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Introducere
Semnele și simptomele cele mai frecvente ale unui sindrom de compartiment
acut gambier sunt reprezentate de existența contuziei, apariția crampelor musculare, a
durerilor gambiere, umflarea gambelor, senzația de gambă grea, paloarea tegumentară,
parestezia. Durerea de intensitate mare, arzătoare, care crește disproporționat în
comparație cu gravitatea leziunii vizibile este primul simptom care apare, ulterior intră
în scena clinică hipoestezia cutanată a țesuturilor ischemice, paresteziile, pierderea
motricității membrului afectat și paralizia. Diagnosticul îl putem stabili pe baza
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măsurării presiunii compartimentale, care este în mod normal 20 mm Hg. Odată
diagnosticat sindromul de compartiment gambier acut, recomandarea este de a se
realiza decompresia prin dermatofasciotomie a tuturor compartimentelor gambei,
anterior, lateral, posterior profund și superficial, pe toată lungimea lor, utilizând o
singură incizie laterală sau incizie combinată antero-laterală și posteromedială. În cazul
în care nu reușim să scădem presiunea din interiorul compartimentului, țesuturile
ischemice se vor necroza, iar necroza se infectează foarte ușor. Se poate ajunge la
contractură Volkmann a membrului afectat, acesta fiind un proces permanent și
ireversibil.

Cazul clinic
Cazul clinic pe care dorim să îl prezentăm este al unui bărbat, în vârstă de 76 ani,
provenind din mediu rural, care a fost adus de către niște cunoscuți în serviciul de
Primiri Urgențe, deoarece se simțea rău. La prezentare pacientul era febril și cu o stare
generală alterată. Anamneza a pus în evidență faptul că debutul afecțiunii fusese în
urmă cu aproape două săptămâni, când pacientul a suferit un traumatism local la nivelul
gambei stângi. Traumatismul s-a produs prin cădere la același nivel datorită
împiedicării într-un prag. După căzătură pacientul, care locuia singur, a sesizat faptul
că avea o rană sângerândă la nivelul gambei, dar a tratat-o singur prin aseptizare locală
cu ceea ce avea în casă. În zilele următoare nu s-a mai preocupat deloc de această plagă.
După câteva zile a observat existența unor dureri la nivelul gambei respective, dar pe
care le-a considerat ca fiind absolut normale după traumatismul suferit. După alte
câteva zile a observat faptul că transpiră mai mult, dar nu și-a măsurat temperatura.
După cca două săptămâni după producerea traumatismului de la nivelul membrului
inferior și-a vizitat niște prieteni, care au fost surprinși de starea generală a bărbatului
și au decis să îl ducă într-un serviciu de Primiri Urgențe pentru a fi consultat medical.
Pacientul prezenta și senzație de sete, inapetență și era febril (37,9 °C).
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La examenul obiectiv am constatat tumefierea membrului inferior stâng și faptul
că diametrul gambei stângi era dublu față de cel al gambei drepte, contralaterale (Fig.
1).

Fig. 1. Pacientul în decubit dorsal cu fața anterioară a gambei stângi badijonată
cu soluție de betadină.
Exista și o soluție de continuitate tegumentară veche pe fața anterioară, localizată
pretibial la nivelul gambei stângi, tegumentul având o colorație negricioasă pe o
distanță de cca 20x2 cm2, cu semne de infecție locală pe fața anterioară și anterointernă ale gambei (Fig. 2).
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Fig. 2. Zona de necroză tegumentară de formă relativ dreptunghiulară, lungă de
cca 20 cm și lată de cca 2 cm; tumefierea este însoțită de fluctuență locală perileziune
necrotică tegumentară.
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Fig. 3. Zona de tumefiere maximă era localizată în treimea medie a gambei
stângi; se poate observa edemul apreciabil și al feței dorsale a piciorului, a gleznei,
inclusiv a genunchiului.
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Adiacent zonei de necroză tegumentară anterior menționată tegumentul prezintă
semne inflamatorii pronunțate, întreaga zonă fiind intens dureroasă nu doar la nivelul
gambei, ci și a genunchiului stâng. Zona de tumefiere maximă era la nivelul gambei,
corespunzător jumătății superioare a zonei de necroză tegumentară (Fig. 3), dar edemul
era prezent inclusiv la nivelul feței dorsale a piciorului stâng. La palparea zonei s-a
remarcat existența căldurii locale, durere intensă atât spontan în ortostatism, cât și la
palpare, pacientul sprijinindu-se cu dificultate pe membrul afectat. De asemenea, am
constatat existența fluctuenței la nivelul zonei inflamate, pe fețele antero-internă și
antero-externă ale gambei. Unghiile ambelor picioare erau cu modificări
onicomicotice. Membrul inferior drept, contralateral, nu prezenta modificări.
Pacientul prezenta hipotensiune arterială, puls tahicardic, tegumentele
deshidratate, cu pliu cutanat persistent, palide, mucoase palide, stare generală alterată.
În plus, avea și o hernie inghino-scrotală dreaptă reductibilă, necomplicată.
Analizele de laborator au evidențiat: sindrom inflamator important prin
leucocitoză marcată cu neutrofilie, asociată cu creșterea foarte mult a proteinei C
reactive (leucocite= 41.83 *10³/µL; NEU%= 94.8 %; Proteina C reactivă= 329 mg/L),
anemie severă (Hemoglobina= 6.6 g/dl; Hematocrit= 23.6 %; Concentrația medie de
hemoglobină/eritrocit= 28.0 g/dl; Hemoglobina eritrocitară medie= 14.6 pg/cel;
Volumul eritrocitar mediu= 52.0 fL), trombocitoză (Trombocite= 673 *10³/µL),
retenție azotată (uree= 109 mg/dl; creatinina= 3.1 mg/dl), hiposodemie (NA+= 133
mmol/l), hiperpotasemie (K+= 6.4 mmol/l), hipocoagulabilitate (Timp de
protrombina= 23.4 sec; AP (%)= 59.3 %; INR= 1.38).
Pe baza datelor obținute din anamneză, examenul obiectiv și analizele de
laborator am stabilit diagnosticul de traumatism gambier stâng vechi de 2 săptămâni,
produs prin cădere accidentală la același nivel datorită împiedicării (de un prag), cu
producerea unei plăgi prin contuzie a feței anterioare a gambei, pretibială, cu necroză
cutanată; sindrom de compartiment la nivelul gambei stângi; stare septică; insuficiență
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renală acută; anemie severă; trombocitoză; hipotensiune arterială; hiposodemie;
hiperpotasemie; hernie inghino-scrotală dreaptă necomplicată.
S-a stabilit indicația operatorie de urgență, având în vedere gravitatea cazului
prin instalarea sindromului de compartiment și necesitatea efectuării decomprimării
musculo-aponevrotice gambiere.
După obținerea consimțământului informat, inclusiv pentru utilizarea
fotografiilor efectuate și o minimă pregătire preoperatorie de inițiere a echilibrării
hidro-electrolitice, acido-bazice și volemice, s-a intervenit chirurgical de urgență, în
anestezie generală prin intubație oro-traheală. Operația practicată a constat în
efectuarea de incizii de degajare, fasciotomie a compartimentului antero-lateral și
posterior (superficial și profund) gambier stâng; evacuarea colecțiilor purulente;
debridarea excizională de țesuturi moi gambiere stângi; lavajul antiseptic abundent și
drenajul larg cu meșe. Pacientul a fost poziționat în decubit dorsal, s-a aseptizat și s-a
izolat membrul inferior stâng. S-a practicat o incizie longitudinală pe fața internă a
gambei (Fig. 4), lungă de cca 25 cm la cca 2 cm medial de marginea internă a tibiei
stângi, care cuprindea tegumentul și țesutul celular subcutanat. S-a pătruns într-o
colecție ce conținea secreție urât mirositoare, de culoare albicios-cenușie, inclusiv cu
bule de gaz, semn de infecție cu germeni anaerobi.
S-a prelevat secreție pentru examen bacteriologic, apoi s-a decolat țesutul celular
subcutanat anterior și medial de incizia practicată, pentru a putea elimina mai bine
sfacelurile tisulare existente. Conținutul purulent se aspiră (Fig.5).
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Fig. 4. Incizia medială longitudinală a gambei stângi ce interesează tegumentul
și țesutul celular subcutanat; se pătrunde într-o colecție purulentă albicios-cenușie,
fluidă, în cantitate de cca 200 ml.

Fig. 5. După practicarea inciziei și prelevarea unei probe pentru examenul
bacteriologic al secreției purulente existente în vederea unei antibioterapii țintite,
conținutul purulent se aspiră.
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S-a practicat o debridare excizională locală de țesuturi moi necrozate. S-a incizat
fascia compartimentului posterior profund și a celui superficial, evacuându-se și de aici
conținut purulent, ce avea aceleași caractere. S-a făcut hemostază utilizând
electrocauterul, cu mențiunea faptului că nu a existat o hemoragie importantă
(Hemoglobina postoperator a avut o valoare de 5,9 g/dl). Imediat după prelevarea
materialului biologic pentru examen bacteriologic s-a introdus antibioterapie
combinată pentru germeni gram pozitivi și negativi, precum și pentru anaerobi.
Cea de-a doua incizie s-a realizat pe fața externă a gambei stângi (Fig. 6), tot o
incizie longitudinală, de cca 20 cm, situată la cca 3-4 cm de marginea externă a tibiei.
S-a decolat tegumentul și țesutul celular subcutanat, pătrunzându-se și de această dată
într-o cavitate ce conținea secreție purulentă în cantitate de cca 70-80 ml, ce a fost
evacuată. S-a realizat în continuare debridarea excizională locală a tegumentului și
țesutului celular subcutanat, pregătindu-se terenul pentru realizarea fasciotomiei
compartimentelor anterior și lateral al gambei stângi, evacuând toată secreția purulentă
existentă și țesuturile necrotice.

Fig. 6. Incizie longitudinală externă, fibulară pe tot traiectul gambei, cu
vizualizarea colecției purulente după secționarea tegumentului și a țesutului celular
subcutanat.
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Hemostaza s-a realizat cu grijă și înainte de lavajul abundent al zonelor afectate
și după efectuarea acestuia. Lavajul s-a făcut utilizând ser fiziologic, apă oxigenată și
soluție de betadină (Fig. 7).

Fig. 7. Aspectul celei de-a doua plăgi rezultate după incizia fasciei compartimentelor
anterior și lateral și evacuarea colecției purulente de la acest nivel.
La nivelul plăgilor, care au rămas deschise (Fig. 8), nesuturate, s-au introdus
meșe de material moale îmbibate în soluție diluată de betadină. Pansamentul moale
steril realizat a fost acoperit cu fașă de fixare din tifon lejeră.

Fig. 8. După lavaj, ambele soluții de continuitate de la nivelul gambei sunt
curate, fără hemoragie și fără secreție purulentă.
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Postoperator, pacientul a fost transferat în secția de Terapie Intensivă, unde a
continuat să fie ventilat mecanic sub analgosedare, cu monitorizare invazivă,
necesitând suport vasoactiv, s-a reechilibrat hidro-electrolitic și acido-bazic, s-a inițiat
tratamentul antibiotic inițial empiric, ulterior conform antibiogramei, a fost alimentat
pe sonda naso-gastrică, s-a administrat o unitate de concentrat eritrocitar izogrup,
izoRh, fără a apărea incidente peritransfuzionale. Analizele de laborator în ziua întâi
postoperator au relevat leucocitoză marcată cu neutrofilie (Leucocite= 59.39 *10³/µL,
NEU%= 95.8 %), menținerea unui sindrom anemic moderat (Număr de hematii= 4.37
10³*10³/µl, Hematocrit= 25.1 %, Hemoglobina= 7.2 g/dl), trombocitoză (Număr de
trombocite= 694 *10³/µL), hipocoagulabilitate (Timp de protrombina= 26.7 sec, AP
(%)= 48.9 %, INR= 1.59), sindrom de colestază (Bilirubina totala= 5.31 mg/dl,
Bilirubina directa= 4.28 mg/dl; Fosfataza alcalina= 144 U/l), sindrom hepatopriv
(Colinesteraza = 1177 U/l, Proteine totale= 5.4 g/dl, albumine= 26 g/l), retenție azotată
(Ureea= 99 mg/dl, Creatinina= 2.17 mg/dl). Scorul SOFA (sequential organ failure
assessment score) al pacientului, numit inițial scorul de evaluare a insuficienței
organice legate de sepsă este utilizat în timpul internării unui pacient în secția de
Terapie Intensivă pentru a determina starea de funcționare sau insuficiență a unui
organ, fiind bazat pe șase scoruri diferite, câte unul pentru fiecare aparat sau sistem:
respirator, cardiovascular, hepatic, coagulare, renal și neurologic. Scorul APACHE II
vizează criterii clinico-biologice, acordându-se un anumit punctaj pentru diversele
valori ale vârstei, frecvenței respiratorii şi cardiace, temperaturii rectale, TA medii,
debitului urinar, leucocitozei, hematocritului, ureei serice, bicarbonatului seric,
potasemiei, natriemiei şi glicemiei. Pentru pacientul nostru acest scor SOFA inițial a
fost 2 (mortalitate 6,4%; iar dacă este cel mai mare scor pe parcursul internării,
mortalitatea este de 1,5%), dar scorul SOFA maxim a fost de 6 (mortalitate 21,5%; iar
dacă este cel mai mare scor pe parcursul internării, mortalitatea este de 18,2%), iar
scorul APACHE II a fost de 22 (mortalitate postoperatorie 30%).
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Rezultatul culturii microbiene din puroiul prelevat intraoperator a relevat
prezența unei infecții cu Pseudomonas aeruginosa (germenul fiind sensibil la
Gentamicină,

Amikacină,

Colistin,

Ciprofloxacin,

Levofloxacin,

Piperacilină/Tazobactam, Ceftazidim, Ofloxacin) și cu Enterococ spp (germen sensibil
la Ampicilină, Gentamicină concentrație crescută, Eritromicină, Tetraciclină,
Ciprofloxacin și Levofloxacin (menționând faptul că sensibilitatea existentă la
Ampicilină înseamnă că germenul este sensibil și la Amoxicilină, Amoxicilină cu acid
clavulanic,

Ampicilină/Sulbactam,

Piperacilină

și

Piperacilină/Tazobactam).

Hemocultura efectuată la internarea în secția de Terapie Intensivă nu a pus în evidență
septicemie. S-a prelevat și secreție nazală pentru efectuarea unui examen bacteriologic,
aceasta evidențiind prezența unui Stafilococ aureu MRSA (meticilino-rezistent),
antibiograma relevând sensibilitate față de Gentamicină, Amikacină, Trimetoprim/
Sulfametoxazol, Tetraciclină, Ciprofloxacin/ Levofloxacin/ Ofloxacin, menționând
faptul că microorganismele sensibile la Tetraciclină erau sensibile și la Doxiciclină și
la Minociclină. S-a decis și s-a administrat antibioterapie combinată : Ampiplus
(conține ampicilină și sulbactam), Vancomicină și Clindamicină.
A fost extubat în ziua 1 postoperator și a fost transferat pe secția de chirurgie. Sa reintervenit chirurgical în ziua a doua postoperator, practicându-se debridare
excizională de tegument, țesut celular subcutanat, țesuturi moi gambiere necrozate,
lavaj abundent și drenaj, fiind reținut ulterior pe secția de Terapie Intensivă. Pacientul
a avut o evoluție favorabilă, s-a menținut afebril, stabil respirator, necesitând un flux
minim de oxigen pe canula nazală, a avut diureză eficientă cu normalizarea valorilor
probelor biologice ce investighează funcția renală, cu tranzit intestinal prezent. S-a
reluat alimentația per os, pacientul având o toleranță digestivă bună. A fost retransferat
pe secția de chirurgie, unde a continuat echilibrarea hidro-electrolitică, acido-bazică,
volemică, antibioterapie, antialgice, antisecretorii gastrice, ulterior antitrombotice și
pansamente locale de două ori pe zi.

18

După câteva zile, zona de necroză cutanată localizată pe fața anterioară a gambei
a necesitat efectuarea exciziei și debridării locale, deoarece menținea infecția în
regiune. Un nou examen bacteriologic a relevat infecție cu Stafilococ coagulazonegativ. Alimentația pacientului a fost hiperproteică, în vederea asigurării unor condiții
mai bune pentru refacerea tisulară. Antibioterapia utilizată a fost schimbată pe
Amoxiplus (amoxicilină și acid clavulanic), Metronidazol și Ciprinol, conform
antibiogramei.
În ziua a 6-a după prima intervenție chirurgicală, s-a reintervenit chirurgical.
După înlăturarea meșelor de drenaj am constatat faptul că necroza cutanată gambieră
anterioară cuprindea o suprafață mai mare decât la intervenția precedentă, afectând
practic întreg tegumentul dintre cele două linii longitudinale de incizie, medială și
laterală, iar țesutul celular subcutanat adiacent era îmbibat cu secreție purulentă.
Aspectul general local musculo-aponevrotic era ameliorat. Am debridat larg
tegumentul, țesutul celular subcutanat și țesuturile moi necrozate de pe fața anterioară
a gambei, realizând hemostaza cu fire resorbabile. Am lavat abundent regiunea cu apă
oxigenată și soluție de betadină diluată, menținând meșe îmbibate cu soluție de
betadină. Tegumentul necrozat excizat se trimite pentru examen histopatologic cca
14x12 cm2. Ulterior, a mai necesitat debridări excizionale de tegument, țesut celular
subcutanat și parțial de țesuturi moi (Fig. 9-10), având o evoluție lent favorabilă.
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Fig. 9. Fața medială și anterioară a gambei stângi, cu o zonă de necroză cutanată
medială.
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Fig. 10. Gamba stângă, văzută din lateral cu o zonă de necroză cutanată marginală,
care va fi excizată ulterior.
După îndepărtarea țesuturilor necrotice vizibile pe fotografiile anterioare a rămas
o zonă destul de mare situată anterior, intern și lateral gambier stâng fără tegument, dar
cu țesut de granulație (Fig. 11-12).
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Fig. 11. Zona denudată cu lipsă tegumentară, dar curată, prezentând muguri de
granulație.

22

Fig. 12. După efectuarea lavajului local cu soluții antiseptice, zona este curată, discret
sângerândă.

S-a propus pacientului efectuarea unei plastii cutanate, dar pacientul a refuzat în
repetate rânduri. În consecință, s-a solicitat consult dermatologic care a indicat
pansamente locale antiseptice și utilizarea alternativă de unguente, creme și
pansamente epitelizante, cu evoluție locală lent favorabilă. La 21 zile postoperator este
externat în stare ameliorată, urmând a fi pansat și acasă cu soluții antiseptice și
aplicarea locală de unguent epitelizant. Deși a fost chemat la control clinic, pacientul
nu a fost cooperant și nu s-a prezentat.

Discuții
Sindromul de compartiment acut (ACS) sau sindromul Volkmann este
caracterizat de existența unei ischemii regionale difuze posttraumatice, urmate de
ischemia acută și necroza tisulară, acestea fiind produse de creșterea presiunii la nivelul
unui compartiment musculo-fascial, care fiind un spațiu închis, este inextensibil (1).
Acest sindrom este cel mai frecvent întâlnit la membrul inferior, dar poate să apară în
orice parte a corpului, inclusiv membrul superior (2), torace (3), abdomen (4), sau fese
(5). Etapa finală a sindromului de compartiment neglijat este contractura Volkmann,
care se constituie datorită necrozei ireversibile a mușchiului care duce la apariția
contracturii ischemice (6). Sindromul de strivire este reprezentat de către reacția
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sistemică ce rezultă din necroza musculară produsă, consecință a compresiei externe
cu durată prelungită a unui membru, sau a unui segment de membru. Astfel, presiunea
intracompartimentală poate să crească determinând un sindrom de compartiment acut
(1). Cauza cea mai frecventă este traumatismul (40% după fracturi ale axului tibial;
traumă a platoului tibial cu aceeași incidență a ACS, 23% ca rezultat al traumatismului
țesuturilor moi, 1% după fracturi ale antebrațelor).
Incidența sindromului de compartiment este mai mare la adolescenți și adulții
tineri de până la 25 de ani. Astfel (2), anual la bărbați se raportează cca 7,3/100.000
locuitori, iar la femei 0,7/100.000 locuitori, vârsta medie fiind de 32 ani (30 la bărbați
și 44 la femei). Alți autori raportează incidența anuală ca fiind între 1 și 7,3 la 100.000
locuitori (7).
Practica arată că pe primul loc din punct de vedere etiologic în ACS se situează
fracturile (69%), mai ales cele de la nivelul gambei și antebrațului, iar pe locul al doilea
sunt leziunile țesuturilor moi. Cca 2/3 din totalul cazurilor raportate ca sindrom de
compartiment datorate fracturilor sunt produse în urma fracturii diafizei tibiale și a
epifizei distale a radiusului. Cel mai frecvent sunt afectați tinerii din decada a treia de
vârstă, indiferent de tipul de energie mic sau mare al mecanismului de acțiune. Chiar
dacă fractura este deschisă putem avea sindrom de compartiment.
Un ACS poate să apară și la nivelul abdomenului, atunci când presiunea
intraabdominală atinge 20 mm Hg și se asociază cu insuficiența de organ (8).
Mortalitatea pacienţilor cu sindrom de compartiment intraabdominal poate ajunge la
42%. Diagnosticul hipertensiunii intraabdominale se stabilește prin măsurarea
presiunii intraabdominale, prin aprecierea presiunii din vezica urinară în care se
instilează 25 de ml de ser fiziologic steril. Presiunea intraabdominală se măsoară la
sfârșitul expirului, în decubit dorsal, după ce pacientul și-a relaxat musculatura
abdominală.
Hipertensiunea intraabdominală prezintă patru grade (8):
I - IAP 12-15 mm Hg (1,6-2,0 kPa)
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II - IAP 16-20 mm Hg (2,1-2,6 kPa)
III - IAP 21-25 mm Hg (2,8-3,3 kPa)
IV > IAP > 25 mm Hg (> 3,3 kPa).
Din punct de vedere etiopatogenetic acest sindrom se produce printr-un
mecanism ischemic, inițiat de edemul produs în cadrul unui compartiment inextensibil
(9), datorită creșterii presiunii intracompartimentale care depășește valoarea presiunii
arteriolare. Astfel, se va produce un șunt intracompartimental, ce va determina
întreruperea circulației sangvine capilare, urmată de ischemie consecutivă la nivelul
extremității afectate. Cauzele apariției sunt traumatice sau atraumatice. În urma
traumatismelor se poate produce creșterea conținutului compartimentului prin apariția
și formarea unui hematom, edem posttraumatic sau edem post-ischemic, mai ales după
repararea leziunilor arteriale. Însă, tot frecvent se poate produce o reducere a volumului
compartimentului prin imobilizări gipsate cu aparate prea strânse sau de tip circular,
un pansament circular inextensibil, un pantalon pneumatic foarte strâns, sau după
închiderea defectelor fasciale. Alte cauze posibile pot fi leziunile extinse ale părților
moi, mai ales în urma strivirilor, diferite tulburări de coagulare primare sau induse de
tratamentul anticoagulant, diverse osteotomii, o tracțiune excesivă, o imobilizare cu
menținerea articulației cotului într-o flexie mai strânsă de 90° pentru sindromul de
compartiment acut al antebrațului, diferite reduceri intempestive, efectuarea unei
dialize (1, 9). De asemenea, ACS a fost descris și în cazul arsurilor termice în evoluția
cărora se pot produce cicatrici tegumentare foarte strâmte, în cazul unor intervenții
chirurgicale de reparare vasculară, deoarece atunci când fluxul sangvin se restabilește
la nivelul musculaturii inițial afectate se va produce și edemațierea zonei.
Există mai multe teorii ale mecanismului patogeniei ACS. Prima teorie consideră
că în mod fiziologic presiunea transmurală este echilibrată cu presiunea exercitată de
forța constrictoare asupra vaselor de sânge, astfel încât atunci când forța constrictoare
crește, vasele devin comprimate iar presiunea transmurală va scădea odată cu fluxul
sanguin. Cea de-a doua teorie privește gradientul arterio-venos la nivelul capilarelor,
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atunci când fluxul sanguin local scade dacă se exercită o presiune asupra țesuturilor,
care va avea drept consecință perturbarea proceselor metabolice, până la ischemie și
necroză. Cea de-a treia teorie susține faptul că ocluzia capilarelor ar fi principalul motiv
al apariției sindromului de compartiment, deoarece din cauza creșterii permeabilității
la nivel capilar, proteinele au tendința de-a ieși din acestea, rezultând colabarea lor și
intrarea într-un cerc vicios. Consecințele fiecărei teorii sunt reprezentate de ischemia
acută și apoi necroza tisulară (6).
Din punct de vedere clinic, anamneza și examenul obiectiv evidențiază durere,
parestezii, hipostezie cutanată și edem local (10). Sunt descrise cinci semne și
simptome caracteristice sindromului de compartiment acut (11), acestea fiind durerea,
parestezia, paralizia, paloarea și absența pulsului. Semnele sunt de multe ori subtile,
înșelătoare, evaluarea originii durerii este de multe ori problematică, în plus
examinarea obiectivă poate fi împiedicată de prezența pansamentelor sau a ghipsului
în cazul fracturilor (12). Durerea și parestezia sunt simptomele precoce ale sindromului
de compartiment (13), iar semnele tardive sunt paralizia și absența perceperii pulsurilor
periferice. Chiar dacă se percep pulsurile periferice, aceasta nu exclude ACS, însă
absența lor determină necesitatea efectuării arteriografiei și posibil, în final, chiar
amputarea membrului respectiv. Între semnele caracteristice ACS se poate constata o
durere refractară la analgezicele narcotice fără legătură cu nivelul aparent al leziunii
sau semnelor clinice observate (14), alterarea sensibilității, durere la extensia pasivă, o
slăbiciune sau o tensiune palpabilă la nivelul compartimentului. Durerea este profundă,
sub formă de crampă și este agravată de întinderea pasivă a mușchilor afectați, de
asemenea poate să apară o senzație de tensiune la nivelul întregului membru afectat, o
senzație de furnicături sau parestezie. Parestezia este percepută ca fiind o senzație de
“ace” la nivelul afectat, de amorțeală, de furnicături, ce poate duce și la anestezie,
pierderea sensibilității. Durerea poate să dispară în fazele tardive. Paralizia întregului
membru este rar întâlnită, fiind de factură tardivă, orientându-ne spre o leziune
nervoasă sau musculară (13). Paloarea tegumentului apare atunci când avem o ocluzie
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arterială. Neperceperea sau absența pulsului este un semn rar întâlnit, de lezare
arterială, deoarece presiunea arterială sistemică este superioară celei ce cauzează un
sindrom de compartiment. Datorită creșterii excesive a presiunii într-un sindrom de
compartiment neglijat putem să nu percepem pulsul arterial (11).
În faza de debut, reversibilă, există această durere disproporționată față de
leziunile vizibile ale pacientului, în mod aparent fără legătură cu poziția segmentului
afectat sau cu imobilizarea acestuia; pot fi parestezii; de asemenea, o durere intensă la
palpare sau prin mobilizarea degetelor membrului afectat. În faza de stază, care poate
fi ireversibilă, se produce extinderea distală a durerii de la nivelul grupelor musculare
afectate, ajungând la degete și acolo devine foarte intensă. În plus, piciorul și glezna se
edemațiază considerabil, comparativ cu partea sănătoasă contralaterală, acest lucru
fiind vizibil și măsurabil prin compararea diametrului membrului afectat cu diametru
membrului neafectat. Tegumentul membrului afectat este sub tensiune, strălucitor, cu
desen vascular venos evident. Musculatura la palpare are o consistență lemnoasă.
Pacientul are parestezii, apoi hipoestezie distală, care se extinde și proximal și nu poate
efectua mișcările utilizând grupele musculare afectate. Această afectare neurologică,
senzitivă și motorie reprezintă primul semn de ischemie clară a nervilor periferici și ea
apare atunci când presiunea intracompartimentală depășește valoarea de 30 mm Hg. În
această fază putem percepe pulsul arterial periferic. În faza sechelară se produc retracții
tendinoase, flexii interfalangiene, redoare articulară, anchiloză, parestezii, pareze,
paralizii, atrofie cutanată, subcutanată, dar și musculară.
Dintre analizele de laborator, pot fi modificate: hemoglobina (dacă au fost
pierderi sanguine, anemia înfluențând evoluția prin agravarea ischemiei); biomarkerii
inflamatori, cu punerea în evidență a leucocitozei, creșterea VSH, creșterea proteinei
C reactive. Pot fi crescute creatin-kinaza și nivelul lactaților datorită distrucției
țesutului muscular și a metabolismului anaerob, considerându-se faptul că o valoare a
creatin-kinazei de peste 2000 U/l poate reprezenta un semnal de alarmă a unui sindrom
de compartiment apărut la un pacient sedat și ventilat, creatinina (poate fi crescută într-
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un ACS în dezvoltare datorită rabdomiolizei), mioglobina serică, potasemia prin
rabdomioliză. Poate fi modificată coagulograma, cu necesitatea căutării posibilelor
tulburări de coagulare. Pot fi prezente și semne de coagulare intravasculară diseminată.
Se caută în continuare și se studiază diferiți biomarkeri pentru a diagnostica mai bine
sindromul de compartiment, cum ar fi spre exemplu determinarea nivelului glucozei
intramusculare și a pH-ului.
Cel mai important lucru este stabilirea cât mai rapidă a diagnosticului (15).
Diagnosticul ACS poate fi dificil, iar un tratament neadecvat poate avea consecințe
dezastruoase de tipul disesteziei permanente, contracturilor ischemice, disfuncției
musculare, pierderea membrului afectat, sau chiar pierderea vieții. Paraclinic putem
măsura presiunea intracompartimentală cu ajutorul unui cateter plasat în
compartimentul suspectat, aceasta punând în evidență ischemia relativă și perturbarea
perfuziei tisulare atunci când presiunea exercitată de țesuturi este cu 10-30 mmHg mai
mare decât presiunea diastolică. Presiunea normală este de 20 mmHg. Unii autori
consideră că momentul în care un chirurg trebuie să intervină este determinat de
valoarea presiunii delta, care este valoarea presiunii diastolice din care se scade
valoarea presiunii intracompartimentale. Atunci când presiunea delta este mai mică sau
egală cu 30 mmHg putem spune că este un ACS (10, 11, 16, 17), deși uneori au fost
efectuate și intervenții chirurgicale nenecesare. Mulți chirurgi recomandă
monitorizarea continuă a presiunii intracompartimentale pentru a avea o evaluare
eficientă la pacienții cu leziuni ale extremităților cu risc crescut, această monitorizare
fiind considerată a fi gold-standard (18). Astfel, evaluarea de mai multe ori a presiunii
intracompartimentale pare să fie mult mai utilă, decât măsurarea unei singure valori,
fiindcă aceasta prezintă un procent ridicat de 35% de rezultate fals pozitive (19).
Măsurarea presiunii intracompartimentale în mod continuu are o sensibilitate și
specificitate ridicate cu valori predictive pozitive de 93% și negative de 99% (16).
Imagistic se efectuează radiografia membrului afectat și aceasta permite
evaluarea caracterului fracturii (dacă aceasta există) și a leziunilor țesuturilor moi.

28

Rezonanța magnetică nucleară (RMN) poate constata creșterea intensității semnalului
în întregul compartiment. Tomografia computerizată (CT) se folosește pentru
efectuarea diagnosticului diferențial (20). Ecografia Doppler venoasă sau arterială a
membrului inferior permite evidențierea unei ocluzii arteriale sau a unei tromboze
venoase profunde. Se poate utiliza un tonometru de presiune Stryker, care măsoară
presiunea necesară injectării unei cantități mici de lichid, dar acesta poate supraestima
presiunile mici. Pulsoximetria confirmă hipoperfuzia membrelor, dar nu are
sensibilitate suficientă pentru a exclude sindromul de compartiment.
Există mai multe metode prin care se încearcă evaluarea oxigenării și perfuziei
locale, unele dintre acestea experimentale: măsurarea presiunii parțiale a oxigenului
intramuscular, spectroscopie near-infrared, ultrasonografie pulsed phased-locked loop,
fotopletismografie, flometrie laser Doppler, scintigrafie, evaluarea modificărilor
metabolice prin măsurarea pH-ului intramuscular, a glucozei intramusculare (18).
Diagnosticul pozitiv clinic se bazează pe inspecție și palpare, asociat semnelor
clinice de redoare articulară, scăderea forței musculare, pierderea abilității mișcărilor,
impotența funcțională severă, posibilitatea apariției unor poziții vicioase ale degetelor.
Examenul clinic obiectiv poate furniza date pentru identificarea afecțiunii responsabile
de apariția sindromului de compartiment. Inspecția permite observarea unei poziții
vicioase a membrului afectat, tumefierea zonei, deformarea zonei. Palparea ne
confirmă apariția durerii la atingere, gradul de hidratare al tegumentului și țesutului
subiacent, hipotonia musculară, retracția tendinoasă. Se pot detecta și deformări
articulare.
Diagnosticul diferențial se realizează cu: celulita, tromboza venoasă profundă,
tromboflebita, gangrena gazoasă, fasceita necrotizantă, leziunile vasculare periferice,
rabdomioliza.
Evolutiv, sindromul de compartiment poate merge cronic spre retracție
ischemică Volkmann sau se poate produce acut infecția. Infecția este una dintre
complicațiile severe ale sindromului de compartiment. Dintre complicațiile tardive
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posibile putem aminti: deficitele neurologice ale membrului afectat, gangrena,
sindromul de durere cronică regional, rabdomioliza, insuficiența renală.
Hiperestezia dureroasă poate persista, sau să remită lent în timp. Prognosticul
este rezervat, în cazul în care nu stabilim un diagnostic rapid sau dacă se amână
fasciotomia.
Din punct de vedere terapeutic, ne interesează ca partea afectată să-și recapete
într-o măsură cât mai mare funcționalitatea. Terapia urmărește reducerea durerii,
recâștigarea mobilității articulare (dacă aceasta a fost afectată), obținerea stabilității
articulare, creșterea forței musculare și combaterea procesului inflamator. Dacă avem
fracturi, acestea trebuie reduse și imobilizate, aparatul gipsat trebuie să fie lărgit, se
administrează analgezice, vasodilatatoare, AINS, musculorelaxante, simpaticolititice,
tratament antibiotic injectabil. Membrul afectat se va poziționa favorizând un drenaj
postural procliv al acestuia. Hipoperfuzia se corectează prin administrare de soluții
cristaloide și produse din sânge. Administrarea de Manitol poate reduce presiunea în
compartimentul afectat și poate ameliora leziunile de reperfuzie.
Terapia hiperbarică cu oxigen reduce tumefierea și edemul membrului afectat
prin vasoconstricție hiperoxică, ce ameliorează oxigenarea prin stimularea fluxului
sangvin local. Se utilizează și cu scopul de-a crește tensiunea oxigenului tisular și a
ameliora viabilitatea țesutului marginal.
Terapia chirurgicală definitivă, intervenția chirurgicală de elecție, este
fasciotomia de urgență cu reducerea ortopedică secundară sau stabilizarea fracturilor
(dacă acestea există), precum și reparația vasculară dacă este necesară. Fasciotomia
realizează decompresia rapidă, adecvată a compartimentului, deoarece este obligatoriu
să reușim să restaurăm perfuzia țesutului muscular în decurs de șase ore, fie printr-o
singură incizie, fie printr-o dublă incizie. Într-o primă etapă se incizează tegumentul și
țesutul celular subcutanat, apoi o incizie mai lungă, extinsă a fasciei în vederea
inspecției detaliate a grupelor musculare. Într-o a doua etapă este necesar să debridăm
țesutul muscular necrotic, acesta fiind un potențial focar de infecție. Momentul
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intervenției este critic. Se intervine când presiunea intracompartimentală crește sau este
constantă. Fasciotomia trebuie să aibă o lungime suficientă, deoarece trebuie să
producă decompresia completă a musculaturii afectate, altfel mușchiul situat în partea
decompresată va hernia și va deveni ischemic. Este obligatoriu să deschidem toate
spațiile musculare, să evacuăm hematoamele, să facem lavaj și debridare chirurgicală
a zonelor necrotice. Vom lăsa deschisă zona, iar închiderea o vom realiza prin sutură
secundară sau grefă, doar după eliminarea completă a țesuturilor necrotice, după mai
multe zile de tratament. Existența de leziuni musculare necrotice în momentul
efectuării fasciotomiei este de trei ori mai frecventă pentru pacienții care au suferit
fracturi deschise (21), comparativ cu cei care au căzut sau au suferit leziuni ale
țesuturilor moi.
Fasciotomiile pot fi însoțite de o morbiditate ridicată, de necesitatea unor refaceri
tisulare întârziate, utilizarea de grefe tegumentare sau lambouri vascularizate pentru
refacerile pielii, probleme cosmetice, leziuni nervoase, durere locală, slăbiciune
musculară permanentă, insuficiență venoasă cronică (22).
Pe măsură ce evoluează modalitățile tehnice de diagnostic, acesta va putea fi
stabilit mai rapid și astfel va fi posibilă și aplicarea metodelor nechirurgicale, mai puțin
invazive, cum ar fi spre exemplu în cazul fracturilor membrelor inferioare utilizarea de
pompe de presiune intermitentă care să ajute la reducerea edemului tisular, al
inflamației și al presiunilor intracompartimentale (23), ultrafiltrarea tisulară pentru
îndepărtarea fluidului interstițial local (24), administrarea de oxigen hiperbaric pentru
îmbunătățirea respirației celulare aerobe, utilizarea medicamentelor ce înlătură
radicalii liberi în ideea minimizării extensiei distrucției tisulare sau limitarea morții
celulare prin utilizarea stabilizatorilor de membrane (25).
Dacă nu se tratează prompt, pot să apară modificări importante ce pot duce la
apariția contracturilor, a deformărilor membrelor, paralizie, neuropatie senzorială și în
cazuri severe, neglijate, se poate ajunge la amputații (26).
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ACS poate avea o evoluție dezastruoasă, influențând astfel prognosticul.
Mușchiul tolerează relativ bine timp de patru ore ischemia, dar după un interval de opt
ore leziunile sunt frecvent ireversibile. Poate să apară rabdomioliza, apoi infecția. În
cazul în care fasciotomia o putem efectua în primele 25-30 de ore după debut,
prognosticul este bun. Trebuie să menționăm faptul că în ciuda fasciotomiei precoce și
agresive, aproape 20% dintre pacienți pot rămâne cu deficite senzoriale sau motorii
persistente la controlul la un an. Dacă sunt necesare, transferele de tendon pot fi
indicate ca tratament tardiv al sindromului.
După efectuarea tratamentului ortopedic sau chirurgical este necesară
recuperarea medicală.
Rata fasciotomiei a variat între 2% to 24%, iar mortalitatea a ajuns până la 47%
pentru ACS al coapsei (13).
Pacientul nostru s-a prezentat foarte târziu, având o stare septică, cu colecții
purulente care au necesitat incizie dublă si fasciotomie, debridări excizionale multiple
de țesuturi necrotice, necesitând o spitalizare prelungită.
Un sindrom subacut de compartiment trebuie tratat similar sindromului acut, prin
abord chirurgical urgent.
Atunci când sindromul de compartiment apare datorită utilizării repetitive a
musculaturii vorbim despre un sindrom cronic de compartiment sau sindromul de
compartiment de efort cronic, care reprezintă o leziune obișnuită la tinerii atleți prin
producerea de durere și presiune la nivelul unuia sau mai multor compartimente
musculare ale unui membru în urma activității fizice repetitive în cadrul exercițiilor
intense (27). Acest sindrom cronic apare mai frecvent la nivelul membrului inferior,
afectând obișnuit compartimentul muscular anterior (28, 29), apoi cel lateral, posterior
profund și în cele din urmă cel posterior superficial (28). Acesta nu reprezintă o
urgență, însă datorită afectării circulației pot să apară perturbări temporare sau
permanente a structurilor nervoase, precum și a mușchilor. O formă de sindrom cronic
de compartiment este sindromul de compartiment cronic exerțional, care mai este
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numit și sindromul de compartiment indus de exercițiu, care se manifestă prin
amorțeală, furnicături sau durere sub formă de arsură, crampă, ascuțită sau ca o
înjunghiere, ce poate să dureze luni sau chiar ani și este ameliorată de repaus, putând
persista și o senzație de slăbiciune moderată în regiunea afectată. Exercițiul fizic
produce o senzație de etanșeitate extremă în musculatura afectată care este urmată de
o senzație de arsură dureroasă dacă efortul fizic continuă (30). În mod obișnuit după
terminarea exercițiului fizic presiunea intracompartimentală scade în decursul a
câtorva minute și simptomatologia dureroasă se ameliorează (27). Acest sindrom este
deseori un diagnostic prin excludere, caracterizat prin absența simptomatologiei în
repaus. Durerea apare în mod variabil în funcție de persoană, dar aceasta poate începe
după 30 secunde de alergare sau poate după 10-15 minute. Piciorul plat este un
simptom obișnuit al sindromului de compartiment exerțional cronic (31). Cel mai util
test este măsurarea presiunilor intracompartimentale în timp ce se reproduce
simptomatologia, de obicei imediat după alergare, dar se pot efectua și radiografii,
examinare CT și RMN, pentru excluderea celorlalte diagnostice. Sindromul cronic
poate fi tratat chirurgical sau conservativ. Tratamentul acestui sindrom cronic de
compartiment exerțional include scăderea exercițiului fizic sau al activităților
exacerbate, masaj local, utilizarea medicamentelor antiinflamatorii nesteroidiene și
fizioterapie. Terapia conservativă presupune repaus, medicație antiinflamatorie și
decompresiune manuală. Membrul afectat trebuie poziționat astfel încât să permită un
drenaj postural procliv al membrului inferior. Dacă acesta ar fi poziționat antidecliv
perfuzia zonei afectate scade. Nu trebuie utilizate mijloace care cresc presiunea din
exterior, așa cum sunt atelele sau diversele mulaje, pansamente foarte strânse. În cazul
în care terapia nu se aplică, un sindrom cronic de compartiment poate deveni acut. Întrun sindrom cronic de compartiment în urma intervențiilor chirurgicale poate apare
insuficiență

venoasă

cronică.

Tratamentul

constă

în

diminuarea

presiunii

intercompartimentale prin introducerea unei valve de plastic care scade presiunea cu
30%, în plus se administrează soluții cristaloide și se corectează anemia. Terapia
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chirurgicală implică practicarea fasciotomiei efectuată ca singură incizie, cu evoluție
favorabilă pe termen lung (32). Poate fi grevată de unele complicații de tipul infecției
de plagă, leziune de nervi sau recidivă (32). Fasciotomia poate fi minim-invazivă la
pacienții cu afectare unilaterală sau bilaterală, în cazurile în care sunt afectate
compartimentele anterior și lateral (29), în fapt fasciotomia prin incizie limitată
reprezentând gold-standard-ul terapeutic (27), putând fi asociată cu fasciotomie
endoscopică, având aceleași rezultate cu fasciotomia deschisă (27).

Concluzie
Suspectăm un sindrom de compartiment acut (ACS) atunci când pacientul
prezintă o durere disproporționată față de cea la care ne-am aștepta în urma inspecției
leziunii, precum și exacerbarea durerii la întinderea musculaturii membrului afectat;
sensibilitate marcată la nivelul regiunii afectate; musculatura care creează un
compartiment etanș; o senzație de arsură sau prezența de furnicături. In cazurile grave
care corespund unor modificări permanente, apare amorțeala și a slăbiciunea
membrului afectat. ACS se datorează creșterii presiunii din interiorul unui
compartiment mio-fascial închis cu consecințe grave asupra țesuturilor interesate,
ducând la scăderea perfuziei tisulare. Consecutiv ischemiei țesuturilor vor apare leziuni
ireversibile musculare și nervoase, necroză musculară, astfel încât devine necesară
efectuarea unei fasciotomii de urgență cu debridări locale, uneori în cadrul unor ședințe
operatorii multiple. Scopul decompresiei este de-a reface perfuzia musculară. ACS este
o cauză gravă și cu potențial ridicat de pierdere a unui membru sau chiar și a vieții, în
cazul în care nu este recunoscut rapid și nu se intervine de urgență pentru salvarea
țesuturilor afectate.

Bibliografie
1.

https://www.chirurgieplasticatimisoara.ro/wp-

content/uploads/2011/11/Sindrom-Volkmann.pdf accesat la 29.12.2019

34

2.

Mehta V, Chowdhary V, Lin C, Jbara M, Hanna S. Compartment syndrome

of the hand: a case report and review of literature. Radiol Case Rep. 2018;13(1):212–
215.
3.

Smith RDJ, Rust-March H, Kluzek S. Acute compartment syndrome of the

thigh in a rugby player. BMJ Case Rep 2015;10.1136/bcr-2015-210856
4.

Kirkpatrick AW, Roberts DJ, De Waele J, Jaeschke R, Malbrain M, De

Keulenaer B et al. Intra-abdominal hypertension and the abdominal compartment
syndrome: updated consensus definitions and clinical practice guidelines from the
World Society of the Abdominal Compartment Syndrome. Intensive Care Med.
2013;39(7):1190–1206.
5.

Sarwar U, Ting J. Postoperative gluteal compartment syndrome following

microsurgical free-flap hand reconstruction: the importance of early recognition and
treatment. BMJ Case Rep 2017;10.1136/bcr-2017-220218
6.

http://www.lectiadeortopedie.ro/sindromul-de-compartiment/ accesat la

29.12.2019
7.

McQueen MM, Gaston P, Court-Brown CM. Acute compartment

syndrome. Who is at risk? J Bone Joint Surg Br 2000;82 (2): 200–3.
8.

https://www.romedic.ro/sindromul-de-compartiment-intraabdominal

accesat la 29.12.2019
9.

http://dietons.com/les-symptmes-du-syndrome-du-compartiment.html

accesat la 29.12.2019
10.

von Keudell AG, Weaver MJ, Appleton PT, Bae DS, Dyer GSM, Heng M

et al. Diagnosis and treatment of acute extremity compartment syndrome. Lancet.
2015;386(10000):1299–1310. doi: 10.1016/S0140-6736(15)00277-9.
11.

Donaldson J, Haddad B, Khan WS. The pathophysiology, diagnosis and

current management of acute compartment syndrome. The Open Orthopaedics Journal
2014;8:185–93.

35

12.

https://www.cmpa-acpm.ca/fr/advice-publications/browse-

articles/2014/a-challenging-diagnosis-traumatic-compartment-syndrome accesat la
29.12.2019
13.

Via AG, Oliva F, Spoliti M, Maffulli N. Acute compartment syndrome.

Muscles, Ligaments and Tendons Journal. 2015;5(1):18–22.
14.

Ulmer T. The clinical diagnosis of compartment syndrome of the lower

leg: are clinical findings predictive of the disorder? J Orthop Trauma. 2002;16:572–
577. doi: 10.1097/00005131-200209000-00006.
15.

Taylor RM, Sullivan MP, Mehta S. Acute compartment syndrome:

obtaining diagnosis, providing treatment, and minimizing medicolegal risk. Curr Rev
Musculoskelet Med 2012; 5 (3): 206–13. doi:10.1007/s12178-012-9126-y.
16.

McQueen MM, Duckworth AD, Aitken SA, Court-Brown CM. The

estimated sensitivity and specificity of compartment pressure monitoring for acute
compartment syndrome. J Bone Joint Surg Am. 2013;95(8):673–677.
17.

Garner MR, Taylor SA, Gausden E, Lyden JP. Compartment syndrome:

diagnosis, management, and unique concerns in the twenty-first century. HSS J.
2014;10(2):143–152.
18.

McMillan TE, Gardner WT, Schmidt AH, Johnstone AJ. Diagnosing acute

compartment syndrome-where have we got to? Int Orthop. 2019 Nov;43(11):24292435. doi: 10.1007/s00264-019-04386-y. Epub 2019 Aug 29.
19.

Whitney A, O’Toole RV, Hui E, Sciadini MF, Pollak AN, Manson TT et

al. Do one-time intracompartmental pressure measurements have a high false-positive
rate in diagnosing compartment syndrome? J Trauma Acute Care Surg.
2014;76(2):479–483.
20.

Blackman PG. A review of chronic exertional compartment syndrome in

the lower leg. Medicine and Science in Sports and Exercise 2000;32(3): S4–10.
21.

Mortensen SJ, Zhang D, Mohamadi A, Collins J, Weaver MJ, Nazarian

Aet al. Predicting factors of muscle necrosis in acute compartment syndrome of the

36

lower extremity. Injury. 2019 Nov 16. pii: S0020-1383(19)30724-7. doi:
10.1016/j.injury.2019.11.022. [Epub ahead of print]
22.

Schmidt AH. Acute compartment syndrome. Injury. 2017;48(Suppl 1):

S22–S25.
23.

Gardner AM, Fox RH, Lawrence C, Bunker TD, Ling RS, MacEachern

AG. Reduction of post-traumatic swelling and compartment pressure by impulse
compression of the foot. J Bone Joint Surg Br. 1990;72(5):810–815.
24.

Odland RM, Schmidt AH. Compartment syndrome ultrafiltration

catheters: report of a clinical pilot study of a novel method for managing patients at
risk of compartment syndrome. J Orthop Trauma. 2011;25(6):358–365.
25.

Francis A, Baynosa R. Ischaemia-reperfusion injury and hyperbaric

oxygen pathways: a review of cellular mechanisms. Diving Hyperb Med.
2017;47(2):110–117.
26.

Frink M, Hildebrand F, Krettek C, Brand J, Hankemeier S. Compartment

syndrome of the lower leg and foot. Clin Orthop Relat Res. 2010 Apr;468(4):940-50.
doi: 10.1007/s11999-009-0891-x. Epub 2009 May 27.
27.

Vajapey S, Miller TL. Evaluation, diagnosis, and treatment of chronic

exertional compartment syndrome: a review of current literature. Phys Sportsmed.
2017 Nov;45(4):391-398. doi: 10.1080/00913847.2017.1384289. Epub 2017 Oct 3.
28.

Campano D, Robaina JA, Kusnezov N, Dunn JC, Waterman BR. Surgical

Management for Chronic Exertional Compartment Syndrome of the Leg: A Systematic
Review

of

the

Literature.

Arthroscopy.

2016

Jul;32(7):1478-86.

doi:

10.1016/j.arthro.2016.01.069. Epub 2016 Mar 24.
29.

Maffulli N, Loppini M, Spiezia F, D'Addona A, Maffulli GD. Single

minimal incision fasciotomy for chronic exertional compartment syndrome of the
lower leg. J Orthop Surg Res. 2016 May 24;11(1):61. doi: 10.1186/s13018-016-03959.

37

30.

Bong MR, Polatsch DB, Jazrawi LM, Rokito AS. Chronic exertional

compartment syndrome: diagnosis and management. Bulletin 2005;62 (3–4): 77–84.
31.

Awbrey B, Shingo T. Chronic Exercise-Induced Compartment Syndrome

of the Leg. HOJ 2015; 1 (7).
32.

Drexler M, Rutenberg TF, Rozen N, Warschawski Y, Rath E, Chechik O

et al. Single minimal incision fasciotomy for the treatment of chronic exertional
compartment syndrome: outcomes and complications. Arch Orthop Trauma Surg.
2017 Jan;137(1):73-79. doi: 10.1007/s00402-016-2569-7. Epub 2016 Sep 26.

38

Diagnosticul diferențial medico-legal al modificărilor din înec
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Introducere
Înecul reprezintă o formă de asfixie mecanică ce apare ca urmare a obstrucției
căilor respiratorii/alveolelor pulmonare cu lichid și înlocuirea aerului respirat.
Contactul poate să fie parțial, când doar orificiile respiratorii sunt în contact cu lichidul,
sau respectiv total, când întreg organismul este în contact cu lichidul. Moartea prin înec
este încadrată medico-legal ca moarte violentă (1). Aceste decese se produc, de cele
mai multe ori, în diverse locuri și circumstanțe, fără să existe martori, și se impune
efectuarea unei necropsii medico-legale. În fața unui astfel de caz, medicul legist are
rolul de a stabili dacă moartea s-a produs prin asfixie mecanică, care este forma
asfixiei, precum și să identifice particularitățile cazului, printre care și existența altor
semne de violență, produse anterior producerii asfixiei (2).
Analizând circumstanțele de producere ale înecului, putem avea de a face cu
accident, sinucidere, omucideri și respectiv execuție judiciară (în alte state decât
Romania) (3). Prin analiza cazurilor de înec din practica medicinii legale, aceasta cauză
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de deces este una de excludere. Trebuie astfel înlăturate celelalte posibile cauze de
moarte violentă dar și neviolentă și coroborate cu investigațiile și cu circumstanțele în
care a fost găsit cadavrul pentru clarificarea lanțului tanatogenerator (4). În majoritatea
cazurilor, examenul macroscopic este sărac în elemente ce ar indica această
împrejurare de realizare a morții, însă examinările microscopice și elementele găsite în
datele de anchetă pot să vină în ajutorul medicului legist, iar investigații suplimentare
se efectuează în consecință (1).
Am ales acest caz întrucât a reprezentat în practica noastră unul în care s-au
aplicat în detaliu examinări succesive, metodice, după un plan prealabil, pentru ca la
concluziile raportului de expertiză medico-legală să avem posibilitatea de a putea
încadra acest deces în categoria morților violente sau neviolente, să stabilim cauza
decesului, mecanismul de acțiune și data morții.

Prezentarea de caz
Din datele de anchetă puse la dispoziție de către organele de cercetare penală a
reieșit că victima TCL, de sex masculin, în vârstă de 53 ani, în martie 2011 în jurul orei
12:39, a fost găsită de către numitul ZL, în zona podului de fier, pe malul stâng al râului
Someș, în județul Cluj.
În aceeași zi am primit Ordonanța de Efectuare a necropsiei medico-legale și am
procedat în cauză. La examinarea externă a cadavrului s-a constatat: cadavru de sex
masculin, de talie medie, țesut musculo-adipos mezomorf. Semnele morții reale
prezente cu lividități violacei-albăstrui, bine evidențiate, întinse în suprafață, dispuse
pe părțile posterioare declive necomprimate, în stadiul de difuziune (pălesc la
digitopresiune), rigiditate prezentă la toate articulațiile, în faza de stare, putrefacția nu
este exteriorizată. Ca leziuni traumatice se constată, frontal stânga, sub linia de inserție
a părului, cu extindere până în regiunea suprasprâncenoasă, ½ externă, un placard
excoriat acoperit de fină crustă sero-hematică roșiatică, neregulată și discontinuă de
12/4 cm, subiacent căreia se evidențiază o echimoză roșiatică-violacee de 12/4 cm.
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Frontal dreapta, sub linia de inserție a părului, un placard excoriat cu aceleași
caracteristici ca cel din stânga, cu dimensiunea de 10,7/3 cm, subiacent căreia se
găsește o echimoză roșiatică-violacee de 11/4 cm. La nivelul rădăcinii nasului, pe
creasta nazală, se identifică un placard excoriat discontinuu, neregulat, acoperit de fină
crustă sero-hematică roșiatică, de 2/1,3 cm (Fig. 1, Fig. 2.). Semne de tratament
medical nu s-au constatat.

Fig. 1. Regiune frontală și nazală. Placarde excoriate văzute din anterior.
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Fig. 2. Regiune frontală și nazală. Placarde excoriate văzute din lateral.

Ca semne de identificare, am menționat ochii verzi, midriatici bilateral; edentație
parțială; părul scalpului are lungimea este de 4 cm, este cărunt, și cu tendință la
ondulare.
Ca semne diverse, sunt de specificat următoarele: la nivelul orificiului oral,
exteriorizarea unui lichid aerat, albicios-rozat, dens, perlat (Fig. 3.); colorația albăstruie
la nivelul extremității cefalice (Fig. 3.) și a patului unghial (Fig. 4.); macerarea pielii,
cu albirea/paloarea, întărirea și încrețirea tegumentului, localizată preponderent la
nivel plantar (Fig. 5.).
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Fig. 3. Lichid aerat albicios-rozat. Cianoza extremității cefalice.

Fig. 4. Cianoza extremităților.
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Fig. 5. Macerarea pielii plantare `

Fig. 6. Infiltrat sangvin în țesuturile moi epicraniene.
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La examenul intern, capul cu țesuturi moi epicraniene cu infiltrat sangvin
discontinuu la nivelul întregii regiunii fronto-parietale, bilateral, corespunzător
leziunilor traumatice de la examenul extern, cu contur neregulat și mai extins ca la
examenul extern (Fig. 6.). În rest, modificările vizibile macroscopic de la examenul
intern au fost: sângele este mai lichid și mai închis la culoare; la nivel cerebral – stază
leptomeningeană, minim edem cerebral, creier cu greutate scăzută, pe suprafață cu
circumvoluțiuni aplatizate, șanțurile largi, iar pe secțiune, scoarța este subțire, iar
ventriculii cerebrali sunt moderat crescuți în volum; la nivelul vaselor poligonului lui
Willis, placarde intimale gălbui, indurate, care obstruează lumenul în diferite stadii;
după îndepărtarea durei-mater nu s-au decelat linii de fractură la nivelul calotei sau al
endobazei craniene.
În cursul manevrei de extragere a piesei buco-cervico-toracice, din orificiul
superior al laringelui se exteriorizează un lichid spumos, albicios rozat, iar în valecule
se identifică lichid fluid verzui-maroniu, ușor opalescent (Fig. 7.). La nivelul lumenului
traheei și bronhiilor principale, pereții sunt tapetați cu lichid spumos, albicios-rozat, iar
mucoasa este hiperemiată. Plămânii sunt măriți de volum, acoperă cordul, cu marginile
rotunjite, de culoare roșu-albăstruie, prezintă imprimarea grilajului costal și cu
elasticitate redusă. Prin transparența pleurei viscerale se identifică interscizural, mici
zone roșiatice multiple, punctiforme (peteșii pleurale Raskazov-Lukomski) (Fig. 8). La
palparea bilaterală a marginii anterioare a plămânilor se simt crepitații, în timp ce la
nivelul marginii posterioare este consistență păstoasă. Pe secțiune, plămânii își
păstrează destinderea, fără a-și modifica volumul. Se identifică alternarea zonelor de
parenchim pulmonar din care se extravazează lichid spumos aerat roșietic-albicios, cu
zone mai colabate, din care se scurge sânge (Fig. 9, Fig. 10).
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Fig. 7. Lichid aerat rozat-albicios în laringe. Lichid verzui-maroniu în valecule.

Fig. 8. Peteșii asfixice interscizurale.
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Cord cu dimensiuni de 14/13/5 cm, cavitățile acestuia conțin sânge lichid și
cheaguri; endocardul parietal este integru, suplu, lucios; miocardul este de culoare
brună-roşietică, cu elasticitate păstrată, cu striuri dure, albe-sidefii pe secțiune (Fig.
11). Coronarele cu pereți îngroșați, lumen îngustat, scârțâie la secționare.

Fig. 9. Edem pulmonar. Stază pulmonară.
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Fig. 10. Stază pulmonară. Edem pulmonar.
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Fig. 11. Cord secționat longitudinal.

Fig. 12. Stomac cu conținut lichidian verzui. Eroziuni pe mica curbură.
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Ficat cu capsula destinsă, transparentă și marginile rotunjite, suprafața granulară,
culoare brună, cu zone brun-gălbui pe suprafață şi pe secțiune, desen lobular păstrat.
Stomacul este destins, cu conținut lichidian verzui-maroniu, ușor opalescent, prezintă
câteva zone de eroziune la nivelul micii curburi, de formă alungită, infra-milimetrice
(Fig. 12). Pancreas gălbui, lobular, înglobat în grăsime; splina cu capsula cenușie ușor
ridată, pe secțiune parenchimul violaceu-palid-folicular; rinichii înglobați în grăsime,
se decapsulează greu, au suprafața neregulată, cu zone de depresiune albicioase, cu
contur neregulat, dure la palpare, corticala de culoare roşie-violacee, medulara
violacee, contrast cortico-medular păstrat.
Probele de țesuturi recoltate de la cadavru în vederea efectuării examenului
histopatologic au arătat următoarele: emfizem pulmonar focal, edem pulmonar
hemoragic, hipertrofie şi fibroză miocardică, modificări de ateroscleroză coronariană,
steatoză hepatică, stază hepatică, stază renală.

Discuții
Înecul reprezintă a treia cauză de deces accidental în întreaga lume, sumând un
total de 7% din totalul de decese de cauză violentă. În 2016, s-a estimat că în jur de
320 000 persoane de pe întreg globul au decedat prin înec. Printre factorii de risc
incriminați amintim vârsta, cei tineri fiind cei vizați, sexul masculin, călătorie pe apă,
status socio-economic scăzut, consum de alcool în preajma apei, comorbidități
(epilepsie) (5).
Literatura medico-legală a arătat că diagnosticul de înec este unul dintre cele mai
greu de dovedit (6). Elementele medico-legale identificate cu ocazia examenului extern
al cadavrului sunt, în cele mai multe cazuri, nespecifice iar investigațiile de laborator
sunt controversate în comunitatea științifică (7). Unul dintre obiectivele medicului
legist în fața unui astfel de caz este acela de a preciza dacă decesul s-a produs prin
imersie sau submersie. Definim astfel, din punct de vedere medico-legal, submersia ca
fiind decesul organismului consecutiv contactului cu mediul lichid (asfixie mecanică)
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și imersia ca fiind aruncarea cadavrului în apă, moartea organismului producându-se
prin alte cauze (fie moarte violentă, fie neviolentă), iar prin imersie se încearcă
disimularea decesului (8).
Analizând mecanismul tanatogenerator în cazurile de înec, datele din literatură
explică existența mai multor mecanisme: mecanic-anoxic (obstructiv), neuro-reflex
(laringospasm,

hidrocuție-sincopa

termo-diferențială),

mecanic-traumatic,

hemodinamic (în funcție de tipul de apă în care are loc submersia, dulce sau sărată),
alergic, hipotermic sau otogen. Fiziopatologia morții prin înecare nu este însă lămurită
în întregime (9).
În fața unui astfel de caz, medicul legist trebuie să pledeze cu rezerve și prudență
asupra felului morții, a cauzei și a mecanismului de deces. În aprecierea datei morții
este necesară o examinare minuțioasă medico-legală precum și corelarea obligatorie
cu datele de anchetă. Acesta procedează cu ordine în idei, abordând o metodă
corespunzătoare cazului, respectând un plan prealabil, iar la nevoie, în funcție de ce
modificări macroscopice se constată la autopsie, apelează la investigații suplimentare
(toxicologice, serologice, histopatologice). Așadar, cazul prezintă mai multe
particularități pe care le vom clasifica în trei grupe: de modificări datorate înecării,
modificări datorate contactului cu mediul lichid și datorate deplasării cadavrului:
Prima dintre ele se refera la existența unei modificări care ridică suspiciunea de
înec: ”ciuperca înecatului”. Este cunoscută în literatura de specialitate și în practica
noastră, ca fiind vizibilă în primele ore de la scoaterea din apă a cadavrului, fără ca
putrefacția să se fi exteriorizat (10, 11). Însă, în lipsa informațiilor referitoare la
circumstanțele în care a fost găsit cadavrul, ne putem gândi la un edem pulmonar acut
consecutiv unei insuficiențe acute ventriculare stângi, la o intoxicație cu opioide, sau
o criză comițială (12). În cazul nostru, lichidul aerat, albicios-rozat, perlat, exteriorizat
la nivelul orificiului oral, asociat cu datele de anchetă care au menționat găsirea
cadavrului pe malul unui râu, ne conduce spre a încadra această modificare în cadrul
capitolului de modificări datorate înecării (9). La examenul extern, paloarea pielii este
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în contrast cu lividitățile cadaverice intens violacee-albăstrui, cu cianoza de la nivelul
extremității cefalice și de la nivelul unghiilor. Paloarea tegumentară se explică prin
vasoconstricția periferică la contactul corpului cu mediul umed și rece și continuată ca
efect al anoxiei, anoxemiei și hipercapniei și asupra medulosuprarenalei, cu eliberarea
în circulație a adrenalinei. (12, 13). Lividitățile cadaverice de culoare intensă, întinse
în suprafață se explică prin fluiditatea sângelui închis la culoare, care, în condițile unei
severe lipse a oxigenului, a consumat factorii de coagulare (14, 15, 16). Cianoza se
datorează stazei generalizate determinate de vasodilatația inimii drepte determinată de
blocajul circulator pulmonar (17).
Tot din categoria de modificări datorate înecării menționăm peteșiile pleurale
interscizurale Raskazov-Lukomski. Acestea apar datorită eritrodiapedezei. Trebuie să
se facă diagnosticul diferențial cu peteșiile Paltauf-Tardieu-Minakov, care sunt mai
mari, sunt insulare, cu contur imprecis delimitat, ce se produc în urma rupturii peretelui
vascular cu extravazarea sângelui (1). În literatură se cunoaște polimorfismul
plămânului asfixic din înec cu emfizemul pulmonar difuz și ruperea septelor interalveolare, și implicit cu ruperea structurilor vasculare, cu stază și edem și leziuni de
endotelioză și eritrodiapedeză (1). Astfel, chiar dacă s-au identificat doar peteșiile
asfixice punctiforme, fără să se exteriorizeze cele insulare, mari, se poate aprecia că
hemoragiile subpleurale aparțin modificărilor generale interne din asfixii (2).
Un alt element din categoria modificărilor datorate înecării este identificat în
aspectul macroscopic și microscopic al plămânului. Acesta este mărit în volum, cu
imprimarea grilajului sterno-costal, cu crepitații prezente în ½ anterioară, care acoperă
inima în întregime. Pe secțiune se identifică alternanța de parenchim pulmonar
condensat roșietic închis, cu zone de parenchim aerat, de culoare roz. La presiune, se
scurge din bronhii un lichid aerat, perlat, albicios-rozat, în cantitate mare. În acest
moment facem diagnosticul diferențial cu o pneumopatie inflamatorie. Acest aspect de
edem hemoragic asfixic prezintă la examenul microscopic eritrocite cuprinse într-o
serozitate roșie în alveole, fără prezența rețelei de fibrină și a leucocitelor ca în
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afectarea inflamatorie pulmonară (18). Pe lângă elementele de edem hemoragic, în
alveole s-a identificat material amorf de tipul nisipului și vegetație, septe interalveolare
rupte cu dilatație alveolară, alungirea și îngustarea septelor interalveolare și
comprimarea capilarelor intraseptale (cu emfizem pulmonar difuz). Dintr-un fragment
proaspăt de plămân trebuie să se realizeze cercetarea planctonului. Valoarea probei nu
este absolută, întrucât acesta poate pătrunde intrapulmonar și post-mortem. Totuși,
cercetarea comparativă a planctonului (diatomeelor) și în lichidul de submersie poate
să orienteze spre locul unde s-a produs înecul în apele curgătoare (19, 20).
Prezența apei și a diferitelor corpuri străine (mâl, nisip, vegetație) la nivelul
tractului digestiv – stomac, cu distensia acestuia și apariția de fisuri gastrice la nivelul
curburii mici a stomacului, reprezintă o altă modificare datorată înecării. Diagnosticul
diferențial se face cu eroziunile din cadrul gastritei erozive, care se elucidează la
examenul microscopic, unde nu se identifică leucocite (21). Ultima modificare datorată
înecării poate să fie prezența lichidului de submersie la nivelul sinusului osului sfenoid,
inconstantă întrucât apa poate pătrunde și postmortem la acest nivel (1, 18).
O altă modificare datorată înecării este amintită ca fiind staza generală de la
nivelul organelor interne (13). Astfel, la nivelul organelor abdominale avem: capsula
Glisson destinsă cu ficat mărit de volum și stază hepatică, iar la nivelul splinei, capsulă
ușor ratatinată iar pe secțiune cu parenchimul violaceu-palid-folicular. O explicație ar
putea fi aceea că splina răspunde hipoxiei/anoxiei prin contracție, aruncând în patul
vascular hematiile depozitate spre a suplini necesarul de oxigen (23), iar prin blocajul
circulator pulmonar, inima dreaptă se dilată iar în arborele venos tributar atriului drept
să stagneze sângele (1).
Din categoria modificărilor specifice datorate contactului cu mediul lichid s-a
identificat la examenul extern macerarea pielii la nivelul plantelor. În literatură este
cunoscută sub denumirea de ”plantă de spălătoreasă” (1). Prin analizarea
caracteristicilor pielii la acest nivel, se poate face o apreciere referitoare la timpul scurs
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de la contactul cu apa. Conform datelor din studiile efectuate, au trecut în jur de 24 ore
(17).
Modificările datorate deplasării cadavrului prin apă se arată încă de la examenul
extern, unde, la nivelul regiunii fronto-nazale se află multiple placarde excoriate cu
reacție vitală prezentă. Se identifică astfel leziunile de târâre localizate frecvent, la
bărbat, la nivelul regiunii ventrale a corpului, pe frunte, nas, bărbie, genunchi (1).
Pentru că niciuna dintre modificările amintite mai sus nu este întâlnită în mod
constant în toate cazurile de deces prin înecare, este necesar să se realizeze examinări
biochimice și toxicologice suplimentare, printre care amintim: examenul sângelui (din
ventriculul stâng comparativ cu cel drept) pentru determinarea punctului crioscopic,
indicele refractometric, electroliții Na, Cl, Mg, Sr, rezistența electrică a sângelui,
gradul de diluție al sângelui. Aceste analize pot răspunde și la întrebarea care se pune
referitoare la tipul lichidului de imersie: apă dulce sau apă sărată (18) .
Debutul radiologiei în medicina legală datează din secolul al XIX-lea. În ultimele
decenii, tehnici precum Imagistică prin Rezonanță Magnetică și Tomografia
Computerizată au deschis un nou capitol de posibilități pentru determinarea cauzei
morții, oferind informații în identificarea cadavrelor sau descoperirea de condiții
medicale preexistente. Însă, mai există situații unde cauza decesului este dificil de
apreciat, în special în cazul în care cadavrul este descoperit în apă (12, 22). Sperăm că,
pe viitor aceste instrumente să vină în ajutorul medicului legist cu date caracteristice
fiecărui element medico-legal.
Coroborând datele de anchetă cu cele de la examinarea necroptică și cu
examinările complementare efectuate (examen histologic, toxicologic, biochimic)
cauza tanatogeneratoare a fost asfixia mecanică prin obstrucția căilor respiratorii cu
lichid. Fenomenele hipoxice obiectivate morfopatologic atât macroscopic cât și
microscopic, au dus la instalarea stopului respirator urmat la scurt timp de stop cardiocirculator și ulterior deces. Data morții a fost apreciată ca fiind cu 24-36 ore anterior
efectuării autopsiei medico-legale.
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Concluzie
Chiar dacă, în aparență, diagnosticul de înec este simplu, realitatea practică ne
spune că reprezintă uneori printre cele mai dificile diagnostice de susținut. De la
absența unui acord comun referitor la definiția lui, care presupune atât prezența cât și
lipsa manifestării finale – decesul, la absența unor elemente patognomonice în cadrul
autopsiei și a pauperității testelor de laborator. În fața unui astfel de caz, o bună
cunoaștere a mecanismelor ce stau la baza acestui proces este necesară din partea
medicului legist care, adăugată la examinările complementare vaste și detaliate și la
datele de anchetă oferite, să poată oferi un răspuns la obiectivele Ordonanței de
Efectuare a Constatării Medico-Legale.
Consimțământul informat a fost obținut înainte de utilizarea datelor despre
pacient în pregătirea prezentării cazului.
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Introducere
Colangiocarcinomul (CC) este un neoplasm malign al sistemului canalicular
biliar, reprezentând 3% din tumorile gastro-intestinale (1-3). Este a doua cea mai
frecventă malignitate hepatică primară, reprezentând 10–25% dintre bolile hepatice
primare la nivel mondial (1, 4, 5). Cel mai adesea, colangiocarcinomul provine din
sistemul biliar intra- sau extrahepatic, însă studii recente au demonstrat că acest tip de
cancer poate proveni şi din trans-diferențierea hepatocitelor (6).
Cele mai recente clasificări ale colangiocarcinomului sunt bazate pe localizarea
anatomică şi cuprind: colangicarcinomul intrahepatic (CCih), perihilar (CCp) și distal
(CCd). Abordarea diagnostică și terapeutică întreprinsă pentru colangiocarcinom
diferă în funcție de această localizarea anatomică.
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Colangiocarcinomul intrahepatic poate apărea la pacienții fără patologie hepatică
sau cu boala hepatică subiacentă și este descris din punct de vedere anatomopatologic
ca şi adenocarcinom, sau, mai rar, ca şi colangiocarcinom hepatocelular mixt (în
special în bolile hepatice cronice) (7). Colangiocarcinoamele hepatocelulare mixte au
apărut ca fiind un subtip distinct al cancerului hepatic primar şi sunt caracterizate
printr-un prognostic intermediar între hepatocarcinom şi colangiocarcinom (8).
Există mai mulți factori de risc descrişi pentru CC, incluzând infecții parazitare,
colangita sclerozantă primitivă, chisturi ale căilor biliare, hepatolitiaza, virusul
hepatitic C (VHC), virusul hepatitic B (VHB), ciroza hepatică, sindromul metabolic și
diverse toxine (9). Alți factori de risc potențiali includ boala inflamatorie intestinală,
alcoolul, fumatul și o serie de polimorfisme genetice ( metilentetrahidrofolat reductaza,
enzima CYP1A2, glutation S transferaza omega, arilamin N‐acetiltransferaza 1 şi 2 ,
proteina 2 asociată genei de rezistență multidrog (MRP2/ABCC2), prostaglandin‐
endoperoxid sintetaza 2, receptorul NKG2D al celulei “natural killer” ) (1). Datele
sugerează, de asemenea, că, în țările occidentale, VHC poate fi asociat cu CCih, dar nu
şi cu colangiocarcinoamele extrahepatice. În țările asiatice, se pare că VHB este mai
frecvent asociat cu CCih. Ciroza este menționată ca şi factor de risc posibil pentru
colangiocarcinoamele intrahepatice, nu şi pentru cele extrahepatice (9).
Mecanismul carcinogenezei prin VHB în canaliculele biliare intrahepatice nu a
fost încă elucidat, deşi infecția cu VHB este un factor de risc bine definit pentru
carcinomul hepatocelular. Deoarece atât hepatocitele cât și colangiocitele se
diferențiază din aceleași celule progenitoare, VHB ar putea induce carcinogeneza în
ambele tipuri de celule prin același mecanism. Gena VHB a fost detectată în țesutul
colangiocarcinomului în unele studii, iar prezența sa a fost asociată cu potențialul
carcinogenezei în colangiocitele umane (10).
Prezentarea clinică a CCih este nespecifică și insuficientă pentru stabilirea unui
diagnostic. Pacienții aflați în stadiu incipient sunt de obicei asimptomatici. În stadii
mai avansate, pacienții pot prezenta scădere în greutate, alterarea stării generale,
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disconfort abdominal, icter, hepatomegalie sau o masă abdominală palpabilă.
Obstrucția tractului biliar apare rar în CCih.
Din punct de vedere imagistic, aspectul CCih este adesea sugestiv pentru
diagnostic, dar nu suficient pentru a evita necesitatea unei biopsii. La examinarea CT,
aspectul tipic este cel al unei mase hepatice hipodense cu margini neregulate,
hipocaptantă, cu încărcare tumorală neregulată, incompletă, progresivă dinspre
periferie înspre centru cu “spălare periferică”. Tomografia computerizată poate
detecta, de asemenea, nivelul obstrucției biliare, retracție capsulară sau atrofie
hepatică. La examinarea RMN, se decelează o masă heterogenă cu hiposemnal T2
central (fibroză), hipersemnal periferic, hiposemnal T1, hiperfixantă post Gadolinium
(8).
Diagnosticul de certitudine in CCih se obține în urma biopsiei hepatice, iar
stadializarea se bazează pe numărul de leziuni, invazie vasculară, prezența
metastazelor intrahepatice și invazia structurilor adiacente (11).
Tratamentul curativ al CCih constă în rezecția chirurgicală, cu o rată de
supraviețuire la 5 ani de aproximativ 40 %; din păcate, un număr relativ redus de
pacienți (20-40 %) beneficiază de posibilitatea intervenției chirurgicale. Alte opțiuni
de tratament includ radioterapia, chemoembolizarea transarterială şi chimioterapie cu
Gemcitabină şi Cisplatin sau alte asocieri de chimioterapice, aceste tipuri de tratamente
garantând o supraviețuire medie de 12 luni (12).
Policitemia vera (PV) este un neoplasm mieloproliferativ caracterizat prin
eritrocitoză. Simptomele frecvent întâlnite de pacienții cu PV includ oboseală, tulburări
de concentrare, prurit, precum și simptome asociate splenomegaliei (sațietate precoce
și disconfort abdominal sau durere). Este o boală cronică, cu risc crescut pentru
evenimente trombembolice şi hemoragice, iar tratamentul constă în Aspirină,
flebotomii sau terapie citoreductivă cu hidroxiuree (13, 14). Mediana supraviețuirii
pentru pacienții diagnosticați cu PV este de 30 de ani, însă calitatea vieții este mult
influențată de prezența simptomatologiei trenante şi a riscului trombotic.
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În continuare prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 68 de ani, cu patologie
cardiovasculară complexă, ciroză hepatică virală B+D şi policitemia vera, care se
prezintă cu simptome de alarmă care sugerează o evoluție gravă a patologiei hepatice.

Prezentare de caz:
Pacientul P.I., în vârstă de 68 de ani, s-a prezentat în serviciul nostru pentru
decelarea imagistică recentă a unor formațiuni tumorale la nivel L3, L5 cu caractere
CT de determinări secundare. Subiectiv, pacientul acuză durere la nivelul articulației
coxo-femurale stângi, atât la mobilizare activă cât și pasivă, membrului inferior stâng
şi la nivel lombar, simptomatologie debutată insidios cu aproximativ o lună anterior
prezentării, motiv pentru care medicul specialist ortoped a recomandat o examinare CT
lombo-sacrată. Examinarea a pus în evidență prezența unei formațiuni tumorale
osteolitice la nivelul hemicorpului vertebral stâng L3 şi un focar osteolitic la nivelul
corpului vertebral L5 (Figura 1).
Antecedentele heredocolaterale sunt nesemnificative.
Din antecedentele personale patologice, reținem: ciroză hepatică virală B+D,
clasa Child Pugh A (5 puncte), varice esofagiene grad I/II, hepatectomie parțială pentru
chist hepatic (?) în antecedentele îndepărtate, hipertensiune arterială esențială grad II
risc adițional înalt, cardiopatie ischemică silențioasă, fibrilație atrială permanentă cu
alura ventriculară medie, insuficiență cardiacă congestivă NYHA II, accident vascular
cerebral hemoragic operat în 2011 (survenit la o săptămână după inițierea tratamentului
anticoagulant pentru FiA), policitemia vera, adenom de prostată, corp străin metalic
ochi stâng, posttraumatic.
Condițiile de viață şi de muncă sunt corespunzătoare; neagă consumul de toxice;
tratamentul actual constă în hepatoprotector şi antiagregant plachetar. Menționăm că
având în vedere antecedentele hemoragice instalate imediat după inițierea
tratamentului anticoagulant, scorul de risc de sângerare crescut, raportul risc de
sângerare/ischemie supraunitar, prezența varicelor esofagiene grad II, nu s-a considerat
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oportună reinițierea tratamentului anticoagulant. De asemenea, pentru policitemia vera
pacientul a fost tratat cu emisii de sânge.

Figura 1: Examinare CT coloană lombară nativ: pe reconstrucțiile în plan coronal
(A) şi în plan sagital se observă două arii osteolitice (săgeți) la nivelul corpilor
vertebrali L3 si L5. Leziunea osoasă litică de la nivel L3 determină ușoară tasare
consecutivă în ½ stângă a corpului vertebral. Se pune problema unor determinări
secundare osoase.
La examenul obiectiv, la internare, s-a decelat: poziție antalgică corelată cu
durerea lombară, stare posttraumatism ocular stâng, murmur vezicular fiziologic
bilateral, fără raluri supraadăugate, zgomote cardiace aritmice, fără sufluri
supraadăugate, abdomen crescut în volum pe seama țesutului adipos, mobil cu
respirația, fără sensibilitate la palpare profundă, hepatomegalie cu consistență crescută
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şi contur neregulat, splenomegalie grad II, micțiuni fiziologice, Giordano negativ
bilateral, orientat temporo-spațial.
Biologic: poliglobulie marcată, discretă leucocitoză, trombocite în limite
normale, coagulograma uşor alterată cu INR=1.2, uşoară colestază, funcție renală în
limite normale.
S-a efectuat ecografie abdominală care a descris ficat cu ecostructură profund
inomogenă, cu multiple formațiuni focale hiperecogene cu dimensiuni până la 70 mm,
la nivelul ambilor lobi hepatici, CBIH dilatate segmentar şi semne de hipertensiune
portală (vena portă dilatată, aparent permeabilă, splenomegalie), fără ascită.
Pentru elucidarea etiologiei nodulilor hepatici descrişi ecografic, s-a efectuat CT
toraco-abdomino-pelvin cu contrast i.v (Figura 2) care a descris: ficat cu dimensiuni
crescute pe seama lobului stâng şi caudat, cu structură profund inomogenă prin
prezența a multiple leziuni focale hipodense, cu iodofilie periferică, cea mai mare de
aproximativ 76/52 mm la nivelul segmentului VI, celelalte grupate predominant la
nivelul segmentelor VI-VII dar şi in segmentul III ; vena portă dimensiuni crescute (20
mm), cu opacifiere mai inomogenă; CBIH dilatate la nivelul segmentelor VII/VI;
splenomegalie. În plus, s-a confirmat prezența leziunilor osteolitice la nivel L3, L5, şi
s-au descris arii osteolitice la nivelul arcurilor costale IV şi X în stânga, arie de
osteoscleroză 10 mm aripa sacrată în dreapta; la nivel pulmonar – leziuni
micronodulare dispersate bilateral, unele cu contur neregulat, suspecte în context.
Având în vedere istoricul personal patologic de ciroză hepatică B şi D şi aspectul
imagistic al leziunilor hepatice asociate cu leziunile osteolitice, s-a ridicat suspiciunea
unui hepatocarcinom multicentric/colangiocarcinom. Examinarea CT nu a putut face
precizări suplimentare cu privire la originea histologică a nodulilor hepatici, iar o
examinare de tip IRM hepatic nu s-a putut efectua având în vedere prezența unui corp
străin metalic la nivelul orbitei stângi, posttraumatic. În acest context s-a considerat
necesară efectuarea unei biopsii hepatice pentru elucidarea etiologiei formațiunilor
tumorale hepatice.
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Figura 2: CT abdomino-pelvin cu substanță de contrast i.v. Pe reconstrucțiile
coronale pe timpii arterial (A) şi venos (B), la nivelul segmentului VI se observă o arie
lezională hepatică (săgeți galbene), hipovascularizată arterial, cu priză de contrast
periferică inelară pe timpul venos, ce determină retracție şi deformare a capsulei
hepatice. Pe reconstrucția sagitală pe timpul venos (C) se observă mici noduli hepatici
sateliți (săgeți albastre) cu comportament postcontrast similar. Aspectul CT a ridicat
suspiciunea unui hepatocarcinom sau colangiocarcinom cu metastaze hepatice. Se mai
vizualizează dilatare a venelor portă şi splenică, respectiv splenomegalie.
S-a efectuat puncție biopsie hepatică, fără incidente intra/periprocedurale, iar
aspectul histopatologic a pledat pentru colangiocarcinom cu determinări secundare
hepatice.
Ulterior elucidării etiologiei nodulilor hepatici, şi în context, a leziunilor litice
osoase, s-a reluat consultul neurochirurgical care a decis preluarea pacientului. În
serviciul de neurochirurgie s-a practicat ablația cu radiofrecvență a formațiunii
tumorale L3 şi vertebroplastie cu polimetacrilat de metil percutan (PMMA), sub
control radioscopic, cu evoluție favorabilă.
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După terapia chirurgicală a leziunilor osoase, având în vedere diagnosticul de
colangiocarcinom intrahepatic cu determinări secundare hepatice, osoase şi posibil
pulmonare, s-a efectuat consult oncologic care a descris: status de performanță ECOG
2 (durere de intensitate crescută - 4 pe o scală de la 0-10, la nivelul coloanei
lombosacrate şi a membrelor inferioare, fără dispnee). Având în vedere stadializarea
bolii şi aspectul histologic şi ținând cont de statusul de performanță, s-a recomandat
inițierea tratamentului sistemic cu: Gemcitabina 1000 mg/mp ziua 1, 8 şi Carboplatin
5AUC ziua 1, la 21 de zile; acid zoledronic 4 mg piv la 21 de zile pentru leziunile
secundare osoase, cu recomandarea efectuării a 3 cicluri de tratament şi apoi reevaluare
imagistică.
Reevaluarea CT toraco-abdomino-pelvină cu substanță de contrast şi nativ la 3
luni a descris: masă tumorală expansivă la nivelul segmentelor V-VI-VII ce depăşeşte
capsula hepatică, la nivelul segmentului VI cu invazie în genunchiul duodenului şi
priză de contrast pe secvența tardivă – aspect specific de colangiocarcinom; ascită
perihepatică; determinări osoase în creştere numerică şi dimensională; infiltrarea
canalului spinal la nivelul corpului vertebral D11; boala în evoluție.
La 3 luni de la începerea chimioterapiei, analizele de laborator au evidențiat
prezența leucopeniei semnificative, motiv pentru care s-a decis întreruperea
tratamentului. Având în vedere persistența simptomatologiei dureroase osoase, s-a
întrerupt tratamentul cu acid zoledronic şi s-au efectuat şedințe de radioterapie țintită
timp de o săptămână, cu ameliorarea ușoară a simptomatologiei. De asemenea, luând
în calcul reevaluarea imagistică, s-a stabilit necesitatea reintervenției chirurgicale la
nivel vertebral (vertebroplastii).
Reevaluarea CT cerebral + toraco+abdomino+pelvină cu substanță de contrast la
6 luni a descris: leziuni focale pulmonare cu caracter secundar, în evoluție; adenopatie
loja lui Bareti în evoluție; formațiune tumorală lob drept hepatic stabilă dimensional;
determinări secundare hepatice în evoluție numerică şi dimensională; determinări
secundare osoase în evoluție , inclusiv cu tasări vertebrale, o parte cu vertebroplastii;
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determinare secundară glandă suprarenală dreaptă în evoluție; colecții abdominopelvine. Nu s-au decelat determinări secundare cerebrale.
Evoluția clinică şi imagistică a bolii neoplazice a fost rapidă şi nefavorabilă;
având în vedere întreruperea chimioterapiei, pacientului i s-a administrat tratament
simptomatic antialgic şi protector hepatic. Nu s-a mai considerat oportună inițierea
altor tipuri de terapii sistemice datorită vârstei avansate, comorbidităților prezente şi
reacției hematologice nefavorabile la ciclul terapeutic anterior.
La 9 luni de la diagnostic, pacientul s-a prezentat în serviciul de urgență pentru
dispnee severă, tuse cu expectorație, febră, durere osoasă generalizată şi alterarea
marcată a stării generale. La examenul obiectiv s-a decelat stare generală profund
alterată, obnubilare, caşexie, murmur vezicular diminuat cu expir prelungit, bradipnee,
raluri bronşice diseminate, zgomote cardiace aritmice, fără sufluri, TA=100/60 mmHg,
AV=120 bpm, abdomen excavat, cicatricial, cu sensibilitate difuză la palpare, hepatosplenomegalie, cateter urinar. S-a efectuat radiografie pulmonară, care a decelat aspect
sugestiv pentru pneumonie bacteriană. S-a inițiat tratament antibiotic, antiinflamator,
bronhodilatator, cu evoluție nefavorabilă. În ziua următoare internării, starea
pacientului s-a deteriorat progresiv, prezentând instabilitate hemodinamică, degradare
neurologică şi respirații de tip „gasping”, ulterior stop cardio-respirator, fără răspuns
la manevrele de resuscitare conform protocolului.

Discuții
Am ales să prezentăm acest caz din mai multe considerente: dezvoltarea unui
colangiocarcinom intrahepatic la un pacient cu ciroză hepatică virală B, la care riscul
de complicații ar fi fost legate mai curând legat de apariția unui hepatocarcinom decât
colangiocarcinom, deși HBV poate fi factor de risc și pentru CCih. În plus,
complexitatea cazului a fost un factor decisiv pentru prezentarea lui (asociere de boală
hepatică virală cu afecțiune oncologică, la un pacient cu afectare cardiovasculară
complexă care nu a putut fi tratată corespunzător cu tratament anticoagulant în
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contextul efectelor adverse de tip hemoragie intracraniană dezvoltată imediat după
inițierea tratamentului anticoagulant). La patologia descrisă s-a asociat o altă afecțiune
neoplazică hematologică - policitemia vera tratată doar prin emisii de sânge. Merită
menționată ca şi particularitate şi apariția bruscă a CCih la un pacient compliant,
urmărit periodic. Astfel, ne aflăm în fața unui pacient cu o patologie pentru care
prezintă un singur factor de risc (ciroza hepatică B), care este diagnosticat tardiv, întrun stadiu în care posibilitățile terapeutice sunt limitate, iar acesta nu răspunde la
tratamentul chimioterapeutic instituit.
Colangiocarcinomul în general este o boală rară, iar colangiocarcinomul
intrahepatic reprezintă aproximativ 20 % din toate cazurile diagnosticate (15).
Asocierea dintre prezența infecției cu virus hepatitic B, C, aflată sau nu în stadiu cirotic,
şi apariția colangiocarcinomului, este frecvent semnalizată în literatură. Din motive
neelucidate încă, în ultimii ani, incidența colangiocarcinomului intrahepatic a crescut
semnificativ, în detrimentul celui extrahepatic, acest fapt se crede a fi datorat creşterii
prevalenței factorilor de risc (ciroza hepatică şi infecțiile virale B, C, precum şi a
sindromului metabolic) (16).
Dovezile din literatură legate de tratamentul sistemic al colangiocarcinomului
avansat sunt puține, majoritatea studiilor sunt făcute pe loturi mici de pacienți, iar rolul
chimioterapiei sistemice la pacienții cu colangiocarcinom avansat este încă sub semnul
întrebării. Deși a fost sugerat un beneficiu pentru chimioterapie față de îngrijirea
paliativă, niciun agent terapeutic sau un regim combinat de chimioterapice nu a avut
ca rezultat reducerea dimensiunilor tumorale şi nici creșterea supraviețuirii peste 8-15
luni (17). De asemenea, trebuie menționat şi faptul că tratamentul sistemic prezintă
numeroase efecte secundare, toxicitatea hematologică (anemie, trombocitopenie,
leucopenie) fiind relativ frecventă (18), iar în cazul pacientului, apariția leucopeniei a
impus întreruperea tratamentului.
O particularitate a cazului este reprezentată şi de multiplele metastaze prezente
de la debut; în general colangiocarcinomul metastazează pe cale limfatică şi se extinde
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locoregional; metastazele la distanță sunt mai rare, însă atunci când sunt prezente, cel
mai frecvent sunt la nivel osos, muscular şi cerebral (19).
În comparație cu patogeneza altor tipuri de cancere gastrointestinale, patogeneza
moleculară a colangiocarcinomului intrahepatic este în continuare destul de puțin
înțeleasă; studii recente au pus în evidență faptul că acest tip de neoplazie poate proveni
nu doar din transformarea malignă a colangiocitelor, ci şi a hepatocitelor sau a celulelor
stem multipotente; luând în considerare acest fapt, putem înțelege agresivitatea bolii,
cu posibilități terapeutice limitate şi necesitatea efectuării unor studii elaborate în
încercarea de a elucida mecanismele morfopatologice ce stau la baza transformării
maligne.
O altă particularitate a cazului o constituie prezența policitemiei vera; este o
boală

mieloproliferativă

cronică

idiopatică

caracterizată

printr-o

producție

necontrolată de eritrocite, manifestându-se prin creşterea hematocritului, ceea ce duce
în timp la hipervâscozitate şi un risc crescut de tromboză, dar şi de sângerare. Incidența
acestei boli este relativ mică, de 2.8 la 100.000 cazuri, şi în general, cu tratamentul
potrivit poate fi ținută sub control (20). Pacientul a urmat tratament cu Aspirină şi
emisii de sânge, însă luând în calcul diagnosticul final, s-a indicat oprirea acestui
tratament. Este important de menționat de asemenea că pacientul a prezentat în
antecedente un episod de accident vascular cerebral hemoragic, la o săptămână după
inițierea tratamentului anticoagulant pentru tratamentul fibrilației atriale. Unul dintre
factorii de risc prezenți pentru sângerare în momentul inițierii tratamentului
anticoagulant a fost utilizarea concomitentă a antiagregantului plachetar. Luând în
considerarea aceşti factori, s-au calculat scorurile CHADS-VASc şi HAS-BLED, care
au evidențiat un risc de sângerare înalt, care a surclasat riscul de accidente
trombembolice. În acest context, nu s-a mai considerat oportună inițierea tratamentului
anticoagulant; de altfel, nu toți pacienții diagnosticați cu fibrilație atrială sunt candidați
pentru tratament anticoagulant, iar prezența unei boli ce necesită tratament
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antiplachetar crește semnificativ riscul de sângerare, impunând precauție maximă în
asocierea celor două terapii (21).

Concluzie
Colangiocarcinomul intrahepatic este o neoplazie cu evoluție rapidă, un
prognostic infaust, şi posibilități de tratament limitate. Prezența cirozei hepatice este
un factor de risc stabilit recent pentru CCih, şi poate fi una dintre cauzele ce ar justifica
incidența tot mai înaltă a acestui de tip de neoplazie. Astfel, decelarea unor noduli
hepatici la un pacient cu ciroză hepatică poate ridica şi suspiciunea unui
colangiocarcinom, nu numai a unui hepatocarcinom, monitorizarea periodică strânsă
fiind obligatorie la această categorie de pacienți. Tratamentul sistemic nu oferă o
îmbunătățire substanțială a supraviețuirii, subliniind nevoia de studii suplimentare în
ceea ce priveşte alternativele terapeutice.
Menționăm că s-a obținut acordul informat al pacientului pentru această
prezentare.
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Introducere
Cancerul în fază activă este un factor de risc (FR) pentru apariția trombozei
venoase profunde acute a membrelor inferioare (TVP). Cancerului i se acordă două
puncte în scorul de risc Caprini (pentru TVP) și în scorul Geneva pentru embolie
pulmonară (EP)/trombembolism pulmonar (TEP)[1-3]. În același timp, cancerul este
considerat a fi un predictor independent al recurenței bolii tromboembolice, care
însumează TVP și complicația acesteia-EP [4,5]. Un studiu retrospectiv recent a arătat
că incidența bolii tromboembolice la un an, doi ani și cinci ani după stabilirea
diagnosticului de cancer de col uterin a fost de 8,4%, 11,3% și, respectiv, 18,7%[6].
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Analiza unei baze de date naționale a dovedit că pacientele cu cancer de col uterin a
avut un risc de a prezenta boală tromboembolică, în următorii cinci ani după stabilirea
diagnosticului, de zece ori mai mare decât persoanele fără acest tip de cancer [7].
Extinderea locoregională, metastazele, chimioterapia și comorbiditățile (de exemplu,
hipoalbuminemia) reprezintă FR independenți [6,7].
În majoritatea cazurilor, tabloul clinic al TVP este caracteristic. Unii pacienți, în
special cei cu interesarea izolată a venelor musculare gambiere, pot fi
paucisimptomatici sau asimptomatici. La aproximativ 10% din bolnavii cu TVP,
simptomatologia de debut (durere toracică, dispnee, hemoptizie, tahicardie,
hipotensiune arterială, șoc) ridică suspiciunea de EP [2,3]. Tromboflebita superficială
nevaricoasă a membrelor inferioare (TVS) poate apărea în aceleași condiții ca TVP.
Cu alte cuvinte, FR sunt identici, inclusiv cancerul. Trombul poate trece, în anumite
condiții, din sistemul venos superficial în cel profund și invers prin ostium (joncțiunea
dintre safena internă și femurala comună sau dintre safena externă și poplitee) [8-11].
Cazul care va fi prezentat este important din mai multe puncte de vedere:
numeroși FR, TEP bilateral, TVP distală asimptomatică, TVS concomitentă
migratorie, factori de risc pentru ateroscleroză, comorbidități variate, complianță
scăzută la tratament, evoluție fatală.

Prezentare de caz
Pacienta LM, în vârstă de 51 de ani, din mediul urban, pensionară de invaliditate,
s-a prezentat, în cursul serii de 21.11.2016, la Centrul de primiri urgențe al unui spital
universitar pentru durere la nivelul hemitoracelui stâng și dispnee. Simptomele au
debutat brusc în urmă cu aproximativ 10 zile și s-au agravat progresiv.
Anamneza, efectuată cu ocazia prezentării în Centrul de primiri urgențe, a pus în
evidență câteva antecedente personale patologice importante: strumectomie totală la
vârsta de 42 de ani, splenectomie pentru hipersplenism cu trombocitopenie la vârsta de
45 de ani, neoplasm de col uterin radio-chimiotratat la vârsta de 47 de ani.
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Referitor la bolile actuale, au fost identificate următoarele: alergie la Ampicilină
depistată la vârsta de 25 de ani; obezitate de la vârsta de 30 de ani; hipotiroidism de la
vârsta de 42 de ani; hipertensiune arterială (HTA) esențială de la vârsta de 45 de ani;
diabet zaharat (DZ) de tip 2 de la vârsta de 45 de ani, insulinonecesitant de la vârsta de
48 de ani.
În privința tratamentului medicamentos la domiciliu, acesta a fost reprezentat de
candesartan, bisoprolol, insulin glargine, dapagliflozină, levotiroxină. Pacienta a
declarant că este fumătoare de la vârsta de 18 ani (aproximativ 15 țigarete/zi-25 de
pachete-an).
Examenul obiectiv a pus în evidență următoarele elemente esențiale: stare
general influențată, temperatură 36,5oC, greutate 85 kg, înălțime 1,65 m (indice de
masă corporală 31,2 kg/m2), tensiune arterială 150/90 mmHg, alură ventriculară
101/minut, frecvență respiratorie 22/minut, zgomote respiratorii și cardiace normale,
abdomen crescut în volum, cordon venos indurate și sensibil la nivelul feței
anteromediale a coapsei stângi.
Pe baza simptomatologiei, medicul de gardă a ridicat suspiciunea de EP și a
elaborat, în vederea stabilirii diagnosticului pozitiv și diferențial, un plan de investigații
de urgență cuprinzând pulsoximetrie, examen de sânge (parametri Astrup, analize
hematologice și biochimice), electrocardiogramă și evaluare imagistică prin angiocomputer tomografie (angio-CT) cu substanță de contrast.
Saturația oxigenului în sângele periferic a fost, în absența administrării
oxigenului, de 97%. Principalii parametri Astrup au prezentat următoarele valori:
presiunea parțială a oxigenului 90 mmHg (valori normale 75-100 mmHg), presiunea
parțială a dioxidului de carbon 30,1 mmHg (valori normale 38-42 mmHg), bicarbonat
standard 23,8 mmol/L (valori normale 21-26 mmol/L), pH 7,47 (valori normale 7,357,41), lacuna anionică 15,6 mmol/L (valori normale 10-15 mmol/L).
Analizele de sânge au avut următoarele valori: INR (International Normalized
Ratio) 1,03 (valori normale 0,8-1,2), APTT (timp de tromboplastină parțială activat)
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20,3 sec (valori normale < 40 sec); D-Dimeri 4221,6 ng/mL (valori normale 0-500
ng/mL); leucocite 15,49 x 103/µL (valori normale 4-11 x 103/µL), neutrofile 71,9%
(valori normale 60-70%), număr de hematii 5,17 x 106/µL (valori normale 4-5 x
106/µL), hematocrit 44,7% (valori normale 37-47%), hemoglobină 14,1 g/dL (valori
normale 11,5-15 g/dL), trombocite 195 x 103/µL (valori normale 150-400 x 103/µL);
creatinkinază 47 U/L (valori normale 0-145 U/L), creatinkinază-fracțiunea MB 24 U/L
(valori normale 0-25 U/L), troponină T-hs (înalt sensibilă) ≤ 40 ng/L (valori normale
≤ 40 ng/L); glicemie 177 mg/dL (valori normale 70-110 mg/dL); uree 21 mg/dL (valori
normale 13-43 mg/dL), creatinine 0,86 mg/dL (valori normale 0,51-0,95 mg/dL), sodiu
143 mmol/L (valori normale 134-150 mmol/L), potasiu 4,14 mmol/L (valori normale
3,4-5,1 mmol/L), calciu 1,25 mmol/L (valori normale 1,16-1,32 mmol/L); AST
(aspartataminotransferaza)
(alaninaminotransferaza)

22
34

UI/L
UI/L

(valori

normale

0-31

UI/L),

ALT

(valori

normale

0-34

U/L),

LDH

(lactatdehidrogenază) 501 UI/L (valori normale 0-450 UI/L).
Electrocardiograma, efectuată cu aparatul BTL 08-LC, a relevat următoarele:
ritm sinusal, frecvență 101/minut, ax QRS 90o, fără modificări semnificative ale undei
T și segmentului ST.
Evaluarea imagistică a toracelui a constat în angio-CT cu substanță de contrast,
efectuată, în regim de urgență, la aproximativ 90 de minute de la momentul prezentării.
Examinarea a pus în evidență o serie de aspecte patologice:
•

Circulația arterial pulmonară: artera pulmonară dreaptă cu defect de

umplere (cu semnificație de tromb neocluziv), la cca 4,7 cm de bifurcație și imagine
similar în artera pulmonară stângă, la cca 2,5 cm de origine (Fig. 1a); imagini sugestive
de tromb s-au obiectivat și la nivelul arterelor lobare (Fig. 1b,2a) și segmentare,
bilateral (Fig. 2a)
•

Accentuarea desenului interstițial pulmonar perihilar și bazal bilateral, cu

opacități multiple micronodulare, accentuarea septelor și arii difuze de sticlă mată
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•

Colecție pleurală bilaterală în cantitate mică, grosime maximă 10 mm, în

dreapta, și 7 mm, în stânga (Fig. 2a,2b)
•

Multiple adenopatii mediastinale de până la 16 mm în loja Barety, respectiv

19 mm subcarinar

a

b

Fig. 1. Angio-CT cu substanță de contrast. a. Incidență transversală. Trunchiul
arterei pulmonare (TAP) liber. Material intraluminal vizibil la nivelul ramurilor
pulmonare. b. Incidență frontală. Material intraluminal în ramurile lobare

ab
Fig. 2a și b. Angio-CT cu substanță de contrast. Incidențe sagitale la nivelul
hililor. Material intraluminal la nivelul ramurilor lobare și segmentare, amputarea
sinusurilor costodiafragmatice în condițiile epanșamentului pleural
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Interpretarea radiologică a fost de TEP bilateral cu pneumopatie interstițială
concomitentă, cu răspuns pleural minim (pneumonie interstițială? Fibroză
pulmonară?).
Pe baza datelor clinic și, în special, imagistice, a fost stabilit diagnosticul
principal de etapă de TEP bilateral și a fost indicate internarea în secția de cardiologie.
În condițiile absenței elementelor de instabilitate hemodinamică și a lipsei de resurse
pentru efectuarea ecocardiografiei cardiace în urgență (care ar fi putut furniza elemente
sugestive de TEP submasiv) nu a fost considerate oportună administrarea de terapie
litică. În Centrul de primiri urgențe, pacientei i s-a inițiat tratament anticoagulantheparină sodică 5000 de unități (bolus) apoi 20000 de unități/zi, urmând ca dozele să
fie ajustate în funcție de APTT.
În dimineața următoare, în secția de cardiologie s-a reluat anamneza (fără a se
obține informații esențiale) și s-a completat examenul obiectiv (circumferință
abdominală 92 cm, pliu cutanat (tricipital, subscapular, abdominal) bine reprezentat,
cicatrici la nivelul regiunii cervicale anterioare și în hipocondrul și flancul stâng,
depozite adipoase bilaterale cu dispoziție particulară (la nivelul gleznei, al fosei
poplitee și al triunghiului femural).
A fost întocmit un plan de investigații (analize de sânge, ecocardiografie,
ecografie venoasă a membrelor inferioare). Au fost recoltate diferite analize: VSH 16
mm/oră (valori normale 0-10 mm/oră), fibrinogen 435,9 mg/dL (valori normale 180450 mg/dL), proteina C reactivă 30 mg/L (valori normale < 3 mg/L); colesterol total
196 mg/dL (valori normale 130-200 mg/dL), HDL-colesterol 25 mg/dL (valori
normale > 60 mg/dL), LDL-colesterol 123 mg/dL (valori normale < 160 mg/dL),
trigliceride 237 mg/dL (valori normale < 150 mg/dL); hemoglobină glicozilată 9,4 g%
(țintă terapeutică la pacienții cu diabet zaharat ≤ 7 g%); TSH (hormonul de stimulare
tiroidiană) 2,64 μUI/mL (valori normale 0,27-4,20 μUI/mL), FT4 (tiroxina liberă)
14,63 pmol/L (valori normale 12-22 pmol/L).
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Ecocardiografia a fost disponibilă doar în ziua următoare, la aproximativ 16 ore
de la prezentare. Conduita terapeutică adoptată, de utilizare a heparinoterapiei
nefracționate până la acel moment, nu a exclus posibilitatea instituirii, la nevoie, a
procedurii de tromboliză. Aceasta dacă evoluția, până la acel moment, ar fi fost spre
instabilitate hemodinamică sau examinarea ar fi ilustrat elemente infraclinice
suplimentare, sugestive de TEP submasiv. Ecocardiografia, efectuată în secția de
Cardiologie, a validat, însă, doar modificări concordante cu diagnosticele confirmate
în ziua internării. Astfel:
•

Remodelarea incipientă a cavităților stângi în relație cu diagnosticul de

HTA: atriul stâng (AS) ușor mărit (40 mm, valori normale 27-38 mm), masa
ventriculului stâng (VS) cu valoare anormală (241 g, valori normale 67-162 g), cu
remodelare concentrică a cavității VS în condițiile pereților moderat îngroșați-sept
interventricular (SIV)=perete posterior (PPVS)=13mm (valori normale 6-9 mm);
performanța sistolică VS păstrată-fracția de ejecție (FEVS)=54,7% (valori normale 5474%), cu disfuncție diastolică VS de tip relaxare alterată (E/A< 1) (Fig. 3a,3b)

a

b

Fig. 3. Modificări ecografice adaptative ale cordului hipertensiv. a. Determinarea
dimensiunii și masei VS cu ajutorul modului M în parasternal stâng ax lung. b.
Interogare PW (Pulsed-wave-Doppler cu emisie pulsată) la nivelul valvei mitrale
(VM): flux Doppler de tip relaxare alterată
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•

Ventricul drept (VD) ușor mărit (43 mm subtricuspidian, din incidență

apicală 4 camere, valoare normală 25-41 mm) (Fig 4a), dar eficient-TAPSE (tricuspid
annular plane systolic excursion) 25 mm (valoare normal >17mm) (Fig. 4b), TAP ușor
dilatat (32 mm) (Fig. 4c), insuficiență tricuspidiană (IT) gradul I, cu gradient maxim
VD-AD (atriu drept) 49 mmHg, corespunzând unei hipertensiuni arteriale pulmonare
probabil moderate. Nu s-au obiectivat, însă, elementele cordului pulmonar acut (de
exemplu, semnul Cornell, aplatizarea SIV în incidența parasternal ax scurt, scurtarea
timpului de ascensionare la ejecția prin valva pulmonară). Aspectul descris la nivelul
cordului drept nu este specific pentru diagnosticul TEP, fiind compatibil, în afara
acestuia, și cu cel al unor afecțiuni pulmonare cronice (fibroză pulmonară, colagenoze,
pneumoconioze etc.), responsabile și de imaginea de fond a parenchimului pulmonar
descrisă de examinarea angio-CT.

a

b

c

d
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Fig. 4. Modificări ecografice adaptative ale cordului pulmonar. a. VD, măsurat
subtricuspidian din incidența apicală, ușor mărit. b. Determinarea TAPSE, valoare în
limite normale, cu semnificație de funcție VD normal. c. TAP măsurat din incidență
parasternală ax scurt, ușor dilatat. d. interogare CW (Continuous-wawe DopplerDoppler cu emisie continuă) la nivelul regurgitării tricuspidiene

Ecografia în mod B a membrului inferior stâng a identificat un material
intralumenal total obstructiv, inomogen, incompresibil într-una din venele peroniere,
în crosa venelor musculare gambiere (Fig. 5) și în unele vene ale mușchiului gemen
medial. Trombii din venele musculare au avut, în secțiune transversală, dimensiuni
cuprinse între 4,1/4,8 mm și 6,9/9,6 mm (Fig. 6, 7). În vena safenă internă a fost
depistat un tromb inomogen, cu zone hipo- și hiperecogene, incompresibil, întins de la
10 cm deasupra maleolei mediale până la 1,7 mm de ostium (Fig. 8). În cazul venei
safene externe, nu au fost identificate ostium și crosa. În ceea ce privește trunchiul,
acesta a avut lumen constant și a fost incompresibil în cele două treimi superioare ale
gambei. Venele profunde și superficiale ale membrului inferior drept nu au prezentat
modificări de tip trombotic.

Fig. 5. Secțiune longitudinală cu compresiune la nivelul fosei poplitee stângi.
Crosa venelor musculare gambiere este incompresibilă (semn indirect de tromboză
acută). Legendă: vp: vena poplitee. ap: artera poplitee. crosa: crosa venelor musculare
gambiere
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Fig. 6. Secțiune transversală cu compresiune în treimea superioară a feței
posterioare a gambei stângi. Vene incompresibile în mușchiul gemen medial

Fig. 7. Secțiune transversală cu compresiune în treimea mijlocie a feței
posterioare a gambei stângi. Vene gemene mediale incompresibile. Legendă: vv musc:
vene musculare
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Fig. 8. Secțiune transversală cu compresiune în treimea superioară a feței
anteromediale a coapsei stângi. Material inomogen, incompresibil, de 3,7 mm grosime,
în trunchiul safenei interne. Legendă: VSI: vena safenă internă
În primele zile, s-a menținut tratamentul cu heparină nefracționată, pe cale
intravenoasă, dozele fiind ajustate în funcție de valoarea APTT. Ulterior s-a trecut la
tratamentul cu fondaparinux 7,5 mg/zi pe cale subcutanată în doză unică. Administrării
subcutanate de anticoagulant i s-a adăugat tratament oral cu acenocumarol de 4 mg,
dozele variind în funcție de INR.
Planul terapeutic a mai cuprins următoarele: regim hipoglucidic, hipolipidic și
hiposodat, oxigen la nevoie; poziție proclivă a membrului inferior stâng; candesartan
de 8 mg 1/zi, bisoprolol de 5 mg 1/zi; insulin glargin 80 unități/zi, dapagliflozină 10
mg/zi; levotiroxină 100 μg/zi.
Încă din primele zile de spitalizare, evoluția clinică a fost favorabilă. Durerea
toracică a dispărut în ziua a doua, dispneea s-a ameliorat începând cu ziua a treia.
Valorile tensionale și pulsul s-au menținut în cadrul țintei terapeutice.
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A fost urmărit, în dinamică, numărul de leucocite: 14,46 x 103/µL (23.11.2016),
14,92 x 103/µL (25.11.2016), 11,66 x 103/µL (4.12.2016), 8,72 x 103/µL (6.12.2016).
A fost determinat, de asemenea, procentul neutrofilelor: 77,3% (23.11.2016), 76,8%
(25.11.2016), 66,5% (4.12.2016), 65,1% (6.12.2016).
Valorile INR au fost următoarele: 1,13 (22.11.2016), 1,18 (30.11.2016), 1,53
(1.12.2016), 1,78 (2.12.2016), 2,08 (4.12.2016), 2,11 (5.12.2016), 2,14 (6.12.2016).
În data de 5.12.2016 a fost efectuată o ecografie vasculară a membrului inferior
stâng, deoarece pacienta a prezentat dureri gambiere capricioase. S-a constatat că
aspectul venelor din mușchiul gemen medial nu s-a modificat. Diametrele trombilor
nu au fost semnificativ diferite (7/10,3 mm și 4,7/6 mm), comparativ cu valorile inițiale
(Fig. 9,10). În aceeași zi, a fost dovedită, cu ajutorul transductorului convex, persistența
unui volum mic de lichid pleural în marea cavitate stângă (Fig. 11).

Fig. 9. Secțiune transversală cu compresiune în treimea superioară a feței
posterioare a gambei stângi (control după două săptămâni de la prezentarea în serviciul
de urgență). Vene gemene mediale incompresibile, fără diferențe semnificative ale
diametrului trombilor, comparativ cu examinarea inițială
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Fig. 10. Secțiune longitudinală cu compresiune în jumătatea superioară a feței
posterioare a gambei stângi (control după două săptămâni). Venă musculară cu
conținut inomogen, predominant hipoecogen. Legendă: v Musc: vena musculară

Fig. 11. Secțiune longitudinală în treimea inferioară a hemitoracelui stâng la
nivelul liniei axilare posterioare. Imagine hipoecogenă triunghiulară (1 cm înălțime,
0,7 cm grosime)-colecție pleurală cu volum mic. Calitate slabă a imaginii în contextual
lipsei menținerii apneei inspiratorii

Tratamentul cu fondaparinux a fost întrerupt în data de 5.12.2016. În ziua
externării (6.12.2016), valorile tensionale și hemoleucograma au fost normale.

84

Valoarea INR a fost de 2,14 (în interiorul țintei terapeutice). Electrocardiograma nu a
prezentat modificări semnificative, comparativ cu cea efectuată cu ocazia internării, cu
excepția frecvenței cardiace în limite normale (75/minut). Bolnava nu a prezentat
durere toracică și dispnee la eforturi mici (mobilizare în salon).
Diagnosticul final a fost următorul:
•

TEP bilateral

•

Hipertensiune arterială pulmonară moderată

•

Insuficiență tricuspidiană grad I

•

Pleurezie bilaterală (volum mic)

•

Tromboză acută distală a membrului inferior stâng (peronieră și

musculară)
•

Tromboflebită acută nevaricoasă a trunchiului safenei interne stângi cu o

lungime mai mare de 5 cm și interesarea crosei
•

Tromboflebită acută nevaricoasă extinsă (cu o lungime mai mare de 5 cm)

a trunchiului safenei externe stângi
•

HTA esențială grad 2 cu risc adițional foarte înalt

•

Disfuncție diastolică a VS de tip relaxare alterată

•

DZ de tip 2 insulinonecesitant dezechilibrat

•

Dislipidemie (hipo HDL-colesterolemie, hiperlipidemie mixtă)

•

Obezitate abdominală gradul I

•

Hipotiroidism poststrumectomie totală

•

Antecedente de neoplasm de col uterin radio-chimiotratat (2012)

•

Alergie la Ampicilină

Pacienta s-a externat, în stare ameliorată, cu următoarele indicații:
•

Control periodic la medicul de familie
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•

Regim alimentar hiposodat (maximum 4 grame de sare/zi). Regim

hipoglucidic și hipolipidic (evitarea consumului de zaharuri rafinate și de grăsimi de
origine animală, înlocuirea acestora din urmă cu grăsimi polinesaturate, din uleiuri
vegetale). Pentru a reduce eventualele interacțiuni cu activitatea acenocumaroluluilimitarea consumului de alimente care acționează pe citocromul P450 izoformele
CYP3C4, CYP2C9 (grapefruit și suc de grapefruit, pomelo, lime, portocale de Sevilla)
și evitarea consumului, în cantități mari, de alimente bogate în vitamina K (varză albă
și roșie, varză creață, salată, spanac, praz, ceapă verde, ridichi, țelină, soia, semințe de
muștar, sâmburi de struguri)
•

Hidratare corespunzătoare (aproximativ 2 litri de lichide/zi). Evitarea

consumului de ceai verde.
•

Efort fizic moderat 2,5-5 ore/săptămână. Evitarea eforturilor de tip

izometric, de exemplu ridicarea de greutăți
•

Scădere treptată în greutate (aproximativ 10% în următoarele 6 luni), fără

adoptarea dietelor intempestive. Obiectivele curei de slăbire-indice de masă corporală
< 25 kg/m2, circumferință abdominală < 80 cm
•

Întreruperea consumului de tutun

•

Evitarea consumului de alcool

•

Control periodic al tensiunii arteriale și al pulsului

•

Reguli de igienă specific bolilor venoase ale membrelor inferioare (poziție

proclivă, evitarea ortostatismului, a repausului prelungit la pat și a poziției „picior peste
picior”)
•

Determinarea indicelui de presiune sistolică gleznă-braț prin metoda

Doppler CW
•

Ciorap elastic cu compresie medie (23-32 mm Hg la nivelul gleznei) până

la genunchiul stâng, după măsură, după determinarea indicelui de presiune sistolică
gleznă-braț
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•

Calculul periodic al scorului de risc trombotic Caprini și al scorului de risc

hemoragic
•

Evitarea administrării medicamentelor pe cale intramusculară. Evitarea

mersului pe teren accidentat, a expunerii la traumatisme
•

În caz de hemoragie, prezentare într-un serviciu de urgență pentru evaluare

clinică și paraclinică
•

Control ultrasonografic Doppler venos peste 3 luni

•

Autocontrol glicemic

•

Control periodic al probelor inflamatorii și ale metabolismului lipidic

•

Control al nivelului D-Dimerilor peste 3 luni

•

Control cardiologic peste 3 luni

•

Control periodic la cabinetul de boli metabolice

•

Control endocrinologic periodic

•

Control pneumologic ambulator

•

Control oncologic periodic

•

Evitarea consumului de Ampicilină

Tratamentul farmacologic a fost reprezentat de:
•

Acenocumarol de 4 mg 0-1-0 cu control INR lunar (țintă terapeutică 2-3)

•

Candesartan de 8 mg 1-0-0 cu control al tensiunii arteriale

•

Bisoprolol de 5 mg 1-0-0 cu controlul tensiunii arteriale și al pulsului

•

Atorvastatin 10 mg 0-0-1 cu control al probelor lipidice și de hepatocitoliză

•

Insulină glargin0-0-80 unități cu autocontrol glicemic și examen

diabetologic
•

Dapagliflozină 10 mg 1-0-0 cu autocontrol glicemic și examen

diabetologic
•

Levotiroxină 100 μg 1-0-0 cu control endocrinologic
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Evoluția cazului
Pacienta a revenit la Centrul de primiri urgențe, după aproximativ 3 săptămâni
(în după-amiaza zilei de 26.12.2016), pentru astenie, dispnee severă la cele mai mici
eforturi, tuse seacă, precum și durere, hiperemie și edem la nivelul feței dorsale a mâinii
drepte și al treimii inferioare a feței anteromediale a coapsei stângi. Afirmativ, toate
aceste fenomene clinice au debutat în urmă cu 4 zile și s-au agravat în mod progresiv.
Bolnava a recunoscut că, în perioada de după externare, a respectat tratamentul
medicamentos, dar a continuat să fumeze.
La preluare: stare general relative bună, temperatură 36,8oC, tensiune arterială
179/89 mmHg, alură ventriculară 103/minut, frecvență respiratorie 20/minut.
Examenul obiectiv general a evidențiat semen celsiene la nivelul feței dorsale a mâinii
drepte și impotență funcțională a membrului superior drept, precum și semne celsiene
în treimea inferioară a feței anteromediale a coapsei stângi. Examenul obiectiv pe
sisteme a relevat următoarele elemente patologice nou apărute, comparativ cu cele
depistate cu ocazia internării precedente: murmur vezicular cu intensitate ușor redusă
la nivelul hemitoracelui stâng, rare raluri sibilante diseminate.
Pe baza simptomatologiei, medicul de gardă a stabilit diagnosticul de TVS a
membrului superior drept și a ridicat suspiciunea de TEP recurrent și TVS recurentă a
coapsei stângi-toate sub tratament anticoagulant corect indicat și, afirmativ, respectat.
Bilanțul sanguin, efectuat în Centrul de primiri urgențe, a avut următoarele
rezultate: INR 2,08 (valori normale 0,8-1,2), APTT 23 sec (valori normale< 40 sec);
D-Dimeri 3724,5 ng/mL (valori normale 0-500 ng/mL); leucocite 15,44 x 103/µL
(valori normale 4-11 x 103/µL), neutrofile 79,9% (valori normale 60-70%), număr de
hematii 5,33 x 106/µL (valori normale 4-5 x 106/µL), hematocrit 45,9% (valori
normale37-47%), hemoglobină 14,0 g/dL (valori normale 11,5-15 g/dL), trombocite
301 x 103/µL (valori normale 150-400 x 103/µL); creatinkinază 48 U/L (valori normale
0-145 U/L), creatinkinază-fracțiunea MB 24 U/L (valori normale 0-25 U/L), troponină
T-hs (înalt sensibilă) ≤ 40 ng/L (valori normale ≤ 40 ng/L); glicemie 108 mg/dL (valori

88

normale 70-110 mg/dL); uree 20 mg/dL (valori normale 13-43 mg/dL), creatinine 0,59
mg/dL (valori normale 0,51-0,95 mg/dL), sodiu 140 mmol/L (valori normale 134-150
mmol/L), potasiu 4,6 mmol/L (valori normale 3,4-5,1 mmol/L); AST 12 UI/L (valori
normale 0-31 UI/L), ALT 14 UI/L (valori normale 0-34 U/L), LDH 445 UI/L (valori
normale 0-450 UI/L).
Electrocardiograma nu a fost diferită față de cea efectuată în urmă cu 3
săptămâni: ritm sinusal, frecvență 100/minut, ax QRS 90o, fără modificări
semnificative ale undei T și segmentului ST.
Pacienta a fost programată pentru radiografie toracică, ecocardiografie și
ecografie a venelor membrului superior drept. A fost internată în secția de cardiologie,
fără a i se modifica tratamentul în perioada efectuării investigațiilor.
Radiografia toracică a evidențiat un desen pulmonar bilateral accentuat difuz,
prin mecanism mixt, și o opacitate hilară/suprahilară stângă, cu ștergerea conturului
mediastinal la acest nivel. Nu au fost depistate colecții pleurale și modificări ale
indicelui cardio-toracic.
Ecocardiografia nu a evidențiat aspecte diferite față examinarea precedentă.
Ecografia venoasă a pus în evidență incompresibilitatea trunchiului cefalicei de
la 2 cm deasupra gâtului mâinii până la nivel axilar. Materialul intralumenal
hipoecogen și inomogen (trombul) a avut, la diferite niveluri, diametrul cuprins între
1,5 și 4,2 mm. Vena basilică a fost, de asemenea, afectată. Trombul, cu diametrul de
2,8-3 mm, s-a întins de la 10 cm asupra gâtului mâinii până la 8-9 cm deasupra plicii
cotului. Una dintre ramurile acestei vene, din treimea inferioară a brațului, a fost
interesată pe o lungime de câțiva cm, trombul având diametru de 1,5 mm.
Pentru elucidarea suspiciunii de recurență a TEP și pentru diagnosticul
formațiunii hilare/suprahilare stângi, pacienta a fost programată la angio-CT toracic cu
substanță de contrast Aspectul angio-CT, referitor la TEP, nu a fost modificat în raport
cu examinarea efectuată cu ocazia internării precedente. În plus au fost decelate
următoarele: atelectazie a lobului superior stâng, formațiune hilară stângă de 60/52 mm
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cu extindere mediastinală, comprimarea bronșiilor și arterelor tributare segmentelor
apicale și lingular superior.
Având în vedere recurența trombotică sub tratament corect cu antivitamina K
(acenocumarol 4 mg/zi cu INR în cadrul țintei terapeutice), în secția de cardiologie sa optat pentru terapia orală cu inhibitor de factor Xa-rivaroxaban 20 mg/zi). În rest,
terapia farmacologică nu a fost modificată (candesartan, bisoprolol, atorvastatin,
insulină glargin, dapagliflozină, levotiroxină). Mijloacele nefarmacologice au fost
următoarele: regim hiposodat și hipolipidic, poziție proclivă a membrului superior
drept și a membrului inferior stâng, fașă elastică de la nivelul mâinii drepte până în
treimea superioară a brațului, fașă elastică de la spațiile interdigitale (picior stâng) până
în regiunea inghinală.
Evoluția clinică a fost favorabilă. Astenia, dispneea, tusea și semnele celsiene sau ameliorat. Valorile tensionale și alura ventriculară au revenit la normal. Glicemia à
jeun (139 mg/dL) a depășit cu puțin ținta în cazul unui pacient diabetic. Având în
vedere aspectul angio-CT (formațiune hilară stângă cu extensie mediastinală și
compresiune bronșică și arterială), pacienta a fost programată pentru internare într-un
serviciu de pneumologie, în data de 11.01.2017.
Diagnosticul la externare a fost următorul: Tromboflebită acută basilică și
cefalică extinsă a membrului superior drept; antecedente recente de TEP bilateral, TVP
și TVS ale membrului inferior stâng; hipertensiune pulmonară secundară medie;
formațiune tumorală pulmonară hilară stângă; atelectazie a segmentului anterior al
lobului superior stâng; pleurezie bilaterală (volum mic); antecedente de neoplasm de
col uterin radio-chimiotratat (2012); HTA esențială grad 2 cu risc adițional foarte înalt;
DZ de tip 2 insulinonecesitant; dislipidemie (hipo HDL-colesterolemie, hiperlipidemie
mixtă) sub tratament; obezitate abdominală gradul I; hipotiroidism poststrumectomie
totală; splenectomie în antecedente (pentru trombocitopenie prin hipersplenism);
alergie la Ampicilină.
În privința recomandărilor la externare, au existat câteva diferențe:
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•

În contextul trecerii la altă categorie de anticoagulant oral, cu alt mecanism

de acțiune, nu a mai fost nevoie de indicația de control INR. De asemenea, nu au mai
fost necesare restricțiile de consum de alimente bogate în vitamina K sau care
acționează pe citocromul P450
•

Poziție proclivă a membrului superior drept și a membrului inferior stâng

•

Contenție elastică. Manșon elastic cu compresie medie, în cazul membrului

superior drept, după măsură. Ciorap elastic cu compresie medie (23-32 mm Hg la
nivelul gleznei) până în regiunea inghinală stângă, după măsură
•

Internare într-un serviciu de pneumologie, conform programării

•

Rivaroxaban de 20 mg 0-1-0

•

Control ecografic al venelor membrului superior drept peste 6 săptămâni-

3 luni
În rest, au fost reluate indicațiile cuprinse în biletul de ieșire din 6.12.2016.
După externare, pacienta a urmat tratamentul medicamentos, dar a continuat să
fumeze. Nu s-a prezentat în serviciul de pneumologie în data de 11.01.2017, conform
programării. În timp, astenia, dispneea și tusea seacă s-au agravat, a apărut cianoza. Cu
aceste manifestări clinice a fost internată de urgență în serviciul de pneumologie în
data de 19.02.2017. Din cauza simptomatologiei respiratorii severe, a fost transferată
în secția de terapie intensivă. În ciuda oricărui tratament, pacienta a decedat, în această
secție, în dimineața zilei de 20.02.2017. Pe certificatul de deces, medicul pneumolog a
menționat, în mod sintetic, următoarele date: Ia-stop cardiorespirator. Ib-insuficientă
respiratorie cronică acutizată. Ic- TEP. Id-neoplasm bronhopulmonar stâng. IIHipertensiune pulmonară secundară. DZ tip 2.
Particularități
•

Afectare bilaterală și extensivă a circulației pulmonare (tromboză

neocluzivă a arterelor pulmonare, dreaptă și stângă, tromboză a arterelor lobare
inferioare și superioare bilaterale, a arterei lobare mijlocii drepte
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•

Aspect radiologic pulmonar nespecific, de sticlă mată (pneumopatie

interstițială?) la prima internare
•

Aspect hilar pulmonar tumoral evidențiat cu ocazia celei de-a doua

internări. În certificatul de deces, la rubrica Id, figurează diagnosticul de neoplasm
pulmonar
•

Pleurezie bilaterală în contextul, cel mai probabil, al TEP

•

Adenopatie mediastinală de cauză neprecizată. Extensie mediastinală a

formațiunii hilare stângi-la a doua internare
•

Asociere TVP-TVS

•

TVP distală asimptomatică

•

Absența unei cauze locale evidente (la nivelul membrului inferior stâng) a

TVP și TVS
•

TVS nevaricoasă extinsă (cu lungime de peste 5 cm), necesitând tratament

anticoagulant
•

Interval liber 4 ani (2012-2016)

•

Lipsa obligativității efectuării ecocardiografiei în cazul unui bolnav stabil

hemodinamic cu suspiciune de TEP [2,3]
•

Aspect VD nespecific pentru TEP. Rezultatele ecocardiografiei au sugerat,

mai degrabă, o suferință pulmonară cronică
•

Remodelare incipientă a cavităților inimii stângi în relație cu HTA

•

Hiperventilație, hipocapnie și alcaloză respiratorie la prima internare.

Lacună anionică crescută în contextul alcalozei
•

Discordanță, la prima prezentare în Centrul de primiri urgențe, dintre

examenul obiectiv toracic foarte sărac și extinderea leziunilor arteriale pulmonare,
evidențiate prin metoda angio-CT cu substanță de contrast. Modificări auscultatorice
pulmonare reduse în contextul afectării pulmonare complexe, în cazul reinternării
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•

Proteina C reactivă și VSH cu valori crescute în discordanță cu

fibrinogenemia normală.
•

Leucocitoză ușoară cu neutrofilie remisă pe parcursul primei internări și

reapărută la reinternare
•

FR pentru ateroscleroză prezenți (consum de tutun, HTA, DZ,

dislipidemie, obezitate)
•

Raport colesterol total/HDL-colesterol > 7 (patologic)

•

Raport trigliceride/HDL-colesterol > 11 (patologic)

•

Splenectomie în antecedente (pentru trombocitopenie prin hipersplenism)

•

Vârstă biologică mai mare decât cea cronologică

•

Tipuri de anticoagulante folosite (heparină nefracționată, fondaparinux,

acenocumarol, rivaroxaban)
•

Vizualizare imposibilă a ostiumului și a crosei venei safene externe stângi

•

Aspect ultrasonografic nemodificat, după două săptămâni de tratament

anticoagulant, al venelor distale trombozate ale membrului inferior stâng
•

Imposibilitatea determinării, din motive obiective, a indicelui de presiune

sistolică gleznă-braț prin metoda Doppler CW
•

Complianță redusă (consum de tutun în contextul numeroaselor afecțiuni

cardiovasculare și metabolice, prezentare tardivă la consultul medical)
Discuții
Cancerul este un FR independent atât pentru TVP și TEP, cât și pentru TVS
[4,5,8-11]. În cazul pacientei noastre, doar cancerul și obezitatea se încadrează în
scorul de risc trombotic Caprini, nu și radio-chimioterapia și consumul de tutun [1].
Formațiunea tumorală depistată cu ocazia celei de-a doua examinări angio-CT a fost
interpretată, la pneumologie, ca neoplasm pulmonar și a fost trecută în rubrica Id a
certificatului de deces. Din cauza simptomatologiei severe, nu s-a mai putut efectua
bronhoscopie.
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Metastazele cresc riscul de apariție și de recurență a bolii tromboembolice [2,4].
Pacienta noastră a prezentat adenopatie mediastinală. Din păcate, starea clinică și
tratamentul anticoagulant nu au permis continuarea investigațiilor în vederea stabilirii
etiologiei.
În rubrica Ib a certificatului de deces a fost inclusă insuficiența respiratorie
cronică acutizată. De menționat că, în cazul primelor două internări, pacienta nu a
prezentat cianoză în repaus. La prima internare, hiperventilația a fost urmată de
alcaloză metabolică și nu au fost identificate criterii de insuficiență respiratorie
manifestă.
Conform experienței clinice, acenocumarolul nu are eficacitate mare în cazul
TVS. Afectarea crosei venei safene interne și lungimea mai re de 5 cm a segmentului
troncular interesat au reprezentat o indicație de tratament anticoagulant. Oricum,
anticoagularea ar fi fost indicată pentru boala tromboembolică. În contextul apariției
altei TVS, sub tratament cu anticoagulant oral corect condus, s-a indicat înlocuirea
acenocumarolului cu rivaroxabanul. Acest anticoagulant oral de tip nou (nonantivitamina K) a intrat, recent, în ghidurile de tratament pentru TVS extinsă. Este
adevărat, este vorba de doza de 10 mg/zi [8-11]. În cazul acestei bolnave, a fost indicată
doza de 20 mg/zi din cauza bolii tromboembolice [2,3,13]. Conform ultimelor date din
literatura de specialitate, anticoagulantele orale non-antivitamină K pot fi folosite în
tratamentul bolii tromboembolice asociate cancerului [8,14].
În concluzie, am prezentat cazul unei paciente cu cancer de col uterin chimioradiotratat, boală tromboembolică și TVS migratorie, cu numeroase comorbidități și
evoluție clinică nefavorabilă.
De menționat că pacienta a semnat consimțământul informat referitor la
participarea la învățământul medical și folosirea, numai în scop științific, a
informațiilor referitoare la starea ei de sănătate.
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Introducere
În patogeneza și prognosticul accidentului vascular cerebral ischemic (AVC),
cancerul activ (tumori maligne recurente, metastaze, sau chimio/radioterapia) joacă un
rol important .
Bolile cerebrovasculare sunt comune la pacienții cu neoplazii, agrâvandu-le
semnificativ boala și mai ales, prognosticul. Aproximativ 15% din pacientii cu
neoplazii au concomitent și o patologie cerebrovasculară, iar frecvența infarctelor
cerebrale ischemice este similară cu cea a infarctelor hemoragice. Stroke-ul poate avea
loc după diagnosticul unei neoplazii sau poate preceda diagnosticarea. Cauzele care
conduc la dezvoltarea unui AVC la pacienții cu neoplazii diferă de cele ale pacienților
fără cancer, la fel ca și tipul de tratament.
Cancerele urogenitale, mamare și gastrointestinale se asociază cel mai frecvent
cu apariția unui stroke. Riscul în dezvoltarea unui stroke este corelată cu agresivitatea
cancerului- neoplasmul pulmonar, pancreatic și colorectal care se asociază cu un risc
crescut de AVC, se diagnostichează frecvent într-un stadiu terminal față de cancerul
mamar și de prostată. (1) Hipercoagulabilitatea sau alte tulburări de coagulare sunt cele
mai des incriminate în dezvoltarea unui stroke. Cardio-embolismul, ateroscleroza
vaselor mari și ocluzia vaselor mici sunt cele mai comune cauze de AVC ischemic.
Statusul protrombotic

este întreținut de către neoplazie prin abilitatea celulelor
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tumorale de a activa cascada coagulării. Factorii protrombotici în cancer includ
abilitatea

celulelor

neoplazice

de

a

produce

și

secreta

substanțe

procoagulante/fibrinolitice, citokine proinflamatorii și interacțiunea fizică între
celulele tumorale și sânge (monocite, trombocite, neutrofile) sau celule vasculare. Alte
mecanisme care promovează statusul protrombotic în cancere includ factorii
nespecifici ca și: generarea de reactanți de fază acută si necroză (inflamație),
metabolism proteic anormal (paraproteinemie) și tulburări hemodinamice (stază). (2)
Scopul acestei prezentări este tragerea unui semnal de alarmă asupra cauzelor
mai rare ale accidentului vascular cerebral și totodată demonstrarea complexității
cazului în care sunt intricate două patologii atât de diferite.

Prezentare de caz
Pacientul V.I. în vârstă de 79 de ani, din mediul urban, se internează prin urgență
pe secția de Neurologie pentru scăderea forței musculare la nivelul membrelor drepte
și tulburare de exprimare verbală, simptomatologie debutată brusc, cu o seară anterior
prezentării. Din antecedentele personale patologice amintim: hipertensiune arterială
esențială grad II cu risc adițional foarte înalt, fibrilație atrială permanentă și diabet
zaharat tip 2 non-insulinodependent. În urgență se efectuează CT cerebral nativ care
nu evidentiază leziuni ischemice sau hemoragice la momentul examinării, iar pe
radiografia pulmonară apare la nivel apical stâng o opacitate ovalară de 17mm, bine
delimitată, de intensitate medie care necesită corelare clinico-biologică.
Examenul clinic general relevă stare generală alterată, temperatura corporală de
36,2 ºC, țesut conjunctivo-adipos în exces, sistem osteoarticular aparent integru, mobil,
torace cifotic, iar auscultatoric murmur vezicular diminuat bilateral, zgomote cardiace
aritmice, fără sufluri audibile. La internare, saturația în oxigen a sângelui este de 97%,
iar valorile TA=178/111mmHg și AV=80bpm, abdomen elastic, fără sensibilitate
spontan și la palpare , crescut în volum pe seama țesutului adipos, ficat la rebord, splină
nepalpabilă, micțiuni fiziologice.
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Obiectiv neurologic, pacientul este conștient, imobilizat la pat, fără miscari
involuntare, fără semne de iritație meningeană sau de hipertensiune intracraniană,
oculomotricitate păstrată, pupile simetrice, reactive la stimulii luminoși, fără
nistagmus, proba Romberg nu se poate evalua, pareză facială dreaptă de tip central,
reflexul de fund de gât păstrat, motilitate linguală păstrată, ortostațiunea și mersul
imposibile, probe de pareză pozitive pe dreapta: FMS/MAS=0/5 la nivelul membrelor
drepte, hipotonie musculară în drepta, fără tulburări de coordonare pe stânga, pe
dreapta nu se pot evalua, reflexe osteotendinoase diminuate pe dreapta, reflex cutanat
plantar în flexie pe stânga, indiferent pe dreapta, elemente de afazie expresivă.
Din punct de vedere biologic s-au evidențiat următoarele: sindrom inflamator cu
leucocitoză-15.3900/µL, (V.N.= 4000-10000/µL) și neutrofilie – 76,2% (V.N.= 30 %75 %), proteină C reactivă cu valori serice crescute – 10,62 mg/dl (V.N. =<0.5 mg/dL),
hiperglicemie-138mg/dL (V.N.=74-106mg/dL), sindrom de colestază hepaticăfosfataza alcalină crescută- 151 U/L (V.N.=30-120 U/L), sindrom de retenție azotată
cu uree serică crescută- 51 mg/dL (V.N.=17-43mg/dL), hematurie microscopică,
leucociturie minima, urocultura negativă.
Având în vedere că pe parcursul internării pacientul prezintă un episod de
rectoragie, se efectuează consult gastroenterologic și se inițiază tratament cu inhibitor
de pompă de protoni. În cursul aceleiași nopți, pacientul prezintă tahicardie,
transpirații, SaO2=85-88% și se efectuează un angio-CT torace cu substanţă de contrast
care infirmă suspiciunea de trombembolism pulmonar, dar care evidenţiază multipli
noduli de dimensiuni variate, până la 1 cm, localizaţi bazal, subpleural în stânga şi
apical bilateral. Fără adenopatii mediastinale.
Se efectuează endoscopie digestivă superioară care evidenţiază o esofagită clasa
B Los Angeles, stomac cu reflux biliar, bulb, D2 fără leziuni.
Obiectiv pacientul prezintă semne de ischemie acută la nivelul membrului
inferior drept (haluce, deget I si II), motiv pentru care se efectuează consult de chirurgie
vasculară si se intiază tratament cu Pentoxifilin și Clexane.
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Având in vedere multiplii noduli pulmonari, se recoltează markerii tumorali:
CEA crescut- 149,27 ng/ml (V.N.= <3ng/ml), CA 19-9 crescut- 863,6 U/ml
(V.N.=<35U/ml, CYFRA 21.1- crescut- 63,3ng/mL (V.N.= <3,3ng/mL).
Se efectuează CT toraco-abdomino-pelvină (CT TAP) cu substanţă de contrast
care evidențiază la nivel toracic multiple determinări secundare la nivelul ambelor
câmpuri pulmonare (fig.1), cea mai mare apical, subpleural, noduli supradiafragmatici
rotunzi, cu caracter suspect; la nivel abdomino-pelvin: multiple determinări secundare
hepatice (fig.2); la nivelul sigmei se decelează o îngroşare parietală focală
circumferenţială – probabil formaţiune tumorală primară(fig.3)

Fig. 1. CT TAP cu substanță de contrast: Secțiune axială. Multiple determinări
secundare pulmonare.
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Fig. 2. CT TAP cu substanță de contrast: Secvență venos 1.25mm, axial. Determinări
secundare heptice.

Fig. 3. CT TAP cu substanță de contrast: Secvență venos +arterial 3.75mm, axial.
Formațiune tumorală la nivelul sigmei.

101

Pe parcursul internării s-a instituit tratament protector gastric-inhibitori de
pompă de protoni, hepatoprotector, antihipertensive, statină, anticoagulant (heparina
cu greutate moleculară mică) vasodilatatoare periferice, antibiotic, precum și
antidiabetice orale, sub monitorizarea glicemiilor. Evoluția pacientului a fost
nefavorabilă datorită multiplelor comorbidități, acesta decedând.
Discuții
Accidentul vascular cerebral (AVC) ischemic acut se definește ca un eveniment
vascular însoțit de disfuncție neurologică ce persistă peste 24 de ore și se caracterizează
prin întreruperea bruscă a circulației sanguine într-o zonă a creierului, ceea ce duce la
apariția de semne și simptome neurologice cauzate de moartea neuronală atribuită
ischemiei, bazată pe dovezi neuropatologice, neuroimagistice și/sau clinice ale unei
leziuni cerebrale permanente într-o distribuție vasculară definită. (3)
Există trei mari subtipuri în ceea ce privește mecanismul accidentului vascular
cerebral ischemic: trombotic, embolic sau prin hipoperfuzie. Pentru clasificarea AVCurilor ischemice în funcție de mecanismele fiziopatologice majore recunoscute, este
utilizată pe scară largă schemă de clasificare TOAST. Se descriu cinci subtipuri pe
baza caracteristicilor clinice și a rezultatelor studiilor auxiliare, inclusiv imagistică
creierului, evaluări neurovasculare, teste cardiace și teste de laborator pentru o stare
protrombotică. Cele cinci subtipuri TOAST de accident vascular cerebral ischemic
sunt (4):
● Ateroscleroza arterelor mari
● Cardioembolism
● Ocluzia de vase mici
● Accident vascular cerebral al altei etiologii determinate
● Accident vascular cerebral de etiologie nedeterminată
Ultimul subtip, AVC-ul de etiologie nedeterminată (criptogenic) le include pe
cele cu două sau mai multe cauze potențiale identificate, cele cu o evaluare negativă și
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cele cu o incompletă evaluare. Au fost propuse numeroase mecanisme pentru AVC-ul
criptogen. Cele mai probabile mecanisme includ următoarele: (4,5)
● Embolie cardiacă secundară fibrilației atriale paroxistice oculte, bolii
ateromatoase aortice sau alte surse cardiace
● Embolie paradoxală, care își are originea în circulația venoasă sistemică și
intră în circulația arterială sistemică printr foramen ovale patent, un defect septal
atrial, un defect septal ventricular sau o comunicare extracardică, cum ar fi o
malformație arterio-venoasă pulmonară
● Trombofilie nedefinită (de exemplu, stări de hipercoagulabilitate inclusiv
cele

legate

de

anticorpii

antifosfolipidici

sau

de

cancerul

ocult

cu

hipercoagulabilitate malignă)
● Boala cerebrovasculară substenotică (adică boala aterosclerotică
intracraniană și extracraniană care cauzează mai puțin de 50% stenoză) și alte
vasculopatii (de exemplu, disecție arterială)
În ceea ce privește cazul expus, luând în considerare clasificarea TOAST și
investigațiile clinice și paraclinice efectuate pe parcursul internării, o posibilă cauză a
evenimentelor acute ischemice poate fi reprezentată de predispoziția la statusul
protrombotic sau starea de hipercoagulabillitate, date de patologia oncologică
existentă, nou diagnosticată. Pe de altă parte, poate fi vorba și de o cauza
cardioembolică, pacientul fiind diagnosticat cu fibrilație atrială paroxistică.
Statusul protrombotic din neoplazii apare datorită capacității celulelor tumorale
de a activa sistemul de coagulare, crescând semnificativ mortalitatea și morbiditatea la
pacienții oncologici. (6) Sindromul Trousseau cuprinde evenimente tromboembolice
în sistemele arteriale sau venoase asociate cu tumori maligne, în special carcinoamele
secretoare de mucină ale pancreasului și ale tractului gastro-intestinal, cancerul
pulmonar și cancerul ovarian. (8) La pacienții neoplazici, tromboza arterială și venoasă
sunt considerate manifestări clinice ale unei boli sistemice multifactoriale și rezultă
dintr-o serie de factori de risc care pot fi împărțiți în factori de risc individuali și
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riscurile asociate cancerului. Astfel de factori de risc includ vârsta, etnia, starea
generală, capacitatea de mobilizare, tipul de cancer și chimioterapia.(8)
În neoplazii există un risc crescut de până la 4-6 ori pentru apariția trombozei
datorate statusului protrombotic asociat tumorii. (7) Boala tromboembolică este un
semn precoce al malignității, iar pacienții cu cancer prezintă un risc crescut de a
dezvolta complicații trombotice în cursul evolutiei bolii. Conform literaturii, incidența
cumulativă pe 2 ani a evenimentelor trombotice la pacienții cu cancer este cuprinsă
între 0,8 și 8%. De asemenea, s-a observat că prezența acestora este un semn al unei
agresivități mai mari a bolii, prin care la 40% dintre pacienții cu cancer cu tromboză
venoasă profundă concomitentă (TVP) la prezentare există deja dovezi ale diseminării
bolii. (9) Într-adevăr, în cazul prezentat, patologia oncologica este una avansată,
pacientul fiind diagnosticat cu neoplasm sigmoidian în stadiul IV, iar evenimentele
trombotice au precedat diagnosticul oncologic.
Factorii protrombotici în cancer sunt reprezentați de: capacitatea celulelor
tumorale de a produce și secreta substanțe procoagulante/fibrinolitice și citokine
inflamatorii și interacțiunea fizică dintre celula tumorală și celulele sanguine
(monocite, trombocite, neutrofile) sau celulele endoteliale. S-au sugerat mai multe
mecanisme care contribuie în parte și în combinație la complicațiile trombotice
crescute observate la pacienții cu cancer: 1) expresia factorului tisular (TF) prin
celulele tumorale circulante (CTC); 2) eliminarea microparticulelor procoagulante de
către celulele maligne; 3) interacțiunea celulelor canceroase cu trombocitele din sânge;
4) generarea de capcane extracelulare neutrofile (NET); și 5) efectele dăunătoare
secundare

ale

terapiilor

anti-cancer.

Terapia

oncologică

(chirurgia/chimioterapia/terapia hormonală) poate crește semnificativ riscul de
evenimente tromboembolice prin mecanisme similare, de exemplu, eliberarea de
factori procoagulanti, deteriorarea endotelială sau stimularea producerii factorilor
tisulari de către celulele gazdă. (6) In cazul de față, neoplazia a fost nou diagnosticată,
pacientul nefiind sub terapie oncologică.
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Factorul tisular este considerat pe scară largă drept principalul factor molecular
al coagulopatiei asociate cancerului și al tulburărilor tromboembolice. TF este un
receptor de membrană și un co-factor proteic necesar pentru inițierea cascadei de
coagulare extrinsecă necesară hemostazei fiziologice. De asemenea, TF poate activa
factorul VIII, acesta fiind o altă modalitate de inițiere a cascadei coagularii.(10) Cele
mai ridicate niveluri de expresie TF au fost raportate în cazurile de cancer care sunt cel
mai puternic asociate cu o incidență ridicată a evenimentelor trombotice, cum ar fi
cancerele de pancreas, cerebrale, pulmonare, gastrice, ovariene, colorectale. Expresia
crescută a TF în tumoră este considerată a fi rezultatul activării oncogenelor cu acțiune
dominantă sau a pierderii supresorilor recesivi ai tumorii. Spre exemplu, in celulele
cancerului colorectal (CRC), proto-oncogene kRAS și supresorul tumoral p53 s-au
dovedit a coopera pentru a provoca reglarea TF la nivel transcripțional și translațional.
(10)
Trombocitoza este adesea un indicator al unui stadiu avansat al cancerului și este
adesea asociată cu prognostic slab pentru pacienții cu cancer. Mai mult, pacienții cu
cancer metastatic prezintă adesea o reactivitate crescută a trombocitelor și un risc
ridicat concomitent de apariție a trombozei (6) În cazul de fata, pacientul nu a prezentat
trombocitoza, cu toate acestea, neoplazia fiind într-un stadiu avansat.
Cancerul este un factor de risc independent pentru AVC-ul ischemic, iar AVCul poate preceda diagnosticul tumorii cu mai multe luni. În general, cancerul este o
cauză rară, fiind mai puțin de 5% din totalul cauzelor de AVC, dar ar trebui suspectat
în cazurile de accident vascular cerebral criptogen.(12). Cu toate acestea, AVC-ul la
pacienții cu cancer este mai frecvent decât se credea anterior - în prezent, unul din zece
pacienți cu accident vascular cerebral ischemic prezinta neoplazie (10), iar frecvența
și impactul acestuia vor crește probabil odată cu îmbunătățirea continuă a supraviețuirii
cancerului. Mai mult, cancerele nou diagnosticate sunt asociate cu un risc substanțial
crescut pe termen scurt și lung de AVC recurent, deși mecanismele care stau la baza
acestor riscuri crescute sunt incerte (12). La pacienții cu accident vascular cerebral
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criptogen, două criterii - leziunile ischemice în mai multe teritorii vasculare și valori
ale dimerului D> 2,15 µg / ml - prezic cancerul cu specificitate 100% conform
literaturii. Adenocarcinom într-un stadiu avansat este identificat în multe cazuri cu
accident vascular cerebral.(10) În cazul expus, au existat două evenimente vasculare
acute, AVC ischemic acut în teritoriul arterei cerebrale medii stangi, precum și
ischemia acută de membru inferior drept.
Accidentul vascular cerebral ischemic poate fi prima manifestare a cancerului și,
prin urmare, este important să se stabilească care pacienți ar trebui luați în considerare
pentru screeningul oncologic. Prezentarea clinică a AVC la pacienții cu cancer este
similară cu cea din populația generală, majoritatea pacienților cu cancer si AVC
prezintă hemipareză, tulburări de vorbire și/sau modificări ale câmpului vizual. Cu
toate acestea, din cauza surselor embolice frecvente care provoacă infarcte multifocale,
encefalopatia este de asemenea frecventă. Acest lucru este valabil mai ales la pacienții
cu cancer al căror mecanism de accident vascular cerebral este nedeterminat.
Aproximativ 60% din cazuri au infarcte multiple cu apariție embolică. Conform
literaturii, un nivel crescut al D-dimerilor, Hb serică sub12,0 g/dL și fumatul pot
prezice un cancer activ la pacienții cu AVC ischemic. (10) În cazul prezentat, nu s-au
decelat acești factori de predicție, însă AVC-ul ischemic a fost prima manifestare.,
urmând ischemia acută de membru inferior drept.
Majoritatea cancerelor la pacienții cu AVC sunt tumori solide ale plămânului,
tractului gastro-intestinal și ale sânului. La pacienții diagnosticați cu cancer pulmonar,
pancreatic, colorectal, de sân și de prostată, a fost raportată o incidență mai mare a
accidentului vascular cerebral. Riscul de accident vascular cerebral este asociat cu
agresivitatea cancerului; cancerele pulmonare, pancreatice și colorectale, care prezintă
cele mai mari riscuri de accident vascular cerebral, sunt de obicei diagnosticate într-o
etapă ulterioară cancerului de sân și de prostată (18) În plus, majoritatea pacienților cu
cancer și AVC sunt vârstnici și bărbați, deși pacienți de orice vârstă, sexul sau rasa /
etnia pot fi afectați. (12). Și în cazul de față, este vorba despre un pacient de sex
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masculin, vârstnic, având, conform screeningului oncologic, un neoplasm sigmoidian,
cu determinări secundare hepatice si pulmonare.
Accidentul vascular cerebral este a doua constatare neurologică ca frecvență în
studiile post-mortem la pacienții cu cancer. De asemenea, a fost descris ca prima
expresie a unui cancer ocult. Conform literaturii, timpul mediu de la debutul AVC până
la diagnosticul de cancer este de 6 luni. Cea mai frecventă locație a fost colonul - 24%,
35% fiind diagnosticați într-un stadiu metastatic. Vârsta înaintată, cancerul anterior,
boala renală cronică și valorile inferioare ale hemoglobinei și fibrinogenului au fost
predictori ai neoplasmului ocult. (13)
Cancerul colorectal (CRC) este al treilea cel mai frecvent cancer la bărbați și al
doilea cel mai frecvent la femei la nivel global, cu o incidență în creștere. În literatura,
CRC este asociat cu AVC-ul ischemic, riscul de AVC crescând de 1,61 ori în primele
6 luni după diagnosticarea neoplaziei, comparativ cu cel din populația generală,
indicând faptul că CRC în sine ar putea duce AVC. Pe langa mecanismele generale
descrise în statusul protrombotic din neoplazii, în CRC, hipercoagulabilitatea indusă
de antigenul carcinoembrionar (CEA) ridicat și creșterea numărului de neutrofile sunt
principalii factori patogeni din asocierea CRC si AVC ischemic. La cazul prezentat, sau recoltat markerii tumorali CEA, CA19-9, CYFRA21-1, toti acestia având valori
crescute. (19)
În ceea ce privește atitudinea terapeutică privind evenimentele trombotice din
cadrul neoplaziei, este esențial de urmărit beneficiile și riscurile tratamentului
anticoagulant pentru fiecare pacient în mod individual; noile anticoagulante orale par
promițătoare; cu toate acestea, heparină cu greutate moleculară mică rămâne prima
alegere, tratament introdus și în cazul expus. (17) Asocierea între neoplazia avansată,
AVC ischemic cu deficit motor important și celelalte comorbidități, au predispus
pacientul la complicații suplimentare, având în final un prognostic nefavorabil,
evoluția pacientului fiind spre exitus.
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Concluzie
În concluzie, este important de subliniat faptul că într-un AVC ischemic acut,
este esențială identificarea cauzei acestuia, atât în vederea stabilirii unui prognostic al
bolii, cât și în alegerea conduitei terapeutice ideale, adaptate la caz. Este de amintit
faptul că tromboză este o cauză majoră de morbiditate și mortalitate la pacienții cu
cancer, însă mulți factori clinici contribuie la riscul trombotic ridicat al acestei
afecțiuni, inclusiv tipul de malignitate, stadiul bolii sale, terapiile oncologice și
comorbiditățile. Nu în ultimul rând, este important a preciza că la baza unui AVC
ischemic acut se poate ascunde o patologie complexă, crescând astfel dificultatea
diagnosticului.
De menționat că s-a obținut consimțământul informat din partea pacientului si
aparținătorilor pentru folosirea datelor medicale in scopul prezentării acestui articol.
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Introducere
Diagnosticul și managementul leziunilor chistice pancreatice (LCP) a devenit o
zonă de interes în continuă dezvoltare în ultimul deceniu datorită faptului că, de cele
mai multe ori, sunt descoperite incidental (1). Diagnosticul precis al naturii LCP este
esențial în scopul identificării potențialului lor evolutiv spre malignitate și, în
consecință, a adoptării celei mai bune abordări terapeutice (2). Actual, prevalența
estimată a detectării lor incidentale este de aproximativ 8%, grație accesului din ce în
ce mai frecvent al pacienților la tehnici imagistice performante.
LCP sunt clasificate în inflamatorii (pseudochistul pancreatic) și noninflamatorii (mucinoase și non-mucinoase). Din LCP non-mucinoase fac parte
chistadenomul seros și tumora solidă pseudo-papilară. Din LCP mucinoase fac parte
neoplasmul mucinos intraductal papilar (IPMN) și neoplasmul chistic mucinos (NCM)
(3).
Neoplasmul chistic mucinos (NCM) reprezintă 10-15% din cazurile de LCP,
fiind apanajul sexului feminin, în decada 4-6 de viață, cu localizare mai frecventă
corporeo-caudală (4). Este o tumoră benignă dar cu risc evolutiv spre malignizare,
apreciat în unele studii de 6-27% (5).
Endometrioza este o afecțiune ginecologică definită prin prezența țesutului
endometrial în afara cavității uterine, afectând 5-10% dintre femeile aflate la vârstă
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reproductivă (6). Cea mai frecventă localizare extragenitală a endometriozei este cea
pelvină (rect, sigmoid, sept recto-vaginal, vezica urinară) dar sunt descrise în literatură,
mai rar, localizări intrabdominale sau intratoracice (7). Chisturile pancreatice
endometriale sunt o localizare extrem de rară a endometriozei, fiind citate până acum
în literatură 14 cazuri (8). Diagnosticul acestora s-a realizat pe piesa de rezecție
chirurgicală, indicația operatorie fiind dată de evaluarea lor preoperatorie ca și NCM,
cu potențial risc evolutiv spre malignitate.
Nu au fost descrise până în prezent în literatura de specialitate cazuri de asociere
între NCM pancreatic și endometrioza pancreatică.
Cazul pe care îl prezentăm exemplifică demersul diagnostic și terapeutic al unei
paciente, fără antecedente de endometrioză și de pancreatită acută, diagnosticată
incidental în urma unei ecografii abdominale de rutină cu o LCP caudală. După o lungă
perioadă de urmărire, inițial fiind asimptomatică, devine ulterior manifestă prin
episoade de dureri abdominale colicative, ajungând să fie diagnosticată în final,
postoperator, cu un NCM pancreatic cu focare de endometrioză.

Prezentare de caz
Pacientă în vârstă de 43 de ani, din mediul urban, de profesie agent comercial, se
prezintă în Serviciul nostru în noiembrie 2017, prin transfer din Spitalul teritorial,
pentru un episod de durere intensă localizată în hipocondrul-flancul stâng, greață,
simptomatologie debutată cu aproximativ 48 de ore anterior prezentării.
Din antecedentele patologice menționăm: o HTAE controlată sub tratament
medicamentos și o formațiune chistică pancreatică (LCP) localizată la nivelul cozii
pancreasului (chist unilocular de 2/2.3 cm) (2014), interpretată fie ca un pseudochist
pancreatic, fie ca un chist seros, diagnostic stabilit în urma unei ecografii abdominale
(US) de screening (Fig.1) și a unei tomografii computerizate abdominale cu contrast
(CT) (Fig.2). S-a propus pacientei la acel moment efectuarea unei ecoendoscopii
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digestive cu puncționarea (EUS-FNA) lichidului pentru analiză dar, fiind
asimptomatică, pacienta a refuzat această examinare.

Fig. 1. US abdominală (2014): formațiune chistică pancreatică localizată la nivelul
cozii

Fig. 2. CT abdominal cu contrast (2014): pseudochist pancreatic/chist seros la nivelul
cozii
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Este fără antecedente heredo-colaterale. Pacienta este nefumătoare, nu consumă
alcool sau alte toxice și este în tratament cronic la domiciliu cu Prestarium 10 mg/zi.
Din istoricul bolii actuale menționăm că pacienta era asimptomatică la momentul
diagnosticului LCP (2014) și s-a menținut la fel pe parcursul următorilor 2 ani (20142016), ea fiind monitorizată în Ambulatoriul secției noastre la interval de 6 luni (clinic,
biologic și imagistic). Ulterior, afirmativ anamnestic (lipsa documentelor medicale),
pacienta a fost internată pentru 2 episoade de pancreatită acută (PA) (între 2016-2017)
în Spitalul teritorial.
Prima EUS-FNA a lichidului de la nivelul LCP caudale a fost efectuată în 2016,
după primul episod de PA, datorită modificării aspectului acestuia (creșterea
dimensiunii la 3.3/2.3 cm cu compartimentarea lui, comparativ cu ultima examinare
ecografică din 2015). Aspectul EUS al pancreasului în ansamblu a fost fără modificări
sugestive pentru un proces inflamator acut sau cronic; s-a vizualizat LCP cu pereți
proprii fini, bilobată, fără semnal Doppler la nivelul pereților și al septului despărțitor,
cu conținut transonic, fără comunicare cu ductul Wirsung sau cu ducte secundare. Se
practică EUS-FNA cu ac de 22G (sub protecție antibiotică cu Ciprofloxacină 1 g/zi),
extrăgându-se 5 ml lichid maroniu cu turbiditate ridicată, cu evacuare completă a
cavității chistice. Testul picăturii (pentru mucină) a fost negativ, excluzând inițial o
LCP mucinoasă. Examenul biochimic al lichidului extras prezenta: proteine 3.3 g/dl,
LDH normal, amilaza 52127 U/L (↑), CEA 112 mg/dl (↑). Examenul citologic pledează
în favoarea unui proces inflamator, fără elemente tumorale, aparținând cu cea mai mare
probabilitate unui pseudochist pancreatic. Pacientei i s-a recomandat respectarea
regimului igieno-dietetic hipolipidic, hipocaloric și tratament cu Kreon 3x10000 UI/zi
în timpul meselor, Selezin ACE 2 cpr/zi.
Pacienta revine pentru reevaluare în ianuarie 2017 (la distanta de 6 luni de la
EUS-FNA a formațiunii chistice pancreatice), fiind asimptomatică. US abdominală
efectuată evidențiază refacerea LCP (evacuată complet în urmă cu 6 luni), cu
dimensiuni de 4.4/3.4 cm, cu multiple septe la interior, aparent fără semnal la examenul
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Doppler color. Bilanțul biologic evidențiază doar o valoare crescută a CA 19.9 (42
U/ml). Se efectuează colangio-pancreato RMN cu substanță de contrast care descrie
formațiunea de 4.4/3.4/4.4 cm, cu contur polilobat dar regulat, heterogenă, cu
componentă solidă dar și lichidiană, septată, cu septe fine, cu captarea produsului de
contrast, omogenă, atât la nivelul pereților cât și a septelor. Aspectul și
comportamentul acesteia pledează, cel mai probabil, pentru un chistadenom mucinos.
Prin prisma rezultatului RMN, pacientei i se propune repetarea EUS-FNA dar aceasta
o refuză.
În luna noiembrie 2017 pacienta se reinternează, prin transfer interspitalicesc din
Spitalul teritorial, unde se prezentase cu 2 zile înainte pentru un episod de durere
intensă localizată în epigastru, cu iradiere spre hipocondrul și flancul stâng, asociat cu
grețuri și vărsături bilioase. Această simptomatologie a fost atribuită în teritoriu unei
PA.
La preluarea pacientei în Secția de Gastroenterologie examenul obiectiv a
relevat: pacientă anxioasă, cu facies suferind, palidă, afebrilă, cu poziție antalgică
(decubit lateral stâng), cu sensibilitate spontană și la palparea hipocondrului, respectiv
a flancului stâng, dar fără apărare musculară, tahicardică (90 b/min), TA de 130/75 mm
Hg. Din bilanțul biologic disponibil din Spitalul Teritorial, am remarcat o lipază cu
valoare normală, amilaza serică reacționată (400 UI/ml), CRP crescut (20 mg/dl) și
leucocitoză de 16000/mmc.
Corelând istoricul pacientului cu datele constatate la examenul obiectiv,
respectiv cu bilanțul biologic disponibil, interpretarea inițială a cazului a fost de:
Sindrom dureros abdominal (hipocondru-flanc stâng). Sindrom de vărsături.
Pancreatită acută? Formatiune chistică caudală pancreatică – chistadenom mucinos?
Demersul diagnostic a necesitat: US abdominală, bilanț biologic, CT abdominală
cu substanță de contrast, RMN abdominal cu substanță de contrast, respectiv EUSFNA.
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Bilanțul biologic a relevat: sindrom inflamator cu VSH de 46 mm/h, PCR de
23.94 mg/dl, cu leucocitoză (14830/mmc) cu neutrofilie și limfopenie, anemie ușoară
normocromă, normocitară (Hb=11.2 g/dl), lipază 20 UI/ml, CEA de valoare normală
(sub 3 ng/ml), CA-19.9 de 42 UI/ml (ușor ↑). Bilanțul etiologic al PA a exclus etiologia
biliară, alcoolică, metabolică (hipertrigliceridemie, hipercalcemie), autoimună,
infecțioasă și genetică. Singurul factor posibil de risc identificat a fost o creștere a
indexului de masă corporală (IMC) la 27.7 (față de 25) în perioada 2016-2017.
Ecografia abdominală (General Electric 6) a evidențiat:
•

ficat cu dimensiuni normale dar cu aspect steatozic

•

colecist destins dar fără hidrops vezicular, conținut transonic

•

pancreas cu dimensiuni normale, usor hiperecogen; la nivel caudal

pancreatic

o

formațiune

tumorală

lobulată,

heterogenă,

cu

componentă

parenchimatoasă dar și lichidiană, septată, cu dimensiuni de 5/5.5 cm, aparent fără
semnal la examenul Doppler color
•

ștergerea delimitării dintre marginea anterioară a pancreasului și fața

posterioară a corpului gastric, posibil prin edem
•

fără adenopatii regionale, mezenterice sau retroperitoneale

Următoarea explorare imagistică efectuată, ținând cont de simptomatologia
pacientei și de suspiciunea de PA, a fost CT toraco-abdominal cu contrast (Fig. 3),
aceasta evidențiind:
•

ficat fără leziuni, cu CBP, CBIH nedilatate, colecist cu pereți supli, fără

calculi
•

splenomegalie ușoară de 14.5 cm

•

pancreas cu dimensiune normală, fără modificări de PA sau cronică; în

raport cu coada pancreasului o leziune chistică uniloculată, de 55 mm diametru maxim,
cu perete propriu, cu minimă priză de contrast periferică, cu conținut heterogen care
nu captează contrastul (țesut necrotic?); leziunea comprimă stomacul și deplasează
artera splenică
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•

infiltrarea grăsimii mezenterice perilezionale

Concluzia examenului CT a fost de pseudochist pancreatic atipic și recomandă
corelarea cu examinarea RMN.

Fig. 3. CT abdominal cu contrast (2017) - leziune chistică bine delimitată cu septe
fine, cu captare a contrastului la nivel parietal și al septelor
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RMN-ul abdominal cu substanță de contrast (Fig. 4) a evidențiat :
•

leziune rotundă-ovalară la nivelul cozii pancreatice, cu diametre de

53/48/53 mm, cu contur lobulat, regulat, aspect heterogen, cu componentă lichidiană
bine delimitată care proemină spre interiorul leziunii, cu dimensiuni de 17/7 mm
•

leziunea descrisă captează substanța de contrast atât în periferie, cu aspect

inelar, cât și la nivelul septelor din interiorul ei
•

lipsa planului de clivaj cu stomacul pe o distanță de circa 35 mm

•

aspect densificat al grăsimii peripancreatice în regiunea caudală

•

tromboza venei splenice cu circulație colaterală perisplenică

•

splenomegalie de 14.5 cm, cu mici arii de infarctizare polar superior

•

fără adenopatii retroperitoneale sau regionale suspecte
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Fig. 4. RMN abdominal cu contrast aspect T1 și T2: leziune chistică hiperintensă cu
septe fine hipointense
Concluzia examenului RMN, comparativ cu examinarea CT și corelat cu
examinările CT și RMN din anii anteriori, este de formațiune chistică atipică de coadă
de pancreas, crescută dimensional față de examinările mai vechi, cu conținut
hemoragic și semnificație mai probabilă de chistadenom mucinos.
A urmat EUS-FNA cu ac de 19 G (Fig. 5), sub protecție antibiotică cu Cefort 2
g, extragându-se 5 ml lichid brun-verzui. Aspectul LCP era modificat comparativ cu
cel de la ultima examinare EUS din 2016, în sensul că:
•

prezenta un perete propriu mai gros (circa 8 mm), vascularizat la examenul

Doppler color
•

componenta lichidiană a formațiunii nu mai avea conținut transonic ci

prezenta multiple ecouri punctiforme flotante (aspect ce ridica probleme de diagnostic
diferențial între o hemoragie intrachistică sau prezența unor detritusuri celulare)
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•

în plus s-au evidențiat numeroase adenopatii de tip inflamator, microlitiază

biliară veziculară, respectiv tromboza parțială a venei splenice cu circulația colaterală
perisplenică și perigastrică

Fig. 5. Ecoendoscopie digestivă (EUS) cu puncție aspirativă (FNA) de la nivelul
componentei lichidiene a formațiunii tumorale caudale pancreatice (2017)
Analiza lichidului extras a evidențiat: 3.17 g/dL proteine, LDH de 1354 U/L (↑),
amilaze de 18559 U/L (↑), CEA >1112 ng/ml (VN ˂3 ng/ml), respectiv CA 19.9 >
1957 U/ml ((VN ˂35 U/ml). Examenul citologic a evidențiat, pe un fond intens
hematic, neutrofile, limfocite, plasmocite, macrofage încărcate cu hemosiderină, fără
elemente celulare tumorale; aspectul fiind compatibil cu un proces inflamator.
Am solicitat consult chirurgical care, în urma analizei cazului și prin prisma
bilanțului imagistic și citologic al formațiunii tumorale chistice pancreatice, opinează
pentru diagnosticul de: Chist pancreatic caudal atipic, mai probabil chistadenom
mucinos, cu invazie gastrica și tromboză de venă splenică. Recomandă tratament
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chirurgical (pancreatectomie distală cu splenectomie) datorită riscului de transformare
malignă.
În ianuarie 2018 pacienta este operată practicându-se, prin abord laparoscopic,
spleno-pancreatectomie caudală cu includerea în piesa de rezecție a unei porțiuni din
marea curbură gastrică, decizie motivată de constatarea intraoperatorie a invaziei de
către formațiunea tumorală pancreatică a hilului splenic, a stomacului la nivelul marii
curburi gastrice pe o distanță de aproximativ 20 mm. Nu s-au constatat intraoperator
leziuni peritoneale, hepatice sau ganglionare suspecte (Fig. 6).

Fig. 6. Aspect intraoperator (izolarea formațiunii tumorale și a splinei) și al piesei de
rezecție în bloc a tumorii pancreatice, splinei și a unei porțiuni din corpul gastric
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Postoperator, sub tratament antibiotic (Amoxiplus 3x1.2g/zi), anticoagulant în
doză profilactică (Fraxiparină 0.6 U/zi), antialgic (Paracetamol și Algocalmin),
evoluția pacientei a fost favorabilă din punct de vedere clinic dar cu dezvoltarea unei
leucocitoze persistente (18000/mmc) fără neutrofilie și fără asocierea febrei. De
asemenea, CRP a fost reacționată, cu valori de până la 6.8 mg/dl. În acest context s-a
efectuat RMN abdominal cu substanță de contrast care descrie o colecție
peripancreatică cu dimensiuni de aproximativ 60/45 mm. Se reia EUS-FNA cu ac de
19 G, extrăgându-se 10 ml lichid brun-maroniu. Examenul lichidului evidențiază
detritusuri celulare, hematii numeroase, neutrofile, limfocite iar examenul
bacteriologic nu relevă contaminare bacteriană. Această colecție a fost interpretată în
contextul unei necroze pancreatice postoperatorii. S-a asociat Sulcef 2x2g/zi – 5 zile.
În evoluție leucocitele revin la valoarea normală (8500/mmc), CRP scade la 0.6
mg/dl, pacienta se menține în continuare afebrilă și este externată la 10 zile
postoperator cu următoarele recomandări:
•

respectarea regimului igieno-dietetic hipolipidic, hipoglucidic

•

toaleta zilnică a plăgii chirurgicale cu apă și săpun

•

tratament: Paracetamol 500 mg 3 tb/zi (în caz de durere), Kreon 3x25000

UI/zi în timpul meselor, Clexane 0.6 U + Aspenter 75 mg/zi, 14 zile
La controlul postoperator după 14 zile pacienta nu prezenta acuze, plaga
chirurgicală era în curs de cicatrizare iar probele biologice erau în limite normale
(leucocite, CRP, lipaza, LDH, CEA, CA19.9).
Examenul histopatologic al piesei de rezecție chirurgicală formulează
următoarele concluzii (Fig. 7 - 13):
•

macroscopic: piesa conține coada pancreasului (5/4.5/1.5 cm), splina

(10/10/6 cm) și corpul gastric (4/2cm). La secționarea regiunii caudale pancreatice se
observă formațiunea chistică de 2/2.5 cm, relativ bine delimitată, cu pereți anfractuoși,
situată la 0.2 cm de capsula splenică și la 2 cm de marginea de rezecție pancreatică
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•

microscopic: secțiunile efectuate la nivelul peretelui chistic conțin structuri

glandulare delimitate preponderent de celule columnare încărcate cu mucină, respectiv
de celule cubice, cu citoplasma eozinofilă și stromă de tip ovarian dispusă subepitelial
•

epiteliul care tapetează peretele chistic și structurile glandulare este format

din celule columnare și cubice, cu nuclei dispuși bazal cu atipii reduse, pozitive în
colorația imunohistochimică pentru CA 19.9 și negative pentru CEA
•

colorația specială mucicarmin este negativă

•

sunt prezente structuri glandulare tapetate cu epiteliu cubic, stroma

subiacentă fiind formată din celule fuziforme asemănătoare endometrului, cu prezența
de arii de hemoragie și depozite de hemosiderină
•

parenchimul pancreatic adiacent prezintă arii de atrofie, fibroză și

hialinizare
•

parenchimul splenic și peretele gastric nu prezintă

modificări

histopatologice
•

s-au examinat 6 limfoganglioni fără semne histologice de malignitate

Fig. 7. Perete de chist tapetat cu epiteliu cilindric mucinos (Colorație Hematoxilinăeozină)
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Fig. 8. Glande tapetate de epiteliu mucinos în peretele chistului

Fig. 9. Colorația imunohistochimică pozitivă pentru CA19.9 pe epiteliul cilindric
mucinos
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Fig. 10. Glande tapetate de epiteliu cubic unistratificat în stromă cu celule fusiforme
asemănătoare cu cele de la nivelul endometrului (endometrioză)

Fig. 11. Parenchim pancreatic cu perete de chist tapetat de epiteliu mucinos cu
stromă ovariană
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Fig. 12. Colorația imunohistochimică pozitivă pe SMA pentru miofibroblaste
(endometrioză)

Fig. 13. Colorația imunohistochimică pozitivă pe CD 10 pentru miofibroblaste
(endometrioză)
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Aspectul histologic descris, corelat cu profilul imunohistochimic și colorația
specială efectuată, corespunde unui NCM cu displazie de grad redus la care se asociază
focar de endometrioză.
Cazul prezentat se remarcă prin următoarele particularități:
•

raritatea localizării focarului de endometrioză la nivel pancreatic și, mai

ales, a coexistenței acestuia cu NCM pancreatic
•

interpretarea eronată a simptomatologiei pacientei ca și episoade de

pancreatită acută (nesusținută de explorările biologice și imagistice), aceasta
datorându-se cel mai probabil episoadelor de hemoragie intrachistică din focarul de
endometrioză
•

demersul diagnostic îndelungat, stabilirea diagnosticului de NCM cu focar

de endometrioză fiind realizat doar postoperator, pe piesa de rezecție chirurgicală
•

absența antecedentelor personale patologice de endometrioză

Discuții
NCM pancreatic este o tumoră pancreatică rară, reprezentând 2-5% dintre
tumorile pancreatice exocrine, respectiv 40-50% dintre neoplasmele pancreatice
chistice (9). Este mai frecvent apanajul sexului feminin (F:B/9:1), în decada 5-6 de
viață, fără a se descrie o predispoziție genetică sau o apartenența la un anumit grup
etnic (10). Este mai frecvent localizat corporeo-caudal și comportă un risc semnificativ
de transformare malignă, motiv pentru care conduita terapeutică recomandată este
rezecția chirurgicală (4). În acest scenariu se încadrează și cazul pacientei noastre,
singura neconcordanță fiind diagnosticarea lui înainte de decada 5 de viață.
Endometrioza este o afecțiune comună, cu localizare mai ales pelvină, dar cu
posibilă localizare intra-abdominală și intratoracică; localizarea intrapancreatică este
extrem de rară, fiind raportate în literatura de specialitate până în prezent 14 cazuri (8).
Pentru toate cazurile, diagnosticul a fost stabilit după rezecția chirurgicală, indicația
operatorie fiind dată de interpretarea lor (în urma investigațiilor biologice și imagistice)

127

ca și NCM, cu potențial evolutiv spre malignizare. Dpdv. clinic, majoritatea cazurilor
citate s-au prezentat pentru dureri localizate în etajul abdominal superior, preponderent
în hipocondrul stâng, asociate sau nu cu grețuri și vărsături. Nici unul dintre cazurile
prezentate nu avea un diagnostic anterior de endometrioză iar simptomele au fost
corelate cu ciclul menstrual la mai puțin de jumătate dintre paciente (8, 11). Nici
pacienta noastră nu avea antecedente de endometrioză, ciclul menstrual era regulat iar
episoadele dureroase abdominale nu s-au corelat cu acesta.
Nu este descris un aspect imagistic specific (US, CT, RMN) al chistului
pancreatic endometriozic, cel mai frecvent acesta fiind asemănător cu al NCM, al
IPMN sau al pseudochistului pancreatic. EUS-FNA

este

indicată

pentru

managementul inițial atât al NCM pancreatic cât și al chisturilor endometriozice în
cazul în care se suspectează hemoragia intrachistică. Tipic, fluidul aspirat din NCM
conține niveluri crescute ale markerilor tumorali CEA și CA 19.9 dar cu niveluri joase
ale amilazelor (12). În cazul chisturilor endometriozice pancreatice lichidul era
hemoragic, cu niveluri joase ale markerilor tumorali; doar un singur caz a prezentat un
nivel crescut al CEA. Comparativ cu literatura, pacienta noastră prezenta niveluri
crescute atât ale CEA, CA 19.9, cât și al amilazelor, precum și numeroase hematii și
celule inflamatorii.
Nu am identificat în literatura de specialitate nici un caz de asociere a unui NCM
pancreatic cu chist endometriozic pancreatic. Este descris doar un caz de chist
endometriozic pancreatic care mima un NCM (12) la care asocierea acestuia din urmă
a fost exclusă pe baza colorațiilor imunohistochimice negative pentru CEA, CA 19.9
și pe baza absenței epiteliului de tip columnar secretant de mucină. În cazul prezentat
de noi, diagnosticul de NCM a fost susținut pe baza prezenței epiteliului columnar și a
structurilor glandulare tapetate de celule cuboide secretante de mucină, pozitive pe
colorația imunohistochimică cu CA 19.9 ; focarul de endometrioză a fost diagnosticat
pe baza evidențierii unor structuri glandulare tapetate de epiteliu cubic, dispuse într-o
stromă alcătuită din celule fuziforme asemănătoare endometrului, pozitive pe colorația
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imunohistochimică cu CD10 și SMA. În plus s-au vizualizat arii extinse de hemoragie
cu depozite numeroase de hemosiderină.

Concluzie
Atât NCM cât și chisturile endometriozice pancreatice sunt o patologie rară și
constituie o adevărată provocare legată de demersul diagnostic și terapeutic. Cazul de
față descrie asocierea, la aceiași pacientă, a NCM cu focare de endometrioză, ceea ce
reprezintă o patologie nemaidescrisă până azi în literatura de specialitate. Datorită
similitudinii diagnostice între aceste tipuri de leziuni pancreatice și a riscurilor ce pot
apărea în evoluția lor, opțiunea diagnostică și terapeutică optimă rămâne rezecția
chirurgicală.
A fost obținut consimțământul informat al pacientului în legătură cu publicarea
datelor.
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Schwannomul vestibular (neurinomul de acustic, schwannomul de acustic sau
neurinomul vestibular) este o tumoră derivată din celulele Schwann, care se dezvoltă
în porțiunea vestibulară a nervului VIII cranian.
La adult, schwannomul vestibular reprezintă 80%-90% din totalul formațiunilor
de la nivelul unghiului ponto-cerebelos intracraniene și aproximativ 8% din totalul
formațiunilor intracraniene (1,2). La copii , schwannomul vestibular este o entitate rară
cu excepția cazurilor de neurofibromatoză de tip 2, când reprezintă o caracteristică a
bolii (1,2).
În Statele Unite, incidența neurinoamelor de acustic este de aproximativ 1 la
100.000 de persoane pe an, valori mai mari înregistrându-se în Taiwan, iar mai reduse,
în cadrul populațiilor hispanice și afro-americane (1,2). Incidența pare să fie în creștere
și datorită leziunilor asimptomatice descoperite incidental, în cadrul investigațiilor
imagistice efectuate în diferite contexte (3,4).
Vârsta medie de diagnostic este de aproximativ 50 de ani (4), fără să existe
diferențe semnificative între sexe (1). Tumorile sunt unilaterale în peste 90% din
cazuri, afectând partea dreaptă sau stângă cu o frecvență egală (5). Atunci când apar
bilateral, de cele mai multe ori este in contextul unei neurofibromatoze de tip 2 (6).
Un important factor de risc pentru apariția schwannoamelor bilaterale este
expunerea în copilărie la radiații în doză joasă pentru tratarea unor condiții benigne ale
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capului și gâtului (7,8). În acest caz, perioada de latență variază între 20 și 55 de ani
(8). În ceea ce privește considerarea expunerii îndelungate la zgomote ca factor de risc,
datele din literatură sunt contradictorii (5,9-12).
Manifestările clinice ale neurinoamelor de acustic se datorează în primul rând
interesării nervoase, dar pot apărea și în cadrul unei eventuale compresii cerebeloase
sau al progresiei tumorale (13). Cele mai importante manifestări clinice derivă din
afectarea componentei cohleare a nervului cranian VIII și sunt reprezentate de
pierderea cronică a auzului și de tinnitus. Componenta vestibulară a acestui nerv
cranian este de asemenea interesată în majoritatea cazurilor și reprezintă cauza apariției
tulburărilor de echilibru în timpul mersului, de cele mai multe ori ușoare până la
moderate (13). Datorită creșterii, cel mai frecvent, într-o maniera lenta a procesului
tumoral, vertijul intens rotator nu reprezintă un simptom comun în această patologie.
Afectarea nervului trigemen este tradusă prin parestezii faciale, asociate cu hipoestezie
și durere și apare în general la aproximativ 2 ani de la debutul simptomatologiei
cohleare și la un an după instalarea celei vestibulare (13). Nervul facial poate fi si el
afectat, situație în care apare pareza faciala periferică asociată cu tulburări de gust (13).
De asemenea, mai pot fi întâlnite xerostomia, xeroftalmia și lacrimația paroxistică. Alte
semne clinice pot fi rezultatul progresiei tumorale, care poate exercita presiune asupra
structurilor adiacente ale fosei posterioare (13). Tumorile de dimensiuni foarte mari
pot comprima cerebelul, producând astfel apariția ataxiei. În cazurile netratate, pot
apărea compresiunea trunchiului cerebral, hidrocefalia, hernierea amigdalei
cerebeloase și chiar decesul. Alți nervi cranieni pot fi de asemenea interesați, de aceea
la unii pacienți pot apărea simptome precum dizartrie, disfagie sau aspirație (13).
Diagnosticul schwannoamelor vestibulare este sugerat de apariția hipoacuziei
unilaterale (confirmată prin audiometrie) și de alte semne de afectare a nervilor
cranieni. Aceste simptome necesită a fi investigate prin imagistică prin rezonanță
magnetică (IRM) sau tomografie computerizata (CT). Neurinoamele de acustic
reprezintă 80%-90% din tumorile de fosă posterioară identificate în acest mod.
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Diagnosticul diferențial trebuie făcut cu alte entități, precum: meningioame,
schwannoame de nerv facial, glioame, anevrisme, metastaze, colesteatoame, chisturi
de colesterol, chisturi arahnoidiene și lipoame.

Prezentare de caz
Pentru prezentarea următoarelor date clinice și imagistice, pacienta noastră și-a
exprimat consimțământul.
Pacientă în vârstă de 43 de ani, cunoscută cu tiroidită autoimună, s-a prezentat la
Neurologie acuzând hipoacuzie dreaptă, tinnitus și vertij de gradul III (tabelele 1 și 2),
debutate cu aproximativ 3 săptămâni anterior prezentării. Vertijul se accentua la
întuneric, cauzându-i pacientei tulburări de echilibru și mers, motiv pentru care aceasta
a pus simptomatologia pe seama oboselii. De asemenea, pacienta avea la prezentare,
semnele unei pareze faciale drepte de tip periferic, debutată afirmativ cu 2 zile anterior,
ocazie cu care s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe, unde i s-a recomandat
inițierea tratamentului cu solumedrol 32 mg pe zi în doze progresiv descrescânde. S-a
efectuat CT cerebral nativ, care nu a evidențiat modificări.

Figura 1. CT cerebral nativ secvență axială și coronară: nu se decelează
modificări
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Tabel 1 Sistemul de gradare al tinnitusului in neurinoamele de acustic
Gradul Descrierea
I Fără tinnitus
II Tinnitus ușor sau intermitent, este auzit doar când zgomotul ambiental
este scăzut
III Tinnitus moderat sau persistent, poate fi auzit în fiecare zi
IV Tinnitus sever sau persistent, care interfera cu munca și somnul

Tabel 2 Sistemul de gradare al vertijului în neurinoamele de acustic
Gradul Descrierea
I Fără vertij sau tulburări de echilibru
II Vertij sau tulburări de echilibru ușoare sau apărute ocazional
III Vertij sau tulburări de echilibru persistente sau moderate
IV Vertij sau tulburări de echilibru persistente sau severe, care împiedică
desfășurarea activității zilnice
Examenul clinic neurologic a pus în evidență un sindrom vestibular de tip
periferic și o pareză faciala periferică dreaptă .
Examenul clinic general nu a pus în evidență modificări patologice
semnificative.
Examenul electroneurografic a decelat o leziune axonală proximală a nervului
facial drept.
IRM cerebrală cu substanță de contrast a pus în evidență la nivelul conductului
auditiv intern drept o leziune de 12 mm/4,4 mm, bine delimitată, cu contur regulat și
intensă priză de contrast. Aceasta a fost interpretată drept un neurinom acusticovestibular drept.
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Figura 2. Examen IRM cerebral fără substanţă de contrast (28.02.2019) secvență FIESTA, axială: leziune de 12mm/4,4 mm bine delimitată, cu contur regulat
în hiposemnal, la nivelul conductului auditiv intern pe traiectul nervilor VII şi VIII
drepți, cu semnificație de neurinom acustico-vestibular drept.

Figura 3. Examen IRM cerebral nativ (28.02.2019) - secțiune coronală, secvență
T2 FLAIR: leziune concentrică, bine delimitată la nivelul meatului acustic intern drept,
pe traiectul nervului vestibulocohlear.
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Figura 4. Examen IRM cerebral (28.02.2019) - secvenţă T2, axială :leziune în
hiposemnal la nivelul meatului acustic intern drept.

Figura 5. Examen IRM cerebral după administrare de gadolinium (28.02.2019) secvenţă T1, axială: neurinom acustico-vestibular în canalul auditiv intern drept, cu
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imagine în hipersemnal ce demonstrează priză de contrast tipică, omogenă după
administrarea de gadolinium.

Consultul neurochirurgical a optat pentru intervenirea asupra leziunii prin
radiochirurgie, pacienta alegând să efectueze această procedură în Turcia.
S-a indicat continuarea tratamentului cu metilprednisolon în doză de 12 mg/zi
până la efectuarea intervenției.
După aproximativ o lună de la externarea pacientei, aceasta a efectuat intervenția
radiochirurgicală, utilizându-se o iradiere de 12 Gy la periferia leziunii.
La o zi de la intervenție, pacienta a sesizat accentuarea parezei faciale, anestezia
frunții și dureri fulgurante la nivelul ramurii senzitive mandibulare a trigemenului
drept. În această situație, s-a indicat creșterea dozei de metilprednisolon la 32 mg/zi,
cu ameliorarea ulterioară a simptomatologiei. Ulterior, s-a intentat scăderea progresivă
a dozei de cortizon, dar la doze de sub 16 mg/ zi pareza facială prezenta o agravare
marcată. Din acest motiv, s-a indicat o nouă creștere a dozelor, ameliorarea
simptomatologiei apărând la doza de 28 mg metilprednisolon pe zi.
De asemenea, pacienta a început să prezinte un spasm ușor al hemifeței drepte,
accentuat în urma procedurilor de kinetoterapie efectuate din proprie inițiativă. În acest
caz, s-a indicat pacientei administrarea de clonazepam în doză de 0,5 mg împărțită în
2 prize zilnice, cu ameliorarea treptată a simptomatologiei.
La 8 săptămâni post radiochirurgie s-a intentat din nou scăderea dozelor de
metilprednisolon, având în vedere conturarea unui sindrom Cushing iatrogen. Semnele
paraliziei faciale periferice au început să remită încet, motiv pentru care, după o scădere
foarte lentă a dozei de cortizon, acesta a fost eliminat complet din planul terapeutic.
La 6 luni de la intervenție, pacienta a revenit în același serviciu de neurologie
pentru reevaluare, prezentând la momentul internării semnele unei fruste pareze faciale
periferice, hipersensibilitate a urechii drepte la sunetele înalte, tinnitus ocazional și
amețeli intermitente la întuneric.
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Examenul electroneurografic a decelat o minimă leziune axonală proximală la
nivelul nervului facial drept.
Examenul Angio-IRM cerebral cu substanță de contrast a descris o formațiune
tisulară la nivelul meatului acustic intern drept, proiectată pe traseul nervos al nervului
cranian VIII, nervul cranian VII fiind înglobat de aceasta la nivelul meatului intern.
Formațiunea descrisă prezenta o structură relativ omogenă, dimensiuni de 14,5 mm/6,5
mm, priză de contrast predominant periferică, având semnificația unui neurinom de
nerv vestibulo-cohlear drept tratat cu gamma knife.

Figura 6. Examen IRM cerebral (18 septembrie 2019- după tratamentul cu
gamma knife)- secvență T2 sagitală: leziune omogenă, cu margini bine delimitate la
nivelul meatului acustic intern drept.

138

Figura 7. Examen IRM cerebral (18 septembrie 2019) secvenţă FIESTA, axială:
leziune după tratamentul cu gamma knife.

Figura 8. Examen IRM cerebral cu gadolinium (18 septembrie 2019-după
tratamentul cu gamma knife) secvență T1, axială: leziune tumorală cu priză de contrast
periferică în meatul acustic intern drept, pe traiectul nervului VIII.
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Figura 9. Examen IRM cerebral (18 septembrie 2019) secvență T2, axială:
neurinom de acustic crescut în dimensiuni după tratamentul cu gamma knife.
Managementul neurinomului de acustic include monitorizarea, rezecția prin
microchirurgie sau terapia prin radiații (14). Scopurile tratamentului sunt controlul
tumoral, păstrarea auzului și cât mai puține efecte secundare nedorite. După
radiochirurgie, tumorile se monitorizează prin IRM cerebral de follow-up (14,15).
Dimensiunea tumorală poate scădea, poate stagna (în cele mai multe dintre cazuri) sau
poate uneori să crească, în urma radiointervenției. În schimb, modificări
morfopatologice apar în cele mai multe situații. De asemenea, în multe cazuri se poate
observa pierderea captării substanței de contrast de către centrul tumorii (14,15).
Controlul tumoral radiologic (absența necesității unei reintervenții) se
îndeplinește în majoritatea cazurilor. Acesta a fost de 98% la 2 ani, 89% la 5 ani si 87
% la 10 ani. Controlul clinic înregistrează valori ușor mai mari, de 99% la 2 ani, 89%
la 5 ani si 88% la 10 ani (14,15).
O parte dintre pacienți acuză pierderea sau diminuarea auzului înainte de
efectuarea intervenției prin radiochirurgie. La aceștia, în cele mai multe cazuri, auzul
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este îmbunătățit după intervenție, însă nu și pentru sunetele înalte (14). Rata de
prezervare a auzului a înregistrat valori de 89 % la 12 luni, 80% la 24 de luni și 55%
la 60 de luni de monitorizare (14,15). Au fost studiați mai mulți factori ( vârstă, sex,
comorbidități,

timpul

scurs

între

debutul

simptomatologiei

și

efectuarea

radiointervenției, volumul tumoral, doza de iradiere administrată la periferia tumorii,
sistemul de iradiere utilizat), însă nu s-a putut stabili o corelație semnificativă statistic
între aceștia și menținerea/îmbunătățirea auzului după intervenția radiochirurgicală.
Efecte adverse deranjabile și de durată prelungită apar la aproximativ 10% din
pacienți. Acestea de obicei includ vertij, tulburări de echilibru, și rareori pareză facială
sau hemispasm facial. În general, aceste manifestări se rezolvă spontan în timp (14).
În principiu, radiointervenția asupra tumorii este indicată în cazul în care se
observă o creștere a acesteia în timpul perioadei de monitorizare sau după o intervenție
microchirurgicală (14,15).
Dimensiunea tumorii

Sterkes

House

Koos

Samii

Descrierea tumorală

0 ( intracanalicular)

Tip tubular

Intracanalicular

Grad 1

T1

Învecinată cu CAI

Grad 1 (mică)

Grad 2

T2

Depășește CAI

T3 a

Tumora ocupă UPC

T3 b

Tumora ocupă UPC

<= 10 mm
Mică
<= 15 mm

<= 20 mm

Grad 2 (mediu)
Moderată
Grad 3 ( moderat-crescută)
Grad 4 ( crescută)

<= 30 mm
Crescută

și atinge trunchiul
Grad 4

T4 a

Grad 5 ( uriașă)

<= 40 mm
Foarte crescută
>= 40 mm

Grad 3

cerebral
Tumora comprimă

T4 b

trunchiul cerebral
Deformarea
ventriculului IV sub
compresiunea
tumorală

Figura 10. Sisteme de gradare a schwannoamelor vestibulare: clasificările
menționate în partea stângă (albastră) a tabelului se bazează în principal pe
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dimensiunea tumorală, în timp ce clasificările descrise în partea dreaptă (verde) se
referă la relațiile anatomice din jurul tumorii. Clasificarea Koos ține cont de ambele
aspecte. Abrevieri: UPC= unghiul ponto-cerebelos, CAI = canalul auditiv intern (22)
Pentru diagnosticul diferențial s-au luat în calcul alte formațiuni (meningiom,
anevrism, schwannom de facial), dar debutul clinic cu tulburări auditive și de echilibru,
urmat la câteva luni de semnele unei pareze faciale periferice, precum și aspectul
imagistic caracteristic au tranșat diagnosticul în acest caz.
Monitorizarea pe termen lung după radiochirurgie este mandatorie în toate
cazurile (16). Literatura de specialitate documentează creșterea tumorală în 30% din
cazuri (definită ca o mărire a dimensiunii cu minim 15 % față de cea inițială) (16). Cu
toate acestea, la pacienții tineri cu o creștere lentă a tumorii, monitorizarea este
preferată intervenției. Radiochirurgia se aplică cazurilor de recurență după chirurgia
clasică sau în cazul pacienților de vârstă mai înaintată (16).
Tabelul 3. Clasificarea neurinoamelor de acustic în funcție de rezultatul
radiointervenției
Gradul Descriere
1

Control tumoral, diametrul tumorii este redus cu mai mult de 2 mm, iar
volumul este redus cu mai mut de 10 %

2

Tumoră staționară, diametrul tumoral este redus cu mai puțin de 2 mm,
iar volumul tumoral este redus cu mai puțin de 10%

3

Creștere tumorală

Particularitatea cazului
Particularitatea acestui caz este dată de invadarea în scurt timp a nervului facial
de către formațiune (la 3 săptămâni de la debutul simptomatologiei), având în vedere
traseul intim al acestora, precum și de creșterea ușoară în dimensiuni a tumorii, după
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radiochirurgie, în ciuda îmbunătățirii semnificative a simptomatologiei clinice, situație
rar descrisă in literatură.

Concluzie
Imagistica prin IRM cerebral cu substanță de contrast reprezintă gold standardul
de diagnostic al neurinoamelor acustico-vestibulare. Imagistica fără contrast cu
secvență „fast spin echo”, mai puțin costisitoare, poate fi utilă pentru screening, însă
pentru un diagnostic de certitudine trebuie întotdeauna urmată de examinarea cu
gadolinium.
In cazurile de tumori primare, sporadice sau de mici dimensiuni, peste tot în lume
este adoptat conceptul de a aștepta și monitoriza (17,18,19,20). Tumorile rapid
progresive beneficiază de radiochirurgie, având un prognostic bun, atât în ceea ce
privește controlul tumoral, cât și efectele adverse.
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Sarcina multiplă spontană cu tripleți triamniotică tricorială dispensarizare și managementul complicațiilor
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Atât în țară cât și internațional, incidența sarcinilor multiple cu tripleți este în
creștere (1). Acest lucru poate fi explicat pe de o parte de vârsta maternă avansată în
momentul concepției, dar mai ales în urma creșterii ratei de utilizare a tehnicilor de
reproducere umană asistată (1).
Sarcinile multiple determină riscuri neonatale mai mari decât sarcinile cu feți
unici sau gemelare, în special datorat unei incidențe mai mari de prematuritate (2),
morbiditate perinatală rezultantă (3), mortalitate (2, 3) și paralizie cerebrală (4).
Corionicitatea joacă de asemenea un rol important în evoluția sarcinilor multiple,
sarcinile triamniotice bicoriale având un risc mai crescut de mortalitate şi morbiditate
în comparație cu sarcinile triamniotice tricoriale, în special datorită sindromului
transfuzat-transfuzor şi restricția de creștere intra-uterină severă (5, 6).
Pe lângă riscul de naștere prematură, sarcinile multiple cu tripleți sunt asociate
cu riscuri crescute de complicații obstetricale materne, în principal preeclampsie,
diabetul zaharat gestațional, dar și sângerările postpartum (7). De asemenea
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mortalitatea maternă asociată nașterilor multiple cu tripleți este de 2,5 ori mai mare
decât cea întâlnită în nașterile cu feți unici (8).
Progresele în îngrijirea perinatală, inclusiv folosirea tocoliticele de ultimă
generație cum ar fi inhibitorii de receptori de ocitocină, corticosteroizii prenatali și
administrarea postnatală a surfactantului, au scăzut rata de morbiditate neonatală
pentru nașterile multiple premature (8,9,10).
Unele studii au arătat că administrarea unei doze complete de corticosteriod
antenatal este asociată cu scăderea riscurilor de sindrom de detresă respiratorie (SDR)
și hemoragie intraventriculară severă la sarcinile multiple inclusiv la cele cu tripleți
(11,12,13).
Cu toate că studiile ce tratează subiectul sarcinilor multiple cu tripleți sunt relativ
puține și heterogene, incluzând un număr mic de cazuri, majoritatea concluzionează că
îmbunătățirea prognosticului acestor gravide și copii depinde de calitatea asistenței
prenatale oferite.
Prin urmare prezentăm dispensarizarea și managementul complicațiilor apărute
în cursul urmăririi obstetricale a unei gravide cu sarcină spontană multiplă cu tripleți,
triamniotică tricorială, complicată cu naștere prematură și oprirea antenatală în evoluție
a unui făt, secundar unei torsiuni de cordon ombilical.
Sunt descrise etapele dispensarizării prenatale, conduita profilactica, urmată de
atitudinea terapeutică prenatală și postpartum

Prezentare de caz
Pacienta în vârstă de 29 ani, din mediu urban, căsătorită, lucrător necalificat, se
prezintă în ambulatoriul de Obstetrică-Ginecologie al clinicii Ginecologie 1 din cadrul
spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj Napoca pentru amenoree secundară de 7
săptămâni, grețuri matinale și test urinar de sarcină pozitiv, sarcină obținută spontan.
Din anamneză, menționăm existența sarcinilor multiple spontane, atât în familia
sa cât și în familia soțului. Antecedentele personale fiziologice relevă menarhă
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debutată la 13 ani, cicluri menstruale regulate la 28 zile cu aspect normal și o naștere
prematură în urmă cu 6 luni ale aceluiași an, la 25 săptămâni de gestația (SG) cu făt
mort antepartum. Rezultatul anatomo-patologic al fătului și al placentei au descris
corioamniotita grad III, fără anomalii structurale fetale. Nu au fost efectuate
investigații genetice suplimentare.
Antecedentele personale patologice fără semnificație, nu sunt dezvăluite
expuneri la medicamente teratogene sau infecții virale în timpul sarcinii actuale, nu a
fost recunoscut consumul de toxice sau fumatul în timpul sarcinii.
Examinarea ecografică decelează o sarcină multiplă, cu tripleți, triamniotică,
tricorială, cu embrionii în evoluție și lungimea cranio-caudală corespunzătoare pentru
7 săptămâni de amenoree la toți embrionii.
Au fost recoltate analize standard pentru evaluare maternă în primul trimestru de
sarcină și examen citologic Babeș-Papanicolau. Analizele au fost în limite normale,
pacienta a fost Rh pozitivă.
La 11 săptămâni de gestație (SG) a fost solicitată o a doua opinie pentru
confirmarea corionicității și se notează în fișa de urmărire a gravidei schița sacilor
gestaționali și a zonelor de placentație. Feții au fost numerotați în funcție de poziția în
uter. Această nomenclatură a fost respectată toată perioada sarcinii.
Pacienta a fost luată în evidență ca sarcină cu risc obstetrical crescut și s-a
recomandat evitarea efortului fizic. Începând cu 7 săptămâni s-a inițiat tratament cu
progestative 400 mg/zi intravaginal, magneziu 96mg/zi, antianemice orale și Aspenter
75mg/zi, tratament continuat până în ziua nașterii.
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Figură 1. a) Sarcină multiplă cu tripleți, 10 săptămâni și 6 zile, triamniotică
tricorială. b) Schița cu numerotarea feților și poziția zonelor de placentație în primul
trimestrul, notată în fișa gravidei. Nomenclatura a fost respectată pe toată durată
sarcinii.
Screeningul genetic prenatal s-a efectuat la 11 SG și s-a luat în considerare
translucența nucală la fiecare făt.
Ritmul de urmărire ecografică până la 24 SG a fost la fiecare 14 zile. Au fost
notate: evolutivitatea, biometria fiecărui făt, cantitatea de lichid amniotic (LA),
existența/absența semnelor de decolare placentară și lungimea colului uterin.
Începând cu 24 SG, s-a efectuat evaluare ecografică săptămânală cu aprecierea
pentru fiecare făt a: biometriei, greutății, cantitatea de LA și Doppler la nivelul arterei
ombilicale (AO). De menționat faptul că începând cu 24 SG, masa placentara a fătului
1 și 3 nu au mai putut fi descrise ecografic ca fiind separate.
Până la 27 SG, toți feții au prezentat dezvoltări simetrice, totuși începând cu 27
SG, fătul 3 prezintă o rezistență crescută pe AO dar cu raport cerebro/placentar
supraunitar, și LA normal, valori ce se mențin constante la ecografiile ulterioare.
Începând cu 30 SA fătul 3 își încetinește creșterea.
La 32 SG se decide internarea pentru reevaluare materno-fetală și supraveghere.
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Ecografia prenatală realizată la 32 SG decelează: Făt 1 cu dezvoltare de 31
Săptămâni (S)+2zile (Z), greutate estimată (Ge)1800 gr (percentila 34), LA normal,
Doppler AO IR=0.68, IP=1.13; Făt 2 cu dezvoltare de 32S+3Z, Ge=2000 gr. LA
normal Doppler AO IR=0.60, IP=0.94, iar fătul 3 cu dezvoltare de 30S, Ge=1500gr,
LA normal, Doppler AO IR=0.8. Non stress testul realizat zilnic a fost reactiv la toți
feții.
La 32 S+3 Z se constată ecografic oprirea în evoluție a fătului 3.
Având în vedere aspectul comun al maselor placentare aparținând fătului 1 și 3
(oprit în evoluție), s-a decis abordarea unei atitudini terapeutice precaute și luarea în
considerare a unei placente monocorionice între fătul 1 și 3, de aceea s-a efectuarea un
RMN fetal pentru excluderea leziunilor cerebrale ce pot surveni la feții monocorionici,
consecutiv opririi în evoluție a unui făt.

Figura 2. RMN Fetal la 32 S+4 zile, imagini ponderate T2. a) Săgeata albastră
indică fătul 3, oprit în evoluție cu macerare severă și dezorganizare arhitecturală la
nivel cerebral. b), fătul 1 c) fătul 2 (săgeata roșie) cu structuri cerebrale normale, nu
sunt evidențiate anomalii de semnal la nivelul parenchimului cerebral. Sistemul
ventricular este simetric, nedilatat. Girația cerebrală este corespunzătoare vârstei
gestaționale.
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Investigația imagistică exclude leziunile ischemice cerebrale fetale, motiv pentru
care este adoptată o atitudine conservatoare cu menținerea sarcinii cu urmărirea
ecografică și prin cardiotocografie zilnică a celor doi feți în evoluție.
Se inițiază profilaxia bolii membranelor hialine (BMH) prin administrarea de
Dexametazonă în doză completă standard și profilaxia paraliziei cerebrale fetale prin
administrare de sulfat de magneziu i.v timp de 24h conform protocolului (bolus: 4g
sulfat de magneziu timp 30 min urmat de administrarea de 1g/h sulfat de magneziu
până la 24h).
La 33S+2Z pacienta prezintă debut de travaliu, motiv pentru care intervine
chirurgical și se extrage fătul 3 sex feminin, oprit în evoluție antepartum din transversă,
fătul 2, sex feminin din pelviană, greutate 2000g, Ap 8, fătul 1 sex feminin din
craniană, greutate 1850g ap 8. Postnatal ambii feți au dezvoltat detresă respiratorie
formă medie cu evoluție postnatală bună.
Analiza anatomopatologica a fătului și a placentelor, evidențiază 3 placente, fără
anastomoze comune după injectarea de substanță colorată în vasele placentare sau
decelabile microscopic. Cordonul ombilical al fătului 3, a prezentat un aspect
hiperspiralat cu o zonă de necroză de aproximativ 1 cm în zona de inserție abdominală.
Pacienta a fost externată în ziua a 15-a postpartum cu stare generală bună, lactație
declanșată, firul suprimat în ziua a 7-a postoperator. Nou născuții au fost externați cu
greutăți de 2300g și respectiv 2200g, fără complicații. La consultul de 1 an de zile nu
au fost decelate deficite motorii sau cognitive la cei doi copii.
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Figura 3. a) Făt eutrofic, grad de macerare 2, fără aspecte malformative
decelabile la examinarea anatomopatologica. Cordon ombilical lung, hiperspiralat, cu
stenoză importantă la nivelul inserției fetale. b) aspectul macroscopic de masă
placentară comună a fătului 1 și 3 (oprit în evoluție). c) Placente bicoriale, fără
anastomoze vasculare comune evidențiabile în urma administrării de substanță colorată
Discuții
Lucrarea de față descrie un caz clinic rar de sarcină multiplă cu tripleți
triamniotică tricorială obținută spontan, fără utilizarea unor tratamente de reproducere
umană asistată ce a asociat o complicație severă rară, oprirea în evoluție a unui făt prin
torsiune de cordon.
Principalele etape urmate pentru dispensarizarea acestei paciente au fost în
ordine: determinarea vârstei gestaționale, a corionicității și amnionicității, alocarea și
respectarea unei nomenclaturi a feților în primul trimestru, stabilirea calendarului
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privind vizitele obligatorii prenatale efectuate de medicul specialist ginecolog,
screeningul genetic prenatal, documentarea creșterii fetale și a retardului de creștere
intrauterin fetal la interval de 14 zile până la 24 SG apoi săptămânal până la naștere,
prevenția nașterii premature prin dispensarizare ca sarcină cu risc obstetrical crescut,
tratament profilactiv instituit precoce și planificarea nașterii într-un centru terțiar de
Medicină Materno-Fetală, conform recomandărilor ghidului internațional pentru
dispensarizarea sarcinilor cu gemeni și tripleți a National Institute for Health and Care
Excellence (NICE) (8).
Conform recomandărilor, determinarea vârstei gestaționale s-a realizat în primul
trimestru, cu ocazia luării în evidență, prin estimarea vârstei gestaționale a celui mai
mare făt, pentru a evita riscul de a estima greșit un făt cu patologie de creștere instalată
timpuriu (14).
Determinarea corionicității este factorul cel mai important pentru prognosticul
sarcinilor multiple cu tripleți (15), de aceea a fost făcută în primul trimestru prin
evaluarea numărului de mase placentare, prezența membranelor amniotice și a
membranei lambda (8).
Având în vedere importanța acestei etape în dispensarizarea sarcinilor multiple,
ghidurile recomandă solicitarea unei second opinii sau dispensarizarea sarcinii ca
sarcină monocorială în cazul în care nu se poate determina (16).
Sarcinile multiple monocorionice prezintă un risc mult mai mare de a dezvolta
complicații severe datorită anastomozelor vasculare care leagă circulațiile placentare.
Această circulație comună poate duce la complicații specifice sarcinilor monocorionice
tip secvența anemie-policitemie, sindromul transfuzor-transfuzat, restricție de creștere
intrauterină selectivă (17), iar în cazul morții in-utero a unui geamăn există un risc de
5 ori mai mare decât în sarcinile dicorionice, că geamănul ce supraviețuiește să
dezvolte afectare cerebrală severă (18), motiv pentru care am abordat o atitudine
preventivă și am solicitat un RMN fetal pentru evaluarea cerebrală a feților rămași în
evoluție. Exista studii care sustin faptul ca este necesar un interval de cel putin 3
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saptamani intre decesul fetal si evaluarea prin RMN a geamanului supravietuitor,
pentru a putea vizualiza leziuni cerebrale (19).
Mecanismul implică un posibil dezechilibru hemodinamic acut datorat
exsanghinarii supraviețuitorului în fătul mort chiar înainte sau la momentul morții
fetale (20), acest lucru ducând la o hipoperfuzie craniană a geamănului supraviețuitor,
rezultând leziuni ischemice cerebrale (21). Alt mecanism posibil fiind şi embolizarea
transcorionica şi coagulopatia, trecerea de material tromboplastic de la fătul mort la
geamănul sau, prin anastomoze vasculare placentare, ducând la coagulopatie vasculara
diseminata (CID). In mare, exista 3 paternuri de patologie cerebrala descoperite la
geamănul/tripletul supraviețuitor: leziuni hipoxice ischemice ale substanței albeporencefalie,

encefalomalacie

multichistică,

leziuni

hemoragice-hidrocefalie

posthemoragică şi leziuni secundare unui dezechilibru vascular-defecte de tub neural,
hipoplazie de nerv optic (22).
Pentru a preîntâmpina complicațiile severe ce pot surveni, sarcinile multiple cu
tripleți ghidurile internaționale recomandă evaluarea ecografică mult mai frecventă
decât a sarcinile unice sau gemelare cu un ritm de consultații ecografice prenatale la
14 zile, când lungimea cranio-caudală este între 45-84 mm (de la 11w+2d la 14w+1d),
apoi la 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32 și 34 SG (23). Fiecare evaluare ecografică începând
cu 24 SG, are scopul de a monitoriza biometria fetală și cantitatea de LA și Doppler
AO în cazul în care există o discordanță de creștere de cel puțin 20% între feți sau
greutatea estimată a oricărui făt este <percentila 10 (23).
Screeningul pentru anomaliile cromozomiale al acestor sarcini este un subiect
delicat. Cu toate că există studii mici ce recomandă efectuarea testelor prenatale
neinvazive (TPN) pentru detectarea sindromului Down la sarcinile gemelare (24), la
ora actuală nu există suficiente date ce pot recomanda TPN pentru sarcinile cu tripleți.
În aceste cazuri, screeningul genetic prenatal se face pe baza evaluării translucenței
nucală și a vârstei mamei și se stabilește riscul pentru fiecare făt în parte (16).

154

Cea mai frecventă complicație a sarcinilor multiple este nașterea prematură, de
aceea managementul acestor sarcini este orientat spre prevenție pentru a evita
morbiditatea și mortalitate maternă și fetală consecutive (21).
Ghidurile de specialitate recomandă repausul la pat la domiciliu sau în spital,
progesteron

intravaginal

(niciodată

intramuscular),

pesar,

administrarea

de

corticoterapiei la nevoie. Nu se recomandă folosirea de rutină a tocoliticelor orale sau
a cerclajului colului uterin, pentru sarcinile cu lungimea de col sub 2.5cm (21). Exista
centre care susțin evaluarea lungimii cervicale, susținând ca o măsurătoare sub 25 mm
la 24 SG este un predictor notabil pentru nașterea prematură înainte de 32 săptămâni
(25).
Având în vedere rata mare de complicații materno-fetale, este recomandat ca
aceste paciente să fie dispensarizate în centre terțiare, cu posibilitate de preluare a
feților prematuri, în special sarcinile cu tripleți biamniotici bicoriali, sarcinile cu tripleți
monocorionici biamniotici, sarcinile monocorionice monoamniotice, discordanțe
privind greutățile feților, anomalii fetale structurale și/sau cromozomiale, moarte fetală
în utero, sindrom transfuzor-transfuzat sau tripleți conjugați (16).
Nașterea pentru sarcinile triamniotice, tricoriale/dicoriale se recomandă prin
secțiune cezariană la 35 SG, având în vedere faptul că riscurile materne și fetale cresc
după 35 SG. În cazul monocorionicității sau diamnionicității, se recomandă nașterea la
33 SG (8,16,21). Studiile care au comparat rezultatele materne și fetale ale sarcinilor
cu tripleți născute prin cezariană electivă sau pe cale vaginală au relevat o incidență
mai mare a necesarului de transfuzie maternă postpartum și de ventilație mecanică a
nou-născuților în cazul nașterii pe cale vaginală (26).
După oprirea în evoluție la 32 SG a unui făt, și anticipând nașterea prematură
înainte de 33 SG, s-a practicat în cazul pacientei noastre atât profilaxia BMH, fiind
cunoscut faptul că este singura metodă dovedită ce poate să îmbunătățească
prognosticul feților prematuri dar și profilaxia paraliziei și a hemoragiei cerebrale a
acestor feți prin administrarea de sulfat de magneziu i.v.

155

Administrarea antenatală a sulfatului de magneziu pentru neuroprotecția fetală
în nașterile premature poate preveni paralizie cerebrală, efectele benefice fiind
observate indiferent de cauză nașterii premature sau vârsta gestațională (27).
Restricția de creștere intrauterină (RCIU) observată la fătul 3 și modificările
Doppler pot fi explicate prin aspectul hiperspiralat al cordonului ombilical (28). Gradul
ridicat de spiralare al cordonului ombilical este asociată cu RCIU și moarte fetală în
utero, iar torsiunea de cordon secundară gradului de hiperspilarare a cordonului este
citată în literatură drept cauza comună de moarte fetală în utero (29).
În segmentele hiperspiralate ale venei ombilicale au fost descrise indici de
pulsatilitate cu o valoare de 3-4 ori mai mare decât normalul și alterări pasagere la
nivelul ductului venos, în special reverse-flow în momentul în care RCIU a fost
evidentă (28).
Mecanismele de producere a hiperspiralării cordonului ombilical și torsiunea
acestuia sunt puțin explicate în literatură.
Bendon RW propune 3 mecanisme simple ce ar putea servi drept explicație
acestui fenomen. Primul mecanism propus este cel al unui curs de lichid într-un
cilindru cu calibru mai mare, cu pereți flexibili. Dacă cele două nu sunt paralele, cursul
lichidului va deveni un helix în urma lovirii și ricoșării din peretele cilindrului. Acest
mecanism se aplică în special în primul trimestru. Pe măsură ce cordonul ombilical se
maturizează și devine mai rigid în urma formării conexiunilor de colagen în gelatină
Wharton, se aplică celelalte două mecanisme. Primul mecanism propune o torsiune
aplicată extern, în cazul nostru, prin răsucirea fătului în plan perpendicular pe lungimea
cordonului. Cel de-al doilea mecanism de torsiune care ar păstra helixului vascular ar
fi creșterea mai rapidă a vaselor în comparație cu creșterea liniară a cordonului, cu
mențiunea că un cordon mai scurt se poate torsiona mai ușor 360o în porțiunea medie.
Pentru cordoanele cu lungime normală, cele mai multe torsiuni de cordon, au loc la
nivelul inserției în abdomen, deoarece din cauza herniei ombilicale fiziologice, acest
punct este cel mai vulnerabil și cedează în urma presiunii exercitate de cordonul în
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întregime (30), eveniment ce putem spune că s-a întâmplat în cazul pacienței
prezentate.
Particularitatea cazului constă în descrierea unui management profilactic actual
ce a îmbinat atât prevenția BMH, a paraliziei cerebrale neonatale dar și excluderea
leziunilor ischemice cerebrale consecutive opririi în evoluție a unui făt, la o pacientă
cu sarcină spontană cu tripleți triamniotică tricorială cu trei feți de sex feminin.
Menționăm că s-a obținut consimțământul informat.
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Introducere
Carcinomul mioepitelial este frecvent localizat la nivelul glandelor salivare mari,
75% din cazuri la nivelul glandei parotide și 10-12% la nivelul glandei submandibulare
[1], dar se întâlnește și la nivelul glandelor salivare mici (frecvent la nivelul palatului
sau laringelui) [2]. Această entitate clinică reprezintă doar 1-2% din toate tumorile de
glande salivare [3-4], 2-5% dintre tumorile maligne de glande salivare [5]. Vârsta
medie a pacienților diagnosticați cu carcinom mioepitelial este de 55 ani [1], cu limite
de vârstă cuprinse între 14 și 86 ani. Datele din literatură sunt contradictorii cu privire
la răspândirea în funcție de sex: afectare egală a ambelor sexe [1] sau frecvența ușor
mai crescută la sexul feminin [6-8].
Deși descris prima dată de către Stromeyer în 1975, ca fiind o tumoră rară [9],
abia în 1991, World Health Organization introduce carcinomul mioepitelial drept
categorie separată, în cadrul tumorilor de glande salivare, recunoscând raritatea acestui
tip histologic [7,10]. Carcinomul mioepitelial este definit de proliferarea clonală a
celulelor mioepiteliale [2], cu creștere infiltrativă [11], celule care se regăsesc la nivelul
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structurilor glandulare sau ductale (glandele salivare, piele, plămâni, laringe).
Carcinomul mioepitelial se poate dezvolta atât din țesuturile în care aceste celule sunt
prezente, cât și din țesuturile moi și oase, unde de obicei, celulele mioepiteliale sunt
absente [12]. Celulele mioepiteliale derivă embriologic din celule ectodermale și
posedă drept caracteristică posibilitatea de diferențiere bidirecțională, atât pe linie
epitelială, cât și pe linie mezenchimală [6,13]. Imunohistochimia este esențială pentru
diagnosticul carcinomului mioepitelial, prin confirmarea reactivității pentru
citokeratinei (CK), marker epitelial, și a cel puțin a unui marker mioepitelial [14],
având expresie variată pentru SMA (smooth muscle actin), GFAP (glial fibrillary
acidic protein), calponina și SMMHC (smooth muscle myosin heavy chain) [15-6],
vimentina, EMA (epithelial membrane antigen), proteina S-100 [14] și desmina [17].
Carcinomul mioepitelial are malignitate de grad înalt, cu prognostic sumbru, însă
factorii de prognostic nu sunt încă cert precizați, având în vedere raritatea acestor
cazuri. Unele studii precizează potențialii factori de prognostic biologici legați de
invazia extensivă în țesuturile înconjurătoare, invazia perineurală și morfologia
pleomorfă, însă nu există caracteristică histologică care poate fi corelată cu
comportamentul agresiv al acestei tumori [18-9].
Întrucât carcinomul mioepitelial este foarte rar, nu există ghiduri terapeutice
standard. Marea majoritate a studiilor recomandă tratamentul chirurgical de primă
intenție [20]. Rolul tratamentului oncologic încă nu este clar [21-2], radioterapia fiind
mai frecvent utilizată postoperator [23], însă eficacitatea chimioterapiei rămâne
controversată [24]. Totodată, carcinomul mioepitelial este caracterizat de o rată de
recidivă locală după intervenția chirurgicală de 23-50% la un interval de cel puțin 6
luni, cu 25% șanse de metastazare [25].
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Prezentare de caz
În 2003, pacientul K.A., sex masculin, în vârstă de 57 ani, din mediul rural, s-a
prezentat în Clinica ORL, acuzând apariția unei formațiuni latero-cervicale stângi
înalte, care a crescut progresiv în dimensiuni.
Pacientul nu a prezentat antecedente heredocolaterale semnificative, iar dintre
cele personale patologice menționăm: osteomielită acută la 2 ani, HTA oscilantă în
tratament (Bisogamma 5 mg, Amlessa 4mg/5mg), fără antecedente de alergie
medicamentoasă. Totodată, anamneza a evidențiat că pacientul era fumător de
aproximativ 30 ani (10 țigări/zi).
Istoricul bolii a precizat momentul apariției ca fiind în urmă cu aproximativ 8
luni, cu evoluție insidioasă și creștere progresivă, lentă în dimensiuni, fără a se asocia
cu durerea, pacientul acuzând doar deficitul estetic. Examinarea ORL a evidențiat
prezența unei formațiuni tumorale localizată laterocervical stâng înalt, la nivelul
unghiul mandibular, de aproximativ 4/4,5 cm, neregulată, de consistență dură,
nedureroasă spontan și la palpare, aparent mobilă, fără fenomene inflamatorii
supraadăugate, care a crescut progresiv în dimensiuni, fără semne de paralizie facială
periferică, fără alte modificări patologice în sfera ORL.
În acest context, diagnosticul clinic a pledat pentru o adenopatie LCV stângă cu
caracter tumoral, al cărei punct de plecare trebuia precizat, fără a putea exclude cu
certitudine o formațiune tumorală parotidiană de pol inferior (la momentul examinării,
pacientul fusese recent investigat imagistic, însă CT scana parțial formațiunea
tumorală, fără a aduce informații necesare diagnosticului). Probele de laborator s-au
încadrat în parametri normali.
Managementul adenopatiei laterocervicale a implicat efectuarea panendoscopiei
în sfera ORL (care nu a evidențiat formațiuni tumorale vizibile macroscopic) și a triplei
biopsii (de la nivelul rinofaringelui stâng, amigdalei stângi și a hipofaringelui stâng),
fără semne histopatologice de malignitate.
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În acest context, s-a decis efectuarea unei intervenții chirurgicale, în anestezie
generală, cu extirparea formațiunii tumorale laterocervicale stângi, de aproximativ 4/4
cm, imprecis delimitată, de consistență dură, cu asocierea parotidectomiei superficiale
stângi (având în vedere cointeresarea lobului superficial parotidian stâng, polul
inferior) cu conservarea nervului facial stâng.
Intraoperator s-a evidențiat trunchiul nervului facial și s-au disecat anterograd
cele 2 ramuri: temporo-facială și cervico-facială. Examenul histopatologic
extemporaneu nu a fost concludent pentru elemente tumorale maligne. Evoluția
postoperatorie a fost marcată de apariția unui episod de hemoragie LCV stângă,
imediat postoperator pentru care s-a reintervenit chirurgical, în scop hemostatic, cu
evidențierea unei hemoragii difuze, fără alte incidente și accidente ulterioare.
Diagnosticul de certitudine s-a bazat pe rezultatul histopatologic: carcinom
mioepitelial parotidian stâng pT3N1MXL1V1R1, cu marginea de rezecție profundă
atinsă de procesul tumoral (figura 1), cu pozitivitate imunohistologică pentru SMA,
proteina S100 și CK.

A

B

C

Figura 1. Imaginea histopatologică a carcinomului mioepitelial, colorație
hematoxilină-eozina, B, C- aspectul microscopic al infiltrării perineurale, respectiv
perivasculare.
Evaluarea oncologică a evidențiat clinic cicatricea postparotidectomie stângă, iar
imagistic absența semnelor de recidivă tumorală locală, regională sau la distanță
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(metastaze pulmonare absente). S-a decis inițierea radioterapiei externe curative (doza
de 64Gy/32 fracțiuni la nivelul lojei parotidiene stângi), cu evoluție favorabilă local.
După un interval liber de 4 ani, pacientul se adresează secției oncologice,
acuzând parestezii la nivelul hemilimbii și a hemifeței stângi, fără adenopatii
laterocervicale palpabile, însă cu prezența unei zone indurate, imobile, bine delimitate
la nivelul vârfului mastoidian stâng de 2/3 cm, pentru ca după o săptămână, să apară
paralizia facială periferică stângă.
Examinarea imagistică (CT cerebral și cervical cu substanță de contrast) a
evidențiat prezența unei formațiuni tumorale cu aspect de recidivă locală, cu infiltrarea
regiunii mastoidiene stângă (cu interesarea tegumentului), a foramenului jugular stâng,
tumoră adiacentă arterei carotide interne stângi (cu păstrarea planurilor perivasculare)
și cu extensie până la procesul transvers al vertebrei C1, recidivă laterocevicală
adenopatică stângă, nivel IIb de 13 mm, fără modificări la nivelul urechii medii și
interne stângi, la nivel faringian, laringian, tiroidian, cerebral sau parotidian drept, fără
semne radiologice de metastaze pulmonare.
S-au inițiat 3 cicluri de chimioterapie paliativ tip PF (cisplatin, 5 fluoro-uracil),
cu menținerea staționară a aspectului CT al recidivei tumorale și al absenței
metastazelor pulmonare. Ulterior, s-a decis trecerea la chimioterapia de linie a 2-a
(paclitaxel, carboplatin) pentru 3 cicluri, pentru ca explorarea imagistică ulterioară să
evidențieze persistența formațiunii tumorale mastoidiene stângi, de 46/26 mm, cu
aspect staționar de invazie a foramenului jugular stâng, cu comprimarea VJI stângă,
însă cu invazia celulelor mastoidiene stângi și prezența a multipli limfoganglioni
cervicali stângi de max 11 mm. S-a continuat chimioterapia, cu utilizarea diferitelor
scheme (capecitabină, ulterior taxotere, docetaxel).
La aproximativ 7 ani de evoluție, pacientul s-a prezentat în camera de gardă ORL
pentru hemoragie activă dintr-o tumoră ulcero-vegetantă concală stângă. Examenul
obiectiv ORL a evidențiat următoarele: prezența cicatricei postparotidectomie stângă,
paralizie facială periferică stângă, prezența formațiunii tumorale ulcero-vegetante
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concale stângi, de aproximativ 4/3 cm, sângerândă care obstrua conductul auditiv
extern stâng, tumefacție temporo-mastoidiană stângă, fără semne de fluctuență, cu
prezența unui orificiu fistular retroauricular stâng, de la nivelul căruia se exteriorizau
secreții purulente, prezența unor adenopatii LCV stângi nivel II și V, mobile,
nedureroase spontan și la palpare, de aproximativ 2/3 cm, cu limitarea deschiderii
cavității orale.
Probele de laborator au evidențiat anemie feriprivă (hematii=3,52x10^12/L,
Hb=9,8g/dL, sideremie=47ug/dL, Ht=29,7%), creșterea fracțiilor lipidice (colesterol
total=216 mg/dL, trigliceride=189 mg/dL), a glicemiei (110 mg/dL), VSH și proteina
C reactivă mărite (91 mm/h, respectiv 1,63 mg/dL) în absența leucocitozei.
S-a instituit tratament hemostatic general, antibiotic, antialgic și toaleta locală,
cu evoluție locală favorabilă.
Examinarea imagistică (CT cerebral, cervical și toracic cu substanță de contrast)
a evidențiat prezența unei formațiuni tumorale infiltrative în regiunea retroauriculară
stângă, cu infiltrarea tegumentului, cu osteoliza masivă a structurilor bazei craniului
(osteoliza aproape completă a mastoidei, a osului temporal stâng, dar și a clivusului, a
găurii magna și a vertebrelor cervicale C1 și C2, cu interesarea găurilor vertebrale și
extensiei în canalul medular) și extensie tumorală în fosa cerebrală posterioară (tumora
nu prezenta delimitare față de lobul stâng al cerebelului, infiltra gaura jugulară și
canalul carotidian stâng, fiind în contact cu artera vertebrală stângă) cu prinderea
articulației temporomandibulare stângi (manșonarea condilului mandibular stâng) și
multiple adenopatii cervicale (nivel I, II, V stânga). La nivel toracic, s-au evidențiat
atât determinări secundare (multiple imagini de condensare pulmonară situate
intraparenchimatos cu dimensiuni variabile de 10-14 mm, rotunde, cu localizare
predominantă în lobii inferiori pulmonari, bilateral), cât și adenopatii mediastinale și
hilare bilateral, cu aspect tumoral (cu formarea unui bloc adenopatic paratraheal
dreapta cu diametrul de 70mm) (figura 2). Examinarea imagistică nu a evidențiat
modificări patologice la nivel faringo-laringian, hepatic sau renal.
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Figura 2. Examinarea CT cu substanță de contrast cu surprinderea extensiei
formațiunii tumorale la nivelul etajului cranian, cervical și toracic.
Prognosticul acestui pacient este sumbru, întrucât cazul este depășit terapeutic,
riscul complicațiilor hemoragice și neurologice fiind extrem de mare. Particularitatea
acestui caz constă în rata de creștere relativ lentă, raritatea histologică a tumorii,
apariția recidivei locale, regionale și la distanță într-un timp relativ lung și în
supraviețuirea îndelungată.
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Discuții
Carcinomul mioepitelial este o entitate clinică cu incidență rară, a cărei factori
etiologici rămân necunoscuți [1]. Deși cel mai frecvent localizată la nivelul glandelor
salivare mari, acest tip neoplazic a fost descris în literatura de specialitate ca putând
debuta la nivelul glandelor salivare mici de la nivelul rinofaringelui [8], valeculei [22],
laringelui [2], renal [26] sau chiar la nivelul tesuturilor moi [27]. Carcinomul
mioepitelial al glandelor salivare debutează clinic drept o masă tumorală, nedureroasă,
frecvent mai mare de 3 cm [1], cu distrucție locală asociată și creștere locală treptată
pe o perioadă de luni de zile, similar pacientului prezentat. Prezentarea clinică a unei
tumori cu creștere locală accelerată, dureroasă și paralizie facială este foarte rar
întâlnită. Poate apare de novo sau pe o leziune preexistentă (frecvent adenoame
pleomorfe și mioepitelioame benigne) [16,24].
Localizarea formațiunii tumorale a pacientului nostru a impus diagnosticul
diferențial cu formațiunile laterocervicale înalte: congenitale (excluse prin prezența
acestora încă din copilărie), formațiunile de natură inflamatorie/infecțioase (excluse pe
baza datelor anamnestice, clinice palpatorice și a probelor de laborator care nu
prezentau modificări specifice), rămânând în discuție doar formațiunile tumorale
laterocervicale primare (tumorile salivare ale glandei parotide, care corespund
contextului clinic al pacientului prezentat, prin localizarea la nivelul polului inferior,
pe când tumorile tiroidiene, schwanoamele, limfoamele, lipoamele și chisturi
laterocervicale au fost excluse la examenul clinic, paraganglioamele, în special
jugulare, au fost, de asemenea, excluse în urma examenului clinic local, a consistenței
formațiunii tumorale, aspectului superficial și nepulsatil al acesteia, fără afectare
otologică) sau secundare (adenopatie metastatică, interpretată în cazul pacientului
nostru ca fiind cu punct de plecare neprecizat). Diagnosticul suspectat de adenopatie
cervicală cu punct de plecare neprecizat a fost ulterior infirmat, prin absența
formațiunilor tumorale vizibile endoscopic în sfera ORL și a elementelor tumorale, la
examinarea histopatologică a rinofaringelui, orofaringelui și hipofaringelui.
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Diagnosticul diferențial al formațiunilor tumorale parotidiene a inclus tumorile
benigne, care au istoric de creștere insidioasă, absența paraliziei faciale de tip periferic,
însă consistența dură și neregulată în cazul pacientului prezentat au pledat pentru o
patologie malignă. În acest context, examenele imagistice obținute preoperator, în
special ecografia cervicală și CT cu substanță de contrast, s-ar fi dovedit utile.
Literatura de specialitate relevă aspectul macroscopic al unei tumori
neîncasulate, care poate fi uneori, bine delimitată, cu suprafață nodulară, zone de
necroză sau degenerare chistică, iar microscopic cu invazia țesutului osos subadiacent,
invazie perineurală și vasculară [1]. În cazul pacientului prezentat, singurul semn
suspect al formațiunii tumorale, atât clinic cât și intraoperator, a fost lipsa unei
demarcații nete, cu caracter invaziv local, aspectul histopatologic și marcajul
imunohistochimic precizând diagnosticul prin confirmare pozitivității pentru SMA,
S100, CK. Pleomorfismul celular și înalta activitate proliferativă se corelează frecvent
cu un prognostic clinic in-faust [4,15]. Metastazele regionale și la distanță sunt de
obicei, prezente la momentul prezentării, dar pot apare în cursul bolii, pacientul
prezentat fiind inclus în cea de-a doua categorie, cu apariția metastazelor regionale la
4 ani de evoluție și la distanță la 7 ani. Carcinomul mioepitelial este o patologie
agresivă local: aproximativ o treime mor din cauza bolii, altă treime prezintă recurențe,
frecvent multiple și treimea cealaltă este liberă de boală [1]. Chen et al. a efectuat un
review pe un lot de 70 de cazuri, cu vârsta medie de 60 ani evidențiind riscul crescut
de recidivă locală și la distanță, și prognosticul sumbru din cauza agresivității și al
recurenței în ciuda tratamentului chirurgical sau adjuvant [8]. Fiind recunoscute drept
patologii maligne cu prognostic prost [16,28-9], tratamentul curativ este considerat a
fi parotidectomia, iar în cazul existenței metastazelor ganglionare, a marginilor de
rezecție pozitive sau tumori avansate local, radioterapia adjuvantă poate completa
tratamentul chirurgical [30]. În ciuda principiilor de tratament, recurențele locoregionale pot apare în 21-33% din cazuri [27].
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Managementul clinic al carcinomului mioepitelial include optimizarea rolului
chirurgiei, al radioterapiei și al chimioterapiei. Recurența loco-regională și
metastazarea la distanță reprezintă scenarii clinice provocatoare. Totodată, lipsa
evidențelor clinice continuă să reprezinte un obstacol în planificarea și luarea
deciziilor, fiind necesare studii pe scară largă [31]. Rata globală de supraviețuire diferă
între studii: Xiao et al. raportează o supraviețuire de 78% la 2 ani și 64% la 5 ani [7],
similară studiului lui Su (71%) [6], însă alți autori raportează rate de supraviețuire de
40% [32-33].

Concluzie
Carcinomul mioepitelial al glandelor salivare mari este caracterizat de incidența
scăzută, nespecificitatea clinică și imagistică, iar imunohistochimic este definit drept o
tumoră compusă din celule mioepiteliale, cu caracteristici infiltrative și distructive
local, cu o predispoziție crescută la recurență locală, invazivitate, și o incidență mare
de metastazare la distanță. Diagnosticul și tratamentul precoce pot îmbunătăți
semnificativ rata de supraviețuire și prognosticul pacienților, pot reduce rata de
recurență locală tumorală.
Acordul și consimțământul pacientului: Acordul și consimțământul pacientului
inclus în prezentarea de caz au fost obținute în prealabil.
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Introducere
Cefaleea reprezintă a patra cea mai frecventă patologie întâlnită în camerele de
gardă (1). Deși este cunoscut faptul că majoritatea cazurilor de cefalee sunt de tip
primar care, deși intense și invalidante, nu pun viața pacientului în pericol, lipsa unei
anamneze minuțioase și a unui examen obiectiv atent poate conduce la erori de
diagnostic cu consecințe dramatice. În fața unui pacient cu cefalee este necesară
diferențierea între cefaleea benignă de tip primar și cefaleea secundară a cărei cauză
netratată poate conduce la dizabilitate severă sau deces.(2)
Conform criteriilor publicate în ultima ediție a “International Classification of
Headache Disorders (ICHD-3)”, pot fi identificate trei tipuri distincte de cefalee:
(a) cefaleea primară care nu are legatură cu vreo patologie subiacentă, cele mai
frecvente tipuri fiind migrena, cefaleea de tensiune și cefaleea în “ciorchine” (cluster);
(b) cefaleea secundară, care include situațiile amenințătoare de viață cum ar fi
hemoragia subarahnoidiană, hemoragia intraparenchimatoasă, tromboza venoasă
cerebrală, meningitele și encefalitele infecțioase, hematomul subdural etc. și care au la
bază stări patologice preexistente; (c) neuropatiile craniene de tipul nevralgiei de
trigemen. (3)
Caracteristicile principalelor tipuri de cefalee primară întâlnite în serviciul de
urgență sunt prezentate în tabelul de mai jos.
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Cefaleea primară

Semne clinice

1.1 Migrena - durere unilaterală, cu durata de 4-72 ore
fără aură
- caracter pulsatil, de intensitate moderată-severă
- agravată de efort fizic (mers, urcat scări)
- însoțită de cel puțin unul dintre simptomele
•
greață și/sau vărsături
•
fotofobie și/sau fonofobie
1.2 Migrena - cel puțin două atacuri dureroase, unilaterale însoțite
cu aură
de cel puțin unul dintre simptomele:
•
tulburări de vedere
•
tulburări senzoriale
1.Migrena
•
tulburări de limbaj
•
tulburări motorii
- simptomele se dezvoltă într-o perioadă de peste 5
minute și se remit complet în 60 de minute
- însoțesc sau preced migrena
1.3
Status - atac dureros dezabilitant de intensitate severă, care
migrenos
durează mai mult de 72 de ore la un pacient cu
antecedente de migrenă
- durere bilaterală, cu durată de 30 minute până la 7
zile
- caracter de presiune, non-pulsatilă, intensitate
2.Cefaleea tip tensiune
ușoară- moderată
- fără factori agravanți (activitate fizică)
- fără simptome de acompaniament (greață, vărsături)
- durere strict unilaterală, durată de 15-180 minute;
- caracter de junghi cu localizare orbitală,
supraorbitală și temporală;
- însoțită de cel puțin una dintre manifestările
3.Cefaleea în ciorchine “cluster”
vegetative:
congestie
conjunctivală
și/sau
hiperlacrimație, congestie nazală și/sau rinoree, edem
palpebral, hiperhidroza frunții și feței, mioză și/sau
ptoză palpebrală
- frecvența episoadelor 1-8 pe zi

Cefaleea secundară reprezintă a doua categorie de cefalee cu criterii specifice
legate de stabilirea unei relații temporale între patologia implicată subiacentă și cefalee
(1). Recunoașterea unei cefaleei secundare necesită o evaluarea a factorilor de risc
individuali ai pacientului, cum ar fi vârsta și comorbiditățile, simptomele asociate,
contextul în care s-a produs precum și circumstanțele legate de debutul și progresia ei.
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În cazul cefaleelor secundare prezența “semnelor de alarmă” impune obligatoriu
investigații imagistice în urgență:
•

debutul recent sau schimbarea caracterului durerii la pacienți cu vârsta

peste 50 de ani;
•

caracterul fulgerător: durerea atinge rapid intensitatea maximă (secunde -

1 minut) și este resimțită de pacient ca cea mai mare durere din viața lui. În aceasta
situație trebuie excluse în urgență hemoragia subarahnoidiană, hemoragia
intracerebrală, tromboza de sinus venos cerebral si disecția arterială;
•

prezența semnelor neurologice de focar (scăderea forței musculare la

nivelul unui membru, aură cu durată sub 5 minute sau peste o oră);
•

modificări în frecvență, caracter sau asocierea de noi simptome episoadelor

de cefalee;
•

modificarea intensității cefaleei în funcție de poziția capului sau

accentuarea de manevra Valsalva;
•

pacienții cu risc crescut de tromboză venoasă cerebrală (tineri, consum de

anticoncepționale, tulburări de coagulare asociate, etc).
Pacienții care se prezintă în camera de gardă pentru prima dată cu cefalee severă
cu instalare rapidă trebuie evaluați prioritar în vederea depistării unei cauze secundare
și evitarea complicațiilor acesteia.
Hipotensiunea intracraniană spontană rămâne o cauză frecventă, dar
subdiagnosticată de cefalee secundară. Tabloul clinic cuprinde cefaleea ortostatică, de
intensitate medie-severă, la care se pot asocia grețuri, vărsături, fonofobie/fotofobie,
vedere încețoșată și/sau tinitus, simptome care orientează de obicei medicul spre o
patologie amenințătoare de viață, de tipul hemoragiei subarahnoidiene, tumorilor
cerebrale primare sau secundare, encefalitei sau a meningitei. În cazuri rare se poate
asocia și redoarea de ceafă și durerea la flexia capului pe torace, dar fără modificări
patologice decelabile la examenul general sau la examenul obiectiv neurologic.
Anamneza este esențială în aceste cazuri.
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Sindromul de hipotensiune intracraniană este rar întâlnit, existând date limitate
care estimează incidența sa, motiv pentru care acest diagnostic este adesea ratat (5).
Aproximativ 94% dintre pacienții cu hipotensiune intracraniană nu sunt diagnosticați
corect la prezentarea lor inițială în unitatea de primiri urgențe (5).
Un tipar de cefalee posturală poate fi interpretat eronat ca un simptom al unui un
sindrom de hipertensiune intracraniană, în care cefaleea se agravează când pacientul
stă culcat și se ameliorează la ridicare. Însă simptome posturale opuse ca și agravarea
cefaleei în ortostatism și ameliorarea ei în poziție culcată sunt datorate unei presiuni a
lichidului cefalorahidian (LCR) scăzute îndreptând diagnosticul spre un sindrom de
hipotensiune intracraniană.

Prezentarea cazului
Pacient în vârstă de 47 de ani, din mediul urban, lateralitate dreaptă, se prezintă
în unitatea de primiri urgențe pentru cefalee difuză, de intensitate mare (8/10), cu
caracter constrictiv, declanșată de ortostatism și ameliorată în decubit dorsal, care nu
cedează la antialgicele uzuale și este însoțită de fotofobie, grețuri și vărsături.
Simptomatologia a debutat insidios în urmă cu aproximativ o săptămână prin cefalee
de intensitate ușoară (5/10), intermitentă, inițial fără caracter pozițional, cu accentuare
progresivă în ultimele două zile.
Examenul computer tomograf (CT) cranian nativ decelează șanțuri cerebrale
șterse discret fronto-temporo-parietal-bilateral și sistemul ventricular cu aspect
filiform, aspect sugestiv pentru un grad ușor de edem cerebral difuz.
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Fig. 1: Examinarea CT craniană nativă (secțiune axială) evidențiază șanțuri
cerebrale șterse discret cu sistemul ventricular de aspect filiform.
Tabloul clinic și imagistic este interpretat ca un sindrom de hipertensiune
intracraniană, posibil encefalită, motiv pentru care pacientul este internat în serviciul
de boli infecțioase unde se inițiază tratament empiric cu Aciclovir 400 mg intravenos
la 6 ore. Se efectuează teste serologice pentru virus herpes simplex tip, virus varicelozosterian, citomegalovirus, virusul Epstein-Barr, virusul imunodeficienței umane,
adenovirus, gripă A și B, virusul coxsackie B5, enterovirusuri și virusul parainfluenza
cât și pentru o posibilă infecție cu Borrelia burgdorferi, fară a se decela modificări.
Se efectuează examen imagistic prin rezonanță magnetică (IRM) cerebrală cu
substanță de contrast care evidențiază sistem ventricular asimetric gracil, îngroșarea
moderată și priză de contrast difuză la nivelul durei mater și lărgirea plexurilor venoase
epidurale, ridicându-se suspiciunea de hipotensiune intracraniană.
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.
Fig. 2: IRM cerebrală cu substanță de contrast
A. Pe secvența T1 cu substanță de contrast, secțiune coronală se evidențiază priză
de contrast difuză la nivelul durei mater.
B. Pe secvența T2, secțiune coronală se evidențiază lărgirea plexurilor venoase.
Pacientul este transferat în serviciul neurologie pentru investigații suplimentare.
Examenul obiectiv neurologic relevă un pacient conștient, orientat temporospațial, fără atitudini particulare, fără mișcări involuntare, fără semne de iritație
meningiană, nervi cranieni în limite normale, ortostațiunea și mersul posibile fără
sprijin, probe de pareză negative, normotonie, fără tulburări de coordonare, reflexe
osteotendinoase prezente, simetrice, reflexe cutanate abdominale prezente, reflex
cutanat plantar în flexie bilateral, cefalee difuză cu caracter ortostatic, fără alte tulburări
de sensibilitate, eulalie, eupraxie, sfinctere continente.
Examenul clinic general relevă un pacient cooperant, afebril, tegumente normal
colorate, țesut celular subcutanat normal reprezentat, sistem osos integru, mobil, torace
normal conformat, murmur vezicular în limite normale, matitate cardiacă în limite
normale, TA=110/60 mmHg, AV= 78/min, fără sufluri pe carotide, abdomen suplu
care participă la mișcările respiratorii, ficat la rebord, semn Giordano negativ, fără
tulburări de micțiune și fără alte modificări patologice.
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Diagnosticul de etapă bazat pe tabloul clinic și examenul imagistic relevă o
cefalee cu caracter postural în cadrul unui sindrom de hipotensiune intracraniană de
etiologie neprecizată.
Cauzele de producere ale sindromului de hipotensiune intracraniană pot fi:
a. Primare: scăderea presiunii lichidului cefalorahidian (LCR) secundară fie
producerii insuficiente de LCR la nivelul plexurilor coroide, fie unei absorbții crescute
a LCR-ului;
b. Secundare: datorate unei pierderi a LCR-ului – accidente ale puncției lombare
sau anesteziei epidurale, intervenții la nivelul coloanei vertebrale, bolilor de țesut
conjunctiv ce determină friabilitatea membranei durale (ex. sindromul Marfan,
sindromul Ehler Danlos tip 2, boala polichistică de rinichi), secundar unor traumatisme
la nivelul coloanei cervico-dorsale, patologiei degenerative a coloanei vertebrale,
prezenței unui diverticul meningeal, fistulei LCR, oricăror alte afecțiuni care pot
determina leziuni la nivelul durei mater cu pierderi de LCR la acest nivel, drenarea
excesivă la nivelul șuntului ventriculo-peritoneal, etc.
Pentru excluderea bolilor de țesut conjunctiv s-au recoltat probe inflamatorii,
complement seric C3, C4, crioglobuline, complexe imune circulante, anticorpi
antinucleari – în limite normale.
Examinarea IRM a coloanei vertebrale cervico-dorsale nu evidențiază
modificări structurale, fără colecții lichidiene extra-meningeale, dilatări ale plexurilor
venoase epidurale, diverticuli meningeali sau extravazare de lichid la nivel extradural.
Se interpretează cazul ca și sindrom de hipotensiune intracraniană idiopatică.
Tratament:
-

Tratament conservator: evitarea ortostatismului prelungit, repaus la pat

până la dispariția simptomatologiei algice, hidratare intensă minim 2 litri lichide pe zi;
-

Tratament medicamentos pentru creșterea presiunii intracraniene cu

Cafeină tablete 200 mg de 3 ori pe zi timp de o lună și Dexametazonă 8 mg/zi timp de
5 zile la care se asociază protecție gastrică cu Controloc 40 mg/zi;
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-

Tratament neurotrofic (Cebrium 1 comprimat/zi, o lună);

Evoluția pacientului a fost favorabilă cu remisia completă a cefaleei în 2
săptămâni.
Discuții
Hipotensiunea intracraniană este o afecțiune rară, cu o incidență anuală estimată
în populația generală de 5 cazuri la 100.000. (5) Rareori, acest sindrom poate evolua
spre complicații mai severe cum ar fi tromboza venoasă cerebrală, hemoragia
subdurală spontană sau comă. (5) Diagnosticul de certitudine este pus pe seama
tabloului clinic și al explorărilor imagistice. Criteriile clinice sunt cefaleea difuză care
se accentuează la 15 minute după trecerea din clino în ortostatism, însoțită de cel puțin
unul dintre următoarele semne: redoarea cefei, tinitus, hipoacuzie, fotofobie, greață.
Criteriile imagistice includ îndeplinirea a cel puțin una dintre următoarele condiții:
priză de contrast difuză la nivelul durei mater evidențiată prin IRM cerebrală,
evidențierea pierderilor de LCR la nivelul coloanei vertebrale cervico-dorsale,
presiunea LCR < 60 mm coloană H2O. Mecanismele de compensare a volumului
scăzut de LCR includ congestia plexurilor venoase implicit apariția edemului
interstițial localizat la nivelul durei mater (6).
Deși tabloul clinic dominat de cefalee cu caracter pozițional ajută la îndrumarea
medicului spre un diagnostic de hipotensiune intracraniană, se regăsesc din ce în ce
mai multe cazuri care nu îndeplinesc criteriile de diagnostic clasice sau în care
simptomele asociate cefaleei pot induce în eroare medicul urgentist (7,8).
Strategiile terapeutice variază în tratamentul hipotensiunii intracraniene.
Pacienții cu cefalee ortostatică de intensitate ușoară până la moderată pot fi tratați
inițial conservativ. Aceasta constă în evitarea ortostațiunii prelungite, repaus la pat,
utilizarea analgezicelor uzuale și a cafeinei. Aproximativ 200-300 mg de cafeină,
administrată de două până la trei ori pe zi, oferă în general ameliorarea
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simptomatologiei pe termen scurt. Se pot folosi băuturi cofeinizate sau tablete cu
cofeină.
Plasturele epidural cu sânge autolog este indicat pacienților cu cefalee ușoară sau
moderată a căror simptomatologie nu remite într-una până la două săptămâni cu
tratament conservativ, pacienților cu cefalee severă indiferent de timpul scurs de la
debut sau pacienților cu hipotensiune intracraniană secundară (ex. boală de țesut
conjuctiv, hiperlaxitate) (9). Această metodă terapeutică constă în injectarea a 15-20
ml de sânge autolog în spațiul epidural, determinând astfel tamponarea fisurii durale,
depunerea fibrinei și formarea cicatricii locale (9). În majoritatea cazurilor, simptomele
se rezolvă imediat și complet după această metodă de tratament. În cazurile cu remisie
temporară a simptomatologiei, această procedură poate fi repetată până la obținerea
unui răspuns de durată.

Concluzii
Particularitatea acestui caz a fost reprezentată de dificultatea stabilirii etiologiei
cefaleei la acest pacient. Hipotensiunea intracraniană reprezintă o cauză rară de cefalee
la pacienții care se prezintă în compartimentul de urgență, însă trebuie avută în vedere
ca diagnostic diferențial pentru evitarea unui diagnostic eronat și a unui eșec terapeutic
pentru pacient.
Menționăm faptul că s-a obținut consimțământul pacientului pentru publicarea
acestor date.
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Introducere
Din punct de vedere medico-legal moartea subită este caracterizată ca fiind o
entitate care apare brusc, este inexplicabilă, deoarece survine la o persoană aparent
sănătoasă, fără o patologie cunoscută și este dificil de elucidat din cauza
circumstanțelor de producere. Moartea subită se poate produce din cauza unor leziuni
organice incompatibile cu viața sau a unor complicații grave, apărute pe fondul unor
leziuni organice cronice de însemnătate mai scăzută. Majoritatea cazurilor de moarte
subită sunt de origine cardiacă, iar peste jumătate dintre acestea apar la persoane relativ
tinere, la care s-au aplicat diferite manopere sau tratamente medicale și au decedat
ulterior, în unitățile sanitare de specialitate. (1)
Bolile aortei contribuie la creșterea mortalității cardiovasculare fiind implicate
frecvent în spectrul morților subite. Dintre patologiile cele mai cunoscute, disecția de
aortă are un potențial fatal ridicat. Boala se caracterizează prin separarea straturilor
peretelui aortic, cu pătrunderea sângelui în tunica medie formând un spațiu real,
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disecant, care generează complicații variate în funcție de localizare. Acestea sunt
reprezentate de: leziuni ischemice distale, hemoragie internă sau tamponadă cardiacă.
(2) Incidența localizări disecției de aortă raportat la anatomia acesteia evidențiază o
pondere de 65 % la nivelul aortei ascendente la aproximativ 1-5 cm deasupra sinusului
Valsalva, 20% la nivelul crosei descendente, iar restul de 15 % la nivelul aortei toracoabdominale. Principalele cauze care determină apariția unei disecții de aortă sunt
reprezentate de: hipertensiunea arterială severă, ateroscleroza coronariană, boli ale
țesutului conjunctiv (Sindrom Ehlers-Danlos, Sindromul Marfan) sau anumite
malformații congenitale.(3) Raportat la tipul disecțiilor de aortă, există mai multe
clasificări, cea mai întâlnită fiind clasificarea De Bakey: Tipul I – disecția întregii aorte,
Tipul II- disecția aortei ascendente și Tipul III – disecția aortei descendente. (4)
Dintre bolile congenitale cu răsunet asupra acestei patologii, subliniem
Sindromul Marfan, Sindromul Ehlers-Danlos sau alte fibrinopatii cu forme particulare
anevrismale și disecante.(5) Sindromul Marfan se caracterizează prin afectarea unei
proteine denumita fibrilină, întâlnită și în afecțiunile conexe asociate cu disecția de
aortă: Sindromul Shprintzen-Goldberg, alte forme izolate de anevrisme aortice și
fenotipul ”MASS” (afectare Mitrală, Aortică, Scheletică, Tegumentara- ”Skin”).(6)
Afectarea interesează preponderent sistemul vascular, scheletic, ocular, pulmonar,
tegumentar sau cardiac. Interesarea aortică este tipică și în cazul sindromului EhlersDanlos

caracterizată

prin

afectarea

țesutului

conjunctiv,

concretizat

prin

hipermobilitate articulară, fragilitate tisulară și hiperextensibilitate tegumentară.(7)
Această afecțiune apare consecutiv defectelor structurale de la nivelul lanțului pro-alfa
al colagenului de tip III. Criteriile genetice sunt utile în identificarea unor astfel de
sindroame. (2)
Cazul prezentat în cadrul acestui articol se încadrează în patologia morții subite
din punct de vedere medico-legal, prin lipsa examinărilor medicale anterioare la o
persoană tânără, aparent sănătoasă, care în urma unui efort fizic intens, menținut,
dezvoltă o disecție de aortă tip I De Bakey, extrem de rară clinic, rezultând decesul
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acesteia, după încercarea unei protezări cardiovasculare. Particularitatea cazului constă
în aspectul fizic al personei, aducând cu aspectul tipic întâlnit la persoanele cu tulburări
congenitale de tipul Sindromului Marfan sau Ehlers-Danlos.
Prezentarea de caz
Din datele de anchetă puse la dispoziție de organele de cercetare penală rezultă
că domnul P. T. în vârstă de 36 de ani de sex masculin, în jurul orelor 21:00, în timp ce
era la alergat împreună cu logodnica sa, a simțit o stare de oboseală mai accentuată
decât de obicei, ușoară dispnee și o durere retrosternală, motiv pentru care a întrerupt
efortul fizic, întorcându-se spre casă. În aceeași zi în jurul orelor 23:00 sus-numitul a
observat o accentuare a simptomatologiei anterioare cu apariția unor dureri
abdominale, stare de amețeală și senzație de amorțeală la nivelul membrelor inferioare
motiv pentru care s-a prezentat la Unitatea Primiri Urgențe (UPU).
Din fișa UPU rezultă că în jurul orelor 01:15 domnul P. T. s-a prezentat în cadrul
serviciului pentru dureri epigastrice, dispnee, anxietate, grețuri și vărsături. Anamneza
consemnează că „pacientul prezintă amețeli, stare de rău, vărsături, dureri abdominale
intense, dureri ale membrelor inferioare, pacient anxios cu tegumente palide și reci care
durează de aproximativ 3 ore”. Examinarea obiectivă relevă GCS 15 puncte, TA 116/
71 mmHg la nivelul mâinii drepte, respectiv 180/100 mmHg la nivelul mâinii stângi.
În acest sens se solicită efectuarea unui examen cardiologic de specialitate, care descrie
în cadrul examinării ecocord: la nivelul aortei ascendente și crosei aortice se decelează
un fold de disecție, fold care nu se poate pune în evidență la nivelul aortei descendente.
Totodată, se descrie o colecție pericardică în cantitate mare cu hematom important și
tamponadă de ventricul drept, recomandându-se angio-CT de urgență și transfer pe
secția de chirurgie cardio-vasculară. Se stabilește diagnosticul de ”Disecție de aortă,
posibil De Bakey I. Hematom pericardic. Ischemie acută a membrelor inferioare”
Pacientul a fost transferat pe secția de chirurgie cardio-vasculară unde în foaia
de observație se stabilește diagnosticul de: Aspect de disecție de aortă ascendentă,
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crosă și descendentă abdominală, ruptă în pericard. Colecție pericardică sangvinolentă
cu tamponadă VD, AD, fără semne de insuficiență aortică evidentă. Din epicriză,
menționăm: pacient fără antecedente personale patologice semnificative, se prezintă
cu diagnosticul de disecție de aortă De Bakey I pentru tratament de specialitate. La
preluare pacientul este instabil, stare generală alterată cu TA 121/91mmHg, AV- 87
b/min, biologic cu leucocitoză și hiperglicemie.
Se intervine chirurgical în jurul orei 03:30, în anestezie generală, practicându-se
sternotomie mediană cu pericardotomie longitudinală și extracția a aproximativ 500 ml
de sânge din cavitatea pericardică cu vizualizarea aortei ascendente și a crosei aortice
care prezintă semne certe de disecție. Intervenția a constat în înlocuirea aortei
ascendente și a crosei aortice cu reimplantarea TSA și reconstrucție de venă femurală
comună cu VSI. Din protocolul operator, descriem montarea unei proteze bifurcată
Dacron 16/18, porțiunea bifurcată în pantalon se anastomozează la artera subclavie,
respectiv la artera carotidă comună stângă. O altă proteză Dacron de aceeași natură, se
montează la nivelul trunchiului arterial brahio-cefalic. Totodată, montarea protezei
Dacron cu diametrul de 30 mm la capătul distal se anastomozează termino-terminal cu
aorta descendentă, iar la nivel proximal cu porțiunea incipientă a aortei ascendente pe
bandelete de teflon. La explorarea trepiedului femural se observă o sângerare venoasă,
cu evidențierea unei dilacerări a venei femurale comune. Se clampează și se reface
vena cu VSI dreaptă. Pe parcursul intervenției s-au administrat multiple unități de
concentrat eritrocitar și plasmă. La tentativa de reducere a debitului CEC se evidențiază
o breșă cu sângerare la nivelul VPSD, unde se inițiază angioplastie cu perete de
pericard bovin. Totodată, se pune în evidență o sângerare masivă la nivelul rădăcinii
aortice cu apariția unui hematom la nivelul VD. Deși s-au administrat multiple
transfuzii cu concentrat eritrocitar și plasmă, pierderile sangvine au fost importante. În
acest sens se practică multiple tentative de hemostază fără succes, iar în jurul orelor
12:10 se declară decesul pacientului.
Având în vedere că moartea sus-numitului s-a produs în cursul unei intervenții
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medicale și la scurt timp de la internarea acestuia într-o instituție medicală, s-a solicitat
efectuarea unei autopsii medico-legale, încadrându-se în categoria morții suspecte. În
acest sens, a fost înaintată o ordonanță de către organele de urmărire penală,
formulându-se obiective referitoare la tipul morții, existența unor leziuni traumatice,
data morții sau stabilirea unui deficit în aplicarea conduitei medicale de specialitate.
Din constatările medico-legale, la examenul extern al cadavrului s-au descris
semnele morții reale, reprezentate de lividități cadaverice situate în zonele dorsale
declive, necomprimate, care pălesc parțial la digitopresiune de culoare violaceu palidă,
cu extindere minimă la nivelul flancurilor; rigiditate cadaverică în curs de instalare,
fără evidențierea semnelor de putrefacție. La examenul extern nu s-a constatat prezența
leziunilor traumatice. În schimb, au fost semnalate și descrise semnele de tratament
medical. Acestea au fost reprezentate în primul rând de multiple soluții de continuitate,
punctiforme, sub forma puncțiilor venoase, la locurile de elecție. Intervențiile
chirurgicale reprezentate prin: plagă suturată la nivelul peretelui anterior al toracelui
pe linia mediană, cu traiect vertical, care pornește de la nivelul incizurii jugulare și
merge până la nivel subxifoidian, având aproximativ 32 cm; plagă de același aspect
situată la nivel subclavicular dreapta, cu traiect orizontal, de aproximativ 18 cm; plagă
chirurgicală suturată la nivelul feței antero-mediale a coapsei drepte, în 1/3 superioară,
cu traiect oblic descendent dinspre anterior spre medial de aproximativ 25 cm; plagă
de același aspect pe fața medială a gambei drepte, în 1/3 medie și distală, cu traiect
vertical de aproximativ 33 cm.
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Fig.1. Intervențiile chirurgicale

Fig.2. Intervenția chirurgicală de la

de la nivel toracic

nivel femural

La examenul intern, modificările macroscopice au fost reprezentate de: creier cu
circumvoluțiuni aplatizate și șanțuri îngustate, de aspect palid, cu minimă stază pe
suprafața de secțiune; toracic la disecția țesuturilor moi de la nivelul peretelui anterior
se evidențiază un minim infiltrat hemoragic cu extindere subclavicular dreapta
corespunzător intervențiilor chirurgicale de la acest nivel. Sternul prezintă o soluție de
continuitate longitudinală, mediană, suturată cu 6 fire metalice separate, în rest grilajul
sterno-costal este integru. Minim infiltrat hemoragic de culoare roșietică la nivel
mediastinal. La examinarea pericardului se constată că acesta este secționat chirurgical
cu vizualizarea cordului și a protezei aortice.

Fig. 3. Examinarea cordului și a protezelor în situ
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La inspecția cavităților pulmonare se decelează aproximativ 800 ml conținut
sangvin la nivelul cavității stângi și 500 ml de același aspect la nivelul cavității pleurale
drepte. Inițial se face examinarea cordului în situ, cu vizualizarea protezei aortice care
pornește de la nivelul emergenței, înlocuiește aorta ascendenta și crosa aortică,
menționând faptul că de la acest nivel se individualizează alte trei proteze care fac
legătura între aortă și artera subclavie stângă, artera carotidă comună stângă, respectiv
trunchiul brahio-cefalic. Totodată la nivel epicardic corespunzător peretelui anterior și
lateral al ventriculului stâng se constată existența unor infiltrate hemoragice
superficiale, dispuse diseminat, cu dimensiuni cuprinse între 1/0,5 cm și 3/4 cm. Se
procedează la extragerea în bloc a cordului și a protezelor menționate anterior fără
afectarea suturilor.

Fig. 4. Extragerea și examinarea în bloc a cordului și a intervențiilor chirurgicale
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La disecția cordului se constată o minimă hipertrofie ventriculară stângă,
peretele ventricular având grosimea de 1,8 cm, iar septul interventricular de 1,6 cm. La
deschiderea inimii stângi și a protezei aortice corespunzător emergenței aortei,
perivalvular se constată existența unui infiltrat hemoragic care disecă aorta la acest
nivel până la nivelul miocardului, în porțiunea inferioară.

Fig. 5. Infiltrat hemoragic disecant periaortic
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Fig. 6. Infiltrat hemoragic disecant perivalvular
La examinarea suturilor chirurgicale și a anastomozelor termino-terminale (T-T)
nu s-au evidențiat deficiențe de tehnică chirugicală, cu mențiunea că la nivelul
anastomozei distale dintre proteza aortică și aorta descendentă, perilezional se
evidențiază un infiltrat hemoragic restrâns, fără vizualizarea unei fistule adiacente.
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Fig.7. Disecția aortei descendente

Fig. 8. Evaluarea suturii T-T cu aorta descendentă şi a infiltratului hemoragic adiacent
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În acest context se examinează și aorta distală unde se pune în evidență o
extindere a zonei de disecție după această anastomoză pe traiectul aortei descendente,
până la nivelul arterelor femurale bilateral. Suprafața de disecție examinată relevă
corespunzător arterei iliace drepte la aproximativ 2 cm sub bifurcația aortei, o soluție
de continuitate intimală, transversală, cu formarea unui plan disecant arterial la acest
nivel și infiltrat hemoragic adiacent perilezional. De remarcat caracterul flasc, cu
elasticitate mult crescută a peretelui arterial.

Fig.9. Disecția aortei abdominale.
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Fig.10. Disecția arterelor iliace bilateral și zona de ruptură intimală
Totodată extinderea generalizată a disecție arteriale, de aceeași natură se constată
și în etajul superior la nivelul carotidei comune stângi în prelungirea protezei montate.
Continuând disecția cordului endocardul parietal și valvular este integru, suplu
lucios; miocardul este de culoare brună roșietică, cu elasticitate păstrată, prezintă
câteva zone de culoare brun roșietică, aspect hemoragic, formă neregulată,
corespunzător peretelui anterior și posterior al ventriculului stâng cu extindere la
nivelul peretelui posterior al ventriculului drept. Coronare cu pereți supli, elastici,
lumen permeabil.
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Fig.11. Infiltrate hemoragice miocardice și subepicardice

Fig. 12. Disecție carotidă stângă
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Plămânii au consistență scăzută, reduși în volum, aspect atelectatic, pe suprafață
de culoare violaceu palidă, cu desen antracotic și cu prezența crepitațiilor la palpare.
La palparea lobilor inferiori bilateral în plin parenchim și subpleural se constată
prezența unor mici granulații, de consistență crescută, aspect calcificat, formă rotundă,
cu dimensiuni cuprinse între 0,3 și 0,5 cm în diametru. Pe secțiune se scurge sânge de
culoare roșietică în cantitate minimă și lichid spumos rozat în cantitate moderată.
Ficatul are greutatea de 1575 grame, culoare violaceu-gălbuie, margini rotunjite, aspect
păstos, consistență scăzută, friabil la digitopresiune. Splina de culoare violacee, pe
secțiune parenchimul folicular prezintă multiple zone de culoare brun roșiatică dispuse
diseminat, aspect de hemoragie splenică. Rinichii simetrici cu suprafața netedă, pe
secțiune prezintă o estompare a limitei dintre corticală și medulară, cu zone de culoare
roșiatică negricioasă dispuse diseminat, aspect hemoragic, rinichi de șoc. În rest fără
modificări macroscopice notabile.
S-au recoltat probe biologice de la cadavru în vederea efectuării examenului
histopatologic. Totodată au fost recoltate probe biologice pentru determinări genetice
ulterioare, având în vedere că se pune în discuție existența unui Sindrom Marfan sau
Ehlers-Danlos. Astfel, rezultatele histopatologice de interes major au evidențiat la nivel
arterial, corespunzător peretelui aortic clivarea peretelui corespunzător intimei,
extensiv cu prezența unui important revărsat hematic între spații de-a lungul planurilor
laminare ale mediei, cu formarea unui lumen fals localizat între 1/3 externă a peretelui
și cele 2/3 interne. Țesutul adipos periadventiceal cu vase cu stază și moderat infiltrat
hematic. De asemenea la nivelul parenchimului pulmonar s-au constatat microscopic,
zone de edem, stază, și emfizem cu interstițiul pulmonar îngroșat, difuz, prin zone de
fibroză focală, cu moderat infiltrat inflamator dispus perivascular, cu infiltrate
hematice și macrofage cu hemosiderină. Totodată se evidențiază multiple focare de
metaplazie osoasă cu hematopoieză activă, corespunzătoare zonelor lobilor inferiori
descrise la examenul macroscopic. Restul organelor de aspect obișnuit fără modificări
microscopice atipice. La momentul redactării actualului capitol se află în lucru
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secțiunile pentru colorații speciale, prin care să poată fi scoase în evidență anumite
modificări ale fibrelor elastice.
Concluziile raportului de expertiză efectuat în această cauză au arătat
următoarele: moartea s-a datorat hemoragiei interne masive consecutivă unei disecții
de aortă în contextul unei intervenții chirurgicale de protezare arterială multiplă. Nu sau evidențiat elemente de natură medicală care să facă obiectul unui deficit în aplicarea
conduitei medicale de specialitate. Raportat la felul morții din punct de vedere medicolegal s-a apreciat că moartea a fost neviolentă, fără evidențiere de leziuni traumatice.
Discuții
Disecția de aortă este o cauză de deces rar întâlnită în practica medico-legală și
capătă un caracter impresionant dacă este vorba despre o moarte subită la o persoană
tânără. În aceste condiții se pune în discuție o cauză predispozantă reprezentă de
modificări genetice caracteristice Sindromului Marfan sau Ehlers-Danlos.(8)
Complicația recunoscută a acestei patologii este tamponada cardiacă care potrivit
literaturii de specialitate impune de fiecare data intervenția chirurgicală de urgență.
Trebuie să subliniem faptul că acest caz a beneficiat de o diagnosticare rapidă urmată
de o intervenție chirurgicală, menită pentru a prevenii avansarea disecției, a
tamponadei cardiace și tratarea insuficienței aortice. (3) Deși procedural și
intervențional conduita medicală a fost corectă, extinderea generalizată a leziunii în
periferie până la nivelul carotidelor și a iliacelor, bilateral, alterarea coagulabilității cu
transfuzii multiple și imposibilitatea efectuării hemostazei, cu zone hemoragice
multiple, au scăzut șansele de supraviețuire ale pacientului. În consecință acest caz
scoate la iveală importanța examinărilor medicale profilactice periodice, prin care să
fie identificați eventualii factori de risc, chiar dacă este vorba de o modificare
congenitală, pentru a evita apariția unei morți subite. De asemenea diagnosticarea și
intervenția medico-chirurgicală promptă nu reprezintă întotdeauna și salvarea
pacientului.
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