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MALIGNANT GASTRIC CARCINOID TUMOR– CASE REPORT (Abstract): We describe an unusual presentation 
of a highly malignant type III gastric carcinoid tumor, an incidental finding in a 60 years old female admitted for 
gallstone disease. The case is presented in a historical fashion, with every stage diagnosis described and reasoned. A 
well confined liver tumor was falsely assumed as a liver haemangioma, while the primary gastric tumor was revealed 
only after the passage of a naso-gastric tube which triggered an upper gastro-intestinal bleeding episode. Diagnostic 
endoscopy revealed a small tumor, but histological examination on biopsy specimen suggested a poorly differentiated 
carcinoma. Standard total gastrectomy with D2 lymphadenectomy was performed, with good tumor clearance but local 
metastases were confirmed in adjacent lymphnodes. Final pathology proved a type III highly malignant carcinoid 
tumor, with mixed cellularity. Follow-up 3 months later showed an explosive development of the liver tumors 
demonstrating not only the metastatic origin but also the aggressiveness the sporadic gastric carcinoid tumor. Although 
prognosis is very poor we believe that the errors that marked such a difficult diagnosis could bring back in attention the 
rare condition of a sporadic gastric carcinoid which can represent up to 30% of all carcinoid tumors, but only 1% of all 
gastric tumors. Unusual aspects of liver metastases should prompt biopsy and histological confirmation.  
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INTRODUCERE 
Simptomatologia de hipocondru drept, asociată cu o imagine ecografică de litiază 

veziculară, reprezintă un scenariu extrem de frecvent întâlnit într-un serviciu de chirurgie 
abdominală specializat în tehnici laparoscopice. Formele non-inflamatorii pot fi de fapt litiaze 
oligo- sau asimptomatice, dar diferenţierea clinică şi imagistică este de multe ori imposibilă. 
Chirurgul trebuie să fie mereu în gardă la aspecte minore, care pot sugera o leziune cu semnificaţie 
mult mai mare, dar a cărei evidenţiere nu este dificilă sau poate fi imposibilă cu tehnicile standard 
folosite în screening.  

Prezentarea următoare descrie etapele de diagnostic şi tratament ale unui caz foarte 
interesant, care a fost marcat de erori de diagnostic greu de evitat, generate de o leziune extrem de 
rară şi cu o prezentare atipică.  

 
PREZENTAREA CAZULUI 
Pacienta Z.D. de 60 de ani se internează în Clinica I Chirurgie în luna aprilie 2004 pentru 

dureri in hipocondrul drept însoţite de astenie fizică şi inapetenţă. Bolnava era recent externată 
dintr-un serviciu de recuperare, unde a fost investigată pentru acuzele amintite şi s-au precizat 
diagnosticele de litiază veziculară, hepatită cronică şi gastrită cronică. La acest moment trebuie să 
remarcăm două dintre diagnostice care nu au o susţinere completă, respectiv hepatopatia cronică (la 
care nu se precizează etiologia şi nici stadiul evolutiv) şi gastrita cronică (diagnostic bazat pe un 
examen radiologic de screening, care descrie pliuri gastrice îngroşate şi evacuare gastrică rapidă).  

Examenul clinic la internare nu aduce date suplimentare cu excepţia unei discrete palidităţi 
tegumentare. Protocolul de evaluare a precizat o anemie hipocromă ( Hb 11,5 g%, Ht 37,7%, MCV 
89,5fl) şi o creştere izolată a fosfatazei alcaline serice, fără alte modificări în profilul biochimic. 
Radiografia toracică a evidenţiat sechele tuberculoase apicale, iar examenul ecografic abdominal a 
confirmat litiaza veziculară multiplă, dar evidenţiază şi o formaţiune hepatică nodulară în segmentul 
V de 44/28 mm, hipoecogenă, adiacentă veziculei biliare. Formaţiunea, bine delimitată, ridică 
suspiciunea de hemangiom hepatic, fără a putea fi făcută diferenţierea de un hepatom. Nu se 
evidenţiază adenopatii lombo-aortice. 

Pacienta este evaluată computer-tomografic nativ şi după injectarea de mediu de contrast, 
confirmându-se formaţiunea expansivă solidă din segmentul V (fig. 1). Pe examenul CT este 
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caracterizată ca relativ bine delimitată, cu creştere omogenă a densităţii după injectarea mediului de 
contrast, având efect de masă asupra venei hepatice medii. Formaţiunea vine în contact cu vezicula 
biliară faţă de care prezintă linie de demarcaţie. Nu se constată adenopatii retroperitoneale. 
Examenul CT constată că nu sunt îndeplinite toate criteriile semiologice de malignitate şi 
recomandă biopsia sub ghidaj ecografic sau CT.  

Fig. 1: Examenul CT: formaţiune expansivă bine delimitată în segmentul V

Se decide laparoscopia diagnostică, ce urma să precizeze aspectul masei hepatice şi eventual 
să permită biopsia tumorii, urmată sau nu de colecistectomia laparoscopică, în cazul în care leziunea 
hepatică nu sugerează o malignitate. Se intervine chirurgical sub anestezie generală cu intubaţie 
oro-traheală şi se practică diagnosticul laparoscopic. Evaluarea cavităţii abdominale nu relevă 
leziuni sugestive pentru carcinomatoză peritoneală şi nici alte leziuni pe suprafeţele accesibile. 
Ficatul prezintă o formaţiune mare, relativ profundă în parenchimul hepatic, care împinge vezicula 
biliară, fără să sugereze o tumoră metastatică sau hepatom, dar şi multiple imagini de aspect similar, 
cu tentă albăstruie situate pe faţa diafragmatică a lobului stâng. Criteriile macroscopice erau 
concordante pentru hemangioame hepatice şi se decide abandonarea biopsiei hepatice, datorită 
riscului de hemoragie şi a riscului vascular determinat de situaţia profundă a leziunii şi rapoartele 
vasculare. 

Am preferat continuarea procedurii şi efectuarea colecistectomiei care s-a desfăşurat fără 
incidente, dar a fost necesară introducerea unei sonde naso-gastrice pentru decomprimarea 
stomacului. Spre surprinderea tuturor pe sonda gastrică a venit imediat sânge într-o cantitate 
importantă, astfel încât a fost reluată evaluarea laparoscopică a stomacului fără a se găsi aspecte 
relevante pe suprafaţa seroasei gastrice sau la palparea instrumentală. Evoluţia postoperatorie este 
marcată de o scădere progresivă a constantelor hematologice, ajungându-se la o Hb de 7,3 g% cu Ht 
de 22,8% . 

Endoscopia digestivă s-a practicat în urgenţă a doua zi postoperator şi a evidenţiat o 
formaţiune vegetantă cu ulceraţie centrală, de aproximatv 3 cm diametru, situată pe faţa posterioară 
a stomacului la nivelul angulaţiei. Examenul bioptic este sugestiv pentru carcinom gastric 
nediferenţiat. Examenul radiologic cu substanţă de contrast (fig. 2) evidenţiază o formaţiune bine 
delimitată situată suprangular pe faţa posterioară, care produce o dezorganizare a pliurilor gastrice. 

În aceste condiţii am considerat că producerea hemoragiei prin lezarea formaţiunii cu sonda 
naso-gastrică a facilitat un diagnostic relativ precoce al unui carcinom gastric cu aspect 
nediferenţiat, la care se impunea o intervenţie chirurgicală cu viză curativă. Pregătirea preoperatorie 
a vizat reechilibrarea constantelor hematologice şi evaluarea funcţiei ventilatorii. S-a reintervenit 
chirurgical iar la explorarea cavităţii abdominale s-a găsit o tumoră gastrică de mici dimensiuni, 
localizată la nivelul feţei posterioare gastrice, fără invazie de vecinătate. În plus s-au mai evidenţiat 
numeroase adenopatii voluminoase cu caracter de malignitate situate la nivelul grupului subpiloric 
şi la nivelul grupului gastro-epiploic. Aspectul tumorii şi tipul de metastazare au ridicat suspiciunea 
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de limfom gastric cu metastaze ganglionare, dar examenul anatomopatologic extemporaneu dintr-un 
ganglion cu aspect malign a fost neconcludent. Alternativa era cu atât mai plauzibilă cu cât 
diferenţierea unui limfom de un carcinom nediferenţiat nu este totdeauna posibilă în coloraţiile 
standard. Formaţiunile hepatice au fost reevaluate şi aspectul a fost din nou considerat sugestiv 
pentru hemangioame hepatice. Am considerat că nu există nici o legătură între tumorile hepatice şi 
carcinomul gastric, astfel încât am optat pentru o operaţie cu viză radicală. S-a practicat 
gastrectomie totală cu splenectomie şi limfadenectomie D2 şi eso-jejunoanastomoză termino-
laterală, evaluată intraoperator ca R0. 

Fig. 2: Radioscopie gastroduodenală: formaţiune vegetantă, bine delimitată, 
situată pe faţa posterioară, supraangular 

Fig. 3: Tumora gastrică: zonă cu aspect de carcinoid cu invazie în submucoasă (coloraţie HE)

Evoluţia postoperatorie imediată a fost simplă cu externarea pacientei în a 11-a zi 
postoperator, fiind bine recuperată şi alimentându-se exclusiv oral. Examenul anatomo-patologic la 
parafină a venit ca o mare surpriză, leziunea gastrică fiind interpretată ca un carcinoid cu invazie în 
submucoasă (fig. 3), evident în coloraţie Grimelius (fig. 4), dar şi cu zone de carcinom neuro-
endocrin (fig. 5). Sunt descrise numeroase embolii vasculare şi invazie parietală totală, fără 
depăşirea seroasei. Zece ganglionii din grupul subpiloric şi de la nivelul arcadei gastrocolice 
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prezentau masivă metastazare (fig. 6)cu zone de necroză. Diagnosticul final a fost de carcinoid 
gastric cu celularitate mixtă tip III, cu grad mare de malignitate. 

 

Fig. 5: Tumora gastrică: zonă de carcinom neuro-endoscrin (coloraţie HE)

Fig. 6: Metastază ganglionară de carcinom neuro-endocrin (coloraşie HE)

Pacienta a fost evaluată de comisia oncologică şi s-a decis doar supraveghere oncologică. A 
fost programată la un control ecografic la 3 luni, dată la care pacienta s-a prezentat în ambulator cu 
fenomene de astenie marcată şi simptomatologie sugestivă pentru insuficienţă hepato-celulară. 
Examenul ecografic a arătat că leziunile hepatice au prezentat o dinamică total neaşteptată cu 
dezvoltare explozivă a tuturor leziunilor nodulare (fig. 7). Masele hepatice au fost în sfârşit 
încadrate ca metastaze hepatice multiple ale carcinoidului gastric. 

 
DISCUŢII 
Există numeroase probleme care merită discutate referitor la acest caz, la care diagnosticul a 

fost foarte anevoios, iar erorile medicale au fost generate de o forma rară de malignitate gastrică. Ne 
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vom centra discuţiile în jurul a două probleme eroarea de diagnostic şi carcinoidul gastric 
metastatic. 

Eroarea de diagnostic nu a schimbat prognosticul pacientei şi, din fericire, recuperarea după 
o intervenţie chirurgicală foarte amplă a fost simplă. Litiaza veziculară este o leziune miraj care 
poate ascunde orice, mai ales atunci când simptomatologia este frustă. Cele mai frecvente sunt 
leziunile maligne colice şi gastrice la care primul diagnostic poate fi cel de litiază veziculară şi de 
multe ori facem exces de explorări la pacienţi la care există o cât de mică suspiciune.  

Diagnosticul de tumoră gastrică malignă a fost unul fortuit, iar manevra de intubaţie gastrică 
a fost elementul revelator. În acest caz atitudinea echipei medico-chirurgicale a fost prudentă şi este 
greu de imaginat că eroarea de diagnostic ar fi putut fi prevenită. Pacienta a fost investigată pentru o 
malignitate, mai ales că o anemie feriprivă la acest grup de vârstă reprezintă un semn de alarmă. 
Primul examen radiologic a fost înşelător, leziunea gastrică putând scăpa uşor datorită 
dimensiunilor mici care produceau doar o modificare de poziţie a pliurilor gastrice. În mod special 
poziţia sa pe faţa posterioară a corpului gastric, spre marea curbură aduce un element suplimentar 
de dificultate, zona fiind dificil de examinat în cadrul unui examen de rutină. Trebuie să precizăm 
că al doilea examen radiologic s-a practicat în scopul documentării cazului, astfel încât examinarea 
a fost centrată pe zona descrisă tumoral la explorarea endoscopică.  

Fig. 7. Examen ecografic la 3 luni postoperator: metastaze hepatice voluminoase

Etichetarea corectă a tumorii hepatice ca leziune metastatică nu ar fi schimbat prognosticul 
pacientei, dar categoric ar fi contraindicat gastrectomia totală, limitând gestul chirurgical la o 
rezecţie locală în scop de hemostază. Desigur retroactiv este evident că ar fi fost utilă biopsierea 
leziunilor nodulare hepatice. Investigaţiile imagistice, dar mai ales evaluarea vizuală şi manuală a 
tumorilor hepatice a fost total necaracteristică pentru leziunile maligne proprii ficatului sau pentru 
metastazele unui carcinom gastric nediferenţiat. Poziţia centrală şi riscul major de sângerare au 
constituit argumente serioase împotriva biopsiei chirurgicale. Nu putem să nu menţionăm că 
aspectul metastazelor de carcinoid este atipic, iar prezenţa leziunilor sincrone de dimensiuni mai 
mici au facilitat eroarea de diagnostic şi substadializarea tumorii gastrice. 

Localizările gastrice ale carcinoidul au fost considerate extrem de rare reprezentând mai 
puţin de 2% din totalul tumorilor carcinoide, dar se studii recente arată că proporţia poate ajunge la 
20-30% din totalul tumorilor carcinoide [1]. Cu toate acestea ponderea tumorilor carcinoide  în 
totalul neoplazilor gastrice este de sub 1% [1]. 

Sunt descrise trei tipuri de tumori carcinoide gastrice definte în principal de contextul 
clinico-patologic în care apar. Tumorile de tip I apar în asociere cu gastrita atrofică, în timp ce 
tumorile de tip II sunt asociate sindromului Zollinger-Ellison, dar ambele sunt condiţionate de 
nivele anormale ale gastrinei, a cărei efect trofic pe celulele enterocromafine-like (ECL) este 
demonstrat [1,2]. Celularitatea acestor două tipuri tumorale este în mare parte omogenă, fiind 
formate aproape în exclusivitate din celule ECL. Din punct de vedere biologic aceste tipuri 
tumorale au un comportament benign. Tumorile de tip III apar sporadic, nu sunt asociate 
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hipergastrinemiei, au în structură o varietate de celule (celule enterocromafine, ECL, celule X etc.) 
şi au un comportament biologic agresiv cu tendinţă la metastazare şi prognostic nefast [1,3].  

Tratamentul carcinoidului gastric este de regulă chirurgical, leziunile putând fi extirpate 
endoscopic sau chirurgical, în funcţie de dimensiunea acestora. Tipurile I şi II pot fi asociate cu 
tumori multiple, existând cazuri cu peste 30 de tumori extirpate [4]. Tumorile din tipurile I şi II 
beneficiază de tratament de lungă durată cu somatostatin sau analogi de somastostatin, cazuri în 
care se descrie o scădere a secreţiei de gastrină [4,5]. Scăderea secreţiei de gastrină, prin 
antrectomie sau după tratamentul cu inhibitori ai receptorilor de somatostatin are un rol determinant 
în regresia tumorală [6]. Tratamentul cu analogi de somatostatin ar putea fi indicat şi la pacienţi cu 
tumori carcinoide din tipul III, dat fiind că ar exista o inhibiţie directă a proliferării celulelor ECL 
[4]. Există cazuri la care s-a putut demonstra regresia tumorilor după tratament de lungă durată cu 
octrectide, chiar la pacienţi cu gastrinemie normală, mecanismul fiind mediat prin receptorii de 
somatostatin de pe celulele ECL [7-9]. 

 
CONCLUZII 
Cazul încearcă să ilustreze dificultăţile de diagnostic în cazul unui carcinoid gastric 

metastatic. Prezentarea a încercat să respecte etapele de diagnostic şi logica gesturilor terapeutice 
dar şi inerentele erori intervenite în rezolvarea acestui caz. Depistarea acestor tumori mici este 
dificilă atunci când nu au manifestare clinică sugestivă. Carcinoidul gastric din subtipul III rămâne 
însă cu un prognostic nefavorabil şi evoluţia extrem de rapidă a cazului nu face decât să reconfirme 
acest lucru. 
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