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Rezumat

Introducere. Cancerul vaginal este o afecţiune rară. Uneori, cancerul de vagin poate evolua local

cu invazie masivă a organelor vecine, în absenţa oricărei diseminări secundare.

Pacient şi tehnică chirurgicală. Este prezentat cazul unei paciente cu retenţie acută de urină

printr-o formaţiune tumorală situată în 1/3 medie a peretelui vaginal anterior. Examenul cistoscopic

evidenţiază invazia în trigonul vezical. Biopsia extemporanee a confirmat diagnosticul de carcinom

epidermoid. Consultul oncologic opinează, având în vedere caracterul invaziv al tumorii şi

complicaţia obstructivă urinară apărută, pentru rezolvarea chirurgicală primară, urmând să efectueze

iradiere postoperator. S-a intervenit chirurgical şi s-a practicat exenteraţie pelvină anterioară cu

limfodisecţie pelvină, reconstrucţie vaginală totală cu lambou musculo-cutan de gracilis bilateral,

derivaţie urinară continentă la piele tip Indiana, transpoziţie de ovare.

Rezultate. Evoluţia postoperatorie a fost simplă. Examenul histopatologic a arătat carcinom cu

celule epidermoide T4aN0M0G3. Urografia efectuată la 3 luni arată aparat urinar superior de aspect

normal. Pacienta se autosondează la interval de 4 ore. Afirmativ, şi-a reluat activitatea sexuală. A

efectuat iradiere loco-regională cu caracter adjuvant.

Concluzii. Tratamentul chirurgical poate fi opţiunea iniţială în cancerul vaginal invaziv. Chirurgia

reconstructivă - vaginală, derivaţia urinară continentă, prezervarea funcţiei ovarelor - are un rol

deosebit în ameliorarea calităţii vieţii şi menţinerea imaginii corporale la bolnavii cu afecţiuni

oncologice ale organelor pelvine, care impun exereză lărgită.

Cuvinte cheie: cancer vagin, chirurgie reconstructivă, Indiana pouch.
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Abstract

Backround. Carcinoma of the vagina is a very rare disease. Primary vaginal carcinoma tends to

spread by local invasion of the adjacent pelvic organs (without any kind of metastases) and

secondarily through lymphatic channels. The aim of this report is to add observations concerning

the surgical treatment of this rare occurrence of carcinoma.

Case report. The 33-years old patient’s history began with an acute urinary retention which

imposed bladder catheterization. Local examination revealed a 3/3 cm solid mass on the middle

third of the anterior vaginal wall, invasive in the urinary bladder. Cystoscopical examination

confirmed the tumor invasion in the trigon. Biopsy specimens of the tumor and histhological

examination revelead carcinoma. Anterior pelvic exenteration with pelvic lymph nodes dissection

and total colpectomy was performed and the patient underwent an continent urinary diversion to the

skin (modified Indiana pouch), ovary transposition, vaginal reconstruction with gracilis

myocutaneous flaps. Postoperative evolution was uneventful.

Conclusions. Organ reconstruction surgery including continent urinary diversion, vaginal

reconstruction will significantly improve the quality of life and don’t change the body image of the

patients after pelvic major surgical procedures such pelvic exenteration.

Key words: vaginal cancer, surgical treatment, Indiana pouch.

Introducere

Carcinomul primar vaginal a fost descris prima oară de Cruveilhier în 1826. Tumorile

maligne cu localizare vaginală pot fi tumori primare sau metastatice. Aproximativ 80% dintre

tumorile maligne vaginale sunt metastatice [1], în primul rând de la nivelul colului uterin sau

endometrului. Incidenţa carcinomului vaginal primar este de 1-2% dintre tumorile ginecologice

maligne, situându-se pe locul 5 ca frecvenţă după cancerul de uter, col, ovar şi vulvă.

Prezentare de caz

Pacienta N.E., în vârstă de 33 de ani, acuză de cca două luni, dureri vaginale la contactul

sexual, mici sângerări vaginale şi senzaţie de corp străin. Cu două săptămâni înainte de internarea în

clinica noastră a dezvoltat un episod de retenţie acută de urină pentru care i s-a montat în alt

serviciu sondă uretrovezicală permanentă. Examenul local, efectuat la internare, a evidenţiat o masă

tumorală de 3/3 cm, dură, situată în 1/3 medie a peretelui vaginal anterior, invazivă şi fixată la

vezica urinară.
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Fig.1. Aspect UIV preoperator.

Ganglionii limfatici inghinali nu sunt decelabili clinic şi ecografic. Urografia efectuată a evidenţiat

aparat urinar de aspect normal (Fig. 1). Examenul uretrocistoscopic, sub anestezie rahidiană, a

permis evidenţierea unor arii congestionate de mucoasă vezicală cu retracţia mucoasei la nivelul

trigonului, în zona corespunzătoare tumorii vaginale. Examenul cu valve vaginale a confirmat

prezenţa masei tumorale la nivelul 1/3 medii a peretelui vaginal anterior. Biopsia extemporanee

efectuată (Dr. Hortopan Monica) relevă: carcinom cu celule scuamoase. După o prealabilă pregătire

operatorie s-a intervenit chirurgical, în echipă mixtă (urolog, chirurg oncolog şi chirurg plastician)

cu următorul plan operator: 1) exenteraţie pelvină anterioară (incluzând colpectomie radicală cu

vulvectomie totală), 2) limfodisecţie pelvină, 3) reconstrucţia vaginală totală cu lambouri musculo-

cutane de muşchi gracilis bilateral, 4) derivaţie urinară continentă cu stomă parietală tip Indiana şi

5) prezervarea şi transpoziţia ovarelor.

Prezentarea succintă a tehnicii chirurgicale

Intervenţia s-a desfăşurat în poziţie de litotomie, sub anestezie generală cu I.O.T. (Dr.

Ungureanu D.). Abordul pentru timpul abdominal s-a făcut prin laparotomie mediană pubo-

xifoidiană.

Prezervarea şi transpoziţia ovarelor (3,4)

Fig.2. Anatomia regiunii anexiale stângi.
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A. Izolarea ovarelor şi trompelor(Fig 3)

Fig 3. Locul de secţionare a trompei şi ligamentului utero-ovarian (1).

Deschiderea foiţei peritoneale a ligamentului larg, pe partea dreaptă. Izolarea, clamparea,

secţionarea aproape de corpul uterin a trompei, unor ramuri din vasele uterine, ligamentului utero-

ovarian. Se peritonizează capătul secţionat al ligamentului utero-ovarian, vasele şi trompa.

Peritoneul de-a lungul ligamentului infundibulo-pelvic se secţionează, permiţând izolarea ovarului

pe pediculul lombo-ovarian lung care poate fi uşor mobilizat. Se procedează identic pe partea

stângă.

B. Transpoziţia ovarelor (Fig 4)

Fig.4. Transpoziţia ovarelor pe pedicolul lombo-ovarian.

Se incizează peritoneul paracolic şi se mobilizează ceco-colonul ascendent. Ovarul drept se

mobilizează pe pedicolul său şi se aşează posterior de colon, confecţionându-se subhepatic un

„buzunar” din peritoneul parietal posterior. Ovarul este fixat şi acoperit de peritoneul parietal. Se

procedează identic pe partea stângă unde ovarul se fixează posterior de flexura stângă a colonului.

2. Limfodisecţia pelvină

Ligamentul rotund de pe partea dreaptă este secţionat şi suturat. Ureterul drept este disecat

până la joncţiunea ureterovezicală apoi secţionat; porţiunea distală se ligaturează. Se secţionează

peritoneul de-a lungul vaselor iliace externe; se îndepărtează ţesutul limfogrăsos de pe cca. 4 cm de

artera iliacă comună dreaptă, artera şi vena iliacă externă, artera iliacă internă. Artera vezicală

superioară se secţionează şi se ligaturează. Se disecă ţesutul limfogrăsos din fosa obturatorie

dreaptă. Se procedează similar pe partea stângă. Ţesutul limfogrăsos se trimite la anatomie

patologică.
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3. Exenteraţia pelvină anterioară

Scopul acestui timp operator este extirparea uterului, vezicii urinare, porţiunea terminală a

ureterelor, uretrei, vaginului şi vulvei. Intervenţia cuprinde doi timpi operatori: exenteraţia

supralevatorie şi exenteraţia infralevatorie, executate în cazul nostru de aceeaşi echipă operatorie.

A. Exenteraţia supralevatorie. Peritoneul este incizat la nivelul fundului de sac Douglas. Se

secţionează/ligaturează ligamentele uterosacrate. Se mobilizează vaginul de pe rect. Arterele

vezicale superioare sunt deja secţionate. Sunt izolate, secţionate, ligaturate arterele vezicale

inferioare şi arterele uterine, ligamentele cardinale, ţesutul paravaginal de pe partea dreaptă apoi

stângă. Colul vezical şi uretra sunt curăţite de ţesutul limfogrăsos. Se incizează fascia endopelvină

parietală şi se secţionează între ligaturi complexul venos dorsal.

Se trece la timpul perineal (Exenteraţia infralevatorie).

B. Colpectomia radicală cu vulvectomie totală

Se practică o incizie circumferenţială la introitusul vaginal, incluzând orificiul uretral şi

labiile mici, dar conservând clitorisul. Se disecă şi se mobilizează vaginul, iniţial posterior

detaşându-l de rect, lateral, apoi anterior spre pubis. Muşchii ridicători anali sunt secţionaţi anterior

de rect, permiţând ridicarea în bloc a întregii piese (Fig 5 a,b).

Fig.5. Piesa operatorie. Se pot observa uterul, vaginul (a) şi tumora care invadează vezica urinară

(b).

4. Reconstrucţia vaginală totală din lambouri musculocutane de gracilis bilateral (Mc Crow,

1973-6,).

Se incizează coapsa în porţiunea distală, identificându-se porţiunea tendinoasă a muşchiului

gracilis, care se secţionează apoi se mobilizează proximal. Se izolează un lambou cutanat elipsoid

de 14 cm lungime şi 8 cm lăţime pe faţa internă a coapsei respective, centrat pe muşchiul gracilis.
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Fig.6. Izolarea lamboului musculocutan

de gracilis pe partea dreaptă.

Se practică aceleaşi manevre pe partea opusă, cu identificarea şi prezervarea pedicolului

muscular din artera circumflexă femurală. Se realizează un tunel subcutanat între polul superior al

inciziei şi introitusul vaginal. Prin acest tunel se trece lamboul cutanat şi muşchiul gracilis, având

grijă să fie liber de orice tensiune. Cele două lambouri sunt rotite posterior, astfel situându-se între

picioarele bolnavei.

Fig.7. Sutura marginilor posterioare ale lambourilor

în vederea confecţionării neovaginului.

Se face apoziţia marginilor posterioare

a celor 2 lambouri şi sutura cu surget continuu

de Vicryl 3-0, creându-se un pouch ce va

mima vaginul.

Fig.8. Sutura marginilor anterioare ale

lambourilor musculocutane de gracilis.

Pouch-ul se completează prin sutura marginilor anterioare şi se introduce în cavitatea

pelvină prin rotaţie posterioară şi transpoziţie.
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Fig.9. Marginile proximale ale lambourilor

sunt suturate la plaga perineală, iar cele distale

sunt ancorate în pelvis.

5. Construcţia rezervorului urinar continent cu stoma parietală, tip Indiana(7)

Se mobilizează şi se izolează ileonul distal (10 cm), cecul, colonul ascendent pe cca. 25 cm.

(Fig. 10).

Fig.10. Porţiunea de intestin desemnată

confecţionării rezervorului urinar.

Se reface continuitatea ileocolică. Se practică o detubulare parţială a porţiunii distale a

colonului pe 8 cm. Ureterele sunt implantate în colon după tehnica Le Duc Camey utilizându-se

stenturi Ch 6.

Fig.11. Implantarea ureterovezicală Fig. 12. Teniotomii efectuate la nivelul

după tehnica Le Duc Camey. Rezervorului (8).
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Ileonul este plicaturat cu fire separate de Silk 4-0 puse pe marginea antimezenterică (Fig.13)

la un centimetru distanţă un fir de altul. Se fac teniotomii transverse (Alcini) la 3 cm pe tenia coli şi

omentalis.

Fig.13. Mecanismul de continenţă.

Se închide rezervorul cu surjet de PDS 3-0. Ileonul terminal se scoate în ileostomie.

Examenul histopatologic confirmă carcinom cu celule scuamoase pT4aN0M0G3.

Pacienta a urmat iradiere locoregională cu 50 Gy la Institutul Oncologic Bucureşti.

Rezultate

Evoluţia postoperatorie a pacientei a fost simplă.

Fig.14. Aspect urografic la 3 luni postoperator.

În prezent se află la 18 luni postoperator cu o bună inserţie socială, familială şi sexuală.

Discuţii

Opţiunile de tratament pentru carcinomul cu celule scuamoase cu localizare primară

vaginală sunt: chirurgia şi /sau iradierea. Tratamentul chirurgical poate varia de la excizie locală la

exenteraţie; radioterapia se poate aplica sub formă de brahiterapie şi/sau iradiere externă cu doze de

75-80 Gy. Tratamentul chirurgical se poate asocia cu iradierea. Tratamentul de elecţie se bazează pe

starea generală a pacientei, localizarea tumorii în vagin, stadiul clinic al tumorii, extensia bolii.

În literatura de specialitate sunt semnalate doar trei institute care utilizează tratamentul chirurgical

la peste 50% dintre pacientele cu cancer de vagin [10]. Tratamentul chirurgical cu intenţie curativă

este indicat în stadiile FIGO I, stadii mici II şi cazuri selecţionate stadiul IV, în acest ultim stadiu
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aplicându-se tratamentul chirurgical doar în situaţiile când se poate efectua exenteraţia chirurgicală.

Rezultatele tratamentului chirurgical s-au îmbunătăţit substanţial; [2] Brunschwig în 1965

raportează o mortalitate postoperatorie de 16% şi o rată de supravieţuire la 5 ani de 20%; în 1989

Morley declară o mortalitate postoperatorie de 2% şi o supravieţuire la 5 ani de 61%. Supravieţuirea

la 5 ani [9]: Stadiul 0: 96%, Stadiul I : 73%, Stadiul II : 58%, Stadiul III: 36%, Stadiul IV: 36%.

Autorii care indică iradierea ca formă principală de tratament (citaţi de [1]) declară că au obţinut o

supravieţuire la 5 ani pentru stadiul I de 68%, stadiul II 48%, stadiul III 34%, stadiul IV 19%.

Referitor la pacienta pe care am prezentat-o mai sus, opţiunea pentru radioterapie nu a putut fi luată

în considerare din cauza caracterului invaziv al tumorii în trigonul vezical şi retenţiei de urină

secundare. Exereza chirurgicală largă şi reconstrucţia de rezervor urinar, vagin şi prezervarea

funcţiei ovariene au reprezentat o soluţie terapeutică optimă pentru pacientă, iar iradierea cu

caracter adjuvant (50 Gy) constituie o măsură terapeutică de consolidare a tratamentului chirurgical.

Concluzii

Chirurgia reconstructivă incluzând reconstrucţia vaginală şi confecţionarea unui rezervor urinar

continent vor ameliora calitatea vieţii pacienţilor cu proceduri de exereză majore pe organele

pelvine. Transpoziţia ovarelor permite prezervarea funcţiei acestora, chiar în situaţia în care se

impune iradierea locoregională.

Bibliografie

1. WIEBREN A., TJALMA A. – The role of surgery in invasive squamous carcinoma of the

vagina Gynecology Oncology 81,360-365,2001

2. BARDAWIL TAREK – Surgical treatment of vaginal cancer. www.emedicine.com ,2006

3. GERSHENSON D.M. – Fertility sparing surgery for malignancies in women. J of National

Cancer Institute Monographs, N.34, 2005.

4. THIBAD E. – Preservation of ovarian function by ovarian transposition before pelvic

irradiation during childhood. J Ped, Dec, 1992, 121(6)880-4.

5. STOCK R. – A 30-year experience in the management of primary carcinoma of the vagina:

analysis of prognostic factors and treatment modalities. Gynecologic Oncology, 56,

1995,45-52.

6. NASTALA CHET, JOHN MC CRAW, ANN MC MELLIN – Vaginal reconstruction using

the gracilis myocutaneous flap. În „Reconstructive and plastic surgery of the external

genitalia”.sub redacţia Ehrlich & Alter WB Saunders Company, 1999,p237-244



10

7. GLÜCK G., GLÜCK M., CIUREA S., ALAMĂ A. – Conversia unei ureterostomii în

derivaţie urinară continentă tip Indiana. Revista Romînă de Urologie, Vol.3, nr.1, 1996,

pag.19.

8. GALLUCCI M. – Amplified Indiana pouch with multiple teniamyotomies. Urology, Vol.67,

nr.1, January 2006, pag.93-96.

9. Vaginal Cancer, http://health.enotes.com/cancer-encyclopedia/vaginal-cancer

10. KIRKBRIDE P., FYLES A., RAWLING G.A., MANCHUL L., LEVIN W., MURPHY

K.J., SIMM J. – Carcinoma of the vagina-experience of the Pricess Margaret Hospital

(1974-1989), Gynecolgic Oncology 2001, 56,435-443

Lista figurilor:

Fig.1. Aspect UIV preoperator.

Fig.2. Anatomia regiunii anexiale stângi.

Fig 3. Locul de secţionare a trompei şi ligamentului utero-ovarian (1).

Fig.4. Transpoziţia ovarelor pe pedicolul lombo-ovarian.

Fig.5. Piesa operatorie. Se pot observa uterul, vaginul şi tumora care invadează vezica urinară.

Fig.6. Izolarea lamboului musculo-cutan de gracilis pe partea dreaptă

Fig.7. Sutura marginilor posterioare a lambourilor în vederea confecţionării neovaginului

Fig.8. Sutura marginilor anterioare a lambourilor musculo-cutane de gracilis.

Fig.9. Marginile proximale ale lambourilor sunt suturate la plaga perineală, iar cele distale sunt

ancorate în pelvis.

Fig.10. Porţiunea de intestin desemnată confecţionării rezervorului urinar.

Fig.11. Implantarea uretero-vezicală după tehnica Le Duc Camey.

Fig 12. Teniotomii efectuate la nivelul rezervorului.

Fig.13. Mecanismul de continenţă.

Fig.14. Aspect urografic la 3 luni postoperator.


