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REZUMAT

Introducere. Leiomiomul este o tumoră benignă mezenchimală cu localizare endovezicală

intramurală şi extravezicală. In literatura de specialitate se raportează aproximativ 2oo de cazuri

de leiomiom al vezicii urinare.

Material şi metodă. Este prezentat cazul unei bolnave în vârstă de 70 de ani cu acuze urinare de

tip obstructiv la care investigaţiile paraclinice (ecografie, urografie, cistoscopie) pun în evidenţă o

formaţiune tumorală de 5/5 cm în vecinătate colului, formaţiune bine delimitată cu uroteliu

normal sugerând existenţa unei tumori vezicale benigne obstructive. Bolnava a fost supusă unei

intervenţii transuretrale cu rezecţia în totalitate a tumorii.

Rezultate şi discuţii. Intervenţia endoscopică a dus la îndepărtarea în totalitate a tumorii,

aspectul macroscopic al ţesutului rezecat fiind asemănător cu cel al adenomului de prostată la

bărbat. Examenul histopatologic pune diagnosticul de leiomiom al vezicii urinare fără elemente

atipice. După îndepărtarea sondei uretro-vezicale fenomenele obstructive semnalate au dispărut.

Concluzii. Leiomiomul vezical este o tumoră benignă extrem de rară. Forma prezentată este

endovezicală obstructivă. Intervenţia endoscopică a dus la îndepărtarea în totalitate a tumorii cu

dispariţia simptomatologiei.
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Introducere

Leiomiomul vezicii urinare este o tumoră benignă mezenchimală, cu incidenţă

scăzută sub 0,43% raportându-se aproximativ 200 de cazuri. Localizarea leiomiomului poate fi

endovezicală, intramurală şi extravezicală. Localizarea leiomiomului poate fi şi parauretrală la

bărbat, dezvoltând fenomene obstructive. Astfel, în literatură, sunt prezentate leiomioame la

nivelul uretrei bulbare, dând fenomene obstructive asemănătoare stricturilor uretrale. (1)

Material şi metodă

In articolul de faţă prezentăm cazul unei bolnave în vârstă de 70 de ani, internată

în clinica noastră între 15-XI.-21.XI.2005 pentru acuze urinare de tip obstructiv (disurie,

polakiurie). Investigaţiile imagistice (ecografie, urografie) evidenţiază o formaţiune tumorală de

5/5 cm, situată în vecinătatea colului vezical, ataşată peretelui stâng al vezicii urinare. Urografia

în faza cistografică pune în evidenţă o imagine lacunară, bine circumscrisă, situată la baza vezicii

în stânga. (Fig.1)



Fig.1 -Cistografie urografică. Imagine lacunară bine circumcrisă în hemivezica stg la bază

Ecografia vezicii urinare evidenţiază o structură parenchimatoasă omogenă, de 5/5 cm, în aceeaşi

poziţie ca la cistografie. În plus, ecografia pune în evidenţă reziduu urinar de 150 ml. (Fig.2)

Fig.2 - Ecografia vezicii urinare. Structură parenchimatoasă, uniformă, bine circumscrisă în

hemivezica stg la bază

La examenul cistoscopic se observă o formaţiune tumorală importantă la baza vezicii în stânga –

în vecinătatea colului vezical, formaţiune care face clapetă pe colul vezicii urinare. Formaţiunea

tumorală este acoperită de uroteliu normal, având o bază de inserţie relativ mare. (Fig.3)



Fig.3 – Imagine endoscopică a tumorii acoperită de uroteliu normal

Bolnava a fost supusă unei intervenţii chirurgicale transuretrale cu rezecţia în

totalitate a tumorii în greutate de 50 gr.

Rezultate şi discuţii

Intervenţia endoscopică a dus la îndepărtarea în totalitate a formaţiunii tumorale

descrise. Aspectul macroscopic al ţesutului rezecat fiind omogen, asemănător cu cel al

adenomului de prostată de la bărbat, sugerând şi acest aspect prezenţa unei tumori benigne.

Examenul histopatologic (coloraţiile hematoxilină, eozină, imunohistochimice) punediagnosticul

de leiomiom al vezicii urinare fără elemente atipice. (Fig.4)



Fig.4 - Examen histopatologic (coloraţiile hematoxilină-eozină, imunohistochimice). Diagnostic

leiomiom al vezicii urinare

După îndepărtarea sondei uretro-vezicale, fenomenele obstructive semnalate de pacientă au

dispărut.

Literatura de specialitate descrie aceste rare tumori mezenchimale benigne în

procent de 0,43%, cu trei tipuri de localizări: endovezical, intramural şi extravezical, localizarea

endovezicală fiind cea mai comună (63-85% din cazuri), urmată de localizarea extravezicală (11-

30%) şi de localizarea intramurală (3-7%). (2,4)

Aspectele investigaţiilor imagistice sunt dezbătute în literatură, subliniindu-se

aspectele benignităţii tumorii (ecografie, TC, rezonanţă magnetică, aspect endoscopic). (3)



În literatură sunt analizate aspectele clinice a acestor tumori, cele endovezicale

având uneori manifestarea unei cistite, unele se manifestă prin hematurie, iar cele parietale şi

extravezicale sunt asimptomatice, descoperirea lor este incidentală la investigaţii paraclinice de

rutină.

Concluzii

1. Leiomiomul vezicii urinare este o tumoare benignă rară. 2.

2. Forma prezentată de noi este endovezicală obstructivă. Intervenţia endoscopică a dus la

îndepărtarea în totalitate a tumorii cu dispariţia simptomatologiei.

3. Controlul endoscopic la 3 luni a pus în evidenţă o vezică urinară de aspect normal.
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