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REZUMAT
Hemangiopericitomul este o tumoră vasculară rară descrisă prima dată de Stout şi Murray în 1942 ca un 

neoplasm distinct cu origine în pericitele vasculare Zimmerman. Vă prezentăm cazul unui pacient de 56 de 
ani, bărbat, diagnosticat clinic şi imagistic în Clinica ORL Colţea, Bucureşti, cu o tumoră la nivelul fosei 
nazale stângi – glomangiopericitom, diagnostic stabilit prin metode de imunohistochimie. Tumora a fost 
rezecată în totalitate prin chirurgie endoscopică. Controalele postoperatorii succesive nu au arătat până în 
prezent semne de recidivă tumorală sau metastazare la distanţă.
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ABSTRACT
The hemangiopericytoma is a rare vascular tumor fi rst described by Stout and Murray in 1942 as a dis-

tinct neoplasm of vascular origin in the Zimmerman pericytes. We present the case of a 56-year old patient, 
male, whose clinical and imaging diagnosis released by the O.R.L. Clinic of Coltea Hospital was a tumor in 
the left  nasal fossa- glomangiopericytoma.The diagnosis was established by immunohistochemistry. The 
tumor was completely resected by endoscopic surgery. The successive post-surgery exams have not shown 
signs of tumor recurrence or distant metastases so far.
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INTRODUCERE
Hemangiopericitomul este o tumoră vascu-

lară rară, ce reprezintă 0,5% din neoplaziile rino-
sinusale (1). Se dezvoltă din pericitele capilare 
Zimmerman, localizate în dedublarea membra-

nei bazale a capilarelor sangvine pe care le în con-
 joară, considerate de unii autori celule musculare 
netede modifi cate, cu rol în reglarea calibrului 
capilarului, iar de alţii macrofage cu rol în apă-
rare. Pentru prima dată în literatură, conceptul 
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de hemangiopericitom a fost descris de Stout si 
Murray în 1942 ca un neoplasm disti nct cu ori-
gine în aceste pericite (2). Teoreti c, poate apărea 
ca o masă tumorală cu creştere lentă oriunde 
sunt vase de sânge, dar mai frecvent în retro pe-
ritoneu, extremităţile distale şi meninge.

Hemangiopericitomul cu localizare rino si nu-
sală este diferit ca şi comportament biologic, 
agre sivitate şi caracteristi ci histopatologice faţă 
de tumora convenţională. Histologic, se prezintă 
ca o tumoră subepitelială, ce respectă mucoasa 
respiratorie, alcătuită din celule fuziforme uni-
forme dispuse storiform sau în vârtejuri în jurul 
a numeroase vase angulate dintre care unele în 
„coarne de cerb“. Celulele tumorale prezintă 
rare ati pii nucleare şi rare mitoze ti pice, fără arii 
de necroză tumorală.

Un studiu efectuat pe 23 de pacienţi cu he-
man giopericitom rinosinusal şi publicat în 1976 
de către Compago şi Hyams a evidenţiat un com-
portament benign cu rate foarte scăzute de re-
cidivă, metastazare şi mortalitate în comparaţie 
cu hemangiopericitomul cu altă localizare. Aceş-
ti a au introdus termenul de tumoră hemangio-
pericitom-like pentru tumora ce se dezvolta în 
cavitatea nazală şi sinusurile paranazale (3).

În anul 2005, clasifi carea World Health Orga-
nizati on a tumorilor de cavitate nazală şi sinusuri 
paranazale include hemangiopericitomul rino-
sinusal în tumorile borderline de ţesuturi moi 
sau tumori cu potenţial malign scăzut, având un 
prognosti c excelent, cu o supravieţuire de > 90% 
la 5 ani în cazul în care ati piile şi mitozele sunt 
rare şi rezecţia chirurgicală a fost efectuată în 
limite de siguranţă oncologică. Datorită parti  cu-
larităţilor anatomopatologice, această tumoră 
ce prezintă un fenoti p mioid perivascular a pri-
mit denumirea de glomangiopericitom (4). 

PREZENTARE DE CAZ
Din cazuisti ca clinicii ORL Colţea în perioada 

2007-2012, ce însumează un total de 114 cazuri 
de neoplazii rinosinusale, am reţinut un singur 
caz de glomangiopericitom. Pacientul C.G. de 
sex masculin, în vârstă de 56 de ani, din mediul 
urban, hipertensiv, s-a internat în clinică în luna 
iunie 2009 pentru obstrucţie nazală unilaterală 
stângă progresivă, rinoree apoasă şi micro epis-
taxisuri repetate. Simptomatologia a debutat în 
urmă cu aproximati v 4 luni. Din anamneză am 
reţinut că în ulti mii 5 ani pacientul a prezentat 
nu meroase expuneri la o substanţă toxică, res-
pecti v piatră vânătă – sulfat de cupru.

Examenul clinic ORL la internare a evidenţiat 
la rinoscopia anterioară tumoră polipoidă, ro-

şiati că, edematoasă, acoperită de epiteliu res-
pirator nemodifi cat, dezvoltată pe peretele la te-
ral al fosei nazale stângi, la nivelul meatului 
mij lociu, de aproximati v 2,5 cm. Nu s-au decelat 
adenopati i laterocervicale sau afectări ale ner-
vilor cranieni. Investi gaţiile complementare nu 
au evidenţiat metastaze la distanţă. 

Diagnosti cul paraclinic s-a stabilit prin:
1. Rg SAF – opacitate de intensitate crescută, 

cu un contur superior net, ce ocupă 2/3 caudal 
din fosa nazală stg, fără modifi cări osoase vizibile 
radiologic.

 2. CT craniu cu substanţă de contrast efectuat 
în iunie 2009 a evidenţiat la nivelul fosei nazale 
şi al celulelor etmoidale stg o formaţiune tumo-
rală iodofi lă postcontrast, fără liză osoasă, sinu-
surile maxilare şi sfenoidale libere, fără deter mi-
nări secundare intracraniene (Fig. 1)

FIGURA 1. Aspect CT preoperator, incidenţă axială, 
care evidenţiază masă tumorală în fosa nazală stg (a) şi 
sinusurile etmoidale stg (b)

A
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S-a intervenit chirurgical sub anestezie gene-
rală şi intubaţie orotraheală şi s-a practi cat re-
zecţia completă a formaţiunii tumorale din fosa 
nazală stg şi etmoidectomie anterioară stg pe 
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cale endoscopică. În ti mpul intervenţiei chirur-
gicale sângerarea a fost nesemnifi cati vă şi uşor 
de controlat. 

Examenul anatomopatologic extemporaneu 
a evidenţiat prezenţa unui ţesut fi bros, posibil 
fi bromatoză. S-a solicitat şi s-a efectuat examen 
imunohistochimic, al cărui rezultat a consti tuit o 
surpriză – glomangiopericitom. 

Evoluţia postoperatorie a fost favorabilă, iar 
pacientul s-a externat la 4 zile postoperator. 
Con troalele clinice şi imagisti ce ulterioare, res-
pecti v IRM cu substanţă de contrast, au confi rmat 
rezecţia în totalitate a tumorii şi lipsa recidivei 
tumorale până în prezent (Fig. 2a, 2b, Fig. 3)

DISCUŢII ŞI CONCLUZII
1. Glomangiopericitomul este o tumoră rară, 

nedureroasă, ce reprezintă 0,5% din neoplaziile 
rinosinusale. Poate apărea la orice vârstă, dar 
s-a constatat un vârf în decadele 6 şi 7 de viaţă, 
cu o foarte uşoară predominanţă feminină (4).

2. Eti ologia nu este cunoscută. Se consideră 
că traumati smul, hipertensiunea arterială, sar-
cina şi tratamentul cronic cu corti costeroizi pot 
fi  factori favorizanţi (5).

3. Localizare – se dezvoltă ca o tumoră nazală, 
de cele mai multe ori unilaterală, cu posibilă 
extensie în sinusurile paranazale, fosa pteri go-
maxilară, orbită. Pot fi  şi tumori sinusale izolate, 
dar foarte rar. Aspectul este de tumoră polipoasă 
ce poate ajunge până la 8 cm, cu o dimensiune 
medie de 3-4 cm, de culoare roz sau roşu-gri, 
moale, friabilă, edematoasă, cu hemoragii frec-
vente (4).

4. Clinic, se manifestă cu obstrucţie nazală, 
epis taxisuri repetate, cefalee, congesti e nazală 
şi sinuzită. Studiile imagisti ce ale cavităţilor na-
zale şi ale sinusurilor paranazale evidenţiază opa-
 cifi ere dată de o masă polipoasă, frecvent aso-
ciată cu sinuzită şi uneori prezentând eroziuni 
osoase şi scleroză (4).

5. De cele mai multe ori diagnosti cul anato-
mo patologic este difi cil de stabilit şi necesită 
com plementar un examen imunohistochimic. 
Vimenti n şi CD-34 au fost consideraţi singurii 
an ti geni detectabili în celulele tumorale de he-
mangiopericitom rinosinusal (6), dar studii ulte-
rioare au arătat că valoarea CD 34 poate fi  mai 
mică de 80%-90% (7). Alţi epitopi ca acti na, 
S-100 sau factorul XIIIA se găsesc doar în câteva 
cazuri (8).

6. Diagnosti cul diferenţial trebuie făcut cu 
he mangiomul capilar, tumora fi broasă solitară, 
tumora glomică, leiomiomul, sarcomul sinovial 
şi leiomiosarcomul (4).

7. Prognosti cul este foarte bun, cu o supra-
vieţuire de peste 90% la 5 ani şi cu o rată de 
recidivă între 7 şi 50% (9) determinată cel mai 
frec vent de o rezecţie incompletă. Timpul mediu 
de recurenţă este de 6-7 ani, cu peste 30 de ani, 
raportat pentru un caz de HPC ocular (10).

8. Metastazarea la distanţă este întâlnită 
într-un procent de doar 5% şi apare în ganglionii 
regionali, plămâni, fi cat şi oase (11).

9. Glomangiopericitomul malign este foarte 
rar întâlnit. S-au stabilit câteva criterii de malig-
nitate: tumora mai mare de 6,5 cm, prezenţa 
invaziei osoase, ati pii nucleare, acti vitate mito-
ti că ridicată şi prezenţa necrozei, care se asociază 
cu un pronosti c prost (12).

FIGURA 2. 
Aspect IRM 
postoperator în 
incidenţă coronală 
(a) şi axială (b) – 
rezecţie tumorală 
completă
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FIGURA 3. Aspect CT preoperator (a), aspect IRM post-
operator (b) la 12 luni postoperator. Cavitatea nazală 
stg apare liberă, fără semne de recidivă tumorală. 
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10. Tratamentul de elecţie este chirurgical şi 
constă în excizia tumorală largă, cu margini ne-
gati ve (13) care până acum câţiva ani se realiza 
prin abord extern – rinotomie laterală sau 
Caldwell-Luc. Astăzi, rezecţia endonazală endos-

copică a devenit principala metodă de tratament 
atunci când dimensiunile şi extensia tumorală o 
permit. Nu se recomandă evidare ganglionară 
la terocervicală, întrucât metastazele ganglionare 
sunt foarte rare (14).
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