
Neurofibrom al vezicii urinare - prezentare de caz

Bladder neurofibroma - case report

I. Sinescu, C. Surcel, I. Manea, M. Hârza, C. Chibelean, C. Gângu, V. Cerempei, D.

Avram, R. Stoica, R. Lazăr, C. Moldovan, C. Savu *, M. Mihai**

Clinica de Chirurgie Urologică, Dializă şi Transplant Renal

*Clinica de Anestezie şi terapie Intensivă

**Deparatmentul de Anatomie Patologică

Institutul Clinic Fundeni

Date de contact:

Dr. Cristian Surcel, tel: 0040.744.916305, email: drsurcel@gmail.com

Rezumat

Introducere. Neurofibroamele vezicii urinare sunt o raritate, fiind raportate doar

cazuri izolate sau serii limitate în literatura medicală. Aproape toate cazurile de

neurofibroame ale vezicii urinare sunt asociate cu boala Recklinghausen

(neurofibromatoză generalizată tip I) şi foarte rar apar ca neurofibromatoză izolată

viscerală. Vezica urinară este, totuşi, cea mai frecventă localizare de la nivelul aparatului

urinar.

Material şi metodă. Prezentăm cazul unui pacient de 2 ani şi 4 luni diagnosticat

intrauterin cu hidronefroză dreaptă. Controalele ecografice postpartum au evidenţiat

ureterohidronefroză dreaptă evolutivă şi îngroşarea progresivă a peretelui vezical. La

vârsta de un an şi 5 luni, în altă unitate, s-a practicat laparotomie cu biopsii vezicale şi

ureterostomie cutanată dreaptă. Examenul histopatologic a evidenţiat proliferare a

celulelor Schwann. Evaluarea tomografică ulterioară a evidenţiat creşterea în dimensiuni

a peretelui vezical cu aspect tumoral. La vârsta de 2 ani şi 4 luni, în clinica noastră, s-a

practicat cistectomie radicală cu derivaţie urinară tip Bricker.

Rezultate. Evoluţia postoperatorie a fost favorabilă. Urmărirea la distanţă este

necesară pentru evaluarea implicării altor organe în cadrul neurofibromatozei.



Concluzii. Particularitatea cazului este manifestarea precoce a bolii şi localizarea

primară vezicală a neurofibromatozei. Excizia tumorală radicală (cistoprostatectomie) şi

derivaţia urinară sunt tratamentul indicat în neurofibromatoza extensivă a vezicii urinare

cu hidronefroză secundară.

Cuvinte cheie: neurofibrom, vezică urinară, copil, cistectomie.

Abstract

Introduction. Neurofibromas involving the urinary bladder are rare with only

case reports and limited series in the medical literature. Usually occurs in the setting of

Recklinghausen’s disease (generalized neurofibromatosis type I) rather than as isolated

visceral neurofibromatosis. Bladder is the most frequently affected organ of the urinary

tract.

Material and method. We report the case of a 2 year and 4 months old patient

who was diagnosed intrauterine with right hydronephrosis. Postpartum ultrasonography

showed progressive right hydronephrosis with progressive thickening of the bladder wall.

When the patient was one year and 5 months old, in other unit, it was performed

laparotomy with bladder biopsies and right ureterostomy. Histopathological finding was

Schwann’s cells proliferation. Further computed tomography scan evaluation revealed

progressive dimension growth of the bladder wall with a tumoral aspect. When the

patient was 2 year and 4 months old, we performed radical cystectomy with Bricker

urinary diversion.

Results. Postoperative evolution was favorable. The follow-up is necessary to

rule out other organs involvement of the disease.

Conclusions. The particularity of the case is the early manifestation of the

diseases and the primary localization of the bladder. Radical tumor excision

(cystoprostatectomy) with urinary diversion is the choice treatment for extensive

neurofibromatosis of the bladder with secondary hydronephrosis.
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Introducere.

Neurofibromul este o tumoră benignă ce derivă din tecile nervoase în urma

proliferării celulelor Schwann. Neurofibroamele vezicii urinare sunt o raritate, fiind

raportate doar cazuri izolate sau serii limitate în literatura medicală. Aproape toate

cazurile de neurofibroame ale vezicii urinare sunt asociate cu boala Recklinghausen

(neurofibromatoză generalizată tip I) şi foarte rar apar ca neurofibromatoză izolată

viscerală [6,12].

Neurofobromatoza generalizată se caracterizează prin prezenţa neurofibroamelor ,

structure ce se dezvoltă din celulele Schwann şi din fibroblaştii din stratul neurilemei din

nervii periferici [7]. Prevalenţa este de 1 la 3000 de nou născuţi şi este mai frecventă la

sexul masculin (raport pe sexe 3:1) [3,10]. Sunt cunoscute până în prezent două forme

ereditare nealelice. Neurofibromatoza tip I sau boala Recklinghausen (gena responsabilă

este localizată pe cromozomul 17) este o boală neurocutanată autozomal dominantă

clasică, în care, tumorile care afectează învelişurile nervilor periferici sunt asociate cu

leziuni cutanate crem-maronii caracteristice (pete “café au lait”) [1,7]. Boala se poate

asocia cu alte tumori ale sistemului nervos central (gliom optic, glioblastomul,

meningiomul etc.) sau tumori neuroendocrine (feocromocitom). Alte leziuni asociate

includ hematoame ale irisului (nodulii Lisch), pistruii cu densitate mare în jurul

mameloanelor şi axilar, macrocefalia neasociată cu hidrocefalie şi forme uşoare de retard

mintal. Rareori se asociază cu neurofibroame genitourinare cu punct de plecare în nervii

pelvini. Dintre determinările genitourinare ale neurofibromatozei, vezica urinară

reprezintă cea mai frecventă localizare. Neurofibromatoza tip II (gena incriminată este

localizată pe cromozomul 22) este de asemenea o boală autozomal dominantă, dar, în

care, neurofibroamele afectează exclusiv nervii acustici, de obicei bilateral. Nu se

asociază cu neurofibroame viscerale.

Neurofibroamele vezicii urinare se manifestă în copilărie sau la adultul tânăr şi

pot determina obstrucţie subvezicală, hematurie, incontinenţă, cistită cronică, obstrucţie

ureterală cu ureterohidronefroză secundară sau masă pelvină palpabilă [2,12]. În literatură

sunt raportate vârste de debut între 10 luni şi 69 de ani, mai mult de jumătate din cazuri

fiind copii [8]. În vezica urinară neurofibromatoza se dezvoltă din ganglionii autonomi ai



peretelui vezical, aceste tumori fiind pozitive pentru proteina S-100 şi colagenul IV în

studiile imunohistochimice [3,5].

Ocazional aceste tumori pot degenera malign transformându-se în

neurofibrosarcoame (aspectul tipic histopatologic este reprezentat de zone de

neurofibromatoză cu arii focale de neurofibrosarcom) [5].

Material şi metodă.

Vom prezenta cazul unui pacient de 2 ani şi 4 luni diagnosticat intrauterin cu

hidronefroză dreaptă. Controalele ecografice postpartum au evidenţiat

ureterohidronefroză dreaptă evolutivă şi îngroşarea progresivă a peretelui vezical (vezi

Fig. 1 şi 2). Cistografia micţională a evidenţiat vezică urinară omogen opacifiată, contur

net, fără reflux vezicoureteral pasiv sau activ bilateral. Scintigrafia a relevat aspectul

obstructiv de la nivelul sistemului colector renal drept (vezi Fig. 3).

Fig. 1. Ureterohidronefroză dreaptă grad III-IV (ecografie abdominală la vârsta de 8

luni).



Fig. 2. Îngrosare circumferenţială a peretelui vezical cu ureter drept dilatat juxtavezical

(ecografie abdominală la vârsta de 8 luni).

Fig. 3. Aspect de stază la nivelul sistemului colector renal drept (scintigramă renală la

vârsta de 8 săptămâni).

La vârsta de un an şi 5 luni, în altă unitate, s-a practicat laparotomie cu biopsii

vezicale şi ureterostomie cutanată dreaptă în continuitate. Rezultat histopatologic:

fascicule nervoase proliferate cu predominenţa celulelor Schwann cu nuclei elongaţi şi

dispoziţie ondulantă. Aspectele pledează pentru neurofibrom.

Evaluarea tomografică ulterioară a evidenţiat creşterea în dimensiuni a peretelui

vezical cu aspect tumoral (vezi Fig. nr 4).



Fig. 4. Vezică urinară cu pereţi mult îngroşaţi şi dezvoltare predominant interrecto-

vezicală unde grosimea este de 22 mm. Ureterele sunt înglobate în procesul tumoral dar

cu păstrarea diametrului normal al uretrului stâng. Ureterohidronefroză dreapta

reziduala grad III. (aspect tomografic la vâsta de 2 ani).

La vârsta de 2 ani şi 4 luni pacientul a a fost internat în clinica noastră. Examenul

clinic a evidenţiat dezvoltare fizică si psihică în concordanţă cu vârsta şi absenţa

stigmatelor bolii Recklinghausen (absenţa nodulilor cutanaţi caracteristici, a petelor

“café au lait” sau a nosulilor Lisch) sau a determinarilor neurofibromatoase în alte

organe.

După pregătirea properatorie corespunzătoare, în clinica noastră, s-a practicat

cistectomie radicală cu derivaţie urinară tip Bricker.

Rezultate.

Evoluţia postoperatorie a fost favorabilă cu reluarea tranzitului intestinal in ziua a

doua postoperator, cu suprimarea cateterelor ureterale şi apareierea sistemului stomic la

două săptămâni postoperator şi externare la trei săptămâni de la internare.

Diagnosticul histopatologic macroscopic a evidenţiat piesă de cistectomie radicală

care prezintă pereţi vezicali îngroşaţi difuz (până la 30mm) cu aspect cenuşiu-translucid

pe suprafaţa de secţiune şi consistenţă fermă. Microscopic sunt descrise interstiţii

musculare (vezi Fig. 6) şi corion mucosal (vezi Fig. 7) marcat destinse prin prezenţa a

numeroase formaţiuni nodulare, circumscrise având caractere cito-arhitecturale de

neurofibroame plexiforme şi care se extind în stroma prostatică(vezi Fig. 5) şi în ţesutul

adipos perivezical (vezi Fig. 8), cu respectarea veziculelor seminale; parcelar, în

cuprinsul formaţiunilor tumorale, arii restrânse de modificări epitelioide ale celulelor

Schwann (vezi Fig. 9). Concluzie: neurofibromatoză segmentară de tip plexiform.



Fig. 5. Afectare ţesut prostatic. HE 5x.

Fig. 6. Tunică musculară disociată prin leziuni neurofibromatoase. HE 5x.

Fig. 7. Leziune neurofibromatoasă extinsă în corionul mucoasei vezicale. HE 5x.



Fig. 8. Leziune neurofibromatoasă dezvoltată în ţesut adipos perivezical. HE 5x.

Fig. 9. Neurofibrom plexiform: detaliu HE - modificări epitelioide ale celulelor Schwann.

10x

Fig. 10. Neurofibrom plexiform dezvoltat intramural: detaliu. HE 5x



Concluzii.

Neurofibromatoza vezicii urinare este o afecţiune rară, dar vezica urinară

reprezintă cea mai frecventă localizare de la nivelul aparatului genitourinar [3].

Neurofibromul vezicii urinare se poate manifesta ca leziune izolată (rar) sau ca

parte componentă a neurofibromatozei generalizate tip I (boala Recklinghausen). Această

tumoră mezenchimală benignă poate determina obstrucţie subvezicală sau ureterală,

infecţii recurente ale tractului urinar, hematurie sau masă tumorală pelvină palpabilă

[2,6,12]. Majoritatea neurofibroamelor sunt de tip plexiform şi se localizează, frecvent, la

nivelul orificiilor ureterale sau la nivelul colului vezical [5].

Particularităţile cazului prezentat sunt manifestarea precoce a bolii (diagnosticul

intrauterin al ureterohidronefrozei drepte) şi localizarea primară vezicală a

neurofibromatozei (afectarea unică a vezicii urinare; lipsa stigmatelor bolii

Recklinghausen).

Ecografia şi examenul computer tomograf au evidenţiat îngroşarea progresivă a

peretelui vezical cu ureterohidronefroză dreapta secundară. Aceste examene sunt utile în

stabilirea extensiei afecţiunii, însă nu există modificări caracteristice diagnostice (leziuni

similare pot fi întălnite şi în pseudotumori inflamatorii sau leiomiomul vezicii urinare)

[3,11]. Diagnosticul de certitudine aparţine anatomiei patologice ce evidenţiază

proliferarea celulelor Scwann din teaca nervoasă.

Excizia tumorală radicală (cistoprostatectomie) şi derivaţia urinară sunt

tratamentul indicat în neurofibromatoza extensivă a vezicii urinare cu hidronefroză

secundară. Urmărierea la distanţă este necesară pentru evaluarea implicării altor organe în

cadrul neurofibromatozei. De asemenea, fiecare caz de neurofibromatoză generalizată

trebuie investigat urologic atunci când apar simptome urinare. Simptomele sunt

secundare obstrucţiei tractului urinar sau disfuncţiei neurologice prin afectarea nervilor

vezicii urinare [6].

Tratamentul neurofibromatozei vezicii urinare este influenţat de extensia

leziunilor neurofibromatoase stabilită prin investigaţiile imagistice (ecografie, tomografie

computerizată sau rezonanţă magnetică nucleară) şi variază de la simpla supraveghere

sau rezecţii transuretrale în leziunile mici, segementare, până la cistectomie parţială sau

cistoprostatectomie totală cu derivaţie urinară în formele difuze, extensive cu



defuncţionalizare vezicală şi/sau obstrucţie ureterală (precum în cazul prezentat)

[2,4,6,8,9,11].
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