
Revista Română de PediatRie – Volumul lXVIII, Nr. 3, An 2019222

Corresponding author:
Asist. Univ. Dr. Irina Ciomaga
E-mail: irinaciomaga@yahoo.com

Masă tumorală abdomino-pelvină la o adolescentă 
– prezentare de caz

Irina Mihaela Ciomaga1,5, Mădălina Mardare1,5, Ştefana Cristina Dupa1,5, 
Cristina Alexa2, Doina Mihăilă3, Elena Ţarcă4,5, Nicolai Nistor1,5

REZUMAT
O formaţiune palpabilă în regiunea abdomino-pelvină la o adolescentă este o manifestare clinică de obicei severă. 
În prezenţa unei astfel de formaţiuni, trebuie precizat dacă ea este sau nu malignă şi dacă se asociază sau nu cu 
compresia organelor vecine. O astfel de formaţiune tumorală este descoperită cel mai adesea cu ocazia creşterii de 
volum a abdomenului, alterării stării generale sau apariţiei tulburărilor digestive sau urinare. 
Autorii prezintă cazul unei adolescente de 16 ani, care se internează pentru lombalgii, impotenţă funcţională a mem-
brului inferior drept şi o formaţiune tumorală în fosa iliacă dreaptă, apărută de aproximativ 5 luni. Examenul clinic, 
investigaţiile biologice, imagistice şi anatomo-patologice au precizat diagnosticul de rabdomiosarcom, formă embri-
onară. Lipsa de comunicare între adolescentă şi familie a făcut ca prezentarea la spital să fie tardivă, când rabdomi-
osarcomul era deja în stadiu terminal, cu metastaze pulmonare şi osoase, prognosticul în această situaţie fiind nefa-
vorabil.
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PREZENTĂRI DE CAZ

InTRodUCERE

Formaţiunile abdomino-pelvine la copil pot fi ex-
presia unor afecţiuni diverse, în funcţie de vârstă, sex, 
locaţie şi structura lor. La adolescente, ele pot fi de 
cauză ginecologică sau nu, benigne sau maligne (1). 
Rabdomiosarcomul este una dintre tumorile maligne 
ce pot avea această localizare, cum este şi la cazul pe 
care îl vom prezenta în continuare. 

El este o tumoră malignă a ţesuturilor moi (muş-
chi, vase sanguine, ţesut adipos) ce se dezvoltă de la 
celulele muşchilor striaţi (2,3). Rabdomiosarcomul 
este unul dintre cele mai frecvente sarcoame de ţesu-
turi moi, cele mai multe cazuri apărând la copii mici 
(4). Reprezintă 4,5% din totalul cazurilor de cancer la 
copil (5) şi este a treia tumoră extracraniană solidă la 
copii şi adolescenţi, după neuroblastom şi tumora 

Wilms (6). Pacienţii cu rabdomiosarcom pot prezenta 
o masă tumorală asimptomatică, au simptome asocia-
te cu localizarea tumorii primare ori sunt diagnosticaţi
abia în stadiu de complicaţii (6,7).

Obiectivul explorărilor paraclinice este de a preci-
za raporturile anatomice ale tumorii cu organele veci-
ne şi prezenţa eventualelor metastaze. Aceasta se poa-
te realiza prin ecografie, CT sau RMN. 

Diagnosticul trebuie confirmat histopatologic prin 
pozitivitatea markerilor musculari în imunohistochi-
mie. Evidenţierea translocaţiei t (2,13) permite dia-
gnosticul formelor alveolare. Tot biopsia permite pre-
cizarea caracteristicilor celulelor relevante pentru 
rabdomiosarcom, pentru încadrarea histologică şi de-
finirea strategiei terapeutice adecvate (3). Tratamen-
tul rabdomiosarcomului implică o abordare multimo-
dală, incluzând chimioterapie, chirurgie şi radioterapie, 
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cu riscurile legate de complicaţiile tratamentului pe 
termen lung. Deşi prognosticul s-a îmbunătăţit mult, 
pentru cazurile cu metastaze şi recidive el rămâne 
încă rezervat (4).

PREZEnTAREA CAZUlUI

Pacientă în vârstă de 17 ani, cunoscută în antece-
dente cu chist ovarian stâng de aproape 2 ani (pentru 
care nu a mai făcut control), a fost internată la Spitalul 
de Urgenţă pentru copii „Sfânta Maria“ din Iaşi pen-
tru dureri lombare şi impotenţă funcţională la nivelul 
membrului inferior drept, şi apariţia unei formaţiuni 
tumorale în fosa iliacă dreaptă, simptomatologie ce a 
debutat insidios în urmă cu aproximativ 5 luni. Decla-
rativ, pacienta a efectuat ultimul control medical în 
urmă cu aproape 2 ani. Din antecedentele heredo-co-
laterale, reţinem că atât mama pacientei, cât şi mătuşa 
maternă a acesteia sunt cunoscute cu boală polichisti-
că ovariană. 

Clinic, la internare, pacienta prezenta stare genera-
lă uşor influenţată, afebrilă, normoponderală (IMC = 
19,94 kg/m2), tegumente calde, elastice, palide, mar-
morate la nivelul membrului inferior drept, ganglioni 
superficiali nepalpabili. Examinarea sistemului osteo-
articular relevă durere şi impotenţă funcţională la ni-
velul membrului inferior drept şi lombalgii. Echili-
brată cardio-pulmonar (AV = 70 b/min), artere 
periferice pulsatile. Se decelează prezenţa unei forma-
ţiuni tumorale la nivelul hipogastrului şi fosei iliace 
drepte, imprecis delimitată, de consistenţă dură, ade-
rentă de planurile subiacente, dureroasă la palpare. 
Tranzit intestinal fiziologic şi polachiurie. Pacienta 
este orientată temporo-spaţial, semnele de iritaţie me-
ningeană fiind absente.

Paraclinic, hemoleucograma a evidenţiat leucope-
nie (2.730 GA/ mm³), uşoară trombocitopenie 
(110.000/mm³ iar pe frotiul de sânge periferic – uşoa-
ră anizocitoză. Biochimic, s-au constatat hipofosfate-
mie (fosfor seric 3,23 m/dl), LDH crescut (853 UI/l), 
calciu ionic scăzut (3,97 mg/dl), feritina crescută 
(151,3 µg/dl). Testele de coagulare, acidul vanil man-
delic, complementul seric şi amilazuria au fost nor-
male. Testele pentru sifilis, hepatită cu virus C, B şi 
anticorpii anti-Toxoplasma gondii (IgM) au fost nega-
tive. Examenul microscopic al lichidului peritoneal a 
evidenţiat rare PMN şi hematii, bacterioscopia fiind 
negativă. Cancerul ovarian s-a exclus prin valoarea 
CA 125, care a fost în limite normale. Anticorpii anti-
Echinococcus ganulosus au fost negativi.

radiografia toracică postero-anterioară arată 
multiple opacităţi omogene de intensitate mare, bine 
delimitate periferic, cu dimensiuni variate (0,4-4 cm) 
localizate cu precădere la nivelul lobului mijlociu 
drept şi lobului inferior stâng.

ecografia abdominală obiectivează latero-vezi-
cal drept, posibil pe topografia ovarului drept, o for-
maţiune tumorală cu ecostructură neomogenă (solidă 
cu zone transsonice la interior), bine delimitate perife-
ric, cu semnal vascular prezent şi dimensiuni de 
6,63/11,12 cm, recomandându-se IRM pelvin.

examinarea ct toraco-abdominală nativ şi 
civ descrie multiple formaţiuni expansive rotunde, 
bine delimitate, uşor neomogene, cu densităţi native 
de tip lichidian, cu priză a substanţei de contrast, dise-
minate pulmonar şi subpleural bilateral, cu dimensi-
uni variabile, cea mai mare de 36/36 mm, localizată 
paracardiac drept (fig. 1), în contact cu vena pulmona-
ră inferioară dreaptă şi cu pericardul. Multiple leziuni 
osteolitice, circumscrise, localizate la nivelul arcuri-
lor costale VIII-IX stângi (fig. 2), corpurilor vertebra-
le T2, L3 şi probabil la nivelul sternului (în vecinăta-
tea joncţiunii corpului cu manubriul). 

FIGURA 1. Secţiune transversală toracică. Metastaze 
paracardiace şi pulmonare 

FIGURA 2. Secţiune transversală toracică. Metastaze 
costale

examinarea irM pune în evidenţă o formaţiune 
tumorală de mari dimensiuni, heterogenă, marginită 
de o capsulă fină, cu semnal mixt, cu conţinut lichidi-
an, grăsos şi solid (Fig. 4), ce pare a avea origine la 
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nivelul muşchilor obturatori externi şi interni de pe 
partea dreaptă, cu invazia secundară a structurilor se-
cundare de vecinătate (Fig. 3). Leziuni secundare 
osoase la nivelul bazinului şi femurului stâng (atât cât 
pot fi evidenţiate pe examinarea IRM). Aspect infil-
trativ la nivelul muşchiului ridicător anal, organelor 
genitale externe şi în jurul canalului vaginal. Uter şi 
ovare mult ascensionate de către formaţiunea tumorală.

Examenul histopatologic

Fragmentele prelevate surprind arii întinse de ne-
croză tumorală şi focare cu celule tumorale viabile în 
periferie de tip rabdomiosarcom embrionar.

FIGURA 3. Secţiune sagitală abdomino-pelvină. Formaţiu-
ne tumorală cu dimensiuni de 87/111/138 mm (antero-pos-
terior, transversal/cranio-caudal)

FIGURA 4. Secţiune frontală abdomino-pelvină. Se poate 
observa conţinutul heterogen al tumorii, lichidian, grăsos şi 
solid

Imunohistochimie – Vimentin intens pozitiv (fig. 
7, 8) şi myogenin pozitiv în celulele tumorale (fig. 9), 

Ki67>10 celule positive în High power field x 400 
(fig. 10), CD34 negativ în proliferatul tumoral (fig. 
11) şi SMA negativ în celulele tumorale (fig. 12).

FIGURA 7. Vimentin + X 40

FIGURA 5. Piesă de biopsie – aspect macroscopic

FIGURA 6. Aspect microscopic – HE X200
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FIGURA 8. Vimentin + X 200

FIGURA 9. Myogenin + X 200

FIGURA 10. Ki67 X 400

Coroborând rezultatele CT şi IRM cu examenul 
histopatologic, diagnosticul final a fost de rabdomio-
sarcom de tip embrionar stadiul IV. 

Discuţii

Depistarea, adesea întâmplătoare, a unei mase ab-
domino-pelvine la un copil sau adolescent necesită un 

diagnostic precis şi rapid, deoarece ea este adesea 
semnul clinic sugestiv al unei tumori solide maligne. 
Efectuarea unei ecografii evită capcanele de diagnos-
tic prin precizarea, de obicei, a originii masei tumora-
le şi a sediului: retroperitoneal (renal sau extrarenal), 
intraperitoneal sau abdomino-pelvin, sugerând în ace-
laşi timp şi investigaţiile care trebuie efectuate în con-
tinuare (8). Pacienta adolescentă prezentată anterior 
s-a internat pentru o asfel de masă abdomino-pelvină,
dar adresarea a fost tardivă, la aproximativ 5 luni de la
debutul aparent. Investigaţiile efectuate au precizat
diagnosticul de rabdomiosarcom, cu origine probabilă
la nivelul muşchilor obturatori externi şi interni, cu
invazie secundară a structurilor vecine. Rabdomiosar-
comul este cea mai frecventă tumoră malignă a ţesu-
turilor moi (9). Se estimează că 350 de cazuri noi de
RMS sunt diagnosticate în fiecare an la pacienţii cu
vârsta sub 20 de ani în Statele Unite. În contrast, RMS
este extrem de rar la adulţi (6). Au fost raportate şi
cazuri de rabdomiosarcoame congenitale cu diverse
localizări (10,11,12), precum şi la vârsta de sugar
(rabdomiosarcom de col uterin la vârsta de 7 luni)
(13). Cele mai multe rabdomiosarcoame sunt sporadi-

FIGURA 11. CD34 - X 200

FIGURA 12. SMA - X200
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ce, însă unele sunt asociate cu sindroame genetice: 
sindromul Li-Fraumeni, Rubinstein Taybi, Wie-
demann-Beckwith, Costello, Noonan şi neurofibro-
matoza tip I (6). Rabdomiosarcoamele cu localizare 
pelvină sunt rare. Un studiu amplu, care a inclus copii 
şi adulţi, a raportat o frecvenţă a localizării pelvine de 
3,3% (14). Deoarece RMS este derivat din celulele 
stem mezenchimale primitive îndreptate spre mioge-
neză, acestea pot apărea într-o varietate de locuri ana-
tomice în tot corpul (15). Conform clasificării OMS, 
tipurile histologice de RMS includ RMS embrionar 
cu variantele sale: RMS botrioid şi anaplazic, alveo-
lar, cu varianta sa solidă şi varianta mixtă embrionar-
alveolară, şi RMS pleomorf. Rabdomiosarcomul ce-
lular al arterei nu mai este considerat o variantă a 
RMS embrionar, ci o entitate separată cu rearanjări 
ale genei NCOA2 (16).

Cazul prezentat s-a încadrat în tipul embrionar de 
rabdomiosarcom. De altfel, tipul embrionar este de 
departe cel mai frecvent la copil, comparativ cu cel 
alveolar. Un studiu pe 25 copii cu rabdomiosarcom 
realizat anterior la acelaşi spital, a găsit în 20 de ca-
zuri tipul embrionar (17). Un alt studiu mai amplu, pe 
277 pacienţi de toate vârstele, a raportat o frecvenţă a 
tipului embrionar de 87,4%, a celui alveolar de 9,4% 
şi a tipului pleomorf în 1,8% dintre cazuri (14). În pre-
zent, tratamentul multimodal care include chimiotera-
pie, chirurgie cu sau fără radioterapie, a devenit stan-
dard pentru RMS (6). Ratele de supravieţuire pentru 
adolescenţi şi adulţi cu RMS sunt mult mai slabe 
comparativ cu copiii mai mici (între 21% şi 56%) 
(18,19).

Unul dintre factorii de care depinde prognosticul 
este vârsta: copiii cu vârsta cuprinsă între 1 şi 9 ani au 
un prognostic mai bun faţă cei cu vârsta mai mică de 

1 an şi cei mai mari de 9 ani (supravieţuirea la 5 ani 
este de 76% pentru pacienţii < 1 an, 87% pentru paci-
enţii 1-9 ani şi 76% pacienţi > 10 ani (20,21). Alţi 
factori care influenţează prognosticul sunt: sediul tu-
morii primare, dimensiunea tumorii, rezectabilitatea, 
prezenţa sau absenţa metastazelor, numărul de metas-
taze secundare, prezenţa sau absenţa implicării regio-
nale a ganglionilor limfatici, subtipul histopatolgic 
(alveolar vs. embrionar) şi, în unele cazuri, radiotera-
pia (3,22,23). Pacienta s-a externat la cerere contrar 
indicaţiilor medicului curant, deşi a fost informată 
asupra prognosticului şi a ratei de supravieţuire, refu-
zând tratamentul convenţional.

ConClUZII

Prezenţa unui rabdomiosarcom cu localizare abdo-
mino-pelvină la o adolescent este neobişnuită. El tre-
buie avut în vedere întotdeauna în cadrul diagnosticu-
lui diferenţial la un copil care prezintă o masă 
abdomino-pelvină la care nu se poate preciza cu exac-
titate apartenenţa la un anumit organ, ştiut fiind că 
rabdomiosarcomul poate apărea în orice organ sau 
ţesut, cu excepţia oaselor. În cazul prezentat, care a 
fost diagnosticat tardiv, când deja erau instalate me-
tastaze pulmonare şi osoase, prognosticul era rezer-
vat. Lipsa de cooperare a adolescentei şi familiei, care 
au refuzat orice tratament medical posibil, a scăzut şi 
mai mult şansele de supravieţuire.

Pacienta fiind minoră, familia pacientei a hotărât 
să refuze tratamentul propus şi a solicitat externarea, 
medicii fiind nevoiţi să respecte această decizie. În 
ciuda eforturilor acestora de a urma terapii alternati-
ve, prognosticul a fost acelaşi, prelungind durata de 
viaţă cu un an. 
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