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REZUMAT

Scop. Descrierea unui mecanism patogenic posibil în producerea metastazelor în corpii

cavernoşi: implantarea secundară instrumentării.

Pacienţi şi metodă. Sunt prezentate 2 cazuri de pacienţi cu metastaze de carcinom

tranziţional în corpii cavernoşi. La primul pacient o strictură de uretră anterioară dată de

carcinom tranziţional uretral a fost secţionată de cca 5 ori în decurs de un an. Al doilea

pacient a avut tumoră vezicală infiltrativă, strictură de uretră dată de carcinom uretral care a

fost „tratată” prin uretrotomii multiple.

Rezultate. S-a practicat emasculaţie, uretrostomie perineală, limfodisecţie inghinală bilaterală

la primul bolnav şi exenteraţie pelvină anterioară cu emasculaţie şi ureterostomie cutanată în

ţevă de puşcă la al doilea bolnav. Evoluţia post-operatorie a fost simplă. Primul pacient a

decedat la 16 luni post-operator prin infarct miocardic, fără recidivă tumotală (examen PET).

Al doilea pacient este în viaţă la 4 luni post-operator.

Discuţii. Întrebarea este dacă la un pacient cu tumoră vezicală este posibil să se însămânţeze

celule tumorale într-o strictură uretrală secţionată? A doua întrebare se referă la faptul că prin

mistificarea unei tumori uretrale cu o strictură simplă, dacă secţionare acesteia poate duce la

diseminarea celulelor tumorale în corpii cavernoşi?

Concluzii. Referitor la mecanismul patogenic semnalat ar fi de dorit evitarea rezolvării

stricturilor de uretră, adenoamelor de prostată în aceiaşi şedinţă operatorie cu tumori vezicale

care prezintă cistoscopic semne de agresivitate sau se prevede o şedinţă de rezecţie

prelungită:tumori sesile, multiple, franjuri scurţi, diametru peste 3 cm Tis asociat, recidivă

rapidă a unei tumori cu grad mare de anaplazie. Stricturile uretrale care sunt însoţite de

uretroragii, fistule, recidive rapide, aspecte particulare la uretrocistoscopie (de exemplu



2

sângerare neobişnuită la atingere) trebuiesc biopsiate pentru a nu se pierde un timp preţios cu

„tratarea” lor.

Cuvinte cheie: metastaze, corpi cavernoşi, mecanism

ABSTRACT

Objective. Description of a possible pathologic mechanism of cavernous metastasis:

implantation secondary to urethral instrumentation.

Method. Two cases of patients with transitional cell carcinoma cavernous metastasis are

presented. In the first case, an anterior urethral stricture due to transitional carcinoma of the

urethra was consecutively sectioned 5 times within one year. The second patient had locally

advanced bladder cancer and urethral stricture due to urethral carcinoma “treated” by multiple

urethrotomy.

Results. Emasculation, perineal urethrostomy and inguinal lymph node dissection was

performed for the first patient and anterior pelvectomy with emasculation and bilateral

cutaneous ureterostomy for the second patient. Immediate postoperative follow up was

uneventful. First patient died at 16 months postoperatively from acute myocardial infarction,

but with no tumor recurrence (PET scan). The second patient is alive at 4 months

postoperatively.

Discussion. One question is whether it is possible for tumoral cells from a bladder cancer

patient to seed into sectioned urethral stricture. Second question concerns faulty diagnosis of a

urethral carcinoma as a urethral stricture and if sectioning it can lead to cavernous

dissemination.

Conclusions. Concerning this pathologic mechanism it is reasonable to avoid treatment of

urethral strictures or benign prostatic hyperplasia concomitant to the resection of bladder

tumors with aggressive aspect or when a long procedure is expected: large, over 3 cm in

diameter or multiple tumors with short projections, associated carcinoma in situ or fast

recurrence of a highly anaplasic tumor. To conserve valuable treatment time, urethral

strictures accompanied by urethral bleeding, fistulae, fast recurrence or those with an unusual

urethroscopic aspect (i.e. unusual bleeding) should be biopsied.

Keywords: cavernous metastasis, urethral instrumentation.

Metastazele în penis sunt rare, cu toată vascularizaţia bogată şi comunicările vasculare

cu organele din jur. Marea majoritate (75%) a leziunilor primare sunt organe genitourinare

sau rectosigmoidiene (13%). Invazia peniană este asociată de obicei, cu diseminarea bolii şi
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cu un prognostic rezervat. Primul caz de metastazare în corpii cavernoşi a fost descris în

1870, de către Eberth, la un pacient cu adenocarcinom rectal. În 2006 erau cunoscute 372 de

cazuri.

Prezentare de caz

Cazul nr.1. Pacientul S.I., în vârstă de 69 de ani, cu adenom al prostatei rezecat

endoscopic în 2001, care prezintă începând din 2004 strictură de uretră anterioară multiplu

operată endoscopic (cca 5 intervenţii în decurs de un an) şi recidivată. În iulie 2005 pacientul

este adresat serviciului nostru. Examenul clinic evidenţiază multiple formaţiuni nodulare la

nivelul uretrei pendulare şi la nivelul corpilor cavernoşi. Rezonanţa magnetică nucleară

confirmă diagnosticul de tumoră uretrală cu metastaze multiple în corpii cavernoşi. Pacientul

prezintă insuficienţă cardiacă clasa II-III NYHA, cardiopatie ischemică, bradicardie sinusală.

Se intervine chirurgical (CO: 81058 din 03.08.2005) şi se practică emasculaţie, uretrostomie

perineală. Intraoperator se constată prezenţa a două formaţiuni nodulare la nivelul uretrei

pendulare, respectiv bulbare şi multiple formaţiuni galben-albicioase cu dimensiuni între 3 şi

20 de mm la nivelul corpilor cavernoşi. S-au disecat corpii cavernoşi dezinserându-se de pe

ramurile ischionului, până în ţesut aparent sănătos şi s-au recoltat recupe proximale care au

fost confirmate ca fiind negative prin biopsie extemporanee. La 15 zile postoperator se

practică (CO: 81095) limfodisecţie inghinală bilaterală. Examenul bioptic extemporaneu arată

metastază de carcinom epidermoid într-un ganglion superficial inghinal stâng de 21,5 mm.

Evoluţia postoperatorie este simplă. Examenul histopatologic (Dr. Hortopan Monica)

evidenţiază:

Urmează cure de chimioterape şi iradiere (Prof. Dr. Anghel Rodica, Institutul Oncologic

Bucureşti).

Cazul nr.2. Pacientul I.V. (Dosar: 93534), în vârstă de 52 de ani, diagnosticat în alt

serviciu cu tumoră vezicală infiltrativă la nivelul colului vezical şi trigonului (februarie 2005)

Carcinom scuamos bine/moderat
diferenţiat, G1/G2, invazie focală
nodulară periuretrală (col.H&E,
ob.x10).

Carcinom scuamos metastazic
bine/moderat diferenţiat, G1/G2, în
corpii cavernoşi (col.H&E, ob.x20).
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cu examen histopatologic ce confirmă: carcinom urotelial G2-G3. În aprilie 2005 este operat

pentru strictură de uretră. În noiembrie 2006 este operat, în acelaşi seviciu, pentru strictură

uretrală, practicându-se uretrotomie Otis. Pacientul nu urinează spontan motiv pentru care

rămâne purtător de sondă uretrovezicală. Este internat în serviciul nostru în ianuarie 2007.

Examenul clinic evidenţiază nodul dur, ovoid, de cca 2,5/1,2 cm situat la baza penisului,

paramedian stâng. Nodul dur de cca 2 cm la nivelul uretrei bulbare. Tuşeul rectal evidenţiază

un bloc tumoral dur pelvin cu structuri anatomice greu delimitabile; urografia intravenoasa in

limite normale. Diagnostic: tumoră vezicală infiltrativă T4b, tumoră de uretră bulbară şi

metastaze în corpii cavernoşi. Se intervine chirurgical (PO:83760 din 7.02.2007). Se practică

cistectomie radicală cu emasculaţie uretrectomie şi ureterostomie cutanată în ţeavă de puşcă.

Fig.5. Piesă de exereză cuprinzând:

vezica urinară, prostata, veziculele seminale,

uretra, penisul, corpii cavernoşi secţionaţi.

Carcinom urotelial (tranziţional),
vezical moderat/slab G2/G3
col.H&E, ob.x20).

Carcinom urotelial (tranziţional),
vezical difuz-infiltrativ G2
col.H&E, ob.x40).

Metastază în corpii cavernoşi din
carcinom urotelial G2/G3
(col.H&E, ob.x20).

Metastaze în corpii cavernoşi din
carcinom urotelial G2/G3
(col.H&E, ob.x10).
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Evoluţie postoperatorie simplă. Externare a 14-a zi postoperator.

Fig.6. Aspect post-operator.

Discuţii

Mecanismele de metastazare: a) calea venosă retrogradă. Este cea mai comună cale

de metastazare spre penis. Comunicările dintre vena dorsală a penisului şi plexurile venoase

drenând viscerele pelvine sunt căi de transport a celulelor tumorale din prostată, vezica

urinară şi recto-sigmoid. Fluxul sanguin venos poate fi redirecţionat în situaţia unui obstacol

permanent intraluminal reprezentat de celulele tumorale sau extrinsec. Fluxul venos retrograd

poate fi intermitent în cursul efortului de tuse sau strănut. b) Calea limfatică retrogradă.

Limfaticele penisului, la fel ca cele ale bazei prostatei sau suprafeţei posterioare a prostatei,

drenează în ganglionii limfatici iliaci externi. La fel limfaticele din porţiunea inferioară a

rectului drenează în regiunea perineală spre ganglionii limfatici inghinali apoi iliaci. c)

Diseminarea arterială este rară. Se poate realiză prin invazia tumorală în ramurile arteriale

(de exemplu ramuri din hipogastrică), emboli tumorali secundari (provenind din depozite

secundare în plămâni) sau embolizare terţiară (emboli provenind dintr-o metastază hepatică

care ajunge în plămâni de unde ajunge în penis). d) Extensia directă este un mecanism posibil

în cazul tumorilor prostatice sau vezicale foarte agresive. La fel şi tumorile rectale joase pot

invada fosa ischio-rectală apoi baza penisului. e) Implantarea secundară instrumentării.

Acesta este mecanismul pe care dorim să îl semnalăm şi constituie practic motivaţia acestei

prezentări. Pacientul nr.1 a avut cca 5 manevre de secţionare a unei stricturi uretrale care s-a

dovedit a fi carcinom epidermoid! Pacientul nr.2 a avut un carcinom urotelial dezvoltat în

uretră. În timp a invadat corpii cavernoşi, a fistulizat în bursa scrotală stângă, perineu şi

suprapubian. Pacientul nr.3 a avut diagnosticul de tumoră vezicală infiltrativă cu grad mare de

anaplazie localizat la nivelul colului vezical şi trigon. A avut două uretrotomii interne.
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Întrebarea este dacă la un pacient cu tumoră vezicală este posibil să se însămânţeze celule

tumorale într-o strictură uretrală secţionată? A doua întrebare se referă la faptul că prin

mistificarea unei tumori uretrale cu o strictură simplă, secţionarea acesteia poate duce la

diseminarea celulelor tumorale în corpii cavernoşi? Întrebarea este îndreptăţită dacă ne

reamintim însămânţările parietale pe care le dezvoltau pacienţii după electrorezecţiile

transvezicale (9% după Wallace) pentru tumori vezicale sau însămânţările în loja prostatică

după rezecţia transuretrală concomitentă a unei tumori vezicale şi a adenomului de prostată.

Sunt autori (Baker citat de [1]) care studiază diseminarea peniană prin instrumentare a

cancerului vezical şi de prostată. Autorii argumentează contra diseminării prin instrumentare

faptul că pe lotul de studiu corpul spongios singur nu a fost niciodată invadat de cancer. Când

tegumentele penisului, glandul sau corpii cavernoşi sunt invadaţi de cancer vor apărea

metastazele în corpul spongios. S-a injectat substanţă iodată de contrast intrauretral după

instrumentarea traumatică a uretrei prostatice şi s-a constatat că structurile vasculare

vizualizate includ corpul spongios, vena dorsală a penisului cu tributarele sale, plexul

Santorini şi venele hipogastrice. Nu s-au injectat cu substanţă de contrast glandul sau corpii

cavernoşi.

Concluzii

Metastazele în corpii cavernoşi reprezintă o entitate clinică rară. Forma clinică de

prezentare este nodulară (de obicei multiplă) dar poate fi şi cea ulcerată. Referitor la

mecanismul patogenic semnalat ar fi de dorit evitarea rezolvării stricturilor de uretră şi

adenoamelor de prostată în aceeaşi şedinţă operatorie cu tumori vezicale care prezintă

cistoscopic semne de agresivitate sau se prevede o şedinţă de rezecţie prelungită: tumori

sesile, multiple, franjuri scurţi, diametru peste 3 cm., Tis asociat, recidivă rapidă a unei tumori

cu grad mare de anaplazie. Stricturile uretrale care sunt însoţite de uretroragii, fistule, recidive

rapide aspecte particulare la uretrocistoscopie (de exemplu sângerare neobişnuită la atingere)

trebuiesc biopsiate pentru a nu se pierde un timp preţios cu „tratarea” lor.
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