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Angiofibrom celular.
Caz rar de tumoră pelviperitoneală în formă de clepsidră

Cellular angiofibroma.
Case report of a pelvi-perineal sandglass shape tumor in a male patient
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Abstract. Cellular angiofibroma is a rare beningn tumor, recently described and the majority
of cases are female patients. We report a case of a male patient with a pelvi-perineal sandglass
shape tumor, histopathologically diagnosed as a cellular angiofibroma. The 56 years old male
patient with no significant medical history was admitted in our clinic for an intertesticular
round, painless and mobile tumor, raised and growth in the last six months. The ultrasound
examination revealed a round tumor composed by a succesion of hyper- and hypoechoic
concentric layers. It appeared like a perineal benign tumor and excision was decided. During
disection we discovered that the tumor was extending by a isthmus like narrow portion
through the urogenital diaphragm into the pelvis. We excised the perineal portion of tumor
and a MRI scan was performed subsequently. This confirmed presence of a 11/6cm pear
shape remnant tumor in the pelvis, well circumscribed, extending through perineum. In a
second intervention by bipolar ( hypogastric and perineal) approach the entirely restant tumor
was excised in one piece. While dissecting the isthmus of tumor a 1cm rectal wall
dilaceration was produced. It was sutured and a left temporary colostoma was performed to
protect the suture. The bowel was restored 3 months after tumor excision. The patient has a
good, uneventfull evolution with no complaints. Histopathologic diagnosis is cellular
angiofibroma, confirmed by immunohistochemical stains. Cellular angiofibroma is a rare
condition and the urologist should be advised about it. Even when a lesion is considered to be
benign a complete radiological assesment should be performed. This allows planning the
surgical intervention and minimizing the surgical trauma. The treatment is complete surgical
removal of the tumor mass. The surgical technique may vary from simple excision to
laborious intervention, depending on size and location of cellular angiofibroma tumor.
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Introducere. Angiofibromul celular este o entitate patologică recent descrisă, primele cazuri
fiind raportate în 1997 de către Nucci şi colab.[1]. Reprezintă un tip particular de tumoră
benignă care se distinge în cadrul angiofibroamelor prin celularitate crescută. Criteriile
morfologice de diagostic sunt proliferarea de fibrocite cu aspect fusiform, abundenţa de fibre
conjuctive, densitate mare a vaselor sanguine cu pereţi îngroşaţi, uneori hialinizaţi.
Caracteristicile imunohistochimice sunt: reacţii pozitive pentru CD34 (glicoproteină de
suprafaţă), vimentină (proteină aparţinând citoscheletului), receptori de estrogeni şi
progesteron pozitive; reacţii negative pentru S100 (marker celule dendritice) şi desmină
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(proteină a sarcomerelor) [1,2]. Acest tip de tumori a fost descris predominant la femei, la
nivelul organelor genitale (angiofibrom celular al vulvei) [1]. De cele mai multe ori sunt
tumori rotunde , bine delimitate, relativ uşor de excizat. Datorită compresiunii asupra
organelor învecinate şi datorită tendinţei de recidivă [1] tratamentul recomandat conform
datelor actuale este excizia chirurgicală completă [1,2].

În cele ce urmează vom relata cazul unui bărbat cu tumoră pelviperineală sub formă de
clepsidră care histopatologic şi imunohistochimic s-a dovedit a fi angiofibrom celular.

Material şi metodă. Pacientul MG în vîrstă de 56 de ani, fără antecedente personale şi
heredo-colaterale semnificative a fost internat în clinică pentru o formaţiune tumorală
perineală situată median intertesticular (fig. 1). Aceasta a apărut şi s-a dezvoltat treptat în
aproximativ 6 luni. La palpare formaţiunea a fost bine delimitată, de formă rotundă,
consistenţă elastică, mobilă faţă de planurile adiacente, nedureroasă. Tactul rectal nu a relevat
modificări. În afara prezenţei formaţiunii pacientul nu avea alte acuze, nici tulburări
micţionale, nici sexuale.

.

Fig.1 Formaţiune tumorală perineală situată Fig. 2 Aspectul ecografic multistratificat
median intertesticular

Examinarea ecografică a confirmat existenţa unei formaţiuni solide, de formă rotundă, de
5,48 cm diametru, bine delimitată, fără a interesa structurile anatomice învecinate (bursele
scrotale şi testiculele, corpii cavernoşi, corpul spongios cu uretra) (fig 2,4). Structural au fost
evidenţiate straturi succesive hiper şi hipoecogene (fig 2). Pentru a ne asigura că formaţiunea
nu are legătură cu uretra am efectuat uretrografie ascendentă, care a evidenţiat doar discretă
comprimare a uretrei , fără extravazare de substanţă de contrast (fig 3) şi uretroscopie care nu
a descoperit modificări endouretrale până la nivelul unghiului penoscrotal. Nu a fost posibil
depăşirea acestui nivel datorită compresiei uretrale extrinseci.
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Fig. 3 Uretrografia ascendentă cvasinormală Fig. 4 Ecografic uretra nu este
interesată de procesul tumoral

Conform acestor date am considerat că formaţiunea este o tumoră perineală cu caractere de
benignitate, posibil fibrom/ lipom şi a fost decisă excizia sa. Cu pacientul în poziţie
ginecologică s-a practicat incizie mediană centrată pe formaţiune. În timpul disecţiei (fig.5) cu
scopul de a o izola am constatat că formaţiunea se îngustează treptat, se insinuează între
rădăcinile corpilor cavernoşi, posterior de bulbul corpului spongios, iar printr-o prelungire sub
formă de istm pătrunde în pelvis. Deoarece nu aveam cunoştinţă despre amploarea extensiei
pelvine a tumorii şi pentru că nici pacientul nu fusese pregătit pentru o intervenţie
abdominală, am decis şi am practicat doar rezecţia acestei porţiuni perineale a tumorii (fig.6)

Fig.5 Disecţia formaţiunii perineale Fig.6 Plaga operatorie după excizia porţiunii
perineale a tumorii

În următoarele zile pacientul a efectuat urografie intravenoasă care a avut un aspect normal
şi examinare RMN care a confirmat prezenţa în pelvis a unei formaţiuni tumorale piriforme
de 11/6 cm cu caractere de benignitate. Aceasta era situată posterolateral stânga de rect
(fig.7,8), străbătea diafragma urogenitală şi se termina printr-o mică formaţiune de 2/3 cm în
perineu (bontul rămas după rezecţia primei porţiuni). În acest timp a fost obţinut şi rezultatul
examenului histopatologic al primei piese excizate care a fost de angiofibrom celular. Pentru a
garanta acest diagnostic a fost demarată şi examinarea prin teste imunohistochimice.
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Fig. 7Apect RMN al porţiunii pelvine Fig.8 Aspect RMN al porţiunii pelvine a tumorii
-plan transversal plan frontal – se remarcă prelungirea

spre perineu
S-a decis excizia tumorii restante. Intervenţia a început prin abord hipogastric, disecându-se

formaţiunea până la nivelul planşeului pelvin, când a devenit necesar abordul bipolar (fig.9)

Fig.9 Abordul bipolar al tumorii Fig.10 Extragerea tumorii pe cale perineală

S-a incizat din nou perineul prin cicatricea de la prima intervenţie, a fost disecat bontul
restant şi porţiunea istmică a tumorii, ce străbătea diafragma urogenitală. Acesta a fost
momentul tehnic cel mai dificil al intervenţiei. Datorită aderenţei intime a istmului tumoral la
peretele rectal (din care este posibil să se fi dezvoltat) şi pentru că se urmărea o excizie
completă a tumorii s-a produs o dilacerare a peretelui rectal de aproximativ 1cm. Aceasta a
fost suturată. După extragerea formaţiunii, realizată tot prin incizia perineală (fig.10) s-a
practicat o coloproctie temporară stângă terapeutică pentru protecţia suturii rectale [3].
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Fig 11 Închiderea plagii abdominale Fig.12 Sutura plăgii perineale
se remarcă şi coloproctia stângă

Rezultate şi discuţii. Evoluţia postoperatorie a fost simplă. În afară de complicaţia
intraoperatorie amintită nu s-au înregistrat complicaţii imediate sau tardive. După 3 luni a fost
reinternat , controlul RMN nu a identificat recidivă tumorală şi s-a efectuat reintegrarea
circuitului intestinal. Piesele operatorii au avut suprafaţă netedă, au fost bine delimitate, fără a
avea o capsulă proprie, de aspect piriform (fig.13,14), iar tumora iniţială reconstituită avea
formă de clepsidră. Structura macroscopică era multiplu lamelară din straturi suprapuse cu
aspect de ”bulb de ceapă”suprafaţă netedă.

Fig.13 Piesa perineală secţionată (de la Fig.14 Piesa pelvină cu istmul de unire şi bontul
prima intervenţie) perineal (de la intervenţia a doua)

Histopatologic a fost stabilit diagnosticul de angiofibrom celular (fig.15,16) , susţinut şi de
testele imunohistochimice: CD34 negativ în celule, pozitiv în vase, ER (receptor de estrogen)
pozitiv, PGR (receptor de progesteron) pozitiv; S100 negativ, MNF 116 (pancitokeratina)
negativ, antigen nuclear de proliferare celulară Ki67 negativ.
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Coloraţie hematoxilină-eozină obiectiv ×10 Coloraţie hematoxilină-eozină obiectiv× 10

Fig.15 Aspect microscopic Fig. 16 Aspect microscopic
Proliferarea fibrocitelor, depozite de fibre Proliferare celulară, densitate crescută

conjunctive de vase sanguine cu pereţi îngroşaţi, hialini

Particularitatea cazului nostru constă în forma deosebită a tumorii operate în clepsidră,
având cele două părţi principale situate în spaţii anatomice bine separate. Nefiind avizaţi
asupra acestui fapt nu am anticipat această formă şi au fost necesare două intervenţii pentru
excizia completă a formaţiunii.

O problemă persistentă de la prima consultare a pacientului până la obţinerea rezultatului
examenului histopatologic cu imunohistochimie a fost aceea a diagnosticului diferenţial.
Dacă la examinarea clinică ne-am gândit la hidrocel, lipom, tumoră uretrală, colecţie
intrascrotală, triorhie, după efectuarea ecografiei ne-am orientat spre posibilă tumoră
fibrolipomatoasă perineală; descoperirea intraoperatorie a prelungirii pelviene a impus
diferenţierea chiar şi cu o hernie perineală (formaţiunea avea slabă pulsiune la tuse - prima
operaţie desfăşurându-se sub rahianestezie- şi aparentă reductibilitate parţială). Postoperator,
la nivelul diagnosticului histopatologic, au fost necesare teste imunohistochimice pentru
excluderea altor tumori (angiomixom, angiomiofibroblastom), pentru confirmarea
caracterului benign (antigen nuclear de proliferare celulară Ki67 negativ) şi cele pentru
confirmarea angiofibromului celular.

Am optat pentru coloproctia temporară la nivelul sigmoidului, cu întreruperea circuitului
intestinal pentru a evita posibile complicaţii supurative într-o regiune anatomică vulnerabilă,
în special după disecţia extensivă care fusese efectuată. Toate acestea - dificultăţile de
diagnostic, de tehnică chirurgicală implicate de forma tumorii, complicaţia intraoperatorie, ne
amintesc cuvintele Profesorului Proca referitoare la spaţiul pelvisubperitoneal: ”zona aceasta
este foarte bine delimitată anatomic, dar din punct de vedere patologic rămîne – până la un
punct - ţara nimănui sau dimpotrivă, a mai multor specialişti, cum ar fi chirurgul, ginecologul,
proctologul şi, nu în ultimul rând urologul.”4

Concluzii. Angiofibromul celular este o boală rară, iar urologul trebuie să fie avizat de
existenţa sa, deoarece are frecvent localizare în sfera urogenitală iar tratamentul constă în
excizie chirurgicală completă. Chiar dacă o tumoră poate părea benignă şi bine limitată este
preferabil sa fie investigată complet imagistic pentru a aprecia exact extensia sa. Astfel se
poate pregăti minuţios intervenţia chirurgicală spre diminuarea suferinţei pacientului şi a
efortului operator. Intervenţiile pot varia de la simple excizii la operaţii complexe în funcţie
de dimensiuni şi localizare.
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Rezumat. Angiofibromul celular este o tumoră benignă rară, majoritatea cazurilor fiind
diagnosticate la femei, afectând organele genitale. Diagnosticul este stabilit histopatologic şi
prin reacţii imunohistochimice. Din datele publicate până în prezent tratamentul este
chirurgical cu excizia completă a tumorilor, datorită tendinţei lor de expansiune şi recidivare.
Prezentăm cazul unui pacient cu tumoră pelviperineală în formă de clepsidră al cărei
diagnostic histopalogic a fost angiofibrom celular. Pacientul de sex masculin, în vârstă de 56
de ani a fost internat pentru formaţiune tumorală perineală intertesticulară de 5,5 cm diametru
cu caractere clinice şi ecografice de benignitate. S-a decis excizia sa. Intraoperator s-a
constatat că se prelungeşte spre pelvis printr-o porţiune ingustată sub formă de istm. Prin
RMN se confirmă prezenţa unei formaţiuni tumorale pelvine de 11/6 cm prelungită spre
perineu printr-un istm. Se intervine prin abord bipolar (hipogstric şi perineal)şi se excizează
tumora în întregime. Histopatologic este stabilit diagnosticul de angiofibrom celular susţinut
şi de teste imunohistochimice. Evoluţia postoperatorie a fost favorabilă. Singura complicaţie a
survenit intraoperator şi a constat în dilacerarea de 1cm a peretelui rectal în timpul disecţiei
istmului tumoral. Pentru aceasta s-a practicat o coloproctie temporară, iar circuitul intestinal a
fost restabilit după controlul de 3 luni când prin RMN nu s-a constatat recidivă tumorală.
Deoarece tumorile de acest tip sunt tratate chirurgical iar localizarea lor implică frecvent sfera
uro-genitală, urologul trebuie să fie avizat asupra existenţei lor. Investigaţiile imagistice
permit aprecierea corectă a dimensiunilor, extensiei şi formei tumorale pentru o strategie
terapeutică adecvată care să asigure reducerea traumei chirurgicale şi a efortului operator.
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