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REZUMAT
Autorii prezintă un caz rar de tumoră orbitară si sinusală (tumoră malignă de teacă de nerv periferic) apărută la 

o femeie cu neurofi bromatoză von Recklinghausen, insistând asupra unor consideraţii teoretice referitoare la această 
patologie mai rar întâlnită pe tărâmul ORL.

Cuvinte cheie: tumoră malignă de teacă de nerv periferic, Recklinghausen

ABSTRACT
The authors present a rare case of orbital and sinus tumor (malignant tumor of peripheral nerve sheath) 

occurred in a woman with neurofi bromatosis von Recklinghausen, focusing on theoretical considerations 
related to this condition rarely seen in otolaryngology. 
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Tumoră malignă de teacă de nerv periferic cu 
localizare orbito-sinusală la pacientă cu 
neurofi bromatoză von Recklinghausen

Malignant tumor of the peripheral nerve sheath with orbital and sinus location, 
occurred in a woman with von Recklinghausen neurofi bromatosis
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În Clinica ORL Colţea, după un periplu la 
foarte multe spitale (care au considerat cazul 
inabordabil), se prezintă o pacientă în vârstă de 
58 de ani, cunoscută cu neurofi bromatoză von 
Recklinghausen (NF ti p 1) și care avea ochiul 
drept compromis de la naștere prin hipertrofi a 
și ptoza palpebrală dreaptă, dar și prin prezenţa 
unui neurofi brom tegumentar la acest nivel. 

Din anamneză reţinem că în luna noiembrie 
2011 pacienta prezenta o tumoră orbitară dreap-
tă ce invada tegumentele supraiacente. A fost 
operată practi cându-se rezecţia unei tumori de 

7/6,5 cm, cu exenteraţie de orbită și cu plasti a 
defectului postexcizional printr-un lambou fas-
cio-cutanat parieto-frontal și grefă de piele li-
beră despicată prelevată de pe coapsă. 
Examenele efectuate – histopatologic (HP) și 
imuno  histochimic (IHC) – au relevat: tumoră 
malignă de teacă de nerv periferic (MPNTS). 

În marti e 2012 se prezintă în clinica noastră 
cu tumoră orbitară dreaptă operată și recidivată, 
cu invazia tegumentelor supraiacente.

Consultul neurochirurgical, examenul RMN 
de orbită şi cerebral relevă o voluminoasă masă 
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tumorală intraorbitară dreaptă, cu structură şi 
semnal heterogene, cu componentă chisti că şi 
solidă. Formaţiunea tumorală ocupă în întregime 
orbita dreaptă, celulele etmoidale drepte, fără 
determinări secundare intracerebrale. 

Pacienta a fost internată şi operată de data 
aceasta în clinica noastră, practi cându-se re zec ţia 
tumorală orbitară „în bloc“, cu supractructură 
maxilară dreaptă şi cu tegumentele supra ja cente.

Plasti a defectului rezultat s-a realizat printr-
un lambou temporal rotat. Tehnica de recons-
trucţie a folosit ţesuturile locale şi din imediata 
vecinătate, ajutându-ne de lamboul preexistent 
parieto-frontal, pe care l-am individualizat şi ro-
tat, plasându-l în defect, după identi fi carea şi 
prezervarea pediculului temporal superfi cial. De 
asemenea, pentru completarea defectului s-a 
uti lizat şi grefă de piele libera despicată recoltată 
de pe braţ.
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Examenul histopatologic şi imunohistochimic 
au stabilit diagnosti cul de tumoră malignă de 
teacă de nerv periferic (MPNTS).

Evoluţia postoperatorie a fost favorabilă.

FIGURA 10

FIGURA 11

FIGURA 12

FIGURA 13. Coloraţie hemalaun-eozină, în diferite 
magnifi caţii; zone mixoide alternând cu zone dens celu-
lare; celule monstruoase cu numeroase ati pii

Neurofi bromatoza TIP 1 (Boala von Reckli-
nghausen)

este cea mai comună formă de neuro-• 
fi bromatoză (reprezintă cam 90% dintre 
cazurile de boală) (1)
incidenţa sa este de 1/4.000 indivizi (spre • 
deosebire de ti pul 2 de boală – incidenţă 
de 1/45.000 indivizi) (2)
transmiterea geneti că este autosomal • 
dominantă (1)
gena NF1 este localizată pe braţul lung al • 
cromozomului 17 (1)
dignosti cul este dat de prezenţa a 2 dintre • 
următoarele 7 criterii:
1. existenţa a 6 sau mai multe pete „cafe 

au lait“ (3)
2. pistrui = pete lenti culare în zona axilară 

sau inghinală = semn CROWE (4)
3. două sau mai multe neurofi broame cu-

tanate sau cel puţin un neurofi brom plexiform (4) 
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4. doi sau mai mulţi noduli LISCH (hamar-
toame la nivelul irisului) (4)

5. o leziune scheletală specifi că (displazia 
aripilor osului sfenoid, subţierea corti calei oa-
selor lungi, pseudoartroze) (5)

6. gliomul de nerv opti c (4)
7. afectarea rudelor de grad I (părinţi, fraţi, 

copii) (4)
 

TABELUL 1. Frecvenţa şi vârsta de apariţie a diferitelor 
criterii de diagnosti c al NF1 (6)

Frecvenţa Vârsta

Piele

Pete café au lait 99-100% Sub 5 ani

Pete lenti culare 50-80% Sub 6 ani

Neurofi broame cutanate 100% Sub 3 ani

Neurofi broame nodulare 15-24% Copil, 
adolescent

Neurofi broame plexiforme 30-39% Sub 5 ani

Ochi

Noduli Lisch 67-82% Sub 6 ani

Gliom opti c 15% Copil

Glioame simptomati ce 2-4% Copil

Oase 

Displazia sfenoidului 3-4% Copil

Pseudoartroza 3-4% Copil

Scolioza gravă, chirurgicală 2-4,4% Copil, 
adolescent

Neurofi bromatoza TIP1 (7)
se caracterizează printr-o mare variabili-• 
tate clinică;
simptomele evoluează odată cu vârsta;• 
la adult diagnosti cul este mai uşor de sta-• 
bilit, dar la copil petele „cafe au lait“ pot fi  
singura manifestare a bolii o lungă perioadă 
de ti mp. În absenţa istoricului familial, 
aşadar, la copil, diagnosti cul e difi cil.
neurofi broamele cutanate sunt tumori be-• 
nigne dezvoltate din celulele tecii schwann, 
care se afl ă în jurul nervilor periferici;
ele se dezvoltă preponderent în piele, dar • 
pot afecta orice organ;
neurofi broamele cutanate nu se malig-• 
nizează;
neurofi broamele plexiforme sunt de • 
obicei prezente de la naştere;
ele sunt infi ltrati ve şi duc la deformări ale • 
scheletului;
neurofi broamele plexiforme se pot malig-• 
niza.

Tumorile ce apar în cadrul NF1 (diferite de 
neurofi broame):

glioame de nerv op  c• : la 15% dintre ca-
zurile de NF1 sunt bine vizibile pe RMN, 

apar sub vârsta de 6 ani şi multe dintre 
ele sunt asimptomati ce;
tumori cerebrale• : glioame cerebrale şi 
cerebeloase, sunt lent progresive;
tumori maligne de nerv periferic!!!• 
tumori carcinoide;• 
leucemii;• 
cancerul mamar•  – de 5 ori mai frecvent la 
femeile cu NF1.

TABELUL 2. Frecvenţa complicaţiilor ce justi fi că moni-
torizarea NF1, în funcţie de vârstă (7)

Frecvenţa Vârsta

Piele

Neurofi broame plexiforme 30-39% <5 ani

Xantogranuloame juvenile 1-2 % Copil

Ochi

Gliom opti c 15% Copil

Simptome oculare 2-4% Copil

Oase

Pseudoartroză 3-4% Copil

Scolioză 2-4,4% Copil, 
adolescent

Sistem nervos

Difi cultăţi de învăţare 33-70% Copil

Epilepsie 6-7% Copil

Hidrocefalie 1,5-2,6% Copil

Cancere

MPNTS 4% Adolescent, 
adult

Leucemie < 0,1% Copil

Carcinoid 0,6-1,5% Adolescent, 
adult

HTA

Esenţială 5% Adult

Feocromocitom < 1% Adult

Stenoză a. renală 1% Copil, adult

Atenţie la gravida cu NF, pentru că boala 
evoluează rapid, are risc de eclampsie şi de 
mortalitate perinatală.

Sfatul geneti c trebuie să transmită per-
soanelor cu NF1 faptul că există un risc de 50% 
de transmitere a bolii la fi ecare copil!!!

Tumorile maligne de teacă de nerv periferic 
(MPNST) (8)

cele mai frecvente tumori maligne aso-• 
ciate cu NF1;
la 4-5% din NF1. 52% dintre MPNST • 
prezente în cadrul NF1;
încadrate în sarcoame de ţesuturi moi • 
(12% dintre sarcoamele ţesuturilor moi);
OMS a stabilit termenul de MPNST („ma-• 
lig  nant peripheral nerv sheath tumor“), 
înlocuind termenul de schwanom malign, 
neurilemom malign, neurofi brosarcom;
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localizare comună: extremităţi, pereţii to-• 
racelui, trunchiului, pelvis, cap şi gât;
factorii de risc: • 

NF1  − (apar de 4.600 ori mai frecvent 
decât în populaţia generală);
radiaţii ionizante (la aprox. 16 ani de la  −
expunere);

– anomaliile cromozomiale cu 17, 19, 22.
în diagnosti c sunt uti le: TC, RMN;• 
stadializare în funcţie de mărime, pro•  fun-
zime, metastaze;
vârsta medie de diagnosti c în caz NF1 – • 
28,7 ani;
vârsta medie de diagnosti c pentru non • 
NF1 – 34 ani;
indicatorii de malignitate în caz de NF1: • 
durerea, schimbarea caracterelor, volu-
mul, defi citele neurologice. 

Examenul clinic relevă coexistenţa cu neuro-
fi broame benigne în 81%, sugerând originea pe 
o tumoră preexistentă (plexiformă).

Tratamentul MPNST (9)
chirurgia este singurul tratament curati v; • 
trebuie practi cate rezecţii largi, cu 1-2 cm • 
margine de siguranţă;
aceste rezecţii sunt nefezabile în MPNTS • 
retroperitoneale şi cervico-faciale;
radioterapia este practi c inefi cace, sunt • 
doar încercări adjuvante; 
chimioterapia are un rol puţin defi nit; • 
este considerată inefi cientă.

Prognos  cul MPNST (11)
Mayo Clinic a studiat 20 de cazuri – 71 de 

ani: 
prezenţa NF1 => supravieţuire la 5 ani – • 
16% 

în absenţa NF1 => supravieţuire la 5 ani – • 
53%
rezecţiile largi – alterarea prognosti cului • 
prin complicaţiile postoperatorii; 
metastazele apar la 39% dintre pacienţii • 
NF1: plămâni, ţesuturi moi, oase, fi cat, 
cavitate abdominală, glandele supra re-
nale, creier, ovare, rinichi;
se consideră că au cea mai mare rată a • 
recidivelor dintre toate sarcoamele; 
tratamentul iniţial adecvat dă şansele de • 
supravieţuire. (8)

Consideraţii pe marginea cazului
parti cularitatea cazului – vârsta tardivă • 
de apariţie a tumorii MPNST la pacienta 
noastră de 57 de ani, faţă de 28 de ani 
(vârsta comunicată în literatura de spe-
cialitate);
pacientă cu ochi unic funcţional, ceea ce • 
ar fi  trebuit să încurajeze un gest ultra-
radical chirurgical de prima dată;
este binecunoscută difi cultatea diagnos-• 
ti cului HP şi IHC;
plasti a defectului postexcizional, în Clinica • 
ORL Colţea s-a realizat cu minimum de 
sacrifi ciu de ţesuturi, ţinând cont de gra-
vitatea cazului şi prognosti cul rezervat;
viitorul va aduce, poate, speranţe în • 
aceste cazuri extrem de tragice – terapie 
geneti că; 
gena NF1 funcţionează ca un inhibitor al • 
genelor supresoare tumorale (10);
mutaţia proteinei p53 din această genă • 
are rol în apariţia MPNTS (12);
până atunci nu ne rămâne decât chirur-• 
gia… sfatul geneti c… prezentarea de caz…
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