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Paragangliom retroperitoneal - o cauzã rarã de diabet zaharat secundar
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Rezumat
Introducere:  Paraganglioamele sunt tumori neuroendocrine rare care se pot dezvolta pe structurile 
ganglionare autonome extra-adrenale şi care poate deriva fie din paraganglioamele parasimpatice sau 
simpatice şi sunt strâns legate de feocromocitoame.
Prezentare de caz: Prezentãm cazul unui pacient de sex masculin, de 37 de ani, internat pentru crizã 
hipertensivã şi palpitaţii. Istoricul medical include diabet zaharat tip 2, (diagnosticat acum 10 luni)  
controlat medical, hepatita A. Evaluarea hormonalã dezvãluie metanefrine şi normetanefrine urinare 
crescute, cu creşterea în principal a normetanefrinelor (2330 ug/24h). Metanefrinele plasmatice au 
fost în limite normale, dar concentraţiile de normetanefrine plasmatice au fost crescute (952pg/ml). 
Evaluarea  axei  hipofizare  şi  a  axei  reninã-aldosteron  au  fost  în  limite  normale.  Tomografia  
computerizatã abdominalã a arãtat leziune nodularã suprarenalã stângã, bilobulatã, dimensiune de 
32/33mm  cu  diametrul  maxim  cranio-caudal  de  cca.  45cm,  sugestiv  pentru  o  leziune  benignã, 
pãstrând planul de clivaj cu structurile de vecinãtate. S-a practicat adrenalectomie stângã pe cale  
laparoscopicã. De menţionat este cã imediat dupã inducerea anesteziei a fost înregistratã tensiune 
arterialã de 298/143 mmHg. Histopatologic şi imunohistochimic a fost diagnosticat paragangliomul, 
fãrã invazie a ţesuturilor adiacente. Evoluţia pacientului a fost favorabilã, cu remiterea simptomelor şi  
normalizarea  markerilor  hormonale  si  valorile  Hb  glicate.  Este  imperativ  sã  reţineţi  remiterea 
diabetului în perioada post-operatorie.
Discuţii:  Acesta este cazul  unui pacient tânãr cu paragangliom retroperitoneal funcţional, care s-a 
prezentat  cu  simptome  specifice  feocromocitomului.  Comparativ  cu  feocromocitomul,  para-
gangliomul este rareori simptomatic şi funcţional. Asocierea cu diabet zaharat este chiar mai rarã.  
Investigaţiile de specialitate au permis un diagnostic corect şi abordarea terapeuticã a fost rezultatul 
unei cooperãri multidisciplinare.
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