cutanate sunt instrumente foarte 

importante pentru diagnostic și uneori suficiente, în alergia la venin de hymenoptere. 

Există studii care au arătat că unii pacienți cu IgE specifice negative si teste prick 

negative pentru venin de hymenoptere, pot avea reacții sistemice recurente la 

intepatura. De asemenea, există dovezi care arată faptul că doar un sfert din pacienții 

cu o reacție sistemică la înțepătura de hymenoptere, în istoricul medical va dezvolta 

o reacție sistemică la testul de provocare (10). În practica de zi cu zi decizia de 

imunoterapie este bazată pe evaluarea clinică, IgE specifice și testele prick . 

 De la sfârșitul anilor 1970, imunoterapia (hiposensibilizarea) cu veninuri de 

Hymenoptere a fost disponibilă pentru tratamentul pacienților alergici la acestea. 

Procedura este foarte eficientă: aproximativ 80-100% dintre cei care anterior au 

reacționat sistemic, atunci când sunt reînțepați nu mai au reacții alergice la 

aproximativ un an după începerea tratamentului (11). Indicațiile și protocoalele pentru 

imunoterapia cu venin sunt diferite, dar toate vizează atunci când este posibil atingerea 

unei concentrații optimale de venin de 100 mcg. Eficiența imunoterapie este evaluată 

uzual numai determinând IgG4 specifice față de veninul de hymenoptere și scăderea 

IgE specifice împotriva veninului de Hymenoptere. Multe studii însă arată că creșterea 

Ig G4 se poate datora și înțepăturilor multiple.(1)  

 Riscul unei reacții alergice sistemice recurente (SAR) la o înțepătură după 

oprirea tratamentului cu VIT scade (12). După trei până la cinci ani de VIT, 

majoritatea pacienților care opresc VIT vor rămâne protejați de SAR recurente, ceea 

ce reprezintă durata minimă recomandată a terapiei (13).  

● Cel puțin trei ani de tratament - Mai multe studii prospective au evaluat 

protecția oferită de VIT dacă a fost administrată timp de cel puțin trei ani și apoi a fost 

oprită. De remarcat că, majoritatea pacienților din aceste studii au fost selectați 

deoarece au prezentat dovezi ale unei reduceri a sensibilității la venin ca răspuns la 

VIT, fie prin teste cutanate sau prin teste serice, fie datorită faptului că au fost bine la 
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o înțepătură ulterioară. După trei ani de VIT, 83 până la 100% dintre pacienți au rămas 

protejați împotriva SAR-urilor recurente în primii trei ani după oprire. Majoritatea sau 

toți pacienții care au dezvoltat SAR-uri cu înțepături repetate după oprirea VIT au 

avut doar simptome ușoare.(8) 

● Cel puțin cinci ani de tratament - Studiile cu 5 ani sau mai mult de tratament 

prezintă rate de protecție ușor mai ridicate. Într-un studiu, procentul pacienților care 

au dezvoltat SAR după oprirea VIT a fost semnificativ mai mic (5%) dintre pacienții 

care au primit VIT timp de ≥50 luni, comparativ cu 18% dintre cei care au primit 

tratament de la 33 până la 49 de luni (14). Un alt studiu a evaluat 74 de pacienți tratați 

cu VIT timp de cel puțin cinci ani, care s-au oferit voluntar pentru a opri tratamentul 

și au fost supuși la teste de provocare la fiecare doi ani (15). De-a lungul următorilor 

doi până la cinci ani, simptomele sistemice au apărut la 7 din 74 pacienți (10%) sau 

la 8 din 270 de provocări (3%), și doar două reacții au necesitat injectarea de 

epinefrină.  

 Durata optimă a imunoterapiei cu veninuri este mai puțin bine definită și este 

discutată inclusiv administrarea pe toată durata vieții la anumiți pacienți deși costurile 

acesteia sunt crescute (8).  

 Testul de provocare cu insectă vie în alergia la hymenoptere au fost adesea pusă 

la îndoială ca necesitate. Testele de provocare sunt un pilon important al 

diagnosticărilor alergologice, și acest lucru este valabil și pentru alergia la veninul de 

insecte. Rezultatul acestor teste depinde de selectarea corectă a pacienților cu alergie 

la venin de Hymenoptera și de severitatea reacțiilor pacienților, care este determinată 

nu numai de sensibilizarea la venin,, dar probabil și de alți factori (de exemplu, 

intervalul de la ultima reacție la înțepătură, stres fizic sau emoțional sau boală 

inflamatorie asociată).Factorii care ar putea interfera cu rezultatul re-înțepăturii sunt 

cunoscuți doar parțial; variabilele care trebuie să fie cunoscute sunt legate și de 

biologia insectelor, și trebuie luate în considerare atunci când se efectuează teste de 

provocare cu insectă vie (16).  
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 Informații clare privind starea reactivității un pacient este obținută numai atunci 

când simptomele sistemice apar la testul de provocare cu insectă și chiar și atunci 

pacientul ar putea să nu reacționeze la o re-înțepătură ulterioară. Lipsa de răspuns a 

pacientului la o înțepătură de Hymenoptera poate indica absența sensibilizării, dar se 

poate datora și altor influențe decât pierderea reactivității alergice. Prin urmare, 

protecția individuală obținută prin imunoterapie nu poate fi dovedit prin provocarea 

cu insectă în toate cazurile. Însă ratele de reacție la testele de provocare efectuate la 

pacienți tratați cu VIT sunt mult mai mici față de cei netratați, dovedit in numeroase 

studii. Acest lucru indică faptul că eficacitatea terapeutică a VIT poate fi evaluată cel 

mai corect la pacienți prin teste de provocare (8). 

 La un pacient cu alergie la venin de la Hymenoptera, înțepătura de insectă poate 

induce anafilaxie, care are potențial de a pune viața în pericol. Mai mult decât atât, o 

înțepătură de insecte poate sensibiliza sau acționa ca un rapel. Astfel, necesitatea 

testului de provocare trebuie cântărită cu atenție. Imunoterapia este un mijloc extrem 

de eficient în tratarea pacienților cu alergie la venin mediată de IgE la veninul 

insectelor din ordinul Hymenoptera. Riscul unei provocări deliberate cu insectă la 

pacientul tratat cu VIT este mai mică decât cea a unei înțepături accidentale, deoarece, 

în caz de anafilaxie, tratamentul de urgență va fi disponibil imediat. În plus, în timpul 

provocării cu insectă un număr mare de pacienți tratați cu imunoterapie, nu au 

reacționat și nu a fost observată o creștere a severității în comparație cu reacțiile 

anterioare (17). Majoritatea pacienților au fost protejați de VIT și doar câțiva au 

dezvoltat încă simptome alergice ușoare și sistemice. Eficacitatea insuficientă a 

terapiei poate fi identificată prin testul de provocare și protecția completă va fi 

realizată în multe cazuri de o creștere a dozei de venin utilizată pentru tratament și 

prelungirea perioadei de administrare (16). 

 Un argument împotriva a testul de provocare unui pacient tratat este acela că: o 

re- înțepătură ulterioară nu este un eveniment obligatoriu și ar putea chiar să fie evitat. 

Cu toate acestea, dacă aceasta ar fi așa, imunoterapia nu ar fi, de asemenea, necesară. 
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Desigur, o provocare bine tolerată crește mult calitatea vieții pacientului, care este 

frecvent îngrijorat despre posibilele consecințe ale re-expunerii la o înțepătură 

ulterioară de insectă. 

Posibilitatea ca un test de provocare cu insectă să poată sensibiliza sau acționa 

ca un rapel nu poate fi exclusă chiar și la pacienții tratați. Acest lucru trebuie luat în 

considerare, în special când se efectuează teste provocatoare după întreruperea 

tratamentului. Majoritatea medicilor alergologi din Europa și din SUA refuză din 

motive etice să efectueze teste de provocare cu insectă la pacienți netratați cu potențial 

de alergii fatale (8). 

   

 Concluzie și particularități 

Testul de provocare cu insectă vie este cel mai real test, care poate dovedi 

eficiența imunoterapie la veninul de albină. Acest test implica riscuri și se face în 

unitate dotată cu secție de terapie intensivă și cu consimțământul informat al 

pacientului sau a tutorelui legal. Cazurile prezentate arată ca deși pot avea același fond 

genetic, există multipli factori care pot influența eficiența imunoterapiei cu venin la 

pacienții alergici la veninul de Hymenoptere.  

 

S-a obținut acordul părinților pentru publicarea datelor cazurilor.  
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Introducere 

Stenoza aortică valvulară reprezintă o îngustare a orificiului de deschidere al 

valvei aortice care determină un grad de obstrucție al fluxului sanguin la ieșirea din 

ventriculul stâng. Stenoza aortică este cea mai frecventă valvulopatie întâlnită în 

populația generală, cu o prevalență crescândă odată cu înaintarea în vârstă. Gradarea 

severității stenozei aortice se face pornind de la scleroza valvulară (în care nu avem 

obstrucție la trecerea sângelui prin orificiul valvular, doar o îngroșare ușoară a 

cuspelor) până la stenoză aortică strânsă (când există o deschidere limitată a valvei cu 

obstrucție severă) (1).  

Tratamentul curativ pentru stenoza aortică severă simptomatică poate fi făcut 

prin două intervenții: schimbarea valvulară efectuată chirurgical sau implantarea de 

valvă aortică transcateter (TAVI). Alegerea între aceste două intervenții se face 
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evaluând riscul chirurgical, caracteristicile clinice și anatomice ale pacientului de 

către o echipă multidisciplinară (HEART team) (2).  

TAVI este o procedură intervențională prin care se introduce un cateter cu o 

valvă biologică neexpandată până la nivelul orificiului aortic, unde aceasta se va 

expanda gradual preluând astfel funcția valvei native (3). Această tehnică se 

realizează și în Cluj-Napoca de o perioadă de aproximativ 2 ani. 

Prezentăm cazul unei paciente vârstnice cu stenoză aortică foarte severă, 

simptomatică de 5 ani, care a refuzat în mod repetat schimbarea valvulară chirurgicală 

și care, din cauza agravării importante a simptomatologiei și a posibilității de efectuare 

TAVI a urmat această intervenție cu rezultate bune.  

 

Prezentare de caz 

Pacientă în vârstă de 84 de ani, cunoscută cu stenoză aortică severă de 10 ani, 

simptomatică de 5 ani (dispnee la eforturi mici, dispnee paroxistică nocturnă cu 

ortopnee, angină pectorală la eforturi moderate), se prezintă în serviciul nostru pentru 

evaluarea posibilității de efectuare TAVI. Precizăm că pacienta a avut multiple 

spitalizări în ultimul an pentru decompensare cardiacă, ceea ce a condus în urmă cu 6 

luni la efectuarea unei valvuloplastii cu balon cu rezultate suboptimale și complicații 

periprocedurale (hemopericard și hematom la nivelul arterei femurale drepte). Asociat 

prezintă insuficiențe valvulare minore, insuficiență cardiaca cronică NYHA III, diabet 

zaharat tip 2 sub tratament cu antidiabetice orale, gonartroza și coxartroză bilaterale, 

cifoză dorsală importantă. 

Obiectiv pacienta prezenta zgomote cardiace ritmice, suflu sistolic grad V/VI 

audibil în toate focarele cardiace, cu iradiere carotidiană, TA=110/70 mmHg, AV= 

78/min, fără alte modificări patologice. Biologic se descrie minimă retenție azotată, 

ușoară hiperglicemie, NT-proBNP ușor crescut. Electrocardiografic s-a decelat 

hipertrofie ventriculară stângă cu modificări secundare de fază terminală, aspect 

detectabil electrocardiografic la majoritatea pacienților cu stenoză aortică strânsă (1). 
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S-a efectuat ecografia cardiacă care a relevat o hipertrofie ventriculară stângă, cu o 

fracție de ejecție depreciată (FE=40%), o stenoză aortică degenerativă foarte severă 

(G mediu= 86 mmHg, V max= 5,6 m/s, AVA=0,4 cm2) și insuficiențe valvulare 

minore (aortică, mitrală, tricuspidiană).  

Ne aflăm deci în fața unei paciente vârstnice cu stenoză aortică foarte severă, 

simptomatică. Singurul tratament curativ în cazul de față este înlocuirea valvulară. 

Pentru a vedea care dintre cele două proceduri amintite anterior este cea mai potrivită 

pacientei noastre a fost nevoie de mai multe investigații. În primul rând, s-au calculat 

scorurile de risc chirurgical, cele mai frecvent utilizate fiind STS score = 7,2 % și 

EUROSCORE II = 4,9 %, ambele atestând un risc chirurgical intermediar (4). Aceste 

scoruri nu conțin toți factorii de risc care ar putea influența prognosticul în urma unei 

intervenții chirurgicale, aceștia trebuind luați în considerare suplimentar față de 

scorurile chirurgicale (1). Factorii de risc suplimentari prezenți la pacienta noastră 

sunt fragilitatea moderată și cifoza dorsală importantă. 

S-au continuat investigațiile prin efectuarea unei coronarografii pentru atestarea 

anatomiei arterelor coronare și a indicației de revascularizare a bolii coronariene, 

necesitatea revascularizării chirurgicale înclinând balanța către înlocuirea chirurgicală 

a valvei aortice. Pacienta noastră nu a prezentat leziuni semnificative coronarografice. 

Având în vedere încadrarea pacientei în risc chirurgical intermediar cu prezența 

unor factori de risc suplimentari, decizia pentru alegerea strategiei optime trebuie 

luată de către HEART team. S-a discutat cazul de către această echipă 

multidisciplinară care a decis că pacienta ar avea mai multe beneficii în urma 

efectuării TAVI. (2)  

Tehnica de TAVI cu cea mai mare experiență este cea prin abord transfemural. 

Pentru a vedea daca există un acces optim pentru această intervenție, pentru a 

caracteriza mai bine rădăcina aortei, a orificiului valvular, a distanței de la nivelul 

orificiului până la ostiile arterelor coronare este necesară efectuarea unei tomografii 

computerizate multislice (MSCT) (4). (Fig. 1, 2, 3, 4, 5). 
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Fig. 1. MSCT – Dimensiunile inelului aortic 

 

Fig. 2. MSCT - Dimensiunile rădăcinii aortice 



 
171 

 

Fig. 3. MSCT – Distanța inel – ostii coronare 

Având în vedere rezultatele favorabile ale MSCT-ului pentru efectuarea TAVI, 

cu un abord optimal vascular, fără să existe trombi la nivelul ventriculului stâng, cu 

morfologii si dimensiuni ale arterelor femurale, iliace, aorta și valva aortică ce se 

pretează acestei intervenții, se efectuează această procedură.  

TAVI se realizează în anestezie generală, pacienta fiind intubată oro-traheal și 

ventilată mecanic, cu control ecografic transesofagian. Intervenția a durat aproximativ 

3 ore. 

În imaginile de jos (Fig. 7, 8, 9) se poate observa expandarea treptată a protezei 

valvulare biologice la nivelul valvei native, preluând funcția acesteia. S-a utilizat o 

valvă biologică autoexpandabilă Medtronic Evolut R, care are opțiunea de recapturare 

pentru o poziționare mai bună, o rată de leak paraprotetic mult mai mică și o acuratețe 

mai mare în poziționare față de valvele din generația precedentă. 
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Fig. 4, 5, 6. MSCT, secțiune frontală – abord vascular femural, iliac, aortic optim; fără 

trombi la nivelul cavităților cardiace, fără imagini de endocardită infecțioasă 

 

 

Fig. 7, 8, 9. Angiografie și cateterism cardiac – expansionarea treptată a valvei 

biologice autoexpandabile Medtronic Evolut R 

 

Post-procedural s-a efectuat ecografie transtoracică pentru evaluarea 

funcționalității endoprotezei și apariției complicațiilor. Aceasta a pus în evidență o 

poziționare corectă a stentului valvei, o mobilitate și o grosime normală a cuspelor, 

un flux transprotetic normal (V max sub 3m/s, gradient mediu sub 20 mmHg, și indice 

de permeabilitate peste 0.3), fără obstrucție la acest nivel și o regurgitare aortică 
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paraprotetică moderată (Fig 10, 11, 12, 13), cu o creștere a FE a ventriculului stâng la 

49 % după o săptămână (5).  

Fiind o procedură invazivă există riscul de complicații pre, intra și 

postprocedurale (3). Dintre acestea, pacienta noastră a rămas cu o anemie moderată 

în urma hemoragiei intraprocedurale de la nivelul abordului vascular femural și cu o 

regurgitare aortică paraprotetică moderată.  

 

Fig. 10. Ecografie transtoracică, secțiune parasternal ax lung - poziționarea 

corectă a stentului, grosime normală a cuspelor 
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Fig. 11. Ecografie transtoracică, secțiune apical 5 camere – poziționarea stentului, 

aspectul normal al cuspelor 

 

Fig. 12. Ecografie transtoracică, secțiune apical 5 camere, Doppler Color – 

regurgitare paraprotetică aortică 
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Fig. 13. Ecografie transtoracică, secțiune apical 5 camere, CW Doppler – regurgitare 

paraprotetică aortică moderată, flux transprotetic normal 

 

Post procedural, pacienta a prezentat o ameliorare simptomatică importantă, 

fără repetarea angorului, cu scăderea clasei NYHA și o îmbunătățire a testului de mers 

de 6 min. 

Pacienta a fost externată cu recomandarea de tratament medicamentos cu dublă 

antiagregare plachetară (aspirină 75 mg și clopidogrel 75 mg) timp de 3 luni, 

tratamentul insuficienței cardiace cu spironolactonă și inhibitor de enzimă de 

conversie, cu precizarea că betablocantul nu a fost încă introdus datorită riscului 

crescut de dezvoltare a tulburărilor de conducere postprocedural, urmând ca la 

următoarea vizită să se evalueze posibilitatea introducerii acestuia, tratamentul cu 

metformin și un protector gastric care să nu interacționeze cu antiagregantele 

administrate – pantoprazol (8). De asemenea, pacienta a fost instruită să-și verifice 
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regulat tensiunea arterială și pulsul datorită faptului că există riscul ca complicațiile 

post-procedurale să se dezvolte și tardiv, să aibă o igienă dentară corespunzătoare și 

să conștientizeze importanța efectuării profilaxiei endocarditei infecțioase. 

Pacienta s-a prezentat la control la 1 lună, precizând o creștere a calității vieții 

considerabilă. S-a efectuat ecografie cardiacă de control care a arătat că regurgitarea 

paraprotetică s-a diminuat, fiind clasificată ca ușoară/moderată. Acest lucru nu este o 

raritate, hemodinamica sângelui și procesele de fibrozare periprotetice duc la o 

diminuare a regurgitării paraprotetice. Următoarele controale trebuie realizate la 6, 12 

luni, apoi anual (4, 5). 

 

Discuții 

Stenoza aortică severă simptomatică are un prognostic foarte prost dacă nu se 

intervine curativ. Supraviețuirea medie după debutul simptomatologiei legate de 

stenoza aortică (simptome de insuficiență cardiacă, sincopă, angină) este în medie 

între 2 și 5 ani, în funcție de simptom, de aceea este foarte important să se intervină 

printr-una din cele două metode amintite anterior (1). 

Pacientul trebuie evaluat prin calcularea scorurilor de risc chirurgicale, STS și 

EUROSCORE II, și prin evidențierea factorilor de risc care nu sunt incluși în aceste 

scoruri (aorta de porțelan, istoricul de iradiere, fragilitatea, modificările importante 

ale cutiei toracice, imunosupresia, boli oncologice etc). Pentru pacienții cu risc 

chirurgical scăzut și fără factori de risc suplimentari, chirurgia de implantare valvulară 

reprezintă încă gold standardul. Există studii în defășurare (PARTNER 3, EvoluteR 

low risk) care doresc să arate că TAVI este o procedură sigură și pentru acești pacienți. 

Cazul pacienților cu risc chirurgical intermediar sau înalt, sau care au alți factori de 

risc suplimentari, trebuie discutat în cadrul echipei multidisciplinare pentru a decide 

care este opțiunea cea mai benefică pentru fiecare pacient (4, 7).  

Caracteristicile care favorizează efectuarea de TAVI sunt: vârsta înaintată ( 75 

de ani), prezența fragilității, a aortei de porțelan, a deformării importante a cutiei 
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toracice, antecedente de iradiere, a unui abord transfemural optim, prezența de graft 

aorto-coronarian intact care ar putea fi lezat în timpul chirurgiei, dimensiuni și 

morfologie favorabile ale valvei aortice, fără prezență de trombi, fără endocardită 

infecțioasă activă și fără patologii cardiace care ar necesita intervenție chirurgicală 

pentru corectare (patologii primare severe ale valvei mitrale și tricuspide, anevrism 

de aortă ascendentă, hipertrofie septală, boală coronariană severă) (2).  

În cazul în care abordul la nivelul arterei femurale nu este favorabil (diferite 

patologii vasculare la acest nivel, dimensiuni mai mici decât cele necesare) se pot 

folosi următoarele aborduri: transapical, transaortic, transaxilar/subclavian, totuși, cu 

o experiență mai redusă. 

Cele mai frecvente complicații întâlnite după efectuarea TAVI sunt regurgitarea 

paraprotetică, care are un impact prognostic negativ dacă este moderată sau mai mare, 

accidentul vascular cerebral, complicațiile vasculare majore, tulburări de conducere, 

unele necesitând chiar implantarea de stimulator cardiac permanent, care se întâlnesc 

tot mai rar (3, 6). 

Ca perspectivă, odată cu creșterea experienței, această procedură va deveni mai 

puțin invazivă, putându-se efectua în anestezie locală sau sedare ușoară și control 

ecografic transtoracic intraprocedural. De asemenea, există un studiu în derulare care 

dorește să evalueze oportunitatea de efectuare TAVI la pacienții cu stenoză aortică 

severă asimptomatică (EARLY TAVR trial). 

 

Concluzii 

Pacienții cu stenoza aortică severă au un prognostic scăzut, de aceea este foarte 

important ca aceștia să ajungă să fie evaluați de un cardiolog și, ulterior, de o echipă 

multidisciplinară pentru conduita terapeutică ulterioară. Rolul cardiologului în 

tratamentul curativ al stenozei aortice severe a crescut considerabil prin efectuarea de 

implantare percutană de valvă aortică de către un cardiolog intervenționist în 

colaborare cu chirurgul cardiovascular. TAVI este o procedură intervențională care 
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crește supraviețuirea acestor pacienți, stenoza aortică severă fiind fatală dacă nu se 

tratează (4, 6).  

 

Consimțământul informat al aparținătorilor pacientei a fost obținut înainte de 

publicare. 
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Introducere 

Purpura Henoch-Schonlein reprezintă o vasculită de vase mici, diagnosticul 

bazându-se pe criteriile clinice revizuite de EULAR/PRINTO/PRES și publicate în 

2010. Acestea reprezintă în continuare standardul de aur pentru diagnosticul purpurei 

Henoch-Schonlein și presupun existența obligatorie a purpurei sau a peteșiilor cu 

predominanță la nivelul membrelor inferioare, precum și prezența a minim unuia din 

următoarele 4 criterii: durere abdominală difuză cu debut brusc, la examenul 

histopatologic să se regăsească vasculită leucocitoclastică sau glomerulonefrită 

proliferativă cu predominanța depozitelor IgA, artrită sau artralgii cu debut brusc și 

afectare renală cu prezența proteinuriei sau a hematuriei (Fig. 1). 

De cele mai multe ori, purpura Henoch-Schonlein este o boală auto-limitată care 

necesită tratament suportiv, însă prezența concomitentă a unei glomerulonefrite poate 

cauza complicații severe.1,2 

Aceasta reprezintă cea mai frecventă vasculită la copii, cu predominanță la sexul 

masculin, apariția sa fiind mai rară la adulți, cu incidențe variind între 3,4 și 14,3 

cazuri la un milion.3 

Diagnosticul diferențial al purpurei Henoch-Schonlein se face în special cu: 

glomerulonefrita acută, insuficiență renală acută, purpura trombocitopenică 

idiopatică, coagularea intravasculară diseminată, nefropatia cu IgA, boala 
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inflamatorie intestinală, pancreatita acută, poliartrita reumatoidă, lupusul eritematos 

sistemic, mononucleaza infecțioasă și meningita. 

 

Fig. 1. Criterii de diagnostic a purpurei Henoch-Schonlein conform 

EULAR/PRINTO/PRES 

 

Pornind de la aceste considerații, am ales să prezentăm cazul unui pacient în 

vârstă de 45 ani din mediul urban, fumător (IPA=10), fără antecedente personale 

patologice cunoscute, care s-a prezentat în luna septembrie a anului curent în serviciul 

de urgență pentru dureri abdominale colicative, de intensitate crescută, predominant 

la nivel epigastric, scaune diareice cu striuri sanguinolente, artralgii la nivelul 

articulațiilor metacarpiene și metatarsiene bilateral care au cedat parțial la 

administrarea de antialgic (Algocalmin), transpirații nocturne și erupție maculo-

papulomatoasă eritemato-purpurică având conținut sangvinolent la nivelul membrelor 

inferioare bilateral (Fig. 2 a, b). Simptomatologia a debutat brusc, în urmă cu o lună, 

afirmativ în urma unei mușcături de insectă, accentuându-se marcat în săptămâna de 

dinaintea prezentării la spital. Menționăm faptul că pacientul nu a luat niciun 

tratament înainte de debutul simptomatologiei și nu este cunoscut cu alergii. 
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a.  

b.  

Fig. 2 a, b. Erupția maculo-papulomatoasă eritemato-purpurică cu conținut 

sangvinolent (aspect la prima internare în serviciul nostru) 

 

Examenul clinic la internare:  

• curbă ponderală descendentă (5 kg în 2 luni), IMC=24,4 kg/m2 

•  pacient afebril, stare generală ușor alterată 
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• stabil hemodinamic (TA=150/100 mmHg, AV=100/min, SaO2=95% aer 

ambiental) 

• erupție maculo-papulomatoasă eritemato-purpurică având conținut 

sangvinolent la nivel fesier, al coapselor și al gambelor bilateral, predominant 

la nivel gambier 

• dureri articulare la nivelul articulațiilor metacarpiene și metatarsiene care au 

determinat dificultăți de deplasare 

•  abdomen cu sensibilitate difuză la palparea superficială si profundă în 

epigastru 

• fără modificări la nivelul aparatelor respirator, cardio-vascular, uro-genital 

 

Examinări de laborator: 

• leucocitoză (20.020/mm3) 

• granulocitoză (80,8%) 

• trombocitoză (572.000/mm3) 

• anemie normoromă, normocitară ușoară (Hb=11,5 g/dL) 

• hiposideremie (Fe=29 ug/dL) 

• sindrom inflamator (VSH=37 mm/h, PCR=4,37 mg/dL, fibrinogen=431,8 

mg/dL) 

• retenție azotată (Cr=1,4 mg/dl; uree=57,13 mg/dl) remisă în evoluție 

• sindrom de hepatocitoliză (ALAT=65 U/L) 

• hipoalbuminemie (2,6 g/dL) 

• hipoproteinemie (4,36 g/dL) 

• hipocalcemie ușoară (Ca=8,15 mg/dL) 

• sindrom de colestază (FA=137 U/L, GGT=174 U/L) 

• hipertrigliceridemie (352 mg/dL) 

• amilază serică și lipază serică crescute (amilază=137 U/L, lipază=124 U/L) 
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• amilazurie crescută (2360 U/L) 

• examen complet de urină: proteinurie (300 mg/dL), hematurie microscopică 

(200 mg/dL), leucociturie (80 leu/ul), sediment urinar cu celule epiteliale 

frecvente, cilindri hialini și granuloși rari, 8-10 hematii/câmp și 25-30 

leucocite/câmp 

• IgG în titruri scăzute (5,19 g/L) și FR+ în titru de 9,1 UI/ml 

• C3 în limite normale, C4 în titru ușor scăzut (8 mg/dl) 

 

Menționăm faptul că pe parcursul internării amilaza serică și urinară s-au 

menținut la valori crescute, (123 U/L amilaza serică și 975 U/L amilaza urinară), mai 

probabil în contextul unei pancreatite acute, aspectul ecografic fiind de pancreas 

omogen cu ecogenitate ușor crescută și dimensiuni normale, dar și o hepatomegalie 

de aspect intens steatozic (lob drept 16,8 cm, Ag Hbs, Ac antiHCV fiind negativi).  

Consulturile reumatologic și dermatologic au ridicat suspiciunea de purpură 

Henoch-Schonlein cu afectare renală, articulară și digestivă și au recomandat inițierea 

corticoterapiei sistemice și a antibioterapiei. 

A fost inițiată terapie sistemică cu Dexametazonă 4mg/ml 2 fiole/zi, timp de 3 

zile (cu protecție gastrică – Omeprazol 20 mg/zi, corectarea hipopotasemiei cu 

Aspacardin 3 cpr/zi) și antibioterapie cu Cefort 2x1g/zi timp de 7 zile. Pacientul a fost 

externat în stare ameliorată, cu recomandarea de a continua tratamentul corticosteroid 

sistemic cu Prednison 20mg/zi – timp de 7 zile, după care 10 mg/zi până la următoarea 

reevaluare clinico-biologică, însă pacientul a refuzat urmarea tratamentului. A mai 

urmat tratament cu hepatoprotectoare (Lagossa 150 mg), enzime pancreatice (Kreon 

25.000 U), inhibitor de pompa de protoni (Esomeprazol 20 mg), hipolipemiant 

(Lipantil Nano) și suplimente de fier (Altrifer). 

La o reevaluare la 3 luni de la prima prezentare în serviciul nostru, se observă o 

evoluție clinico-biologică bună, cu ameliorarea simptomelor cutanate (Fig. 3 a, b), 

digestive și articulare, dar cu persistența manifestărilor renale. 
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Examen clinic la reevaluare:  

• curbă ponderală ascendentă (4 kg în 1-2 luni), IMC=27,8 kg/m2 

•  pacient afebril, stare generală bună 

• stabil hemodinamic (TA=135/95 mmHg, AV=87/min, SaO2=98% aer 

ambiental) 

• purpură hemoragică cu cruste hematice persistentă doar la nivelul gambelor 

bilateral, în curs de remisie 

• fără modificări la nivelul aparatelor respirator, cardio-vascular, digestiv, 

articular, uro-genital 

a.  

b.  

Fig. 3 a, b. Purpură hemoragică cu cruste hematice la nivelul gambelor bilateral, în 

curs de remisie (aspect la 3 luni de la debutul bolii) 
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Examinări de laborator: 

• sindrom inflamator ușor (VSH=17 mm/h) 

• hiposideremie ușoară (61 ug/dL) 

• hipercolesterolemie (227 mg/dL) 

• LDL crescut (154 mg/dL), HDL ușor scăzut (37 mg/dL) 

• hipertrigliceridemie (179 mg/dl) 

• IgA, IgM, IgG în limite normale 

• C3, C4 în limite normale (spre deosebire de prima prezentare unde C4 a fost 

în titru scăzut) 

• FR în limite normale (spre deosebire de prima prezentare unde a fost crescut) 

• examenul sumar de urină decelează hematurie microscopică (6-8 

hematii/câmp), cilindri hialini și granuloși 

• microalbuminurie crescută (394,06 mg/24h) 

• proteinurie crescută (816 mg/24h) 

Se efectuează consult nefrologic, în urma căruia se stabilește diagnosticul de 

sindrom nefritic în remisie și se recomandă inițierea unui tratament antiproteinuric cu 

IECA. Consultul reumatologic recomandă transferul pacientului pe secția de 

Reumatologie pentru investigații suplimentare și reevaluare terapeutică. Având în 

vedere faptul că proteinuria pacientului este de sub 1g/24 h, nu este necesară inițierea 

tratamentului imunosupresor cu Ciclofosfamidă, efectuându-se 2 pulsuri de terapie 

sistemică cu metilprednisolon 500 mg.  

Se interpretează cazul ca purpură Henoch-Schonlein cu evoluție favorabilă și 

sindrom nefritic în remisie. Se recomandă tratament a la longue cu Metilprednisolon 

16 mg 1cpr/zi (cu protecție gastrică – Omeprazol 20 mg/zi și suplinirea potasiului – 

Aspacardin 2 cpr/zi) și Ramipril 1,25 mg 1 cpr/zi, cu creșterea dozei după 2 săptămâni 

la 2,5 mg/zi, în funcție de valorile TA. 
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Discuții  

Purpura Henoch-Schonlein afectează anual aproximativ 1 din 5000 de copii și 

este responsabilă pentru jumătate din vasculitele apărute în copilărie în Statele Unite 

ale Americii.1 Deși apariția bolii este mai frecventă la copii, au fost raportate și cazuri 

cu vârsta de până la 70 ani.4 De cele mai multe ori este o boală autolimitată care 

necesită doar tratament simptomatic, însă în cazurile mai severe este indicată terapia 

cu corticosteroizi. Severitatea simptomelor, precum și ordinea apariției acestora diferă 

printre pacienți. Manifestările gastrointestinale apar la două treimi din pacienți5 și se 

manifestă prin dureri abdominale difuze, grețuri și vărsături.6 Cele mai frecvente 

complicații gastrointestinale ale purpurei Henoch-Schonlein cuprind: infectul 

intestinal, perforația intestinală și hemoragia.4 Pancreatita acută se numără mai rar 

printre complicațiile bolii iar mecanismul fiziopatologic presupus a fi responsabil 

cuprinde implicarea vasculară a capilarelor, arterelor și a venelor de mici dimensiuni 

din cadrul țesutului pancreatic5, care poate duce la o creștere a permeabilității 

vasculare, cu apariţia edemului și a inflamației parenchimului pancreatic. Majoritatea 

cazurilor de pancreatită acută din cadrul purpurei Henoch-Schonlein sunt forme 

ușoare dar sunt și situații în care acestea pot evolua cu hemoragie, necroză și 

pseudochiste5, diagnosticul fiind stabilit pe seama unor valori crescute ale amilazei 

serice, urinare și a lipazei serice la un pacient cu sindrom dureros abdominal.5 

Cazul nostru este asemănător cu cel raportat de Frigui și colab6 care au descris 

cazul unui pacient de vârstă adultă care a dezvoltat pancreatită acută ca o primă 

manifestare a purpurei Henoch-Schonlein.  

Etiologia autoimună a fost stabilită după excluderea celorlalte cauze de 

pancreatită acută: calculi biliari, abuz de alcool, medicamente, etiologie infecțioasă și 

metabolică. Ar putea intra în discuție diagnosticul diferențial dintre etiologia 

autoimună și cea metabolică, pacientul având hipertrigliceridemie, însă este mai puțin 

probabil ca etiologia metabolică să fie incriminată având în vedere valoarea 
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trigliceridelor de până la 352 mg/dl. În general, pancreatita acută din 

hipertrigliceridemie apare la valori de peste 1000 mg/dl.7 

În literatură, cazurile de pancreatită acută din cadrul purpurei Henoch-Schonlein 

au fost raportate în număr destul de limitat. Majoritatea cazurilor descrise sunt forme 

ușoare, cu evoluție clinico-biologică bună și auto-limitate.5,6 

În studiul efectuat de Xiong și colab4, doar 41,7% din pacienți au prezentat edem 

pancreatic, restul având o morfologie normală a pancreasului. Același aspect a fost 

identificat și la pacientul nostru. 

Actualmente, nu există un ghid de recomandări în ceea ce privește tratamentul 

pancreatitei acute din cadrul purpurei Henoch-Schonlein. Este important ca aceasta să 

fie depistată la timp ca asociere a vasculitei sistemice deoarece evoluția acesteia spre 

pancreatită acută în formă necrotică sau chiar hemoragică poate fi extrem de rapidă 

prin afectarea vaselor de mici dimensiuni.8 Conform datelor din literatură din ultimii 

zece ani, o evoluție bună și promptă poate fi obținută prin tratament cu corticosteroizi. 

În studiul publicat de Zhang și colab5, toți pacienții care au avut pancreatită acută au 

fost tratați cu pulsuri de metilprednisolon, iar răspunsul la tratament a fost favorabil. 

Studiul publicat de Helbling și colab9 recomandă de asemenea inițierea tratamentului 

corticosteroid în afectarea pancreatică din purpura Henoch-Schonlein, acesta având 

efect favorabil și pe durerea abdominală. În cazul pacientului nostru, s-a observat o 

evoluție net favorabilă atât din punct de vedere clinic cât și biologic după efectuarea 

pulsurilor cu dexametazonă. 

În ceea ce privește evoluția pe termen lung, aceasta a fost de asemenea 

favorabilă: s-au remis complet manifestările digestive și articulare, iar cele cutanate 

au prezentat o îmbunătățire marcată față de prima prezentare în serviciul nostru. Pe 

de altă parte, manifestările renale exprimate prin hematurie microscopică și 

proteinurie au persistat în momentul reevaluării, dar cu evoluție bună comparativ cu 

prima internare.  
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În ultimii ani au existat tot mai multe controverse în ceea ce privește tratamentul 

imunosupresor și imunomodulator al sindromului nefritic din purpura Henoch-

Schonlein. Studiul publicat de Hetland și colab2 în 2017 recomandă inițierea 

tratamentului imunomodulator doar în cazuri cronice, recurente sau complicate. 

Având în vedere evoluția bună a pacientului nostru și din punct de vedere renal, cu 

proteinurie de rang nefritic, am considerat suficientă abordarea terapeutică cu pulsuri 

de metilprednisolon și continuarea tratamentului cu metilprednisolon per os, urmând 

a fi reevaluat peste o lună. 

 

Concluzii 

Am prezentat un caz rar de purpură Henoch-Schonlein cu debut la bărbat de 

vârstă adultă și pancreatită acută. Particularitatea cazului constă în modul de debut al 

bolii la vârstă adultă cu tetrada clasică de manifestări cutanate, articulare, digestive și 

renale. Trebuie reținut faptul că la pacienții cu purpură Henoch-Schonlein și sindrom 

dureros abdominal sever este important ca aceștia să fie investigați pentru depistarea 

unei eventuale pancreatite acute. Atunci când apare afectare digestivă, cutanată și 

renală concomitent, soluția optimă o reprezintă tratamentul corticosteroid. 

 

Am obținut consimțământul informat al pacientului. 
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Boala Whipple și Tropheryma whipplei 
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Boala Whipple este o afecțiune cronică, extrem de rară și este cauzată de infecția 

cu bacteria Tropheryma whipplei. Numele provine din cuvintele grecești trophe 

(hrană), eryma (barieră) și numele de familie al lui George Whipple. Nomenclatura a 

fost modificată ulterior de la Tropheryma whippelii, la Tropheryma whipplei (1, 2). 

Majoritatea pacienților care contactează bacteria Tropheryma whipplei, sunt purtători 

sănătoși sau dezvoltă o infecție auto-limitată, cum ar fi pneumonia sau gastroenterita 

(3). Boala Whipple (infecția cronică) se explică prin factorii gazdă imunogenetici, în 

special prin predispoziția genetică, pacienții fiind cu susceptibilitate la infecția cu 

Tropheryma whipplei (alelele HLA-DRB1*13 și DQB1*06 ) (2). Ființele umane sunt 

singura gazdă cunoscută a bacteriei Tropheryma whipplei, iar sursele de contaminare 

sunt legate de deșeurile umane. Bacteria afectează digestia normală a intestinului 

subțire, prin diminuarea descompunerii alimentelor și împiedicarea absorbției 

nutrienților de către organism (1). Există mai multe forme de infecție: boala clasică 

Whipple (sistemică) și boala Whipple localizată (neurologică izolată, endocardita 

etc.) (1, 2). Boala clasică Whipple prezintă simptome gastro-intestinale cum ar fi: 

durerea abdominală, diareea, scăderea în greutate și artralgia, dar pot fi prezente și 

alte simptome; febra, anemia și adenopatia (1, 3, 4). Cele mai frecvente simptome 

neurologice observate, sunt afectarea funcției cognitive, ataxia și oftalmoplegia 

supranucleară. Asociat au mai fost raportate: demența progresivă, ataxia cerebeloasă 

și scăderea în greutate (1). Boala este progresivă și poate fi letală. Tratamentul poate 
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fi realizat cu succes în majoritatea cazurilor prin terapie antimicrobiană. În literatura 

de specialitate, este raportată o îmbunătățire rapidă și remisie clinică, în decurs de 

câteva zile până la săptămâni, a bolii clasice Whipple, după tratamentul cu antibiotice 

(2, 5, 6). Imagistica prin rezonanță magnetică a creierului, spectroscopia și 18-FDG-

PET a indicat regresia leziunilor după inițierea tratamentului antimicrobian 

(Doxiciclină) (7).  

Autorii prezintă un caz cu boală Whipple, confirmată prin biopsie și examen 

histopatologic, la o pacientă cu patologie neurologică complexă.  

 

Prezentare de caz 

Pacientă în vârstă de 28 de ani cu patologie neurologică complexă: 

Encefalopatie progresivă; Scleroză multiplă formă atipică, Tetrapareză spastică, 

Epilepsie simptomatică cu crize polimorfe, pentru care este sub tratament cu Acid 

valproic, Levetiracetam, Clonazepam, se internează în Spitalul Clinic de Boli 

Infecțioase pentru febră ( 39 grade Celsius), deteriorarea stării generale, iar de o 

săptămână pacienta prezintă secreții purulente traheo-bronșice, fără ameliorare după 

tratament cu antibiotic. Pacienta fiind conștientă, necooperantă, cu mișcări 

involuntare, repetitive, intermitente la nivelul membrelor superioare și extremității 

cefalice, fără manifestări clinice de tip epileptic, cu nistagmus orizontal cu bătaie spre 

dreapta, respirații spontane, leziuni multiple de decubit (la nivel sacrat, coxo-femural 

bilateral). Paraclinic se evidențiază: sindrom inflamator - VSH, PCR, fibrinogen 

crescute, leucocitoză cu neutrofilie, procalcitonina negativă, hipopotasemie ușoară, 

hipoalbuminurie ușoară, sindrom anemic moderat, sumar de urină pozitiv pentru 

leucocite și nitriți, iar urocultura evidențiază Klebsiella pneumoniae; radiografia 

pulmonară cu aspect normal. Cazul s-a interpretat ca și infecție urinară la o pacientă 

cu patologie neurologică complexă și s-a instituit tratament empiric cu antibiotic 

Meropenem, Vancomicină asociat cu Fluconazol – timp de 6 zile, anticoagulant cu 

Fraxiparină, corectarea diselectrolitemiei.  
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Pacienta prezintă asociat ulcer prepiloric, episoade repetate de pneumonii 

(pentru care a necesitat internări repetate), bronhoplegie, traheostomie și gastrostomă 

de alimentație efectuate în urmă cu o lună (după alterarea stării neurologice), 

tahicardie sinusală (sub tratament cu Metoprolol), anemie normocromă normocitară 

ușoară. În evoluție pacienta prezintă apariția unei formațiuni tumorale laterocervical 

dreapta, de consistență dură, ușor mobilă față de planurile supra/subiacente, sensibilă 

la palpare. Examenul CT cranian și de gât cu substanță de contrast, descrie leziune 

infiltrativă localizată subcutanat în contact cu marginea anterioară a mușchiului 

sternocleidomastoidian drept, cu semnificație de flegmon, multiple adenopatii 

inflamatorii laterocervical dreapta (Fig. 1).  
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Fig. 1. Examenul CT gât cu substanță de contrast, leziune infiltrativă localizată 

subcutanat în contact cu marginea anterioară a mușchiului sternocleidomastoidian 

drept, cu semnificație de flegmon, multiple adenopatii inflamatorii laterocervical 

dreapta 

 

Cazul se interpretează ca și flegmon laterofaringian și se transferă în Clinica 

ORL, în vederea drenajului chirurgical al flegmonului. În timpul intervenției 

chirurgicale, se constată absența colecției purulente la nivel laterocervical drept și se 

evidențiază un țesut de aspect gălbui și grunjos, imediat subcutanat în contact cu 



 
195 

mușchiul sternocleidomastoidian și multiple adenopatii. Piesele excizate s-au trimis 

către Anatomie Patologică, în vederea examenului histopatologic, care în corelație cu 

imunomarcajul (CD 3 și CD 20 pozitive focal pe limfocite de tip T și B, Ki 67 izolat 

pozitiv <1%, CK AE1/AE3 negativă, S 100 negativ, CD 68 intens pozitiv pe 

histiocite) și colorațiile speciale (PAS evidențiază în citoplasma histiocitelor granule 

PAS pozitive; GRAM evidențiază focal colonii de coci Gram pozitive), pledează în 

favoarea unei boli Whipple. S-a decis inițierea tratamentului cu Cotrimoxazol, însă 

după două săptămâni de tratament, pacienta fiind fără ameliorare a simptomatologiei, 

inclusiv cu persistența febrei. Se decide asocierea încă a unui antibiotic. După 1 lună 

de tratament antimicrobian, cu dublă asociere (Penicilină și Cotrimoxazol), evoluția a 

fost favorabilă, cu reducerea mult în dimensiuni a adenopatiilor laterocervicale și 

remiterea febrei. În prezent pacienta este în curs de tratament cu Cotrimoxazol pentru 

o perioadă de 6 luni și monitorizare atentă. 

 

Discuții 

Tropheryma whipplei poate produce o infecție sistemică generalizată (Boala 

Whipple clasică), o infecție cronică localizată sau diverse infecții acute (pneumonii, 

endocardite) (7). În cazul prezentat, confirmarea bolii, s-a făcut prin biopsie și examen 

histopatologic de la nivelul adenopatiilor laterocervicale. Pacienta fiind cu patologie 

neurologică progresivă de câțiva ani, fără a se reuși identificarea cauzei deteriorării 

neurologice și cu repetate episoade de infecții acute (episoade de pneumonie), precum 

și prezența mai multor manifestări clinice (febra, adenopatii laterocervicale), ar trebui 

să ridice suspiciunea bolii Whipple. Însă, fiind o patologie extrem de rară, și cu 

multiple manifestări, a dus la întârzierea punerii diagnosticului. Triada: demență-

oftalmoplegie-mioclonii, sunt sugestive pentru boala Whipple (1). Simptomele 

neurologice trebuie luate în considerare, deoarece, dacă boala nu este tratată, pacientul 

rămâne cu sechele neurologice ireversibile (1,7). După manifestările clinice, pacienta 

poate fi încadrată în Boala Whipple clasică (generalizată), cu manifestări neurologice. 
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Boala Whipple localizată este diagnosticată prin determinare PCR din sânge, lichid 

cefalorahidian, lichid sinovial, saliva, lichid bronhoalveolar, ganglioni limfatici și 

fecale. Biopsia și examenul histopatologic cu colorații imunohistochimice specifice 

sunt necesare pentru confirmarea infecției cu Tropheryma whipplei localizată. Boala 

Whipple clasică ar trebui să fie diagnosticată prin probe bioptice și examen 

histopatologic, nu din specimene care intră în contact cu mediul ca, saliva sau 

materiile fecale (8). 

Alegerea optimă a antibioticului și durata tratamentului pentru boala Whipple, 

sunt dezbătute de mulți ani (1, 8). Cea mai utilizată schemă de tratament, constă în 

terapia de inducție timp de 2-4 săptămâni cu antibiotic intravenos, fie Ceftriaxonă, 

Penicilină sau Sulfamethoxazol / Trimetoprim în asociere cu Streptomicină timp de 

3-12 luni (9). În prezent, studiile din literatură raportează rezultate foarte bune, după 

tratamentul cu Doxiciclină în combinație cu Hidroxiclorochină (7). Nu există niciun 

consens cu privire la tipul și durata tratamentului. Principalele obiective ale 

tratamentului sunt eradicarea bolii primare, regresia leziunilor cerebrale și prevenirea 

recidivei. Monitorizarea atentă a pacienților cu boala Whipple, trebuie extinsă pe toată 

durata vieții pentru o eventuală recidivă a bolii. 

 

Concluzii 

Boala Whipple este o infecție rară, prezentând manifestări diferite. Prezența 

simptomelor neurologice, trebuie luate în considerare, deoarece întârzierea 

diagnosticului duce la sechele neurologice ireversibile. Diagnosticarea precoce a 

pacienților cu boala Whipple, contribuie la prevenirea evoluției nefavorabile și a 

sechelelor neurologice. 

 

Pentru prezentarea cazului și a iconografiei asociate a fost obținut 

consimțământul aparținătorilor pacientei. 
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Introducere 

Ulcerul Marjolin este o entitate clinică distinctă, rară, caracterizată prin 

transformarea malignă a unor arii cutanate inflamate sau traumatizate cronic (1). 

Malignizarea este cel mai frecvent asociată cu cicatrici post-arsură, dar poate deriva 

și din staza venoasă, ulcerații de presiune, degerături, lupus eritematos cronic, cicatrici 

postvaccinale, radiodermită, osteomielită, chisturi pilonidale (1-4). Orice zonă a 

corpului poate fi afectată, dar extremitățile, trunchiul și scalpul sunt cel mai frecvent 

implicate (1). Dezvoltarea ulcerului Marjolin este insidioasă, cu un timp mediu până 

la tranformarea malignă de aproximativ 35 de ani (1). Se estimează că aproximativ 

1.7% din plăgile cronice suferă degenerare malignă (3).  

Cel mai frecvent subtip histologic este carcinomul spinocelular, care apare 

predominant la nivelul cicatricilor post-arsură, dar au fost raportate și cazuri de 

carcinom bazocelular sau melanom (3). Având în vedere că țesuturile profunde sunt 

de obicei neafectate, alte tipuri de tumori cutanate sunt mai puțin probabile (3).  

 

Prezentare de caz 

Raportăm cazul unei paciente de sex feminin, în vârstă de 58 de ani, care s-a 

prezentat într-o secție de dermatologie pentru apariția unor leziuni ulcerative pe o 

cicatrice post-arsură la nivelul coapsei drepte. Din antecedentele personale patologice, 

reținem o arsură termică la nivelul membrului inferior drept la vârsta de 2 ani. Istoricul 

bolii a relevat faptul că în urmă cu aproximativ un an la nivelul cicatricii post-arsură 
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au apărut două leziuni ulcerative, cu tendință de extindere progresivă în ciuda terapiei 

locale cu sulfadiazină de argint și pansamente hidrocoloidale. La examenul obiectiv 

general nu se constată modificări semnificative. Examenul dermatologic relevă, la 

nivelul feței antero-laterale și posterioare a coapsei drepte, superior, prezența a două 

leziuni ulcerative, relativ bine delimitate, cu margini neregulate, subminate, acoperite 

de țesut fibrino-necrotic, dezvoltate pe o arie cicatricială care acoperă fesa, coapsa și 

o parte din gamba dreaptă (Fig. 1.). Examinările paraclinice relevă sindrom inflamator 

(CRP=2.93 mg/dL VN<0.5 mg/dL, fibrinogen=510.2mg/dL VN 200-400 mg/dL, 

VSH 40 mm/h VN<20 mm/h). Restul determinărilor sangvine au fost în limite 

normale. Examenul bacteriologic local relevă prezența Pseudomonas aeruginosa, 

sensibil la Piperacilin/Tazobactam, Meropenem, Levofloxacin, Imipenem, 

Gentamicin și Colistin. Examenul histopatologic efectuat de la nivelul leziunilor 

ulcerative a evidențiat o proliferare de tipul carcinomului scuamos moderat diferențiat 

G2, ce infiltrează dermul papilar și reticular, țesutul celular subcutanat; rare aspecte 

de invazie perineurală, fără imagini certe de invazie angiolimfatică (Fig. 2). 

Radiografia pulmonară nu evidențiază modificări semnificative, iar ecografia 

ganglionară și abdominală relevă limfonoduli cu aspect nedeterminat, probabil 

reactivi, inghinal dreapta. Pe baza examenului clinic și paraclinic s-a stabilit 

diagnosticul de carcinom spinocelular (ulcer Marjolin). Principalul diagnostic 

diferențial l-a reprezentat pyoderma gangrenosum, dar evoluția lentă, absența 

marginilor violacee, subminate și a infiltratului neutrofilic la examenul histopatologic 

au permis excluderea acestui diagnostic.  
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Fig. 1. Leziuni ulcerative, relativ bine delimitate, cu margini neregulate, subminate, 

acoperite de țesut fibrino-necrotic, dezvoltate pe o arie cicatricială care acoperă fesa, 

coapsa și o parte din gamba dreaptă 

 

Fig. 2. Biopsie cutanată relevând o proliferare de tipul carcinomului scuamos moderat 

diferențiat G2, ce infiltrează dermul papilar și reticular, țesutul celular subcutanat; rare 

aspecte de invazie perineurală, fără imagini certe de invazie angiolimfatică 
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Pacienta a fost transferată la clinica de chirurgie plastică și microchirurgie 

reconstructivă unde s-a efectuat excizia largă a leziunilor ulcerative, sub terapie 

antialgică și antibiotică cu Levofloxacin 500 mg/zi 3 zile, urmat de Amikacin 

2x500mg/zi încă 7 zile. Marginile exciziei s-au dovedit pozitive histopatologic, motiv 

pentru care s-a reintervenit cu excizia marginilor anterior pozitive. Defectele cutanate 

rezultate au fost acoperite prin plastie cu piele liberă despicată (Fig. 3). La aproximativ 

1 lună după re-excizie, se constată dezvoltarea de multiple leziuni ulcerative la nivelul 

genunchiului și gambei drepte, precum și prezența unor leziuni subcutanate nodulare 

de culoare gri-albastră, diseminate la nivelul gambei (Fig. 4). Examenul 

histopatologic prelevat de la nivelul unui leziuni ulcerative relevă prezența unui 

carcinom spinocelular cu aceleași caracteristici, iar cea efectuată de la nivelul unui 

nodul subcutanat prezența de metastaze de carcinom scuamos. Examinarea CT toraco-

abdomino-pelvină nu evidențiază modificări specifice pentru determinări secundare 

parenchimatoase. Întrucât cura chirurgicală completă a leziunii tumorale ar fi fost 

imposibil de realizat în acest stadiu, s-a recomandat radioterapie locală, tratament 

refuzat de pacientă. Două luni mai târziu pacienta decedează prin multiple metastaze 

pulmonare.  
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Fig. 3. Defect cutanat post-excizie chirurgicală acoperit prin plastie cu piele 

liberă despicată 
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Fig. 4. (a) Multiple leziuni ulcerative, cu margini neregulate, acoperite de țesut 

fibrino-necrotic la nivelul genunchiului și gambei drepte; (b) Leziune subcutanată 

nodulară de culoare gri-albastră la nivelul gambei drepte 
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Fig. 5. Biopsie cutanată relevând aspectul unei metastaze de carcinom scuamos 

 

Discuții 

Ulcerul Marjolin este o neoplazie cutanată rară și agresivă asociată plăgilor 

cronice, cel mai frecvent cicatrici post-arsură (5). Prima descriere a degenerării 

maligne a unei cicatrici de arsură îi este atribuită lui Aurelius Cornelius Celsus, în 

secolul întâi (1). Incidența raportată a transformării maligne în cicatricile postarsură 

variază între 0.77% și 2%, fiind mai crescută la sexul masculin și non-caucazieni. 

Mecanismul etiopatogenetic prin care iritația cronică inițiază carcinogeneza este 

necunoscut, dar majoritatea autorilor susțin că procesul prelungit de vindecare din 

plăgile cronice și consecutiv activitatea biologică anormală a keratinocitelor 

reprezintă cel mai important factor de risc pentru dezvoltarea carcinoamelor asociate 

cicatricilor. Traumatismele și expunerea la radiația ultravioletă reprezintă factori de 

exacerbare (1).  
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Timpul mediu de latență între injuria inițială și dezvoltarea tumorii este de 

aproximativ 30 de ani, deși un debut acut, după câteva luni, a fost rareori descris (1). 

Tumora afectează cel mai frecvent persoanele vârstnice, dar debutul precoce este 

descris de obicei la adulți tineri (6).  

Din punct de vedere clinic, ulcerul Marjolin se manifestă fie ca leziune 

ulcerativă, infiltrativă, plană, cu margini elevate fie, rareori, ca leziune exofitică 

mimând țesutul de granulație. Se localizează cel mai frecvent la nivelul extremităților, 

scalpului sau gâtului. Apariția unei leziuni ulcerative la nivelul unei cicatrici post-

arsură impune efectuarea unei biopsii cutanate în vedere excluderii transformării 

maligne. Carcinomul spinocelular, de obicei bine diferențiat, este cea mai frecventă 

variantă histologică a ulcerului Marjolin, urmat de carcinomul bazocelular (1,5). 

Acesta din urmă apare îndeosebi în cazul arsurilor superficiale, care cruță anexele 

cutanate, în timp ce carcinomul spinocelular este asociat arsurilor profunde, care 

distrug foliculul pilar și glandele sebacee. Preoperator, se indică evaluarea pacienților 

prin radiografie sau tomografie computerizată, rezonanță magnetică nucleară în cazul 

tumorilor agresive local. Examinarea clinică și eventual ultrasonografică a 

ganglionilor limfatici regionali este obligatorie, iar în cazul tumorilor avansate se 

indică căutarea metastazelor la distanță prin radiografie toracică, CT cranian și 

ecografie abdominală (1).  

Ulcerul Marjolin tinde să aibă un comportament mai agresiv comparativ cu 

variantele neasociate cicatricilor. Tratamentul de elecție este reprezentat de excizia 

chirurgicală largă si agresivă a tumorii. Evidarea ganglionară este recomandată în 

toate cazurile de adenopatie suspectă clinic. Deși recomandată de unii autori, tehnica 

ganglionului santinelă este controversată in cazul ulcerului Marjolin, fiind necesare 

studii suplimentare. Radioterapia este recomandată ca tratament adjuvant la nivelul 

tumorii sau ganglionilor regionali, iar chimioterapia este varianta de elecție in cazul 

metastazelor la distanță (1,6). 
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Prognosticul pacienților cu ulcer Marjolin este in general infaust, iar decesele 

cauzate de acesta nu sunt rare. Dacă rata de metastazare in carcinomul spinocelular 

neasociat cicatricilor este cuprinsă intre 0.5-3%, în cel de tip ulcer Marjolin crește 

până la aproximativ 30-40%. Rata de recurență după terapie este de asemenea mai 

mare, factorii asociați cu un risc crescut fiind sexul masculin, arsurile cu ulei 

alimentar, lipsa tratamentului arsurii inițiale, cicatricile scleroase, afectarea 

ganglionilor limfatici regionali si absența tratamentului în faza de reulcerare (1-5).  

  Având in vedere agresivitatea crescută a ulcerului Marjolin, tratamentul ideal 

este bazat pe prevenție și anume terapie corespunzătoare a arsurilor, terapia 

cicatricilor instabile și urmărire regulată. S-a observat că cei mai importanți factori de 

risc pentru dezvoltarea neoplaziilor postarsură sunt vindecarea per secundam, plăgile 

fără tendință la vindecare și cicatricile fragile care ulcerează frecvent (1). Ca urmare, 

ingrijirea atentă a plăgii poate preveni apariția ulcerului Marjolin la un pacient cu 

inflamație cronică. Standardul de îngrijirea în arsuri este reprezentat de excizia 

precoce, urmată de grefare. O atenție specială trebuie acordată pacienților la care 

vindecarea arsurilor s-a produs per secundam, pacienților cu vindecare deficitară si 

celor cu cicatrici fragile care ulcerează cu ușurință. Acești pacienți trebuie urmăriți cu 

atenție, la intervale regulate, iar în cazul unei suspiciuni de transformare malignă se 

impune efectuarea unei biopsii incizionale sau excizionale.  

Particularitatea cazului nostru constă in evoluția foarte rapidă, cu dezvoltarea 

de metastaze sistemice si deces. 

 

Consimțământul informat al aparținătorilor pacientei a fost obținut înainte de 

publicare. 
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Introducere 

Simptom des întâlnit atât în practica curentă a medicilor de medicină generală 

cât și a medicilor specialiști gastroenterologi, disfagia este definită ca o senzație 

subiectivă de dificultate resimțită în timpul deglutiției alimentelor solide și/sau 

lichide. Circa 16-17% dintre adulți experimentează acest simptom cel puțin o dată în 

viață, însă doar 1-3% îl descriu ca simptom frecvent sau de severitate semnificativă 

(1). Este important să se facă distincția între disfagia orofaringiană – caracterizată 

prin dificultăți la inițierea deglutiției și frecvent acompaniată de tuse la deglutiție, 

regurgitări nazofaringiene, aspirație și senzația de bol alimentar rezidual 

blocat/remanent în faringe – și disfagia esofagiană – unde impietarea progresiei 

bolului alimentar în pasajul său esofagian se petrece după câteva secunde de la 

inițierea deglutiției, iar disfagiei i se asociază mai degrabă arsurile retrosternale, 

regurgitările acide și durerile toracice anterioare (2). 

În fața unui pacient cu disfagie, un instrument prețios dar totodată „la îndemâna" 

tuturor îl constituie însăși anamneza, caracterizarea în detaliu a simptomului (ce tip 

de alimente o declanșează ? evoluția sa în timp – progresivă sau intermitentă ? există 

simptome de alarmă (scădere ponderală sau anemie) asociate ?) selectând de la bun 

început mai multe categorii de etiologii posibile pentru disfagie. Astfel, disfagia care 

încă de la momentului apariției sale afectează atât ingestia solidelor cât și cea a 
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lichidelor sugerează o tulburare de motilitate esofagiană, în timp ce disfagia exclusiv 

pentru solide cu caracter progresiv indică prezența unei stricturi peptice în cadrul bolii 

de reflux gastro-esofagiene sau a unui cancer esofagian sau cardial. Disfagia de natură 

intermitentă, pe de altă parte, poate fi cauzată fie de o esofagită eozinofilică, de inele 

sau membrane esofagiene sau, mai rar, de compresiunea realizată de o structură 

vasculară anormală (3).  

Etiologiile cu prevalența cea mai mare în populație sunt stricturile peptice, 

esofagita eozinofilică și cancerul esofagian (2). Deși două dintre cele trei mai des 

întâlnite afecțiuni sunt benigne, în cazul tuturor pacienților care acuză acest simptom 

conduita optimă constă în excluderea per primam a unei patologii organice prin 

intermediul unei examinări endoscopice digestive superioare (2). Am ales acest caz 

tocmai pentru a ilustra sinuozitatea unui traseu de investigații la un pacient cu disfagie 

recent instalată, pacient în cazul căruia nu am putut apela la endoscopia digestivă 

superioară ca mijloc diagnostic. 

 

Prezentare de caz 

Pacient de sex masculin, în vârstă de 67 de ani, din mediul rural, se prezintă 

într-o unitate de primire a urgențelor (UPU) județeană pentru disfagie, disfonie, 

scădere ponderală și apariția unei formațiuni tumorale laterocervicale drepte. 

Bolnavul, de profesie pădurar, este fără antecedente heredo-colaterale și fără 

antecedente personale patologice semnificative. Din condițiile de viață și muncă este 

notabil faptul că bolnavul este un fost mare fumător (45 pachete/an, timp de 40 de 

ani), sistarea fumatului producându-se în urmă cu 8 ani. Nu are un tratament 

medicamentos cronic și nu consumă alte toxice sau droguri. Boala actuală a debutat 

relativ brusc cu 3 săptămâni înaintea prezentării în UPU, prin disfagie esofagiană 

pentru alimentele solide și disfonie, ambele progresive, scădere ponderală 

impresionantă (10 kilograme în 21 zile) apărute concomitent cu dezvoltarea unei 

tumefieri dureroase ale regiunii laterocervicale drepte. Acest cortegiu de simptome 
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alarmante au determinat pacientul să se prezinte direct în unitatea județeană de primire 

a urgențelor, unde a fost consultat și apoi reținut într-o secție de medicină internă. La 

examenul obiectiv bolnavul este subponderal (IMC 17,5 kg/m2), stabil hemodinamic 

și respirator (TA=120/60 mmHg, AV=90 bpm), cu tegumente și mucoase 

deshidratate; laterocervical există o masă tumorală (bloc adenopatic?) cu dimensiunile 

de 40/30 mm, cu suprafața neregulată, de consistență crescută, relativ mobilă față de 

planul subjacent; în regiunea supraclaviculară dreaptă se palpează mai mulți ganglioni 

de consistență crescută, rotunzi, mobili, de dimensiuni cuprinse între 10 și 20 mm, 

fără alte adenopatii decelabile; la auscultația cordului se remarcă ușoara estompare a 

zgomotelor cardiace, iar examenul aparatului respirator, a celui digestiv și a celui 

renal se înscriu în limitele fiziologice. 

Diagnosticul clinic, de sindrom esofagian acompaniat de sindrom ganglionar la 

un pacient cu scădere ponderală importantă, evocă următoarele probleme de 

diagnostic diferențial: carcinomul esofagian, neoplazia de sfera ORL (faringe sau 

laringe), cancerul bronho-pulmonar primar, limfomul sau cancerul tiroidian. Datele 

biologice ale pacientului: fără citopenii, funcție renală și hepatică în limite normale, 

fără tulburări de coagulare, eutiroidian, dar cu sindrom inflamator și cu creșterea 

LDH-ului: proteina C-Reactivă (CRP)=2,4 mg/dL (V.N. <0,5 mg/dl); LDH=515 U/L 

(V.N. <240 mg/dl). 

Demersul diagnostic ulterior a constat într-un screening neoplazic seriat: s-a 

dorit explorarea tractului digestiv superior (endoscopic sau imagistic), un consult de 

specialitate oto-rino-laringologie, ultrasonografia glandei tiroide, explorarea 

imagistica a structurilor bronho-pulmonare, cât și un consult hematologic. 

S-a tentat efectuarea unei endoscopii digestive superioare, însă examinarea nu 

a fost finalizată din cauza lipsei de complianță a bolnavului – s-au vizualizat doar 

esofagul superior și mijlociu, (fără leziuni decelabile). Pentru completarea explorării 

tubului digestiv s-a apelat la tranzit baritat unde nu s-au descris modificări 

semnificative, cu excepția unui efect de masă esofagian în treimea medie, cauzat de o 
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stenoză extrinsecă. Consultul ORL a confirmat paralizia de coardă vocală dreaptă ca 

sursă a disfoniei, fără să se observe alte formațiuni tumorale în sfera ORL. Ecografia 

tiroidiană a evidențiat un volum glandular normal cu câteva formațiuni nodulare 

tiroidiene (în lobul drept tiroidian un mic nodul de 8/8 mm, iar în lobul tiroidian stâng 

– un nodul izoecogen de 6/3 mm), dar care nu pot fi incriminați ca sursă a cariokinezei. 

Ecografic laterocervical și supraclavicular în partea dreaptă s-au descris mase 

adenopatice cu aspect secundar: numeroase formațiuni nodulare hipoecogene, 

neomogene, unele conglomerate, având dimensiuni de până la 48/30 mm, care la 

examinarea Doppler prezentau vascularizație distribuită preponderent periferic, cu 

distribuție haotică, iar la examinarea elastografică în timp real prezentau preponderant 

zone rigide. Specialistul hematolog a considerat că cea mai plauzibilă etiologie a 

sindromului ganglionar constă în determinări secundare ganglionare, tabloul clinic, 

biologic și imagistic fiind nesugestiv pentru un limfom Hodgkin sau non-Hodgkin.  

Computer tomografia de gât și torace cu substanță de contrast a relevat: (1) 

prezența unei formațiuni tumorale pulmonare la nivelul lobului superior stâng (posibil 

primară T4N3M1a? std IV) de 45 mm/ 33,4 mm/53,3 mm (Fig. 1), care medial avea 

contact cu pericardul, asociindu-se (2) colecție pericardică (Fig. 3) cu grosimea de 

pana la 11 mm; (3) un nodul pulmonar de 22 mm diametru în lobul inferior stâng (mai 

probabil metastatic); (4) multiple adenopatii rotunde, de >20 mm diametru, cu centru 

necrotic și iodofilie periferică, la nivelul hililor pulmonari, subcarinal și peritraheal cu 

extensie cervicala dreapta - aceste adenopatii au tendința la formare de blocuri 

adenopatice și comprimă esofagul în treimea mijlocie, subcarinal (Fig. 2); (5) paralizie 

a corzii vocale drepte; (6) o leziune suspectă (determinare secundară osoasă?), 

osteoscleroasă a arcului costal VIII; (7) modificări emfizematoase pulmonare apicale 

bilateral. 

Profilul markerilor tumorali dozați, cu un CYFRA 21-1 mult crescut, de 37 

ng/mL (valoarea normală < 3,3 ng/mL) și enolaza neuron specifică cu valori normale, 

a fost înalt sugestiv pentru cancerul bronhopulmonar non-microcelular. 
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Următorul obiectiv l-a constituit obținerea de țesut bioptic pentru încadrarea 

histopatologică fără echivoc a tumorii pulmonare, varianta optimă pentru obținerea 

unui material în cantitate suficienta și ușor accesibil reprezentând-o pachetul 

ganglionar laterocervical drept. Astfel, consultul cardiologic (incluzând efectuarea 

unei ecografii cardiace) a stabilit că pacientul nu are contraindicații cardio-vasculare 

pentru anestezia generală în vederea biopsierii ganglionilor laterocervicali drepti. În 

paralel, ecografia cardiacă a caracterizat în detaliu colecția pericardică neoplazică – o 

colecție fină/medie, nespecific distribuită, cu colaps incipient de atriu și ventricul 

drepte.  

 

Fig. 1. Imagine de computer tomografie toracică (scanner General Electric Optima 

CT660 - 128 slice-uri) cu substanță de contrast, secțiune în plan transversal: se 

observă formațiunea tumorală primară la nivelul lobului superior stâng măsurând 45 

mm/ 33,4 mm/53,3 mm (vârf de săgeată albastră) 
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Fig. 2. Imagine de computer tomografie toracică (scanner General Electric Optima 

CT660 - 128 slice-uri) cu substanță de contrast, secțiune în plan transversal: este 

evidentă compresiunea esofagului mijlociu (săgeată galbenă) de către conglomeratul 

ganglionar subcarinal (marcat cu un oval roșu); pe aceeași secțiune - nodulul tumoral 

primar la nivelul lobului superior stâng (vârf de săgeată albastră) 

 

Fig. 3. Imagine de computer tomografie toracică (scanner General Electric Optima 

CT660 - 128 slice-uri) cu substanță de contrast, secțiune în plan sagital: formațiunea 

tumorală primară din lobul superior stâng (vârf de săgeată albastră) are medial contact 

(săgeată portocalie) cu pericardul, dând naștere unei colecții pericardice cu o grosime 

de 11 mm. 
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În consecință, bolnavul a fost transferat pentru 48 de ore în serviciul de chirurgie 

generală al aceluiași spital pentru excizia chirurgicală a unui ganglion tumoral din 

pachetul ganglionar laterocervical drept.  

Examenul microscopic al ganglionului excizat a evidențiat un limfoganglion 

ocupat cvasicomplet de o proliferare tumorală malignă de tipul unui adenocarcinom 

slab diferențiat cu arhitectură solidă, micropapilară și tubulară (Fig. 4). Prin metoda 

imunohistochimiei, celulele tumorale s-au dovedit a fi pozitive intens si difuz (Figura 

5) pentru CK7 (Citokeratina 7) și negative pentru CK20, respectiv TTF1 (Thyroid 

Transcription Factor 1) (Figura 6). Așadar, verdictul specialistului anatomopatolog 

care a examinat piesa ganglionară a fost în favoarea unei metastaze limfoganglionare 

de adenocarcinom pulmonar.  

 

Figura 4. Piesă de excizie chirurgicală - limfoganglion laterocervical drept - 

microscopie optică (microscop Leica DM 750 LED), obiectiv 20x, colorație 

hematoxilină-eozină: înlocuirea cvasicompletă a țesutului limfoid de către o 

proliferare tumorală glandulară, prezentând celule alungite cu citoplasmă atît 

eozinofilă, cît și cu globule palide (încărcare cu mucină), cu marcat pleomorfism 

nuclear, mitoze frecvente, pierderea polarității și aglomerare nucleară. Pattern-ul 

proliferării este mixt, arhitectura fiind de tip tubular, micropapilar și solid. 
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Fig. 5. Piesă de excizie chirurgicală - limfoganglion laterocervical drept - microscopie 

optică (microscop Leica DM 750 LED), obiectiv 40x, imunomarcaj vizând CK7 - 

citokeratina 7: se constată pozitivitate membranară intensă, difuză, a celulelor 

tumorale pentru CK7. 

 

Fig. 6. Piesă de excizie chirurgicală - limfoganglion laterocervical drept - microscopie 

optică (microscop Leica DM 750 LED), obiectiv 40x, imunomarcaj vizând CK20 - 

citokeratina 20: este evidentă imunonegativitatea celulelor tumorale pentru CK20. 
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Diagnosticul final a fost formulat astfel: 

Adenocarcinom pulmonar lob superior stâng (non-microcelular), stadiul 

T4N3M1a, cu metastaze pulmonare in lobul inferior stâng și blocuri adenopatice 

mediastinale, peritraheal cu extensie cervicala dreapta și supraclaviculare, cu 

compresiune esofagiana, disfagie secundara și paralizie coardă vocală dreaptă. 

Colecție pericardică neoplazică în cantitate mică/medie (tumoră primară 

în contact cu pericardul).  

Leziune osteoscleroasă arc costal stâng VIII (posibil metastază osoasă/ 

Paget monoostic costal). 

Emfizem pulmonar. 

Formațiuni nodulare tiroidiene benigne.  

 

Ulterior bolnavul a fost luat în evidența secției de oncologie medicală a aceluiași 

spital județean și a fost programat pentru inițierea tratamentului de specialitate la 10 

zile după externarea din secția de medicină internă. Medicul oncolog care a evaluat 

acest caz a luat în considerare și includerea acestui pacient într-un trial clinic de 

imunoterapie cu antagoniști de programmed death-ligand 1 (PD-L1). 

Pe parcursul internării pe secția de medicină internă evoluția bolnavului sub 

antialgice minore și codeină per os și corticosteroizi intravenos a fost extrem de 

favorabilă, bolnavul recuperând apetitul și reîncepând să se alimenteze normal, cu 

creșterea indicelui de performanță și dispariția completă a disfagiei și a disfoniei. 

A fost externat cu recomandarea de a adopta un regim alimentar normocaloric, 

complet, iar în cazul reapariției disfagiei – un regim cu alimente pasirate, moi, de 

consistență semisolidă. Tratamentul medicamentos la externare a constat în Codeină 

15 mg 0-0-1 cpr/zi, seara la culcare; Algocalmin 500 mg 1-0-1 cpr/zi și Piafen cpr. la 

nevoie. De asemenea s-a insistat asupra importanței respectării programării în 

serviciul de oncologie în vederea inițierii tratamentului oncologic. S-a recomandat și 

dispensarizare în specialitatea cardiologie, cu monitorizarea periodică a evoluției 



 
218 

colecției pericardice neoplazice. S-a indicat, de asemenea, dispensarizare în 

specialitatea gastroenterologie, cu efectuarea unei endoscopii digestive superioare în 

regim de ambulator în funcție de simptomatologie și la indicația medicului curant 

oncolog. 

Urmărirea în timp a acestui caz a fost imposibilă, având în vedere faptul că acest 

bolnav, din motive necunoscute, a avut adresabilitate medicală nulă după externarea 

din secția de medicină internă, neprezentându-se nici la consultului oncologic de 

inițiere a terapiei specifice oncologice și nici la evaluările cardiologice programate. 

 

Discuții 

Demersul diagnostic al acestui caz, la care simptomul cardinal a fost reprezentat 

de disfagie, nu a fost unul tipic: endoscopia digestivă superioară nu a putut furniza 

elemente esențiale de diagnostic, și astfel a fost necesar aportul specialistului ORL, 

hematolog și chirurg generalist, cit și al radiologului (ultrasonografia tiroidiană). 

Imagistica toracică s-a dovedit a fi investigația care a avut aportul cel mai valoros în 

diagnosticul de etapă, iar examenul histopatologic a fost vital pentru diagnosticul final 

și conduita terapeutică. Așadar în acest caz particular, cauza disfagiei a fost una mai 

rară - compresiunea extrinsecă a esofagului de către blocul adenopatic peritraheal, iar 

ca tumoră primară s-a identificat un adenocarcinom pulmonar de lob superior stâng. 

Cancerul bronho-pulmonar rămâne cea mai răspândită malignitate la nivelul 

întregului glob, cu cifre epidemiologice impresionante – 1,8 milioane de cazuri nou 

diagnosticate și 1,6 milioane de decese raportate în anul 2012, vasta majoritate (85%) 

a celor suferinzi fiind foști sau actuali fumători (4). Se descriu două subtipuri 

principale de cancer pulmonar, cel microcelular și cel non-microcelular (85% din 

totalul cancerelor pulmonare). În ciuda progreselor recente în ceea ce privește terapia 

cancerului pulmonar, prognosticul acestei afecțiuni rămâne unul infaust, cu rate 

estimate de supraviețuire la 5 ani care nu depășesc 18% nici în țări dezvoltate, cu 

asistență medicală extrem de performantă (4). 
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În ultimii 50 de ani, prevalența adenocarcinomului a înregistrat o creștere 

raportat la restul subtipurilor de cancer pulmonar. Această deplasare către periferia 

câmpilor pulmonari a localizării tumorilor primare generează dificultăți în 

obținerea de material diagnostic (5) – dificultate de care s-a lovit și echipa noastră 

pe parcursul demersului diagnostic, recurgându-se finalmente la obținerea unui 

eșantion bioptic dintr-o determinare secundară ganglionară. Creșterea incidenței 

adenocarcinomului ar putea fi explicată, pe de o parte, prin introducerea pe piață a 

țigaretelor cu filtru (ceea ce a condus la creșterea simultană a profunzim ii si 

frecvenței inhalării pentru ca fumătorul să își maximizeze consumul de nicotină), 

dispozitiv care reduce dimensiunea particulelor inhalate; această combinație are ca 

rezultat depunerea preferențială a compușilor carcinogenici în căile aeriene distale , 

favorizând dezvoltarea adenocarcinoamelor periferice (6). Pe de altă parte, se pare 

că riscul relativ de adenocarcinom scade mai lent după sistarea fumatului 

comparativ cu cel al carcinomului scuamos, astfel că reducerea semnificativă a ratei 

fumatului observată în ultimii 50 de ani se oglindește în scăderea incidenței 

carcinoamelor scuamoase pulmonare, dar nu și într-o scădere robustă a incidenței 

adenocarcinomului (nu încă, cel puțin) (6). 

În era medicinei moleculare de precizie, la un pacient cu adenocarcinom 

pulmonar opțiunile de tratament se redefinesc actualmente în funcție de 

următoarele determinări din țesutul tumoral (primar sau determinare secundară): 

(a) nivelul expresiei PD-L1 (7) și (b) prezența unor mutații cheie precum cea a 

epidermal growth factor receptor (EGFR) - beneficiază de inhibitori de tirozin kinază 

ai EGFR (erlotinib, gefitinib, afatinib), a oncogenei de fuziune anaplastic lymphoma 

kinase (ALK) – subset care răspunde favorabil la inhibitorii tirozin kinazici ai ALK 

(crizotinib, ceritinib, alectinib), sau mutația BRAF – situație în care este indicată 

administrarea inhibitorilor tirozin kinazici de tip vemurafenib, dabrafenib, trametinib 

(8). 



 
220 

Programmed death-1 (PD-1) este un component al punctului de control imun 

limfocit T dependent, implicat în protecția față de fenomene de autoimunitate care 

presupun activarea periferică a celulelor T, PD-1 având rolul de a genera toleranță 

imună față de celulele care exprimă PD-ligand1 (PD-L1) sau PD-ligand2 (9). Celulele 

maligne au „colportat“ acest mecanism reglat de PD-1/PD-L1, fiziologic conceput 

pentru a proteja mucoasele normale de atacuri autoimune; ca urmare o multitudine de 

tipuri de celule tumorale (melanom, carcinomul cu celule renale, cancerul pulmonar 

non-microcelular, cel ovarian și cel colorectal) supraexprimă PD-L1, generându-și un 

micromediu caracterizat de toleranță imună și evitând astfel citoliza inițiată de 

limfocitele T (9). Supraexpresia PD-L1 într-un țesut tumoral este grevată de un 

prognostic nefavorabil (9). 

Rezultatele trialului KEYNOTE-189 au demonstrat fără echivoc beneficiul adus 

de adăugarea pembrolizumab-ului (anticorp monoclonal anti PD-L1) la chimioterapia 

clasică la pacienții cu cancer pulmonar non-microcelular avansat, acest adaos 

ameliorând semnificativ rata de supraviețuire fără progresia bolii: 8,8 luni la grupul 

tratat cu chimioterapie + pembrolizumab versus 4,9 luni la cei tratați exclusiv cu 

chimioterapie (7).  

Bolnavul prezentat ar fi putut beneficia și el de această terapie cu antagoniști de 

PD-L1, oncologul care a evaluat inițial cazul dorind să îl includă într-un trial 

terapeutic cu antagoniști de PD-L1. Prin lipsa complianței (pentru care nu avem încă 

o explicație certă) la recomandările echipei diagnostice, pacientul a renunțat la șansa 

prelungirii perioadei libere de progresie a neoplaziei pulmonare. Una din explicațiile 

(vizând lipsa complianței după externare) speculate de echipa de medici care l-a 

evaluat inițial a constat în răspunsul spectaculos din punct de vedere simptomatic al 

bolnavului la corticoterapie – remiterea completă a disfagiei, cu posibilitatea 

alimentării fiziologice și creșterea indicelui de performanță. O astfel de ameliorare 

(un „double-edged sword” de atfel) obținută într-o durată scurtă de timp, a putut da 

pacientului falsa senzație că boala de care suferă nu este una gravă (în ciuda 
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explicațiilor medicale furnizate de noi), și deci managementul ulterior propus de 

medici nu este imperios necesar pentru supraviețuire. 

De notat este și faptul că în cazul acestei prime prezentări clinice de cancer 

bronhopulmonar, pe plan central se afla disfagia (cauzată de compresia esofagiană 

extrinsecă prin adenopatii), iar simptomele tipice cancerului pulmonar lipseau cu 

desăvîrșire; cele mai comune acuze întâlnite la pacienții cu cancer pulmonar sunt (10): 

tusea (50-75% dintre cazuri), hemoptizia (25-50%), dispneea (25%) și durerea 

toracică (20%).  

 

Concluzie 

În momentul în care ne confruntăm cu un pacient la care tabloul clinic este 

dominat de disfagie, algoritmul diagnostic trebuie să cuprindă endoscopia digestivă 

superioară în scopul excluderii per primam a unei patologii organice (și în special a 

unei patologii neoplazice). Cancerul pulmonar este, de regulă, manifest clinic și deci 

diagnosticat doar în stadiul avansat al bolii, ceea ce conferă un prognostic relativ 

sumbru pentru bolnav. Cu toate acestea, progresele recente în terapia oncologică pot 

prelungi viața acestor pacienți, astfel că informarea detaliată și într-un limbaj accesibil 

bolnavului cu privire la natura, evoluția, prognosticul bolii, și posibilitățile de 

tratament, dublată și de consiliere psihologică specializată, sunt gesturi necesare pe 

parcursul managementului unui astfel de caz. 

 

Pentru prezentarea cazului și a iconografiei asociate autorii au obținut 

consimțământul informat al pacientului. 
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Macroadenom hipofizar nesecretant 
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Introducere 

Adenoamele hipofizare sunt tumori benigne care se dezvoltă din celulele 

glandei pituitare. Macroadenoamele hipofizare (tumori cu un diametru peste 1cm) 

sunt o cauză frecventă a deficiențelor vizuale datorate unei cauze intracraniene, 

hemianopsia bitemporală fiind caracteristica compresiei chiasmei optice. 

Mecanismele propuse pentru defectele de câmp sunt ischemic sau compresiv (1,2). 

Tratamentul standard este reprezentat de rezecția chirurgicală, în general 

folosindu-se un abord endoscopic transsfenoidal. Rezecția totală reprezintă o 

provocare, aceasta fiind posibilă conform studiilor în aproximativ 40-50% din cazuri. 

Chiar și cu o rezecție tumorală totală confirmată prin examinare IRM, riscul de 

recurență este de aproximativ 25-40% la 5 ani (1,2).  

Cazul ales prezintă simptomele cele mai frecvente ale adenomului hipofizar, 

managementul acestuia și atrage atenția asupra faptului ca o patologie oftalmologică 

nu este întotdeauna cauza unor defecte de câmp vizual. 

 

Prezentare de caz 

Pacient în vârstă de 70 de ani se internează în septembrie 2017 în secția de 

neurochirurgie prezentând fatigabilitate, astenie, tulburări de vedere, scăderea 

toleranței la efort, instalate insidios de aproximativ 1 an și agravate progresiv. 

Pacientul efectuează precedent internării un examen IRM cerebral care relevă o 

formațiune tumorală în loja selară. Examenul câmpului vizual efectuat în dinamică 
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relevă o amputație progresivă a câmpului vizual (hemianopsie bitemporală). Se 

stabilește că tulburările de vedere sunt date de patologia hipofizară, ca urmare a unui 

efect de masă asupra chiasmei optice. 

Examinările biochimice hormonale relevă valori ușor ridicate pentru ACTH, cu 

valori constant normale ale celorlalți hormoni hipofizari; preoperator valorile ACTH 

au redevenit în limite normale. 

Examenul neurologic relevă un pacient conștient, orientat, afebril, cu amputarea 

bitemporală a câmpului vizual, cu vedere tubulară, acuitate vizuală în limite normale, 

dar care afirma intermitent ”vedere încețoșată”, fără semne meningeale, fără deficite 

ale membrelor, gnozie, praxie, lexie normale, mers și ortostațiune normale. 

Se efectuează OCT de maculă și nerv optic pentru a exclude o patologie 

oftalmologică concomitentă. Ambele examinări sunt în limite normale. 

 

Fig. 1. AO-OCT maculă și nerv optic 

 

Examenul IRM și CT evidențiază o formațiune tumorală, intraselară nodulară, 

gadolinofilă, cu discret semnal în T2 și FLAIR și hiposemnal în T1, localizată antero-

inferior, cu efect de masă asupra chiasmei optice.  
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Fig. 2. Examinare IRM cerebral preoperator; Secțiune T2 coronal și T1 sagital 

(săgeata roșie arată chiasma optică deplasată, săgețile albastre arată masa tumorală) 

 

Având în vedere simptomatologia și aspectul imagistic, se indică rezecția 

tumorii hipofizare. 

Se intervine chirurgical practicându-se în anestezie generală, abord endoscopic 

transnazal, transsfenoidal binarinal, cu ablarea formațiunii tumorale intraselare 

ghidată prin neuronavigație și reconstrucția bazei craniului la nivelul șeii turcești cu 

fascia lata autologă, prelevată de pe coapsa dreaptă a pacientului.  
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Fig. 3 Examinare IRM cerebral postoperator; Secțiune T2 coronal(săgeata roșie 

arată chiasma optică în poziție normală) 

 

Fig. 4. Examinare IRM cerebral postoperator secțiune T1 sagital care relevă rezecția 

totală a tumorii 
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Postoperator evoluția bolii a fost favorabilă, cu ameliorarea deficitelor de vedere 

și aspect local favorabil. 

Pe perioada internării pacientul a urmat tratament antibiotic, anticoagulant, 

neurometabolic, antialgic, a fost supravegheat endocrinologic cu bilanț hidric, profil 

hormonal și ionogramă, kinetoterapie și neuronursing. 

Examinarea CT cranio-cerebrală efectuată imediat postoperator certifică ablarea 

tumorală și exclude prezența unor complicații hemoragice postoperatorii. 

La externare pacientul este orientat, afebril, în stare generală bună, ameliorat 

neurologic, cu o plagă chirurgicală de la nivelul coapsei drepte, curată, afrontată, fără 

semne celsiene. 

Particularitatea cazului este reprezentată de o rezecție tumorală completă, lucru 

care este posibil doar în jumătate din cazuri și de recuperarea deficitului de câmp 

vizual. 

Tratamentul de primă linie în cazul macroadenoamelor hipofizare nesecretante 

este reprezentat de rezecția trassfenoidală, țelul principal în acest caz fiind 

decompresia structurilor optice și prevenirea recurențelor simptomatice.  

Este de importanță majoră urmărirea acestor pacienți postoperator pe termen 

lung, recurențele fiind raportate și după 10 ani de la rezecția totală (1). 

Etiologia defectelor de câmp vizual poate uneori reprezenta o provocare, atât 

tumorile hipofizare supraselare cât și unele boli oftalmologice se pot prezenta cu astfel 

de defecte, fapt care subliniază importanța colaborării interdisciplinare pentru un 

management corect al tratamentului.  

 

S-a obținut consimțământul informat al pacientului.  
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Psoriazis pustulos de sarcină 
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Introducere 

  Psoriazisul este o dermatoză cronică inflamatorie, caracterizată prin 

hiperproliferare keratinocitară, având o evoluție capricioasă, uneori invalidantă. 

Afectează 1-2% din populație, pe glob fiind aproximativ 60 milioane de bolnavi. În 

funcție de manifestările clinice, psoriazisul se poate clasifica astfel: psoriazis vulgar 

(2/3 din totalul cazurilor), gutat, eritrodermic, pustulos, cu sau fără manifestări 

articulare specifice. 

Psoriazisul pustulos se caracterizează prin apariția pustulelor nefoliculare 

sterile, ce au ca substrat histopatologic acumulare de neutrofile în epiderm, revelatoare 

pentru diagnostic fiind pustulele spongiforme Kogoj.(1) 

Psoriazisul pustulos de sarcină, cunoscut în literatură și sub denumirea de 

impetigo herpetiform, este o dermatoză de sarcină rară, fiind considerată o formă de 

psoriazis pustulos generalizat, al cărui trigger sunt modificarile hormonale din 

perioada sarcinii. Cel mai frecvent, apare în ultimul trimestru de sarcină și de cele mai 

multe ori remite după naștere, dar există posibilitatea de recurență pentru viitoarele 

sarcini. 

Această formă de psoriazis poate avea risc vital atât pentru mamă cât și pentru 

făt. În plus, se asociază cu un risc crescut de complicații prenatale, precum: retard de 

creștere intrauterină datorat insuficienței placentare, anomalii fetale, rupere prematură 

de membrane sau nașteri premature.(2) 
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Tabloul clinic este alarmant. Pacientele prezintă eritem, inițial intertriginos, dar 

care se răspândește repede. Pustulele fuzionează și formează lacuri de puroi, iar 

centrul plăcilor eritematoase se usucă, fiind înconjurat de un guleraș de scuame și de 

o margine serpiginoasă de pustule. Adesea se asociază stare generală alterată, febră, 

frisoane, cefalee. Pot apărea simptome digestive ( grețuri, vărsături, diaree), 

insuficiență renală, cardiacă sau neuropatie periferică.(3) Explorările de laborator pun 

în evidență un sindrom inflamator marcat, hipocalcemie, hipoalbuminemie ( în 

evoluție) sau scăderea vitaminei D serice. Tratmentul constă în reechilibrare hidro-

electrolitică, antibioticoterapie, corticoterapie generală și locală, iar în cazul 

ineficienței tratamentului administrat, se recomandă Ciclosporină 5-10 mg/kg corp/zi. 

(1) 

  

Prezentare de caz 

   Pacientă în vârstă de 36 de ani, însărcinată, cunoscută cu astm bronșic și 

epilepsie cu crize grand-mal, s-a prezentat în serviciul de dermatologie prin transfer 

dintr-un spital de boli infecțioase din teritoriu, pentru apariția unei erupții cutanate 

diseminate la nivelul întregului corp (cu excepția feței și a scalpului), însoțite de prurit 

intens, durere locală și insomnie secundară acestei stări. 

Anamneza s-a realizat cu dificultate. Antecedentele heredocolaterale și 

personale fiziologice au fost necunoscute. S-a confirmat o sarcină anterioară, cu un 

alt soț, cu evoluție favorabilă pentru mamă și făt. Pacienta provine din mediul rural, 

condițiile de viață fiind precare. A negat consumul de toxice (alcool, fumat). 

În certificatul de handicap al pacientei s-a menționat existența în antecedente a 

psoriazisului vulgar, alături de astm bronșic sub tratament cu Ventolin 100 Inhaler și 

epilepsie cu crize grand-mal în tratament cu Depakine Chrono 500 mg (1-0-1) și 

Neurotrop R 600 mg (1-0-1); tratamentul neurologic i-a fost recomandat într-o secție 

de specialitate din teritoriu, anterior cu 3 ani sarcinii actuale. Menționăm faptul că, 

pacienta nu a păstrat legătura nici cu medicul de familie, nici cu medicul neurolog, nu 
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a anunțat prezența sarcinii, continuând administrarea haotică a preparatelor 

antiepileptice. 

Din istoricul bolii reținem că boala a debutat cu aproximativ 2 săptămâni 

anterior prezentării în serviciul nostru, prin apariția unor leziuni eritemato-scuamoase, 

intens pruriginoase la nivelul membrelor inferioare, care ulterior s-au extins la nivelul 

trunchiului și membrelor superioare. 

Examenul clinic a pus în evidență o pacientă cu stare generală influențată de 

prurit și durere, greutate= 79 kg, TA= 100/60 mmHg, AV= 100 bpm, zgomote 

cardiace ritmice, fără sufluri adăugate; MV prezent bilateral, fără raluri adăugate, 

SpO2=99%; abdomen destins pe baza sarcinii. 

La examenul dermatologic s-au observat multiple leziuni eritematoase, 

acoperite de scuame, diseminate la nivelul trunchiului, intens pruriginoase. La nivelul 

coapselor, leziunile au dimensiuni mai mari (10-15 cm diametru), cu zona centrală cu 

aspect denudat, cu fond eritemato-violaceu, marginile leziunii fiind reprezentate de 

pustule cu tendință de confluare, acompaniate de durere și prurit. Asociat, pacienta 

prezenta hiperkeratoză plantară accentuată. 

 

Fig.1. Leziune eritemato-scuamoasă, cu centrul denudat și margini cu scuame și 

pustule cu tendință de confluare, la nivelul coapsei. 
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Fig. 2. Plăci eritemato-scuamoase, intens pruriginoase, la nivelul membrului 

superior drept 

 

Fig. 3. Plăci eritemato-scuamoase, pe fond eritrodermic ,la nivel abdominal și 

toracic superior 
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Analizele de laborator au surprins următoarele modificări: sindrom inflamator 

important (PCR= 14,91 mg/dL- valori normale <0.5 mg/dL; fibrinogen= 733.0 

mg/dL- valori normale 200-400 mg/dL), leucocitoză (12.22 x 109/L- valori normale 

4-10 x 109/L) cu neutrofilie (10.15 x 109/L- valori normale 1.8-7.4 x 109/L), anemie 

normocromă, normocitară (RBC=3.67 x 1012/L- valori normale 4-5 x 1012/L, 

HGB=11.1 g/dl- valori normale 12-15.5 g/dl, HCT=31.8%- valori normale 37-47%), 

hipopotasemie (3,25 mmol/L- valori normale 3,5-5,1 mmol/L), ușoară hipocalcemie 

(8,27 mg/dL- valori normale8,8-10,6 mg/dL), hipoalbuminemie (2,79 g/dL- valori 

normale 3,5-5,2 g/dL), VDRL negativ, sediment urinar cu modificări (15-18 

leucocite/câmp, celule epiteliale plate prezente, celule rotunde prezente, 1-2 

hematii/camp), examen bacteriologic urinar pozitiv pentru Enteroccocus spp, examen 

fungic secreție linguală pozitiv pentru Candida spp. 

S-a realizat punch biopsie de 6 mm de la nivelul unei pustule împreună cu zona 

eritematoasă din jur, de la nivelul coapsei drepte. Examenul histopatologic a decelat 

prezența unui epiderm ușor acantotic, fără hiperkeratoză, fără strat granular, cu 

spongioză, alături de exocitoză neutrofilică marcată, cu formare de microabcese 

Munro intraepidermale și pustule Kogoj subcorneale extinse. La nivel dermal se 

găsește infiltrat limfocitar moderat, preponderant perivascular, precum si numeroase 

neutrofile intravasculare. 

Pe baza examenului clinic și paraclinic s-a stabilit diagnosticul de psoriazis 

pustulos de sarcină. În dermatoza pustuloasă subcornoasă, aspectul clinic este 

asemănător, dar starea pacientei nu este alterată. Alte diagnostice precum foliculită 

pustuloasă cu eozinofile, eritem multiform pustulos, erupție pustuloasă post-

medicamentoasă, dermatită herpetiformă, au fost excluse pe baza examenului clinic 

și histopatologic.  

Pe parcursul sarcinii pacienta a continuat administrarea de antiepileptice 

(valproat de sodiu/acid valproic și carbamazepină), fără ca sarcina să fie luată în 

evidență și dispensarizată, motiv pentru care s-a solicitat consult ginecologic. 
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Explorarea ecografică evidențiază sarcina monofetală în evoluție, cu exces de lichid 

amniotic, cu biometrie diferită între segmente: DBP=30 ss, CC=28 ss, CA=25 ss, LF= 

25 ss, membre superioare scurte, cel stâng în poziție vicioasă, humerus scurt, rinichi 

de dimensiuni mai mari, cât și multiple malformații cardiace.  

Pe perioada internării, pacienta a suferit un episod de urticarie și angioedem 

(plăci urticariene la nivel periocular, zigomatic și în jumătatea superioară a coapsei 

drepte, cu evoluție rapidă spre eritrodermie la nivelul toracelui, gâtului și membrelor 

inferioare), cu toate că se afla sub corticoterapie sistemică (0,5 mg/kg corp/zi). S-a 

ridicat suspiciunea opririi sarcinii în evoluție, a existenței unor antigene fetale sau 

placentare. Un nou consult ginecologic confirmă evoluția sarcinii, fără modificări față 

de ultima examinare. Starea generală a pacientei a fost oscilantă, în evoluție a 

prezentat inclusiv subfebrilități (37,5º C) care au răspuns la tratament antipiretic 

(Paracetamol 500 mg 2x1 cpr/zi). 

Tratmentul medicamentos a vizat mai multe planuri: 

○ Cutanat: Pe cale generală, pacientei i s-a administrat corticoterapie, începându-se 

cu doze de 0,25 mg/kg corp/zi Prednison 5 mg, datorită unei valori glicemice crescute 

în internarea din teritoriu. Evoluția nu a fost favorabilă. S-a repetat glicemia a jeun, 

care a fost în limite normale, astfel încât s-a crescut doza de Prednison 5 mg până la 

0,5 mg/kg corp/zi. Ulterior se schimbă corticosteroidul cu Dexametazonă 8 mg, 2 fiole 

pe zi intramuscular, cu ameliorarea ușoară a leziunilor cutanate, apoi o fiolă dimineața 

și ¾ după-masa. Pacienta a refuzat continuarea tratamentului injectabil, motiv pentru 

care s-a început administrarea de Medrol 32 mg, 2 comprimate pe zi. În evoluție, 

leziunile s-au extins, în ciuda unui tratament corect efectuat, ajungând să cuprindă 

80% din suprafața corporală (excepție extremitatea cefalică, mâini și picioare). S-a 

luat decizia de a se introduce în schema terapeutică Ciclosporină 50 mg, inițial 2,5 

mg/kg corp/zi, apoi se crește doza la 4 mg/kg corp/zi, cu ușoară ameliorare a leziunilor 

cutanate și a simptomelor asociate. 
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Episodul de urticarie și angioedem a fost tratat inițial cu 50 mg HHC de 4 ori pe 

zi și antihistaminic (Clorfeniramin 4 mg) 3 comprimate pe zi. Simptomatologia nu a 

cedat, astfel încât se cresc dozele la 100 mg HHC, respectiv 5 comprimate de 

antihistaminic, cu rezolvarea urticariei după 4 zile. 

Local, s-a aplicat Triamcinolon S cremă și cremă emolientă alternativ cu uree 

10%. La nivelul pustulelor s-a aplicat violet de gențiană, o dată pe zi, timp de 5 zile, 

cu evoluție favorabilă. Depozitele hiperkeratozice de la nivel plantar au fost tratate cu 

uree 20%, urmat de Regen-Ag pentru reepitelizare. 

 

Fig. 4. Aspect post Ciclosporină- se observă leziuni hiperpigmentare în locul 

plăcilor psoriazice 
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○ Hipoalbuminemia s-a corectat prin administrarea de Albumină umană 200 g/l, 7x50 

ml în perfuzie lentă. 

○ Infectia urinară cu Enterococcus spp a fost tratată cu fosfomicină 3g, 3 doze. 

○ Candidoza linguală s-a tratat prin administrarea de Nistatin, 4 comprimate/zi, timp 

de 10 zile. 

○ Asociat, pacientei i s-a administrat Paracetamol p.o. 500 mg 9 zile, Cefort 1 g i.v. 

10 zile, protectoare gastrice, calciu efervescent și Aspacardin 39mg/12 mg. 

Pacienta s-a externat din serviciul nostru cu stare generală îmbunătățită. S-a 

recomandat continuarea tratamentului cu Ciclosporină 50 mg 0,5 mg/kg corp/zi, până 

la remiterea totală a leziunilor, alături de scăderea progresivă a dozelor de 

corticosteroid. Pacienta urma să fie internată în teritoriu și monitorizată atent până la 

naștere, dar aceasta nu a respectat indicațiile, a decis sistarea terapiei și s-a internat 

doar în momentul nașterii. Luând legătura cu medicul din teritoriu, am aflat că 

pacienta a născut pe cale naturală un făt ale cărui malformații nu au fost compatibile 

cu viața. 

Totodată, aceasta nu a respectat schema terapeutică recomandată la externare, 

dar, paradoxal, leziunile s-au ameliorat ușor înainte și la scurt timp după naștere, până 

la dispariție, lăsând în urmă doar hiperpigmentări. 

 

Discuții 

Psoriazisul pustulos de sarcină este o dermatoză rară, care prezintă un risc 

crescut de afectare fetală. Diagnosticul trebuie stabilit cât mai repede și un 

management terapeutic adecvat este esențial pentru a asigura o evoluție bună atât 

pentru mamă cât și pentru făt.  

Tratamentul acestei boli este o adevărată provocare, atât din cauza condiției 

critice a mamei, cât si a teratogenității unor metode terapeutice. Prima linie de 

tratament este reprezentată de corticoterapie sistemică, ce se consideră a fi o alegere 

sigură în sarcină.(4) În cazul în care aceasta este ineficientă, se recomandă 
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administrarea de Ciclosporină 2-7.5 mg/kg/zi, care se poate utiliza ca monoterapie sau 

în combinație cu corticoterapia, pentru cazurile refractare la tratament. Se impune 

monitorizarea atentă a tensiunii arteriale și a funcției renale ale gravidei, întrucât 

exista risc de hipertensiune arterială sau insuficiență renală. (5) 

Asocierea antibioticoterapiei (cefalosporine), ca tratament adjuvant, este 

indicată în afectările moderate, chiar dacă pustulele sunt sterile. Terapia biologică cu 

anti-TNFα (Infliximab, Adalimumab), retinoizii sistemici sau Metotrexatul se pot 

administra doar după ce nașterea a avut loc. (6) 

Acidul valproic este un antiepileptic de primă generație, cu o utilizare largă la 

nivel mondial, pentru tratamentul epilepsiei și al episodului maniacal, în cadrul 

tulburării afective bipolare. Este cunoscută acțiunea teratogenică a acestuia, motiv 

pentru care femeile la vârstă reproductivă trebuie să utilizeze o metodă de contracepție 

eficientă pe perioada administrării. Acidul valproic se poate utiliza ca monoterapie 

sau asociat altor antiepileptice (frecvent carbamazepină, lamotrigină, topiramat sau 

fenitoină). Printre cele mai frecvente anomalii congenitale se numără: defecte de tub 

neural (spina bifida), malformații cardiace (defect de sept atrial), malformații renale, 

hipospadias, craniosinostoză, despicatură labio-palatină, atrezie de tract digestiv, 

hernie diafragmatică, malformații ale membrelor sau polidactilie.(2) 

Dintre toate antiepilepticele, acidul valproic se asociază cu riscul cel mai mare 

de malformații fetale, risc care este în relație direct proporțională cu doza. Riscul a 

fost observat a fi mai mare în caz de politerapie cu acid valproic față de monoterapia 

cu alt antiepileptic. De asemenea, politerapia cu acid valpoic este mai puternic 

teratogenă decât politerapia cu alte antiepileptice. (7) Totodată, multe studii subliniază 

ideea că indiferent de doză, acidul valproic și carbamazepina prezintă un risc mai mare 

de a produce malformații congenitale fetale decât alte antiepileptice, așa încât trebuie 

pus în balanță riscul și beneficiul la care se expune gravida.(8) 

Acest caz se remarcă prin raritatea bolii dermatologice, prin managementul 

terapeutic realizat extrem de dificil în fața unei paciente necooperante cât și prin lipsa 



 
239 

de dispensarizare a sarcinii aflate sub tratament antiepileptic cu acid valproic, toate 

acestea contribuind la un final dramatic pentru făt. 

 

S-a obținut consimțământul informat al pacientului înainte de publicarea 

articolului. 
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Introducere 

Adenocarcinomul pancreatic este o tumoră rar diagnosticată la pacienții sub 40 

ani, cu o vârstă medie la diagnostic de 71 ani. La nivel mondial, incidența tuturor 

tipurilor de cancer pancreatic (dintre care 85% sunt adenocarcinoame) variază între 

1-10 cazuri/100.000 oameni, mai frecvent la sexul masculin. Este a opta cauză de 

deces de natură oncologică. 

În acest moment nu există o metodă eficientă de screening la pacientul 

asimptomatic. 

Factorii de risc pentru adenocarcinomul pancreatic sunt: fumatul, diabetul 

zaharat vechi, pancreatita cronică non-ereditară, obezitatea, sedentarismul, grupele 

sanguine non-0. 

Factorii genetici cu rol în dezvoltarea tumorilor pancreatice sunt pancreatita 

ereditară, sindromul alunițelor familiale atipice și al melanoamelor, sindromul 

ereditar cancer mamar și ovarian, sindromul Peutz-Jeghers, sindromul Lynch, ataxia-

teleangiectazia și sindromul Li-Fraumeni. 
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Tratamentul sistemic aprobat pentru stadiul IV al adenocarcinomului pancreatic 

este cel cu Gemcitabină. În ultimii ani s-a dovedit un oarecare beneficiu prin folosirea 

schemei FOLFIRINOX sau Gemcitabină cu Nab-Paclitaxel. (1) 

Gemcitabina în monoterapie rămâne standardul terapeutic pentru pacienții cu 

un status de performanță alterat. Printre factorii care răspund de rezistența la tratament 

se numără: hENT1 și dCK scăzut și supraexpresia CDA. (2) 

 

Prezentare de caz 

Pacientă în vârstă de 69 ani, pensionară, din mediul rural, se prezintă în serviciul 

nostru pentru următoarea simptomatologie: epigastralgii, inapetență și scădere 

ponderală marcată (20 kg/3 luni). 

Istoricul familial nu se remarcă prin nimic notabil. 

Antecedente personale fiziologice relevă: menarha la 15 ani, menopauza 

instalată la 49 ani, G0P0. 

Din antecedentele personale patologice menționăm: hipertensiune arterială 

esențială stadiul I, diabet zaharat tip II insulino-dependent, ulcer gastric H.pylori 

pozitiv, tiroidectomie totală pentru boală Basedow în 2000. 

Consumul de toxice: neagă consumul de alcool și tutun, precum și aportul 

exogen de hormoni. 

La momentul internării pacienta se află sub tratament cu: beta-blocante 

neselective, sartani, blocanți ai canalelor de calciu, insulină și terapie de substituție 

tiroidiană. 

Din istoricul bolii reținem debutul brusc în urmă cu aproximativ o lună în urmă 

a unor epigastralgii însoțite de inapetență și scădere ponderală marcată (20 kg/3 luni). 

Menționăm prezentarea pacientei în alt centru unde a efectuat o endoscopie digestivă 

superioară care a pus diagnosticul unei esofagite candidiziace și a unei gastrite 

eritematoase H. Pylori pozitivă. În urma rezultatului biopsiei de la nivel gastric s-a 
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decis inițierea triplei terapii cu Amoxicilină 2x1 g/zi, Claritromicină 2x500 mg/zi și 

Pantoprazol 1x40 mg/zi. 

Examen obiectiv 

La prezentare pacienta avea o stare generală ușor alterată, stare de conștiență 

păstrată, normoponderală (IMC= 22), facies icteric, suferind. Tegumentele și 

mucoasele calde, icterice. Țesutul adipos este normal reprezentat. Aparat respirator: 

torace cifotic, murmur vezicular prezent bilateral, sonoritate la percuție, fără raluri, 

SaO2= 94% în aerul atmosferic. Aparat cardiovascular: zgomote cardiace ritmice, 

sincrone cu pulsul periferic, fără sufluri audibile în focarele de auscultație, pulsuri 

periferice perceptibile până în periferie, AV= 100/min, TA= 110/60 mmHg. Aparat 

digestiv: abdomen suplu, mobil cu respirația, dureros spontan și la palpare profundă 

în epigastru cu iradierea durerii la nivel abdominal difuz, cu palparea unei formațiuni 

tumorale de consistență dură, fixă de planurile subiacente la nivel epigastric, zgomote 

hidroaerice greu perceptibile, tranzit intestinal lent (afirmativ). Aparat uro-genital: 

manevra Giordano negativă bilaterală, disurie. Din punct de vedere neurologic 

pacienta este orientată temporo-spațial, fără semne meningiene și reflexe osteo-

tendinoase normale. 

Din punct de vedere biologic, subliniem: sindrom de hepatocitoliză ( ASAT= 

59 U/L (VN= <50 U/L, ALAT= 63 U/L (VN < 50 U/L), sindrom de colestază ( 

GGT=208 U/L (VN<55 U/L), FA=368 U/L (VN= 30-120 U/L), sindrom inflamator 

nespecific (CRP= 1,4 mg/dl VN <0.5 mg/dl), minimă hiposideremie. Sumarul de 

urină cu minime modificări (15 leucocite/microl, glucoză= 50 mg/dl, sediment urinar: 

5-6 leucocite/câmp, cilindri granuloși). 

Markerii virali hepatici: anticorpii anti HCV si antigenul HBs negativi. 

Exudat faringian: Candida spp. 

Urocultura: sub 1000 UFC/ml. 

Markerii tumorali: CA 19-9= 1889 U/ml (VN <35 u/ml), CEA= 1005 ng/ml 

(VN < 3 U/ml). 
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Ecografia abdominală relevă hepatomegalie cu contur neregulat cu multiple 

leziuni hipoecogene cu dimensiuni între 1.5-3 cm cu semnificația de determinări 

secundare hepatice. Pancreas cu dilatare de canal Wirsung, cu contur neregulat. Capul 

pancreasului cu structură neomogenă cu mici arii hipoecogene. Dilatarea de duct 

Wirsung plus modificările de ecostructură de la capul pancreasului sugerează o 

pancreatită cronică. La nivelul joncțiunii corp-coadă se decelează o leziune de 4/3 cm 

cu caracter infiltrativ care se dezvoltă în principal cranial. Înglobează complet artera 

splenică și probabil că invadează vena splenică. 

Computer-Tomografia cu substanță de contrat toraco-abdomeno-pelvină: 

formațiune tumorală corp și coadă de pancreas în contact invaziv cu stomacul adicent 

și cu includerea arterei și venei splenice cu tromboza venei splenice. Adenopatii 

peritumorale. Determinări secundare hepatice multiple diseminate bilateral (vezi Fig. 

1). Determinări secundare pulmonare diseminate bilateral (vezi Fig. 2). 

 

Fig. 1. CT abdominal cu substanță de contrast, fază venoasă. Multiple leziuni focale 

hepatice, hipodense, ce pledează pentru determinări secundare 
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Fig. 2. CT torace cu substanță de contrast, fereastră pulmonară. Leziuni pulmonare 

diseminate bilateral, cu aspect de determinări secundare 

 

Ecoendoscopia cu biopsie arată o tumoră pancreatică corporeo-caudală cu 

înglobarea arterei splenice, venei splenice, în contact cu vena mezenterică superioară, 

metastaze hepatice și ganglionare, probabil carcinomatoză peritoneală. Ascită în 

cantitate mică. Stadializarea TNM: cT4N1M1. 

Rezultatul histopatologic obținut prin fine-needle-aspiration din tumora 

pancreatică și de la nivelul metastazelor hepatice confirmă prezența unui 

adenocarcinom ductal pancreatic, moderat diferențiat (G2) cu metastaze hepatice. 

Imunohistochimia complementară din tumora pancreatică prezintă: CK 7 pozitiv, CK 

19 pozitivă, CD 19-9 pozitivă, Ki-67 30% pe alocuri cu focare de 50%. 

Diagnosticul inițial: adenocarcinom pancreatic cT4N1M1 (hepatic și 

pulmonar), moderat diferențiat, stadiul IV. 

Obiectivele tratamentului au fost: 

- ameliorarea simptomatologiei algice 

- încetinirea evoluției bolii prin tratament paliativ 
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Pentru administrarea unui tratament sistemic, pacienta a fost orientată către un 

serviciu de oncologie unde s-a decis: 

Controlul durerii: s-a obținut răspuns favorabil prin administrarea de opioide de 

tip tramdadol și analgezice de tip paracetamol. 

S-a propus efectuarea unei chimioterapii paliative cu Gemcitabină și Nab-

Paclitaxel ca primă linie pentru cancerul pancreatic metastatic datorită indicelui de 

performanță afectat. În lipsa Nab-Paclitaxel rambursat în Romania s-a optat pentru 

monoterapia cu Gemcitabină. 

Pentru completarea bilanțului la distanță și evaluarea corespunzătoare anterior 

administrării chimioterapiei, se efectuează ecocardiografia care denotă un aspect 

ecografic normal, cu o fracție de ejecție a ventriculului stâng (FEVS) de 70%. 

Înainte de administrarea primului ciclu de chimioterapie, profilul biologic al 

pacientei relevă: 

Ușoară anemie normocromă, normocitară (Hg= 11,7 g/dl), sindrom de 

hepatocitoliză și colestază mai pronunțat decât la prima externare (ASAT= 88 U/L, 

ALAT= 85 U/L, GGT= 496 U/L, FA= 623 U/L), hiperglicemie (181 mg/dl), 

hipomagnezemie gradul I (1,15 mg/dl). 

S-a administrat Gemcitabină 1000 mg/mp, DT (doza totală)= 1200 mg. 

Administrările s-au desfășurat cu o periodicitate de 3 săptămâni. 

La al doilea ciclu de chimioterapie analizele de sânge au arătat: anemie 

normocromă normocitară accentuată (Hg= 10,7 g/dl), sindromul de hepatocitoliză și 

colestază accentuate (ASAT= 97 U/L, ALAT= 86 U/L, FA= 666 U/L, GGT= 598 

U/L), hipomagnezemie gradul I (1,28 mg/dl). Datorită toxicității hepatice și a stării 

generale alterate prin dureri abdominale severe și inapetență marcată se decide 

amânarea celui de al treilea ciclu de chimioterapie. 

În urma agravării stării generale, pacienta revine pe secția noastră pentru 

cuparea durerii neoplazice prin blocaj celiac. 
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La examenul obiectiv: stare generală mult alterată, facies teros, tegumente 

icterice, transpirate, cu edeme gambiere moderate. Țesutul adipos slab reprezentat. 

Aparat respirator: torace cifotic, murmur vezicular abolit bazal bilateral, fara raluri, 

dispnee inspiratorie de repaus cu tiraj costal, SaO2= 80% în aerul atmosferic. Aparat 

cardiovascular: zgomote cardiace ritmice, tahicardice, fără sufluri cardiovasculare 

decelabile, pulsuri periferice prezente distal, TA=140/90 mmHg, AV= 98/min. Aparat 

digestiv: abdomen suplu, mobil cu respirația, dureros spontan și la palpare profundă 

cu o formațiune dură, epigastrică, zgomote hidroaerice minime. 

EKG: ritm sinusal, ax QRS intermediar, AV-98/min, fără modificări ST-T. 

Biologic se decelează sindrom de hepatocitoliză (vezi Fig. 3 și 4), sindrom de 

colestază (vezi Fig. 5 și 6), sindrom hepatopriv, sindrom inflamator, hiperglicemie, 

leucocitoză, anemie normocromă normocitară, hipercolesterolemie ușoară, 

hiposideremie. 

 

Fig. 3: evoluția în dinamică a ASAT pe parcursul monitorizării probelor hepatice 

 

Fig. 4. evoluția în dinamică a ALAT pe parcursul monitorizării probelor hepatice 
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Fig. 5. evoluția în dinamică a GGT pe parcursul monitorizării probelor hepatice 

 

Fig. 6. evoluția în dinamică a FA pe parcursul monitorizării probelor hepatice 

 

S-a confirmat ecografic colecții pleurale bilaterale în cantitate medie, motiv 

pentru care nu se poate efectua intervenția programată de blocaj celiac. 

S-au evacuat prin toracocenteză, în zile consecutive, 400 ml, respectiv 600 ml 

bilateral, cu refacerea ulterioară a acestora în cantitate mică-medie. S-a recoltat din 

acestea frotiuri pentru analiza biochimică, citologică și bacteriologică care au 

evidențiat lichid transudat, neinfectat, cu celule neoplazice prezente. 

Pe parcursul internării pacienta a prezentat glicemii oscilante pentru care s-a 

ajustat schema de administrare a insulinei. 

S-a continuat terapia durerii neoplazice cu opioide sub formă de plasture, cu 

controlul eficient al simptomatologiei algice după creșterea dozajului la 50 mcg/h de 

Fentanyl. 
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Pacienta a prezentat în cursul unei dimineți hemiplegie facială stângă și afazie 

motorie pentru care s-a efectuat în regim de urgență CT cranian cu substanță de 

contrast care a confirmat un AVC supraacut în teritoriul superficial al ACM stângi 

(vezi Fig. 7). S-a administrat Manitol, HHC i.v. și heparină cu greutate moleculară 

mică cu revenirea completă în evoluție a funcțiilor motorii. 

 

Fig. 7. CT cerebral nativ, secvență axială. Leziune hipodensă în teritoriul ACM 

stângi ce pledează pentru AVC ischemic supraacut 

 

Pe parcursul internării pacienta a prezentat edeme la nivelul membrelor 

inferioare bilateral în contextul hipoalbuminemiei și glob vezical pentru care este 

sondată urinar. 

Pe durata internării a urmat tratament cu betablocante, diuretice, blocante de 

calciu, sartani, insulina, antialgice, opioide oral și sub formă de plasture, IPP, manitol, 
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HHC, anticoagulante, oxigenoterapie, cu ținerea sub control a simptomatologiei 

algice și a insuficienței respiratorii. 

În urma evoluției nefavorabile și a prognosticului rezervat (tumoră nerezecabilă, 

incapacitatea efectuării chimioterapiei paliative datorită indicelui de performanță 

alterat și a creșterii transaminazelor de peste 5 ori față de valorile normale), se decide 

transferul pacientei într-un centru specializat în oncologie paliativă. 

 

Discuții 

Diagnosticul cancerului pancreatic în stadii avansate locoregional sau 

metastatice constituie criterii de excludere pentru tratamentul chirurgical, stadializări 

prezente la aproximativ 80% din cazuri. 

Singurul tratament cu potențial beneficiu rămâne tratamentul sistemic. Rata de 

supraviețuire la 5 ani a acestor pacienți oncologici este de 6%. Pentru pacienții 

eligibili intervenției chirurgicale, rata de supraviețuire la 5 ani crește la 10-27%. 

Tabloul clinic al formațiunilor pancreatice maligne este unul silențios, fără 

simptome clare. 50% dintre pacienți se vor prezenta cu icter, mai frecvent la cei cu 

tumori localizate la nivelul capului pancreasului unde pot obstrucționa sistemul biliar 

adiacent. Pe lângă icter, pacientul poate acuza stări de disconfort abdominal, grețuri 

și scădere ponderală. Diabetul zaharat și hiperglicemia au fost asociate cu semne 

precoce ale bolii. Printre simptomatologia posibilă se regăsesc: durerea, ascita, 

steatoreea, obstrucția duodenală, hemoragia gastrointestinală și depresia. 

Tratamentul curativ al adenocarcinomului pancreatic este bazat pe rezecția 

chirurgicală. La pacientul metastatic această opțiune terapeutică nu este viabilă fiind 

considerat incurabil. 

Rolul radioterapiei în combinație cu chimioterapia este demonstrat pentru boala 

local avansată, dar cu toxicități mai mari. 

Tratamentul sistemic este recomandat având la bază preparatele cu 

Gemcitabină. A fost folosită în monoterapie și în combinație cu diverși agenți. 
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Schema terapeutică FOLFIRINOX (Leucovorin, 5-Fluro-Uracil, Irinotecan, 

Oxaliplatin) a demonstrat beneficiu asupra supraviețuirii, dar cu toxicități mai mari 

față de Gemcitabină. Astfel, FOLFIRINOX este o opțiune la pacientul metastatic, dar 

cu indice de performanță bun. 

Asocierea Gemcitabinei cu Nab-Paclitaxel crește supravețuirea medie la 

pacienții metastatici de la 6,7 luni pentru monoterapie cu Gemcitabină față de 8,5 luni 

pentru Gemcitabină cu Nab-Paclitaxel. (3) 

Reacțiile adverse ale tratamentului sistemic pe bază de Gemcitabină și Nab-

Paclitaxel sunt de natură non-hematologică. Fatigabilitatea, alopecia și grețurile 

afectează cel mai frecvent pacienții. 

La pacienții cu Gemcitabină în monoterapie, neutropenia, leucopenia, 

fatigabilitatea și neuropatia periferică predomină efectele adverse. Terapia combinată 

cu Nab-Paclitaxel a îmbunătățit intervalul liber de boală cu o reducere de 31% a 

riscului de progresie a bolii sau al decesului. (4) 

Conform NCCN (National Comprehensive Cancer Network), pacientul 

metastatic cu un indice de performanță bun se pretează de primă intenție la 

FOLFIRINOX, FOLFIRINOX modificat sau Gemcitabină cu Nab-Paclitaxel. Pentru 

cei cu indice de performanță afectat, monoterapia cu Gemcitabină la 3 săptămâni, 

1000 mg/m2 rămâne standardul. Alternativa este Capecitabina sau 5-Fluro-Uracilul 

în infuzie continuă. (5) 

O altă variantă de tratament sistemic ar fi asocierea la Gemcitabină a 

Erlotinibului, dar cu beneficii mici asupra supraviețuirii. Totuși, pacienții care 

dezvoltă rash cutanat cel puțin grad II, ar putea avea un beneficiu asupra supraviețuirii 

mai mare. Continuarea acestei scheme se recomandă doar la pacienții care dezvoltă 

rash cutanat în urma administrării. (6) 

Cancerul este un factor de risc cunoscut pentru dezvoltarea trombemboliei. (5) 

Tromboflebita superficială și tromboza arterială, precum infarctul miocardic și 

accidentul vascular au fost descrise în cancerul pancreatic. 
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Factori cu rol în dezvoltarea trombozei din cancerul pancreatic: 

- Spitalizarea/ sedentarismul 

- Chirurgia 

- Cateterele cateter venos periferic sau central 

- Variațiile în greutate 

- Grupa sanguină A 

- Leucocitoza 

- Anemia 

- Trombocitoza 

- Medicamente: agenți stimulanți ai eritropoetinei, chimioterapia 

- Comorbidități: boală renală, hepatică, cardiacă și diabetul zaharat (7) 

 

Riscul de accident vascular este mult mai mare în primele 6 luni de la 

diagnosticul cancerului pancreatic. 

Mecanismele legate de cancer în ceea ce privește apariția unui accident vascular 

se bazează pe infiltrarea vasculară, compresiunea vasculară, ocluzia tumorală și 

statusul de hipercoagulabilitate cauzat de celulele tumorale. De asemenea există 

dovezi privind asocierea relației dintre accidentul vascular ischemic și hemoragic și 

prezența metastazelor. (8) 

 

Concluzii 

Cazul prezentat al unui adenocarcinom ductal pancreatic cT4N1M1 a fost o 

provocare din punct de vedere al managementului terapeutic și al complicațiilor 

apărute pe parcursul internărilor. Surprinde atenția necesară abordării unui caz 

oncologic care prezintă asociat diverse comorbidități, necesitând colaborarea 

multidisciplinară. 
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Diagnosticul tardiv, lipsa variantelor terapeutice, evoluția nefastă, rapidă și 

abordarea multidisciplinară sunt punctele cheie pe care le putem evidenția prin acest 

caz cu un prognostic rezervat chiar și în aceasta perioadă de dezvoltare a medicinii. 

 

Consimțământul informat a fost semnat de către pacient. 
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