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Abstract

Molluscum contagiosum is a benign viral disease of the skin that is caused by a member

of the Pox virus group. Is generally self-limited and heals after several months. Treatment can be

medical or surgical, but reccurences of lesions can occur after the initial clearing.
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Rezumat

Molluscum contagiosum reprezintă o afecţiune cutanată benignă, virală, cauzată de un

membru al grupului Pox virus. Are evoluţie în general autolimitată, vindecându-se după mai

multe luni. Tratamentul poate fi medical sau chirurgical, recurenţa, după vindecarea iniţială,

putând totuşi apare.
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Introducere

Molluscum contagiosum este o afecţiune virală benignă, cauzată de un membru al

grupului de pox virus, virusul molluscum contagiosum.[1] Incidenţa este de 2-8%.[2] Leziunile

apar frecvent la nivelul organelor genitale externe, dar şi la nivelul altor segmente ale corpului.

Boala poate afecta pacienţii imunosupresaţi, dar şi pe cei imunocompetenţi. Transmiterea



virusului se poate realiza prin contact tegumentar direct (inclusiv sexual), prin obiecte de uz intim

contaminate sau prin autoinoculare. Incubaţia este de 3-4 luni. [3] [4]

Scop: prezentarea unui caz specific de infecţie cu Molluscum contagiosum tratat prin excizie

chirurgicală a leziunii.

Material şi metodă

Pacientul A.G. în vârstă de 49 de ani, se internează în Clinica de Urologie Braşov în

noiembrie 2006 pentru o formaţiune tumorală peniană de aproximativ 1,5 cm diametru,

tegumentară, mobilă, ombilicată central, uşor edemaţiată, nedureroasă spontan sau la palpare, ce

a apărut în urmă cu aproximativ 6 luni, timp în care nu a consultat medicul. Ganglioni inghinali

nepalpabili.

Din antecedentele personale ale pacientului se reţine hipertensiune arterială (tratată

corespunzător), fractură de coloană lombară L1-L2 şi traumatism ocular drept.

Paramatrii bioumorali sunt în limite normale, cu excepţia creatininei (1,33 mg/dl) şi a

glicemiei (155 mg/dl). Urocultura este pozitivă pentru bacil Klebsiella.

Fig. 1. Aspect la internare



Fig. 2. Aspect preoperator

După o pregătire preoperatorie adecvată, s-a intervenit chirurgical la o zi de la internare şi

s-a practicat excizia leziunii tegumentare peniene, în limite de siguranţă, sub anestezie locală. S-a

montat sondă uretro-vezicală pentru 24 de ore.

Fig. 3. Aspect intraoperator după excizia leziunii Fig. 4. Aspect intraoperator – sutura tranşei

Fig. 5. Aspect final postoperator Fig. 6. Aspectul leziunii excizate

Evoluţia postoperatorie a fost favorabilă, sub tratament antibiotic şi antialgic. Pacientul a

fost externat la 4 zile de la internare.

Rezultatul anatomopatologic a fost: papilom virotic inflamator cu Pox virus de tip

molluscum contagiosum, excizat la distanţă de leziune.

Discuţii

Deşi este o afecţiune benignă, infecţia cu Molluscum contagiosum poate fi însoţită de

complicaţii, cele mai frecvente fiind suprainfecţia bacteriană (poate duce la apariţia celulitei sau

abceselor locale), autoinocularea, contagiozitatea, posibilitatea extensiei marcate a leziunilor,



recurenţa, precum şi probleme de ordin estetic. Aceste complicaţii sunt mai des întâlnite la

pacienţii imunocompromişi (SIDA, neoplazii, corticoterapie etc.). [1] [2] [5]

La pacienţii imunocompetenţi, afecţiunea este autolimitantă după aproximativ 18 luni. În

tot acest interval, trebuie evitate contactele sexuale, contactele directe cu alte persoane,

împrumutarea de haine sau alte obiecte de uz ale unei persoane infectate, precum şi gratajul

leziunilor (risc de autoinoculare). [3]

Tratamentul leziunilor se poate face prin aplicaţii locale cu cantaridin, fenol, tinctură de

iod, nitrat de argint, podofilină. În unele situaţii, este necesară excizia chirurgicală a leziunii sau

recurgerea la criochirurgie. Excizia-biopsie a leziunii este utilă în special în situaţiile de

diagnostic incert. [1] [2]

Concluzii

Infecţia cu Molluscum contagiosum este o afecţiune virală ce poate afecta indivizii

imunocompromişi sau imunocompetenţi.

Este autolimitantă în câteva luni, dar în unele situaţii este necesar recurgerea la

tratamentul medical sau chirurgical (leziuni extinse, motive de ordin estetic, leziuni persistente).

Pacienţii trebuie urmăriţi periodic deoarece leziunile pot recidiva. [1] [2] [6]
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