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DERMOID OVARIAN CYST ASSOCIATED WITH HEMORRHAGIC GASTRIC STROMAL 
TUMOUR – LAPAROSCOPIC APPROACH (ABSTRACT): Introduction: Gastrointestinal stromal 
tumors (GISTs) represent the most common non-epithelial (mesenchymal) tumor of the digestive tract, 
originate in an intestinal pacemaker cell (Cajal’s cell) and express cell/surface kit (CD117). The most 
frecquent sites of the GISTs are the stomach. It may be associated with other diseases, and especially, 
with other epithelial tumors. Case report: We present a case of a 60 old years female, who presented in 
emergency in First Surgical Clinic Iasi with gastrointestinal bleeding, melaena. Preoperative diagnosis 
after medical hemostasis was a gastric tumor, 7 cm in diameter, located a posterior wall of gastric body 
associated with a left dermoid ovarian cyst. We performed a laparoscopic removal of ovarian tumor and 
wedge resection for gastric tumor. A definitive diagnosis for gastric GIST was established after surgery. 
Immunehistochemistry and histopathological exam revealed of the gastric tumor was positive a c-Kit and 
CD 34 with low risk after Fletcher scale. The postoperative course was unneventfull and was discharged 5 
days after operation. The combination of a bleeding gastric GIST with dermoid cyst of the ovary, both 
resolved in the same session by laparoscopic approach not reported in the literature. Conclusion: 
Laparoscopic resection of gastric stromal tumor and dermoid ovarian cyst is feasible and may become 
standard treatment with comparable results with open approach but with minimally invasive approach 
advantages.  

 
KEY WORDS: GASTRIC STROMAL TUMOR (GIST) ASSOCIATE WITH DERMOID OVARIAN 
CYST; LAPAROSCOPIC SURGERY 

 
Corespondenţă: Prof. Dr. Eugen Târcoveanu, Clinica I Chirurgie, Spitalul „Sf. Spiridon” Iaşi, Bd. 
Independenţei, nr. 1, 700111, Iaşi, România; telefon/fax:  +40(0)232218272; e-mail: 
etarco@iasi.mednet.ro *  
 
 

INTRODUCERE 
Tumorile gastrointestinale stromale sunt cele mai frecvente tumori 

mezenchimale primare ale tractului digestiv. Ele se dezvoltă din celulele interstiţiale 
Cajal şi exprimă receptorul membranar KIT/CD117 – markerul imunhistochimic al 
tumorii [1]. Localizarea cea mai frecventă este la nivelul stomacului (47-60%), urmată 
în ordinea frecvenţei de intestin subţire, colon, esofag, rect şi, rareori, în afara tubului 
digestiv (mare epiploon, mezenter, retroperitoneu). Tumorile stromale gastrointestinale 
se pot asocia cu alte afecţiuni, în diagnosticul şi tratamentul cărora sunt descoperite 
incidental şi, mai ales, cu alte tumori epiteliale [2]. 

Abordul laparoscopic a fost încurajat de rezultatele fezabile obținute în 
tratamentul minim invaziv al tumorilor benigne gastrice. 

Într-un lot de 23 tumori stromale gastrointestinale operate în Clinica I Chirurgie 
în perioada 2004-2010, din care 11 gastrice, am întâlnit un singur caz de asocierea a 
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unui GIST gastric hemoragic cu chist dermoid de ovar, ambele fiind rezolvate 
laparoscopic în aceeaşi şedinţă operatorie.  

Particularităţile evolutive, diagnostice şi terapeutice ne-au determinat să-l 
prezentăm, această asociere nefiind semnalată în literatură. 

 
PREZENTARE CAZ 
Bolnava N.V., în vârstă de 60 de ani, s-a internat în ianuarie 2010 într-o clinică 

chirurgicală, cu hemoragie digestivă superioară (melenă), anemie secundară. 
Endoscopia digestivă superioară suspicionează un neoplasm de corp gastric faţă 
posterioară hemoragic. Sub tratament medical (transfuzii, hemostatice, inhibitori de 
pompă de protoni) se asigură hemostaza. Bolnava refuză intervenţia chirurgicală şi, 
după o săptămână, prezintă melenă, transpiraţii, astenie, paloare, tahicardie, motive care 
o determină să se interneze în clinica noastră. La internare, bolnava prezenta stare 
generală influenţată. Obiectiv, talia este de 164 cm şi greutate 50 kg. Prezintă tegumente 
palide, puls 100 b/minut, TA 110/60 mmHg, abdomen suplu, uşor sensibil în epigastru. 
La tuşeul rectal se constată melenă veche, hemoroizi interni şi externi. Endoscopia 
digestivă arată pe faţa posterioară a peretelui gastric, în apropierea marii curburi, o 
formaţiune dezvoltată din peretele gastric, care proemină uşor în lumen, acoperită de 
mucoasă,  cu ulceraţie centrală de 1,5 cm, care nu sângerează în momentul examinării.  

 

 
Ecografia evidenţiază o formaţiune hipoecogenă, de 6 cm, bine conturată, 

dezvoltată în peretele gastric (Fig. 1A). Totodată, examenul ecografic mai descoperă 
paravezical stâng o formaţiune cu ecogenitate mixtă, aparţinând ovarului stâng (Fig. 
1B). La tranzitul baritat esogastric se descrie la nivelul corpului gastric, pe faţa 
posterioară, o formaţiune vegetantă de 6 cm, cu o ulceraţie centrală de 1-2 cm, care 
reţine bariul (Fig. 2A). Radiografia abdominală simplă arată calcificări paravezicale 
stângi (Fig. 2B). Examenul de laborator decelează Hb 7,9g/dL, Ht 24%, RA 30 mmol/L, 
proteine totale 58g/L.  

După corectarea parţială a anemiei şi hipoproteinemiei, cu suspiciunea de 
tumoare gastrică stromală şi chist dermoid de ovar, se intervine, sub anestezie generală 
cu IOT, prin abord laparoscopic cu poziţionarea trocarului optic subombilical. 

Fig. 1 Ecografie abdomino-pelvină 
A. Paravezical stâng pe topografia ovarului stâng, o formațiune cu ecogenitate mixtă 
B. Formaţiune hipoecogenă, de 6 cm, bine delimitată, dezvoltată în peretele gastric 

A B 
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Explorarea laparoscopică evidenţiază ficat de aspect normal, ficat cu faţa anterioară 
normală, uter de dimensiuni normale, cu o formaţiune chistică de 7 cm, cu perete neted, 
dezvoltată pe ovarul stâng. Se introduce un trocar de 11 mm în FID şi unul de 5 mm în 
FIS şi cu ajutorul pensei de LigaSure se practică anexectomie stângă şi se garează 
tumora ovariană subhepatic, introdusă într-o pungă de plastic. Se retrag trocarele de 
lucru şi se închid orificiile de trocar. Se poziţionează bolnava în anti-Trendelenburg la 
30º şi se introduc alte două trocare, de 11 m în flancul stâng şi de 10 mm în hipocondrul 
drept. 

 

 
Se abordează apoi faţa posterioară a stomacului secţionând ligamentul gastro-

colic cu pensa de LigaSure până aproape de fornix şi se evidenţiază, pe peretele 
posterior al corpului gastric, în vecinătatea marii curburi, formaţiunea parietală cu 
diametrul de 6-7 cm. Se introduce în stomac o sondă Fauchet. Se aplică un stapler 
vascular EndoGIA pe faţa posterioară şi anterioară a stomacului, la 2 cm de periferia 
tumorii, se agrafează şi se secţionează. Schimbând 7 încărcătoare se practică wedge 
resection a marii curburi păstrând lumenul stomacului la jumătate. Tranşa de agrafaj nu 
sângeră, iar soluţia de albastru de metilen introdusă intragastric nu se exteriorizează. 
Specimenul gastric rezecat se introduce în pungă de plastic şi se extrage printr-o incizie 
de 4 cm la nivelul orificiului de trocar din flancul stâng. Chistul de ovar este extras în 
pungă prin acelaşi orificiu. Chistul conţine un lichid gălbui grăsos, are un perete fără 
vegetaţii, pe alocuri calcificat şi fire de păr. Specimenul gastric are limită de siguranţă 
oncologică între 2 şi 6 cm, prezintă o ulceraţie de 1-2 cm, iar pe secţiune are aspect de 
tumoră încapsulată, cartilaginoasă, alb-gălbuie, fără focare de necroză. Se drenează în 
vecinătatea anastomozei şi se închid orificiile de trocar (vezi filmul).  

Evoluţia postoperatorie a fost simplă. Tranzitul cu Gastrografin efectuat a 4-a zi 
postoperator nu vizualizează traiecte fistuloase şi bolnava se externează. 

Examenul anatomopatologic arată o tumoră stromală cu grad redus de 
malignitate, cu index mitotic sub 5 pe câmp. Coloraţia HE arată că tumora se dezvoltă 
în submucoasă, cu proliferare fasciculată, cu pleiomorfism scăzut. Reacţia Ki67 este 

Fig. 2 Explorări radiologice 
A. Tranzit baritat: pe fața anterioară a corpului gastric pe porțiunea verticală o formațiune 

vegetantă bine delimitată cu diametrul de 10/5 cm cu ulcerație centrală de 2 cm. 
B. Radiografie abdominală pe gol: calcificări paravezical stâng. 

A B 



Cazuri clinice                                                          Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2010, Vol. 6, Nr. 2 [ISSN 1584 – 9341] 
 

 175

pozitivă în rarii nuclei, reacţia CD34 este pozitivă în tumoră şi endotelii vasculare, 
reacţia CD117 este pozitivă în tumoră şi negativă în submucoasă, reacţia h-caldesmon 
este pozitivă în tumoră şi pozitivă în musculara mucoasei şi reacţia S100 este negativă 
în tumoră şi pozitivă în plexul submucos (Fig. 3). Tumora chistică de ovar are aspect 
histopatologic de chist dermoid. 

 

A B 

C D 

D E 

Fig. 3 Examen anatomopatologic și imunhistochimic 
A. nodul tumoral in submucoasa (HE, ob. x 4); B. reacţia Ki67 este pozitivă în rarii nuclei, C. reacţia 
CD34 este pozitivă în tumoră şi endotelii vasculare; D. reacţia S100 este negativă în tumoră şi 
pozitivă în plexul submucos; E. reacţia CD117 este pozitivă în tumoră şi negativă în submucoasă, 
F. reacţia h-caldesmon este pozitivă în tumoră şi în musculara mucoasei. 
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Controlată la o lună postoperator, bolnava are câştig ponderal de 5 kg, probe 
biologice în limite normale, iar examenul ecografic nu suspectează nicio recidivă.  

 
DISCUȚII 
Termenul de tumoră gastrointestinal stromală (TGIS) a fost introdus pentru 

prima dată de Mazur and Clark în 1983 pentru a defini neoplasmele nonepiteliale de tip 
epitelioid cu grade diferite de diferențiere ce se pot dezvolta la orice nivel al tubului 
digestive [3]. CD 34 a fost cel mai reproductibil marker pentru GISTs, el fiind pozitiv în 
60-70% din cazuri[4]. Originea în celulele Cajal a fost demonstrată independent de 
Kindblom și Hirota în 1998 [5,6], care au descoperit și că majoritatea TGIS sunt 
pozitive imunhistochimic la c-KIT (CD 117). În dezvoltarea TGIS sunt implicate în 
majoritatea cazurilor următoarele două mecanisme: mutațiile genei receptorului de 
tirozin kinază KIT și mutații ale genei receptorului factorului de creștere derivat din 
plachete (PDGFRA - platelet-derived growth factor receptor) [7,8]. În studiile de până 
acum nu s-a demonstrat o corelare între cele 2 mutatii [9]. Din punct de vedere al 
evoluției spre malignitate, TGIS au fost clasificate de Fletcher în 4 categorii: risc foarte 
scăzut, risc scăzut, risc intermediar și risc înalt de malignitate, utilizând ca parametri: 
mărimea tumorii și indexul mitotic (Tabel I) [10].  

 
Tabel I  

Clasificarea agresivității TGIS după Fletcher et al.  
 Mărimea tumorii Indice mitotic/50 câmpuri 

risc foarte scăzut < 2 cm < 5 
risc scăzut 2-5 cm < 5 

< 5 cm 6-10 
risc intermediar 

5-10 cm < 5 
> 10 cm oricare 
oricare > 10 risc înalt 

> 5 > 5 
 
TGIS se pot asocia cu alte afecțiuni, dintre care neurofibromatoza este cel mai 

frecvent întâlnită [11,12]. Triada Carney care a fost descrisă pentru prima data în 1977, 
constă în asocierea de 3 ttipuri de tumori: tumori stromale gastrointestinale (TGIS), 
paragangliom extra-adrenal și condrom pulmonar. TGIS din triada Carney prezintă 
aspecte particulare cum ar fi predilecția către femei, pacienți tineri, predominanța 
celulelor epitelioide, leziuni multifocale, interesare frecventă limfoganglionară, recidive 
precoce și comportament tumoral imprevizibil [13,14].  

De asemenea tumorile stromale gastrointestinale se pot asocia și cu alte tumori 
maligne epiteliale [15]. În cazul nostru tumora stromală gastrică s-a asociat cu un chist 
dermoid de ovar care s-a rezolvat în aceeaşi şedinţă operatorie. 

TGIS gastrice sunt cele mai frecvente (50-75%) și chiar dacă sunt de mari 
dimensiuni au mai mult o evoluţie locoregională şi prognostic mai bun spre deosebire 
de GISTurile intestinului subţire care au o evoluţie mai agresivă. Majoritatea mutațiilor 
sunt pe exonul 11 și sunt asociate cu un prognostic mai bun comparativ cu alte mutații 
pe exonul 9, 13 sau mutațiile wild KIT [8].  

Principala manifestare a TGIS gastrice o reprezintă HDS cu anemie secundară 
(40-65%) însă simptomele variază cu localizarea tumorii. Alt simptom frecvent întâlnit 
este durerea abdominală difuză, nesistematizată. TGIS asimptomatice sunt descoperite 
incidental la ecografie, endoscopie sau intervenții chirurgicale efectuate pentru alte 
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afecțiuni [16]. Metastazele dacă sunt prezente se întâlnesc mai frecvent în ficat, 
peritoneu sau plămân.  

Majoritatea pacientilor cu TGIS aparţin decadei 5-6 de viață, rar sunt 
diagnosticați pacienți sub 40 ani. Nu a fost demonstrata nici o relatie cu sexul, rasa, 
etnia, ocupatia si nici o distributie geografica specifica. 

Pentru diagnosticul TGIS gastrice sunt utile endoscopia digestivă superioară, 
ecoendoscopia şi CT [17]. Endoscopia decelează protruzia peretelui gastric, acoperită de 
mucoasă intactă care poate avea semne de ulceraţie şi sângerare. Ultrasonografia 
endoscopica poate evidentia o masă hipoecogenă bine conturată în prelungirea 
muscularei proprii [18]. Asocierea CT cu ecoendoscopie este cea mai eficientă [19]. 
Aspectele CT sunt de tumori exofitice sau intramurale gastrice, bine circumscrise, 
heterogene și care pot prezenta necroză centrală [20].  

Diagnosticul diferențial al TGIS se face cu alte tumori mezenchimale, neural sau 
endocrine cum ar fi: leiomioamele, leiomiosarcoamele, schwanoamele, lipoamele, 
tumorile carcinoide, fibroame.  

Tratamentul TGIS în stadii rezecabile este chirurgical cu urmărire imagistică 
postoperator. Obiectivul primar al intervenției este ridicarea leziunii cu margini de 
rezecție în ţesutul sănătos gastric. Limfadenectomia extinsă nu este necesară. În ultimii 
ani, abordul laparoscopic este din ce în ce mai folosit mai ales în tumorile cu indice 
mitotic scăzut, dar tehnica nu este încă standardizată. Utile pentru localizarea tumorii, 
mai ales cele de dimensiuni mici sunt colorarea endoscopică preoperatorie, ecografia 
laparoscopică intraoperatorie şi EDS intraoperatorie prin care se vizualizează controlul 
hemostazei şi închiderea adecvată a stomacului [21].  

Pentru leziunile anterioare gastrice majoritatea autorilor preferă wedge resection 
pentru tumori < 4 cm [22,23] sau excizia locală pentru tumori mici, pediculate. Pentru 
leziunile posterioare accesul la tumoră se face prin ligamentul gastrocolic sau 
transgastric prin gastrotomie anterioară. Excizia endoscopică nu este recomandată 
datorită riscului de perforaţie [24].  

În funcţie de topografia tumorii A. Privette descrie trei tipuri de intervenţii în 
funcţie de localizarea tumorii [25].  

În tumorile situate la nivelul fundusului şi corp gastric în apropierea marii 
curburi (tip 1) intervenţiile constau în wedge or sleeve resection endoscopic asistate. În 
cazul în care există suspiciunea că rezecţia nu este R0, se pot preleva biopsii 
endoscopice intraoperator.  

Pentru leziunile tip 2 situate prepiloric şi antral se recomandă wedge resection 
sau gastrectomie distala laparoscopica, hand assisted or open. Rezecţia gastrică 
laparoscopică poate fi practicată şi pentru tumorile mari de peste 10 cm, iar staplerul 
trebuie orientat longitudinal pentru a evita stenozele [26]. Ablatia laparoscopica 
transgastrica este utilizată pentru tumorile situate pe faţa posterioară sau pentru tumorile 
tip 3 situate pe mica curbură, lângă joncţiunea esogastrică [27].  

Pentru tumorile de tip 3 majoritatea autorilor preferă conversia după explorarea 
laparoscopică și rezecții limitate („cut and sew”) în scopul de a prezerva integritatea 
joncțiunii gastro-esofagiene. Pentru tumorile mari situate lângă joncţiunea esogastrică se 
recomandă gastrectomie proximală prin abord clasic sau tratament neoadjuvant cu 
imatinib mesilat pentru downstaging şi reevaluare a rezecabilităţii [28,29].  

Recent, prin tehnica SILAS (single incision laparoscopic access surgery) au fost 
excizate TGIS gastrice localizate pe peretele anterior sau pe marea  
curbură gastrică [30]. 
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Cele mai frecvente cauze de conversie sunt imposibilitatea localizării tumorii și 
posibilul potențial malign estimat pe baza dimensiunilor, în timpul explorării 
laparoscopice. Majoritatea studiilor raportează rezultate excelente după laparoscopie: 
timp operator scurt (78.3-180 min), rată de conversie scăzută (0-23.3%), spitalizare 
scurtă (5-7 zile), rată mică de complicații (2.9-25.0%) și pierderi mici de sânge 
intraoperator (0-196 ml) [31,32]. Rata de recidivă după abordul laparoscopic este 
comparabilă cu abordul clasic, variind după diferite studii între 4,3 și 30% [32]. 

Chirurgia rămâne cel mai bun tratament pentru TGIS. Dacă tumorile cu risc 
scăzut necesită doar urmărire imagistică postoperatorie, în cele cu risc mare se 
recomandă tratament adjuvant cu Imatinib mesilat, inhibitor al protein-tirozin kinazei, 
Glivec® (Europe/Australia), Gleevec® (USA) – Novartis. Glivecul este folosit şi în alte 
afecţiuni: leucemia mieloidă cronică, leucemia eozinofilică cronică, leucemia 
limfoblastică acută Ph+ (LLA), bolile mielodisplazice sau mieloproliferative, 
dermatofibrosarcomul protuberant [33]. Pentru tumorile nerezecabile, cu țesut tumoral 
rezidual, metastatice sau recidivate se recomandă tratament neoadjuvant cu Imatinib şi 
reevaluare a rezecabilităţii. Rata de răspuns la Glivec este de 80-90% corelată cu 
statusul mutațiilor genei c-KIT [34]. Pe lângă imatinib, în tratamentul TGIS refractare la 
tratament, mai sunt utilizate şi alte medicamente: dasatinib (inhibitor dual al kinazei 
SRC/ABL), IPI-504 (inhibitor al proteinei de șoc 90), SU11248 (inhibitor kinazic), 
sunitinib (inhibitor multikinazic ce blochează factorul de creștere al endoteliului 
vascular (VEGFR), factorul de creștere derivat din plachete (PDGFR) alpha, beta, c-Kit, 
și alți  receptori.) [35]. Sunitinib este utilizat astăzi ca a doua linie de tratament. El 
prezintă însă efecte secundare majore, din care cel mai grav este cardiotoxicitatea [36]. 
Eficacitatea lui este maximă la pacienții cu mutațiile genei c-Kit pe exonul 9 [37,38]. 
Pentru tumorile nerezecabile şi metastatice refractare la tratamentul de linia a doua se 
folosesc ca a treia linie de tratament sorafenib, vatalinib sau nilotinib [39]. 

 
CONCLUZII 
Suspiciunea de TGIS gastrică este posibilă astăzi în stadii precoce prin metode 

imagistice performante care investigheaza cauza unei hemoragii digestive. TGIS 
gastrice se pot asocia cu alte afecțiuni, descoperite pre sau intraoperator și se pot trata în 
aceași ședință operatorie. 

TGIS gastrice localizate la distanta de cardia si pilor, pe peretele anterior sau 
chiar pe curburi pot fi rezecate laparoscopic in conditii de siguranță oncologică. 

Rezecția laparoscopică este fezabilă și tinde să devină tratamentul standard cu 
rezultate comparabile abordului open dar cu avantajele abordului minim invaziv.  
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