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Abstract

Introducere. Prezentarea unui caz de tumoră vezicală non-invazivă la o gravidă

în luna a 7-a de sarcină.

Pacient şi metodă. O pacientă de 33 de ani cu sarcină de 28 de săptămâni, cu

hematurie totală de 10 zile, este diagnosticată pe baza examenului ecografic şi cistoscopie

cu o tumoră vezicală non-invazivă. S-a practicat rezecţia endoscopică a tumorii vezicale,

cu evoluţie post-operatorie foarte bună. Raportul histopatologic a precizat carcinom cu

celule tranziţionale T1G2.

Concluzii. Orice sângerare suspectă în cursul sarcinii, care nu poate fi atribuită cu

certitudine ca fiind de origine vaginală sau din colul uterin, trebuie investigată prin

ultrasonografie a aparatului urinar şi uretrocistoscopie. Tumorile vezicale non-invazive

pot fi rezolvate prin rezecţie endoscopică, pe când tumorile infiltrative ale vezicii urinare,

care au prognostic sever, necesită tratament radical, ce depinde şi de vârsta sarcinii, dar

pe primul loc fiind viaţa mamei.
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Cuvinte cheie: cancerul vezicii urinare, sarcină

Introducere

Cancerul de vezică urinară ocupă locul 8 ca incidenţă a cancerelor la sexul

feminin, reprezentând 2% din toate cancerele la femeie. Deşi apar mai frecvent în decada

a 5-a şi a 6-a de viaţă, pot apărea şi sub vârsta de 40 de ani, fiind carcinoame vezicale

non-invazive, cu grad scăzut de anaplazie.

Prezentare de caz

Pacienta M.I., în vârstă de 33 de ani, cu sarcină de 28 de săptămâni în evoluţie,

colpită micotică şi hematurie totală, este adresată Clinicii de Urologie Oradea de către

Serviciul de ginecologie teritorial în data de 1 iulie 2007.

Examenul clinic al urinii confirmă hematuria totală, nedureroasă, în desfăşurare,

cu debut de 10 zile. Pacienta este stabilă hemodinamic (TA = 110/70 mmHg, p=88

b/min).

Examenul clinic obstetrical evidenţiază fundul uterin la 3 laturi de deget deasupra

ombilicului cu excitabilitate miometrială normală. Examenul cu valve şi tuşeul vaginal

evidenţiază leucoree. Col uterin de nulipară cu orificiul extern închis. Craniu fetal mobil.

Din punct de vedere obstetrical, cistoscopia nu este contraindicată. Se recomandă

perfuzii i.v. cu Gynipral, 3 fiole în ser fiziologic, care se vor menţine 4-5 ore post-

operator.

La externare se recomandă consult ecografic şi tratament cu Gynipral 3x1/zi;

diazepam 1/4 tb. de 10 mg/zi şi antiemetice la nevoie. În caz de sângerare vaginală se va

adresa obstetricianului (Dr. Pop T).
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Ecografia abdominală relevă: făt în prezentaţie pelvină. Diametrul biparietal de

7,2 cm; lungime femur de 5,8 cm, circumferinţa craniană de 222 mm, greutate de cca

1.000 g. Mişcări fetale prezente. BCF-uri prezente. Lichid amniotic în cantitate normală.

Placentă inserată pe peretele lateral drept al uterului.

Fig. 1. Secţiune transversală prin vezica urinară (DBP = 7,2 cm) cu evidenţierea

tumorii vezicale pe peretele posterolateral stâng (colecţia Prof. Dr. Bumbu G.)
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Fig.2. Ecografie abdominală evidenţiind craniul fetal (colecţia Prof. Dr. Bumbu G.)

Bioumoral: anemie (Hb=10,5g%, Ht=30,6%, 3.3 x 106 hematii/mmc), probe de

coagulare în limite normale.

În aceeaşi zi, se intervine de urgenţă sub anestezie rahidiană şi se practică

cistoscopie. Vezica urinară conţine cheaguri multiple, care se evacuează. Se evidenţiază o

formaţiune tumorală papilară sesilă de 2/1 cm, pe peretele postero-lateral stâng, care se

rezecă endoscopic. Clinic şi cistoscopic: T1NXM0GX (fig.3).
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Fig. 3. Tumoră vezicală de 2/1 cm situată în hemivezica stângă. Aspect cistoscopic

preoperator şi post-TURV. a) înainte de operaţie; b) după operaţie.(colecţia

Prof. Dr. Bumbu G.)

Examenul histopatologic (Prof. Univ. Roşca Elena): carcinom cu celule

tranziţionale pT1G2 (fig.4).

Fig.4. Tumoră vezică urinară

– carcinom cu celule tranziţionale bine diferenţiat (HEx200)
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(colecţia Prof. Dr. Bumbu G.)

Evoluţia postoperatorie a pacientei a fost simplă, cu urină limpede. La 48 de ore

post-operator s-a suprimat sonda uretro-vezicală. Micţiunile au fost facile, cu urină

limpede şi golirea completă a vezicii urinare. S-a externat a 3-a zi după operaţie.

Discuţii

Cancerul vezical în timpul sarcinii este rar întâlnit şi constă în carcinoame

tranziţionale, adenocarcinoame sau carcinoame scuamoase. Carcinomul scuamos este

asociat infecţiei bilharziene cu Schistosoma haematobium şi este întâlnit în Egipt, mai

frecvent la pacientele tinere. De aceea cancerul vezical cu punct de plecare din infecţia

bilharziană este deseori întâlnit în timpul sarcinii. Adenocarcinomul este rar,

reprezentând mai puţin de 2% din toate neoplasmele vezicale, dar apare în timpul

sarcinii. Tipic, pacienţii prezintă urgency, disurie şi hematurie episodică.

Simptomele ce apar în cazul carcinoamelor tranziţionale şi adenocarcinoamelor

sunt similare. Mai puţin de 50 de cazuri de cancer vezical non-bilharzian au fost

raportate. Deoarece cancerul vezical este atât de rar, simptomele sunt deseori interpretate

greşit şi întârzie diagnosticul.

Examinarea gravidelor cu sângerare include analize urinare şi urocultură obţinute

prin cateterizare, pentru a diferenţia o sângerare vaginală de una urinară [1]. Cu toate că

81% dintre femeile cu cancer vezical au prezentat hematurie, 22% au fost iniţial

diagnosticate incorect cu sângerare vaginală. Dacă este confirmată infecţia tractului

urinar, tratamentul antibiotic trebuie urmat de analize urinare repetate. Dacă hematuria

persistă fără dovada de infecţie, pacientul trebuie evaluat ecografic şi cistoscopic [1].
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Ecografia este folosită pentru diagnosticul calculilor sau tumorilor renale, dar nu

este suficient de sensibilă în evaluarea vezicii urinare. Numai 52% din tumorile vezicale

au fost diagnosticate prin ecografie [1]. De aceea, cistoscopia este absolut necesară. Nu

au fost raportate complicaţii ale endoscopiei flexibile, sub anestezie locală, în timpul

sarcinii. De notat că citologia urinară poate fi utilă în diagnosticul cancerului, dar

rezultate negative apar frecvent în cazul carcinoamelor cu grad scăzut de diferenţiere şi

nu poate amâna sau înlocui cistoscopia.

Odată identificată o arie suspectă sau o anomalie clară, rezecţia transuretrală a

leziunii este recomandată.

În general, tratamentul carcinomului vezical în timpul sarcinii nu ar trebui să

difere faţă de tratamentul populaţiei generale [1]. Rezecţia leziunii poate fi realizată sub

anestezie regională sau generală.

Câteva complicaţii au fost raportate în timpul rezecţiei transuretrale, dar trebuie

ţinut cont de modificările conformaţionale ale vezicii cauzate de sarcină.

Odată ce stadializarea cancerului este realizată, tratamentul trebuie să ţină cont de

stadiul şi tipul de tumoră, stadiul sarcinii şi de opţiunea pacientului.

Pentru tumorile cu risc scăzut, definite ca leziuni unice mai mici de 3 cm, pTaG1,

rezecţia primară trebuie urmată de cistoscopii de control la fiecare trei luni, cu prognostic

bun al mamei şi fătului [1].

În cazul tumorilor cu risc intermediar, constând în tumori mutifocale mai mari de

3 cm, pTa-1G1/G2, recurenţa este mai frecventă. Tratamentul standard este rezecţia

totală, urmată de rezecţii subsecvente în următoarele 4-6 săptămâni.

.
La non-gravide, tratamentul include terapia intravezicală a recurenţelor.

Mitomicina C, thiotepa şi doxorubicina sunt evitate în timpul sarcinii, deşi studiile nu
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sunt clare în ceea ce priveşte absorbţia şi efectele teratogene. Wax şi colab. [2] au raportat

singurul caz de vaccinare BCG în timpul sarcinii. Pacienta a prezentat o progresie de la o

tumoră solitară, prezentă înainte de sarcină, la un carcinom mutifocal in situ (CIS) în

timpul sarcinii. Aceasta a urmat două cicluri de câte 6 săptămâni de BCG şi a născut apoi

la termen un copil sănătos. Post partum, pacienta a necesitat rezecţie adiţională şi

instilaţii cu BCG şi interferon. Dacă este posibil, chimioterapia trebuie introdusă după

naştere şi asociată rezecţiei transuretrale repetate a recurenţelor.

În cazul tumorilor cu risc crescut, incluzând CIS sau pT1G3, tratamentul constă în

rezecţia leziunilor urmată de o nouă rezecţie la 4-6 săptămâni. Atunci când este posibil,

provocarea naşterii trebuie realizată în momentul în care fătul este matur, iar terapia

intravezicală ar trebui introdusă după naştere.

Sunt autori care au recomandat întreruperea sarcinii în primul trimestru [3]. Dacă

tumora e detectată la sfârşitul trimestrului al II-lea sau în trimestrul al III-lea, operaţia

cezariană poate fi realizată la 28 de săptămâni de gestaţie şi urmată de cistectomie

radicală imediată în cazul tumorilor vezicale infiltrative.

Deoarece apariţia cancerului vezical invaziv este rară, nu există un consens, iar

fiecare caz trebuie tratat după un plan bine stabilit.

A fost raportată boala trofoblastică gestaţională metastazată în vezica urinară şi

ganglionii regionali. De asemenea, pot apărea în sarcină leziuni benigne ale vezicii

urinare, ca leiomiomul sau polipii fibroepiteliali. Aceste leziuni trebuiesc manageriate ca

şi în cazul nongravidelor.

Studiile au sugerat ideea că paritatea şi vârsta la prima sarcină pot să scadă riscul

de cancer vezical. Autorii sugerează că modificările hormonale din sarcină pot proteja

împotriva oncogenezei. Sunt necesare investigaţii suplimentare, înainte de a se face o

legatură între modificările hormonale şi riscul de cancer vezical.
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Concluzii

Cancerul vezicii urinare este o complicaţie rară în cursul sarcinii. Simptomele

acestei afecţiuni nu diferă de cele ale unei paciente în afara sarcinii, dar pot fi confundate

cu afecţiuni obstetricale.

O evaluare clinică şi imagistică adecvată permite punerea unui diagnostic corect.

Majoritatea leziunilor sunt neinvazive, cu grading mic, rezolvabile prin rezecţie

endoscopică.

Tratamentul formelor invazive de cancer vezical la gravidă trebuie individualizat

pentru salvarea vieţii mamei.
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Abstract

Purpose. The aim of this article is to report a case of bladder cancer during pregnancy.

Patient and method. A 33 year-old woman, at 28 weeks of gestation, with 10 days

history of haematuria, was diagnosed with non-invasive bladder carcinoma by

ultrasonography and cystoscopical examination. The tumor was managed successfully by

transurethral resection. The pathology report shows pT1G2 transitional cell carcinoma.

The outcome was uneventful.

Conclusions. Any doubtful genital bleeding during pregnancy without definite genital

source should be investigated by ultrasonography of the urinary tract and

urethrocystoscopy.
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