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Abstract 

Adrenocortical carcinoma is one of the most aggressive malignancy among endocrine tumors.The 

poor prognosis is mainly due to locally advanced tumor or the presence of distant metastasesat the time of 

diagnosis. We present the case of a 53-years-old woman with a giant adrenocortical nonfunctioning tumor,  

located inter reno-spleen-pancreatic-gastro-colic space, and without distant metastasis.  We performed the 

ablation of tumor in block with the spleen and pancreatic tail, with a 2 years disease free survival  and long 

term of overall survival of 6 years after surgery, despite a ki67 index of 15%.The 21 cm size of the tumor 

places it among the largest adrenal gland tumors described in the literature. 
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Introducere 

 Carcinomul de corticosuprarenală este o tumoră 

rară,  având o incidenţă anuală de 1-2 cazuri la un million de 

locuitori [1-5], şi este a doua cea mai agresivă tumoră 

endocrină,  după carcinomul tiroidian anaplastic[1,6]. 

Majoritatea carcinoamelor de corticosuprarenală (60-70%) 

sunt hormono-secretante, iar diagnosticul poate fi stabilit 

precoce datorită simptomatologiei specifice hormonilor 

secretaţi în exces : glucocorticoizi sau androgeni [1,3,6,7]. 

Tumorile nesecretante sunt adesea diagnosticate ca 

incidentaloame în urma unor controalede rutină sau atunci 

când  au ca prim simptom  durerea sau efectul de masă al 

tumorii,  şi se asociază cu un prognostic nefast datorită 

diagnosticului tardiv, în stadiulocal avansat sau cu metastaze 

la distanţă [1,3,6,7]. Tratamentul chirurgical se impune în 

cazul tumorilor secretante datorită simptomatologiei şi 

efectelor hormonilor în excess Sau în tumorile nesecretante 

atunci când acestea ridică suspiciunea de malignitate[8]. 

Prezentare de caz  

 Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 53 ani, 

din mediul urban, fără antecedente heredo-colaterale sau 

personale patologice semnificative, ce se prezintă cu o 

simptomatologie nespecifică ce a debutat cu 3 luni anterior 

internării prin scădere ponderală şi astenie fizică marcată. În 

urma examenului clinic general nu se constată modificări 

patologice, iar la examenul clinic local al abdomenului  se 

observă o uşoară asimetrie, cu o discretă mărire de volum a 

hemiabdomenului stâng,  abdomen mobil cu miscările 

respiratorii, depresibil, nedureros spontan şi la palpare, fără 

semne de iritaţie peritoneală, ficat nepalpabil; în epigastru, 

mezogastru, hipocondrul stâng şi flancul stâng se palpa o 

formaţiune imprecis delimitată, nedureroasă la palpare,  

imobilă , ce coboară până la nivelul crestei iliace stângi  şi 

prezenta matitate la percuţie; tranzit intestinal 

prezent.Analizele de laborator, hemotologice, biochimice şi 

hormonale au fost în limite normale. 

 Examinarea ecografică abdomino-pelvină a descris 

un ficat cu reflectivitate crescută, colecist fără calculi, cai 

biliare normale, venă porta normală, pancreas normal, 

rinichi drept normal, rinichi stâng localizat la nivelul crestei 

iliace stângi, glandă suprarenală stângă  ce conţine o 

formaţiune hipoecogenă solidă, intens neomogenă, cu 

dimensiuni de 213/155/191 mm, cu semnal Doppler la 

interior,  formaţiune ce are effect de masa asupra aortei 

abdominale şi a venei cave inferioare; uter fibromatos, ovare 

normle, absenţa lichidului liber intraperitoneal.  ( Fig. 1,2). 
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Fig. 1 Ecografie abdominală – tumoră de suprarenală stângă 

 

 

Fig. 2: tumora de glandă suprarenală ce vine in contact cu 

aorta şi exercită efect de masă 

 

 Explorarea Computertomografică confirmă 

diagnosticul de tumoră de glandă suprarenală  şi exclude 

prezenţa metastazelor la distanţă.  (Fig. 3,4,5). 

Dupa o pregătire preoperatorie a pacientei,s-a 

intervenit chirurgical,  iar la explorare s-a decelat prezenţa 

unei formaţiuni tumorale gigante, localizată retroperitoneal, 

inter freno-spleno-pancreato-gastro-reno-colic, ce invada 

hilul splinei şi îngloba coada pancreasului, şi prezenta 

interfaţă intima cu hilul şi concavitatea rinichiului stâng,  

care era mult deviat inferior, la nivelul crestei iliece stângi.  

După o disecţie minuţioasă a tumorii , s-a practicat ablaţia 

tumorii în bloc cu suprarenala stângă şi 

splenopancreatectomie caudală, lavajul şi drenajul cavităţii 

peritoneale. (Fig. 6,7) 

 

 

Fig. 3. Exam CT – glanda suprarenală stânga ce ocupă 

hipocondrul şi flancul stâng şi rinichiul stâng ce este împins 

pană la nivelul crestei iliece stângi 

 

 

Fig 4. Iimagine CT secţiune sagitală 

 

Evoluţia postoperatorie a pacientei a fost 

favorabilă, cu mobilizare precoce şi reluarea tranzitului 

intestinal pentru materii fecale şi gaze,cu toleranţă digestivă 

bună şi absenţa complicaţiilor postoperatorii. 
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Fig. 5. Exam CT secţiune transversală 

 

Fig. 6.: Piesa de rezecţie- tumora cu splina 

 

 

Fig. 7.  Piesa de rezecţie 

 Buletinul anatomo-patologic descrie macroscopic 

un bloc tumoral delimitat în periferie de o capsulă, 

dimensiuni de 21/16/13 cm,  cu splină aderentă de 11/7/4 

cm, apparent neinvadată de tumoră. Microscopic se descriu 

celule tumorale cu pleomorfism nuclear marcat, nucleoli 

proieminenţi, citoplasmă eozinofilă sau vacuolizată şi 

arhitectură trabeculară şi solidă, cu arii întinse de necroză şi 

hemoragie şi rare mitoze atipice şi  scor 6 conform 

Criteriilor Weiss. 

 Buletinul imunhistochimic relevă: Inhibin –pozitiv 

fical în celulele tumorale; Synaptophysin- difuz pozitiv în 

proliferatul tumoral; Melan-A difuz pozitiv în proliferatul 

tumoral; Calretinin- focal pozitiv în celulele tumorale; 

Vimentin- difuy pozitiv în proliferatul tumoral; 

CKAE1/AE3 – focal pozitiv în celuleletumorale; CK20- 

focal pozitiv în celulele tumorale; ki67- 15%. 

 Diagnosticul final, de certitudine a fost dat de 

corelarea aspectelor histopatologice identificate şi a 

profilului imunhistochimic ce corespund unui carcinoma de 

corticosuprarenală. 

 Ulterior pacienta a fost luată în evidenţa 

cabinetului de oncologie, unde a urmat 6 cure de 

chimioterapie.  Controalele periodice la 3, 6, 12 luni şi la 2 

ani, effectuate în Clinica I Chirurgie a Spitalului Sf Spiridon 

Iaşi,  nu au evidenţiat semne de recidivă locală sau 

metastaze la distanţă. După controlul la 2 ani, pacienta a 

ieşit din evidenţa clinicii,  neprezentându-se la alte 

reevaluări. 

Conform datelor obţinute de la Serviciul de 

Evidenţă al Populaţiei,  pacienta supravieţuieşte la 6 ani de 

la intervenţia chirurgicală. 

Discuţii 

 Carcinoamele de corticosuprarenală nesecretante 

au de obicei dimensiuni mari în momentul diagnosticului, 

diametrul maxim fiind între 5-20 cm [7].  Particularitatea 

cazului pe care l-am prezentat constă în dimensiunea 

impresionantă a tumorii, care, în ciuda evoluţiei îndelungate 

a fost diagnosticată tardiv datorită caracterului nesecretant al 

tumorii şi absenţei simptomatologiei. Conform datelor din 

literatura de specialitate,  cazul prezentat  reprezintă una din 

cele mai mari tumori de corticosuprarenală raportate. 

Simptomul cel mai frecvent întâlnit în tumorile 

nesecretante este durerea abdominală[6]. Deşi am prezentat 

cazul unei tumori gigante, ce s-a dezvoltat în spaţiul inter 

reno-spleno-pancreato-gastro-colic, determinând compresia 

şi devierea acestor organe,  simptomatologia pacientei a fost 

cvasi-absentă. 

 În absenţa invaziei capsulare şi a metastazelor la 

distanţă,  dimensiunea tumorii (tumorice depăşesc 4 cm) 

corelată cu caracteristicile imagistice reprezintă factori 

esenţiali pentru suspiciunea de malignitate[9-12]. Criteriile  

Weiss reprezintă criteriile histologice ,care în funcţie de 

scorul obţinut sugereză  sau certifică caracterul malign al 

tumorii[9].  În cazul pacientei prezentate, doar dimensiunea 

tumorii şi caracteristicile imagistice au pledat pentru 

suspiciunea de malignitate,  scorul Weiss cu o valoare de 6 

fiind la limita dintre suspiciunea de malignitate şi 

certitudine.Pentru confirmarea diagnosticului de carcinom 

de corticosuprarenală a fost esenţial aportul adus de 

imunhistochimie. 
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 Indexul de proliferare tumorală ki67 poate fi 

utilizat şi ca factor de prognostic,  valorile ce depăşesc 10% 

fiind asociate cu risc crescut de recidivă locală,  cu o durată 

scurtă de desease-free survival , dar şi cu o scădere a 

supravieţuirii overall [13]. Contrar datelor din literatură, 

pacienta noastră a avut un desease free survival de peste 2 

ani şi o supravieţuire de peste 6 ani, desi valoarea ki67 a fost 

de 15%. 

Chiar dacă în ultimii ani explorările imagistice au 

înregistrat un real progres pentru depistarea precoce a 

tumorilor,  în momentul diagnosticului , aproximativ 20% 

dintre pacienţi cu carcinoame de suprarenală prezintă 

metastaze ganglionare, iar 30% metastazela distanţă 

[1,2,4,6]. Majoritatea pacienţilor , între 37 şi 80% dintre cei 

care au beneficiat de rezecţii R0 , în primii doi ani 

postoperator, dezvoltă recidivă tumorală locală sau 

metastaze la distanţă , ceea ce presupune că există 

micrometastaze oculte, neevidenţiate, chiar din primele 

stadii ale bolii [2-4, 14,15].Factorii incriminaţi în recidiva 

tumorală locală sunt: dimensiunile mari ale tumorii, 

caracterul secretant al tumoriişi invazia capsulară [4]. De 

asemenea, s-a observant că pacienţii cu rezectii 

laparoscopice au o rată de recidivă tumorală  

şicarcinomatoză peritoneală semnificativ mai mare decât in 

abordul classic [10]..  Suprarenalectomia laparoscopică 

rămîne o opţiune pentru tumorile mai mici de 7 cm,  iar 

pentru cele ce depăşesc această dimensiune îşi păstrează 

indicaţia doar în absenţa semnelor de malignitate pre şi 

intraoperator [16]. 

Indicaţia de rezecţie multiorgan se impune fie 

atunci când există un T4,  fie atunci când dorim să obţinem o 

rezecţie R0, fără riscul de ruptură sau lezare a tumorii,  sau 

dorim să evităm o sângerare importantă dată de dezvoltarea 

patologică a vaselor colaterale ale tumorii[17,18] . Cel mai 

frecvent rezecţiile multiorgan includ: rinichi, ficat, splină şi 

pancreas [17]. În cee ace priveşte supravieţuirea,  rezecţia 

multiorgan nu aduce niciun beneficiu [17]. 

 Cel maifrecvent, tumorile de glandă suprarenală 

metastazează în plamâni şi în ficat [6,7], urmate de oase şi 

vena cavă [3,19]. Contrar acestor date statistice,  pacienta 

noastră nu a prezentat metastaze la distanţă in momentul 

diagnosticului, şi nici la 2 ani postoperator nu s-au evidenţiat 

semne de recidivă locală sau diseminări secundare. 

Rata de supravieţuire la 5 ani variază între 15 şi 

44%-55% [1,3,20]. Factorii de prognostic pozitiv pe termen 

lung sunt reprezentaţi de : vârsta sub 40 ani, diagnosticul 

într-un stadiu incipient, absenţa invaziei ganglionare 

sauametastazelor la distanţă în momentl diagnosticului şi 

marginile de rezecţie negative (R0) [1,3].  Factorul de 

prognostic negativeste reprezentat de invazia venei cave 

inferioare sau a venei renale [6]. 

Conform Kostiainen et al,  predictorii 

supravieţuirii din carcinoma de corticosuprarenală sunt: 

stadiul tumoral, tratamentul chirurgical radical, vârsta, 

valoarea ki67 şi scorul Helsinki [21]. 

 Concluzii: 

 Carcinoamele de corticosuprarenală sunt tumori 

agresive, cu prognostic reyervat, adesea diagnosticate în 

stadii avansate de boală. Desi tratamentul chirurgical 

reprezintă principal opţiune de tratament, majoritatea 

pacienţilor dezvoltă în primii doi ani postoperator recidivă 

locală sau metastaze la distanţă. 

 Cazul prezentat este un caz atipic de carcinoma 

corticosuprarenalian, cu dimensiuni gigante, fiind unul 

dintre cele mai mari tumori raportate în literatura de 

specialitate, oligosimptomatic în ciuda poziţionării si 

dimensiunilor, cu evolutie postoperatorie favorabilă şi un 

disease free survival de 2 ani. În ciuda agresivităţii tumorii şi 

a unui index de proliferate tumorala ki67 de 15%,  răspunsul 

la tratamentul chirurgical şi chimioterapic a fost favorabil,  

pacienta suravieţuind la 6 ani postoperator.  
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