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GANGLIONEUROBLASTOM TORACIC –
ABORD MULTIDISCIPLINAR
Ganglioneuroblastoma – multidisciplinary approach
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REZUMAT
Ganglioneuroblastomul este o tumoră derivată din crestele neurale ce conţine elemente maligne caracteristice
neuroblastomului, precum şi elemente benigne întâlnite în ganglioneurinom. Prognosticul şi atitudinea terapeutică
depind de vârsta, gradul de extensie al bolii, precum şi de tipul de histologie tumorală.
Vă prezentăm cazul unui pacient de sex masculin în vârstă de 4 ani, investigat pentru tuse persistentă şi dureri
abdominale şi diagnosticat cu tumoră de mediastin posterior ce cuprinde întreg hemitoracele stâng şi are extensie
în canalul medular la nivelul a două găuri de conjugare.
Abordul terapeutic a fost multidisciplinar, alcătuindu-se o echipă de chirurgi: pediatru, toracic şi neurochirurg.
Intervenţia chirurgicală a început cu timpul neurochirurgical, când s-a efectuat costotransversectomie şi
hemilaminectomie. S-a pus în evidenţă tumora intratoracică ce invada canalul spinal prin foramenele T8-T9 şi
T9-T10 şi comprima moderat cordonul medular. S-a practicat ablaţia componentei intraspinale şi decomprimarea
sacului dural.
Ulterior, tumora a fost abordată printr-o toracotomie laterală stângă cu pătrunderea prin spaţiul intercostal VII,
punându-se în evidenţă formaţiunea tumorală gigantă triloculară, polilobată, încapsulată. S-a practicat excizia
intracapsulară a celor trei trunchiuri tumorale (paravertebral, paramediastinal şi inferior). S-a disecat şi s-a excizat
ulterior şi capsula tumorală cu efracţia accidentală a aortei toracice. Breşa vasculară a fost suturată pe pensa
Satinsky şi a fost aplicat burete hemostatic TachoSil. S-a montat drenaj pleural stâng, iar plaga chirurgicală a fost
închisă în planuri anatomice.
La pacienţii cu vârsta de peste 1 an prognosticul pe termen lung pare să fie influenţat de rezecţia macroscopic
completă a formaţiunii tumorale. Astfel, scopul intervenţiei chirurgicale ar trebui să fie rezecţia completă a tumorii,
dar în limita afectării funcţionalităţii şi a organelor vitale. Controlul local al tumorii şi supravieţuirea pe termen lung
se corelează semnificativ statistic cu rezecţia completă macroscopică. De asemenea, alte studii au arătat că
eşecul rezecţiei complete se corelează cu progresia bolii şi poate conduce la diseminare sistemică, astfel încât
rezecţia completă a neuroblastomului ar trebui să fie scopul intervenţiei chirurgicale la pacienţii cu vârsta mai mare
de 1 an.
Cuvinte cheie: ganglioneuroblastom, abord multidisciplinar

ABSTRACT
Ganglioneuroblastoma is a neuroblastic tumor containing malignant elements characteristic to neuroblastoma
and benign elements found in ganglioneurinoma. Prognosis and therapeutic attitude depends on age, degree of
extension of the disease and the type of tumor histology.
We present the case of a male patient aged 4 years investigated for persistent cough and abdominal pain and
diagnosed with posterior mediastinal tumor occupying the entire left hemithorax and extended into the spinal canal.
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The therapeutic approach included a multidisciplinary surgery team that consisted of a pediatric surgeon, thoracic
surgeon and neurosurgeon. The surgery began with the neurosurgical costotransversectomy and hemilaminectomy. Intrathoracic tumor was revealed to invade the spinal canal through T8-T9 and T9-T10 conjugation holes
and moderately compressed the spinal cord. The ablation of the intraspinal component and dural sac decompression were performed.
Subsequently the tumor was approached through a left lateral thoracotomy. It was an intracapsular excision of the
three trunks tumor (paravertebral, paramediastinal and inferior). While the tumor capsule was dissected and then
excised there was an accidental efraction of thoracic aorta. Vascular gap was sutured on Satinský forceps and
sponge haemostatic fibrin sealant was applied.
Local tumor control and long-term survival is significantly correlated with macroscopic complete resection. The
aim of the surgery in stage 3 or 4 neuroblastoma should be macroscopic complete resection of the tumor but
preserving the functionality and limiting the damage to vital organs. In our case the multidisciplinary approach allowed the complete resection within only one operation.
Key words: ganglioneuroblastoma, multidisciplinary approach

Neuroblastomul este o tumoră malignă a copilului derivată din celulele crestei neurale, ce poate
apărea oriunde de-a lungul lanţului nervos simpatic.
Neuroblastomul reprezintă 7-10% din totalul malignităţilor întâlnite la copiii cu vârsta mai mică de
15 ani şi este responsabil de aproximativ 15% dintre
decesele cauzate de tumorile maligne la copii (1).
Tumorile neurogenice sunt tumori heterogene,
având un spectru foarte larg de diferenţiere, de la o
tumoră slab diferenţiată şi malignă (neuroblastom)
la o tumoră parţial diferenţiată (ganglioneuroblastom)
şi terminând cu tumoră complet diferenţiată şi benignă (ganglioneurinom) (2). Tumorile neurogenice
mediastinale se pot extinde în canalul medular, putând necesita excizia neurochirurgicală.
În lucrarea de faţă ne propunem să vă prezentăm
cazul unui copil diagnosticat cu neuroblastom toracic gigant cu extensie în canalul medular la care
s-a practicat rezecţie completă prin abord multidisciplinar: neurochirurgie, chirurgie pediatrică şi chirurgie toracică.
Pacientul de sex masculin în vârstă de 4 ani se
prezintă într-o clinică de pediatrie pentru dureri abdominale şi tuse productivă refractară la tratament,
simptomatologie cu evoluţie de aproximativ 1 lună.
Examenul clinic decelează stare generală mediocră,
dispnee, geamăt, tiraj cu frecvenţa respiratorie 40
de respiraţii/min., matitate la nivelul hemitoracelui
stâng, cu diminuare spre abolire a murmurului vezicular la acelaşi nivel, abdomen suplu, mobil cu
mişcările respiratorii, nedureros la palpare, fără
mase tumorale palpabile.
Radiografia toracică antero-posterioară şi de
profil evidenţiază opacitate relativ omogenă în hemitoracele stâng, contur relativ regulat, boselat pe
marginea dreaptă, cu deplasarea mediastinului şi a
cordului spre dreapta, situată în mediastinul posterior, moment în care se ridică suspiciunea de proces
expansiv intratoracic (Fig. 1).

FIGURA 1. Radiografie toracică antero-posterioară

Se continuă investigaţiile imagistice cu tomografie computerizată a toracelui (Fig. 2) şi rezonanţă
magnetică nucleară a coloanei vertebrale toracice
(Fig. 3), investigaţii ce evidenţiază voluminoasa
formaţiune înlocuitoare de spaţiu, dezvoltată la nivel parietal toracic de partea stângă, de la nivelul
găurii de conjugare T9, cu extensie din şanţul costovertebral, atât cranial, cât şi caudal inferior de L1,
iodofilă, relativ omogenă, bine delimitată.
Formaţiunea are diametre axiale de 110/70 mm,
diametrul cranio-caudal 130 mm, determină deplasarea spre dreapta a mediastinului, apicalizarea arterei pulmonare stângi şi împingerea şi lateralizarea
arterelor vertebrale, aparent fără invazia acestora.
Formaţiunea descrisă asociază oedostoza (aspect
de os suflat) la nivelul arcului posterior costal al
coastelor 8, 9 şi 10 de partea stângă. Astfel, se conturează diagnosticul de tumoră de mediastin posterior cu lărgirea găurilor de conjugare T8-T9 şi
T9-T10 şi extensie tumorală în canalul medular.
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Examinarea craniului prin rezonanţă magnetică nu
a evidenţiat diseminări intracraniene.
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FIGURA 2 (A şi B). Tomografie computerizată toracică

Investigaţiile au fost completate cu probe biologice direcţionate spre diagnosticul de suspiciune de
neuroblastom toracic. Astfel, s-au efectuat, pe lângă
bilanţul biochimic general, şi probe specifice precum concentraţia enolazei neuron-specifice, feritina
sangvină, LDH sangvin, metaboliţii urinari ai catecolaminelor. Rezultatele probelor biologice au evidenţiat creşteri ale valorilor testelor specifice.
Coroborând informaţiile clinice şi paraclinice, a
fost stabilit diagnosticul de neuroblastom mediastinal stadiul 3 cu invazie în canalul medular.
Copilul a fost transferat în clinica noastră în
vederea tratamentului chirurgical. A fost constituită
o echipă multidisciplinară alcătuită din chirurg
pediatru, chirurg toracic, neurochirurg şi oncolog şi
s-a decis excizia formaţiunii, încercându-se să se
realizeze pe cât posibil rezecţia completă.
Pe parcursul intervenţiei copilul a beneficiat de
anestezie generală cu intubaţie orotraheală, precum
şi de două linii venoase centrale (la nivelul venei
subclavii stângi, respectiv venei femurale stângi) şi
multiple linii venoase periferice.
Intervenţia chirurgicală a început cu timpul neurochirurgical, copilul fiind poziţionat în decubit
ventral şi practicându-se o incizie paravertebrală
„în crosă“ orientate spre stânga şi centrată pe spaţiul
intervertebral T7-T8. S-a efectuat costotransversectomie şi hemilaminectomie. S-a pus în evidenţă tu-

FIGURA 3 (A şi B). Rezonanţă magnetică nucleară
toracică

mora intratoracică care invada canalul spinal prin
foramenele T8-T9 şi T9-T10 şi comprima moderat
cordonul medular. S-a practicat ablaţia componentei
intraspinale şi decomprimarea sacului dural.
Ulterior, s-a continuat cu timpul toracic, tumora
fiind abordată printr-o toracotomie laterală stângă
cu pătrunderea prin spaţiul intercostal VII, punându-se în evidenţă formaţiunea tumorală gigantă
triloculară, polilobată, încapsulată. S-a practicat
excizia intracapsulară a celor trei trunchiuri tumorale (paravertebral, paramediastinal şi inferior). S-a
disecat şi s-a excizat ulterior şi capsula tumorală cu
efracţia accidentală a aortei toracice. Breşa vasculară a fost suturată pe pensa Satinsky şi a fost aplicat
burete hemostatic TachoSil. S-a montat drenaj
pleural stâng, iar plaga chirurgicală a fost închisă în
planuri anatomice.
Evoluţia postoperatorie a fost favorabilă, în afebrilitate, cu suprimarea drenajului pleural în ziua 4
postoperator, cu reluarea treptată a alimentaţiei
orale şi reluarea tranzitului intestinal în ziua 4
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FIGURA 4 (A şi B). Aspect macroscopic al formaţiunii
tumorale

postoperator, copilul fiind externat la 13 zile de la
operaţie. În perioada postoperatorie copilul a primit
tratament antibiotic cu spectru larg (Meronem,
Linezolid) şi nu s-au înregistrat incidente infecţioase.
Copilul a necesitat transfuzii doar intraoperator,
când s-au administrat 3 unitaţi pediatrice de masă
eritrocitară şi două unităţi de plasmă proaspătă congelată. Intraoperator s-a înregistrat o valoare minimă a hemoglobinei de 7,2 g/dl, valoare care a fost
corectată prin manevrele mai sus menţionate până
la 12,6 g/dl şi care s-a menţinut constantă pe parcursul intervenţiei şi în primele zile postoperator.
Variaţiile ulterioare au fost mici şi nu au mai necesitat coreţie prin transfuzie.
Piesa operatorie (Fig. 4) a fost trimisă pentru
examinare histopatologică, ce a evidenţiat zone de
celule ganglionare diferenţiate, precum şi zone cu
celule nediferenţiate (Fig. 5), stabilindu-se diagnosticul de ganglioneuroblastom tip nodular. Pentru
completarea diagnosticului, piesa a fost trimisă la
examenul imunohistochimic şi genetic.

DISCUŢII
Ganglioneuroblastomul este o tumoră neurogenică care este definită ca „o tumoră de tranziţie
dezvoltată din celulele de origine simpatică ce conţine elemente maligne caracteristice neuroblasto-

FIGURA 5 (A şi B). Aspect histologic de
ganglioneuroblastom. 5A: aspect de ganglioneurinom;
5B: insule de neuroblastom

mului, precum şi elemente benigne întâlnite în ganglioneurinom“ (3). El are o incidenţă variabilă în
cadrul tumorilor derivate din crestele neurale, variind de la 12,87% (4) până la 30 % (5) – 36,8% (6)
în studii ce au analizat doar tumorile neurogenice
cu localizare mediastinală.
În anul 1999 şi ulterior printr-o revizuire în anul
2003, a fost stabilită Clasificarea Internaţională a
Histologiei Neuroblastoamelor (International Neuroblastoma Pathology Classification – INPC), în
care tumorile neurogenice (inclusiv ganglioneuroblastoamele) au fost împărţite în două clase, tumori
cu histologie favorabilă şi respectiv cu histologie
nefavorabilă (7). Tumorile cu histologie nefavorabilă sunt incluse în clasa de risc crescut.
Tratamentul copiilor cu tumori neurogenice mediastinale ar trebui efectuat de către o echipă multidisciplinară (5), echipă ce trebuie să includă chirurgi
de diferite specialităţi, cât şi medic oncolog sau radioterapeut. Indicaţiile tratamentului chirurgical
depind de gradul de extensie a bolii, cât şi de clasificarea histologică.
Dacă pentru stadiile 1 şi 2 rezecţia chirurgicală
completă este câteodată singurul tratament necesar,
rolul chirurgiei în cadrul tratamentului neuroblastomului în stadiile 3 sau 4 este controversat încă.
Există studii conform cărora rezecţia incompletă
nu influenţează supravieţuirea generală pe termen
lung. Astfel, într-un studiu publicat în 2007 realizat
pe 38 de pacienţi cu tumori maligne neurogenice
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mediastinale, prezenţa tumorii reziduale nu a influenţat supravieţuirea generală pe termen lung (6).
Aceeaşi idee e susţinută şi de un studiu efectuat pe
pacienţii din Danemarca operaţi pentru neuroblastom pe o perioadă de 20 de ani, care a concluzionat
că pentru neuroblastomul diagnosticat în stadiile 3
sau 4 nu s-au înregistrat diferenţe semnificative în
supravieţuirea generală dacă a fost efectuată o rezecţie radicală comparativ cu intervenţiile non-radicale (8).
Pe de altă parte, există multe studii care susţin
rezecţia completă a bolii localizate pentru a îmbunătăţi prognosticul pacienţilor cu neuroblastom.
Astfel, scopul intervenţiei chirurgicale ar trebui
să fie rezecţia completă macroscopică a tumorii (2),
dar în limita afectării funcţionalităţii şi a organelor
vitale (9). În 2004, La Quaglia M.P. et al (10) au
evidenţiat că, în studiul efectuat pe 141 de pacienţi
cu neuroblastom cu risc crescut, controlul local al
tumorii şi supravieţuirea pe termen lung s-au corelat
semnificativ statistic cu rezecţia completă macroscopică. De asemenea, alte studii au arătat că eşecul
rezecţiei complete se corelează cu progresia bolii şi
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poate conduce la diseminare sistemică, astfel încât
rezecţia completă a neuroblastomului ar trebui să
fie scopul intervenţiei chirurgicale la pacienţii cu
vârsta mai mare de 1 an (11). O metaanaliză care a
fost prezentată la o întâlnire în Chiba, Japonia, 2008
şi care a urmărit evoluţia pacienţilor cu neuroblastom
în stadiile 3 şi 4 privind supravieţuirea generală, rezecţia locală completă şi recurenţa locală a evidenţiat că rezecţia a peste 90% din masa tumorală a
fost asociată cu scăderea semnificativă a recurenţei
locale şi cu o îmbunătăţire uşoară a supravieţuirii
generale (12).
Considerăm că abordul multidisciplinar (chirurg
pediatru şi toracic, neurochirurg, chimioterapeut) a
fost făcut în scopul scăderii riscului de recurenţă
locală, cu complicaţii postoperatorii reduse.
Menţiune.
Această lucrare este efectuată în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013, finanţat
din Fondul Social European şi Guvernul României
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