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Abord laparoscopic bipolar pentru tumoră renală dreaptă cu
tromb în vena cavă inferioară
Iulia Andraș 1,2, Cătălina Creangă 1, Nicolae Crișan 1,2
1Disciplina Urologie, Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu,
Cluj-Napoca, România
2Secția Urologie, Spitalul Clinic Municipal, Cluj-Napoca, România

1. Introducere
Cancerul renal este al 6-lea cel mai diagnosticat cancer în lume, cu o rată a
mortalității de 4,4%. O caracteristică a tumorilor renale maligne este faptul că acestea
se pot extinde prin tromb tumoral la nivelul sistemului venos. În 4-10% din cazuri este
prezent un tromb în vena cavă inferioară (VCI), ceea ce se asociază cu un prognostic
rezervat (1). Conform ghidurilor Asociației Europene de Urologie, tratamentul acestor
cazuri este chirurgical, fiind reprezentat de nefrectomia radicală cu trombectomie. Întrun review publicat în 2017, Haidar și Hicks au concluzionat faptul că abordul clasic
este încă standardul pentru acest tip de intervenții chirurgicale (2). O data cu creșterea
experienței în tehnica laparoscopică, chirurgii au abordat nefrectomia radicală cu
trombectomie și cavorafie și în manieră pur laparoscopică, însă aceasta intervenție este
considerată solicitantă din punct de vedere tehnic, cu un risc crescut de complicații. În
puținele cazuri publicate în literatură, este preferat abordul transperitoneal. Totuși,
începând cu anul 2014, primele cazuri de abord pur retroperitoneal au fost publicate și
tehnica a fost considerată fezabilă (3).
În acest articol prezentăm experiența noastră folosind abordul bipolar ce
combină abordul retroperitoneal și pe cel transperitoneal în realizarea nefrectomiei
radicale cu trombectomie a VCI.
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2. Prezentare de caz
2.1 Istoricul bolii: Prezentăm cazul unei paciente, în vârstă de 71 ani care s-a
prezentat în ambulatoriul secției de urologie dintr-un spital municipal acuzând durere
lombară ușoară, debutată în urmă cu câțiva ani. La examenul obiectiv s-a remarcat
obezitate gradul II. Din antecedentele personale patologice menționăm hipertensiune
arterială gradul III pentru care i se administra Nebilet 5 mg, regurgitare mitrală grad II
și ateromatoză aortică.
2.2 Investigații: Întrucât acuzele pacientei erau nespecifice, s-a efectuat o
ecografie abdominală care a decelat o formațiune tumorală izoecogenă cu parenchimul
renal, de aproximativ 48 mm, localizată la nivelul polului superior al rinichiului drept.
Pentru confirmarea diagnosticului și stadializarea locală, s-a realizat un URO-CT
(Figura 1). Acesta a evidențiat formațiunea tumorală cu caractere înalt sugestive pentru
malignitate (captare intensă de contrast în faza arterială și wash-out precoce), cu
suspiciune de invazie a capsulei hepatice. De asemenea, s-a evidențiat prezența unui
tromb tumoral extins prin vena renală în VCI pana in segmentul infrahepatic (nivelul
II în clasificarea Mayo), precum și a unei adenopatii de 27 mm localizată posterior de
VCI. Pentru stadializarea la distanță s-a completat bilanțul prin CT toracic și
scintigrafie osoasă, care au infirmat prezența metastazelor. Boala a fost stadializată
cT3bN1M0. Caracteristicile clinice ale pacientei pot fi găsite în Tabelul 1.

8

Tabel 1. Datele clinice și operatorii
Vârsta pacientului, ani

71

Indice masă corporală, kg/m2

30,1

Dimensiunea tumorii, mm

48

Lungimea trombului in VCI, cm

2

Dimensiunea adenopatiei, mm

27

pTNM

T3b N1 M0

Scor Mayo

II

Parametrii operatori
Timpul operator, min

200

Pierderea sânge estimată, mL

400

Transfuzie

0

Timp clampare VCI, min

25

Timp spitalizare, zile

12

Extragerea drenurilor, zile

10/11

Tipul cancerului renal

Carcinom cu celule renale,
subtipul cu celule clare

Urmărire, luni

1

VCI= Vena Cavă Inferioară
2.3. Tratament. Tehnica chirurgicală: În urma analizei bilanțului oncologic
de către comisia uro-oncologică a spitalului, luând în considerare comorbiditățile
pacientei cât și beneficiile intervenței chirurgicale s-a decis efectuarea nefrectomiei
radicale laparoscopice cu trombectomie și cavorafie prin abord bipolar.
După realizarea anesteziei generale, s-a montat un cateter uretro-vezical Foley
și pacienta a fost poziționată în decubit lateral stâng, cu masa flexată la nivelul
ombilicului. Cartul video a fost așezat în fața pacientei, iar chirurgul în spate. Abordul
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retroperitoneal a început cu realizarea unei incizii în unghiul costo-muscular, iar spațiul
retroperitoneal a fost creat inițial prin disecție digitală, ulterior cu ajutorul balonului
Gaur. Apoi, 4 trocare au fost plasate în aria lombară dreaptă. Mușchiul psoas drept a
fost identificat, urmat de incizia fasciei Gerota și disecție ascendentă. Doi ganglioni
limfatici au fost identificați lateral de VCI și excizați. De asemenea, au fost identificate
două vene lombare, care au fost clipate și secționate. Disecția s-a continuat până la
identificarea arterei renale, care s-a clipat cu clipuri Hem-o-lock. Ganglionii limfatici
au fost apoi introduși într-o pungă de organ și exteriorizați prin incizia din unghiul
costomuscular.
Operația a continuat prin abordul transperitoneal, prin plasarea a 4 trocare în
manieră standard. Disecția a început prin incizia fasciei lui Toldt și decolarea colonului
ascendent. Disecția a fost continuată de-a lungul mușchiului psoas. S-au identificat
VCI și venele renale dreaptă (VRD) și stângă (VRS). S-a efectuat disecția și izolarea
pe lasou vascular a VCI, inferior și superior de VRD, respectiv a venelor renale dreaptă
și stângă. Apoi, s-au clampat venele cu ajutorul lasourilor în urmatoarea ordine: VCI
inferior de tromb, VRS, VCI superior de tromb. S-a identificat apoi trombul și s-a
realizat cavotomia VCI cu extracția în întregime a trombului tumoral (Figura 2).
Cavorafia a fost realizată cu fir biopro 4-0 cu ac rotund în manieră surjet, în dublu strat.
Reluarea fluxului sangvin s-a realizat în ordinea următoare: prima dată- VCI superior
de pedicul, apoi VRS și în final VCI inferior de pedicul. Linia de sutură a fost apoi
verificată pentru etanșeitate.
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Rinichiul drept a fost apoi mobilizat în întregime și extras într-un sac de organ
în bloc cu trombul tumoral, printr-o incizie în fosa iliacă dreaptă. La finalul intervenției
s-au montat doua tuburi de dren, adiacent zonei de cavotomie.
Timpul operator a fost 200 minute. Pierderile sangvine au fost de 400 ml, fără
necesitate de transfuzie.
2.4 Evoluție: Pacienta a fost internată 4 zile pe secția de Terapie intensivă
pentru monitorizare post-operatorie. Pacienta a fost mobilizată în ziua 2 post-operator,
cateterul Foley a fost suprimat în ziua 6, iar tuburile de dren în zilele 10, respectiv 11.
Timpul de spitalizare a fost de 12 zile. Nu s-a observat nicio complicație imediată.
Pacienta a urmat un tratament anticoagulant timp de o lună post-operator. Rezultatul
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histopatologic a relevat carcinom cu celule clare, grad Fuhrman III (ISUP 3) pT3b N1,
M0 L1 V1, cu margini de rezecție libere.
3. Discuții: Prognosticul tumorii renale cu tromb în VCI este unul rezervat,
supraviețuirea fiind de aproximativ 5 luni de la diagnostic fără tratament chirurgical.
Totuși, cei mai mulți autori afirmă că prognosticul nu depinde de prezența trombului
în VCI, ci de posibilitatea extragerii întregului tromb, de prezența marginilor libere,
respectiv de prezența invaziei tumorale în alte organe. De aceea, pentru a asigura cea
mai ridicată șansă de vindecare, standardul de aur rămâne nefrectomia radicală cu
trombectomie prin abord deschis (2, 4).
Abordul laparoscopic a evoluat considerabil de la prima nefrectomie radicală
laparoscopică, realizată în 1990 și în prezent oferă multiple avantaje, cum ar fi: timpul
de recuperare post-operator mai scurt, durata spitalizării mai scăzută și o rată mai
scăzută a morbidității (5). Inițial, prezența trombului în VCI reprezenta o
contraindicație relativă pentru abordul laparoscopic (3). O dată cu creșterea
experienței, există posibilitatea unui abord pur laparoscopic care să permită extragerea
întregului tromb. Dimensiunea tumorală < 8 cm, localizarea pe partea dreaptă, indicele
de masă corporală (IMC) < 30 și experiența chirurgului sunt considerați factori de
prognostic favorabil pentru realizarea acestei intervenții printr-un abord pur
laparoscopic (6). Aceste caracteristici s-au regăsit și în cazul pacientei prezentată în
articolul de față.
Un timp al operației cât mai scăzut, cu sângerare minimă și fără necesitatea
transfuziilor stau la baza unei recuperări rapide și unei rate scăzute a complicațiilor
post-operatorii. Mai mult, un abord chirurgical minim-invaziv asigură mobilizarea
precoce, reluarea tranzitului intestinal, și reintegrarea socio-profesională mult mai
rapidă a pacienților.
În mod standard, tumorile renale pot fi abordate laparoscopic transperitoneal
sau retroperitoneal, în funcție de caracteristicile tumorii, respectiv ale pacientului. Însă,
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ambele tipuri de abord oferă avantaje pentru cazurile complexe, cum sunt tumorile
renale cu tromb în VCI.
Abordul retroperitoneal permite identificarea rapidă, cliparea și secționarea
arterei renale, fără mobilizarea excesivă a venei renale care conține trombul tumoral.
Astfel, se reduc pierderile sangvine și scade riscul de embolizare - principala
complicație intra-operatorie. De asemenea, printr-un acces mai facil pe fața posterioară
a VCI, permite identificarea, cliparea și secționarea venelor lombare, procedură
necesară pentru a reduce riscul hemoragic în momentul izolării VCI pe lasou (7,8).
Pe de altă parte, abordul transperitoneal permite izolarea cranio-caudală a VCI,
precum și identificarea și cliparea temporară a venei renale stângi pe parcursul
cavotomiei. O cameră de lucru mai mare asigură o vedere de ansamblu a câmpului
operator, crescând siguranța gesturilor chirurgicale în cadrul intervențiilor de
complexitate înaltă.
Literatura de specialitate cuprinde un număr redus de articole ce aduc în
discuție folosirea abordului bipolar pentru cancerul renal cu tromb tumoral în VCI de
nivelul II. Un abord similar a fost descris de Sortino et all (9), dar cu mici diferențe
față de cel propus de noi, după cum urmează. După cliparea arterei renale prin abord
retroperitoneal și secționarea venelor lombare, Sortino et all continuă prin cliparea
VRD și izolarea parțială a rinichiului drept și a VCI. Apoi prin abord transperitoneal
se realizează izolarea cranială a VCI, izolarea pe lasou a VRS, disecția VRD și
efectuarea cavotomiei (10). Timpul operator raportat de Sortino et al a fost de 470 min
și pierderile de sânge intraoperatorii de 320 ml. Nu au fost raportate complicații perioperatorii. Prin urmare, se poate concluziona că ambele tehnici sunt fezabile. Totuși,
momentul operator pentru mobilizarea rinichiului este un aspect important de luat în
considerare. În cazul descris în articolul de față, urmând tehnica „VCI-prima, rinichiulultimul”, aprobată de cei mai mulți autori (11), rinichiul rămâne atașat de peretele
abdominal pe parcursul cavotomiei ceea ce menține hilul renal ridicat și se evită
mobilizarea excesivă a venei renale. Astfel, se diminuează riscul embolizării tumorale.
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Apoi, prin inserția rinichiului în sacul de organ după sutura VCI, rinichiul cade aproape
singur, reducând gradul de dificultate al intervenției și timpul intervenției operatorii
(7).
Deși în prezent nefrectomia radicală cu trombectomie este considerată fezabilă
prin abord laparoscopic pentru anumite cazuri selecționate, această tehnică a luat
amploare după introducerea chirurgiei robotice. Avantajul principal al chirurgiei
robotice este reprezentat de posibilitatea de a realiza gesturi complexe cu o acuratețe
crescută. Gill et all (10) au raportat cea mai mare experiență în ceea ce privește
chirurgia robotică pentru trombi nivelul II și III (24 cazuri), concluzionând că aceasta
este fezabilă și aduce beneficii vasculare, oncologice și reconstructive. Timpul operator
mediu raportat de Gill a fost de 4,5 ore (între 3-8 ore) și pierderile de sânge intraoperatorii de 240 ml (între 100-7000 ml), rezultate comparabile cu chirurgia prin abord
laparoscopic bipolar.
4. Concluzia: Nefrectomia radicală laparoscopică cu trombectomie și
cavorafie este fezabilă, luând în considerare experiența chirurgului și comorbiditățile
pacientului. Abordul laparoscopic bipolar are rolul de a accentua beneficiile ambelor
tehnici: abordul transperitoneal pentru cliparea rapidă a arterei renale cu riscuri minime
și abordul transperitoneal pentru izolarea VCI, venei renale contralaterale și realizarea
trombectomiei. Astfel, se minimalizează complicațiile intraoperatorii imediate:
trombembolism pulmonar și sângerarea intraoperatorie, cât și a celor pe termen lung,
favorizând recuperarea rapidă a pacientului.
Pacientul a oferit consimțământul informat.
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Introducere
Endometrioza este o boală inflamatorie cronică, estrogen-dependentă, ce
presupune creșterea aberantă a glandelor şi stromei endometriale în afara cavității
uterine1.
Ea se poate dezvolta oriunde la nivelul pelvisului şi pe orice suprafață
peritoneală extrapelvină. Cele mai frecvente localizări sunt ovarele, fundul de sac
anterior şi posterior, ligamentele uterosacrate. Adițional, endometrioza a fost descrisă
la nivelul septului rectovaginal , vezicii urinare, pleurei, pericardului şi la nivelul sau
în apropierea cicatricilor chirurgicale. Prezența endometriozei a fost descrisă la nivelul
tuturor organelor, cu excepția splinei1.
Etiologia endometriozei este un subiect în continuare studiat şi neclar.
Mecanismul cel mai acceptat de apariție al endometriozei este menstruația retrogradă.
Alte teorii acceptate ar fi cele ale metaplaziei celomice, a diseminării limfatice sau
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vasculare, teoria celulelor stem. La acestea se adaugă anomalii ale sistemului imun şi
cauze genetice.
Femeile ce suferă de endometrioză pot fi asimptomatice, dar cele mai frecvente
manifestări sunt durerea cronică şi sterilitatea. Durerea se poate manifesta sub diverse
forme în funcție de localizarea endometriozei : dismenoree, dispareunie, dischinezie,
disurie şi durere abdomino-pelvină cronică.
Sensibilitatea metodelor imagistice de diagnostic a endometriozei variază în
funcție de fenotipul leziunilor. Adesea, ecografia este folosită, iar trăsăturile
caracteristice ale endometriozei, în special a endometrioamelor ovariene, sunt : chist
unilocular, cu ecogenitate de nivel scăzut, omogenă , aspect tipic '' de sticlă mată '' şi
flux color Doppler scăzut sau moderat2. Rezonanța magnetică nucleară, computer
tomografia, cistoscopia, colonoscopia mai sunt folosite ca metode de diagnostic, dar
gold standardul în diagnosticul şi tratamentul endometriozei este, la momentul actual,
laparoscopia, împreună cu biopsie pentru confirmare histopatologică3.
Endometrioza de perete abdominal a fost descrisă la pacientele cu durere
abdominală cronică şi este cea mai frecventă localizare extrapelvină a
endometriozei4.Toate implanturile endometriozice localizate deasupra peritoneului
parietal , la nivelul pielii, țesutului subcutan, mușchilor abdominali sau pelvini sunt
incluse în denumirea de endometrioză de perete abdominal5.
Pentru diagnostic sunt utilizate ecografia, CT-ul, IRM-ul, deşi nu sunt metode
specifice. Ecografia relevă o leziune solidă, hipoecogenă, eventual cu zone chistice şi
cu vascularizație internă. Cea mai precisă metodă de diagnostic pentru pacientele cu o
formațiune la nivelul peretelui abdominal ar fi puncția aspirativă cu ac fin sub ghidaj
ecografic. Trebuie făcut diagnosticul diferențial în acest tip de endometrioză cu :
hernie, hematom sau lipom. În cazul endometriozei de perete abdominal, cea mai bună
metodă de tratament este excizia chirurgicală4.
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Prezentare de caz
O pacientă în vârstă de 32 de ani se prezintă în Ambulatoriul de Boli Interne
fiind trimisă de medicul de familie pentru dureri abdominale latero – subombilicale pe
partea dreaptă.
Pacienta nu are antecedente patologice semnificative. A suferit o cezariană pe
incizie transversală suprapubiană pentru o sarcină la termen în urmă cu 8 ani. Plaga
operatorie s-a vindecat fără complicații.
Durerea actuală debutează insidios în urmă cu aproximativ 2 ani. Durerea este
inițial de mică intensitate, este nesistematizată, apare și dispare capricios și nu poate fi
provocată voluntar. Medicația antiinflamatorie nesteroidiană per os duce la remiterea
sau ameliorarea semnificativă a simptomatologiei.
În timp durerea crește în intensitate, este accentuată de contracția mușchilor
peretelui abdominal anterior și de palparea profundă a regiunii latero – subombilicale
drepte. Pacienta observă o ritmicitate a durerii cu ciclul menstrual: durerea este intensă,
continuă în timpul ciclului și se remite aproape complet la câteva zile după acesta.
Pacienta se prezintă la medicul de familie și acesta o îndrumă inițial spre un
consult ginecologic și apoi un consult boli interne. Consultul ginecologic clinic asociat
cu ecografie transparietală pelvină și transvaginală nu evidențiază modificări
patologice.
Medicul internist evidențiază prezența durerii la palparea regiunii amintite,
durere care pare să fie doar parietală. Ecografia abdominală generală este fără
modificări patologice semnificative. Ecografia de părți moi evidențiază la nivelul
peretelui abdominal, în teaca mușchiului drept abdominal pe partea dreaptă, lateral și
inferior de ombilic, o formațiune tumorală polichistică de 3,7/2,5/1,5 cm, care cuprinde
în grosimea ei o parte din fibrele musculare. Artera și vena epigastrică trec posterior și
lateral de leziunea descrisă. Posterior formațiunea pare să fie în dreptul liniei arcuate
Douglas, fără să ajungă la nivelul grăsimii preperitoneale (fig.1). Pacienta este
îndrumată pentru consult și tratament chirurgical.
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Fig. 1 Aspectul leziunii parietale abdominale la ecografia de părți moi
Examenul clinic la internare evidențiază un abdomen globulos, pacienta cu
obezitate grad II cu dispoziție ginoidă. Cicatrice postoperatorie suplă, poziționată
transversal suprapubian – Pfannenstiel - post cezariană. Puncte herniare – ombilical și
inghinofemural – libere, fără semne clinice de eventrație. Abdomen nedureros spontan,
la palparea profundă durere destul de intensă în regiunea amintită, fără iritație
peritoneală și fără a se putea palpa leziunea descrisă ecografic.
Examen de laborator: hemoleucogramă, glicemie, urea, creatinina, probe
hepatice, electroliți și coagulograma în limite normale.
În urma datelor anamnestice, clinice și ecografiei de părți moi am pus
diagnosticul de formațiune tumorală polichistică de mușchi drept abdominal,
suspiciune de chiste endometriotice.
Ca și elemente de diagnostic diferențial, având în vedere poziția leziunii, am
luat în discuție posibila prezență a unei hernii Spigel. Examenul clinic și examinarea
ecografică a peretelui au exclus acest diagnostic. Poziția la distanță semnificativă de
cicatricea postoperatorie, examenul clinic și cel ecografic au exclus prezența unei
eventrații.
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Patologia tumorală benignă sau malignă a mușchilor striați sau tumorile
mezenchimale nu au putut fi excluse definitiv decât după examenul histopatologic al
piesei de rezecție.
Ca și elemente de diagnostic diferențial al sindromului dureros abdominal cu
această localizare pot fi luate în considerare apendicita acută, inflamația diverticolului
Meckel, patologia tumorală sau inflamatorie cronică a cecului și ileonului terminal sau
colica renoureterală dreaptă, afecțiuni excluse prin analiza datelor anamnestice,
examen clinic și examen ecografic.
Cazul are indicație chirurgicală în condiții de intervenție programată, operația
propusă fiind extirparea formațiunii tumorale. Impunerea limitelor de siguranță
oncologică chirurgicală ale rezecției se va face în funcție de aspectul clinic
intraoperator al leziunii și de examenul histopatologic extemporaneu.
Pregătirea preoperatorie, pe lângă pregătirea locală comună oricărei intervenții,
a constat în marcarea sub control ecografic a poziției exacte a tumorii la nivelul
tegumentului suprajacent pentru un acces direct.
Pacientei i s-a făcut anestezie regională – rahianestezie, poziția a fost decubit
dorsal, membrele superioare poziționate pe suporții mesei în abducție la 900 cu acces
venos periferic și manșeta de monitorizare a tensiunii arteriale.
Abordul a fost extraperitoneal pe incizie transrectală centrata pe leziune (fig.2).
Am secționat tegumentul, țesutul celular subcutanat până la nivelul aponevrozei.
Palpatoric am localizat formațiunea tumorală. Teaca anterioară a mușchiului drept
abdominal am secționat-o oblic, în axul lung al tumorii.
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Fig. 2 Peretele abdominal anterior: A ombilicul, B linia mediană, C cicatricea
transversală post cezariană, D linia de incizie transrectală, E teaca anterioară a
mușchiului drept abdominal pe partea dreaptă
În teaca mușchiului drept abdominal am izolat cu dificultate o formațiune
tumorală extrem de aderentă de țesuturile din jur, cu inflamație locală semnificativă,
prinderea parțială în blocul inflamator a fibrelor mușchiului drept abdominal. Aspectul
macroscopic a fost de leziune inflamatorie polichistică, chisturi cu conținut vâscos,
ciocolatiu, caracteristic chisturilor endometriotice. Pentru extirparea leziunii a fost
necesară rezecția între ligaturi a segmentului adiacent tumorii al vaselor epigastrice
fără deschiderea seroasei parietale. Lavajul abundent al cavității restante cu soluție
salină (fig.3).
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Fig. 3 Detalii intraoperatorii: A leziunea izolată sub teaca anterioară, B peretele
posterior al tecii mușchiului drept abdominal după îndepărtarea formațiunii tumorale,
C aponevroza anterioară refăcută prin sutură, D piesa de rezecție

Defectul restant nu a necesitat protezarea peretelui anterior abdominal.
Refacerea mușchiului prin sutură cu fir 2/0 vicryl, refacerea tecii anterioare prin sutură
cu fir 2/0 polipropilenă. Drenaj subcutan cu tub perforat exteriorizat prin plagă.
Evoluția postoperatorie a fost favorabilă, pacienta s-a externat în ziua unu
postoperator, drenajul s-a suprimat la 48 de ore de la intervenție iar plaga s-a cicatrizat
per primam.
Examenul histopatologic a confirmat natura endometriotică a leziunii.
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Discuții
Majoritatea leziunilor de endometrioză ale peretelui abdominal se dezvoltă la
nivelul cicatricilor abdominale după o intervenție chirurgicală uterină sau operație
cezariană.
Există cazuri în care prezența endometriozei parietale abdominale nu este în
corelație cu o intervenție chirurgicală în antecedente1. Au fost de asemenea descrise
cazuri de endometrioză şi la nivelul punctelor în care au fost introduse trocarele de
laparoscopie în antecedente, a zonei în care a fost introdus acul de amniocenteza, la
nivelul inciziei de epiziotomie sau a inciziei pentru excizia glandei Bartholin5.
Dezvoltarea leziunii endometriotice la distanță (8 - 10 cm) de incizia
transversală a peretelui din operația de cezariană reprezintă o particularitate a acestui
caz. Cu toate acestea apariția la acest nivel a endometriozei este cel mai probabil
cauzată de actul chirurgical. Deși abordul din cezariană s-a făcut pe incizie
transversală, accesul în cavitatea peritoneala în prin abord Pfannenstiel presupune
mobilizarea în lung dinspre linia mediană spre lateral a mușchilor drepți abdominali
cranial de linia de incizie cutanată. Aceste manevre pot duce la inoculări microcopice
de celule endometriale în spațiile disecate la nivel parietal6.

Concluzie
Prezența unui sindrom dureros cronic la nivelul peretelui abdominal poate fi dată
de apariția unei leziuni endometriotice mai ales în cazul unei paciente cu intervenții
ginecologice prin abord transperitoneal în antecedente, chiar dacă localizarea leziunii
este la distanță operația inițială.
Consimțământul informat
Am obținut consimțământul informat al pacientului pentru publicarea acestor
date.
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Introducere
Sincopa este definită drept pierderea de scurtă durată a stării de conștientă și a
tonusului postural, apărute secundar hipoperfuziei acute, tranzitorii și difuze de la nivel
cerebral, cu remisiune spontană, completă, fără sechele (1,2). Este un motiv relativ
frecvent de adresare la medicul pediatru (15 până la 25% dintre copii și adolescenți
declară că au avut un episod înainte de a atinge vârsta maturității) (3). Cu toate că la
pacienții pediatrici sincopa este de obicei benignă, evaluarea prin anamneză, examen
obiectiv și explorări paraclinice de screening trebuie abordată cu seriozitate și într-o
manieră sistematică, care să permită verificarea și excluderea unor patologii
amenințătoare de viață. (2,4). Sincopa poate fi mediată neural (sincopa reflexă:
vasovagală, posturală sau situațională – cea mai frecventă la copii), de cauză cardiacă
(aritmii sau boli structurale cardiace) sau non-cardiacă (etiologie neurologică,
psihiatrică sau metabolică) (2).
Electrocardiograma (ECG) este o explorare paraclinică cu o importantă valoare
de screening a sincopei, care poate oferi indicii medicului, în absența altor semne și
simptome de tipul “clinical red flags”, care să justifice investigarea cardiologică mai
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amănunțită, într-un serviciu de specialitate. Una dintre etiologiile cardiace de sincopă,
cu potențial amenințător de viață, este sindromul QT lung (long QT syndrome - LQTS).
O durată a intervalului QT > 480 ms, după vârsta de 6 luni, se definește drept QT lung
(5). LQTS poate fi ereditar (disfuncții ale canalelor ionice secundare unor mutații
genetice - canalopatii) sau dobândit (indus de medicamente, de o bradiaritmie sau de o
diselectrolitemie), conducând la tulburări de repolarizare care predispun la apariția de
aritmii, clinic manifestate prin palpitații, sincopă sau moarte cardiac subită (6).
Cazul prezentat dorește să ilustreze importanța efectuării unei examinări ECG
de screening la pacientul pediatric cu sincopă, precum și importanță unei gândiri
“outside the box” în evaluarea diagnosticului diferențial.

Prezentare de caz
Pacientă cu vârsta de 12 ani și 6 luni, a fost adusă de urgență la camera de gardă
a clinicii de pediatrie de către părinți deoarece a acuzat senzația de amorțeală și
furnicături la nivelul membrelor superioare și inferioare, senzație ulterior însoțită de
stare de rău și de slăbiciune musculară, pacienta afirmând că “simțea cum urma să
leșine”. Topografia paresteziilor a fost atipică, fiind localizate subiectiv de la jumătatea
brațului până la nivelul eminenței tenare a mâinii bilateral, respectiv la nivelul
membrelor inferioare, de la jumătatea coapselor până la jumătatea plantelor bilateral.
Senzația descrisă a avut debut brusc, în timp ce pacienta se juca într-o piscină în aer
liber într-o zi extrem de călduroasă. Pacienta a avut câteva ore de expunere directă la
soare și a efectuat efort ușor-moderat anterior acuzelor.
AHC: frate al tatălui decedat la vârsta de sugar (afirmativ malformație
cerebrală).
APF: Pacienta este al treilea copil, provenit din sarcină cu evoluție fiziologică,
născută la termen cu greutate normală, cu dezvoltare psiho-somatică normală,
vaccinată conform baremului.

26

APP: Întrebată de episoade similare, pacienta relatează un eveniment patologic
singular, petrecut cu 3 luni anterior, când a avut un episod de sincopă, la școală, în
timpul orei de educație fizică, dar care a apărut în timp ce pacienta era în repaos,
înaintea începerii efortului fizic. Simptomele au debutat prin senzația de slăbiciune
musculară, ulterior cu pierderea tonusului muscular și încețoșarea privirii, cu remisiune
spontană și rapidă după 1-2 minute, fără amnezie retrogradă. A fost imediat evaluată
într-un serviciu de primiri urgență pediatric din Portugalia, țara de domiciliu la acel
moment, nefiind decelate elemente patologice la examenul obiectiv sau analizele de
sânge de rutină. Nu s-a efectuat ECG.
Condiții de viață/medicație/alergii: Pacienta este elevă în clasa a V-a în
Portugalia cu performanțe școlare peste medie. Vorbește fluent limba română, dar
prima limbă învățată este portugheza. Neagă consumul de medicamente sau toxice.
Neagă alergiile alimentare sau medicamentoase.
Examenul obiectiv la prezentare: Stare generală ușor influențată,
normoponderală G=41 kg (percentila 22%), talie normală T=149 cm (percentila 37%),
IMC=18,5 kg/m2 (percentila 52%), afebrilă, facies încercănat, tegumente bronzate,
fără eritem, fără urme de arsură solară, fără semne clinice de deshidratare, echilibrată
cardio-respirator (zgomote cardiac ritmice de intensitate normală, fără sufluri, FC=8090 bpm, TA=106/67mmHg, TRC < 2 secunde, pulsuri periferice prezente, palpabile,
de intensitate normală bilateral); examen obiectiv neurologic în limite normale (ROT
prezente bilateral, fără semne de focar, fără semne de iritație meningeană), DUM –
menarhă nedebutată.
La câteva minute după efectuarea consultului, pacienta a acuzat greață, cefalee
și a asociat 2 episoade de vărsături alimentare, motiv pentru care s-a stabilit în urgență
abord venos periferic, s-au recoltat probe biologice și ulterior s-a administrat
antiemetic i.v. (granisetron – doză unică 10 μg/kg), antialgic i.v. (paracetamol) și
perfuzie cu soluție cristaloidă.
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Paraclinic la internare: fără anemie, fără sindrom inflamator, fără
hepatocitoliză, cu funcție renală normală, fără tulburări ale echilibrului acido-bazic sau
hidro-electrolitic, normoglicemică. ECG a decelat ritm sinusal, frecvență cardiacă de
80bpm, QT lung (QT=432ms/QTc=499ms), fără alte modificări patologice.
Consultul neurologic, efectuat de medicul specialist neurologie pediatrică,
completat cu electroencefalogramă(EEG) de veghe, a exclus o cauză neurologică a
simptomelor.
Diagnostic de internare: Având în vedere APP de sincopă și tabloul clinic
actual, s-a decis reținerea în secția de pediatrie, diagnosticul de internare fiind: Sindrom
de vărsături, Suspect insolație.
Evoluție: La preluarea pe secție, pacienta a fost cu stare generală bună,
ameliorată, fără acuze algice, cu bradicardie (55-62 bpm), dar echilibrată cardiorespirator și hemodinamic. Nu a mai prezentat vărsături și s-a menținut fără alte
simptome digestive. A fost afebrilă, fără cefalee, fără alte acuze subiective. S-a
suprimat perfuzia și a continuat rehidratarea enteral cu săruri de rehidratare orală,
ulterior reluându-și apetitul, reușind să se alimenteze corespunzător cu solide și lichide.
Având în vedere că la internare s-a decelat interval QT lung, interpretat la acel
moment drept secundar administrării de granisetron, s-a repetat ECG la 48 ore, fiind
decelat ritm sinusal, bradicardie (FC=59 bpm), cu persistența QT lung
(QT=480ms/QTc=476ms calculat cu formula lui Bazett).

Diagnostic de etapă: sindrom de QT lung, bradicardie sinusală.
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S-a decis continuarea investigațiilor pentru identificarea etiologiei intervalului
QT lung.
Conform criteriilor Schwartz, expuse in Tabel 1 (7), un scor ≤1 punct sugerează
o probabilitate scăzută pentru sindrom QT lung, un scor în intervalul [1,5 – 3] puncte
sugerează probabilitatea medie de sindrom QT lung, ≥3,5 puncte sugerează o
probabilitate înaltă de sindrom QT lung.

Tabel 1 - Criteriile Schwartz de diagnostic pentru Sindromul de QT lung(7)
Modificări ECG#

Clinic

A. Durata intervalului QTc^

A. Sincopă în APP*

≥480 ms

3

460-479 ms

2

450-459 ms (la băieți)

1

AHC

Sincopă la efort
Sincopă fără efort
B.

Surditate

congenitală

2
1

0,5

A. Membru

al

familiei

cu

sindrom

QT

lung
B. Moarte
cardiacă subită,

B. Interval QTc după 4 minute

neexplicată, la

de repaos după testul de efort 1

vârsta < 30 ani

≥480 ms

la

C. Torsada vârfurilor*

2

D. Undă T alterantă

1

E. Undă T bifidă în 3 derivații

1

F. Frecvență cardiacă scăzută
conform vârstei@

1

0,5

rudele

imediate

0,5

# în absența medicației sau a alor boli care să inducă prelungirea QT. ^QTc calculat
utilizând formula lui Bazett.
*În absența medicației/afecțiunilor care să o cauzeze). @FC de repaos sub percentila
2 pentru vârstă. $Nu se ia în calcul același membru al familiei pentru criteriile A și B.
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Scor calculat pentru pacientă: 3 puncte, probabilitate medie pentru sindrom QT lung
(QTc=476ms ► 2 puncte, Sincopă în repaos ► 1 punct)

Un astfel de test, care prezintă QTc≥480ms este sugestiv pentru sindrom QT
lung, când este reflectat și de un scor sugestiv pentru sindromul QT lung (7) și a fost
adăugat scorului calculat inițial, rezultând un scor final de 4 puncte, probabilitate
înaltă pentru sindrom QT lung.
Bradicardia sinusală, intermitentă în cazul pacientei, nu a fost luată în calcul
deoarece nu a fost constant sub percentila 2 pentru vârstă (în cazul pacientei, percentila
2 FC=56-59bpm, conform tabelului KiGGS 2003-2006).
Diagnostic diferențial: S-a continuat cu investigarea etiologiei sindromului
QT lung, inițial prin verificarea cauzelor secundare (7), care ar putea induce un
sindrom QT lung dobândit, conform literaturii expuse in Tabel 2 (6).
Tabel 2 – Diagnosticul diferențial etiologic pentru sindrom QT lung secundar
Cauze dobândite

Prezent la pacientă
NU: La internare pacienta a primit o doză de

Medicamente care induc prelungirea granisetron i.v., medicament listat de ANM
intervalului QT

drep cauzator de prelungirea QT, efect
advers mai puțin frecvent. Cu toate acestea,
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literatura

documentează

o

posibilă

prelungire cu 15 ms a intervalului QTc (8),
apărută la 1-2 ore după administrare (8,9),
care este reversibilă după sistarea medicației
(9). Intervalul QTc lung a persistat la 48h de
la administrarea granisetron, fapt care a
permis excluderea unei cauze secundare
indusă farmacologic.
Diselectrolitemii și tulburări acido- NU: K, Mg, Ca seric – normal
bazice
Ischemie miocardică

Fără tulburări acido-bazice
NU: LDH, creatinkinaza, troponine normale
NU: fără suspiciune clinică, fără sindrom

Miocardită

inflamator

sistemic,

ecocardiografie

normală
Prolaps de valvă mitrală

NU: Ecografie cardiacă - normală
NU: Pacienta prezintă ritm sinusal, este

Bradiaritmii

bradicardică, cu ECG fără dovezi de bloc
atrio-ventricular/artimii

Hemoragie subarahnoidiană

NU: Fără suspiciune clinică, EEG normal

Hipotiroidism

DA: TSH crescut, FT4 normal

În cadrul investigării cauzelor secundare de sindrom QT lung, dozarea
hormonilor tiroidieni a evidențiat:
- nivel seric mult crescut al TSH=11,06 μUI/mL (normal copii 2-13 ani: 0,67 4,16)
- nivel seric normal al FT4=1,11 ng/dL (normal copii 2-13 ani: 0,86-1,40).
S-a confirmat diagnosticul de tiroidită autoimună Hashimoto prin:
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-

nivel seric crescut al anticorpilor anti tiroidperoxidaza 415,7 UI/mL (normal
<60);

-

nivel seric crescut al anticorpilor anti tiroglobulină 162.5 U/mL (normal ≤ 60);

-

ecografie tiroidiană cu aspect ecografic sugestiv pentru susținerea unei tiroidite
autoimune, cu afectare predominant hipertrofică a lobului tiroidian drept, cu
reacție limfadenitică laterocervical bilateral.

-

Consultul endocrinologic a confirmat hipotiroidismul frust pe fond de tireopatie
autoimună și a efectuat recomandări terapeutice.

Diagnostic final:

Tiroidită autoimună activă

Hipotiroidism subclinic
Sindrom QT lung în curs de investigare
Insolație formă ușoară
Terapie: Levotiroxină în doză de 37,5μg/zi și Seleniu 10μg – 1 cpr/zi, timp de
6 săptămâni, ulterior cu ajustarea dozelor de levotiroxină în funcție de nivelul seric al
hormonilor tiroidieni.
Recomandări și management:
1. Dozarea hormonilor tiroidieni peste 6 săptămâni.
2. Repetarea ECG în 6 săptămâni într-un serviciu de cardiologie pediatrică
pentru monitorizarea modificărilor intervalului QT sub terapia hipotiroidismului
subclinic, cu reluarea la nevoie a investigațiilor în vederea stabilirii etiologiei
sindromului QT lung.
3. Evitarea medicației cu potențial de prelungire a intervalului QT până
stabilirea cauzei sindromului QT.
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Discuții
Cazul prezentat se remarcă prin simptomele inițiale pentru care s-a prezentat
pacienta, nesistematizate, cu caracter atipic, neîncadrabile inițial într-un sindrom.
Debutate după expunerea la soare, cu tablou clinico-paraclinic sugestiv pentru
motivele adresării, cazul s-a interpretat drept sindrom de vărsături în contextul unei
forme ușoare de insolație. Cu toate acestea, o anamneză riguroasă, condusă prin
adresarea activă a unor întrebări de screening cu privire la simptome a identificat APP
de sincopă neexplicată, iar efectuarea ECG de screening a decelat un sindrom de QT
lung, confirmat ulterior prin ECG repetate.
Deși tabloul clinic al pacientei nu era sugestiv pentru hipotiroidism (bradicardia
inițial interpretată în contextul sindromului QT lung, respectiv bradilalia justificată în
contextul dificultăților de exprimare, pacienta având limba portugheză drept limbă
maternă), urmărirea unei scheme de diagnostic diferențial etiologic, stabilită prin
analiza datelor din literatură, a condus la diagnosticarea tiroiditei autoimune.
Hipotiroidismul asociază simptome cardio-vasculare, dintre care bradicardia
este clinic cel mai frecvent întâlnită (9). În ceea ce privește intervalul QT, literatura
documentează creșterea QT în contextul hipotiroidismului (9), cel mai probabil
secundar efectului de prelungire a potențialului de acțiune cardiac, secundar efectului
triiodotironinei asupra expresiei canalelor ionice cardiace. Un studiu pe model animal
de șobolan cu hipotiroidism experimental a evidențiat o scădere a expresiei produsului
de sinteză a genei Kv1.5, cauza probabilă a reducerii curentului de potasiu lent de
rectificare întârziată, cu prelungirea consecutivă a intervalului QT (10). Rezultatele
unui studiu (11) au arătat că pacienții cu adulți cu hipotiroidism subclinic (HS)
comparativ cu subiecții sănătoși, au prezentat o corelație pozitivă între nivelul seric al
TSH și durata undei T de la peak până la terminare (T wave peak-to-end - Tp-e),
respectiv a valorii raporturilor Tp-e/QT și Tp-e/QTc. Intervalul Tp-e și raportul Tpe/QT evaluează dispersia repolarizării ventriculare, iar o creștere a acesteia predispune
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la aritmii ventriculare (11). Rezultate similare au fost raportate și de alte studii
efectuate pe o cohortă de femei cu HS (12), respectiv pacienți pediatrici cu HS (13).
În cazul pacienților adulți cu hipotiroidism sau HS, există studii care susțin
utilitatea Tp-e și a dispersiei intervalului QT (diferența dintre cel mai lung și cel mai
scurt interval QT decelat pe o înregistrare ECG) pentru evaluarea riscului de aritmii
(11,12,13). Cu toate acestea, în cazul pacienților pediatrici hipotiroidism sau HS, sunt
necesare mai multe studii pentru a demonstra o oportunitatea utilizării acestor
măsurători ECG pentru evaluarea riscului de afectare cardiacă secundară.

Concluzii
Deși hipotiroidismul subclinic a fost identificat drept o cauză secundară care
poate explica intervalul QT lung, este necesară urmărirea periodică prin ECG pacientei
în vederea evaluării normalizării intervalului QT sub terapia cu levotiroxină.
Persistența QT lung, în contextul unui control biologic și clinic al patologiei
endocrinologice, justifică explorarea unui sindrom QT lung genetic, care la momentul
externării nu a putut fi exclus.
S-a obținut consimțământul informat al părinților.
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Introducere
Pseudomixomul peritoneal (PMP) este o afecțiune rară, cu o prevalență de 1-2
cazuri la un milion. Caracteristic acestei afecțiuni este acumularea de mucus în
cavitatea peritoneală, care este secretat de tumori mucinoase, cu sediul în diferite
organe, cel mai adesea în apendicele vermiform (mucocelul apendicular) [1].
Mucocelul apendicular apare mai frecvent la sexul feminin (3:1), la o vârstă
medie de 55 de ani [2]. Existența unui obstacol împiedică evacuarea mucusului secretat
de tumora apendiculară, acest lucru ducând la o acumulare progresivă de mucus în
lumenul apendicular, cu dilatarea progresivă a acestuia, care poate să ducă la perforația
organului, cu diseminarea celulelor tumorale în cavitatea peritoneală. Celulele
tumorale libere vor prolifera și vor secreta mucus în continuare, rezultând ascită
mucinoasă și afectând și alte organe (metastaze ovariene, la nivelul epiplonului, în
spațiul Douglas, subhepatic, subdiafragmatic, pararectal, parasigmoidian) [3,4].
În cele ce urmează, vom prezenta un caz de mucocel apendicular cu ascită
mucinoasă și metastaze ovariene la o pacientă în vârstă de 72 de ani.
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Prezentare de caz
Pacientă în vârstă de 72 ani, fără patologii semnificative asociate, acuză de 3
luni dureri abdominale difuze, care au crescut în intensitate în ultimele 2 săptămâni,
simptomatologie ce a debutat în urma unui traumatism prin cădere de la aceeasi
înălțime. Din istoricul bolii reținem că pacienta acuză creșterea lentă în dimensiuni a
abdomenului de aproximativ 6 luni.
La examenul obiectiv s-a pus în evidență un abdomen mult mărit de volum, pe
baza unei formațiuni tumorale de consistență scăzută, ușor sensibil la palpare în etajul
abdominal inferior, tranzit intestinal prezent pentru materii fecale și gaze, micțiuni
fiziologice.
S-a efectuat un IRM de abdomen și pelvis care a pus în evidență ascită în
cantitate mare și tumori gigante ovariene bilateral, diagnosticul imagistic fiind de
tumoră ovariană, cel mai probabil malignă.

Fig. 1. IRM abdomino-pelvin axial, care pune în evidență tumoră ovariană
dreaptă gigantă și ascită
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Fig. 2. IRM abdomino-pelvin sagital, care pune în evidență ascită voluminoasă
și tumoră ovariană dreaptă

Fig. 3. IRM abdomino-pelvin coronal, care pune în evidentă ascită voluminoasă
și tumoră ovariană dreaptă

38

În acest context s-a decis efectuarea unei laparotomii exploratorii. La
deschidere s-a pus în evidență ascită mucinoasă în cantitate mare (aprox. 8L), tumoră
ovariană dreaptă, transformată mucinos, perforată, de aproximativ 25/20 de cm, tumoră
ovariană stângă, de aproximativ 10/10 cm, de asemenea transformată mucinos și
apendicele vermiform mărit în dimensiuni, având un diametru de aproximativ 3 cm. Sa practicat extirparea formațiunii tumorale ovariene drepte, cu trimiterea acesteia la
examenul histopatologic extemporaneu, care a pus diagnosticul de posibil
pseudomixom ovarian cu punct de plecare apendicular. S-a practicat drenajul ascitei
mucinoase și lavajul abundent al cavității peritoneale, apendicectomie și histerectomie
totală cu anexectomie bilaterală, precum si omentectomie și multiple biopsii
peritoneale.
Diagnosticul histopatologic este de neoplasm mucinos apendicular cu
determinări secundare la nivelul ovarelor și a epiploonului.
Evoluția postoperatorie a pacientei a fost favorabilă, cu externarea acesteia in
ziua a 7 a postoperator, iar după 4 săptămâni a început chimioterapia în teritoriu.

.
A)

B)

Fig. 4. A) imagine intraoperatorie care evidențiază ascită mucinoasă în cantitate
mare B) tumoră ovariană dreaptă perforată
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Discuții
PMP este aproape întotdeauna asociat cu un neoplasm mucinos al apendicelui
[5] sau este des asociat cu o tumoră ovariană mucinoasă. Pacienții cu PMP sunt de
obicei asimptomatici mult timp în evoluția bolii, iar cele mai des întâlnite simptome
sunt reprezentate de distensia abdominală, durerea abdominală nespecifică sau alte
semne și simptome date de invazia sau compresia altor organe [6]. Originea
pseudomixomului peritoneal este mult controversată, din cauza posibilității de apariție
simultană a tumorilor mucinoase ovariene și apendiculare [7]. Teoria cea mai populară
este aceea care spune că tumorile de la nivelul ovarului sunt de fapt tumori secundare,
având originea în apendicele vermiform[8]. O explicație care ar putea susține această
teorie este reprezentată de fenomenul de distribuție al celulelor maligne aflate liber
intraperitoneal, care migrează spre pelvis, având loc implantarea la nivel ovarian. [9].
O contrateorie susține existența unui carcinom primar mucinos ovarian, care prin
ruperea tumorii cauzează contaminarea cavității peritoneale, cu afectarea altor organe.
Acest tip de tumoră este adeseori unilaterală, multiloculată și de dimensiuni crescute
[10,11].
În cazuri rare, afectarea sincronă a ovarelor precum și a apendicelui vermiform
este posibilă [12]. Principala origine a PMP-ului rămâne apendicele, cu posibile alte
localizării precum ovarul, și în cazuri mai puțin frecvente pancreasul și colonul [13].
Dificultatea

diagnosticului

în

cazul

acestei

afecțiuni

rezidă

din

simptomatologia nespecifică, ceea ce pune probleme de diagnostic, acesta fiind stabilit
de cele mai multe ori doar intraoperator. Investigațiile imagistice precum ecografia
[14], computer tomografia sau IRM-ul, facilitează diagnosticul preoperator, chiar dacă
datele oferite de acestea sunt adeseori nespecifice, necesitând diagnostic diferențial
între neoplasme ovariene, tumori apendiculare benigne, endometrioză, chisturi
ovariene ș.a. [15].
Tratamentul standard este reprezentat de chirurgia citoreductivă, urmată de
chimioterapia hipertermică intraperitoneală (HIPEC), chimioterapia sistemică
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adjuvantă fiind administrată ocazional. Un aspect foarte important este urmărirea și
monitorizarea pacienților, din cauza riscului crescut de recidivă, supraviețuirea la 5 ani
variind între 35-55%, în funcție de stadiul bolii și de modul de abordare chirurgical.
Imagistica (CT sau IRM) si dozarea markerilor tumorali (Antigenul carcino-embrionar,
CA 19-9 și CA 125) reprezintă instrumente utile în urmărirea pacienților cu această
maladie [16,17,18].

Concluzii
Pseudomixomul apendicular reprezintă o patologie rară, de etiologie
necunoscută și cu un grad crescut de dificultate în diagnosticarea ei, neavând un tablou
clinic, imagistic sau biochimic specific, putând mima numeroase alte patologii.
S-a obținut consimțământul pentru utilizarea datelor în scop științific.
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Introducere
Gușa (din latinescul ”guttur” = gât), creșterea în volum a glandei tiroide, a fost
recunoscută ca o condiție medicală specifică încă din anul 2700 Î.H., chiar dacă glanda
tiroidă în sine nu a fost documentată înainte de perioada Renașterii.1 În 1619,
Hieronymus Fabricius ab Aquapendente a descris dezvoltarea gușii din glanda tiroidă.1
Creșterea difuză a glandei tiroide poate produce compresia traheei, a esofagului și a
nervului laringeu recurent. Aceste simptome sunt asociate de obicei cu maligintatea, o
gușă benignă neproducând paralizie recurențială.2
Acest caz va fi despre o gușă gigantă eutiroidiană cu fenomene obstructive și
compresive, cu minimă extensie retrosternală.

Prezentare de caz
Un bărbat de 60 de ani se prezintă în urgență în clinica noastră cu fenomene de
insuficiență respiratorie acută obstructivă superioară printr-o formațiune tumorală
cervicală ce-i dădea aspectul unui gât “proconsular”. Pacientul nu avea morbidități
concomitente, fără istoric medical sau chirurgical și fără antecedente personale
familiale. Pacientul a remarcat apariția unei formațiuni tumorale cervicale în urmă cu
20 de ani, care a crescut progresiv în dimensiuni fără alte simptome până în urmă cu 2
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luni, motiv pentru care prima prezentare la medicul de familie a fost cu 2 luni în urmă
pentru “tulburări de respirație”. Recomandarea medicului de familie a fost de a se
prezenta la un chirurg care “să-l scape de tumoră”… iar pacientul i-a urmat sfatul după
2 luni din cauza agravării fenomenelor de obstrucție respiratorie și apariția disfagiei
pentru alimentele solide.
Examenul obiectiv a pus în evidență o formațiune tumorală cervicală gigantă ce
ocupa regiunea cervicală în întregime, cu limita superioară la vârful apofizelor
mastoide bilateral, mandibulă și planșeul bucal, limita inferioară nefiind palpabilă
(sugerând extensia substernală). Formațiunea era mobilă cu deglutiția, sugerând
apartenența la glanda tiroidă. Endoscopia laringiană a evidențiat un laringe normal
morfo-funcțional dar cu îngustarea evidentă a hipofaringelui prin compresiune
extrinsecă și un edem difuz al mucoasei faringiene. Pacientul prezenta ortopnee din
cauza accentuării insuficienței respiratorii în decubit dorsal, menținând chiar și în
timpul somnului poziția semișezândă.
Examinările de laborator au evidențiat un profil hormonal eutiroidian, fără alte
modificări patologice. Examenul CT cervical cu contrast a evidențiat o formațiune
tumorală tiroidiană inomogenă gigantă, respectând limitele descrise la examenul
general, fără interesarea pachetului vasculo-nervos laterocervical bilateral, fără semne
sugestive de infiltrare tumorală a țesuturilor adiacente, dar cu compresiunea evidentă
a hipofaringelui (practic dislocându-l de la nivelul planului prevertebral) și traheei.
(Fig. 1).
În timpul intervenției chirurgicale, contrar așteptărilor noastre, intubația
orotraheală s-a efectuat ușor, fără dificultate. S-a expus glanda tiroidă în totalitate
printr-o incizie eliptică prelungită laterocervical bilateral. Am procedat la tiroidectomia
totală cu identificarea și prezervarea ambilor nervi recurenți și a tuturor glandelor
paratiroide. După excizia completă a tiroidei, am putut identifica o ușoară
traheomalacie dar care nu a necesitat traheostomie.

Nu au apărut complicații

postoperatorii.
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Examinarea histologică a evidențiat o gușă multinodulară, cu arii chistice, cu
hemoragii și zone necrotice. Nu s-a identificat transformarea malignă la nivelul
întregului țesut tiroidian excizat.
Pacientul a fost externat la 3 zile postoperator, urmând a fi preluat de medicul
specialist endocrinolog din teritoriu pentru tratament substitutiv hormonal. Examenul
endoscopic laringian la 1 an postoperator a arătat un laringe indemn morfo-funcțional

Fig. 1. a. lobii tiroidieni înconjurînd faringele la nivelul epiglotei; b. lobii tiroidieni
comprimând cricoidul și primul inel traheal; c. compresia traheei și a esofagului
cervical; extensia retrosternală a formațiunii.
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Discuții
Gușa endemică apare prin carență de iod la o proporție semnificativă a populației
dintr-o anumită regiune geografică. Deficitul de iod conduce la creșterea dimensiunii
și a numărului celulelor epiteliale din glanda tiroidă și creșterea acesteia în
dimensiuni.3, 4
În mod normal, gușa endemică nu prezintă tulburări, altele decât cele legate de
funcția tiroidiană. Creșterea difuză a tiroidei poate cauza compresiunea organelor din
jur conducând la fenomene de insuficiență respiratorie obstructivă superioară cu
stridor, ortopnee, bradipnee inspiratorie, asociate cu disfagie.5 Asocierea disfoniei
ridică suspiciunea interesării nervilor laringei recurenți, de obicei sugerând
transformarea malignă.
O gușă nodulară are indicație operatorie când 1) leziunile bilaterale comprimă
traheea și produc insuficiență respiratorie, 2) gușa este acompaniată de hipertiroidism
non-responsiv la farmacoterapie, 3) creșterea rapidă în dimensiuni cu risc de
transformare malignă, 4) gușă gigantă cu defect estetic. O gușă retrosternală crește
dificultatea intervenței chirurgicale, extensia masivă retrosernală impunând
sternotomia de cele mai multe ori.6
Pacientul nostru a avut un lung istoric în dezvoltarea gușii endemice, aproximativ
20 de ani, iar creșterea lentă a permis adaptarea progresivă la noul status cu atingerea
unor dimensiuni gigante ale glandei tiroide. Eutiroidismul și lipsa unor simptome “de
gravitate” - ex. “nu m-a durut”, “ am putut mânca” - au condus la o creștere
monstruoasă a glandei tiroide cu apariția fenomenelor obstructive. Insuficiența
respiratorie dar mai ales disfagia au fost simptomele care au determinat pacientul să se
adreseze medicului de familie, acesta îndrumându-l către un serviciu chirurgical.
Fenomenele de insuficiență respiratorie și dimensiunile enorme ale tumorii cervicale
au făcut ca pacientului să fie trimis în clinica noastră pentru intervenția chirurgicală.
Neavând posibilitatea efectuării în urgență a unor investigații specifice tiroidiene (fine-

47

needle aspiration, scintigrafie tiroidiană), indicația operatorie a fost făcută pe baza
examenului CT cervical cu contrast și a profilului hormonal în limite normale.
Intraoperator, contrar așteptărilor, disecția tiroidei s-a efectuat relativ ușor,
neexistând planuri infiltrative, momentele delicate fiind prezervarea laringeilor
recurenți și a glandelor paratiroide bilateral. Traheomalacia nu a constituit un
impediment la extubare, evoluția postoperatorie nefiind grevată de tulburări respiratorii
sau alte complicații. Ținând cont de aspectul macroscopic intraoperator, rezultatul
histologic nu a constituit o surpriză.

Concluzie
O gușă gigantă nu este sinonimă cu o o tiroidă malignă. Atributul malignității
unei guși este disfonia, prin infiltrarea nervului laringeu recurent.
Consimțământul informat al pacientului a fost obținut înainte de publicare.
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Introducere
Sindromul pirozic bucal (SPB) cunoscut și cu denumirile de glosopiroză,
glosodinie, stomatopiroză, stomatodinie, diestezie orală, se referă la senzația de arsură
la nivelul cavității bucale, semnalat preponderent la femeile în postmenopauză sau în
cazul lichenului plan eroziv sau geografic al limbii (1,2,3). În anumite cazuri este
semnalat de pacienți cu manifestări de anxietate, depresie sau cancerofobie, pe fondul
unei structuri psihice vulnerabile.
Etiologia SPB este complexă, multifactorială și include o varietate de factori
sistemici, locali și psihologici (4). Mai frecvent incriminați sunt: insuficiența
vitaminelor complexului B, diabetul nediagnosticat și anumite afecțiuni hematologice.
Dintre factorii locali se citează xerostomia și parafuncții precum bruxismul sau
interpunerea limbii între dinți.
Afecțiunea este mai frecventă la femei decât la bărbați și inexistentă la copii și
tineri (1,2). SPB poate apărea atât la pacienții dentați cât și edentați, purtători vechi sau
noi de proteze mobile. Localizarea predilectă a SPB este limba, palatul, crestele
alveolare maxilare și buzele (figura 1). Zonele afectate simptomatic sunt concludente
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asupra factorilor etiopatogenetici: vârful limbii sau marginile ei sugerează existența
unei parafuncții, fața dorsală a limbii indică implicarea sa în încercarea de menținere a
unei proteze instabile.

Fig.1. Incidența senzației de arsură la pacienții cu SPB (5,6)
Pacienții incriminează senzația de arsură sau durere bucală la care se pot asocia:
dureri de cap, migrene, amețeli, dureri de gât și de spate, afecțiuni ale pielii, sindromul
de intestin iritabil și tulburări de somn (7). Disconfortul provocat de SPB este
considerabil, având un impact negativ asupra calității vieții și stării de bine a
pacientului (7).
Etiologia multifactorială impune o abordare pluridisciplinară pentru stabilirea
diagnosticului, echipa incluzând medici dentiști, interniști, dermatologi, alergologi,
nutriționiști, psihiatri și psihologi.
Analizele de laborator trebuie să includă tabloul sangvin, titrul glucozei
sangvine, nivelul vitaminelor complexului B și teste microbiologice.
Obiectivul acestei prezentări de caz a fost acela de a sublinia faptul că
instabilitatea protezelor, cauză a unor ticuri și parafuncții, asociată cu carențe
vitaminice și vicii (fumat) poate determina o serie de simptome asociate cu SPB.
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Prezentare de caz
Pacientul în vârstă de 65 de ani, pensionar, s-a prezentat la Clinica de Protetică
Dentară din Cluj-Napoca, acuzând senzații de arsură la nivelul palatului, prezente la
trezire și amplificate până seara, la care se adaugă masticație ineficientă și instabilitatea
protezelor totale .
Examenul stării generale a identificat un pacient normosom, normokinetic cu o
alimentație nesănătoasă, carențială, orar neregulat, mare fumător (peste 20 de țigări pe
zi). Factorii psihosociali (familiali, profesionali, financiari) nu sunt de natură să inducă
pacientului o stare anxioasă, depresivă.
Evaluarea clinică a evidențiat edentații totale bimaxilare și prezența, pe
mucoasa palatinală a unei zone eritematoase, de formă romboidală, cu diametrul
antero-posterior de aproximativ 30 mm și cel transversal de 20 mm, circumscrisă,
situată în treimea mijlocie a palatului, pe linia mediană (figura 2).

Fig.2. Zona palatinală eritematoasă
Edentația a fost restaurată prin proteze acrilice, actualmente deteriorate ca
urmare a abraziei accentuate, a parafuncțiilor și a pigmentațiilor extinse de culoare
brună, din cauza nicotinei și a bacteriilor cromogene, în condițiile unui factor de
întreținere deficitar (figura 3).
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a.

b.
Fig.3.a.,b. Aspectul protezelor endo- și exobucal

Radiologic, s-a observat un grad avansat de resorbție osoasă care nu poate fi
corelată cu simptomatologia subiectivă (figura 4).

Fig.4. Imaginea radiografică a suportului osos al câmpului protetic edentat total

Pe baza datelor clinice și paraclinice s-a stabilit diagnosticul final de edentație
totală bimaxilară cu afectarea tuturor funcțiilor aparatului dento-maxilar, protezată
necorespunzător și prognostic nefavorabil, cu amplificarea modificărilor morfofuncționale existente în absența unei intervenții terapeutice.
Cunoscut fiind faptul că alergia la acrilat este adesea incriminată în diverse
afecțiuni ale mucoasei bucale, pacientul a fost îndrumat într-un serviciu de alergologie
unde, în urma testelor efectuate, a fost infirmată această ipoteză.
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Astfel, prezența zonei eritematoase am considerat-o de natură inflamatorie, de
cauză iritativă, provocată de instabilitatea protezei, supraadăugându-se componenta
bacteriană și fungică. Am instituit un tratament local constând în lavaje cu soluții
antiseptice (Romazulan 2,5 ml soluție orală la 100 ml apă caldă, de 4 ori pe zi, după
mese), antifungice (Flucovim 50, 50 mg o data pe zi timp de 14 zile, concomitent cu
masuri de antisepsie ale protezei dentare) și în final căptușirea protezelor. Simptomele
obiective au dispărut în urma tratamentului aplicat, s-a normalizat aspectul mucoasei,
dar simptomele subiective s-au menținut cu aceeași intensitate. Am interpretat această
situație ca fiind manifestarea sindromului pirozic bucal.
Pacientul a fost investigat într-un serviciu de Diabet și Nutriție. Analizele de
laborator au evidențiat carența vitaminelor complexului B, motiv pentru care i s-a
indicat vitamina B1, 300 mg o dată pe zi și vitamina B6, 50 mg, administrata la interval
de 4 zile, timp de 4 săptămâni.
Conduita terapeutică a constat în măsuri care s-au adresat atât factorilor
generali cât și celor locali. S-a recomandat o alimentație echilibrată, bogată în principii
alimentare, renunțarea la fumat și un regim de viață sănătos. Tratamentul local a
urmărit eliminarea activităților parafuncționale practicate de pacient, îmbunătățirea
stării de igienă bucală și înlocuirea protezelor defectuoase.
Protezele s-au realizat prin tehnica clasică, din acrilat termopolimerizabil și
dinți acrilici prefabricați, la dimensiunea verticală de ocluzie optimă, în relație centrică,
cu respectarea spațiului minim de vorbire. În ceea ce privește contactele ocluzale, s-a
realizat o ocluzie neutrală, cu refacerea cheii Angle în zona laterală, cu ușoară inocluzie
sagitală și ușoară acoperire verticală (2 mm), fǎrǎ contact dentar în zona frontală.
Protezele au fost prelucrate cu maximă minuțiozitate pentru a elimina orice posibilitate
de iritare mecanică a mucoasei bucale, de inducere a unor parafuncții și de retenționare
a resturilor alimentare, a coloniilor microbiene și candidozice (figura 5).
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a.

b.
Fig.5.a.,b. Aspectul final al noilor proteze

Discuții
Simptomele SPB se grupează în trei clase care în termeni etiopatologici au
relevanță în privința investigațiilor suplimentare sau prognosticului, variabile de la un
caz la altul.
Clasa I, cuprinde pacienții la care senzațiile de arsură debutează după trezire și
se amplifică spre seară. La clasa a II-a, senzațiile de arsură sunt prezente la trezire și
persistă întreaga zi iar la clasa a III-a sunt simptome sporadice care interesează planșeul
cavității bucale sau orofaringele.
Scala și colaboratorii au propus ca SPB să fie clasificat în două forme clinice:
"SPB primar" sau esențial / idiopatic pentru care cauzele sistemice sau locale nu pot fi
identificate și "SPB secundar", determinat de afecțiuni locale sau sistemice, cu răspuns
favorabil la terapia cauzală. Acesta din urmǎ include: lichenul plan, candidoza,
tulburările hormonale, psihosociale, deficiențe vitaminice sau nutriționale, diabet
zaharat, xerostomie, alergii de contact, galvanism oral, obiceiuri parafuncționale,
leziuni ale nervilor cranieni și efectele secundare ale unor medicamente (8).
Simptomele subiective și semnele obiective evidențiate la pacientul examinat
îl încadrează în clasa I sau SPB secundar (8).
Literatura de specialitate sugerează faptul că SPB este corelat cu suprimarea
spațiului liber de vorbire prin mărirea dimensiunii verticale de ocluzie, restrângerea
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spațiului pentru limbă, plasarea incorectă a planului de ocluzie și extensia insuficientă
a bazei protezei care are ca rezultat suprasolicitarea țesuturilor subiacente (9).
Ticurile parafuncționale sunt mai greu de evidențiat deoarece pacienții nu
conștientizează compresiile cu limba, bruxismul diurn sau nocturn. Existența
parafuncțiilor poate fi suspicionată și adesea confirmată de uzura dinților protetici, de
diferite forme și grade, evidențiată la examinarea protezelor. S-a constatat că
aproximativ 25% din pacienții cu SPB prezintă ticuri parafuncționale (1,10).
Activitatea parafuncțională pare a fi influențată de diferiți factori exogeni, cum ar fi
evenimentele stresante, abuzul de alcool, unele profiluri psihologice. Studiile
neurofiziologice și imagistice au evidențiat faptul că o disfuncție a căii dopaminergice
nigrostriatale poate juca un rol în fiziopatologia SPB (7).
Literatura de specialitate atenționează asupra faptului că SPB nu este cauzată
de boala de reflux gastroesofagian (GERD), în care există o simptomatologie identică,
diferența fiind dată de natura intermitentă a simptomelor în GERD (9).
În multe situații, medicii dentiști sunt convinși că pacienții prezintă alergii la
materialele dentare. S-a demonstrat faptul că, în practică acestea sunt rare, factorul
etiologic fiind reprezentat de caracteristicile tehnico-constructive ale protezei. Este
necesar să se studieze dacă simptomele SPB sunt cauzate de obiceiurile
parafuncționale, curenții galvanici, iritația mecanică sau alergia la protezele dentare
(11), deoarece eliminarea unor astfel de factori poate îmbunătăți simptomele clinice
(11,12,13).
Deoarece SPB afectează persoanele în vârstă, o explicație posibilă pentru
această condiție poate fi o accelerare a procesului degenerativ al fibrelor senzitive
trigeminale, ca parte a unei neuropatii generalizate (14).
Tratamentul SPB trebuie să vizeze ameliorarea simptomelor, în cadrul cărora
înrăutățirea senzației de arsură orală este datorată factorilor locali (alcool, alimente
picante și băuturi acide) care trebuie eliminați (12). Această boală are o evoluție clinică
cronică, cu perioade alternante de exacerbare a simptomatologiei și perioade de
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ameliorare. În unele cazuri, cei care suferă de SPB au descris de asemenea remisiunea
spontană (12).

Concluzie
Considerăm că este necesar să individualizăm evaluarea și tratamentul
pacienților cu SPB prin studierea și înțelegerea mecanismelor fiziopatologice ale
stomatodiniei.
Tratamentul sistemic de susținere a stării generale, prin administrarea de
vitamine din grupul B, este benefică cu condiția asocierii unor măsuri de anihilare a
factorilor locali implicați în instalarea SPB.
Întotdeauna îmbunătățirea igienei orale este o cerință pentru ameliorarea
acuzelor subiective și obiective. În cazul pacienților edentați total, calitatea execuției
tehnice a protezelor este esențială pentru dispariția afecțiunii și creșterea calității vieții.
Este nevoie de o colaborare strânsă între medicii de medicină generală și de alte
specialități, stomatologi și psihologi care să gestioneze acești pacienți într-o abordare
multidisciplinară.

S-a obținut consimțământul informat al pacientului pentru publicarea acestui
caz clinic.
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Introducere
Cancerul vezical este al nouălea cel mai frecvent tip de cancer întâlnit la nivel
mondial și reprezintă al șaptelea cel mai frecvent tip de cancer la bărbat (1). Conform
GLOBOCAN 2012, incidența acestui tip de cancer este de 430000 cazuri/an, iar
numărul de decesuri anual este de 165000. Aproximativ trei sferturi din cazurile de
cancer vezical apar la bărbat, cu toate acestea femeile au o mortalitate cancer specifică
mai ridicată (2).
Cancerul vezical este deseori considerat a fi o entitate alcătuită din trei mari
componente datorită diferențelor de evoluție naturală din punct de vedere oncologic,
după cum urmează: low grade non-muscle invasive (LG-NMIBC), high grade nonmuscle invasive (HG-NMIBC, grad 3 pTis, pTa sau pT1) și, de asemenea, muscle
invasive (MIBC, ≥T2), primele două forme de cancer alcătuind grupul de tumori
vezicale non-invazive (3). Spunem despre cancerul vezical că este invaziv atunci când
acesta invadează stratul muscular al vezicii urinare (stadiu T2 cel puțin).
La diagnostic, aproximativ 25-30% din pacienții cu cancer vezical vor avea
forma invazivă muscular (MIBC). Tratamentul în cazurile non-metastatice și atunci
când pacientul nu are contraindicații pentru intervenția chirurgicală este de
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chimioterapie neoadjuvantă, urmată de cistectomie radicală cu limfadenectomie
pelvină bilaterală și derivație urinară.
Cel mai frecvent întâlniți factori de risc pentru neoplasmul vezical sunt fumatul
și expunerea ocupațională la carcinogeni (4).
Scopul pentru care a fost ales acest caz il reprezintă dificultatea acestuia. Fiind vorba
despre un pacient tânăr, s-a optat pentru prezervarea funcției sexuale și pentru derivație
urinară continentă, ceea ce a sporit dificultatea tehnicii chirurgicale.

Prezentare de caz
În continuare vom prezenta cazul unui pacient, A.P, de 55 de ani, din mediul
urban, cu istoric de episoade repetate de hematurie macroscopică pentru care s-a
prezentat in serviciul de urgență, unde s-a ridicat suspiciunea de tumoră vezicală. La
explorarea cistoscopică efectuată în alt serviciu de urologie s-a decelat o formațiune
tumorală cu aspect invaziv si s-a practicat rezecția endoscopică transuretrală a acesteia
(TURV). Rezultatul examinării histopatologice a relevat tumoră vezicală invazivă
muscular, de grad înalt (pT2G3). Bilanțul imagistic de extensie efectuat prin CT
toraco-abdomino-pelvin cu substanță de contrast stadializează boala cT2N0M0 (Fig.
1, Fig. 2).
Pacientul se prezintă în serviciul nostru pentru tratament chirurgical (cistectomie
radicală). Anterior prezentării, acesta a efectuat chimioterapie neoadjuvantă (3 cicluri
de Gemcitabin și Carboplatin), conform indicațiilor comisiei uro-oncologice.
Asociat pacientul este cunoscut cu hipertensiune arteriala controlată medicamentos
(Prestarium 10mg, 1cpr/zi). Este fost fumator (15 ani, aproximativ 1 pachet de
țigări/zi).
Examenul clinic la internare relevă TA 130/80 mmHg, AV 75 bpm, IMC 29
kg/m2.
Examinările de laborator evidențiază: hemoglobina 11.8 g/dL (12-15 g/dL),
trombocite 190000 (150000-450000), INR 1.02. Urocultura este pozitivă pentru
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Enterococ spp, motiv pentru care se inițiază tratament antibiotic conform
antibiogramei cu Ampiplus 1.5g, i.v., 4x1/zi.

Figura 1. CT toracic cu substanță de contrast. Nu se evidențiază determinări secundare.

Figura 2. CT pelvin secțiune transversală. La nivelul peretelui vezical lateral stâng se
evidențiază o tumoră vezicală de aspect invaziv muscular (marcat prin săgeata albă)
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În urma obținerii consimțământului informat și în absența contraindicațiilor
operatorii se practică în anestezie generală cistoprostatectomie radicală laparoscopică
3D în manieră nerve-sparing bilateral, cu limfadenectomie pelvină bilaterală si
neovezică ileală total intracorporeală. Abordul laparoscopic a fost realizat prin 5
trocare (un trocar de 12mm optic, supraombilical; două trocare de 12mm plasate in
flancuri, un trocar de 10mm în fosa iliacă stângă și unul de 5mm în fosa iliacă dreaptă).
Se

identifică

ureterele

și

se

izolează

bilateral

(Fig.

3).

a)

b)

Figura 3. Identificarea şi izolarea ureterelor a) Ureterul drept b) Ureterul stâng
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După incizia peritoneului la nivelul fundului de sac Douglas se disecă și se
izolează vasele deferente și veziculele seminale. Se identifică fascia Denonvilliers, se
incizează și se pătrunde în spațiul rectoprostatic până la nivelul apexului prostatei (Fig.
4).

Figura 4. Identificarea fasciei Denonvilliers
După identificarea pediculilor vezicali, urmată de cliparea și secționarea
acestora se evidențiază fascia endopelvică și mușchii ridicători anali. Ureterele sunt
clipate și secționate bilateral, cu prelevarea de material bioptic pentru examenul
histopatologic extemporaneu (recupe libere). Ambele ducte deferente sunt clipate și
secționate. În continuare vezica urinara este detașată de peretele abdominal anterior
împreună cu grăsimea perivezicală, disecția progresând la nivelul spațiului lui Retzius.
Se incizează fasciile endopelvice bilateral, cu disecția fețelor laterale ale prostatei și
prezervarea bandeletelor neuro-vasculare bilateral. Se ligaturează și se secționează
complexul venos dorsal, cu expunerea peretelui uretral anterior. Uretra este secționată
sub apexul prostatic după cliparea ei cu un hem-o-lock (Fig. 5), cu eliberarea completă
a piesei de cistoprostatectomie care se introduce în punga de organ.
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Figura 5. Secționarea uretrei prostatice
Se efectuează limfadenectomie pelvină bilateral până la nivelul arterei iliace
comune. Ureterul stâng se transpune retrosigmoidian în dreapta.
Se identifică ultima ansă ileală și se prelevează, la aproximativ 20 cm de valva ileocecală, un segment de aproximativ 40cm de ileon și se practică anastomoza uretroneovezicală. Secționarea intestinului se realizează cu stapler mecanic. De asemenea,
se reface continuitatea tubului digestiv prin anastomoza latero-laterală tot cu ajutorul
sistemului mecanic stapler (Fig. 6).
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Figura 6. Refacerea continuității tubului digestiv cu ajutorul staplerului mecanic –
aspect final
Se efectuează uretero-uretero anastomoza tip Wallace (Fig. 7).

Figura 7. Anastomoză uretero-ureterală tip Wallace
Se practică derivație de tip neovezică (detubularizarea ileonului pe fața
antimezenterică; sutura planului posterior cu fir V-Lock 2-0; sutura planului anterior
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cu fir V-Lock 2-0) (Fig. 8) urmată de anastomoza uretero-neovezicală, stenturile
ureterale mono-J fiind montate în prealabil. Se extrage piesa operatorie prin
prelungirea inciziei supraombilicale. Se montează drenaj pelvin bilateral și se închid
punctele de abord.

Figura 8. Derivație urinară de tip neovezică – sutura planului posterior

Figura 9. Montarea stenturilor ureterale mono J pe fir ghid
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Durata intervenției chirurgicale a fost de 8 ore. Pierderile de sânge au fost de
aproximativ 350 mL. Pacientul s-a mobilizat a doua zi post-operator, iar tranzitul
intestinal a fost reluat la 5 zile postoperator. Tubul de dren pelvin stâng a fost suprimat
la 2 zile postoperator, iar cel pelvin drept a fost suprimat în ziua a șaptea postoperator.
Pacientul s-a externat la 15 zile de la intervenția chirurgicală afebril, stabil
hemodinamic şi respirator, cu tranzit intestinal, cu urină limpede pe sonda uretrovezicală şi cu plăgi curate, suple, în curs de vindecare per primam. Pacientului i s-a
recomandat la externare tratament antibiotic (Nitrofurantoin 100mg, 4x1 cpr/zi, 10
zile), anticoagulant (Fraxiparin 0.6mL, 1 inj sc/zi, 21 zile) şi mucolitic (NACC 400mg,
3x1 cpr/zi). Suprimarea stenturilor mono-J a avut loc la 25 de zile (stentul mono-J
drept), respectiv 26 de zile (stentul mono-J stang) de la intervenția chirurgicală. Sonda
uretro-vezicală a fost suprimată la 27 de zile postoperator, secundar efectuării
cistografiei retrograde de control care nu a evidențiat extravazare de substanță de
contrast perianastomotic.
Rezultatul

histopatologic

a

evidențiat

carcinom

urotelial

infiltrativ

pT2aN0MxL0V0R0 (niciun ganglion limfatic pozitiv din cei 15 excizați).
După suprimarea sondei uretro-vezicale pacientul a prezentat incontinență de
efort, fiind necesară folosirea a 4 tampoane/zi. La o lună de la externare episoadele de
incontinență urinară s-au ameliorat considerabil. La 6 luni postoperator pacientul
foloseste un tampon/zi, iar funcția erectile s-a recuperate partial. Evaluarea imagistică
CT toraco-abdomino-pelvin cu substanță de contrast la 6 luni nu a relevat recidivă
tumorală locală sau la distanță.

Discuții
Chirurgia laparoscopică s-a dezvoltat considerabil în ultimul deceniu, indicațiile
acesteia extinzându-se la ora actuală şi pentru procedurile dificile, cum este cistectomia
radicală.
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De la descrierea primului caz de cistectomie radicală laparoscopică în anul 2000,
numeroase centre şi-au publicat experiența legată de această procedură (5). Cu toate
acestea, foarte puține centre au raportat date pentru mai mult de 50 de pacienți. Prin
urmare, cistectomia radicală prin abord clasic încă reprezintă la ora actuală abordarea
chirurgicală cel mai des întâlnită a patologiei tumorale vezicale de tip invaziv
muscular, iar cistectomia radicală laparoscopică reprezintă o alternativă sigură şi
viabilă, utilizată tot mai frecvent în centrele cu volum mare.
Derivația urinară de tip neovezică ileală asigură o bună calitate a vieții. Aceasta
se poate realiza intracorporeal sau extracorporeal. Goh et al comparând cele două tipuri
de derivație urinară concluzionează că neovezica ileală realizată intracorporeal se
însoțește de pierderi sangvine intraoperatorii mai reduse, dureri la nivelul plăgilor de
intensitate mai redusă şi de recuperarea mai rapidă a tranzitului intestinal (6).
Reiterând, durata intervenției chirurgicale efectuate în centrul nostru a fost de
480 de min, cu pierderi sangvine de aproximativ 350 mL, iar durata spitalizării
postoperatorie a fost de 15 zile. La 6 luni de la intervenția chirurgicală, pacientul este
continent și folosește un tampon/zi.
Într-un studiu prospectiv desfășurat pe o durată de 2 ani de către Pastore et al,
implicând 30 de pacienți de sex masculin care au urmat cistectomie radicală
laparoscopică cu neovezică ileală total intracorporeală, durata medie a intervenției
chirurgicale a fost de 365 min, pierderile de sânge au fost în medie de 290 mL, iar
durata medie a spitalizării postoperatorii de 9 zile. La 9 luni procentul pacienților
continenți a fost de 83.3% (25 de pacienți din 30) (6). Rezultate similare au fost
înregistrate de Aboumarzouk et al într-un studiu de tip retrospectiv care a inclus 24 de
pacienți cu același tip de intervenție chirurgicală. Durata medie a intervenției a fost de
312 min, cu pierderi de sânge în medie de 245 mL, spitalizare postoperator de 9.4 zile
în medie, toți pacienții fiind continenți după 18 luni (7). Rezultate comparabile au fost
obținute de Huang et al, într-un studiu cuprinzând 85 de pacienți. Timpul mediu pentru
intervenția chirurgicală a fost de 320 min, pierderile de sânge de 280 mL în medie. dar
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durata de spitalizare de 17 zile. Pacienții au fost continenți la 6 luni de la intervenția
chirurgicală în proporție de 91.2% (8).
Particularitățile cazului prezentat constau în primul rând în alegerea metodei de
abordare chirurgicală. Cistectomia laparoscopică reprezintă o intervenție chirurgicală
de o dificultate sporită, cu o curbă de învățare lungă pentru operator. Optarea pentru
derivație urinară de tip neovezică ileală total intracorporeală a sporit și mai mult
dificultatea intervenției. O altă particularitate a cazului o reprezintă faptul că pacientul
este tânăr, optându-se pentru prezervarea funcției sexuale prin practicarea nervesparingului bilateral.

Concluzie
Cistoprostatectomia radicală laparoscopică 3D in manieră nerve-sparing
bilateral, cu limfadenectomie pelvină bilaterală si neovezică ileală total intracorporeală
reprezintă o metodă optimă de tratament pentru barbații tineri, cu tumoră vezicală
invazivă muscular.
Consimțământul informat
În vederea practicării intervenției chirurgicale, preoperator s-a obținut
consimțământul informat al pacientului.

Bibliografie
1. Antoni S, Ferlay J, Soerjomataram I, et al. Bladder Cancer Incidence and Mortality:
A Global Overview and Recent Trends. Eur Urol 2017;71:96-108.
2. Ferlay J. GLOBOCAN 2012. Estimated cancer incidence, mortality and prevalence
worldwide in 2012 (online).
3. Noon AP, Albertsen PC, Thomas F, et al. Competing mortality in patients diagnosed
with bladder cancer: evidence of undertreatment in the elderly and female patients. Br
J Cancer 2013;108:1534-40.

69

4. Cumberbatch MG, Cox A, Teare D, et al. Contemporary Occupational Carcinogen
Exposure and Bladder Cancer: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Oncol
2015;1:1282-90.
5. Gill IS, Fergany A, Klein EA, Kaouk JH, Sung GT, Meraney AM, Savage SJ,
Ulchaker JC, Novick AC: Laparoscopic radical cystoprostatectomy with ileal conduit
performed completely intracorporeally: the initial 2 cases. Urology 2000, 56:26–29.
6. Goh AC, Gill IS, Lee DJ, et al. Robotic intracorporeal orthotopic ileal neobladder:
replicating open surgical principles. Eur Urol. 2012;62:891-901
7. Antonio Luigi Pastore, Giovanni Palleschi, Luigi Silvestri, Giuseppe Cavallaro,
Mario Rizzello, Gianfranco Silecchia, et al. Pure intracorporeal laparoscopic radical
cystectomy with orthotopic “U” shaped ileal neobladder. BMC Urology 2014, 14:89.
8. Omar M. Aboumarzouk, Tomasz Drewa, Pawel Olejniczak, Piotr L. Chlosta.
Laparoscopic radical cystectomy: neobladder or ileal conduit, debate still goes on. Cent
European J Urol 2014; 67: 9-15.
9. Huang J. et al. Laparoscopic Radical Cystectomy with Orthotopic Ileal Neobladder:
A Report of 85 Cases. Journal of Endourology 2008.22:939-946.

70

Tratamentul multidisciplinar în adenocarcinomul rectal
metastatic
1

Alexandra Gherman, 1,2Călin Căinap

1

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

2

Institutul Oncologic Prof Dr Ion Chiricuță Cluj-Napoca

Introducere
Cancerul colorectal reprezintă o importantă problemă de sănătate publică, fiind
pe locul 3 ca incidență între neoplazii la nivel global (1); în timp ce 25% din cazuri
sunt diagnosticate în stadii metastatice, până la 50% dintre toți pacienții cu cancer
colorectal vor dezvolta metastaze la un moment dat în cursul evoluției bolii (2), iar
supraviețuirea la 5 ani pentru stadiul IV este de doar 13.1% (3). Abordarea terapeutică
de tip multidisciplinar în stadiul IV, care înglobează intervenția chirurgicală pentru
tumora primară și metastaze acolo unde este fezabil sau alte metode terapeutice locale
precum ablația prin radiofrecvență a metastazelor hepatice, împreună cu chimioterapia
clasică și tratamente moleculare țintite, a dus la creșterea supraviețuirii generale prin
atingerea unei mediane de 30 luni (4). Relatăm în cele ce urmează cazul clinic
particular al unui pacient, care printr-o abordare multidisciplinară de tipul ‘continuum
of care’ a atins o supraviețuire generală de 48 luni, peste mediana de supraviețuire
descrisă în literatură.

Prezentare de caz
Motivele prezentării
Pacient în vârstă de 46 ani din mediul urban, căsătorit, cu doi copii, studii
superioare, cunoscut cu diabet zaharat insulino-necesitant tip 2 de la vârsta de 35 ani,
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fără istoric heredo-colateral cunoscut de neoplazii, se adresează medicului
gastroenterolog dintr-un spital universitar pentru rectoragii, scaune ‚‚în creion’’, dureri
pelvine și scădere în greutate de 15% din greutatea corporală, simptome și semne care
au debutat în urma cu o lună, cu agravare progresivă. Relatează alimentație mixtă, fără
consum de toxice, mod de viață activ.

Examen clinic
Pacient normoponderal, IMC=23; indice de performanță= 0. La tușeul rectal a
fost palpată o formațiune tumorală stenozantă, înfiltrativă, hemoragică la nivel de rect
mijlociu, cu extensie inferioară până la 5 cm de marginea anală.
Investigații
A fost efectuată o endoscopie digestivă inferioară care a descris prezența
formațiunii tumorale hemoragice de la nivelul rectului mijlociu descrise la tușeul
rectal, situate între 5.5 și 12 cm de la marginea anală; nu au fost decelate alte leziuni la
nivelul colonului; au fost prelevate biopsii, iar rezultatul histopatologic a fost de
adenocarcinom de tip colonic cu grad de diferențiere moderat (G2); ulterior, a fost
determinat statusul mutațional al oncogenei KRAS: mutație la nivelul exonului 2.

Fig. 1. Imaginile de endoscopie digestivă inferioară, cu tumora rectală situată
între 5.5 și 12 cm de orificiul anal.

72

Bilanț inițial în serviciul nostru
- a fost efectuat un RMN pelvin care a descris prezența formațiunii tumorale
rectale care înfiltra grăsimea perirectală, cu profunzimea invaziei de 13 mm dincolo de
musculara proprie (cT3), fără invazia fasciei mezorectale, adenopatii cu aspect malign
locoregionale (cel puțin 3 perirectale, mezenterice inferioare - cN1b).
- tomografia computerizată de torace și abdomen: prezența de multiple
metastaze hepatice bi-lobare: lob stâng de 51 mm, segment 5 de 35 mm, respectiv 19
mm, segment 8 de 36 mm.
- PET-CT: tumoră rectală hipercaptantă FDG, stenozantă, întinsă pe 5 cm,
SUV max 10.5; câteva adenopatii metastatice regionale hipercaptante; metastaze
hepatice în segmentele 3, 5 și 8, cea mai mare în segmentul 3 de 55 cm, cu centru
necrotic (SUV 7.5).
- analize uzuale de laborator: Hemoglobina serică 10 mg/dl; fără alte
modificări ale hemoleucogramei, funcției hepatice, renale, coagulogramei, ionogramei
serice.
- Markeri tumorali: ACE (antigen carcinoembrionar)=1000.2 ng/ml (V.N < 3
ng/ml) CA 19-9=V.N.
Pe baza investigațiilor de mai sus a fost stabilit diagnosticul de adenocarcinom
rectal G2, stadiu clinic IV (cT3N1bM1b), conform TNM ed 7, cu multiple
determinări secundare hepatice în ambii lobi.
Ținând cont de extensia bolii și de simptomatologia tumorii primare
manifestate prin hemoragie și stenoză, comisia multidisciplinară a decis inițierea
tratamentului prin radioterapie externă neoadjuvantă cu durată scurtă pe tumora
primară urmată de intervenție chirurgicală, apoi tratament sistemic în vederea unei
posibile conversii spre rezecabilitate a metastazelor hepatice, interpretate inițial ca
fiind potențial rezecabile în condițiile unui răspuns favorabil la tratamentul sistemic.
A fost efectuată radioterapie externă neoadjuvantă în doza de 25 Gray/5
fracțiuni/7 zile urmată imediat (la 3 zile distanță) de amputație de rect abdomino-
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perineală tip Miles cu montare de anus iliac stâng definitiv. Rezultatul histopatologic
a descris prezența unui adenocarcinom G2 cu invazie în grăsimea perirectală (pT3), 17
ganglioni invadați tumoral din 18 excizați (pN2b) cu efracție extracapsulară și
diametru maxim de 0.5 cm; marginile de rezecție au fost negative, cu marginea de
rezecție circumferențială de 0.3 cm, absența invaziei limfovasculare și perineurale;
mutație KRAS exon 2.
Postoperator s-a debutat administrarea de tratament sistemic, timp de 3 luni:
chimioterapie protocol CAPOX cu Capecitabină per os 2000 mg/mp ziua 1-14,
Oxaliplatin iv 130 mg/mp ziua 1 combinat cu tratament molecular țintit antiangiogenic
cu Bevacizumab iv 7.5 mg/kgc ziua 1, cicluri administrate la 21 zile. Evaluarea
rezultatelor tratamentului de mai sus, bine tolerat și fără toxicități semnificative, s-a
făcut prin tomografie computerizată: reducerea dimensională a tuturor metastazelor
hepatice : lob stâng de 26 mm, segment 5 de 18 mm, respectiv 10 mm, segment 8 de
17 mm (aproximativ 50%), fără apariția altor leziuni, deci răspuns parțial la tratamentul
sistemic combinat; ACE=455 ng/ml. Boala a fost interpretată ca rezecabilă și s-a decis
în continuare efectuarea chirurgiei hepatice: cu rezultatul histopatologic de metastaze
hepatice de adenocarcinom de tip colonic G2, toate marginile de rezecție libere de
tumoră.
Ținând cont de răspunsul bun la tratamentul sistemic conform protocolului de
mai sus (CAPOX + Bevacizumab), după rezecția metastazelor hepatice s-a decis
continuarea aceluiași protocol, care a fost administrat pentru încă 5 luni, cu răspuns
complet menținut imagistic, cu mențiunea că datorită unei neuropatii periferice
consecutive administrării de Oxaliplatin, care nu a remis semnificativ prin reducerea
dozelor, s-a decis oprirea tratamentului cu Oxaliplatin; pacientul nu a mai dorit
continuarea tratamentului cu Capecitabină, astfel încât s-a continuat printr-un
tratament de întreținere cu Bevacizumab în monoterapie. A fost administrat
Bevacizumab 7.5 mg/mp iv la 21 zile, timp de 12 luni, cu menținerea răspunsului
complet confirmată prin evaluări imagistice trimestriale.
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După cele 12 luni de monoterapie cu anticorp monoclonal, evaluarea prin
tomografie computerizată toraco-abdomino-pelvină a arătat reluare de evoluție prin
apariția a 2 determinări secundare hepatice în segmentul 7 de 32 mm, respectiv 40 mm.
A fost practicată ablația prin radiofrecvență a metastazelor hepatice, însă
reevaluarea computer tomografică la o lună după această intervenție a arătat
progresia bolii prin apariția de metastaze pulmonare diseminate, bilaterale,
infracentimetrice, asociat 3 noi metastaze hepatice cu diametru maxim de 65 mm,
adenopatii retroperitoneale multiple cu diametrul minim de până la 18 mm; Ținând
cont de răspunsul bun anterior la chimioterapia CAPOX și intervalul de timp de cel
puțin 14 luni de la ultima administrare, s-a decis reînceperea administrării acesteia în
asociere cu Bevacizumab dincolo de progresia bolii (doza de 7.5 mg/mp iv la 21 zile),
întrucât toxicitatea neurologică anterioară legată de Oxaliplatin a remis complet, iar
doza de Oxaliplatin a fost redusă până la 85 mg/mp pentru a preveni reapariția ei.
Tratamentul de mai sus a fost administrat timp de 10 luni, cu cel mai bun răspuns –
răspuns parțial, cu persistența unei singure metastaze pulmonare și a celor 3 metastaze
hepatice de dimensiuni reduse, precum și a adenopatiilor retroperitoneale reduse ca
număr și dimensiuni. Din punctul de vedere al toxicității tratamentului, a existat o
neuropatie senzitivă grad 2 și o trombopenie persistentă de grad 1.
La sfârșitul celor 10 luni de tratament combinat pacientul revine acuzând
parestezii la nivelul membrelor inferioare de grad 3, dureri la nivelul coloanei
vertebrale dorsale cu iradiere circular anterior, scăderea progresivă a forței musculare
a membrelor inferioare de aproximativ o lună. Examenul neurologic evidențiază
parapareză forte, hipoestezie cu nivel D7, reflexe osteotendinoase diminuate, sindrom
vertebro-dorsal. Examenul RMN de coloană vertebrală cu substanță de contrast
evidențiază prezența unei formațiuni tumorale de corp vertebral D7 cu invadarea
pediculului D7 stâng și parțial a lamei vertebrale D7 stângi cu compresiune asupra
sacului dural și stenoza canalului medular la acest nivel. RMN-ul cerebral nu
evidențiază

prezența

de

procese

expansive

intracraniene.

S-a

intervenit
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neurochirurgical practicându-se laminectomie D7, ablarea macroscopică a tumorii de
corp vertebral D7, fixare internă segmentară transpediculară D6-D8 și introducerea de
ciment în corpul vertebral D7.
Pacientul refuză continuarea oricărei terapii oncologice și continuă la domiciliu
tratamentul suportiv și simptomatic; decesul a survenit la 48 luni de la diagnosticul
inițial.
Discuții
Incidența și mortalitatea cancerului colorectal (CCR) în țările cu status
economic crescut prezintă o tendință de scădere; în ciuda acestui aspect, se
înregistrează o creștere a cazurilor diagnosticate înainte de 50 ani, iar anumiți autori
estimează că ratele de incidență pentru cancerul de colon și rect vor crește cu 90%,
respectiv 124.2% pentru pacienții cu vârste între 20-34 ani până în 2030 (5) fără a se
cunoaște explicațiile acestui fenomen.
Vârsta mediană la diagnostic pentru cancerul de rect este de 63 ani, atât pentru
bărbați, cât și pentru femei (5). Conform ghidurilor americane în vigoare, evaluarea
riscului de dezvoltare a unui CCR pentru fiecare individ fără antecedente
heredocolaterale pozitive trebuie făcută până la vârsta de 40 ani, astfel încât să poată
fi stabilită vârsta optimă de debut al procedurilor de screening. Indivizii situați la risc
mediu de dezvoltare a unui CCR sunt cei cu vârsta mai mare sau egală cu 50 ani; lipsa
unor AHC de neoplazie sau adenoame avansate; absența unui istoric personal de
adenoame/polipi dințați/CCR; absența de boli inflamatorii intestinale. Datorită creșterii
incidenței CCR la pacienții mai tineri de 50 ani, recomandările actuale ale Societății
Americane de Cancer sunt de începere a screeningului încă de la vârsta de 45 ani pentru
această categorie de risc mediu (5). Suplimentar, este cunoscut faptul că prezența
diabetului zaharat crește semnificativ riscul de CCR (6).
Din punctul de vedere al biomarkerilor, analiza piesei de biopsie a pacientului
cu cancer colorectal metastatic trebuie să conțină evaluarea statusului mutațional RAS
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(factor predictiv negativ pentru răspunsul la terapiile anti-EGFR), statusul mutațional
BRAF (rol prognostic nefavorabil); testarea MSI poate fi efectuată (rol predictiv pentru
răspunsul la imunoterapie pentru tumorile MSI-high). Pacientul nostru era RAS mutat,
iar statusul BRAF neevaluat, nefiind parte din recomandările internaționale la
momentul respectiv (4).
Evaluarea corectă a extensiei bolii este extrem de importantă pentru a încadra
adecvat pacienții în grupe terapeutice din punctul de vedere al rezecabilității
metastazelor. Beneficiile efectuării PET-CT-ului în această situație se bazează pe
rezultatele mai multor cercetări, dintre care o metaanaliză efectuată pe mai multe studii
care au inclus pacienți cu CCR metastatic în ficat a arătat că rezultatele PET-CT-ului
au dus la schimbarea conduitei terapeutice la o medie de 24% dintre pacienți, cu o
incidență medie de leziuni extrahepatice nou identificate la 32% dintre aceștia (7).
În urma tuturor investigațiilor efectuate a fost stabilit diagnosticul de
Adenocarcinom rectal stadiul clinic T3N1bM1b, stadiul IV, încadrată în categoria de
boală pentru care tratamentul local optimal poate fi efectuat, iar prezența
simptomatologiei locale a impus inițierea abordării terapeutice cu tratamentul local;
din punctul de vedere al metastazelor hepatice, boala a fost considerată inițial
inoperabilă, dar cu potențial de operabilitate în condițiile unui răspuns bun la
tratamentul sistemic. În ceea ce privește tratamentul tumorii primare simptomatice,
cT3 localizate în regiunea rectală mijlocie și superioară cu adenopatii regionale cN1b,
s-a optat pentru efectuarea unui tratament neoadjuvant prin radioterapie “scurtă”: 25
Gray/5 fracțiuni, urmate de chirurgie.
Rolul radioterapiei în cancerul rectal cu tumoră primară local avansată, în cazul
nostru cT3 cu profunzimea invaziei de 13 mm dincolo de musculara proprie este,
conform ghidurilor terapeutice, de a reduce riscul de recurență locală. Între radioterapia
de scurtă durată și chimio-radioterapia concomitentă clasică (45-50 Gy/25-28 fr +
boost) administrate neoadjuvant la pacienți cu tumori cT3-4 sau cu adenopatii
metastatice regionale, studiile clinice nu au observat diferențe semnificative în ce
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privește eficacitatea (8). La momentul în care a fost tratat pacientul nostru,
recomandările ghidurilor terapeutice erau de chirurgie imediată după radioterapia
scurtă (sub 10 zile de la prima fracție de iradiere). Deși astăzi este admisă și chirurgia
întârziată după radioterapia neoadjuvantă scurtă, întrucât studii clinice de fază III au
arătat că reprezintă o alternativă viabilă din punct de vedere al eficienței iar
complicațiile postoperatorii pot fi diminuate (9), totuși, datorită intervalului de timp
mai mare până la debutul unui tratament sistemic prin chimioterapie +/- tratamente
țintite, există riscul dezvoltării de metastaze sau, în situația noastră, a creșterii în număr
și dimensiuni a bolii metastatice deja existente.
Elementele de prognostic negativ histopatologice după amputația de rect au fost
pT3 (invazia grăsimii mezorectale), pN2b (numărul mare de ganglioni invadați tumoral
și raportul mare dintre numărul de ganglioni invadați și numărul celor excizați),
precum și efracția extracapsulară a ganglionilor invadați. Statusul RAS mutat a exclus
din opțiunile terapeutice administrarea de agenți

anti-EGFR (Cetuximab,

Panitumumab).
În ce privește discordanța dintre stadiul N clinic preoperator și cel patologic la
pacientul nostru, este cunoscut faptul că performanța diagnostică a diferitelor metode
imagistice, chiar a celor preferate, precum RMN și ecografia endorectală, prezintă o
acuratețe limitată din acest punct de vedere. În timp ce ecografia endorectală are o
acuratețe generală pentru identificarea ganglionilor invadați de 62-83%, se știe faptul
că detecția se limitează la ganglionii mezorectali; RMN-ul pelvin are o acuratețe de
59-83%, dar rămâne preferat față de ecografia endorectală în ce privește detecția
ganglionilor laterali pelvini și superiori perirectali (10). Rolul PET-CT-ului în
evaluarea extensiei loco-regionale a cancerului rectal încă nu este stabilit (11).
Indicația de rezecabilitate a metastazelor hepatice este recomandată în situația
CCR oligometastatic în ficat, la pacientul cu un bun indice de performanță, doar atunci
când se anticipează posibilitatea unei rezecții R0, permițând în același timp păstrarea
a cel puțin 30% din volumul ficatului sau a unui raport ficat/greutate corporală > 0.5
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(12). Inițial, s-a considerat că metastazele hepatice nu erau operabile și s-a optat pentru
administrarea de tratament sistemic cu evaluarea răspunsului la tratament, astfel încât
s-a administrat chimioterapie cu fluoropirimidină și Oxaliplatin, în combinație cu
tratament molecular țintit antiangiogenic cu Bevacizumab. Rolul tratamentului
sistemic în această situație este atât de a limita extensia intervenției chirurgicale prin
scăderea dimensională a formațiunilor hepatice, de a trata precoce micrometastazele,
precum și de a testa chimiosensibilitatea tumorii și de a evita un tratament local pentru
pacienții cu boală rapid agresivă. De menționat că perioada de chimioterapie
neoadjuvantă este recomandat să se limiteze la 2-3 luni datorită faptului că, pe de o
parte, chimioterapicele pot induce fie boală sinusoidală hepatică (Oxaliplatin), fie
steatohepatită (Irinotecan), iar pe de altă parte, studiile clinice au arătat că răspunsul
tumoral maxim este așteptat după 12-16 săptămâni de terapie și probabil acesta este
momentul optim pentru intervenția chirurgicală (4); în anumite situații există și riscul
de ‘vanishing liver metastasis’ care nemaifiind vizualizabile, nu vor mai fi nici tratate
chirurgical. În contextul tratamentului cu Bevacizumab, este necesară o pauză de
tratament de cel puțin 6 săptămâni înaintea chirurgiei datorită riscurilor operatorii
asociate (4). Pacientul nostru a suferit intervenția chirurgicală la cca 5 luni de la debutul
terapiei, cu răspuns parțial la tratament după 3 luni de administrare.
Postoperator, s-a continuat protocolul de chimioterapie plus Bevacizumab
pentru 5 luni, apoi s-a optat pentru tratament de întreținere datorită toxicității
chimioterapiei cu Oxaliplatin. Conceptul tratamentului de întreținere se bazează pe
informații obținute din numeroase studii clinice care au arătat non-inferioritatea
renunțării la anumite medicamente din schema inițială de tratament față de
administrarea continuă a protocolului complet de chimioterapie. Studiile CAIRO3 (13)
și AIO0207 (14) au demonstrat faptul că la pacienții tratați cu fluoropirimidină +
Oxaliplatin + Bevacizumab, tratamentul de întreținere optim constă din continuarea
administrării fluoropirimidinei cu Bevacizumab; întrucât pacientul nostru nu a mai
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dorit continuarea chimioterapicului, s-a decis Bevacizumab în monoterapie cu evaluări
periodice pentru monitorizarea răspunsului la tratament.
Datele din literatură arată că recurența după rezecția metastazelor apare la cca
75% dintre cei operați și aceasta apare în mod special în primii 2 ani (15). După un an
de tratament de întreținere, boala și-a reluat evoluția prin apariția a două metastaze
hepatice pentru care s-a decis și practicat ablație prin radiofrecvență. O lună mai târziu,
boala a progresat la nivel pulmonar, hepatic și retroperitoneal, astfel încât s-a decis
reînceperea chimioterapiei.
În cazul în care sub tratamentul de întreținere consecutiv liniei 1 de tratament
se înregistrează progresia bolii, ghidurile terapeutice recomandă fie reintroducerea
liniei inițiale de chimioterapie sau schimbarea acesteia cu linia 2 de tratament și
reluarea liniei inițiale după o noua progresie a bolii (4).
Ținând cont de răspunsul anterior favorabil la CAPOX + Bevacizumab, acest
protocol a fost reluat, întrucât toxicitatea neurologică la Oxaliplatin a remis complet.
Conceptul de Bevacizumab dincolo de progresia bolii a fost validat în urma mai multor
studii clinice, printre care studiul TML de fază 3 (16) în care pacienții care au progresat
sub linia 1 de chimioterapie asociată cu Bevacizumab, au fost randomizați între a primi
linia 2 de chimioterapie +/- Bevacizumab în continuare în aceeași doză (2,5
mg/kgc/săpt); a existat un beneficiu semnificativ în supraviețuirea generală de 1.4 luni
de pe urma continuării în linia 2 a tratamentului anti-VEGF asociat chimioterapiei la
pacienții care au beneficiat de acesta în prima linie. În linia a 2-a de tratament,
Bevacizumab poate fi folosit fie în aceeași doză, fie în doză dublă față de linia 1 de
tratament. Cel mai bun răspuns în cursul celor 10 luni de tratament combinat a fost de
răspuns parțial la nivelul tuturor leziunilor; toxicitatea neurologică periferică s-a
menținut la grad 2 sub doza redusă de Oxaliplatin.
Conform unor studii autopsice, determinările secundare osoase apar în cursul
evoluției bolii la până la 27% dintre toți pacienții cu CCR, majoritatea fiind localizate
la nivelul coloanei vertebrale (17).
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Sindromul de compresiune medulară este o urgență neurochirurgicală, iar când
chirurgia nu poate fi efectuată, se recomandă radioterapie paliativă asociată cu
continuarea tratamentului antitumoral sistemic. După intervenția neurochirurgicală,
pacientul a refuzat orice altă modalitate terapeutică și a optat pentru continuarea
tratamentului suportiv și simptomatic la domiciliu.
În situația pacienților cu tumori solide cu metastaze osoase, ghidurile
terapeutice recomandă administrarea de agenți cu acțiune la nivel osos, pentru
prevenirea unui prim eveniment scheletal (fracturi) sau a unor evenimente ulterioare:
bifosfonații sunt agenți antiresorptivi care prin inhibarea osteoclastelor cresc
mineralizarea osoasă, contribuind la remodelarea osoasă; sunt utilizați la pacienții cu
metastaze osoase și pentru efectul antialgic; Denosumabul este un anticorp monoclonal
care se leagă cu afinitate crescută de RANKL, cauzând supresie rapidă a turnoverului
osos (18). Nu au fost administrate datorită refuzului pacientului.
Conform datelor din literatură, pacientul cu CCR metastatic tipic poate atinge
o supraviețuire generală de 30 luni printr-o abordare multidisciplinară: terapie de
inducție pentru 4-6 luni, chirurgia locală, chirurgie/ablație a metastazelor, până la 8
luni de tratament de întreținere, apoi re-introducerea tratamentului inițial sau tratament
dincolo de progresia bolii, urmat de terapii de linia 2, 3, în unele situații chiar linia 4
de tratament și câteva luni de îngrijiri paliative (4). Pacientul nostru a beneficiat de
această abordare până la re-introducerea terapiei inițiale cu continuarea
Bevacizumabului dincolo de progresie, întrucât a refuzat liniile ulterioare de tratament.
Particularitățile cazului
Vârsta de debut a cancerului rectal metastatic la acest pacient (46 ani) în absența
unor factori de risc semnificativi cu excepția diabetului zaharat tip 2, stadiul avansat
de la debut prin prezența metastazelor hepatice, simptomatologia ‘zgomotoasă’ a
tumorii primare, motiv pentru care tratamentul sistemic a fost debutat după tratamentul
local prin RT și chirurgie rectală, controlul satisfăcător al bolii sub un singur protocol
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de chimioterapie cu tratament țintit, menținerea răspunsului complet postoperator sub
tratament combinat, ulterior tratament de întreținere doar cu Bevacizumab timp de un
an, reluarea agresivă de evoluție a bolii prin metastaze multiple diseminate pulmonar,
hepatic, retroperitoneal, ulterior osos prin compresiune medulară și nu în ultimul rând
supraviețuirea de 48 luni, peste mediana de 30 luni raportată în literatură, constituie
particularități notabile ale acestui caz care ne-au determinat să prezentăm acest
potențial evolutiv al cancerului rectal metastatic.

Perspective
Există opinii conform cărora CCR la vârstă mai mică de 50 ani are o patogeneză
și istorie naturală complet diferită față de cel care apare la vârste mai înaintate.
Identificarea factorilor etiologici și a mecanismelor patogenetice în situațiile în care
lipsesc factorii de risc clasici legați de mod de viață, alimentație, boli inflamatorii
intestinale, sindroame genetice, etc, ar putea elucida cauzele și ar putea avea implicații
terapeutice.
Referitor la chimioterapia standard în tratamentul cancerului colorectal, nu
există factori predictivi validați pentru răspunsul la tratament; aceștia au fost
identificați doar în ce privește tratamentul cu anticorpi monoclonali anti-EGFR la
pacienții cu RAS wild type; in cazul Bevacizumabului, lipsesc de asemenea. Direcții
noi de cercetare din domeniul epigeneticii și în special al microARN-urilor au arătat
rezultate promițătoare în ce privește predicția răspunsului la tratament, cu implicații
terapeutice prin terapii bazate pe microARN-uri care contribuie fie la supresia
microARN-urilor oncogenice, fie la substituția celor supresoare tumorale.
Pacientul a semnat consimțământul informat pentru folosirea datelor în scop
științific; avem aprobarea Comisiei de Etică, iar datele au fost modificate astfel încât
să respectăm GDPR.
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Introducere
Glioblastomul este cea mai des întâlnită și mai agresivă formă de tumoră
primară la adulți. Deși incidența acestei patologii este doar de aproximativ 3 la 100000,
natura acestei patologii este incurabilă și evoluția clinică severă, cu posibilități
ineficiente de tratament și supraviețuire limitată. În ultimii ani s-au identificat numeroși
factori implicați în prognosticul acestor pacienți, dar puține modificări în terapie sau
supraviețuire (1).
Frecvența este ușor crescută la bărbați față de femei, cu o vârstă medie de peste
40 ani, dar cu posibilitatea de apariție la orice vârstă. Majoritatea cazurilor sunt
sporadice, dar există și cazuri de apariție post radiații sau în contextul unor sindroame
genetice. (2)
Conform clasificării date de Organizația Mondială a Sănătății din 2016,
glioblastomul este divizat în primar (IDH-wildtype) și secundar (IDH-mutant), în
funcție de anumite caracteristici moleculare. Acești markeri includ mutații ale
izocitratdehidrogenazei 1 și 2 (IDH 1 și 2) și metilarea metiltransferazeimetilguaninei
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din ADN (MGMT) . Clasificarea are rolul de a defini mai bine prognosticul pacientului
și mai puțin aspectul histologic (3).
• Glioblastomul primar (IDH-wildtype): reprezintă 90% din cazuri, se
dezvoltă de novo, fără leziuni precursoare identificate, cu necroză extinsă,
vârsta mediană de aproximativ 60 ani, diagnosticul stabilit după un istoric clinic
mediu de 4 luni, cu mediana de supraviețuire de 9-15 luni (3).
• Glioblastomul secundar (IDH-mutant): constă în 10% din cazuri,
este precursor din astrocitom difuz sau anaplazic, cu necroză limitată, localizare
preferențial frontală, vârsta mediană de diagnostic de 44 ani, cu un istoric clinic
mai îndelungat comparativ cu varianta primară (15 luni) și o supraviețuire mai
bună ( 24-31 luni) (3).
• Glioblastomul NOS, fără posibilitatea efectuării testării pentru
mutațiile IDH.
• Variantele acestei tumori sunt reprezentate de glioblastomul cu
celule gigante, gliosarcomul și glioblastomul epitelioid, care combina celule
tipice de glioblastom și gliosarcom (4).
De asemenea, metilarea regiunii MGMT a celulelor canceroase duce la
modificări epigenetice ale acestei gene care îi conferă sensibilitate la agenți
chimioterapici alchilanți precum temozolomida. În acest caz, identificarea pacienților
cu această mutație are un rol important în alegerea terapiei, deoarece prognosticul este
mai bun pentru cei sensibili la tratament chiomoterapic, cu o supraviețuire de 18 luni
comparativ cu 12 luni (1).
Clinic, pacientul poate prezenta semne neurologice de focar, semne de
hipertensiune intracraniană sau crize epileptice cu debut la un pacient necunoscut
anterior cu epilepsie. În doar 2% din cazuri, hemoragia intratumorală poate determina
simptome instalate brusc care au caracter asemănător cu cele ale unui accident vascular
acut (5).
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Deși poate fi localizată în orice regiune cerebrala, au o predilecție pentru zone
subcorticale în special temporal. Aspectul macroscopic este al unei formațiuni cu
margini slab delimitate, infiltrare difuză cu necroză prezentă întotdeauna dincolo de
marginile de rezecție (5).
Din punct de vedere histologic, glioblastomul este tumoră malignă formată din
celule derivate din astrocite, cu prezența proliferării endoteliale și zonelor de necroză
înconjurate de celule tumorale. Datorită caracterului agresiv și înalt proliferativ,
glioblastomul este clasificat ca astrocitom de grad IV (1). Proliferarea microvasculară
constă în formarea unor noi vase de sânge fără a avea bariera hemato-encefalică
integră, ceea ce explică captarea contrastului la CT sau IRM cerebral. De asemenea,
celulele tumorale produc factori endoteliali care distrug bariera hemato-encefalică și
determină edem cerebral (5,6).
În mod tipic, la CT-ul cerebral cu substanță de contrast se observă o formațiune
cu margini neregulate, cu priză de contrast inomogenă, centru tumoral neregulat
hipodens reprezentând necroză celulară, efect de masă datorită edemului perilezional
masiv. Hemoragia sau calcificările intratumorale sunt rare (6).
La IRM cerebral se vor identifica anumite caracteristici în funcție de anumite
secvențe. În secvența T1, formațiunea poate fi hipo sau izointensă, cu semnal
inomogen central corespunzător hemoragiei sau necrozei. La adăugarea substanței de
contrast, tumora captează aproape întotdeauna gadoliniu, tipic la nivel periferic. Pe
secvența T2 se va observa o masă hiperintensă înconjurată de edem vasogenic (5).
Glioblastomul multifocal, întâlnit in 20% din cazuri, reprezintă multiple zone
de priză de contrast conectate între ele de substanță albă cu semnal anormal ce
reprezintă răspândirea microscopică a celulelor tumorale. Prognosticul în acest caz este
rezervat comparativ cu tumora solitară. În contrast, glioblastomul multicentric este
foarte rar, fiind vizualizat ca zone separate de priză de contrast, între ele fiind situat
țesut cerebral normal. El este reprezentat ca tumori separate, dar sincrone (7).
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Tratamentul glioblastomului constă în rezecție chirurgicala completă
macroscopic, urmată de radioterapie combinată cu chimioterapie cu temozolomidă,
apoi temozolomidă adjuvant. Rezecția cu margini de siguranță redă un prognostic mai
bun, dar trebuie pusă în balanță cu riscurile operatorii. Pentru pacienții sub 70 ani se
indică radioterapie fracționată de câte 2 Gy, în total 60 Gy, combinată cu temozolamidă
75mg/m2/zi și urmată apoi de încă 6-12 cicluri de chimioterapie. În cazul pacienților
în vârstă, tratamentul trebuie individualizat și se reduc dozele de radiochimioterapie
(1).
Eficacitatea terapeutică se urmărește periodic cu IRM cerebral cu contrast.
Răspunsul la terapie se evaluează după anumite criterii standardizate, printre
care Criteriile Macdonald:
• Răspuns complet: dispariția leziunilor cel puțin 4 săptămâni, fără
leziuni noi, fără necesar de corticoterapie, stabil clinic
• Răspuns parțial: dispariția leziunilor cel puțin 4 săptămâni cu cel
puțin 50% din dimensiune, fără leziuni noi, corticoterapie redusă, stabil clinic
• Evoluție stabilă: nu se încadrează în celelalte criterii, clinic stabil
• Progresie: creștere în dimensiuni cu 25%, cel puțin o leziune nouă,
agravare clinică a pacientului (1).
Pseudo-progresia se referă la o creștere tranzitorie a dimensiunii tumorale în
zona acoperită de radioterapie, datorită edemului, în primul an de tratament, mimând
progresia tumorală. În contrast, pseudo-răspunsul este un aspect imagistic care
mimează o posibilă reducere în dimensiuni a tumorii (1).
În cazul glioblastomului recurent, nu există tratament standardizat ci
personalizat în funcție de particularitățile cazului. Se poate considera reintervenția
chirurgicală dacă localizarea tumorală și statuslui clinic al pacientului o permit.
Reiradierea fracționată se poate iniția cu scop paliativ dacă există un status clinic bun,
volum tumoral mic. Chimioterapia nu s-a dovedit eficientă în cazurile de recurență.
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Nitrozureea poate fi utilizată ca alternativă la temozolomidă. Terapia antiangiogenetică
precum Bevacizumab este utilă în edemul peritumoral (1,2).
Diagnosticul diferențial principal al glioblastomului, până la obținerea
rezultatului histopatologic, se face cu metastazele cerebrale. Unul din aspecte este că
la majoritatea pacienților, metastazele cerebrale sunt multiple. În cazul unui
glioblastom multifocal, regiunea care unește cele două componente tumorale este
evidențiată cu modificări de semnal in FLAIR. Diferențierea este mai dificilă în cazul
multicentric. Glioblastomul se localizează de obicei in substanța albă subcorticală, cu
invazie în corpul calos. Metastazele se regăsesc de obicei la joncțiunea dintre substanța
albă si cenușie. Gliobastomul are o formă complexă, spre deosebire de metastaze bine
circumscrise, sferice, cu edem perilezional și hemoragie (8).
Prognosticul rămâne sever indiferent de tratament și nu include o supraviețuire
mai bună de 2 ani.

Prezentare de caz
Pacientul în vârstă de 53 ani se prezintă la Clinica de Neurologie adus de
echipaj SAJ pentru cefalee fronto-temporo-parietală bilaterală (VAS=8 pc), senzație
de greață, vărsături (2) „în jet” și tulburare de exprimare verbală brusc instalate in ziua
prezentării.
Pacientul este cunoscut cu hipertensiune arterială esențială și discopatie
cervicală, urmează tratament cronic cu antihipertensive și este fumător 20 pachete-an,
fără antecedente heredo-colaterale semnificative.
Boala actuală a debutat brusc în ziua prezentării prin stare generală alterată și
vărsături repetate, tulburare de exprimare verbală, și cefalee fronto-temporo-parietală
bilaterală, pentru care pacientul s-a prezentat la Spitalul Clinic Municipal de unde a
fost direcționat către Clinica de Neurochirurgie pentru a se efectua un CT cerebral.
La examenul obiectiv general nu se decelează modificări patologice.
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Examenul obiectiv neurologic la internare relevă un pacient conștient, orientat
temporo-spațial, ușor tremor de postura la nivelul membrelor superioare bilateral,
semne de hipertensiune intracraniană, acuitate vizuală și câmp vizual în limite normale,
oculomotricitate păstrată, pupile simetrice, reactive, fără tulburări pe traiectul nervului
trigemen, facies simetric, normoacuzie, nistagmus absent, Romberg negativ, fără
tulburări de deglutiție, ortostatism și mers posibile independent, probe de pareză
negative, normotonie, fără tulburări de coordonare, ROT prezente global, cefalee
fronto-temporo-parietală bilateral (VAS=8 pc, caracter presiune, care nu cedeaza la
antialgice), anomie, tulburări de comportament, fara tulburari sfincteriene.
Biologic se identifică o leucocitoză ușoară și dislipidemie. Consultul psihiatric
confirmă prezența tulburărilor de comportament si instituie tratament specific.
Cu datele clinice identificate, diagnosticul de etapă este un sindrom de
hipertensiune intracraniană. Elementele neurologice cu debut brusc: afazia motorie și
cefaleea, împreună cu factorii de risc ne pot sugera un posibil accident cerebral acut
hemoragic.
Se efectuează CT cerebral cu substanță de contrast care pune în evidență la
nivel frontal superior stânga o formațiune ovalară heterogenă cu dimensiuni de
47/31/35 mm ce captează substanță de contrast, cu edem perilezional. Capsulolenticular stânga se descrie o altă leziune inomogenă, cu arii hemoragice, iodofilă, cu
dimensiuni de 42/34/24 mm ce comprima ventriculul lateral stâng și produce o deviere
a liniei mediene cu 6 mm (fig 1, fig 2, fig 3).

91

Fig. 1. CT cerebral nativ, secțiune axială- la nivel capsulo-lenticular stânga se
observă hiperdensitate spontană care corespunde unei zone de hemoragie

Fig. 2. CT cerebral cu contrast, secțiune axială-formațiune frontală stângă, cu
priză de contrast și edem peritumoral
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Fig. 3. CT cerebral cu contrast, secțiune sagitală- formațiune tumorală cu priză
de contrast și edem peritumoral, cu aspect polilobat
Diagnosticul este formațiune intranevraxială frontală periventriculară stângă în
investigație etiologică.
Pe perioada internării se inițiază tratament depletiv cu manitol și
dexametazonă, însoțit de antiepileptic profilactic, antialgice și timoreglator.
Pacientul este transferat la Clinica de Neurochirurgie unde se decide intervenția
chirurgicală cu anestezie generală cu intubație orotraheală, se practică craniotomie
frontală stângă, ablarea macroscopic total a formațiunii tumorale cu montarea unui
drenaj ventricular extern, sutura durei mater, repunerea voletului osos. Piesa tumorală
este trimisă la examenul histopatologic. Pacientul este stabil hemodinamic
postoperator, se administrează tratament anticoagulant, antibiotic și antiiflamator.
Imediat postoperator, pacientul prezintă hemoragie în regiunea operatorie identificată
prin CT cranian, care se limitează. Ulterior, drenajul ventricular extern se suprimă și
pacientul prezintă crize parțial motorii hemicorp drept predominat la nivel faciobrahial și perioade confuzive. Se mărește doza de antiepileptic și se efectuează puncții
lombare seriate.
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La CT-ul efectuat la o săptămână postoperator, se evidențiază un focar
hemoragic capsulo-lenticular stâng, cu dimensiuni în scădere, ușoară dilatare
ventriculară, reducerea edemului cerebral difuz (fig. 4).
La 2 săptămâni postoperator, pacientul este transferat pe secția neurologie
pentru tratament conservator.
Examenul histopatologic descrie aspectul unui glioblastom, ținând cont de
prezența necrozei (inclusiv necroza de palisadare) și de prezența proliferării
microvasculare

glomeruloide.

În

momentul

actual,

testele

moleculare

(IDH1,IDH2,MGMT) sunt în lucru, astfel încât nu putem evalua răspunsul la terapia
ulterioară.
Starea clinică este staționară, cu elemente de afazie motorie și perioade de
confuzie ușoară. Pacientul se externează cu tratament antiepileptic, timoreglator,
dexametazonă și anticoagulant, urmând sa inițieze un program complet de evaluare și
tratament oncologic.

Fig. 4. CT cerebral nativ, secțiune axială- aspect postoperator cu incluziuni
aerice intraventriculare, pe traiectul unde a fost situate tubul de dren, pneumencefalie
frontală (hipodensităti aerice), focare
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Discuții
Hemoragia la nivelul glioblastomului este rar întâlnită și redă anumite
dificultăți în interpretarea clinică a cazului. Factorii determinanți ai sângerării
intratumorale sunt multipli, și pot fi locali sau sistemici. Cei locali sunt corelați cu
vasele de sânge și capilarele, iar cei sistemici sunt dependenți de coagulopatia
dobândită datorită procesului malign. Hemoragia la nivelul glioblastomului este un
factor de risc major pentru pacient, cu o mortalitate crescută (9).
În cazul pacientului nostru, formațiunea tumorală prezintă la nivel capsulolenticular stâng focar hemoragic, ceea ce este rar întâlnit în cazul unui glioblastom.
De asemenea, tabloul clinic prezentat la debut în cazul nostru putea fi confundat
cu un accident vascular acut hemoragic, datorita sindromului cefalalgic sever brusc
instalat și a semnelor neurologice de focar: elementele de afazie motorie. Pacientul
prezinta de asemenea și anumiți factori de risc care pledau pentru un accident vascular:
fumător, dislipidemie, hipertensiv, vârsta. În acest caz, imagistica cerebrală este
esențială pentru a tranșa diagnosticul.
Pacientul nu a prezentat pe perioada internării deficit motor, deși tumora a fost
localizată la nivel capsulo-lenticular.
Glioblastomul întâlnit în varianta multifocală prezent în cazul pacientului
nostru se regăsește în mai puține cazuri decât tumora solitară (6).
Deși nu se cunoaște actual caracterizarea moleculară a celulelor pentru a
identifica mutațiile IDH, hemoragia intratumorală și formațiunea de mari dimensiuni,
multifocală constituie factori de prognostic negativ (5).

Concluzie
Glioblastomul cerebral este cea mai agresivă formă de tumoră malignă
cerebrală, cu un prognostic rezervat în majoritatea cazurilor. În unele situații, debutul
clinic este brusc, cu semne neurologice sau generale care pot mima alte patologii.
Examenul imagistic cerebral orientează diagnosticul care este definit doar prin examen
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histopatologic. Hemoragia intratumorală este rar întâlnită, de asemenea si forma
multifocală cu aspect aparent imagistic a două formațiuni tumorală diferite.
Tratamentul este individualizat în funcție de pacient și de prognosticul dat de
caracterizarea moleculară.
Pacientul a oferit consimțământul informat pentru utilizare datelor medicale.
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Cord de atlet sau displazie aritmogenă de ventricul drept?
Sabina Istratoaie¹, Raluca Rancea²
1. Departamentul de Farmacologie, Toxicologie și Farmacologie Clinica,
Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca
2. Institutul Inimii “Niculae Stăncioiu” Cluj-Napoca

Introducere
Displazia aritmogenă de ventricul drept (DAVD) este o cardiomiopatie
caracterizată prin infiltrarea cu țesut fibroadipos a miocitelor, în special de la nivelul
ventriculului drept (VD), care duce la dilatarea acestuia. Aceasta reprezintă o cauză
importantă a morții subite cardiace (MSC) în rândul pacienților tineri. Efortul fizic
intens este asociat cu un debut mai precoce al DAVD, cu progresia mai rapidă a
disfuncției de VD și cu creșterea riscului de MSC (1-4). Pe de altă parte, studiile care
au evaluat remodelarea VD în rândul sportivilor au arătat că unele elemente ale
adaptării fiziologice a inimii drepte la antrenament, precum dilatarea de VD, se
suprapun cu modificările patologice descrise în DAVD (5,6). Așadar, o evaluare
multiparametrică atentă este necesară pentru diagnosticul diferențial între cordul de
atlet și DAVD. Vom prezenta cazul unui sportiv de performanță pentru a expune atât
aspectele comune între cordul de atlet și DAVD, cât și parametrii utili în delimitarea
acestora.

Prezentare caz
Bărbat de 45 ani, maratonist de performanță, se prezintă în ambulatoriu pentru
evaluare cardiologică înaintea unui nou concurs. Menționăm că subiectiv nu a
prezentat palpitații, sincopă sau durere toracică. Istoricul familial este negativ pentru
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MSC și pentru cardiomiopatii genetice. Nu are antecedente patologice și nu este sub
niciun tratament cronic. Este fără istoric de substanțe de abuz.
Obiectiv la prezentare: stare generală bună, tensiunea arterială=130/80mmHg,
frecvență cardiacă (FC) =55 bătăi/’ (bpm), zgomote cardiace ritmice, fără sufluri
cardiovasculare audibile, murmur vezicular fiziologic, fără raluri supraadăugate.
Electrocardiografia (ECG) în 12 derivații în serviciul nostru a decelat ritm
sinusal (RS), ax QRS la + 65 grade, FC=60bpm, bloc de ramura dreaptă (BRD)
incomplet, fără unde epsilon, fără modificări ST-T semnificative. Pe un EKG efectuat
în aceeași zi în alt serviciu s-au surprins extrasistole ventriculare (ExV) monomorfe cu
origine probabilă în tractul de ejecție al VD (RVOT) (figura 1).

Figura 1. ECG în 12 derivații: ExV cu aspect de bloc de ramură stângă (BRS),
ax QRS inferior (QRS pozitiv în derivațiile II, III și aVF), tranziția complexului QRS
(din negativ în pozitiv) are loc din derivația V4, aspect care pledează pentru originea
ExV în RVOT.
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Ecocardiografia a evidențiat un aspect de cord de atlet cu ventricul stâng (VS)
ușor dilatat (54/38mm), eficient, funcție diastolică normală, cord drept dilatat, inclusiv
la nivelul RVOT (VD subtricuspidian=49mm, RVOT din parasternal ax lung (PLAX)=
44mm și din parasternal ax scurt (PSAX)= 42mm), dar cu cinetică regională și globală
normală, variația procentuală a ariei VD (FAC VD) la ecografia 2D fiind de 36% , iar
fracția de ejecție (FE) a VD la ecografia 3D de 52% (Figura 2, 3).

Figura 2. Ecocardiografie transtoracică, secțiune PLAX cu RVOT de 44mm și
secțiune PSAX cu RVOT de 42mm

Figura 3. Ecocardiografie transtoracică – sectiune apical 4 camere cu FAC
VD=36%, FEVD=52% la ecografia 3D

S-a monitorizat Holter ECG/24h: pe fond de RS, FCmax=140bpm,
FCmin=40bpm, FC medie=61bpm, s-au înregistrat 472 ExV (<1% din totalul bătăilor),
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majoritatea cu o morfologie, predominant izolate, 43 bigeminate, 46 trigeminate, fără
tahicardie ventriculară (TV) susținută, fără tulburări de ritm susținute, fără tulburări de
conducere.
S-a efectuat test de efort prin protocolul Bruce modificat, cu trepte de efort mai
scurte, adaptat gradului de antrenament al pacientului, oprit în treapta 7 la 15’48’’, FC
atinsă 105% din FC maximală, 19.2METS, fără angor, fără modificări ECG
semnificative (postefort cu subdenivelare ST 0.3mm V4-V6), cu ExV izolate din
treapta 2, rare, 2 cuplete în treapta 5, care dispar la efortul maximal.
Ulterior pacientul a efectuat ECG cu semnale mediate (ECGSM) care
analizează porțiunea terminală a complexului QRS prin evaluarea a 3 parametri. Micile
variații ale QRSului terminal numite și “potențiale tardive ventriculare” predispun la
aritmii și sunt incluse în criteriile de diagnostic a DAVD. La pacientul examinat toți
cei 3 parametri evaluați au fost în limite normale și anume: durata QRS filtrat=
113msec (anormal ≥120msec, criteriu de DAVD ≥ 114msec), durata QRS terminal=
29msec (anormal ≥38msec) și voltajul RMS (root mean square) în cele 40 msec
terminale= 38μV (anormal ≤20 μV) (figura 4).

Figura 4. ECG cu semnale mediate pentru depistarea potențialelor tardive
ventriculare, cu toți cei 3 parametri în limite normale
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Având în vedere VD dilatat, FAC VD la limita inferioară a normalului, ExV la
un sportiv de performanță, se impune diagnosticul diferențial cord de atlet- DAVD. Sa recomandat un examen de rezonanță magnetică nucleară (RMN) pentru care este
programat în viitorul apropiat. În funcție de rezultatul RMN se va recomanda, eventual,
și testarea genetică. Pentru moment, în absența rezultatului RMN sau a unui test genetic
pozitiv, nu exista criterii suficiente pentru a stabili diagnosticul de DAVD (diagnosticul
diferențial este expus în rubrica discuțiilor). Diagnosticul la externare al pacientului a
fost de cord de atlet cu afectare predominantă a VD, cu aritmie ExV secundară,
bradicardie sinusală, BRD minor, DAVD în observație.
Discuții
DAVD
DAVD este o cardiomiopatie cu determinism predominant genetic,
caracterizată prin înlocuirea masei miocitare cu țesut fibroadipos, care determină
disfuncție ventriculară, aritmii ventriculare și MSC. Inițial se credea că DAVD
afectează doar VD, modificările structurale fiind localizate cel mai frecvent la nivelul
VD, în zona așa numitului ,, triunghi al displaziei”, alcătuit din RVOT, peretele
inferior si apexul VD, în timp afectarea VD devenind globală. Studii recente însă,
bazate pe tehnici imagistice, au depistat modificări morfologice și la nivelul VS, în
stadiu final al bolii existând o afectare biventriculară cu un fenotip de cardiomiopatie
dilatativă (7,8).
Deoarece în stadiul incipient al DAVD pacienții pot fi asimptomatici și chiar
fără modificări structurale ventriculare, datorită riscului mare de MSC, mai ales în
timpul efortului, se impune depistarea activă a acestei patologii. Societatea Europeană
de Cardiologie alături de Consiliul Ştiinţific în Cardiomiopatii a Federaţiei
Mondiale de Sănătate au propus criteriile de diagnostic ale DAVD în 1994,
revizuite în 2010 (9). Diagnosticul cert se bazează fie pe două criterii majore, fie
pe un criteriu major şi două minore, fie pe patru criterii minore din cele 6 categorii
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diferite (modificările ECG de repolarizare, modificările ECG de depolarizare, aritmiile
ventriculare, modificările imagistice, istoricul familial, profilul genetic și
caracterizarea tisulară) (tabelele 1-5 și figurile 5-8).
Modificările ECG din DAVD implică repolarizarea și depolarizarea
ventriculară și sunt sumarizare și ilustrate în tabelul 1 și figura 5.
Modificările de repolarizare, mai exact undele T negative în derivațiile
precordiale, în special în precordialele drepte V1-3 (în absența BRD!), apar precoce în
cursul bolii și sunt un criteriu de diagnostic sensibil și specific în DAVD (9, 10). În
cazul prezenței BRD, undele T negative trebuie sa se extindă până în V4 pentru a
constitui un criteriu diagnostic.
Tabel 1. Criteriile de diagnostic ale DAVD- modificările ECG
1.Anomaliile repolarizării (unda T)
Criterii majore

Criterii minore

- unde T negative în V1-3 (+/- V4-6)

- unde T negative în V1-2

- la persoane cu vârsta>14 ani

- la persoane cu vârsta>14 ani

- în absența BRD complet cu QRS ≥120ms

- în absența BRD complet
- unde T negative în V4-6
- unde T negative în V1-4
- la persoane cu vârsta>14 ani
- în prezența BRD complet.

2.Anomaliile depolarizării/conducerii
Criterii majore

Criterii minore

- unda epsilon (= semnale de mică - potenţiale ventriculare tardive
amplitudine reproductibile între sfârșitul pozitive în condițiile unui QRS<
complexului QRS și debutul undei T) în 110msec pe ECG standard
derivațiile precordiale drepte (V1-3).

≥1 din 3 parametri pe ECGSM să
fie pozitiv:
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1. durata QRS filtrat ≥ 114ms.
2. durata semnalului de mica
amplitudine ≥ 38 msec (=durata
QRS terminal < 40μV)
3. voltajul RMS în 40 ms terminale
≤

20μV

-

durata

activării

terminale QRS ≥55ms, măsurată
de la nadirul undei S până la sfârșitul
QRS, inclusiv unda R’, în V1-3, în
absența BRD complet.

Figura 5. ECG unui pacient cu DAVD care prezintă unde T negative în V1-3,
în absența BRD și unda epsilon (săgeți) evidentă în V1-4 și discretă în V5; extensia
dincolo de V3 a undei epsilon are semnificația afectării concomitente a VS (11).
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Dintre modificările de depolarizare și conducere, unda epsilon este semnul cel
mai specific de DAVD, dar acesta nu este un semn sensibil, unda epsilon apărând la
doar la 25-33% din pacienții cu DAVD (12). Unda epsilon se identifică ca o deflexiune
mică între complexul QRS și unda T în derivațiile precordiale drepte (V1-3) și
reprezintă manifestarea pe ECG de suprafață a potențialelor tardive ale VD (9, 12).
Potențialele ventriculare tardive sunt și ele criterii de diagnostic a DAVD și indică zone
miocardice anormale, cu conducere încetinită, în cazul DAVD zone de miocard
înconjurate de zone cu țesut fibroadipos. Aceste zone cu conducere încetinită sunt
substratul anatomic al aritmiilor ventriculare din DAVD prin mecanism de reintrare.
PVT pot fi evaluate prin ECGSM (vezi figura 4 și 6), care scade rata de zgomot pe
ECG de suprafață și crește calitatea semnalelor, astfel încât semnalele de amplitudine
joasă (la nivel de microvolți) pot fi identificate la sfârșitul complexului QRS.

Figura 6. PVT prezente (toate cele 3 criterii sunt pozitive) la pacientul cu
DAVD a cărui ECG de suprafață a fost prezentat în figura 5
Aritmiile din DAVD sunt reprezentate de aritmii ventriculare (tabelul 2) și
apar la aproximativ două treimi dintre pacienți (13). Criteriile de diagnostic sunt
reprezentate de prezența TV cu origine în VD, în anumite zone ale triunghiului
displaziei (perete inferior VD-criteriu major, RVOT-criteriu minor, vezi figura 7) sau
ExV multiple.
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Tabel 2. Criteriile de diagnostic ale DAVD- aritmiile
3.Aritmiile
Criterii majore

Criterii minore

- TV - susținută sau nesusținută

- TV din RVOT - susținută sau
nesusținută

- cu aspect de BRS
negative

cu
sau

ax

superior
nedeterminat

(QRS
în

- cu aspect de BRS
- cu ax inferior (QRS pozitiv

derivațiile II, III, aVF și pozitiv în în DII, DIII, AVF și negativ în aVL)
aVL)

- >500 ExV/24h (Holter ECG)

Figura 7. TV din RVOT la un pacient cu sindrom Carvajal- o formă particulară
de DAVD
Un element esențial pentru diagnosticul DAVD sunt modificările structurale
și funcționale expuse în tabelul 3. Acestea constau în tulburările severe de
contractilitate (achinezie/ dischinezie/anevrism/ dissincronism regional VD, NU
hipochinezie!) însoțite de dilatarea de RVOT și disfuncția globală de VD, care sunt
evaluate prin metode imagistice. RMNul cardiac este mai sensibil decât
ecocardiografia pentru depistarea dilatării și disfuncției ventriculare incipiente, atunci
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când manifestările clinice ale DAVD pot fi absente. Un alt avantaj al RMNului cardiac
este posibilitatea caracterizării tisulare.
Tabel 3. Criteriile de diagnostic ale DAVD- modificările structurale și
funcționale
4.Disfuncția globală sau regională și modificările structurale
Criterii majore

Criterii minore

Ecocardiografia 2D:

Ecocardiografia 2D

- achinezie/ dischinezie/anevrism VD

- achinezie/ dischinezie VD

PLUS:

PLUS:

- RVOT (PLAX) ≥32mm sau

- RVOT (PLAX) ≥29mm și <32 sau

- RVOT (PSAX) ≥36mm sau

- RVOT (PSAX) ≥32mm și <36mm sau

- FAC VD ≤33%

- FAC VD >33% și ≤40%

(RVOT măsurat în telediastolă!)

RVOT măsurat în telediastolă!)

RMN:

RMN:

- achinezie/dischinezie/contracție dis- - achinezie/dischinezie/contracție dissincronă VD

sincronă VD

PLUS:

PLUS:

- VTD VD/Sc ≥110ml/m2 (bărbați) - VTD VD/Sc ≥100 și ≤110ml/ml2
100ml/m2 (femei) sau

(bărbați) ≥ 90 și <100ml/m2 (femei)

- FE VD ≤40%

sau
- FEVD >40% și ≤45%

Angiografia VD:
- achinezie/dischinezie/ anevrism VD
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Figura 8. A. Anevrism la nivelul peretelui inferior al VD. B. Zone de dischinezie
la nivelul peretelui apical și lateral VD
Criteriile diagnostice ale DAVD care includ și antecedentele familiale și
caracterizarea tisulară sunt sintetizate în tabelele 4 si 5.

Tabel 4. Criterii de diagnostic ale DAVD- antecedentele familiale
5. Antecedente familiale
Criterii majore

Criterii minore

- DAVD confirmată la o rudă de gradul - antecedente de DAVD la o rudă de
I care întrunește criteriile actuale gradul I la care nu este posibil sau
pentru diagnostic

practic să se determine dacă membrul

- DAVD confirmată histopatologic la familiei îndeplinește criteriile actuale
autopsia sau intervenția chirurgicală a pentru diagnostic
unei rude de gradul I

- moarte subită prematură (<35 ani)

- identificarea unei mutații patogene din cauza DAVD suspectată la o rudă
clasificată ca fiind asociată sau probabil de gradul I
asociată cu DAVD la pacientul evaluat.
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- DAVD confirmată histopatologic sau
prin criteriile actuale pentru diagnostic la
o rudă de gradul II
Tabel 5. Criterii de diagnostic ale DAVD- caracterizarea tisulară
6. Caracterizarea tisulară a peretelui ventricular
Criterii majore

Criterii minore

- miocite reziduale <60% prin analiza - miocite reziduale 60-75% prin analiza
morfometrică

(sau

<50%

prin morfometrică

(sau

50-65%

prin

estimare), cu înlocuirea fibroasă a estimare), cu înlocuirea fibroasă a
peretelui liber al miocardului VD în ≥1 peretelui liber al miocardului VD în ≥1
probă, cu sau fără înlocuirea adipoasă a probă, cu sau fără înlocuirea adipoasă a
țesutului la biopsia endomiocardică.

țesutului la biopsia endomiocardică.

Pacientul nostru atlet nu prezenta pe ECG de repaus modificări ale
repolarizării sau ale depolarizării, inclusiv analiza PVT fiind negativă.
În ceea ce privește aritmiile, la monitorizarea Holter ECG, la testul de efort și
pe ECG de repaus, nu a prezentat TV, iar numărul ExV a fost <500 ExV/24h; de
remarcat că numărul ExV a fost, totuși, mare, apropiat de criteriul diagnostic, și anume:
472 ExV/24h.
Din punctul de vedere al morfologiei și funcției, ecografic prezenta o dilatare
semnificativă de RVOT, însă fără tulburări de cinetică segmentare sau globale. De
remarcat că funcția sistolică globală a VD estimată prin FAC VD și FEVD la ecografia
3D au fost la limita inferioară a normalului ceea ce impune evaluarea cordului printro altă metodă imagistică mai sensibilă cum ar fi RMN.
Referitor la istoricul familial, pacientul nu prezenta antecedente ereditare de
DAVD sau moarte subită la vârstă tânără.
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Deci, în urma anamnezei și a investigațiilor paraclinice, atletul nu are nici un
criteriu major sau minor de DAVD, însă necesită o examinare imagistică prin RMN
care sa evalueze mai acurat eventuale tulburări de cinetică ale VD care ar putea
constitui un criteriu major. Dacă examenul RMN este pozitiv, se impune testarea
genetică și/sau biopsia endomiocardică pentru verificarea celorlalte criterii de
diagnostic, stiindu-se că 2 criterii majore sunt suficiente pentru un diagnostic cert de
DAVD. Până la elucidarea diagnosticului, atletul a fost sfătuit să întrerupă activitatea
sportivă din motive de siguranță și pentru că se știe că decondiționarea poate duce la
dispariția modificărilor induse de sport, fapt care ar confirma diagnosticul de cord de
atlet.
Modificări ECG și morfologice în cordul de atlet
Ghidurile curente american și european recomandă pentru un adult minim 150
minute de efort fizic de intensitate moderată pe săptămână. Sportivii de performanță
efectuează în mod regulat peste 20 ore de activitate fizică intensă (15 MET) per
săptămână. Un nivel atât de ridicat de efort fizic acționează ca un stimul asupra
cordului și determină creșterea debitului cardiac până la 5-6x valoarea normală. Aceste
răspunsuri fiziologice duc la modificări adaptative ale cordului din punct de vedere
electric, structural și funcțional, modificări grupate sub termenul de cord de atlet. În
2017 experții în cardiologie sportivă și medicină sportivă au adus la zi criteriile
internaționale de interpretare a ECG-ului la sportivi, redate in figura 9.
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Modificări ECG
patologice
-Unde T negative
-Subdenivelare de segment
ST
-Unde Q patologice
-BRS complet
-Durata QRS ≥ 140ms
-Unda epsilon
-Preexcitație ventriculară
-QT lung
- Brugada tip 1
- Bradicardie sinusală
profundă <30 bpm
-Durata PR ≥ 400ms
-BAV grad 2 Mobitz 2
-BAV grad 3
- ≥ 2ExV / 10 secunde
-Tahiaritmii atriale
-Aritmii ventriculare

Figura 9. Criteriile internaționale pentru interpretarea ECG la sportivi (14)
Modificările ECG fiziologice înregistrate la cordul de atlet se datorează fie
tonusului cardiac vagal pronunțat, fie creșterii dimensiunilor cavităților cardiace.
Bradicardia sinusală și pauze sinusale asimptomatice mai mari de 2 secunde (în special
în timpul somnului) sunt modificări comune în rândul atleților și se datorează tonusului
vagal crescut (15). În absența simptomelor precum fatigabilitate, sincopă sau amețeli,
o FC>30bpm este considerată normală pentru sportivii bine antrenați. În plus, până la
55% din aceștia pot prezenta aritmie sinusală, din cauza unui răspuns exagerat la inspir
și expir (16). Ritmul joncțional poate să apară când rata depolarizării nodului AV este
mai rapidă decât nodul sinusal, dar odată cu creșterea FC în timpul efortului fizic,
reapare ritmul sinusal. În contextul parasimpaticotoniei sunt acceptate drept
fiziologice blocul atrioventricular (BAV) de grad 1 (până la 35% din cazuri) și BAV
grad 2 Mobitz I (până la 10% din cazuri). Odată cu creșterea FC în timpul efortului
fizic, atât blocurile atrioventriculare, cât și bradicardia, aritmia sinusală și ritmurile
ectopice dispar (17).
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Blocul de ramură dreaptă incomplet (definit de durata QRS<120ms și aspect
tipic în V1 de rSr’) este altă modificare ECG întâlnită mai frecvent la atleți (35-50%)
în comparație cu populația tânără sănătoasă (mai puțin de 10%) și este reversibilă după
decondiționare (18). Această întârziere ventriculară dreaptă poate fi consecința unui
VD crescut în dimensiuni și/sau a remodelării VD.
Modificările de fază terminală sunt importante în vederea diagnosticului
diferențial între cordul de atlet și alte cardiomiopatii. Repolarizarea precoce este
cunoscută ca fiind o modificare frecventă, idiopatică și benignă în populația tânără.
Prevalența acesteia este estimată la 1-2% din populația generală, cu predominanță
masculină (19), iar la sportivii tineri repolarizarea precoce poate fi întâlnită în 50-80%
din cazuri (20). La caucazieni se întâlnește supradenivelarea segmentului ST cu
concavitate ascendentă și undele T înalte, ascuțite. Aceste modificări sunt mai evidente
în derivațiile V3-V4, dar se pot întâlni și în derivațiile V5,V6, I și aVL sau în derivațiile
inferioare (II,III și aVF). La sportivii africani/de rasă neagră în schimb, aspectul de
repolarizare precoce poate fi diferit și anume supradenivelare ST este cu convexitate
ascendentă, urmată de unde T negative în V2-V4, dar niciodată după V4. Așadar,
undele T negative în derivațiile precordiale V5, V6 sunt considerate anormale și
necesită explorări suplimentare pentru excluderea altor cardiomiopatii, precum
cardiomiopatia hipertrofică (CMH). Aceste modificări sunt modulate de sistemul
nervos autonom și pot varia în funcție de frecvența cardiacă. Încetinirea FC va accentua
supradenivelarea segmentului ST, iar tahicardia sinusală va reduce sau chiar elimina
modificările de repolarizare precoce.
Criterii de voltaj QRS pentru hipertrofia ventriculară stângă (HVS) sau
hipertrofia ventriculară dreaptă (HVD) sunt îndeplinite în mod uzual la sportivi, ele
nefiind considerate patologice și reprezintă răsunetul electric al hipertrofiei fiziologice
de VS sau VD cauzată de remodelarea cardiacă post efort fizic. În schimb alte criterii
pentru HVS precum devierea la stânga a axului electric sau modificări de repolarizare
(subdenivelare de segment ST în V5, V6, I și AvL) nu se întâlnesc în mod uzual la
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sportivi și trebuie să ridice suspiciunea de o patologie subiacentă, precum o
valvulopatie aortică, hipertensiune arterială sau CMH.
Modificările ECG borderline includ blocul major de ramură dreaptă, deviația
axială stângă sau dreaptă și hipertrofia atrială stângă sau dreaptă. Dacă apar izolat, s-a
observat că acestea nu se corelează cu anomalii structurale sau funcționale cardiace.
Pe de altă parte, dacă sunt prezente 2 astfel de modificări, vor fi necesare investigații
suplimentare, precum ecocardiografie, test de efort, Holter ECG/24h, coronarografie
sau RMN cardiac. Aceleași investigații sunt necesare si pentru modificările ECG
încadrate ca modificări patologice.
Cele mai comune cauze pentru MSC în rândul sportivilor de performanță sunt
CMH (până la 36% din cazuri) și DAVD. Alte cauze includ anomaliile de artere
coronare, cardiomiopatia dilatativă (CMD) și canalopatiile precum sindromul Brugada
sau sindromul de QT lung. Modificările ECG asociate acestor patologii pot sa apară în
mai puțin de 5% din atleți, prin urmare dacă sunt prezente, trebuie ridicată suspiciunea
unei patologii subiacente și trebuie recurs la explorări suplimentare.
Trebuie acordată o atenție specială undelor T negative care nu întotdeauna
reprezintă un aspect fiziologic întâlnit la sportivii de performanță. Prezența undelor T
negative peste 2 mm în 2 sau mai multe derivații este un semnal de alarmă pentru o
potențială patologie cardiacă și pentru riscul de MSC în timpul sportului. Această
modificare poate reprezenta expresia fenotipică inițială a unei cardiomiopatii
subiacente, prezentă anterior dezvoltării modificărilor detectate la imagistica cardiacă.
Persistența dupa 16 ani a undelor T negative după V1 poate reflecta un defect
congenital cardiac subiacent cu supraîncărcare de presiune și de volum a VD, DAVD
sau, mai rar, o canalopatie. Undele T negative în teritoriul inferior (II, III și aVF) și/sau
lateral (I, aVL, V5 și V6) ar trebui să ridice suspiciunea fie de cardiopatie ischemică,
valvulopatie aortică, cardimiopatie hipertensivă, CMH sau VS noncompact.
Undele Q patologice nu sunt caracteristice cordului sportiv, fiind prezente
în infarctul miocardic, CMH, DAVD, dar și în bolile infiltrative miocardice. Alte
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modificări ce reprezintă un semnal de alarmă sunt: blocul complet de ramură
stângă, durata complexului QRS >/= 140 ms sau a intervalului PR >/= 400 ms,
BAV grad 2 Mobitz II sau BAV grad 3, bradicardia sinusală marcată < 30
bpm, prezența a 2 extrasistole ventriculare/10s, tahiaritmiile atriale și
aritmiile ventriculare, dar și unda epsilon (DAVD) sau modificările diverselor
boli electrice: QT lung, Brugada tip 1, sindroamele de preexcitație
ventriculară.
ECG pacientului nostru a evidențiat BRD incomplet, aspect ce poate face
parte din modificările fiziologice ale cordului de atlet. Pe de altă parte, pacientul a
prezentat și extrasistole ventriculare ( >2 exV/10secunde). Deoarece acest aspect se
poate încadra la modificările ECG patologice, s-a recurs la explorări suplimentare
pentru a exclude o cardiomiopatie subiacentă. Aritmiile ventriculare și aspectul
ecocardiografic al VD cu RVOT dilatat, ne-a condus spre un diagnostic diferențial
principal cu DAVD. Ecocardiografic septul interventricular și perete posterior VS erau
limite normale, ECG nu prezenta modificări tipice de CMH, astfel încât s-a exclus o
CMH.
Pentru investigarea ExV, pacientul a efectuat ECGSM la care nu s-au depistat
PVT, un argument în plus pentru caracterul benign al ExV ale pacientului. Faptul că la
Holterul ECG nu s-a depistat TV susținută sau nesusținută ne îndepărtează de o
cardiomiopatie și ne apropie de cordul de atlet. Morfologia ExV ale pacientului cu
aspect de BRS și ax inferior este și ea importantă. Cel mai comun aspect al ExV
idiopatice benigne sunt cu aspect de BRS și ax QRS inferior și provin fie din RVOT,
fie din tractul de ejecție al VS (LVOT). Aspectul de BRS al ExV este definit de
complexul QRS negativ în V1, iar axul QRS inferior se recunoaște prin complexul
QRS negative în aVL și pozitiv în derivațiile inferioare (II, III, aVF). Atunci când
tranziția complexului QRS (complexul QRS devine pozitiv) are loc după V3, originea
ExV este cel mai probabil în RVOT. Acesta este și aspectul ECG al pacientului nostru.
Deoarece anatomic, LVOT este localizat posterior față de RVOT, ExV cu originea în

114

LVOT prezintă unde R mai înalte și mai late în V1 si V2 decât ExV cu originea în VD,
iar tranziția are loc la nivelul V2 sau înainte de V2.
În comparație cu ECG-ul de repaus, testul de efort poate crește sensibilitatea
pentru diagnosticul unei cardiopatii aritmogene silențioase din punct de vedere clinic
deoarece poate induce aritmii ventriculare dependente adrenenergic (1, 21-24). În
DAVD aritmiile au caracter adrenergic, deci se pot agrava la efort. În schimb, ExV
benigne dispar sau se reduc în treapta maximă de efort și pot sa reapară în
perioada de recuperare (25,26). Într-o cohortă de atleți care au efectuat RMN cardiac
pentru evaluarea ExV, s-a descoperit o prevalență mai mare de țesut miocardic
patologic la atleții cu ExV induse de testul de efort, față de cei cu ExV reduse în timpul
efortului (23). În același studiu, aritmiile ventriculare induse de efort cu morfologie
de tip BRD și cu o durata a QRS >130msec au fost cei mai puternici factori predictive
pentru modificările patologice evidențiate la RMN. Așadar ExV care apar sau persistă
în treapta maximă de efort ridică un semnal de alarmă pentru o cardiopatie subiacentă.
Pacientului nostru i-au dispărut ExV în efortul maximal fapt care pledează pentru
benignitatea acestora.
Ecocardiografia a determinat o evoluție semnificativă pentru înțelegerea
adaptării cardiace la efort. Deși activitatea fizică intensă determină remodelare la
nivelul tuturor cavităților cardiace, VD a fost initial mai puțin evaluat din cauza lipsei
de metode specifice pentru a determina funcția VD datorită geometriei complexe a
acestuia. Recent însă au fost publicate câteva studii care au studiat remodelarea VD în
rândul sportivilor și au descris cele mai importante caracteristici în adaptarea acestuia
la efort. Antrenamentul intens și prelungit determină o creștere a dimensiunii și masei
VD (27-30), depășind adesea valorile de referință propuse pentru populația generală
(31). Un procent semnificativ de sportivi de performanță îndeplinesc criteriile
ecocardiografice minore și majore pentru diagnosticul DAVD (32,33). Tipul sportului,
vârsta și anii de antrenament sunt factori predictivi pentru dimensiunea VD la atleți
(34). Remodelarea VD este un proces dinamic; adaptarea VD la efort este rapidă (35)
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și se asociază cu adaptări extracardiace (36). Dilatarea de VD se asociază frecvent și
cu dilatare de VS (33). În ciuda remodelării semnificative de VD în cordul de atlet,
funcția sistolică și diastolică sunt normale (31-33). O valoare de referință a FAC VD
de 32% a fost propusă recent pentru cordul de atlet (valoare mai mica decât pentru
populația generală) (31). Unii autori au raportat o valoare a strainului de VD normală
sau supranormală în cordul de atlet, în timp ce alții au găsit o valoare mai mică (3638). Reducerea strainului de VD este mai evidentă în segmental bazal, mai ales pentru
sportivii de anduranță. Această adaptare funcțională este o consecință fiziologică a
modificărilor hemodinamice induse de efort (39).
Pacientul nostru a prezentat dilatare de RVOT, dar care era însoțită de o funcție
ventriculară normală, cu un FAC VD de 36%, ceea ce sugerează o adaptare la efort
mai mult decât o DAVD.
În tabelul 6 sunt prezentate criteriile ecocardiografice utile pentru diferențierea
între remodelarea VD fiziologică și cea patologică (40).
Tabel 6. Modificări ecocardiogafice- diagnostic diferențial între DAVD și
cordul de atlet
Modificări

DAVD

+
−
+
−
+
+
+
+
+

Dimensiune
Dilatare marcată a RVOT
Creștere moderată a cavității VD cu ușoară crestere a
RVOT
Raport între dimensiunile VD/VS disproporțional
(<0.90)
Regresia dilatării de VD după decondiționare
Funcție
Modificări de cinetică parietală VD achinezie,
dischinezie, anevrisme
Funcția VD redusă (FAC <32%)
Strain longitudinal redus VD (<20%)
Velocitate VD s’ redusă <0.10 m/s
Funcție VD redusă evaluată la RMN cardiac

Cord de
atlet
−
+
−
+
−
−
−
−
−
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+

Modificări tisulare ale VD și/sau VS la RMN cardiac
(înlocuire adipoasă intramiocardică)

−

Concluzii
Diagnosticul diferențial între cordul de atlet și DAVD este dificil de realizat,
dar obligatoriu în unele cazuri. Dacă un sportiv ar fi diagnosticat greșit cu DAVD, ar
însemna stabilirea unui diagnostic amenințător de viață pentru un pacient sănătos,
întreruperea activității fizice și alte consecințe nefavorabile din punct de vedere
psihologic, economic si familial. Pe de altă parte, ratarea unui diagnostic de DAVD la
un atlet îl va expune la un risc crescut de moarte cardiacă subită, mai ales în timpul
competițiilor. În plus, activitatea fizică intensă favorizează expresia bolii pentru
purtătorii mutației genei desmozomale și determină o severitate mai mare. În aceste
condiții, în care diagnosticul eronat de DAVD fie fals pozitiv, fie fals negativ, are atâtea
consecințe nefaste, este importantă trecerea în revistă a tuturor criteriilor de diagnostic
a DAVD și efectuarea tuturor examinărilor paraclinice necesare: ECG de repaus,
Holter ECG, ECG SM, test de efort, ecocardiografie, RMN cardiac și, în unele cazuri,
testare genetică și biopsie endomiocardică.
S-a obținut consimțământul informat al pacientului pentru publicarea acestui
caz clinic.
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Introducere
Identificarea nervilor laringei recurenți este deosebit de importantă în cursul
tiroidectomiei. În chirurgia tiroidei trebuie prezervați atât nervii laringei recurenți, cât
și ramurile externe ale nervilor laringei superiori. Lezarea nervului laringeu inferior pe
o singura parte duce la fixarea corzii vocale de pe partea respectiva în poziție
paramediană, dar fonația este relativ bună. Atunci când leziunea este bilaterală, ambele
corzi vocale sunt fixate în poziție mediană si apare obstrucie respiratorie, fiind necesară
realizarea traheostomiei temporare sau definitive.
Glanda tiroida se dezvolta în săptămâna patru de dezvoltare embriologică de la
nivelul foramen caecum si migrează descendent anterior de hyoid și cartilajele
laringelui. Corpul ultimobranhial derivă din a cincea punga faringiană și conține celule
derivate din creasta neurală ce vor da naștere celulelor parafoliculare C secretante de
calcitonina. În cursul săptămânii 5 de dezvoltare intrauterină, corpul ultimobranhial
fuzionează cu tiroida, la locul de fuziune formându-se tuberculul Zuckerkandl (1,2).
Nervul laringeu recurent derivă embriologic de la nivelul arcurilor faringiene 4-6.
Astfel dezvoltarea embriologică explică relațiile anatomice ale nervului laringeu
recurent cu tuberculul Zuckerkandl, faptul ca acesta nu trece niciodată prin
parenchimul tiroidian, precum si variantele anatomice întâlnite.
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Scopul pentru care am ales prezentarea acestui caz îl reprezintă faptul că
intraoperator s-a descoperit o poziție rară anatomic a nervului laringeu recurent, care
dacă nu ar fi fost identificată ar fi dus la lezarea acestuia cu consecințe grave asupra
stării postoperatorii a pacientului.

Prezentare de caz
Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 65 de ani, din mediu urban, care se
prezintă în serviciul clinicii pentru: o formațiune tumorala situată la nivelul regiunii
cervicale anterioare.
Antecedentele heredo-colaterale sunt fără importanță pentru boala actuală,
dintre antecedentele patologice reținem: hipertensiune arterial esențială gradul 2 cu risc
adițional moderat pentru care urmează tratament neregulat cu Prestarium 4 mg/zi.
Consumul de toxice: nefumătoare, consum, afirmativ, ocazional de alcool. Fără
alergii cunoscute.
Istoricul bolii actuale: Simptomatologia actuală a debutat afirmativ insidios în
urmă cu 4 ani prin apariția unei formațiuni tumorale cervicale anterioare, mobile cu
deglutiția. Formațiunea a crescut în dimensiuni, mai ales în ultimul an, pacienta
relatând câteodată și tulburări respiratorii. Creșterea în dimensiuni a formațiunii
determină pacienta să se prezinte la medic. Se prezintă în clinica noastră pentru
diagnostic şi tratament de specialitate.

Examenul clinic
La prezentare: stare generală bună, normoponderală (IMC=25), conștientă,
facies necaracteristic. Tegumentele şi mucoasele normal colorate. Țesutul adipos
conjunctiv normal reprezentat. La examenul regiunii cervicale anterioare se
evidențiază la inspecție o formațiune tumorală cervicală anterioară. La palpare se pune
in evidență o formațiune tumorală cervicală anterioară, depășind marginea cartilajului
tiroid, în sens cranial şi marginea manubrială în sens caudal, de consistență elastică,
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bine delimitată, mobilă cu deglutiția, bilobată, lobul drept mărit în volum comparativ
cu cel stâng, fără sensibilitate la palpare şi fără adenopatii latero-cervicale bilateral.
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 suplu elastic, participă la mișcările
respiratorii, fără sensibilitate la palpare. Tranzit intestinal afirmativ prezent. Aparat
uro-genital: loje renale libere, manevra Giordano negativă bilateral, micțiuni spontane.
Orientată temporo-spațial, reflexe osteo-tendinoase prezente.
Examinări de laborator: Leucocite=5,9*103/µL (4-10*103/µL), Proteina C
reactiva= 2 mg/L (1-10 mg/L), Hematii=5,49*103*103/µL (4-5*103*103/µL),
Trombocite=252*103/µL

(150-400*103/µL)

Ureea=40

mg/dl

(13-43

mg/dl),

Glicemia=98 mg/dl (70-110 mg/dl), Creatinina=0,9 mg/dl(0,67-1,17 mg/dl), Fosfataza
alcalina=68 U/L (53-128 U/L), creatin kinaza=102U/L (0-171U/L), ASAT = 21 U/l
(0-32U/l), ALAT = 18, U/l (0-33U/l), TSH=2,2 µUl/mL (0,27-4,2 µUl/mL), FT4=20,9
pmol/l (12-22 pmol/l), Ac antitiroid peroxidază=12,67 Ul/ml (0-34Ul/ml).
Ecografia tiroidiană evidențiază glanda tiroidă mult mărită de volum, contur
regulat, structură de fond inomogenă hipoecogenă; lobul drept şi istmul corespunzător
sunt ocupare de un macronodul parenchimatos hipoecogen, bine delimitat, inomogen
cu arii mici de degenerescență chistică, moderat vascularizat periferic şi central,
măsurând 5.12/4.38/2.85 cm; mediolobar stâng se vizualizează un macronodul
parenchimatos ușor hipoecogen, bine delimitat, inomogen cu arii de degenerescență
chistică şi de fibroză focală, moderat vascularizat periferic şi central având dimensiuni
de 4.2/2.65/2.02 cm. Fără adenopatii latero-cervicale.
În urma anamnezei, examenului obiectiv, examinărilor de laborator şi
paraclinice se stabilește diagnosticul de: Gușă macronodulară eutiroidiană.
După o perioadă de pregătire preoperatorie, prin administrare de soluție Lugol şi
Propranolol se intervine chirurgical, în anestezie generala prin intubație oro-traheală,
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şi se practică: Tiroidectomie totală. Drenaj al lojei tiroidiene. Drenaj subcutanat.
Intraoperator se identifica o glanda tiroidă mult mărită de volum cu un lob drept de 9/4
cm şi un lob stâng de 7/4 cm. (Fig.1,2). În timpul identificării nervilor laringei se
constată prezența în partea dreaptă a unui nerv laringeu care prezinta trei ramuri
terminale (Fig. 3), situație destul de rar întâlnită în literatură (în aprox. 1% din cazuri).

Fig.1 Aspect intraoperator

Fig.2 Aspect intraoperator
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Postoperator pacienta este transferată pe secția terapie intensivă unde se
continuă reechilibrarea volemică cu soluții coloide şi cristaloide, se sistează suportul
vasoactiv, se administrează tratament antibiotic, antisecretorii gastrice, profilactic
anticoagulant şi antialgic. Evoluția postoperatorie pe secția terapie intensivă şi ulterior
pe secția de chirurgie fiind favorabilă, stabilă hemodinamic şi respirator, pe tuburile de
dren se exteriorizează lichid sero-sangvinolent în cantitate medie. Suprimarea tubului
de dren, pansamente locale zilnice. Se externează, în stare, ameliorată, în ziua 4
postoperator cu recomandările: pansamente locale zilnice până la vindecare completă,
revine pentru rezultatul examenului histo-patologic, consult endocrinologic de
specialitate, suprimarea firelor de sutură şi control peste 10 de zile prin ambulatoriul
de specialitate.

Fig. 3 Nervul laringeu recurent drept prezinta trei ramuri terminale.
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La 10 de zile, rezultatul examenului histopatologic releva prezența unei guși
nodulare. La examenul obiectiv efectuat cu ocazia controlului chirurgical, stare
generală bună, stabilă hemodinamic şi tensional (TA 140/95 mmHg), fără acuze
subiective, tegumente şi mucoase normal colorate, cu plaga operatorie vindecată, fără
sensibilitate la palpare.
Discuții
Raportul între nervul laringeu inferior şi artera tiroidiană inferioară reprezintă
un reper anatomic important in identificarea nervului laringeu recurent, fiind realizate
o multitudine de studii care descriu aceste relații anatomice (3): tipul A – nervul situat
superficial de trunchiul sau ramurile arteriale (50% în dreapta);tipul B - nervul trece
printre ramurile arteriale (14%în dreapta, 16% în stânga); tipul C – nervul trece
posterior de arteră (56% în stânga); tipul D – artera trece printre ramurile nervului (12%
în dreapta, 3% în stânga);tipul E – ramurile arteriale şi nervoase se întrepătrund (2%
în dreapta, 14% în stânga).
Modul de ramificare al nervului laringeu recurent prezintă de asemenea
numeroase variante anatomice (1,3). Nervul laringeu recurent poate prezenta între una
şi patru ramuri. Cel mai frecvent acesta are trunchi unic (92%-8%) sau doua ramuri
(92%-18%). Nu este obligatoriu să existe simetrie stânga-dreapta, calibrul nervilor
recurenți stâng, respectiv drept putând fi similar sau diferit la același pacient.
Ramificarea nervului laringeu recurent începe la o distanță variabilă de la punctul de
intrare în laringe, între 0-45 mm (1).
Raporturile nervului recurent cu tuberculul Zuckerkandl sunt de asemenea
deosebit de utile în identificarea nervului recurent. Pot fi întâlnite mai multe situații
(4,5) :gradul 0 - tuberculul este absent; gradul 1 – tuberculul apare ca o îngroșare (sub
5 mm) a porțiunii laterale a lobului tiroidian; gradul 2 – tuberculul e mai mic de 1 cm
diametru; gradul 3 – tubercul peste 1 cm diametru. Nervul laringeu recurent este situat
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posterior (92% din cazuri) de tuberculul Zukerkandl, uneori putând fi identificat lateral
de acesta şi foarte rar anterior.
În abordul lateral, cel mai frecvent utilizat în chirurgia tiroidei tuberculul
Zuckerkandl este cel mai important reper pentru prezervarea nervului laringeu recurent
(1). În cazul abordului inferior, nervul recurent este identificat în șanțul
traheoesofagian, în stânga şi lateral de acesta în dreapta, iar în situația abordului
superior nervul este reperat la intrarea sa în laringe (6,7,8). Situația cea mai rară, dar şi
cea mai periculoasă, este reprezentată de existența unui nerv laringeu inferior cu traiect
nerecurent.

Concluzie
Cunoașterea reperelor anatomice folosite pentru identificarea nervului laringeu
recurent (tuberculul Zuckerkandl, raporturile anatomice cu ramurile arterei tiroidiene
inferioare, ligamentul Berry, şanțul traheo-esofagian, relația cu glandele paratiroide
inferioare respectiv superioare, identificarea nervului laringeu la nivelul orificiului de
intrare în laringe), cunoașterea variantelor anatomice precum şi a posibilelor diferențe
a reperelor anatomice corelate cu sexul şi disecția nervului laringeu inferior stâng,
respectiv laringeu inferior drept, au o importantă deosebită în obținerea unei incidențe
scăzute a complicațiilor postoperatorii în tiroidectomia totală
S-a obținut consimțământul informat al pacientei pentru publicarea acestor
date.
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Introducere
Herniile ventrale reprezintă defecte ale peretelui abdominal. Acestea au fost
clasificate de către EHS (European Hernia Society) ca fiind hernii primare mediane
(epigastrice și ombilicale), hernii primare laterale (Spigeliane și lombare) și hernii
dobândite (incizionale).
Hernia ombilicală este definită ca fiind un defect al peretelui abdominal aflat pe linia
mediană la maxim 3 cm superior și respectiv inferior de inelul ombilical.

Fig.1. Localizarea herniei ombilicale (1)
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Herniile primare au în general o formă rotundă, din acest motiv pot fi descrise
printr-un singur parametru – diametrul. EHS consideră herniile ombilicale ca fiind mici
dacă diametrul acestora este sub 2 cm, medii dacă au diametrul între 2-4 cm și mari,
cele care depășesc diametrul de 4 cm.

Fig. 2. Clasificarea herniei primare abdominale (2)
Herniile ombilicale sunt una din cele mai frecvente hernii întâlnite de chirurgi.
Incidența acestora variază între 6% și 14% din totalul herniilor abdominale ale
adultului, estimându-se aproximativ 175.000 de reparații chirurgicale anuale ale
acestora în Statele Unite (3). Cu toate acestea persistă o multitudine de întrebări legate
de tehnica chirurgicală optimă, în literatură existând foarte puține studii concludente.
Marginile canalului ombilical sunt reprezentate de fascia ombilicală - posterior,
linia albă - anterior și marginile mediale ale mușchilor drepți abdominali - lateral.
Hernierea se produce datorită creșterii presiunii abdominale. Factorii predispozanți
includ obezitatea, boala pulmonară obstructivă cronică, sarcinile multiple, ascita și
tumorile abdominale (4,5). Rolul țesutului conjunctiv și al predispoziției genetice în
etiologia acestei patologii nu a putut fi demonstrat prin studii, însă se presupune că
joacă un rol important, mai ales în asociere cu alți factori de risc.
La adult cele mai frecvente sunt herniile paraombilicale, pe când herniile
ombilicale „adevărate” sunt mai des întâlnite la copii. Spre deosebire de herniile
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apărute la adulți (datorită creșterii presiunii abdominale), la copii această patologie este
datorată închiderii incomplete a rădăcinii ombilicale.
Factorii care influențează apariția herniei
Obezitatea reprezintă un potențial factor de risc ca urmare a presiunii crescute
exercitate asupra regiunii ombilicale. IMC >30 kg/m2 și un defect herniar > 2 cm sunt
responsabili pentru apariția recidivei . Fumatul cronic determină un răspuns inflamator
local ce alterează procesul de cicatrizare fiind considerat un factor de risc pentru
recidivă. Pacienții cirotici cu ascită prezintă o incidență crescută pentru hernia
ombilicală, momentul operator pentru aceștia fiind influențat de managementul
preoperator al ascitei și de funcția hepatică evitându-se pe cât posibil chirurgia de
urgență.
Tipic la pacienții cu hernie ombilicală, la examenul obiectiv se constată
prezența unei formațiuni pseudotumorale, durerea fiind simptomul dominant pentru
care pacientul se prezintă la medic și pentru care se stabilește indicația chirurgicală.
Spre deosebire de herniile inghinale, în herniile ombilicale riscul de încarcerare și
strangulare este mult mai mare impunând intervenția chirurgicală de urgență.
Conținutul sacului este reprezentat în principal de grăsime preperitoneală, omentum
sau anse intestinale, sau combinații ale acestora. Orificiul herniar este în general mic
comparativ cu masa herniară ceea ce explică strangularea mai frecventă.

Tratamentul herniilor este exclusiv chirurgical.
Când hernia ombilicală devine clinic aparentă și/sau simptomatică, se recomandă
tratamentul acesteia. Sunt utilizate diferite metode chirurgicale:
•

Chirurgia deschisă – procedee tisulare și procedee protetice
o Chirurgia deschisă tisulară
▪

Sutură primară

▪

Tehnica Mayo
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o Chirurgia deschisă protetică unde plasa poate fi poziționată:
▪

deasupra stratului muscular - supraaponevrotic (on-lay)

▪

în același plan cu stratul muscular – cusută la marginile
defectului (in-lay)

▪

dedesubtul

stratului

muscular

(sub-lay)

a) în teaca drepților abdominali – procedeul Rives – Stoppa
b) în interiorul cavității peritoneale utilizând plase tip ”dual
mesh” ce impiedică aderențele cu structurile anatomice
abdominale
▪
•

Meshplug

Chirurgia laparoscopică
▪

Onlay mesh în care plasa este fixată la peretele abdominal
abdominal pe fața posterioară a acestuia – tehnica IPOM –
intraperitoneal onlay mesh

▪

Tehnica IPOM plus - în care se inchide defectul parietal cu
refacerea liniei albe și ulterior se amplasează plasa ”dual mesh”
la nivelul peretelui abdominal

•

Chirurgia robotică
În general tratamentul chirurgical este indicat pacienților simptomatici. Studiile

din literatură referitoare la tratamentul chirurgical electiv versus expectativă și
intervenție chirurgicală la momentul apariției simptomatologiei au oferit rezultate
contradictorii. Strosberg pe un lot de 279 de pacienți cu hernie ombilicală a arătat că
din punct de vedere financiar pacienții operați implică costuri mai mari, dar din punct
de vedere al zilelor de spitalizare și cel al costurilor secundare concediilor medicale
acordate paciențiilor neoperați impun un efort financiar mult mai mare pentru societate.
În aceste condiții autorii recomandă intervenția chirurgicală la toți pacienții cu hernie
ombilicală.

Kokotovic

într-un

studiu

pe

789

de

pacienți

cu

hernie

ombilicală/epigastrică a arătat că la 5 ani probabilitatea unei intervenții chirurgicale
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este de 16% optând pentru expectativă, strategie sigură pentru pacienții cu multiple
comorbidități (6).
Procedeele tisulare presupun sutura simplă defectului parietal. Tehnica Mayo,
inițial descrisă în anul 1901 reprezenta o sutură tip „vestă-peste-pantaloni (vest-over
trousers)” a defectului . Această tehnică a fost însă abandonată de majoritatea
chirurgilor datorită ratei mari de recidivă (până la 28%)(7). Tehnicile acutale ale curei
tisulare sunt reprezentate de sutura simplă de apropiere a fasciei musculare, fie în
puncte separate „ în figură de 8”, în manieră transversală, fie în sutură continuă fiind
aplicate fire groase de polipropilenă, monofilament, neresorbabile 0/0.

Fig. 3. Sutura Mayo (8)
Procedeele tisulare sunt utilizate în aproximativ 50% din reparațiile herniilor
ombilicale în Statele Unite, ceea ce arată reticența chirurgilor în folosirea unei proteze
în toate cazurile. Majoritatea militează în favoarea curelor tisulare pentru hernii
ombilicale mici iar mulți nu ar folosi proteză pentru repararea defectelor sub 3 cm (9).
Alte studii arată o rată a recidivei de 54,5% după sutura defectului herniar (10) ceea ce
impune protezarea peretelui abdominal.
Utilizarea protezelor sintetice a devenit un ”gold standard” pentru hernia
inghinală respectiv hernia incizională având o rată de recidivă de doar 1%. Cu toate
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acestea încă nu există un consens pentru repararea defectelor ombilicale ≤4 cm,
majoritatea chirurgilor optând în această situație pentru sutura defectului herniar.
Anual milioane de pacienți cu hernie ombilicală necesită intervenții reparatorii
și cu toate că 90% prezintă defecte sub 2 cm, 5-10% necesită reintervenții pentru
recidivă. Utilizarea protezelor reduce riscul recurenței cu 50-75% în comparație cu
sutura simplă fără complicații majore postoperatorii (11,12), susținând utilizarea de
rutină a protezelor în herniile ombilicale.
Modalități de amplasare a protezei
Tehnica de protezare onlay reprezintă cea mai simplă metodă de amplasare a
protezei la nivelul defectului herniar dar necesită o disecție extinsă a țesutului celular
subcutant fiind astfel frecvent asociată cu complicații de plagă (seroame, hematoame
sau supurații de plagă).
Amplasarea protezei în varianta sublay impune abilități chirurgicale crescute
necesare evitării disecției exagerate ale planurilor musculo-aponevrotice care s-ar
asocia cu un risc crescut de seroame sau supurații de plagă precum și risc de recidivă
herniară. Ori de câte ori este posibil înainte de protezare se va încerca sutura defectului
parietal sau sutura de apropiere a marginilor aponevrotice.
Tehnica ”mesh plug” în hernia ombilicală poate fi efectuată și în anestezie
locală ceea ce ar permite extenarea rapidă a pacienților. Din păcate tehnica este asociată
cu risc crescut de recidivă prin migrarea plasei din poziția inițială, datele din literatură
descriind și o rată mare de fistule enterocutanate secundare aderențelor dintre intestin
și plasă. În aceste condiții tehnica trebuie abandonată.
Tehnica laparoscopică
În prezent abordul laparoscopic al herniilor ombilicale este mai puțin utilizat,
doar 25% din cazurile operate fiind rezolvate astfel. Tehnica operatorie se asociază cu
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o rată mică a complicațiilor parietale, cu durere operatorie redusă în comparație cu
tehnica ”open”, cu recuperare postoperatorie și reintegrare socială rapidă.
Abordul laparoscopic este indicat la pacienții obezi, cu defecte herniare mari
sau la cei cu recidivă herniară. Vizualizarea feței posterioare a peretelui abdominal
permite chirurgului să identifice cu certitudine atât marginile defectului herniar precum
și alte posibile orificii herniare. Uneori aceste orificii punctiforme pot însoți defectul
herniar primar, nerezolvarea acestora explicând apariția recidivei. Abordul
laparoscopic permite amplasarea unor proteze de dimensiuni mai mari care determină
o acoperire larga a defectului parietal cu minim 3-5 cm față de marginea orificiului.
Deoarece proteza este amplasată intraperitoneal se va alege o proteză compozită. Ea
este confecționată din polipropilenă sau poliester având un strat special de colagen
aplicat pe plasă, permițând astfel contactul direct între aceasta și intestine. Reducerea
densității polipropilenei determină o plasă ușoară ”light mesh” care induce un răspuns
inflamator mult mai mic comparativ cu celelalte proteze - ”reacție de corp străin”
îmbunătățind astfel complianța peretelui abdominal, cu o mai bună încorporare a
protezei și cu o cicatrice mai puțin rigidă.

Prezentare de caz
Prezentăm cazul unei paciente de 56 ani din mediul urban, care se internează
în Clinica Chirurgie 2 Cluj Napoca în regim programat pentru dureri difuze abdominale
și prezența la nivelul regiunii ombilicale a unei formațiuni pseudotumorale de 4 cm
diametru. La examenul obiectiv se constată o formațiune pseudotumorală reductibilă
la manevrele de taxis și accentuată la ortostatism sau la efortul de tuse, cu consistență
moale la palpare, fără zgomote hidroaerice perceptibile la auscultație.

Anamneza si istoricul bolii
Din datele anamnestice reținem prezența HTA iar antecedentele operatorii o
apendicectomie efectuată la vârsta de 15 ani. Pacienta urmează tratament cronic cu
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antihipertensive (Metoprolol 50 mg de 2 ori pe zi și Prestarium de 5 mg în doză unică).
Din istoricul bolii reținem că boală actuală a debutat în urmă cu 6 ani după un efort
fizic susținut cu apariția unei formațiuni pseudotumorale la nivelul orificiului
ombilical, de mici dimensiuni, fără sensibilitate dureroasă la palparea profundă. În
ultimele luni pacienta prezintă creșterea în dimensiuni a herniei ombilicale și apariția
durerilor abdominale, motiv pentru care se adresează serviciului nostru chirurgical
pentru tratament de specialitate.

Examenul obiectiv
La internare pacienta prezintă stare generală bună, stabilă hemodinamic și
respirator, afebrilă 36,5 grd C, TA =130/70 mmHg, frecvența cardiacă 72 bătăi/min,
SaO2 96% și greutate de 82 kg. Examenul cardiopulmonar nu decelează patologii
asociate, sonoritate pulmonară prezentă bilateral, simetrică, fără raluri pulmonare
supraadăugate.

Examenul

regiunii

abdominale

evidențiază

o

formațiune

pseudotumorală de 4 cm diametru, reductibilă la taxis, localizată la nivelul orificiului
ombilical și dureri de intensitate medie/ușoară la palpare.

Fig. 4. Hernie ombilicală în ortostatism

Fig. 5. Hernie ombilicală decubit dorsal
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Examenul de laborator nu decelează modificări patologice excepție fiind o
Hipercolesterolemie de 263 mg/dl. Examenul radiologic arată o ușoară stază hilară și
infrahilară, cord orizontalizat și aorta de aspect normal iar ecografia abdominală
confirmă prezența defectului parietal de la nivel ombilical și un sac de hernie cu
conținut epiploic.
În context clinic și paraclinic se stabilește diagnosticul de Hernie ombilicală,
Hipertensiune arterial esențială, Hipercolesterolemie.
Ca și elemente de diagnostic diferențial sunt luate în discuție patologii ale
regiunii ombilicale: lipomul regiunii ombilicale, tumori cutanate localizate
periombilical, omfalita și abcesul ombilical. De asemenea se impune diagnosticul
diferențial cu hernia ombilicală încarcerată exclusă în cazul de față prin examenul
obiectiv și tablou clinic.
Cazul are indicație chirurgicală absolută în regim de intervenție programată.
După o pregătire preoperatorie adecvată s-a intervenit chirurgical în anestezie generală
cu risc anestezic ASA II. Intervenția chirurgicală propusă a fost IPOM plus
(intraperitoneal on-lay mash cu refacerea liniei albe). Presiunea intraabdominală a CO2
recomandată este de 12 mmHg cu reducerea presiunii la 6-7 mmHg la momentul fixării
plasei.

Tratament
Primul pas al operației îl reprezintă accesul în cavitatea peritoneală. Pentru
aceasta se utilizează acul Veress care va fi introdus în hipocondrul stâng în punctul
Palmer, zonă de risc minim pentru leziuni ale viscerelor abdominale. După realizarea
pneumoperitoneului se introduce un trocar optic de 10 mm prin care pătrunde camera
de 30 grd, permițând evaluarea completă a cavității peritoneale și a defectului herniar.
După amplasarea trocarului optic de 10 mm se introduc restul trocarelor de lucru întrun număr variabil 3-5 în funcție de dimensiunile defectului parietal și de conținutul
sacului herniar. Am utilizat 3 trocare de lucru dispuse pe linia axilară medie (LAM) în
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hipocondrul stâng, flanc stâng și fosa iliacă stângă, cât mai departe de linia mediană (2
trocare de 10 mm și 1 trocar de 5 mm).

Fig. 6. Identificarea reperelor la nivel cutanat Fig.7 Poziția trocarelor la nivelul LAM
Un avantaj major al tehnicii laparoscopice este că permite identificarea unor
defecte parietale adiționale la nivelul liniei albe care de cele mai multe ori sunt omise
în abordul deschis. Rezolvarea concomitentă a acestor leziuni pot explica riscul redus
de recidivă după tehnica laparoscopică.
Operația a început cu disecția aderențelor de la nivelul peretelui abdominal și
identificarea sacului herniar. După evaluarea conținutului herniar s-a redus hernia în
cavitatea peritoneală eliberându-se astfel orificiul herniar. Pentru prepararea peretelui
abdominal și pentru o amplasare corectă a plasei a fost necesară dezinserția
ligamentului rotund al ficatului.
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Fig. 8. Epiploon prezent în sacul herniar Fig. 9. Eliberarea orificiului herniar
Închiderea defectului herniar se poate face prin sutura laparoscopică a acestuia
sau sutura poate fi realizată transparietal cu fire separate neresorbabile, monofilament
1 sau 0. La acest caz refacerea liniei albe s-a efectuat prin sutură transparietală cu ac
Reverdin utilizând un fir de polipropilenă 1.

Fig. 10,11. Trecerea acului Reverdin transparietal și sutura defectului parietal

141

Fig.12,13,14. Refacerea liniei albe prin închiderea orificiului hernia cu fire
separate trecute transparietal

Ancorarea plasei la peretele abdominal anterior
Ancorarea protezei s-a realizat prin sutură în toate cele 4 cadrane, fiind utilizate
fire resorbabile 0. Firele sunt trecute transparietal cu ajutorul acului Reverdin dinspre
exterior spre interior.

Fig.15,16. Ancorarea plasei la nivelul peretelui abdominal Fig.17. Fixarea plasei în
cu ac Reverdin

cele 4 cadrane

Pentru așezarea corespunzătoare a plasei a fost necesară reducerea presiunii
intraabdominale la 6-7 mmHg. Fixarea plasei s-a efectuat cu tackuri de titan aplicate
în dublă coroană, inițial circumferențial la nivelul marginilor plasei, în număr de 1620, la o distanță de 1,5-2 cm între ele și ulterior a doua coroană de tackuri (4) aplicate
periombilical, la marginile defectului.
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Fig.18. Dispunerea circumferențială a tackurilor

Fig.19. Fixarea în coroană dublă

După controlul hemostazei operația s-a încheiat prin exuflarea completă a CO2
și suprimarea trocarelor de lucru. Nu a fost necesar drenajul intraperitoneal.
Postoperator pacienta a urmat tratament de reechilibrare hidro-electrolitică,
reechilibrare volemică, oxigenoterapie, profilaxia anticoagulantă cu Clexane 6000 ui
și tratament antibiotic cu Cefuroxima și Gentamicină administrate de 2 ori pe zi.
Având în vedere potențialul septic al regiunii ombilicale, deși pielea este
dezinfectată cu soluții antiseptice se recomandă profilaxia antibiotică la acești pacienți.
Infecțiile postoperatorii sunt mai frecvent întâlnite la pacienții cu hernii ombilicale
comparativ cu cei cu hernii inghinale. Studiile arată o incidență de până la 19% fără
profilaxie antibiotică și de doar 3 % dacă se administrează o cefalosporină cu 30 minute
înainte de intervenția chirurgicală. Se recomandă administrarea de Cefalosporine cu
Gentamicină fiind cunoscut efectul acesteia din urmă împotriva germenilor gramnegativi dar și asupra Staphylococc-ului precum și efectul sinergic al acestora.
Evoluția clinică și paraclinică a pacientei a fost favorabilă fiind externată
vindecată chirurgical în ziua 5 postoperator cu reluarea alimentației orale și cu reluarea
graduală a activității fizice. Controlul chirurgical postoperator s-a efectuat la 7 zile, 1
lună și 3 luni pacienta prezentând un status postoperator favorabil, fără acuze algice și
activitate fizică reluată complet.
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Fig. 20. Aspect postoperator la 7 zile Fig. 21. Apect postoperator la 2 săptămâni
Discuții
Cea mai frecventă ”complicație” al tehnicii IPOM este durerea. Cu toate
acestea, abordul laparoscopic al herniei ombilicale se asociază cu o sensibilitate
dureroasă postoperatorie mult mai mică comparativ cu abordul deschis. Durerea
secundară tehnicii laparoscopice apare mai frecvent în primele 24-48 ore postoperator
și se datorează fixării plasei la nivelul peretelui abdominal prin intermediul firelor
transfixiante și a tackurilor de fixare. Durerea este descrisă de pacienți cel mai frecvent
ca o ”febră musculară” și cedează la antialgicele uzuale. Pentru analgezie se va
administra Paracetamol în asociere cu antiinflamatoare nesteroidiene de 3 ori pe zi
pentru 6 zile postoperator. În absența durerilor medicația analgetică va fi oprită.
Tehnica laparoscopică se asociază cu unele dezavantaje. Există cu un risc mai
mare de leziuni ale organelor intraperitoneale (intestin, vezică urinară) la momentul
introducerii trocarelor de lucru sau la momentul disecției coletului herniar și a
aderențelor. Leziunea accidentală a intestinului impune sutura acestuia fie laparoscopic
fie prin conversia la chirurgia deschisă.
Tehnica laparoscopică se asociază cu o rata foarte mică a complicațiilor de
plagă dar cu prelungirea timpului operator cu o rată medie de 68.25 minute (62 -80
minute). Timpul operator mai lung poate fi explicat și prin prezența unor timpi
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operatori adiționali față de chirurgia clasică: poziția pacientului după inducția
anestezică, montarea echipamentului laparoscopic, creearea pneumoperitoneului și
introducerea trocarelor de lucru.
Seromul postoperator poate fi o altă complicație deoarece sacul herniar rămâne
pe loc în abordul laproscopic. În aceste condiții purtarea brâului de contenție previne
formarea seromului asociindu-se subiectiv și cu o scădere a durerii postoperatorii
precum și cu o mobilizare mai bună a pacienților.
Locul de inserție a trocarelor nu necesită sutura aponevrozei nefiind raportate
în literatură hernii la acest nivel, excepție făcând pacienții cu țesut celular sucutant slab
reprezentat care sunt suturați la locul de inserție a trocarelor de 10 mm.
Abordul laparoscopic are o rată mică de conversie și se asociază cu durere mică
postoperatorie, foarte rare complicații de plagă, spitalizare de scurtă durată precum și
o rată mică de recidivă ( sub 5%) explicând astfel tendința modernă în alegerea acestei
opțiuni terapeutice. Arroyo într-un studiu de urmărire de 64 de luni a pacienților cu
hernie ombilicală operați arată o rată de recidivă scăzută după protezare comparativ cu
sutura primară (1% vs. 11%) iar într-un alt studiu efectuat pe 100 de pacienți rezultatele
au fost net favorabile pentru cei protezați (11.5 vs. 0%) cu rezultate similare în privința
complicațiilor de plagă (13,14).
Hernia ombilicală este o patologie frecvent întâlnită și adesea considerată un
simplu defect al peretelui abdominal. Cu toate acestea poate reprezenta o adevărată
provocare pentru chirurgi, rezultatele pe termen lung nefiind cele preconizate.
Fiecare din tehnicile chirurgicale utilizate (deschisă, laparoscopică, robotică)
au indicațiile și contraindicațiile proprii acestea fiind influențate de statusul clinic al
pacienților. Intervenția clasică este mai frecvent indicată la herniile ombilicale de mici
dimensiuni abordul fiind reprezentat de o mică incizie periombilicală.
Protezarea defectului herniar reduce riscul de recidivă dar se asociază mai
frecvent cu complicații de plagă.
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Chirurgia robotică deși prezintă multiple avantaje se asociază din păcate cu o
valoare foarte mare a costurilor de utilizare ceea ce fac ca această metodă să fie puțin
agreată de majoritatea chirurgilor.
Laparoscopia este utilizată în special la pacienții obezi sau la cei la care există
un risc crescut de apariție a complicațiilor de plagă (diabet, ciroză hepatică, omfalită).

Concluzii
Tehnica laparoscopică IPOM reprezintă o provocare chirurgicală datorită
dificultăților tehnice și a curbei de învățare acestea fiind influențate de abilitatea
chirurgicală de a rezolva această patologie într-un spațiu de lucru limitat și prin
intermediul instrumentelor laparoscopice.
După atingerea experienței chirurgicale tehnica IPOM (IPOM plus) reprezintă
o opțiune serioasă de rezolvare a herniei ombilicale, contraindicațiile majore ale
tehnicii fiind doar cele superpozabile tehnicilor clasice (contraindicații anestezice,
bolile pulmonare, cardiace, hepatice a căror prezență ar impune mai degrabă
expectativă).
Cea mai bună abordare chirurgicală a herniei ombilicale se bazează pe
experiența și abilitățile tehnice ale chirurgului la care se adaugă vărsta și
comorbiditățile

pacientului,

precum

și

dimensiunile

defectului

parietal

și

particularitățile anatomice individuale.
Am obținut consimțământul informat al pacientei pentru publicarea acestor
date.
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Introducere
Pleurita acută este o afecțiune inflamatorie a pleurei. Clasic era denumită
”pleurezia uscată”, ținând cont de absența colecției pleurale decelabile clinic sau
radiologic. Ea reprezintă o etapă evolutivă către pleurezia exsudativă. Simptomul
principal este reprezentat de durerea pleurală, care este localizată în zona de proiecție
a inflamației pleurale, dar iradierea este caracteristică, la nivelul umărului ipsilateral,
atunci când inflamația afectează pleura diafragmatică. Principala cauză a pleuritei
propriu-zise este reprezentată de infecțiile cu virusuri cu tropism respirator, dar poate
fi produsă și de infecția micobacteriană (pleurezia tuberculoasă), situație în care doar
prima etapă este ”uscată”, ulterior devine exsudativă. Durerea pleuritică apare și întro serie de alte boli, unele severe, cu care se impune diagnosticul diferențial (embolia
pulmonară, pneumotoracele spontan, boli cardiace) (1, 2).

149

Prezentarea cazului
Pacientul în vârstă de 21 de ani, provenind din mediul urban, student, s-a
adresat serviciului de urgență al unui spital universitar acuzând durere la nivelul
hipocondrului stâng și bazei hemitoracelui stâng.
Pacientul nu era în evidență cu patologie cronică, nu a fost supus niciunei
intervenții chirurgicale, iar antecedentele heredocolaterale nu ne-au reținut atenția.
Anamneza a fost negativă în ceea ce privește consumul de toxice și alergiile, iar
condițiile de viață și de muncă au fost considerate corespunzătoare, fără riscuri pentru
sănătate. Nu urma tratamente cronice la momentul prezentării.
Simptomele au debutat brusc, cu 5 zile anterior consultației. Inițial pacientul a
resimțit o durere cu caracter de arsură în hipocondrul stâng și la baza hemitoracelui
stâng, lateral și anterior, accentuată de mers, mai ales de mersul rapid, de tuse și de
inspirul profund. La foarte scurt timp s-a asociat o durere surdă, tenace, cu caracter de
constricție la nivelul umărului stâng. Ancheta epidemiologică nu a relevat vreun posibil
contact infecțios. Durerea, cu localizările prezentate mai sus, s-a accentuat progresiv,
devenind supărătoare. Pacientul nu si-a autoadministrat medicamente.
Apetitul, curba ponderală, micțiunea și defecația nu au fost influențate, dar
somnul a fost perturbat de durere.
Examenul obiectiv la prezentare a notat afebrilitatea; TA 120/80 mmHg, puls
85 bătăi/min, IMC 24 kg/m2; stare normală a tegumentelor si țesutului adipos;
examenul cavității bucale a relevat eritem al pilierilor amigdalieni și amigdalelor
palatine, fără depozite sau pseudomembrane; nu am palpat adenopatii; examenul
articulațiilor a fost normal, inclusiv cel al articulației scapulo-humerale stângi, fără
sensibilitate la palparea și mobilizarea acesteia, fără sensibilitate în punctele
periarticulare; frecvența respiratorie a fost normală, iar auscultația pulmonară a
constatat murmurul vezicular fiziologic, fără prezența ralurilor sau a altor zgomote
supraadăugate; zgomote cardiace ritmice și sincrone cu pulsul periferic; abdomen
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suplu, cu sensibilitate ușoară în hipocondrul stâng și la nivelul rebordului costal stâng,
fără alte modificări.
Interpretarea clinică a fost de sindrom pleural stâng, ținând cont de
localizarea durerii, dependența sa de mișcările respiratorii și iradierea la nivelul
umărului; vârsta a constituit un alt argument în sprijinul unei pleurezii; contextul
epidemiologic nu a fost evident anamnestic, dar eritemul pilierilor amigdalieni susține
ipoteza unei infecții virale respiratorii intercurente.
Se impune excluderea câtorva boli care constituie diagnostice diferențiale:
- herpes zoster – pacientul nu recunoaște istoricul de varicelă sau herpes zoster;
iradierea la nivelul umărului nu poate fi explicată; în această boală durerea urmează un
traseu intercostal/subcostal, fiind accentuată de inspirul profund; absența erupției
caracteristice poate constitui un contraargument, dar merită menționat faptul că
herpesul zoster recunoaște o fază pre-eruptivă, deci acest diagnostic clinic poate fi
păstrat spre a fi supus probei timpului; sensibilitatea la palparea spațiului intercostal
afectat este de obicei importantă, ceea ce nu a fost cazul pacientului examinat;
- nevralgia intercostală – etiologia acesteia poate fi infecțioasă (virală) sau poate
reprezenta suferința unei rădăcini spinale (radiculopatie) de cauză vertebrală
(degenerativă sau traumatică); contextul epidemiologic (dedus indirect, secundar
prezenței eritemului amigdalian) ar putea constitui un argument pentru nevralgia
intercostală virală; vârsta tânără și absența istoricului de traumatism, alături de
examenul obiectiv normal al regiunii dorsale (mușchi, coloană vertebrală) exclud
patologia vertebrală; durerea asociată nevralgiei intercostale este localizată pe traseu
intercostal; sensibilitatea este, de obicei, mai intensă decât cea constatată la pacientul
examinat;
- periartrita scapulohumerală a fost exclusă, ținând cont de lipsa completă a
sensibilității periarticulare la palparea sau mobilizarea articulației;
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- suferința stomacului sau pancreasului – chiar dacă sediul principal al durerii ar putea
aduce în discuție aceste suferințe, absența oricăror manifestări digestive constituie un
puternic contraargument;
- embolia pulmonară, o cauză de durere toracică de origine pleurală, a fost exclusă prin
lipsa dispneei, tahi-/polipneei, cianozei, a contextului emboligen (lipsa completă a
factorilor de risc pentru boala tromboembolică și a semnelor clinice de tromboză
venoasă profundă); scorul Wells avea valoarea zero;
- pneumotoracele spontan – asociază de obicei dispneea, recunoaște uneori fumatul ca
factor de risc și apare (uneori, dar nu întotdeauna) într-o serie de situații particulare,
caracterizate prin variații ale presiunii exterioare (zbor cu avionul la mare altitudine,
scufundare la adâncime) sau intratoracice (tuse);
- durerea cardiacă (coronariană sau pericardică) pot fi localizate în hipocondrul stâng;
caracterul este de obicei de apăsare/constricție; pentru durerea pericardică se descrie
poziția antalgică de ”rugăciune mahomedană”, care nu a ameliorat durerea pacientului
examinat; factorii de risc ai bolii coronariene au lipsit în cazul pacientului nostru, iar
caracterul durerii ne-a îndepărtat de această patologie;
- disecția de aortă – localizarea durerii, valorile normale ale tensiunii arteriale, simetria
pulsului la membrele inferioare și absența unui traumatism au făcut improbabil acest
diagnostic; am ținut cont și de habitusul pacientului, care ne-a îndepărtat de o boală a
colagenului de tipul sindromului Marfan.
Analizele de laborator au evidențiat sindromul inflamator: ușoară leucocitoză
(12200 leucocite/mm3; v.n. < 11000/mm3), cu neutrofilie (procent normal de neutrofile
= 67,3%, dar neutrofilie absolută = 8200 neutrofile/mm3; v.n. < 7500/mm3; creșterea
explicată prin leucocitoză), cu limfocite normale (atât ca procent din totalul
leucocitelor = 22,2%, cât și în valoare absolută = 2720 limfocite/mm3); după câteva
zile de la prima prezentare a fost efectuat testul Quantiferon, care a exclus tuberculoza.
ECG a fost normală, fiind astfel excluse cardiopatia ischemică, pericardita și embolia
pulmonară (Fig. 1). Ecografia abdominală a pus în evidență, la examinarea
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retroperitoneului cu transductorul de părți moi, multipli ganglioni de aspect inflamator,
cu axul lung < 1 cm (Fig. 2). Aspectul poate fi interpretat ca limfadenită mezenterică
reactivă, vizibilă mai ales la persoanele tinere în timpul unor infecții acute de căi
respiratorii superioare, fiind expresia ”pasajului” enteral al virusului cauzal, chiar în
lipsa manifestărilor digestive specifice.

Fig. 1. ECG
Ecografia pleurală a relevat o minimă colecție pleurală stângă (câțiva mililitri
în sinusul costo-diafragmatic), fără îngroșări pleurale (Fig. 3). Radiografia toracică a
surprins o accentuare ușoară a interstițiului pulmonar (Fig. 4); colecția pleurală stângă,
descrisă anterior, nu a fost vizibilă radiologic; au fost excluse pneumonia francă
lobară/segmentară și pneumotoracele spontan.
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Fig. 2. Ecografia abdominala – ganglion mezenteric reactiv.

Fig. 3. Colecție pleurală stângă în cantitate foarte mică.
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Fig. 4. Radiografia toracică – accentuarea interstițiului pulmonar.
În urma investigațiilor imagistice şi de laborator, pornind de la interpretarea
clinică de mai sus, am stabilit următorul diagnostic:
•

Pleurită stângă, probabil virală

- clinic - sindromul pleural stâng
- bioumoral – leucocitoza
- ecografic – minimă colecție în sinusul costofrenic stâng
- etiologia probabil virală – asocierea anginei eritematoase cu aspect sugestiv pentru
etiologia virală, absența tabloului clinic și radiologic sugestiv pentru pneumonia
bacteriană (nu se poate exclude o infecție bacteriană ”atipică”); testul Quantiferon
negativ.
• Angină eritematoasă, probabil de etiologie virală – aspectul amigdalelor și
pilierilor la examenul clinic
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•

Pneumonie interstițială ?

- clinic nu există argumente (de aceea am menținut semnul de întrebare)
- leucocitoza
- absența argumentelor clinice, biologice sau imagistice pentru o infecție bacteriană
”tipică”
- aspectul radiologic sugestiv si contextul (asocierea pleuritei și anginei eritematoase)
•

Limfadenită mezenterică reactivă

- contextul de pleurită, angină eritematoasă și posibilă pneumonie interstițială
- constatarea ecografică a adenopatiei mezenterice de aspect ”inflamator”
Tratamentul administrat/recomandat:
- în serviciul de urgență i s-a administrat intravenos 1 fiolă Ketoprofen 100 mg/2 ml –
cu viză patogenetică (antiinflamatorie) și simptomatică (antialgică), având ca efect o
ușoară ameliorare simptomatică;
- la externare i s-a recomandat tratament etiologic (Levofloxacină 500 mg 1 cpr/zi p.o.,
timp de 7 zile; antibioticul a fost ales pentru acțiunea sa asupra germenilor ”atipici”,
dar și asupra celor ”tipici”, în cazul asocierii acestora) și antialgic-antiinflamator
(Ketonal-duo® 150 mg 1 cpr/zi timp de 3 zile, la nevoie 1 cpr Algocalmin® 500 mg,
maximum 3 cpr/zi).
Evoluția a fost favorabilă sub acest plan terapeutic, simptomele fiind mult
diminuate la controlul de la 3 zile (întrucât controlul a fost efectuat în alt serviciu
medical, nu dispunem de imagini ecografice sau radiologice de control); după cca 1
săptămână pacientul ne-a relatat telefonic dispariția completă a simptomelor.
Prognosticul este favorabil sub toate aspectele (quo ad sanationem, quo ad
laborem și quo ad longitudinem vitae; prognosticul quo ad vitam nu a intrat în discuția
în cazul acestei patologii complet benigne).
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Discuții
Particularitatea cazului a constat în apariția pleuritei, tipice ca prezentare
clinică, în lipsa unui context epidemiologic evocator. Adevărata particularitate a
situației clinice și motivul pentru care am prezentat acest caz, a fost modul de stabilire
a diagnosticului. Faptul că am constatat ecografic acea cantitate foarte mică de lichid
în sinusul costodiafragmatic ne-a furnizat certitudinea diagnosticului de pleurită și nea permis să ne îndepărtăm de celelalte diagnostice diferențiale. Vom reveni asupra
acestei aparente contradicții între termenul de ”uscată” asociat pleuritei și prezența
lichidului pleural.
Pleurita, numită și ”pleurezie uscată”, este consecința inflamației celor două
foițe pleurale. Cauza inflamației este localizată de obicei la periferia plămânului și se
propagă la pleura viscerală, ulterior la cea parietală (2). Pleura viscerală nu are
terminații nervoase nociceptive, durerea pleuritică fiind consecința inflamației pleurei
parietale. De aici și localizarea precisă a durerii în zonele de inervație cutanată a
nervilor stimulați (1, 2).
Academia Medicilor de Familie Americani recomandă abordarea patologiei
pleurale pornind de la durerea pleurală (pleuritică). Acest simptom determină de obicei
prezentarea pacientului la consultație, iar realizarea diagnosticului diferențial într-o
manieră algoritmizată permite stabilirea etiologiei sindromului pleural (1, 2).
Eliminarea emboliei pulmonare (3), infarctului miocardic acut (4), pericarditei și
pneumotoracelui spontan, conduce investigația etiologică în zona patologiei
inflamatorii. Cauza cea mai frecventă este reprezentată de infecțiile virale respiratorii:
Coxsackie, virusul respirator sincițial, virusurile gripale și paragripale, virusul urlian,
adenovirusurile, citomegalovirusul și virusul Epstein-Barr (1).
Probele inflamatorii, serologia pentru diversele virusuri, culturile din spută,
constituie mijloace de diagnostic. Examenul radiologic toracic completează
investigația sindromului pleural (1).
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Deși în SUA ecografia ca mijloc diagnostic este privită mai mult prin prisma
dezavantajelor (lipsa reproductibilității și dependența de operator), totuși este
menționată ca o posibilitate de evaluare, mai ales la patul bolnavului, putând fi utilizată
și pentru ghidarea unor puncții diagnostice sau chiar terapeutice (1). Majoritatea
studiilor despre rolul ecografiei în evaluarea sindromului pleural au fost publicate în
țările europene (5, 6, 7).
În ceea ce privește rolul ecografiei în diagnosticul și caracterizarea colecțiilor
pleurale, se poate stabili pe această cale prezența, natura și volumul lichidului pleural,
iar intervenția terapeutică este mai precisă și mai lipsită de riscuri atunci când este
ecoghidată (8).
Problematica rolului ecografiei în diagnosticul pleuritei a fost mai puțin
abordată în literatura de specialitate. Preocupări în acest sens există încă din anii ’90.
Un colectiv german a publicat un studiu pe 47 pacienți cu pleurită. Au fost astfel
sistematizate câteva elemente care pot fi regăsite ecografic: îngroșarea neregulată a
foițelor pleurale, colecții lichidiene mici localizate bazal sau suspendate (9). Un studiu
italian efectuat într-un serviciu de urgență a menționat tangențial problema pleuritei
(5).
Revenind la prezentarea clinică a pacienților cu pleurită, este cunoscut faptul
că se poate palpa și ausculta frecătura pleurală. Aceasta a fost considerată consecința
depozitelor fibrinoase care se freacă în timpul mișcărilor respiratorii, producând acele
vibrații (10). Studiile ecografice au arătat însă că este vorba despre o îngroșare
neregulată a foițelor, cu apariția unor mici noduli (5, 8, 9).
Prezența la pacienții cu pleurită a unei mici cantități de lichid la baza pleurei,
în sinusul costodiafragmatic, care poate fi evidențiată ecografic, dar nu poate fi
detectată clinic sau radiologic, are o dublă valență:
- are o utilitate practică deosebită – la pacienții fără afectare pleurală lichidul NU este
prezent în pleură, astfel încât, detectarea sa ecografică arată afectarea pleurei; autorii
italieni numesc acest tip de suferință pleuro-pulmonară ”radio-ocultă”;
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- reprezintă o bornă kilometrică și un pas înainte în ceea ce privește înțelegerea acestor
afecțiuni; ceea ce se considera a fi o afectare pleurală fără exsudație se dovedește o
etapă în istoria naturală a acestui tip de suferință pleurală, în care lichidul deja format,
depășind cadrul aspectului normal ecografic, este încă înafara ”câmpului vizual” al
radiologiei.
Am prezentat deci cazul unui pacient cu pleurită, probabil virală, la care
ecografia a avut o contribuție majoră în stabilirea apartenenței pleurale a simptomelor.
Pacientul a semnat consimțământul la momentul internării, după ce i-au fost
explicate natura bolii și a intervențiilor medicale propuse. Pacientul a fost de acord cu
utilizarea datelor sale medicale, anonime, în scopuri științifice și pedagogice.
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Introducere
Oxidul de carbon este un gaz toxic, incolor, inodor, care apare în urma arderilor
incomplete a substanțelor ce conțin carbon. Acesta se poate găsi în mine, în fumul de
țigară, în incendii alături de alte substanțe rezultate în urma arderii. Având o densitate
apropiată de cea a aerului se poate detecta la orice înălțime într-o încăpere, putând trece
prin pereți, astfel se poate explica gradul atât de ridicat de periculozitate (1).
Intoxicația cu monoxid de carbon este una dintre cele mai frecvente intoxicații.
Acesta pătrunde în organism prin arborele respirator, traversează membrana alveolocapilară și se fixează de hemoglobină, față de care are o afinitate cuprinsă între 200300 ori mai mare decât cea a oxigenului. În urma acestui proces se formează
carboxihemoglobina, acesta împiedicând oxigenarea sângelui, producând în final o
asfixie de tip anoxic.
În funcție de concentrația carboxihemoglobinei se pot întâlni următoarele
simptome: o concentrație de 10 % poate apărea în mod normal la persoanele fumătoare,
fără acuze semnificative; între o concentrație de 10-25% se observă îngreunarea
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respirației la efort, situație de asemenea întâlnită la fumătorii cronici. Simptomele
majore se observă de la o concentrație mai mare de 25%, acestea pot fi cefaleea, voma,
tulburările de vedere și de judecată. Însă la concentrații mai mari de 35 % viața victimei
poate fi pusă în pericol prin blocarea în mediu toxic din cauza confuziei, a semnelor de
paralizie sau sincopei. Decesul survine în mod cert la concentrații mai mari de 65 %
(2).
Un caz aparte îl constituie persoanele cu tare organice asociate sau cu existența
concomitentă a altor intoxicații, astfel valoarea carboxihemoglobinei la care se produce
decesul poate să scadă până la o concentrație de cca 35-40%.
Diagnosticul de intoxicație cu monoxid de carbon poate fi facil pus prin
evidențierea lividitățile cadaverice, acestea fiind roșii-aprinse, roșu-carmin. Această
culoare a lividităților este dată de cantitatea de oxigen rămasă liberă, nelegată de
hemoglobină și se mai poate întâlni și în hipotermie, respectiv în cadrul intoxicației cu
cianuri (3). Astfel se conturează încă o dată importanța datelor de anchetă, acestea
coroborate cu examenul obiectiv medico-legal conduc medicul legist spre diagnosticul
corect al cauzei morții într-un mod mai accesibil.
La examenul intern se mai remarcă sângele lichid, musculatura cu o colorație
roșie-cireașă, conjunctive roșietice, funingine în tractul respirator și digestiv (semn
vital - în momentul incendiului persoana era în viață) (4).
Alcoolul etilic este un lichid incolor, inflamabil, volatil, miscibil cu apa, având
un miros și gust caracteristic, fiind o componentă importantă în băuturile alcoolice.
Acesta poate pătrunde în organism pe cale transcutanată, respiratorie și cel mai
frecvent pe cale digestivă. Rolul major pe care îl are asupra organismului, constă în
deprimarea activității sistemului nervos, cu eliberarea centrilor subcorticali, astfel
„alcoolul nu creează vicii, ci scoate la iveală impulsurile reprimate” - V. Belis (1).
Intoxicația alcoolică are mai multe faze, cu simptomatologie variabilă în funcție
de concentrația acestuia în sânge. Se întâlnește inițial o stare de relaxare, cu o stare de
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bună dispoziție, urmată de scăderea reflexelor și a coordonării, iar la concentrații de
0,3-0,4 g/dl starea de inconștienta cu comă și în final exitus (5).
Am ales acest caz deoarece însumează intoxicația de alcool etilic cu cea de
monoxid de carbon, iar sursa celui din urmă prezintă o raritate în aceste zile. Nu în
ultimul rând stabilește limite bine definite în cazul unei morți violente accidentale sau
disimularea unui omor prin plasarea cadavrului într-un mediu potrivit.
Prezentarea de caz
Conform datelor de anchetă puse la dispoziție de către organele de cercetare
penală reținem că numitul MG, în vârstă de 67 ani, a fost găsit decedat la data de iulie
2019 în locuința sa din mediul rural. În seara anterioară susnumitul a fost contactat de
fratele acestuia, iar dimineața zilei decesului, serviciul 112 a fost anunțat de către
colocatarii blocului deoarece au simțit un miros specific de fum, miros ce provenea
dinspre apartamentul susnumitului.
În cadrul cercetării de la fața locului s-a găsit ușa de la intrarea în apartament
închisă pe interior, iar în dormitor, în decubit lateral drept, se afla victima MG.
Încăperea era încărcată de un fum negru, aerul fiind greu respirabil pentru organele de
anchetă și pentru cei din echipajul de salvare. Pereții camerei erau tapetați cu funingine
neagră, iar la cercetarea inițiala s-a constatat că punctul de pornire al acestui incendiu
era la nivelul aparatului electrocasnic, televizor (televizor cu tub).
Conform Fișei de urgență prespitalicească reiese că susnumitul a fost preluat la
ora 09:24, constatându-se lipsa semnelor pozitive de viață. GCS=3 pct. Din anamneză
reținem: „pacient de 67 ani găsit de către vecini în casă decedat, fără puls. La sosirea
echipajului prezenta arsuri pe tot corpul (a explodat televizorul) cenușă peste tot și
gaze. Diagnostic prezumptiv principal: Decedat. Nu se instituie manevre de
resuscitare.”
Stabilirea decesului în cadrul disciplinei de medicină legală se bazează pe lângă
semnele negative de viață, pe evidențierea semnelor morții reale. Acestea sunt: răcirea,
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deshidratarea, lividitățile cadaverice, rigiditatea și autoliza. Din aceste 5 semne la
examenul necroptic s-au pus în evidență două, lividitățile și rigiditatea. O
particularitate aparte pentru acest caz sunt lividitățile cadaverice, deoarece prezintă o
culoare roșu-carmin, dispuse pe partea anterioară a corpului, mai specific
corespunzător hemitoracelui drept, acestea nu pălesc la digitopresiune și sunt în faza
de imbibiție.
Medicul legist poate constata această culoare particulară a lividităților
cadaverice, mai sus menționate, în 3 ipostaze: în cazul hiportemie și în intoxicațiile cu
monoxid de carbon și cianuri. Coroborând datele obținute prin cercetarea de la fața
locului cu examenul obiectiv medico-legal, cauza morții a fost cel mai probabil
intoxicația cu monoxid de carbon.

Fig. 1. Cadavrul acoperit cu funingine și lividitățile cadaverice roșietice
La examenul extern al cadavrului se evidențiază colorația negricioasă a
acestuia, cu excepția zonelor axilare și abdomino-inghinale care au fost acoperite de
lenjerie intima (Fig. 1). Dorim să menționăm că victima nu prezenta arsuri
tegumentare, asa cum apare consemnat în fișa UPU. La mobilizarea cadavrului se
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observă exteriorizarea din cavitatea bucală de sânge hemolizat, cu aspect fărâmicios,
negricios în cantitate moderată. La deschiderea fantelor palpebrale, sclerele apar
roșietice, iar corneea este opacifiată (Fig. 2). Acest ultim semn, opacifiecarea corneei,
apare adeseori la victimele din incendii.

Fig. 2 – sclere roșietice, opacifierea corneei
Din examenul necroptic voi menționa doar aspectele patologice, care se întâlnesc la
nivelul următoarelor regiuni anatomice: Oro-faringian: buzele apar negricioase, fără
leziuni traumatice, iar limba cu mucoasa negricioasă, pe secțiune maronie (Fig. 3).

Fig. 3 – Limba acoperita de funingine
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În faringe, laringe și trahee, mucoasa este tapetată cu un conținut negricios,
păstos-particule și resturi de particule arse, funingine (Fig. 4, 5).

Fig. 4 - Esofag tapetat cu funingine

Fig. 5 - Traheea și bronhiile principale tapetate cu funingine
La nivelul toracelui: Traheea şi bronhiile prezintă mucoasa sidefiu-roșietică,
peretele tapetat cu un depozit negricios; ganglionii subcarinali cu dimensiuni
infracentimetrice, au culoare negricioasăși consistență obișnuită. Plămânii de culoare
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roz-cenușie pe fața ventrală și violacei pe fața dorsală, au consistență buretoasă și
crepitații diminuate; pe secțiune au culoare violacee-roșietică și se scurge sânge
negricios în cantitate redusă. Cord cu forma conica, greutatea de 312 g și dimensiuni
de 14/13/4 cm; cavitățile cordului sunt dilatate și conțin sânge lichid și coaguli lucioși;
endocard parietal, suplu, lucios; miocardul are culoare brună-roșietică și prezintă
numeroase benzi alb-cenușii, indurate, dispuse focal în grosimea peretelui posterior al
ventriculului stâng.
La nivel abdominal: Ficatul cu greutatea de 2100 g, de culoare brun-roșietică,
capsula netedă și marginile rotunjite; pe suprafața de secțiune parenchimul hepatic are
tentă gălbuie și aspect pestriț, scurgându-se o cantitate moderată de sânge negricios,
consistența obișnuită la digitopresiune. Sângele și musculatura prezintă o culoare brună
cu tentă roșietică.
La examenul necroptic s-au recoltat probe în vederea examenului histopatologic și toxicologic. Concluziile examenului histologic sunt: Stază sanguină și
edem meningo-cerebral. Stază pulmonară cronică. Particule de funingine intraalveolar
și intrabronșic (Fig. 6, 7). Miocardofibroză difuză interstițială și perivasculară.
Steatoză hepatică. Nefroangioscleroză.

Fig. 6 - Detaliu imagine 070, col HE, ob x20: Bronhie segmentară cu perete cartilaginos
ce prezintă marcate leziuni descuamative epiteliale și prezența periferică de fine
particule brun – negricioase – funingine.
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Fig. 7 - Detaliu imagine 070, col HE, ob x10. Parenchim pulmonar cu
modificări de autoliză, lumene bronșice de calibru mediu și mic cu marcate leziuni
descuamative epiteliale și prezența periferică de fine particule brun – negricioase
înglobate in mucus –funingine.
La examenul toxicologic se pune în evidență o alcoolemie de 3,61 0/00 alcool
etilic, iar carboxihemoglobinemia de 35 %. Precizăm că examenul toxicologic în
acest caz a fost unul țintit și nu unul general, deoarece au intervenit limitele prelucrării
acestor probe în centrele medico-legale de mici dimensiuni.
Concluziile Raportului de necropsie au arătat următoarele: moartea numitului
MG este violentă, ea s-a datorat intoxicației cu monoxid de carbon, în contextul
intoxicației alcoolice grad 3 și a tarelor organice asociate (miocardofibroză,
nefronagioscleroză, distrofie hepatică). Pe suprafața cadavrului nu s-au constatat
leziuni traumatice.
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Concluzii și Discuții
In Romania zilnic 12 locuințe sunt afectate de incendii cu cel puțin o victimă,
persoanele aflate în grupa de risc sunt copiii și vârstnicii. Se observă un grad mai ridicat
la persoanele needucate cu un nivel de trai scăzut, la cele care consuma alcool și în
cazul fumătorilor în special în condiții de oboseala cronica (6).
Între anii 2010-2019 în Marea Britanie s-a efectuat un studiu privind sursele

incendiilor, în urma acestuia s-a observat că numărul de incendii produse din cauza
echipamentelor electrice - televizoare - este în scădere de la 166 incendii/an în 2010,
la 56 de cazuri în anul 2019 (7).
Dispozitivele cu plăci electronice, printre care regăsim și televizoarele au făcut
de multe ori obiectul unor rechemări la service din cauza lipiturilor cu deficiențe ale
componentelor sau a surselor de alimentare (în cele mai multe cazuri componenta
integrată). Aceste imperfecțiuni datorate procesului de fabricație se pot agrava odată
cu timpul și folosința electronicelor rezultând oxidarea circuitelor plăcii electronice,
implicit rezistenței electrice a acesteia ducând la încălzirea acesteia în timpul
funcționării. Cu toate că frecvent materialele utilizate în producerea carcaselor sunt
ignifuge, posibilitatea ca acestea să întrețină arderea nu este exclusă din cauza varietății
materialelor folosite de producători. Datorită proprietăților sale superioare, ca
rezistență la șocuri mecanice și duritate ridicată ABS-ul (acrilonitril-butadien-stiren)
este cel mai utilizat material pentru producerea carcaselor dispozitivelor electronice
inclusiv ale televizoarelor. Acesta însa expus la temperaturi ridicare, întreține arderea,
din cauza vaporilor emanați. În urma arderii acestui material regăsim monoxidul de
carbon și acidul cianhidric.
Consimțământul informat a fost obținut înainte de utilizarea datelor despre
pacient în pregătirea prezentării cazului.
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Introducere
Neuromielita optică (NMO) cunoscută și sub numele de Boala Devic este o
afecțiune autoimună, inflamatorie și demielinizană a sistemului nervos central, în care
se produc leziuni, cu predilecție, la nivelul nervilor optici și al măduvei spinării (1).
Afectarea acestora, de obicei severă, poate fi succesivă sau simultană. Caracteristica
principală a NMO este debutul acut sau subacut cu cecitate mono sau bioculară, urmată
sau precedată de mielită transversă sau ascendentă (2).
Devic si Gault (3,4) în secolul trecut, au fost primii care au documentat o serie
de cazuri de pacienți, la care nevrita optică s-a asociat cu mielita, cu implicații clinice
importante manifestate prin tulburări de vedere severe, uni sau bilaterale şi deficite
motorii la nivelul membrelor inferioare, invalidante. Mult timp, nu s-a facut o distincție
clară între Scleroza Multipla (SM) şi Boala Devic (5-10), considerându-se că cele două
entități reprezintă aceeași boală, cu expresie fenotipică diferită. Evidențe ulterioare au
demonstrat însă, că NMO reprezintă o entitate aparte față de celelalte patologii cu
mecanism imun și leziuni demielinizante. În 2004 la pacienții cu NMO, s-a reușit
identificarea unui anticorp împotriva canalului de apă aquaporin 4 (anti-AQP4),
anticorp considerat astăzi ca element de diagnostic diferențial extrem de important cu
SM (1,2).
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NMO poate determina leziuni care sa nu se limiteze numai la nervul optic și
măduva spinării, astfel sunt consemnate în unele cazuri și afectări la nivelul trunchiului
cerebral, diencefalului, area postrema, corpului calos, capsula internă și substanța albă
subcorticală. De asemenea, nu toți pacienții cu NMO prezintă anticorpii anti AQP-4,
in aproximativ 20% din cazuri fiind detectată prezența unui alt anticorp „anti-MOG”,
fapt ce denotă, în pofida unui tablou clinic asemănător, un mecanism fiziopatologic
diferit (1).
Incidența NMO este mai mare la femei, de până la de 10 ori mai mare decât la
bărbați, vârsta medie de debut fiind intre 32 și 45 de ani, dar există și cazuri descrise
la copii, precum și la adulții trecuți de 45 de ani (11).
În ceea ce privește tratamentul medicamentos al NMO, pentru pacienții cu
atacuri acute sau recurente de NMO, se recomandă administrarea de metilprednisolon
în doză de 1 gram pe zi, timp de trei până la cinci zile consecutiv (grad de evidență
2C). Pentru pacienții cu simptome severe, care nu răspund la glucocorticoizi, este
indicată plasmafereza (grad de evidenta 2C). Aceasta este cu atat mai eficientă cu cat
administrarea sa este mai precoce, ca terapie adjuvantă la glucocorticoizi (12,13,14).
Avand în vedere posibilitatea de recurență a simptomatologiei clinice și antrenarea
unei dizabilități severe neurologice, se recomandă, cât mai precoce, după stabilirea
diagnosticului de NMO, administrarea unei terapii imune pe termen lung. Pentru
pacienții cu NMO seropozitivi pentru anticorpii IgG aquaporin-4 (AQP4) este indicat
tratamentul cu eculizumab (anticorp intreg, umanizat ce leaga proteina C5 a
complementului), acest agent terapeutic dovedindu-se extrem de eficient în reducerea
ratei de recidivă (12,13,14). Pentru pacienții care îndeplinesc criterii de diagnostic
pentru NMO dar nu prezintă Ac anti AQP4-IgG sau au un statut al Ac anti AQP4-IgG
necunoscut, agenții imunosupresori alternativi includ rituximab (anticorp intreg,
himeric, indreptat împotriva proteinei CD20), azatioprina sau micofenolat.
Imunosupresia va fi continuată timp de cel puțin cinci ani, pentru pacienții care
sunt seropozitivi pentru AQP4-IgG, inclusiv pentru cei care prezintă un singur atac,

172

deoarece riscul de recidivă este foarte ridicat (12,13,14). Cu toate acestea, regimul
optim de tratament și durata acestuia pentru NMO, cu sau fără seropozitivitate pentru
AQP4, nu sunt încă precis stabilite.
Evoluția naturală a NMO este una de deteriorare treptată din cauza acumulării
deficitelor vizuale, motorii, senzoriale și ale disfuncțiilor vezicii urinare, în urma
atacurilor recurente. Ratele de invaliditate și mortalitate pe termen lung sunt mari
(12,13,14).

Prezentare de caz
Pacienta, în vârstă de 34 de ani, s-a prezentat în serviciul de neurologie,
acuzând scăderea acuității vizuale la ochiul stâng și scăderea forței musculare, însoțită
de parestezii ascendente, la nivel crural stâng. Simptomatologia a fost progresivă,
debutând cu 8 zile anterior prezentării. Simptomele dominante au fost parestezii cu
caracter ascendent, deficit de forță musculară distal la nivelul membrului inferior stâng
și tulburări sfincteriene de tip retenție de urină.
Din istoricul personal al pacientei, reținem în luna iulie a anului 2012, o
internare în același serviciu de neurologie, pentru parestezii și deficit motor
hemicorporal stâng. Imagistica prin rezonanță magnetică (IRM) cerebrală cu substanță
de contrast (gadolinium) a decelat, atunci, multiple leziuni chistice diseminate la
nivelul emisferului cerebral drept şi la nivelul corpului calos, cu aspect sugestiv pentru
leziuni parazitare - cel mai probabil neurocisticercoză în forma veziculară. Anticorpii
anti Taenia solium de tip IgG au fost negativi. La indicația medicului specialist în boli
infecțioase, s-a inițiat tratamentul antiparazitar (400 mg albendazol în priză unică, timp
de 3 zile consecutive, cu repetarea aceleiași administrări la 3 săptămâni).
În anul 2014, pacienta a prezentat un prim episod de nevrită optică stângă, când
s-a ridicat suspiciunea unei boli de demielinizare a sistemului nervos central la debut.
Examenul lichidului cefalo-rahidian (LCR) a fost normal (fără modificări ale indexului
IgG, absența benzilor oligoclonale IgG). Bilanțul infecțios (test HIV combinat, Ag
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Hbs, Ac anti HCV, Ac anti Borrelia IgM si IgG, VDRL calitativ si cantitativ) a fost
negativ, dar se reține prezența anticorpilor antinucleari şi o crioglobulinemie.
Ulterior, pacienta a prezentat 4 episoade de nevrită optică dreaptă, dar nu a fost
evaluată neurologic, fiind plecată din țară. Din proprie inițiativă, a urmat doar
tratament cortizonic la domiciliu.
Examenul obiectiv neurologic la internarea actuală a demonstrat scăderea
acuității vizuale la ochiul stâng, monopareză crurală stângă, hipoestezie exteroceptivă
la nivelul hemicorpului drept cu nivel de sensibilitate la D5-D7, scăderea simțului
vibrator crural stâng și tulburări sfincteriene de tip retenție urinară.
Examenul obiectiv general nu a evidențiat modificări patologice.
Probele imunologice (Factor Reumatoid, Anticorpi anti proteina C citrulinata,
Anticorpi anti AQP 4, Anticorpi anti nucleari, Anticorpi anti ADN dublu catenar,
Anticorpi anti mitocondriali, Anticorpi anti sclero-70, Anticorpi anti SS-A, anti SS-B,
Anticorpi anti Borrelia tip IgM si IgG, test HIV combinat) au pus în evidență doar
prezența anticorpilor anti Aquaporină 4 în titru de 1/32 și a anticorpilor antinucleari în
titru de 1/10. De menționat că dozările enzimei de conversie a angiotensinei și testul
VDRL au fost negative.
Consultul oftalmologic a evidențiat la ochiul stâng scăderea acuității vizuale și
modificări de câmp vizual cu scotom central, tomografia computerizata oculară
decelând scăderea stratului de fibre nervoase retiniene la ambii ochi.
Examenul potențialelor evocate vizuale a decelat latența undei P100 prelungită
bilateral (270 de milisecunde pe stânga, comparativ cu 230 de milisecunde pe dreapta).
Examinarea IRM de coloană cervico-dorsală (3 TESLA) a evidențiat prezența
unor leziuni demielinizante extinse la nivelul măduvei cervicale cu balonizarea
măduvei adiacente şi priză de contrast.
Examenul imagistic IRM cerebral şi de orbită cu substanță de contrast (3
TESLA) a ilustrat modificări specifice de nevrită optică stângă intra şi extraorbitare cu
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priză de contrast, precum şi prezența unor leziuni lichidiene milimetrice vechi la
nivelul emisefrului cerebral drept.

Figura 1. Examen IRM coloană cervicală cu gadolinium, secțiune sagitală,
secvență T2-leziune demielinizantă extinsă la nivelul măduvei cervicale, cu
balonizarea măduvei adiacente şi priză de contrast.

Figura 2. Examen IRM coloană cervico-dorsală cu gadolinium, secvență
sagitală STIR-leziuni demielinizante la nivelul măduvei cervicale şi dorsale ( leziuni
substanţă albă şi substanță cenușie)
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Figura 3. Examen IRM cerebral şi de orbită, sectiune axiala secventa T1îngroșarea nervului optic stâng

Figura 4.Examen IRM cerebral şi de orbită, secțiune axială, secvență T2ingroşarea nervului optic stâng cu captarea substanţei de contrast (edem perilezional)
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Figura 5. Examen IRM cerebral, secțiune coronară STIR- leziuni focale
milimetrice vechi, lichidiene, emisfer drept (interpretate iniţial ca leziuni chistice
parazitare-neurocisticercoză în formă veziculară)

Diagnostic diferențial
Diagnosticul diferențial pentru NMO trebuie făcut în primul rând cu SM, care
este cea mai frecventă patologie de demielinizare a sistemului nervos central.
Alte entități care pot prezenta aspecte similare (rar) sunt encefalomielita acută
diseminată, lupusul eritematos sistemic și boala Behçet (15-17).
Leziunile măduvei spinării cu extensie longitudinală nu sunt specifice pentru NMO.
Acestea s-au descris și în sindromul Sjögren, neuro-Behçet, sarcoidoză, SM, encefalita
cu anticorpi anti receptor de glutamat (17-19).
Alte afecțiuni care pot genera leziuni medulare longitudinale includ tumorile
intratecale, malformațiile vasculare (fistula durală arterio-venoasă spinală), infarctul
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arterei spinale anterioare, deficitul de vitamină B12, radioterapia, infecțiile cu HIV-1,
HTLV-1, Boala Lyme (17-19).
NMO se diferențiază de alte boli de demielinizare a sistemului nervos central,
prin neuropatogeneză, evoluția clinică, abordare terapeutică si prognostic.
Se diferențiază de SM, forma recurent remisivă, prin absența leziunilor
cerebrale demielinizante tipice (dispuse periventricular, de aspect ovoid sau
juxtacorticale cu lezarea fibrelor U), absența benzilor oligoclonale in LCR ( în 70%80% din cazuri) și o pleiocitoza mai crescută (2).
Apariția necrozei și a cavitătii medulare (2), afectarea atât a substanței albe cât
și a substanței cenușii (20), îngroșarea vasculară semnificativă cu infiltrat inflamator
minim, afectarea a mai multe segmente longitudinale continue, aspectul IRM medular
tipic, precum și prezenta Anticorpilor anti AQP4 (21-24 și 25,26) sau a Anticorpilor
anti proteina oligodendrocitară a mielinei (27,28) constituie elemente paraclinice
esențiale în diagnosticul diferențial cu SM. De mentionat ca apariția unor leziuni
demielinizante tipice pentru SM asociate cu prezența Ac AQP4 nu poate exclude
diagnosticul de boala Devic. Mielopatia si nevrita optică în cadrul NMO tind sa fie
mult mai severe decât în SM, cu șanse mai reduse de recuperare.
O altă entitate în diagnosticul diferențial o constituie Sleroza Concentrică Balo
(fără anticorpi anti AQP 4), în care leziunile cerebrale evidențiate la examinarea IRM
au o structură stratificată (alternarea de zone inelare hipo și hiperintense cu aspect de
bulb de ceapă) (2).
La pacienta noastră, având în vedere tabloul clinic și rezultatele
investigațiilor imagistice, precum si prezența Ac anti AQP 4, s-a stabilit diagnosticul
de neuromielită optică seropozitivă (conform criteriilor actuale de diagnostic:
afecțiune din spectrul neuromielitei optice, cu afectare atât optică cât şi medulară şi Ac
anti AQP4 pozitivi).
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Criteriile de diagnostic la pacienții adulți cu neuromielită optică
Criteriile de diagnostic pentru NMO cu Ac anti AQP4-IgG
1. Cel puțin o caracteristică clinică de bază
2. Test pozitiv pentru Ac anti AQP4-IgG folosind metoda de dozare cea mai avansată
(recomandată testarea celulară)
3. Excluderea diagnosticelor alternative
Criteriile de diagnostic pentru NMO fară Ac anti AQP4-IgG sau NMO cu Ac
anti AQP4-IgG nedetectați
1. Cel puțin două caracteristici clinice de bază apărute ca urmare a unuia sau mai
multor episoade clinice de atac, care să îndeplinească următoarele aspecte:
a. Cel puțin o caracteristică clinică de bază care să fie nevrita optică, mielita acuta cu
mielita transversă longitudinală extinsă (MTLE), sau sindrom de aria postrema
b. Diseminare în spațiu (două sau mai multe caracteristici clinice de bază)
c. Îndeplinirea cerințelor RMN suplimentare, după caz
2. Test negativ pentru Ac anti AQP4-IgG, folosind cele mai performante metode de
detectare, sau cu testare indisponibilă
3. Excluderea diagnosticelor alternative
Caracteristici clinice de bază
1. Nevrita optică
2. Mielita acută
3. Sindromul ariei postrema: Episoade de sughiț inexplicabil sau grețuri şi vărsături
4. Sindroame de trunchi cerebral acute
5. Narcolepsie manifestă sau sindrom diencefalic acut (cu expresie clinică) cu leziuni
diencefalice pe IRM specifice pentru NMO
6. Sindrom cerebral simptomatic cu leziuni cerebrale specifice pentru NMO
Criterii IRM adiționale pentru NMO fară Ac anti AQP4-IgG si NMO cu status
AQP4-IgG necunoscut
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1. Nevrită optică acută: Necesită IRM cerebral care sa evidențieze (a)aspect normal
sau leziuni demielinizante nespecifice a substanței albe, sau (b) IRM de orbită cu
leziune de nerv optic cu hipersemnal în T2 sau în secvența T1 - priză de contrast
perilezional extinsă pe mai mult de jumătate din lungimea nervului optic afectat sau
care să cuprindă chiasma optică
2. Mielita acută: necesită leziuni intramedulare, cu expresie IRM, extinse pe 3 sau
mai multe segmente contigue (MTLE) sau 3 sau mai multe segmente contigue de
atrofie focală a maduvei spinării, la pacienți cu antecedente de mielită acută
3. Sindromul ariei postrema: necesită asocierea leziunilor maduvei dorsale/ariei
postrema
4. Sindroame de trunchi cerebral acute: necesită asocierea leziunilor periependimale
la nivelul trunciului cerebral
AQP4: aquaporina-4; IgG: imunoglobuline G; MTLE: mielita transversa
longitudinală extinsă; NMO: neuromielita optica.
Pe perioada internării, tratamentul administrat a constat din puls terapie cu
metilprednisolon 1g/zi, timp de 5 zile, asociat cu protector gastric și vitamine din
grupul B. În acest interval de timp simptomatologia a prezentat o tendință de regresie
în ceea ce privește deficitul motor si disfuncția urinară.
La externare, s-a continuat administrarea de metilprednisolon 16 mg pe zi, cu
scăderea dozelor cu 4 mg la 3 zile. S-a recomandat inițierea cât mai rapidă a terapei
imunosupresoare, Rituximab (de preferat), Ciclofosfamidă sau Azatioprină, controlul
dozării serice a Ac anti AQP4, precum şi evaluarea oportunității unei cure de
plasmafereza (5 ședințe) în caz de recurență severă sau titru de Ac anti AQP4 foarte
crescut (forme severe de NMO).
Pacienta a plecat în Germania, unde a urmat tratament cu Rituzimab. Revenind
în țară, la aproximativ 9 luni, ne-a comunicat telefonic, că a avut o evoluție favorabilă,
cu o ameliorare considerabilă a deficitului vizual si motor.

180

Concluzie
Particularitatea cazului este reprezentată de o simptomatologie la debut
nespecifică, cu aspect imagistic de neurocisticercoză. Manifestările clinice de afectare
a nervului optic și a măduvei spinării, apărând doar la doi ani de la debut, iar precizarea
de diagnostic fiind posibilă doar la șase ani de la debut. Cu toate acestea, s-a înregistrat
un răspunsul clinic favorabil la tratamentul cu cortizon urmat de tratamentul
imunosupresiv, fapt ce pledează pentru perseverența în managementul de diagnostic și
tratament.
Boala Devic este o afecțiune severă, dizabilitantă, cu un prognostic rezervat şi
reprezintă întotdeauna o provocare terapeutică.
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Introducere
Cancerul de rinofaringe, a cărui incidență este în ultimii ani în continuă creștere
și în țara noastră, ridică importante probleme de diagnostic și tratament. Reprezintă o
problemă importantă a sănătății mondiale, fiind unul dintre cele mai dificile tumori de
diagnosticat în faza inițială din cauză că manifestările clinice apar de regulă tardiv,
datorită localizării într-o zonă greu accesibilă. Complexitatea structurilor anatomice
din vecinătatea rinofaringelui și a funcțiilor afectate reprezintă o provocare pentru
medic, întârzie frecvent diagnosticul și aplicarea tratamentului, având drept consecință
agravarea prognosticului. (1) În faza de debut cancerul de rinofaringe se poate
manifesta fie prin hipoacuzie de transmisie unilaterală datorată unei otite medii seroase
consecutive (debut otologic); fie prin obstrucție nazală, rinoree muco-purulentă,
epistaxis (debut rinologic); fie prin paralizii ale nervilor cranieni ca urmare a extensiei
la nivelul bazei craniului și endocranian (neurologic) sau fie prin apariția unei
adenopatii metastatice la nivelul regiunii laterocervicale (debutul ganglionar). (2) Fiind
un cancer limfofil, 50% din cazuri prezintă deja metastaze ganglionare în momentul
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diagnosticului. Etiologia este multifactorială și implică factori virali (virusul Epstein –
Barr EBV), de mediu și genetici. (1, 3 ) Din punct de vedere histologic, Organizația
Mondială a Sănătății împarte cancerul de rinofaringe în trei subtipuri histologice:
carcinomul cu celule scuamoase keratinizante, carcinom cu celule scuamoase
nekeratinizant, care poate fi împărțit în subtipuri diferențiate și nediferențiate și
carcinomul cu celule scuamoase bazaloide.(1, 3) Cancerul de rinofaringe nediferențiat
nekeratinizant este cel mai frecvent tip de cancer de rinofaringe și este asociat cu EBV.
Diagnosticul pozitiv se pune pe baza examenului clinic (examen endoscopic), a
examenului anatomo-patologic și al explorărilor imagistice. Examenul endoscopic are
rol atât diagnostic prin evidențierea prezenței tumorii, a localizării și extensiei locale,
cât și pentru că permite prelevarea de fragmente bioptice necesare diagnosticului
anatomo-patologic. Explorările imagistice: examen CT (Computer Tomografia)
cervical și bază de craniu, RMN (Rezonanta Magnetica Nucleara) cu substanță de
contrast, sunt extrem de utile în aprecierea extensiei tumorale. (4) Prezentăm în
continuare, cazul unui pacient adresat clinicii noastre cu suspiciunea unei tumori de
sinus sfenoid.

Prezentare de caz
Pacient în vârstă de 57 de ani, din mediul rural, este adresat clinicii noastre de
către serviciul de neurochirurgie cu diagnosticul de formațiune tumorală de sinus
sfenoid, în vederea investigațiilor de specialitate. Pacientul acuza hemicranie dreaptă
de aproximativ un an și hipoacuzie ureche dreaptă (UD), obstrucție nazală unilaterală
permanentă, motiv pentru care s-a prezentat anterior în serviciul ORL unde a fost
diagnosticat cu hipoacuzie mixtă medie UD, hipoacuzie neurosenzorială US, (Figura
1.) sechele postotitice UD, pentru care s-a inițiat tratament cu vasodilatator periferic,
fluidificante, corticosteroizi intranazal și s-a ridicat suspiciunea unei sinuzite maxilare
drepte.

185

Fig. 1. Audiograma tonală decelează Hipoacuzie mixtă medie ureche dreaptă,
hipoacuzie neurosenzorială ușoară ureche stângă.
Radiografia de sinusuri paranazale efectuată, a evidențiat o ușoară îngroșare a
mucoasei sinusului maxilar drept, în rest sinusuri paranazale normal pneumatizate.
După aproximativ o lună, pacientul se prezintă de urgență în serviciul de neurologie
din teritoriu, unde este internat pentru o criză epileptică majoră. Examenul Computer
Tomograf și RMN cerebral evidențiază o formațiune tumorală sfenoidală dreaptă și cu
extensia acesteia la nivelul lobului temporal drept. Se instituie tratament cu
antiepileptice, diuretice, antialgice și este îndrumat în serviciul de Neurochirurgie Cluj,
de unde este direcționat în serviciul nostru. La prezentare, pacientul acuza obstrucție
nazală dreaptă, hipoacuzie ureche dreaptă și senzație de plenitudine auriculară dreaptă,
hemicranie dreaptă și apariția unei formațiuni tumorale laterocervical dreapta.
Pacientul nu prezenta semne neurologice. Examenul endoscopic al rinofaringelui
evidențiază o formațiune tumorală infiltro - vegentantă ce ocupă în totalitate
rinofaringele și orificiul choanal drept. Examenul CT cranian cu substanță de contrast
decelează o formațiune tumorală parenchimatoasă la nivelul rinofaringelui cu extensie
la nivelul fosei nazale drepte, a sinusului sfenoid drept, la nivelul peretelui posterior
sinus maxilar drept și cu extensie intracraniană (la nivelul lobului temporal drept).
(Fig.) Examenul clinic și imagistic au pus în evidență prezența unei adenopatii
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laterocervicale drepte, nivel II, cu caractere de malignitate. În anestezie locală și
analgosedare, sub control endoscopic s-a practicat biopsia formațiunii tumorale
rinofaringiene. Piesele ablate au fost trimise în vederea examinării histopatologice.

Fig. 2 Examenul CT cranian și regiune cervicală cu substanța de contrast
decelează formațiunea tumorală de rinofaringe cu extensie endocraniană și adenopatia
laterocervicală.
Rezultatul examenului histopatologic: carcinom scuamos nediferențiat
nekeratinizant de rinofaringe. (Fig. 3) Pe baza datelor clinice si imagistice, pacientul a
fost stadializat clinic T4N2M0. S-a decis efectuarea tratamentului oncologic și se
adresează pacientul în serviciul de oncologie. A fost indicată chimioterapie neoadjuvanta tip TPF (trei cicluri), urmată de evaluare clinico-imagistică în vederea
debutului radioterapiei. În prezent pacientul a efectuat primul ciclu de chimioterapie
neo-adjuvantă tip TPF.
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Fig. 3 Carcinom scuamos nediferențiat nekeratinizant de rinofaringe - examen
histopatologic decelează o proliferare tumorală. Imunohistochimic: CK 5 intens
pozitiv pe celule tumorale, p40 și p63 slab pozitiv zonal, Ki 67- 60%, CK 7 negativ pe
celule tumorale, martor intern –pozitiv pe epiteliu de tip respirator, LCA negativ pe
celule tumorale.
Discuții
Cancerul de rinofaringe reprezintă o problemă importantă prin întârzierea
diagnosticului și a tratamentului, din cauză că manifestările clinice apar de regulă
tardiv, într-un stadiu avansat al tumorii. (1) Datorită vecinătății cu baza de craniu și a
naturii sale infiltrative, cancerul de rinofaringe prezintă frecvent eroziunea bazei de
craniu și invazia nervilor cranieni, precum și extensie endocraniană. (5) Invazia bazei
de craniu este considerată un factor de prognostic prost, cu o rată de recidivă crescută
și cu o rată de supraviețuire redusă. (5, 6) Cu toate acestea, există controverse cu privire
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la prognosticul cancerului de rinofaringe, cu eroziunea bazei de craniu, fără paralizia
nervilor cranieni și extensia intracraniană. (6, 7) Invazia bazei de craniu și extensia
endocraniană a cancerului de rinofaringe se poate face prin gaura ruptă anterioară, prin
extensia în profunzime a tumorii, în spațiul parafaringian. (2) Invazia perineurală a
nervului trigemen este una dintre cele mai frecvente și importante căi de extensie la
nivelul sinusului cavernos. (5) Tratamentul cancerului de rinofaringe este bine definit
după stadializarea TNM, conform UICC/AJCC (International Union Against
Cancer/American Joint Committee on Cancer) (8). În prezent, Ghidul NCCN (National
Comprehensive Cancer Network) recomandă în stadiul incipient T1N0M0 (stadiul I)
al cancerului de rinofaringe radioterapie exclusivă, iar în stadiul avansat T2N0 până la
T4N3M0 (stadiul II-IV A) recomandă atât chimioterapie de inducție urmată de
chimioradioterapie concomitentă sau chimioradioterapie concomitentă urmată de
chimioterapie adjuvantă. (1, 8 ). Invazia bazei craniului în cancerul de rinofaringe, cu
invazia nervilor cranieni și extensie intracraniană a fost clasificată ca T4, pe când
invazia doar a bazei de craniu fără extensie endocraniană și invazia nervilor cranieni
rămâne stadiul clinic T3, conform UICC/AJCC (International Union Against
Cancer/American Joint Committee on Cancer). (8) In stadiile avansate ale cancerului
de rinofaringe cu un prognostic prost, studiile din literatură sugerează că este nevoie
de un tratament mai agresiv. (1, 9) Chimioradioterapia concomitentă, chimioterapia de
inducție sau chimioterapia adjuvantă a îmbunătățit semnificativ controlul local,
controlul sistemic, precum și supraviețuirea în cancerul de rinofaringe. (5, 9, 10)
Tratamentul chirurgical este limitat, datorită localizării anatomice a rinofaringelui,
ceea ce face ca intervențiile radicale să fie foarte greu de efectuat. Tratamentul
chirurgical este rezervat relicvatelor și recidivelor ganglionare laterocervicale, atunci
când tumora este controlată local. În aceste cazuri se practică disecție cervicală. S-a
raportat că recidiva locală a cancerului de rinofaringe este mai frecventă decât
metastaza la distanță. Această observație sugerează că controlul local este cel mai
important factor în managmentul cancerului de rinofaringe. (5) Pentru evaluarea
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răspunsului terapeutic al tumorii primare și al metastazelor se efectuează FDG-PET/CT
(Tomografia cu emisie de pozitron/computer tomografia) la 12 săptămâni de la
terminarea tratamentului. (8 )
Am supus atenției acest caz deoarece este extrem de important pentru
prognosticul acestei patologii. Un diagnostic precoce, în stadiul incipient oferă un
prognostic mult mai bun. Un diagnostic tardiv are drept consecință agravarea
prognosticului. Astfel se impune în primul rând o examinare atentă și corectă a
pacientului, împreună cu o anamneză detaliată. Tumorile de rinofaringe au de obicei o
istorie naturală lungă, cu o simptomatologie centrată inițial pe sindrom otologic,
rinologic, neurologic sau însoțite de adenopatii laterocervicale, cu caractere maligne la
prima prezentare la medic. Astfel într-o hipoacuzie de transmisie unilaterală persistentă
la un adult, este obligatorie examinarea endoscopică a rinofaringelui pentru a exclude
un proces tumoral la nivelul rinofaringelui. (2)
Consimțământul informat al pacientului a fost obținut înainte de publicare.

Concluzie
Trebuie acordată o atenție sporită examinării ORL complete, în special a
rinofaringelui în prezența oricărui simptom otologic, rinologic, neurologic sau
ganglionar. Diagnosticul tardiv poate conduce la leziuni neurologice, rată de recidivă
mai mare cu un prognostic rezervat.
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Introducere
Homeostazia calciului este un proces foarte strict controlat ce implică
coordonarea perfectă a scheletului, rinichiului, glandelor paratiroidiene și a tubului
digestiv (1).
Hipercalcemia apare atunci când nivelul de calciu ajuns în circulația sangvină
este mai mare comparativ cu cel al calciului eliminat prin urină și al calciului depozitat
la nivel osos. Cauzele de apariție a hipercalcemiei sunt reprezentate de resorbția
accelerată osoasă, absorbția gastro-intestinală excesivă sau excreția scăzută de calciu
la nivel renal. Aceste mecanisme nu se exclud între ele, ci în unele situații pot fi
interconectate (1).
Etiologia hipercalcemiei poate fi extrem de variată, cuprinzând patologie
endocrină - hiperparatiroidismul primar, hipercalcemia familială hipocalciurică, boala
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Addison, sindromul MEN1, boli oncologice, granulomatoze (sarcoidoza, tuberculoza,
histoplasmoza), patologie renală (insuficiența renală acută sau cea cronică în regim de
dializă), medicație (diuretice tiazidice, toxicitate vitamina A sau D) sau chiar
administrarea de nutriție totală parenterală. În peste 90% dintre cazuri, însă, substratul
hipercalcemiei este fie hiperparatiroidismul primar, fie o tumoră malignă (2).
Simptomatologia aferentă hipercalcemiei este relativ nespecifică, acoperind o
plajă largă de manifestări, de la astenie/fatigabilitate până la tulburări neuropsihiatrice,
gastrointestinale, afectarea funcției renale şi aritmii cardiace (3).
În cele ce urmează dorim să oferim descrierea unui caz clinic cu o evoluție
relativ atipică, în rezolvarea căruia semiologia hipercalcemiei şi diagnosticarea ei
consecutivă au jucat un rol central.

Prezentare de caz
Pacienta în vârstă de 64 de ani, din mediu rural, s-a prezentat în unitatea
județeană de primire a urgențelor (UPU) pentru cefalee fronto-occipitală, vertij,
vărsături alimentare și bilioase, precedate de greață, fără acuze algice abdominale.
Simptomatologia a debutat brusc, în urmă cu 72 de ore anterior prezentării, cu
accentuarea progresivă a acestora, motiv pentru care se prezintă în UPU unde se decide
internarea pe o secție de medicină internă din cadrul Spitalului de Urgență teritorial.
Din heteroanamneză reținem faptul că pacienta a scăzut în greutate între 10 și 15 kg în
ultimele 4-5 luni. Bolnava este fără antecedente heredo-colaterale și fără antecedente
personale patologice semnificative, amintind doar apendicectomia efectuată la vârsta
de 20 de ani. Din condițiile de viață și de muncă este notabil consumul de tutun (3-5
țigări/zi) și faptul că neagă consumul de alcool. Nu are un tratament medicamentos
cronic și nu consumă alte toxice sau droguri.
La examenul obiectiv pacienta este subponderală (IMC=15 kg/m²), cu stare
generală sever influențată, este conștientă, afebrilă (36.7℃), stabilă hemodinamic și
respirator, cu tegumente deshidratate, pliu cutanat persistent, țesut adipos aproape
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absent la nivelul membrelor inferioare, slab reprezentat la nivelul toracelui și
abdomenului, adenopatie latero-cervicală bilateral, ce măsoară aprox 1-1,2 cm în
diametru; stetacustic pulmonar este prezent murmurul vezicular bilateral înăsprit,
saturația periferică a oxigenului = 94% în aer atmosferic; examenul aparatului
cardiovascular - zgomote ritmice, tahicardice (alura ventriculară - 90 bătăi/min), fără
sufluri supraadăugate, TA=110/70 mmHg; examenul aparatului digestiv și al celui
renal se înscriu în limite normale; pacienta este orientată temporo-spațial, fără semne
de iritație meningeană sau semne neurologice de focar.
La 12 ore de la internare, bolnava devine bradilalică, dezorientată temporospațial (știe luna, însă nu știe anul și ziua), este apatică, somnolentă și hipobulică, cu
tulburări de echilibru (Romberg pozitiv nesistematizat, cu dificultate în ortostațiune) și
dismetrie, însă în continuare fără semne de focar la reluarea examenului obiectiv
neurologic.
Acest cortegiu de simptome - vertij, tulburări de echilibru, dispepsie - ghidează
diagnosticul clinic (de etapă) înspre un sindrom vertiginos central la care se asociază
deteriorare neuropsihică recentă și elemente de deshidratare acută. În diagnosticul
diferențial al acestor sindroame clinice trebuie evocate: un accident vascular cerebral
în teritoriul vertebro-bazilar, o formațiune tumorală cerebrală (cu fenomene de
compresiune) şi o encefalopatie acută într-un context dismetabolic. Inventarul cauzelor
posibile de encefalopatie acută va cuprinde: encefalopatia hipoxic-ischemica, septică
(intrainfecțioasă), encefalopatia prin mecanism toxic (droguri, etc.), encefalopatia
hepatică sau cea uremică, encefalopatia hipoglicemică sau cea prin tulburări
electrolitice.
Datele clinice ale bolnavei – afebrilă şi fără un context epidemiologic infecțios,
datele biologice ale pacientei - minimul sindrom inflamator VSH 1h=26 mm (V.N. <
20 mm/h), CRP=1,2 mg/dl (V.N. <0,5 mg/dl), fibrinogen=459,8 mg% (V.N. < 340
mg%), procalcitonina=0,5 ng/ml (V.N. 0,1-0,49 ng/ml), cu absența leucocitozei –
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infirmă posibilitatea unei o infecții sistemice/sepse care să reprezinte etiologia
encefalopatiei acute.
În vederea excluderii naturii hipoxic-ischemice a encefalopatiei s-au făcut
determinări de gazometrie arterială, respectiv imagistică structurală pulmonară;
pacienta fiind fără hipoxemie semnificativă (PaO2 = 86 mmHg), iar radiografia
pulmonară identificând doar un interstițiu pulmonar accentuat.
Nu există argumente nici în favoarea suspiciunii unei cauze hepatice de
encefalopatie, având în vedere aspectul ultrasonografic fără nicio modificare
structurală hepatică, cât și biochimia specifică cu valori fiziologice (fără sindrom de
hepatocitoliză, colestatic sau hepatopriv). Luând în considerare valorile fiziologice ale
glicemiei, atât á jeun cât și postprandial, dar şi faptul că bolnava nu este cunoscută cu
diabet

zaharat

insulinonecesitant,

eliminăm

posibilitatea unei

encefalopatii

hipoglicemice.
Agravarea

sindromului

de

retenție

azotată

pe

parcursul

internării

(creatininemie de 1,58 mg/dl la internare şi 2,2 mg/dl la 48h (V.N. 0,5-1,1 mg/dl)),
lipsa proteinuriei, a hematuriei microscopice și prezența cilindrilor granuloşi

la

examenul de urină conturează un diagnosticul de etapă de insuficiență renală acută
prerenală uşoară, pe fond de deshidratare (la care se poate asocia o suferință tubulointerstițială), îndepărtându-ne astfel de posibilitatea ca uremia să fie la originea
encefalopatiei acute.
Simptome de encefalopatie acută pot apărea și în tulburările electrolitice
precum: hipo/hipernatremie, hipo/hipercalcemie, hipofostatemie etc. În acest context,
în cazul bolnavei s-au determinat ionograma serică și calcemia la 48 de ore de la
internare, decelându-se

valori neraportabile ale calciului ionic și calciului total.

Natremia şi kaliemia s-au înscris în parametri fiziologici. Repetarea dozării calcemiei
la 72 de ore evidențiază o hipercalcemie severă cu un calciu total=23,3 mg/dl (V.N.
8,5-10,5 mg/dl) şi un calciu ionic=10,8 mg/dl (V.N. 4,6-5,28 mg/dl), valori absolut
compatibile cu întreaga semiologie clinica a bolnavei.
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La 48 de ore de la internare se efectuează o examinare CT craniană nativă
pentru excluderea unui AVC ischemic în teritoriul vertebro-bazilar sau a unei
formațiuni tumorale, posibile cauze ale simptomatologiei. Se identifică multiple
leziuni litice infracentimetrice, rotund-ovalare, la nivelul calotei craniene, diseminate
în diploea osoasă (Figura 1). Nu se evidențiază focare acute hemoragice, sau leziuni
spontan heterodense.

Figura 1. Imagine de computer tomografie craniană nativă (scanner General
Electric Optima CT660 - 128 slice-uri), secțiune în plan transversal: la nivelul calotei
există multiple leziuni cu caracter litic, având diametre centimetrice şi
infracentimetrice. Aspectul este sugestiv pentru mielomul multiplu, la limita
diagnosticului diferențial cu determinările secundare osteolitice.

Așadar, în acest moment, se conturează următoarele diagnostice de etapă:
Encefalopatie acută prin hipercalcemie severă.
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Insuficiență renală acută prin mecanism mixt (prerenală și renală afectare tubulo-interstițială)
Multiple leziuni litice ale calotei osoase craniene.
Hipercalcemia severă, scăderea ponderală semnificativă a bolnavei de dată
recentă şi leziunile litice ale calotei osoase ridică suspiciunea unei patologii
oncologice: mielomul multiplu, altă hemopatie malignă sau neoplazie solidă (cancerul
bronhopulmonar, cel mamar sau cel renal) ce determină hipercalcemie, cu sau fără
determinări secundare osoase litice.
Astfel, demersul nostru diagnostic ulterior a constat în următoarele:
•

dozarea nivelului de parathormon (PTH) seric, care s-a înscris în

limite fiziologice, eliminând astfel suspiciunea de hiperparatiroidism primar drept
cauză de hipercalcemie
•

determinarea LDH-ului seric (marker de liză celulară), cu valori mult

peste limita normală (V.N. < 240 U/L), de 1200-1300 U/L, dar şi a proteinelor
totale serice şi a proteinuriei - valori fiziologice
•

dozarea cantitativă a imunglobulinelor şi electroforeza proteinelor

serice cu imunofixare prin care se pune în evidență o gamapatie monoclonală Ig
M:
o

Ig M=5,7 g/l (V.N. 0,4-2,3); Ig G=12,7 g/l (V.N. 7-16); Ig

A=0,62 g/l (V.N. 0,7-4)
o

bandă monoclonală IgM prezentă şi bandă monoclonală lanțuri

kappa prezentă (decelate prin electroforeză).
•

explorarea prin ultrasonografie abdominală – în vederea screening-

ului altor limfadenopatii sau a splenomegaliei, cît și pentru căutarea unei posibile
tumori solide ce ar reprezenta punctul de plecare al metastazelor osoase; se
vizualizează rinichi de dimensiuni crescute bilateral, hiperecogeni și o splină de
dimensiuni mari cu multiple arii hipoecogene (aspect compatibil cu un limfom
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non-Hodgkin – Figura 2), cu adenopatii locoregionale - 2 formațiuni ovalare de 2
cm, respectiv 3,5 cm, în hilul splenic

Figura 2. Imagine de ultrasonografie transabdominală (ecograf General Electric
Healthcare Logiq S8), secțiune frontală în hipocondrul stâng: splenomegalie
importantă, măsurând 16/8 cm, cu multiple arii hipoecogene diseminate în întreg
parenchimul splenic. Aspectul pune în discuție o formă multinodulară de LNH.
•

imagistica pulmonară este negativă pentru un proces cariokinetic la

acest nivel
•

efectuarea unui bilanț imagistic al leziunilor osteolitice (completare

cu radiografii de coloană vertebrală, bazin) care nu decelează prezența altor leziuni
în afara celor semnalate la nivelul calotei craniene.
•

consultul hematologic

care coroborează datele noastre clinice

(scădere ponderală marcată recentă) şi paraclinice (hipercalcemia severă cu
deteriorare neurologică, lipsa anemiei, LDH-ul mult crescut, insuficiența renală
acută, splenomegalia cu aspect sugestiv pentru prezenta unui limfom), cu
medulograma efectuată în serviciul propriu, pledează pentru o interesare medulară

198

în cadrul unui limfom non-Hodgkin, diagnostic care necesită examinări
suplimentare pentru o încadrare ulterioară. Efectuarea unei biopsii osteomedulare
(BOM) se temporizează din cauza stării precare a pacientei.
Diagnosticul final:
Limfom non-Hodgkin cu gamapatie monoclonală cu IgM.
Encefalopatie acută prin hipercalcemie severă.
Insuficiență renală acută prin mecanism mixt: prerenal şi afectare tubulointerstițială (aferentă gamapatiei).

Obiectivele tratamentului la acest caz au constat în corectarea hipercalcemiei
și a insuficienței renale acute. Se inițiază tratament de rehidratare cu ser fiziologic și
glucoză 5% - 2,5 l/zi, asociat cu doze mici de diuretic şi cu antisecretor gastric
intravenos (inhibitori de pompa de protoni - IPP). Prezintă indicație de tratament cu
calcitonina subcutanat, dar, din lipsa medicamentului în farmacia clinicii, se
temporizează administrarea acesteia. Starea clinică a pacientei se agravează, este
letargică, obnubilată, cu discurs incoerent, situație care impune efectuarea unei ședințe
de hemodializă (la 72h de la internare). Valorile calcemiei se mențin crescute și după
ședința de hemodializă (calciu total=22 mg/dl), astfel că se continuă tratamentul de
rehidratare și diuretic la care se asociază corticosteroizi și acid zoledronic ½ fiolă/24h.
Ulterior bolnava este transferată în Clinica de Hematologie, unde se inițiază
tratament chimioterapic cu Vinorelbină + Farmorubicină + Ciclofosfamidă, asociat cu
corticosteroizi în doze mari – schema CHOP, terapie standard pentru limfoamele nonHodgkin. Continuă tratamentul de rehidratare, cu diuretic de ansă, acid zoledronic,
alcalinizare, uricozurice și IPP. Evoluția este net favorabilă, cu ameliorarea
neuropshihică spectaculoasă, normalizarea calcemiei și remiterea insuficienței renale
acute. Se efectuează BOM, însă rezultatul acesteia evidențiază doar o degenerescență
grăsoasă a măduvei, procedura trebuind deci repetată. La scurtă vreme după terminarea
primei cure CHOP, bolnava dezvoltă un sindrom diareic acut cauzat de o infecție cu
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Clostridioides difficile care se va complica cu sepsis şi cu o evoluție infaustă, ducând
în câteva zile la exitusul bolnavei. Astfel, din cauza evoluției fulminante, completarea
diagnosticului şi încadrarea LNH într-un subtip prin imunofenotipare şi citogenetică
determinate fie din BOM, fie din țesutul obținut prin excizia unui limfoganglion sau
prin splenectomie devin imposibile.

Discuții
În vasta majoritate a cazurilor, cauza hipercalcemiei constă fie într-un
hiperparatiroidism primar, fie într-un proces cariokinetic (4). În hiperparatiroidismul
primar (generat de adenomul paratiroidian), PTH-ul este secretat în exces, cu activarea
consecutivă a osteoclastelor şi accelerarea resorbției osoase, în timp ce absorbția
calciului intestinal rămâne crescută. Hipercalcemia dată de adenomul paratiroidian este
caracterizată de valori uşor/moderat crescute ale calcemiei (până în 11 mg/dl), iar în
unele situații, pacienții prezintă doar valori ale calciului seric la limita superioară a
normalului, necesitând în multe cazuri dozări consecutive pentru a observa această
tendință la hipercalcemie (5).
Hipercalcemia este observată în 10-30% dintre pacienții cu patologii
neoplazice și este cel mai frecvent asociată cu cancerul mamar, pulmonar, limfomul
non-Hodgkin și mielomul multiplu, însă poate exista în orice tip de cancer (6).
Atunci căind ia forma unui sindrom paraneoplazic, hipercalcemia se corelează
cu un prognostic nefavorabil: aproximativ 50% dintre cei diagnosticați cu
hipercalcemie de orice grad nu supraviețuiesc mai mult de 30 de zile de la diagnostic
(4).
Există multiple mecanisme care pot conduce la hipercalcemie în procesele
neoplazice, însă în 80% dintre cazuri acest lucru se datorează activității parathyroidhormone related protein (PTHrP). Trebuie punctat faptul ca PTHrP este produsă în
mod fiziologic de diverse țesuturi (precum cel mamar), facilitează transportul calciului
transplacentar și stimulează transferul calciului în procesul de lactație. Atât PTH cât și
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PTHrP, având structuri extrem de similare, se cuplează cu același receptor, iar efectele
lor sunt superpozabile. PTHrP însă nu are o influență majoră asupra producției de 1,25dihidroxicolecaciferol. PTHrP stimulează sinteza de RANKL din osteoblaste și
activează ulterior osteoclastele, cu resorbție osoasă și eliberare de calciu în sânge
consecutive. Creșterea reabsorbției renale de calciu constituie un alt mecanism prin
care PTHrP poate determina hipercalcemie. Cancerele scuamoase, de tract urinar, cele
mamare, ovariene și limfomul non-Hodgkin reprezintă principalele patologii maligne
care generează hipercalcemie prin sinteza de PTHrP (7).
În aproximativ 20% din hipercalcemiile aparținând constelației unei tumori
maligne (cel mai frecvent în cancer mamar și în mielomul multiplu), „motorul” care
alimentează acest dezechilibru este reprezentat de metastazele osteolitice, cu eliberare
în exces de calciu de la nivel osos. În limfoame și în tumori ovariene hipercalcemia
este rezultatul activității ectopice a 1-α-hidroxilazei, cu formare de 1,25dihidrocolecalciferol. Alteori însă excesul de calciu este secundar secreției ectopice de
PTH (mai ales în cancerul pulmonar small cell sau în adenocarcinoame), sau, mai rar,
secundar secreției ectopice de PTH de la nivelul unui carcinom de paratiroide (4, 7).
Este important de amintit faptul ca hiperparatiroidismul primar poate apărea la
pacienții neoplazici, situație în care vom distinge disendocrinia de hipercalcemia
malignă (4, 7).
În aceste condiții devine imperioasă suspectarea unei patologii maligne atunci
când un pacient prezintă hipercalcemie. Probabilitatea ca la baza acestui dezechilibru
să se găsească o neoplazie este puternic corelată cu nivelul hipercalcemiei (6).
Un alt aspect relevant este faptul că simptomatologia este legată mai ales de
rata de creștere a nivelului de calciu din sânge și nu neapărat de valoarea absolută
a acestuia (8).
Semiologia hipercalcemiei este vagă, nespecifică, și de multe ori reflectă
depleția volemică dată de diureza osmotică asociată (8). Cele mai frecvente simptome
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sunt cele aferente sferei digestive: anorexia, greața, asociată cu vărsături și constipație.
În rare cazuri hipercalcemia poate determina pancreatită acută sau ulcer peptic (3).
Diabetul insipid nefrogen poate fi o consecință a afectării renale din
hipercalcemie, manifestat prin poliurie, vasoconstricție renală, acidoză renală tubulară
distală, acestea atrăgând după sine insuficiența renală acută și deshidratare importantă
(3).
Manifestările clinice legate de sistemul nervos și musculoscheletal sunt mult
mai pronunțate la nivele moderate/severe ale hipercalcemiei și includ anxietate,
depresie, disfuncție cognitivă, letargie, slăbiciune, oboseală, hiporeflexie, confuzie,
stupoare și în cele mai severe cazuri, comă (4).
Afectarea acută a cordului poate determina aritmii, iar electrocardiografic modificări de segment ST ce mimează infarctul miocardic acut şi prezența undei U.
Prezența îndelungată a nivelelor crescute de calciu în sânge poate duce la calcifierea
arterelor coronare și a valvelor cardiace, la hipertensiune arterială secundară sau
cardiomiopatii (3).
Tratamentul hipercalcemiei cu valori ale calciului sub 12 mg/dl poate fi
temporizat. Prezența unor valori de 12-14 mg/dl poate fi tratată bazându-ne pe judecata
clinică și pe controlul simptomelor, luând în considerare faptul că aceste nivele ale
calciului ar fi putut fi atinse pe o durată de timp mai îndelungată și sunt în concluzie
relativ bine tolerate.
Cu toate acestea, orice pacient cu valori ale calcemiei peste 14 mg/dl este în
general simptomatic și necesită tratament pentru scăderea acestor valori (9).
În tratamentul hipercalcemiei se indică, de primă intenție, administrarea
agresivă i.v. a fluidelor, întrucât acești pacienți prezintă sindrom de deshidratare sever
cu etiologie plurifactorială (anorexie-grețuri-vărsături, diabet insipid nefrogen etc).
Deshidratarea la rândul său generează disfuncție renală și implicit scăderea excreției
de calciu. Se administrează seruri izotone între 200-500 ml/h pentru a atinge un nivel
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al diurezei de 100-150 ml/h, ceea ce va determina creșterea filtrării glomerulare, cu
creșterea excreției calciului și reducerea nivelelor serice ale calciului prin diluție (4).
Deși până nu demult tratamentul cu doze mari de diuretice de ansă era
recomandat în asociere cu hidratarea agresivă, s-a demonstrat faptul că aceste diuretice
cresc riscul de depleție volemică și de dezechilibre hidroelectrolitice mai pronunțate.
Așadar, se recomandă administrarea diureticelor de ansă, cu prudență, doar în cazul
persoanelor hiperhidratate.
Bifosfonații (acidul zoledronic, pamidronatul, ibandronatul, alendronatul primele două acceptate de FDA ca tratament al hipercalcemiei din boli maligne) inhibă
activitatea osteoclastelor și stabilizează matricea osoasă prin depunerea de fosfați de
calciu la acest nivel. Tratamentul cu bifosfonați trebuie inițiat în primele 48 de ore (4).
Calcitonina (Miacalcin, Fortical) scade resorbția osoasă și accelerează excreția
urinară a calciului, efectele sale fiind rapide, însă tranzitorii, cu eficacitate scăzută dar
și cu risc de hipocalcemie. O scădere a calciului seric poate fi observată după 2 ore de
la administrare, însă calcitonina trebuie administrată la fiecare 6-8 ore. Din acest motiv
calcitonina se folosește în general ca tratament de scurtă durată, până la validarea
efectului bifosfonaților (10).
Deși nu este încă reglementat ca tratament al hipercalcemiei, Denosumab
reprezintă un anticorp monoclonal uman care se leagă de Receptor activator of nuclear
factor kappa-B ligand (RANKL), împiedicându-l în acest mod de a se ataşa de
receptorul său. În acest fel, așa cum am amintit mai sus, scade stimularea osteoclastelor
și implicit resorbția calciului (4).
Dializa ca instrument de reducere a hipercalcemiei nu mai este la fel de frecvent
folosită odată cu apariția bifosfonaților ca resursă terapeutică, însă în unele cazuri este
de primă intenție: la pacienții cu hipercalcemie și insuficiență renală acută sau cronică,
istoric de insuficiență cardiacă sau unde hidratarea agresivă este contraindicată (4, 11).
Corticosteroizii se folosesc în terapia hipercalcemiei cauzate de tumorile
secretante de vitamina D sau de limfoame. Acestea acționează prin scăderea absorbției
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intestinale a calciului (7). Efectele tratamentului sunt în general vizibile după 4 zile,
însă dacă după 10 zile de tratament nu există răspuns clinic, corticoterapia trebuie
sistată (4).
În categoria tratamentelor experimentale pentru hipercalcemia din patologia
oncologică trebuie amintite: (a) Cincalcet - un calciu-mimetic care determină, prin
bucla de feedback negativ, reducerea producției de PTH. Acest tip de tratament a fost
folosit cu succes în tratarea hipercalcemiei din carcinoamele paratiroidene (10); şi (b)
anticorpul monoclonal anti-PTHrP, aflat deocamdată în etapa de testare pe animale,
reprezentând în viitor o speranță terapeutică în cazul hipercalcemiilor refractare sau
care au contraindicație la bifosfonați.
Chiar dacă protocoale de tratament pentru hipercalcemia malignă există, ele nu
sunt încă implementate suficient. Wright et al. au raportat într-o metaanaliză recentă
pe 4.874 de pacienți cu hipercalcemie malignă faptul că o proporție semnificativă
dintre pacienții urmăriți nu au beneficiat de o schemă de tratament conform
recomandărilor actuale (12).
Toate aceste opțiuni de tratament evocate mai sus au drept scop stabilizarea
pacientului, întrucât singura modalitate de corectare definitivă a dezechilibrelor din
homeostazia calciului o reprezintă eliminarea cauzei subiacente hipercalcemiei
(tratarea bolii de fond) (4).
Particularitatea acestui caz a constat atât în deteriorarea neurologică rapidă,
spectaculoasă, cât şi în depistarea modificării calcemiei ca fiind responsabilă pentru
această evoluție. De asemenea este remarcabilă şi dificultatea tranșării diagnosticului
în cazul acestei hemopatii evoluând cu gamapatie monoclonală cu IgM, hipercalcemie
importantă şi insuficiență renală, aici putînd fi evocate: limfomul limfoplasmocitic,
numit şi macroglobulinemie Waldenström, alt tip de limfom non-Hodgkin cu
gamapatie monoclonala tip IgM, amiloidoza cu IgM sau mielomul multiplu cu IgM.
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Concluzie
Confruntați cu un pacient la care pe plan clinic domină o encefalopatie acută,
hipercalcemia trebuie inclusă în bilanțul diagnosticului diferențial. La baza unei
hipercalcemii depistate stă, cel mai adesea, hiperparatiroidismul primar sau o patologie
oncologică. Atunci când apare sub forma unui sindrom paraneoplazic, hipercalcemia
se corelează cu un prognostic infaust.
Pentru prezentarea cazului și a iconografiei asociate autorii au obținut
consimțământul informat al pacientului.
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