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INTRODUCERE 

 

Actualitatea problemei abordate: 

 Sănătatea este un mister din cele mai vechi timpuri, savanții din toate timpurile încearcă să 

definească noțiunea de sănătate. Acest concept „persoană sănătoasă” este baza ce stă la elaborarea 

principiilor ajutorului medical. Organizația Mondială a Sănătății în 1948 definește sănătatea ca o 

stare de bine din aspect fizic, psihic și social, care nu se reduce doar la absența bolii sau infirmității. 

Din punct de vedere biologic, sănătatea poate fi definită drept stare a organismului neatins de 

boală, în care toate organele și sistemele funcționează în normă. Multitudinea de factori patogeni 

și factori de risc care acționează asupra organismului au tendința să pericliteze conceptul de 

persoană sănătoasă, ca rezultat apariția bolii. Este corect să afirmăm că boala este tulburare 

funcțională a organelor si sistemelor, care implică lupta dintre mecanismele de apărare și factorii 

patogeni. Cu 2000 de ani în urmă Hipocrate a definit boala ca o tulburare a echilibrului dintre 

fluidele organismului iar Galenus definește boala ca o deviere de la normal a funcțiilor 

organismului. Din punct de vedere biologic, boala este o stare a organismului sau a unei părți din 

organism în care funcțiile sunt afectate sau deranjate de factori interni sau externi. 

 Unul din procesele patologice ce afectează sănătatea sunt procesele neoplazice. Boala prin 

prisma proceselor neoplazice prezintă interes clinic prin multitudinea de forme și dezvoltări 

aberante ale tumorilor. Nu mai puțin importante sunt procesele neoplazice ale țesutului adipos cu 

incidență de 2.1 per 1000 indivizi într-un an [12].   

 Tumorile țesutului adipos sunt formațiuni neoplazice compuse din adipocite cu deviere în 

diviziunea celulară. Particularitățile acestor formațiuni sunt localizarea frecventă în regiunile 

capului și gâtului cu afectarea în majoritatea cazurilor a straturilor superficiale, dimensiunea 

nodulilor cuprinse între 1-10 cm și prezența multiplilor noduli lipomatoși se întîlnesc în  diferite 

sindroame [26].  

 Diagnosticarea pacienților nu prezintă dificultăți în cazul respectării etapelor stricte a unui 

examen clinic minuțios. Un rol important îl are examenul paraclinic în confirmarea prezenței 

patologiei [24].  

Tratamentul patologiei nu prezintă dificultăți pentru clinicieni, existând metode 

chirurgicale și nechirurgicale de tratament. Pentru clinicienii experimentați în domeniu localizarea 

formațiunii în straturile superficiale nu prezintă impedimente în înlăturarea lor chirurgicală, 

operație efectuată cu rezultate satisfăcătoare. Dificultăți în tratamentul acestei boli este dată de 

localizarea profundă și creșterea în conglomerate fără delimitări de țesuturile înconjurătoare 
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situație întîlnită în lipomatoze. Aceste situații duc la recidive frecvente iar metodele de soluționare 

nu sunt suficiente pentru preîntâmpinarea reapariției formațiunii [13]. 

Cu toate progresele științifice medicina contemporană prezintă lacune în tratamentul acestor 

patologii. Diagnosticul diferențial al tumorilor țesutului adipos prezintă dificultăți, prin aceste 

neajunsuri cresc șansele dăunării pacientului, exemplu raportat de  Nast-Kolb în anii 1958, în care 

un bărbat a suportat excizia unei lipome cu un segment extins de țesuturi fiind confundat cu 

sarcomul [23]. 

 Datele furnizate din literatura de specialitate ne demonstrează că încă mai sunt neajunsuri 

în abordarea patologiei tumorale ale țesutului adipos, astfel elaborarea noilor metode de diagnostic 

și tratament precum și perfecționarea celor existente rămâne a fi o preocupare actuală a 

specialiștilor în domeniu, pentru a readuce starea de sănătate a pacienților. 

 

 Scopul lucrării: Evaluarea pacienților cu tumori ale țesutului adipos cu localizare în 

regiunea orală și maxilo-facială, pentru sporirea eficacității diagnosticului precoce și al 

metodelor de tratament. 

 

Obiectivele cercetate: 

1. Analiza literaturii de specialitate cu referire la manifestările clinice, metodele de diagnostic 

și tratament a tumorilor țesutului adipos. 

2. Analiza și evaluarea statistică a metodelor de diagnostic și tratament al pacienților cu 

tumori ale țesutului adipos localizate în regiunea orală și maxilo-facială. 

3. Evaluarea comparativă a lipomului solitar versus lipomatoză cervicală simetrică benignă, 

pentru elaborarea recomandărilor în depistarea și metodele de tratament a tumorilor 

țesutului adipos în regiunea orală și maxilo-facială. 

 

Importanța practică a tezei de licență:  

Tumorile țesutului adipos sunt patologii ce nu prezintă impedimente pentru medicii 

clinicieni în diagnostic și tratament. Particularități aparte sunt necesare pentru formele cu afectare 

extinsă iar conduita acestora necesită respectarea unor principii bine definite în restabilirea 

esteticului și funcției. Importanța acestei lucrări este dată de necesitatea optimizării și informarea 

clinicienilor cu manifestările clinice, metodele de diagnostic și tratament al tumorilor țesutului 

adipos cu localizare în regiunea orală și maxilo-facială. 
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1. ANALIZA BIBLIOGRAFICĂ A TEMEI 

1.1 Țesutul adipos 

 Țesutul adipos în normă constituie 15-25% din structura corpului uman, iar la persoanele 

obeze, poate constitui mai mult de 40% din greutatea corpului [5]. Țesutul adipos este constituit 

din adipocite celule capabile să acumuleze în cantități mari grăsimi de rezervă, necesare în procesul 

de troficitate. Microscopic țesutul adipos este împărțit de septuri de țesut conjunctiv fibros lax în 

lobuli de diferite dimensiuni și formă. În interiorul lobulului celulele adipoase aderă strâns între 

ele. Între adipocite se găsesc și celule fibroblaste, elemente limfoide, labrocite. Capilarele sanguine 

și limfatice, sunt situate în straturile intermediare de țesut conjunctiv fibros lax, cuprind grupuri 

de celule sau lobulii țesutului adipos [39]. 

Țesutul adipos este divizat conform morfologiei, distribuției anatomice și funcțional în 2 

tipuri: unilocular (țesutul adipos alb) sau multilocular (țesutul adipos brun) [5]. Țesutul adipos alb 

conține o singură picătură de lipide, distincție a țesutului compus din acest fel de celule este 

culoarea albă. Acest tip de țesut este prezent în stratul subcutanat al pielii, acționează ca o barieră 

împotriva infecțiilor dermice, un izolator pentru a preveni pierderile de căldură și un stat de 

protecție împotriva stresului mecanic extern [2]. Prezența țesutului adipos în anumite regiuni este 

influențat de sex și vârstă. La bărbați grăsimile sunt stocate în regiunea cervicală, deltoidă, șold, 

fesieră. Cu înaintare în vârstă, la bărbați peretele abdominal devine o zona de adiție a rezervei 

țesutului adipos. La femei, țesutul adipos este stocat in regiunea mamară, șold, fesieră și regiunea 

laterala a coapsei.  

Țesutul adipos brun este compus din adipocite multiloculare, care stochează grăsimile în 

multiple picături de lipide. Țesutul apare brun ca consecință a vascularizării abundente și prezența 

citocromilor abundent localizați în mitocondrii. Structura țesutului brun este asemănătoare cu 

structura țesutului glandular. Țesutul adipos brun este foarte bine reprezentat la copii, în regiunea 

cervicală și interscapulară. Cu înaintarea în vârstă, picăturile de lipide din adipocite fuzionează 

într-o singură picătură, celula capătă aspect similar cu cel unilocular. Deși adulții aparent au doar 

țesut adipos unilocular, sunt întâlnite surse care susțin că la fel poate fi și țesut adipos brun [20]. 

Țesutul adipos alb si brun se mai deosebesc prin cantitatea de lipide, țesutul alb constituind 

80-90% pe când țesutul adipos brun conține 40-50% de lipide. Diferența este preponderent 

cantitativa nu și calitativă, adipocitele uniloculare conțin mai multe trigliceride iar cele 

multiloculare mai mult fosfolipide [5]. O altă diferență morfologică a celor două tipuri celulare 

este prezența a multiplilor mitocondrii în adipocitele multiloculare. Acestea din urmă la fel sunt 

caracterizate de prezența proteinei de decuplare 1 (UCP1), proteina capabilă să decupleze 
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fosforilarea oxidativă de sinteza de adenozin-trifosfat (ATP), reacția de formare a căldurii [10]. 

UCP1 o proteină a adipocitelor brune este imunoreactivă și este prezentă în toate depozitele de 

țesut adipos. Aceste adipocite în limba engleză sunt denumite ca ,,beige” sau ,,brite” și corespund 

dezvoltării adipocitelor brune cu proprietăți termogene în depozite de adipocite uniloculare, iar 

originea acestora este controversă [16]. Studiile recente au demonstrat existența a unei categorii 

noi de adipocite denumite țesut adipos roz care se dezvoltă în timpul sarcinii și corespund celulelor 

epiteliale alveolare ale glandei mamare producătoare de lapte derivate din adipocite. Aceste 

proprietăți reversibile de diferențiere a adipocitelor adaugă la plasticitatea enormă a țesutului 

adipos [2]. 

 Este bine cunoscut faptul ca adipocitele sunt prezente în măduva osoasă, însă rolul acestor 

celule este slab elucidat. Se consideră că rolul acestor celule este unul pasiv ocupând spațiul ce nu 

este necesar pentru hematopoieză sau formator de os, însă ultimele descoperiri au documentat 

faptul că aceste celule au un rol primordial în micromediul măduvei osoase. Aceste concluzii au 

fost deduse pe motivele compoziției acestui țesut care înrudește caracteristici ale țesutului adipos 

brun și alb. Rolul țesutului galben al măduvei este de stocare a energiei locale. În condiții 

patologice ca anorexie, deși cantitatea de țesut adipos alb este micșorat țesutul medular galben 

(MAT) este mărit considerabil. Pentru mult timp, MAT este considerat un reglator negativ pentru 

formarea structurii osoase, din cauza corelării nivelului crescut ai acestuia cu osteoporoza și 

osteopenia. În pofida acestui fapt nu este pe deplin înțeles dacă excesul de MAT poate să 

influențeze metabolismul țesutului osos sau pierderea de țesut osos produce modificări în 

micromediul țesutului medular care indirect influențează formarea de MAT [16]. 

 Orice tip de țesut adipos are o funcție specială ce o poate îndeplini în cazul unei homeostazii 

a organismului, însă sub acțiunea factorilor nocivi interni sau externi au loc modificări, ce pot duce 

la tumori sau leziuni ale țesutului adipos. Tumorile și leziunile țesutului adipos pot fi divizate în 

leziuni reactive, benigne și maligne. Tumorile benigne includ lipoame forma clasică și variante de 

lipom care includ lipoame cu celule fusiforme, condroid lipom, lipoblastom, angiolipom și 

hibernom. Furlong MA și colaboratorii în articolul său au determinat ca forma clasică a lipomului 

este cel mai des descoperită de clinicieni dat de prezența a 62 de cazuri din cele 125 studiate urmate 

forme asociate de lipomă [19]. Tumorile țesutului adipos sunt localizate submucos sau subcutanat 

cu infiltrare intramusculară rară. Un conglomerat de tumori lipomatoase pot fi depistate în regiunea 

cervicala posterioară și regiunile suprascapulare cunoscută ca Morbul Madelung, sau de 

dimensiuni extrem de mari, în literatura de specialitate denumite Adiposa Dolorosa sau lipomatoza 

familiară cu celule fusiforme [5]. 

 Leziunile reactive a țesutului adipos sunt reprezentate de necroza țesutului adipos, 

granulomul de siliciu și atrofia țesutului adipos. Depistarea acestor leziuni pot fi îngrijorătoare 
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pentru clinicieni în diagnosticul diferențiat cu liposarcomul, pe baza constatării prezenței celulelor 

precursoare de adipocite atipice sau lipoblaste. Deși lipoblastele nu sunt indiciu pentru 

diagnosticarea de liposarcom, ele sunt depistate frecvent în liposarcoamele cu localizare în 

regiunea cap-gât [5]. 

1.2 Lipomul 

Lipoamele sunt tumori benigne compuse din adipocite care se prezintă ca mase moi, 

nedureroase, frecvent încapsulate de un strat fin de țesut fibros [34]. Nodulii au dimensiuni 

cuprinse între 1-10 cm, se întâlnesc cazuri în care dimensiunea nodulilor este mai mare de 10 cm 

aceste tumori sunt incluse în grupul de lipoame gigante. Prezența multiplilor noduli lipomatoși 

poate fi o caracteristică a diferitori sindroame [26]. Sunt frecvent întâlnite de clinicieni, prevalența 

generală a lipomului este de aproximativ 1% al populație, pe când incidența este de 2.1 per 1000 

de persoane într-un an. Pentru regiunea orală și maxilo-facială se presupune o incidența de 1-4.4% 

cu afectarea predilectă a bărbaților [19]. Clinic localizarea frecventă sunt regiunile capului, gâtului, 

omoplatului si spatelui, dar pot avea localizări oriunde pe corp [12]. Deși lipoamele sunt amplasate 

preponderent în stratul subcutanat, ele pot interesa straturile fasciilor sau planurile musculare 

profunde [26]. De regulă, nu există niciun motiv pentru tratament de urgență. Ele nu prezintă acuze 

din partea pacienților cu excepția cazurilor când sunt amplasate în regiunea articulațiilor cu 

dereglarea funcțiilor sau în regiuni cu impact estetic sau au un ritm mărit de creștere [12]. 

 

 

Figura 1  Aspect macroscopic al lipomei, figura 

preluată din cazuistica secției chirurgie OMF 

 

Figura 2  Aspect microscopic a lipomei forma clasică 

colorație hematoxilină-eozină X 4 [19]

 

 Pentru prima data lipomul a fost descrisă în 1856 de către Sir James Paget, descoperită la 

un pacient în regiunea mușchiului trapez. În 1925 Bufalini pentru prima data a descris 

caracteristicile radiologice a lipomului, o masa radiotransparentă înconjurată de țesuturi moi, acest 

semn este cunoscut ca “semnul Bufalini”. Nast-Kolb a raportat un caz din anii 1958, în care un 
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bărbat a suportat excizia unei lipoame cu un segment extins de țesuturi fiind confundat cu 

sarcomul. Din punct de vedere istoric, erori în diagnosticul diferențiat al sarcomului și lipomei au 

mai avut loc, la fel aceste situații persistă și în prezent [23]. 

1.2.1 Etiologia lipomului 

 Etiologia exactă a tumorilor lipomatoase nu este pe deplin elucidată. Există o posibilă 

corelare între traumă și formarea tumorilor țesutului adipos. Lipomul posttraumatic este creșterea 

țesutului adipos ca urmare a unei traume în mod bont a țesuturilor moi la o distanță de la 5 luni la 

6 ani posttraumatic. În comparație cu lipomul idiopatic, lipomul posttraumatic afectează mai 

frecvent sexul feminin în proporție de 12:1. Cu toate că nu sunt ipoteze confirmate se descriu două 

mecanisme care pot duce la formarea acestor formațiuni. Lipomul de origine posttraumatică poate 

să se formeze ca urmare a țesutului adipos prolabat în urma traumei. Această formă este denumită 

pseudolipomă, pe motiv că țesutul lipomatos nu are creștere de novo. Teoria a doua este bazată pe 

efectul citochinelor și factorilor de creștere eliberați de trombocite, macrofage si fibroblaști 

localizate în hematomul și țesuturile inflamate posttraumatic, care duce la diferențierea 

preadipocitelor în adipocite mature și formarea de țesut adipos de novo [3]. 

 Factorul genetic la fel joacă un rol la un număr redus de pacienți, precum 2-3% din pacienții 

afectați au multiple leziuni moștenite într-un patern familial. Aberația cromozomială, este cel mai 

frecvent identificată la nivelul cromozomului 12 implicând regiunea 12q13-15, unde este 

amplasată gena HMGA2 care are rol important patogenetic în producerea tumorii lipomatoase [4]. 

 Utilizarea inhibitorilor de proteaze la pacienții cu (virusul imunodeficienței umane) HIV 

pot induce formarea nodulilor lipomatoși și lipodistrofie, această informație trebuie luată în 

considerație la strîngerea anamnezei [26]. 

 Alți factori incriminați în apariția tumorii în afară de traumă și factorul genetic sunt factorii 

mecanic, endocrin, inflamator, hipercolesterolemia, obezitatea, radiația, diabetul zaharat [15]. 

1.2.2 Manifestările clinice ale lipomului 

 Lipomul se prezintă în mod obișnuit ca noduli subcutanați moi, solitari, nedureroși, mobili 

și nu sunt asociate cu modificări epidermice. Un semn caracteristic a lipomului este ,,semnul de 

alunecare”, ce poate fi declanșat prin alunecarea ușoară a degetelor de pe marginea tumorii, aceasta 

dă senzație nodulului care alunecă de desubt spre deosebire de un chist sebaceu sau un abces care 

este legat de indurația înconjurătoare. Nodulii au creștere lentă tipică și pot crește până la o 

dimensiune finală stabilă. Tumorile lipomatoase pot apărea oriunde în regiunile organismului, însă 

tind să apară în regiunile adipoase ale trunchiului, gâtului, antebrațe și extremitățile proximale 

[26]. 

 Nodulii lipomatoși ai cavității bucale se caracterizează prin creștere îndelungată, indoloră, 

palpator de textură moale, circumscriși ce pot prezenta bază fie sesilă, fie pedunculată. Culoarea 
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lipomei orale este dependentă de adâncimea unde este amplasată, variază de la galbenă la roz, 

majoritatea nodulilor au aproximativ 10 mm în diametru. Simptomele sunt diferite, dependente de 

mărime, poziție, evoluție și rata de creștere [17]. 

 Conglomerate de noduli lipomatoși sunt prezente în 5-10% la pacienții afectați și de obicei 

este asociată cu lipomatoza familială sau alte patologii genetice. Un conglomerat de noduli 

lipomatoși pot fi manifestări ale sindroamelor. Sindromul Proteus cauzat de mutații ale 

oncogenei AKT1 (sau mutații ocazionale ale genei PTEN) se caracterizează prin lipoame, nevi de 

țesut conjunctiv palmo-plantar cerebriform, hiperostoze ale epifizelor și a craniului, scolioză. 

Boala Dercum (adiposis dolorosa) constă în multiple lipoame dureroase pe trunchi și extremități, 

pacienții adesea au parestezii ale pielii supraiacente tumorii, este des observată la femeii în 

postmenopauză. Unii pacienți cu acest diagnostic prezintă tulburări psihice. Lipomatoza multiplă 

familială poate fi moștenită într-un tipar autosomal dominant. Pacienții se prezintă cu sute de 

lipoame încapsulate și neinfiltrate. LSB (boala Madelung) implică excrescențe lipomatoase difuze, 

infiltrative, simetrice, nedureroase, care afectează regiunea capului, gâtului și umerilor. Afectează 

de obicei bărbații cu consum de alcool. La unii pacienți au fost identificate mutații ale genei lizinei 

ARNt mitocondriale. Sindromul Gardner se datorează mutațiilor autozomale dominante ale 

genei polipozei adenomatoase coli (APC). Aproape toți pacienții dezvoltă adenocarcinoame ale 

tractului gastrointestinal. Modificările cutanate includ lipoame sau fibroame multiple. Alte 

modificări patologice determinate sunt hipertrofia congenitală a epiteliului pigmentar al retinei, 

osteoame ale craniului, maxilarului și mandibulei, dinți supranumerari și diferite afecțiuni maligne, 

inclusiv carcinoame papilare tiroidiene, adenoame suprarenale și hepatoblastoame. Neoplazia 

endocrină multiplă (MEN) tip 1 se datorează mutațiilor autosomale dominante ale genei MEN1. 

Se compune din tumori parotiroidiene, hipofizare și pancreatice. Modificările dermatologice 

includ lipoame multiple, colagenoame, angiofibroame și macule cu aspect de cafea cu lapte. 

Sindromul Cowden se datorează mutațiilor genei PTEN. Este asociat cu multiple lipoame, 

papiloame orale, trichilemoame faciale, keratoze palmoplantare punctate și boli maligne, inclusiv 

adenocarcinom mamar, carcinom folicular tiroidian (TFC), carcinoame endometriale și polipi 

hemartomatoși ai tractului gastrointestinal. Sindromul Bannayan-Riley-Ruvalcaba (BRRS) se 

datorează mutațiilor genei PTEN și poate reprezenta o formă pediatrică a sindromului Cowden. 

Descoperirile clinice includ lipoame multiple, hemartoame intestinale, lentigo genital, 

macrocefalie și retard mental [26]. 

 Din punct de vedere clinic, diagnosticul diferențial al lipoamelor include chisturi dermoide, 

ranule, chistul canalului tireoglos, adenom pleomorf, țesutul tiroidian ectopic, carcinomul 

mucoepidermoid, angiolipomul, liposarcomul și limfoame maligne [29]. 
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1.2.3 Varietăți ale lipomului  

 Lipomul cu celule fusiforme este cel mai frecvent subtip de lipom în regiunea OMF. Are 

aceleași caracteristici din punct de vedere histologic, clinic și genetic cu lipomul pleomorf, unica 

diferență este dată de prezența celulelor gigante cu aspect florat ale nucleilor. Cele cinci 

caracteristici comune ale ambelor subtipuri includ adipocite mature, fascicule ondulate de colagen, 

mastocite împrăștiate, celule fusiforme și modificări mixoide. Cel mai frecvent sunt afectați 

bărbații în vârstă de 60 de ani cu localizare în regiunea cervicală posterioară, spate și omoplați. Cu 

localizare în regiunea cap și gat se determină la nivelul frontal,  jugal, orbite și pliurilor nazolabiale. 

În cazurile când sunt reprezentați printr-un conglomerat sau distribuție familială, pot avea aceiași 

distribuție simetrică ca în Morbul Madelung [5]. 

 

 

Figura 3 Aspect microscopic a lipomei cu celule 

fusiforme colorație hematoxilină-eozină X 4 [19] 

 

Figura 4 Aspect microscopic a lipomului pleomorf 

colorație hematoxilină-eozină X 4 [19]

  

Lipomul condroid pentru prima dată este descris ca o entitate de Meis și Enzinger în anul 

1993. Această tumoare prezintă matrice condroidă și mimează condrosarcomul și liposarcomul 

însă este o tumoare benignă. Cu predilecție pentru cap și gât, unde se formează foarte rar, se 

localizează la nivelul buzei inferioare, țesutul moale care acoperă ramul mandibulei, regiunea 

submandibulară și limbă [19]. 

 Hibernom este o tumoare compusă din țesutul adipos brun, în normă este localizat la 

nivelul distribuției în normă a țesutului adipos brun, rareori depistat în regiunea cervicală. Acest 

subtip nu prezintă formă malignă, însă se poate depista în rare cazuri adipocite brune parte 

componentă a liposarcomului bine diferențiat și a liposarcomului mixoid. În cazul în care se 

observă țesut adipos brun care înconjoară leziunea această formațiune este benignă. În literatura 

de specialitate histopatologic se descriu șase subtipuri de hibernom: varianta granulară, varianta 

palidă, varianta asemănătoare lipomului, varianta mixoidă, varianta cu celule fuziforme și varianta 

mixtă [19]. 
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Figura 5  Aspect microscopic a lipomului 

condroid colorație hematoxilină-eozină X 4 [19] 

   

 Figura 6  Aspect microscopic a hibernomei, compus din         

celule brune, colorație hematoxilină-eozină X 4 [5] 

 

Lipoblastomul poate apărea în regiunea cap și gât, deși este cel mai frecvent în regiunea 

extremităților, urmat de trunchi în care se include în regiunile intratoracale sau intraabdominale. 

Apare la pacienții cu vârstă mai mică de doi sau trei ani, pot fi multipli noduli, fiind descrisă în 

literatura de specialitate ca lipoblastomatoză. Caracteristicile histologice ale lipoblastomului la 

copii tineri sunt straturi de lipoblaste, schimbări mixoide și vascularizare abundentă. Lipoblastele 

sunt multivacuolate, spre deosebire de cele întâlnite de obicei în liposarcomul mixoid, iar vârsta 

pacientului ajută la deosebirea de liposarcomul mixoid, apare la pacienții cu vârstă mai mare de 

10 ani [5]. 

 

 

Figura 7 Aspect microscopic a lipoblastomului 

colorație hematoxilină-eozină X 4 [5] 

   

     Figura 8 Aspect microscopic a angiolipomului 

colorație  hematoxilină-eozină X 10 [5] 

 

 Angiolipom este extrem de rar la nivelul cap și gât. În literatura de specialitate sunt 

raportate cazuri  la nivelul gâtului, mucoasei bucale, palatului dur, cavității nazale, glandei 

parotide și mandibulei. Este compus din adipocite mature și capilare cu trombi fibrinoși 

înconjurați de o proliferare pericitică, începând de la periferia lobulilor grași, unindu-se în centru 

cu o cantitate redusă de adipocite reziduale. Caracteristic pentru acești noduli este prezența 

simptomului dolor [5]. 
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1.3. Lipomatoza cervicală simetrică benignă  

Lipomatoza simetrică benigna (LSB), în literatura de specialitate a primit numele de 

Morbul Madelung, Sindromul Launois și Bensaude. LSB este o patologie rară caracterizată de 

multipli noduli lipomatoși difuzi, localizați în diferite regiuni ale corpului dar cu predilecție în  

regiunile cervicale [36]. 

LSB pentru prima dată a fost descrisă de Benjamin Brodie în 1846, a cărui pacient avea 

caracteristice de afectare prin tumoare lipomatoasă benignă în regiunile submentală, cervicală și 

retroauriculară [7]. LSB cunoscută ca și Morbul Madelung poartă numele chirurgului german Otto 

Madelung care în 1888 pentru prima a prezentat o serie de 33 de pacienți cu acumulare de țesut 

adipos în regiunea gâtului și a denumit această afecțiune “Gulerul lui Madelung” [37]. Intr-un 

review literar efectuat pe 65 de pacienți, în 1989 Launoi și Bensaude descriu lipomatoza 

simmetrică benigna ca un sindrom distinct caracterizat prin acumulări difuze și simetrice de țesut 

adipos în regiunea cervicală [7]. 

În literatura de specialitate disponibilă în Republica Moldova tema LSB a fost studiată de 

mai mulți clinicieni autohtoni, pentru prima data tema a fost abordată de către Topalo Valentin în 

1991 în lucrarea sa “Доброкачественый симметричный липоматоз с преимущественной 

локализацией области шеи и его хирургическое лечение” unde descrie patologia pe un lot de 

96 de bolnavi pe parcursul anilor 1977-1990 [35]. În 1998 Ciobanu Aurel descrie căile de 

recuperare a pacienților cu lipomatoză simetrică benignă în lucrarea “Dereglările funcționale și 

căile optimale de recuperare a bolnavilor de lipomatoză simetrică benignă cervicală” [14]. Abordul 

anestezic a fost descris de către Șandru Serghei în 2002 în lucrarea cu denumirea “Anestezia și 

terapia intensivă în cadrul tratamentului chirurgical la pacienții cu lipomatoză cervicală simetrică 

benignă” [31]. În revista Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină, redacția anului 

2019 este publicat un articol cu denumirea “ Sindromul Madelung: revista literaturii și prezentare 

de caz” de catre Berliba Elina si coautorii în care descriu un caz de lipomatoză simetrică benignă 

forma generalizată. 

1.3.1 Etiologia lipomatozei simetrice benigne 

Au fost descriși mai mulți factori care ar favoriza apariția lipomatozei simetrice benigne, 

însa etiologia patologiei nu este pe deplin elucidată. Etilismul cronic este condiția cea mai 

frecventă asociată cu LSB, însă Morbul Madelung a fost depistat și la pacienți cu consum moderat 

de alcool și valorile normale a markerelor hepatici ce nu descrie pe deplin asociația dintre etiologia 

bolii și etilismul cronic [1]. Shetty C. și colaboratorii au raportat un caz de LSB la o fetiță de 8 ani 

în anul 2007. Inițial s-a presupus diagnosticul de higroma chistică bilaterală. În urma diagnosticul 

paraclinic pe CT s-a depistat multiple formațiuni neîncapsulate cu aspect similar al țesutului adipos 

[32]. Un alt factor care ar duce la apariția lipomatozei simetrice benigne sunt inhibitorii de protease 
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folosite în tratamentul virusului imunodeficienței umane tip 1 (HIV-1). Dintre efectele secundare 

ale preparatelor sunt citate hyperlipidemia, rezistența la insulină, lipodistrofie periferică si 

lipomatoza simetrica benigna [8]. Carr A. și colaboratorii într-un studiu au descoperit că peste 

80% de pacienți tratați cu inhibitori de proteaze au dezvoltat simptome de lipomatoză [11], cu 

toate acestea lipodistrofia observată la pacieții infectați cu virusul imunodeficienței umane nu 

îndeplinesc criteriile Morbului Madelung [9]. Kodish în lucrarea s-a a determinat că una din 

posibilitățile apariției lipomatozei simetrice benigne este hipertrofia țesutului brun grăsos. El a 

ajuns la concluzia ca deși în timpul creșterii acest țesut se atrofiază, rămân insule din care, în urma 

acțiunii unor factori necunoscuți, duce la proliferarea țesutului, rezultând aspectul tipic al 

pacientului cu lipomatoză simetrică benignă [25]. Alte investigații curente au indicat rolul 

mitocondriilor în producerea sindromului Launois-Bensaude, dar necesită studii mai detaliate în 

determinarea raportului rolului mitocondriilor în apariția sindromului. Efectele directe ale 

etilismului cronic ar fi un factor ce ar duce la evoluarea lipomatozei simetrice benigne [6]. Stoparea 

consumului de alcool nu influiențează regresarea tumoarii însă incetinește cresterea ei [21]. Autorii 

autohtoni mai descriu un factor în dezvoltarea lipomatozei simetrice benigne legat de intensitatea 

aplicării pesticidelor care fixându-se de membranele celulare duc la modificări funcționale soldate 

cu apariția Morbului Madelung [14]. În lucrarea sa Topală Valentin a studiat frecvența lipomatozei 

simetrice benigne raportată la cantitatea de pesticide utilizate în Republica Moldova unde a 

determinat că incidența pacienților este direct proporțională cu cantitatea de pesticide utilizate în 

țară [35]. 

1.3.2 Manifestările clinice ale Morbului Madelung 

Pacienții afectați de lipomatoză simetrică benignă au un aspect monstruos din cauza 

distribuției ciudate a țesuturilor lipomatoase [34]. Cel mai des afectate sunt regiunile submentală, 

inguinală, supraclaviculară și postauriculară în comparație cu regiunile distale ale membrelor 

inferioare și superioare, abdomenului și regiunea inferioară a toracelui unde practic nu există 

semne de afectare a acestor regiuni [7].  

LSB este împărțită în 2 tipuri de Enzi:  Tipul 1 este reprezentat de tumori lipomatoase 

benigne cu aspect distinct, bine circumscrise mase rotunde care proemină la suprafața corpului; 

Tipul 2 reprezentat de tumoarea care invadează țesutul subcutanat extensiv și difuz dându-i 

pacientului un aspect obez [18]. La fel Morbul Madelung este divizat de Donhauser în 3 grupe în 

dependența de localizarea anatomică: grupul 1 este determinat de localizarea tumorii în regiunea 

gâtului; grupul 2 dat de localizarea tumorii în regiunea umerilor și spatelui având aspect de pseudo-

athletic; grupul 3 cu localizare în regiunea șoldului și stomacului tipul ginecoid [36]. O clasificare 

autohtonă a lipomatozei simetrice benigne este propusă de Topală Valentin care împarte Morbul 

Madelung în 4 Clase: 1 mase lipomatoase cu localizare într-o singura regiune cervicală, 2 mase 
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lipomatoase cu localizare in 2 regiuni cervicale, 3 mase lipomatoase localizate in 3 regiuni 

cervicale si clasa 4 mase localizate în toate regiunile cervicale [35]. 

Frecvent pacienții sunt asimptomatici și nu pot expune exact momentul de debut al bolii, 

acest fapt fiind dat de particularitățile de creștere a acestei tumori, creștere lentă îndelungată a 

tumorii cu perioade de progresare rapidă și perioade de liniște dar niciodată nu se determina 

regresie spontană [28]. Pacienții se adresează către specialist acuzând dereglările estetice, 

neuropatie periferică și limitări în mișcare. Acești pacienți pot suferi de complicații serioase 

punând viața în pericol: sindromul mediastinal, obstrucție traheobronșică, disfagie, disfonie, 

mișcările gâtului limitate, neuropatie somatică și/sau autonomă. Alte comorbidități reportate sunt 

determinate de dereglările ficatului, hipertensiune, macrocitoză, dislipidemie și hyperuricemia. 

Epilepsia și apnea obstructivă au fost rar raportate [27]. 

Este important de luat în considerație și posibilitatea altor entități: angiolipoma, 

neurofibroma, hybernoma, lipomatoza infiltrativ congenitală a feței, lipomul, liposarcoma sau 

lipoblastomul, limfomul, lipodistrofie, patologia glandelor salivare, sindromul Cushing, boala 

Dercum si sindromul Frolich [21]. 

1.4 Diagnosticul pacienților cu tumori ale țesutului adipos   

 Diagnosticarea pacienților cu tumori a țesutului adipos cu localizare în regiunea oro-

maxilo-facială (OMF) nu prezintă dificultăți pentru specialist din cauza tabloului clinic tipic și 

lipsa acuzelor evidente din partea pacienților. Diagnosticul se bazează pe examinarea clinică și 

paraclinică a pacienților. Pentru confirmarea datelor subiective și obiective în urma diagnosticului 

clinic sunt necesare analize paraclinice. Cele mai reprezentative analize paraclinice pentru 

confirmarea diagnosticului sunt tomografia computerizată (CT), rezonanța magnetică nucleară 

(RMN), ultrasonografia (USG). Utilizând investigațiile paraclinice urmărim depistarea indicilor 

de reprezentare ale tumorilor lipomatoase: bine circumscrise, mase omogene de țesut adipos care 

deplasează țesuturile înconjurătoare. Pe CT fără contrast tumorile din țesut adipos sunt 

reprezentate prin mase omogene, bine definite, atenuare redusă iar densitatea grăsimilor în unități 

Hounsfield cuprinde -65 pană la -120. La RMN tumorile lipomatoase se caracterizează prin mase 

omogene hiperintense, asemănătoare semnalului grăsimilor din stratul subcutanat și pierderi 

uniforme de semnal pe imaginile suprimate de grăsimi. Depistările ultrasonografice determină 

mase bine definite și compresibile, linii ecogenice multiple orientate paralel cu pielea fără 

îmbunătățire sau atenuare acustică profundă [24]. 
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Figură 9 Aspectul formațiunii lipomatoase la CT cu 

contrast profil transversal în regiunea cervicală 

anterioară, se observă o masă bine definită 

radiotransparentă bine delimitată cu contur clar bine 

definit [24]. 

 

 

Figură 10 Aspectul formațiunii lipomatoase la RMN 

profil transversal regiunea cervicală anterioară, se 

observă o masă hiperdensă bine delimitată cu contur 

clar bine definit [24]. 

 

 

Figură 11 Aspectul formațiunii lipomatoase la RMN 

cu regimul de saturație pentru grăsimi profil 

transversal în regiunea cervicală anterioară, relevă 

dispariția masei însă se accentuează arhitectura 

interna fibroasă [24]. 

 

Figură 12 Aspectul formațiunii lipomatoase la  RMN 

profil frontal în regiunea cervicală anterioară, 

observăm formațiunea hiperdensă bine delimitată cu 

creștere expansivă ce deplasează țesuturile moi ale 

faringelui cu îngustarea lumenului laringelui [24].

 

Ambele investigații CT și RMN sunt metode optimale pentru confirmarea diagnosticului 

prestabilit. Interes pentru aceste investigații este dat de acuratețea cu care pot identifica procesul 

tumoral dat de densitatea țesutului pe CT și intensitatea semnalului la rezonanță magnetică, 

intervalul de distribuție a țesutului adipos acumulat și compresie asupra organelor și țesuturilor 

din jur. Investigarea prin RMN este mai informativă decât tomografia computerizată, însă ambele 

proceduri pot identifica localizarea precisă și nivelul acumulărilor țesutului adipos în planurile 

superficiale și profunde [40]. 
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Depistarea prin metodele actual disponibile a tumorilor țesutului adipos nu întâmpină 

dificultăți în redarea imaginii, metodele sunt inofensive pentru pacient însă nu sunt disponibile 

tuturor din cauza costului înalt al procedurii și puținelor aparate disponibile pentru acoperirea 

necesităților populației. Important pentru diagnostic este diferențierea tumorilor adipoase de alte 

formațiuni pentru planificarea și executarea unei intervenții corecte, însă modalitățile de diagnostic 

contemporane necesită studii suplimentare pentru îmbunătățirea diagnosticului cu certitudine.  

1.5 Tratamentul pacienților cu tumori lipomatoase 

 Majoritatea pacienților cu tumori lipomatoase se adresează la specialist pentru ajutor 

medical cu acuze la dereglări estetice. Tumorile lipomatoase nu involuează spontan, clinic se 

observă prezența nodulului. O particularitate a tumorilor lipomatoase este păstrarea volumului  

chiar dacă pacientul obez slăbește datorită dietei sau activităților fizice, astfel cu pierderea 

considerabilă a țesutului adipos formațiunea devine clinic mai proeminentă deoarece are grade 

diferite de regresie în comparație cu țesutul adipos în normă. Decizia tratamentului este dependentă 

de mai mulți factori printre care: dimensiunile nodulilor, localizarea anatomică, simtomele 

pacienților și prezența sau absența comorbidităților. În cazul dimensiunilor enorme se poate obta 

pentru un tratament mai conservativ prin liposucție [26]. 

 Literatura de specialitate ne oferă 2 aspecte de abordare a tumorilor țesutului adipos, 

abordul neexcizional și abord excizional. În abordul neexcizional se include injectarea cu steroizi 

si liposucție. Injectarea cu steroizi are ca rezultat atrofia locală a grăsimilor, în așa mod nodulul se 

micșorează. Această metodă este cel mai bine practicată la pacienții cu tumori lipomatoase de mici 

dimensiuni, mai puțin de 3 cm, și localizare superficială. Soluția constă din amestecul în proporții 

egale de 1% lidocaină (Xylocaine) și triamcinolon acetonid (Kenalog), în doză de 10 mg per ml. 

Aceasta se injectează pe mijlocul bombării mari a nodulului. Volumul de steroizi injectați este 

determinat de dimensiunile tumorii cu medie între 1-3 ml. Procedura se repetă de mai multe ori cu 

repaus de o lună, pană la obținerea rezultatului dorit. Primele modificări post-injectare se observă 

peste 3-4 săptămâni de la prima injectare [30]. Liposucția este o procedură recent apărută. Se aplică 

pentru înlăturarea nodulilor lipomatoși de dimensiuni mici sau chiar și a celor de dimensiuni 

enorme, preponderent în localizările unde este necesar minimum de cicatrici. În literatura de 

specialitate sunt descrise mai multe avantaje în abordul tumorilor de dimensiuni medii (4-10cm) 

si de dimensiuni mari (>10cm). Aceste avantaje constau în rezultate superioare estetice și  

morbiditate scăzută în comparație cu abordul chirurgical deschis. Dezavantajele menționate în 

literatură sunt înlăturarea incompletă și traumatismul în mod bont ale structurilor învecinate cu 

canula pentru aspirație. Tumorile lipomatoase prezente de mult timp au modificări structurale ce 

duc la mărirea cantității de țesut conjunctiv ce este un impediment pentru procedură la fel ca și 

capsula densă ce înconjoară unele tumori pot duce la eșecul procedurii [33]. Protocolul de lucru 
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prin această metodă constă în efectuarea unei incizii minime care să permită introducerea canulei 

de aspirație. Incizia poate fi efectuată direct pe bombarea maximă a nodulului sau la depărtare de 

acesta ce ne permite accesul din zone cu tensiune mai scăzută a țesuturilor. Capsula ce înconjoară 

tumora se perforează înaintea liposucției, se introduce canula și se aspiră țesutul lipomatos. Finalul 

procedurii constă în închiderea tipică a tegumentului prin sutură [22]. Cu toate avantajele 

metodelor neexcizionale tumorile nu sunt înlăturate în totalitate, ceia ce poate duce la recidivă 

[30].  

În abordul pacienților cu sindroame multiple lipomatoase se acceptă două moduri de 

abordare a pacienților: chirurgicale și nechirurgicale. Abordul nechirurgical se referă la 

intralipoterapie ca o metodă noninvazivă de tratament al Morbului Madelung, în care masele 

lipomatoase se injectează cu fosfatidilcolină/deoxicholat. Prin această metodă se obține în 

principal limitarea creșterilor nodulilor tumorali și nu este efectiv în reducerea dimensiunilor 

acestora. Alte metode terapeutice ca injectarea maselor lipomatoase cu enoxaparin și β2 

antagoniști pot avea rezultate favorabile, dar efectul curativ nu a fost pe deplin demonstrat. 

Modificările stilului de viață care îmbunătățesc controlul glicemiei și al lipidelor la pacienții cu 

comorbidități pot preveni creșterea maselor adipoase, însă nu pot reduce dimensiunea acestora 

[13].  

 Abordul excezional, cel chirurgical, este standardul de aur în tratamentul pacienților cu 

tumori lipomatoase. Protocolul chirurgical este dat de profunzimea tumorii. Astfel abordul 

chirurgical pentru tumorile cu localizare subcutanată constă în efectuarea a 2 incizii la nivelul 

bombării maxime a nodulului tumoral cu excizia pielii între cele 2 incizii, iar la amplasarea 

nodulilor mai profund de stratul subepitelial se aplică o singură incizie tegumentară dea lungul 

plicelor cutanate și prepararea strat cu strat pînă la formațiune. Nodulul tumoral se disecă de la 

țesuturile înconjurătoare și se înlătură în întregime. Țesuturile înconjurătoare pot fi palpate pentru 

asigurarea îndepărtării complete. Se efectuează controlul hemostatic minuțios al pielii și se 

suturează pe straturi pentru a închide spațiul subtegumentar. Se poate de aplicat un drenaj pentru 

a preveni formarea exsudatului, însă trebuie de evitat unde este posibil. Peste plaga suturată se 

aplică un pansament steril compresiv, acesta reduce formarea hematomului [30].  

Tratamentul chirurgical al lipomatozei simetrice benigne prin metoda lipectomiei și 

liposucției, sunt considerate actual cele mai efective metode. Deoarece etiologia Morbului 

Madelug nu este pe deplin elucidată, tratamentul său este doar unul paliativ [34]. Liposucția este 

o procedură care a căpătat interesul specialiștilor în ultima perioadă din cauza traumei minimale 

și efectului cosmetic superior comparativ cu lipectomia. Avantajele procedurii sunt simplitatea, 

invazivitate minimă și morbiditate scăzută. Cu toate avantajele pe care le are cel mai mare 

dezavantaj este dat de compoziția densă si fibroasă a tumorii ceia ce crează dificultate la aspirația 
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acesteia, iar aspirația incompletă v-a duce la recidivă [13]. Pacienții suportă procedura de 

liposucție mai ușor în comparație cu lipectomia și este recomandată pacienților cu etilism cronic, 

cu dereglări ale ficatului si modificări neurologice, pentru a nu fi supuși stresului anesteziei 

generale [36]. Lipectomia este considerată standardul de aur in tratamentul Morbului Madelung, 

practicat în cazuri severe care implica structuri multiple ale corpului sau provoacă sindromul 

compresiv [13]. Lipectomia este obligatorie în situațiile de compresie a traheii sau faringe care 

cauzează dispnee, disfagie or simptome asociate [38]. Dintre avantajele procedurii putem enumera 

expunerea bună a țesuturilor tumorale ce ne permite înlăturarea in totalitate cu control riguros al 

iatrogeniilor, în exclusivitate pentru vase si nervi. In pofida avantajelor lipectomiei totuși pot avea 

loc complicații chirurgicale severe: infectie, hemoragie, hematom, fistulă limfatică si cicatrici [13]. 

În dependență de lojele afectate lipectomia poate fi divizată în 2 tipuri de aborduri: eradicarea 

tumorii într-o singură etapă chirurgicală sau în mai multe. Printre dezavantajele unei singuri 

intervenții chirurgicale se poate enumera: durata îndelungata a operației si pierderea de lichide, 

care uneori necesită suplinită prin transfuzii [36]. 

Este complicat de eradicat lipomatoza simetrica benigna prin metodele chirurgicale din 

cauza particularităților de creștere invazivă și caracterul neîncapsulat al tumorii, iar recidiva este 

practic inevitabilă [13]. Scopul tratamentului este de a extirpa cît mai mult țesut patologic cu 

păstrarea structurilor vitale pentru a obține un aspect cat mai estetic [7]. 

Astfel datele din literatura de specialitate ne sugerează că patologia se întâlnește destul de 

frecvent revenindu-i 1-4.4% din totalul neoplaziilor depistate în regiunea OMF cu apariția 

dereglărilor funcționale și estetice. Examinarea clinică nu întâmpină dificultăți în stabilirea 

diagnosticului, iar metodele paraclinice pot confirma diagnosticul. Dificultăți de diagnosticare se 

întâlnesc la etapa de stabilire a diagnosticului diferențial al patologii ,ce pot duce la erori 

diagnostice, și depistarea timpurie a modificărilor structurale când extirparea formațiunii  de 

dimensiuni mici este o procedură simplă. Pentru soluționarea acestor cazuri sunt necesare noi 

metode de diagnostic mai eficiente. Tratamentul de bază la ora actuală rămâne abordul excizional. 

Metoda excizională deși are multe avantaje prezintă și un șir de neajunsuri printre care cel mai 

evident dezavantaj este recidiva. Astfel rămâne actuală elaborarea noilor metode de diagnostic și 

tratament. 
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2. MATERIALE ȘI METODE DE CERCETARE 

Cercetarea medicală este bazată pe studiul descriptiv de tip retrospectiv, utilizând arhivele 

clinice pe parcursul ultimilor 10 ani din cadrul instituției IMSP IMU, a pacienților care prezentau 

simptome de afectare cu tumori ale țesutului adipos în regiunea oro-maxilo-facială. Din 

multitudinea formelor de afectare a pacienților cu tumori ale țesutului adipos s-au examinat 

formele cel mai des întâlnite astfel lipomul solitar și sindromul Launois-Bensaude (Morbul 

Madelung). 

Metoda de studiu este documentară - studierea și analiza documentelor medicale ale 

pacienților. Fișele medicale au fost studiate sub aspectul datelor personale, examinarea primară a 

bolnavului care include acuzele bolnavului la internare, istoricul bolii actuale și concomitente, 

analiza alergologică, examenul clinic general și examenul clinic specializat, diagnosticul stabilit, 

argumentarea spitalizării și planul de investigații și tratament, la fel au fost analizate investigațiile 

de laborator, protocolul operator și zilnicele pacienților. S-au analizat pacienții prin intermediul 

examenului fotografic, la cei care s-a utilizat metoda de examinare: preoperator, etape din timpul 

operației sau postoperator.  Au fost formate 2 eșantioane în baza diagnosticului stabilit, primul 

eșantion reprezintă pacienții diagnosticați cu lipom solitar localizat în regiunea oro-maxilo-facială 

care s-au studiat pe perioada anilor 2016-2021 (5 ani) și alt eșantion de pacienți diagnosticați cu 

Morbul Madelung studiat pe perioada anilor 2012-2021 (10 ani) . În eșantion nu au fost incluși 

pacienții la care nu s-a confirmat diagnosticul prin analiza histopatologică. Au fost identificate și 

studiate 70 de fise medicale a pacienților care necesitau internare și tratament specializat 

chirurgical. Din 70 de fișe medicale 49 de fișe aparține eșantionului pacienților cu lipom solitar și 

21 de fișe medicale celuilalt eșantion, dintre care 7 fișe sunt ale celor 3 pacienți care au avut mai 

multe intervenții pentru înlăturarea lipomatozei simetrice benigne.  

Parametrii care au fost anlizați la pacienții diagnosticați cu tumori ale țesutului adipos sunt: 

vârsta, sex, numărul zilelor de spitalizare, repartizare geografică, perioada de adresare, regiunile 

afectate, durata intervenției. Parametrii statistici au fost identificați, colectați și introduși în 

Microsoft Excel obținând o bază de date. Parametrii au fost prelucrați pentru a obține date 

obiective necesare studiului, care sunt expuse în capitolul următor.  

 Pacienții cu tumori ale țesutului adipos prezintă indicații absolute si relative către 

intervenția chirurgicală. Către pacienți cu indicații relative se referă dereglările estetice evidente, 

în cazul pacienților cu prezența formațiunii la care sunt dereglări estetice severe ei se atribuie 

indicațiilor absolute. La fel către indicații absolute se referă dereglările estetice cauzate de către 

aceste formațiuni care în combinație cu starea emoțională labilă a pacientului pot cauza dereglări 

psihice. În cazul în care sunt prezente dereglări funcționale de tipul limitării mișcărilor musculare 
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ale regiunii cervicale, semne ale dereglărilor respiratorii, deglutiției, circulației cerebrale 

indicațiile sunt absolute. 

 În perioada preoperatorie pacienții au fost supuși analizelor clinice și de laborator standarde 

în pregătirea pentru intervențiile planice. Pentru efectuarea intervențiilor fără riscuri vitale 

pacienții au fost supuși examinărilor: hemograma, probele hepatice, indicii de coagulabilitate, 

ionograma serică, glucoza sângelui, grupa și factorul Rh, analiza generală a urinei, ECG. La 

pacienții cu deviații standarde de la normă s-a temporizat intervenția până la normalizarea stării 

reflectată în analizele repetate. Pentru pacienții afectați de lipomatoză simetrică benignă pregătirea 

preoperatorie dura 14-30 zile în care pacientul trebuie sa se abțină de la consumul de alcool, în caz 

contrar operația era anulată. 

 În urma analizei protocolului operator și a pozelor etapelor cheie a intervențiilor 

chirurgicale s-a stabilit ca toți pacienții au urmat tratamentul excizional al tumorii. Operațiile 

efectuate au corespuns strict protocolului standardizat care include etapele de marcare a liniilor de 

incizie, efectuarea inciziei și decolarea țesuturilor suficient pentru evidențierea formațiunii sau a 

conglomeratelor în cazul pacienților cu lipomatoză simetrică benignă după care a urmat excizia 

formațiunii și suturarea etanșă pe straturi a țesuturilor cu aplicarea drenajului, particular pentru 

pacienții cu Morbul Madelung drenajul este unul activ iar pentru lipomul solitar drenajul pasiv. 

Formațiunile înlăturate au fost îndreptate la analiza histopatologică pentru confirmarea 

diagnosticului. Pacienților care necesitau mai multe intervenții operatorii pentru lichidarea 

formațiunii au fost efectuat cu interval în mediu de 6 luni între intervenții. 

 Managementul pacienților postoperator a fost determinat de amploarea intervenției 

chirurgicale și tipul de anestezie utilizat. În cazul pacienților cu lipom solitar reabilitarea post 

operatorie avea loc în incinta secției de chirurgie oro-maxilo-facială. Ca particularitate aparte este 

în cazul pacienților cu lipomatoză simetrică benignă în care ca urmare a intervenției chirurgicale 

laborioase reabilitarea în primele zile necesită sa fie efectuată obligator în condițiile secției de 

terapie intensivă, unde sunt monitorizați strict pana la restabilirea indicilor vitali pentru a fi 

transferați în secția de profil.     
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3. REZULTATE OBȚINUTE ȘI DISCUȚII 

3.1 Analiza datelor statistice: 

 Cercetarea medicală a fost bazată pe studiul a 70 de fișe medicale a pacienților diagnosticați 

cu tumori ale țesutului adipos. Grupul I reprezentat de 49 de pacienți studiați pe parcursul anilor 

(2016-2021) diagnosticați cu lipom solitar. Grupul II compus din 17 pacienți studiați pe parcursul 

anilor (2011-2021) care necesitau tratament specializat pentru Morbul Madelung, din acești 17 

pacienți 3 aveau nevoie de mai multe intervenții pentru reabilitarea totală.  

Repartizarea pe sex a celor 2 grupuri sunt identice cu datele literaturii de specialitate, 

afectarea bărbaților în ambele grupuri prevalează, proporția bărbaților afectați de lipom solitar 

constituie 28 (57%) de pacienți iar proporția femeilor este de 21 (43%) de pacienți. Bărbați afectați 

de LSB au fost majoritatea 16 pacienți, pe când s-a înregistrată doar o singură femeie. 

Reprezentarea grafică a indicilor de proporție este relatată în figura 13. 

 

 

Analiza datelor studiului a determinat că cei mai mulți pacienții diagnosticați cu lipom 

solitar sunt în a șasea decada de viață reprezentați de 17 (35,69%) pacienți, date similare obținute 

de Furlong M.A. și col. [19], urmată de a patra și a cincea decadă în număr egal a câte 8 (16,33%) 

pacienți fiecare. Pacienți mai tineri de 39 de ani precum și mai învârstă de 70 ani au fost afectați 

în număr mai mic. Aceste date ne sugerează nu despre apariția și manifestările clinice a patologiei 

ci despre timpul de adresare a acestor pacienți pentru tratamentul chirurgical. Reprezentarea 

schematică a distribuției conform vârstei a pacienților cu lipom solitar este relatată în figura 14.  

57.14%

42.86%

Pacienți diagnosticați cu lipom solitar

94.12%

5.88%

Pacienți diagnosticați cu LSB

Figura 13 Reprezentare grafică a proporției dintre bărbați și femei a celor 2 eșantioane. 
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Figura 14 Repartizare grafică pe grupe de vârstă a pacienților diagnosticați cu lipom solitar. 

 

 Cei mai mulți pacienți afectați de lipomatoză simetrică benignă cervicală se află în decada 

a cincea de viață 7 (41,18%) pacienți, urmată de decada a șasea 5 (29,41%) pacienți, pacienții mai 

tineri de 49 de ani și cei mai învârstă de 70 s-au adresat în număr mai mic. La fel ca și datele 

anterioare nu relatează afectarea LSB la general și doar cei adresați pentru tratament chirurgical. 

Datele obținute de și coautorii în articolul lor au determinat o adresare mai timpurie a pacienților 

în decada a patra de viață. Studiile anterioare ai autorilor autohtoni asupra temei abordate au relata 

date identice obținute de Brea-García B. [9], pacienții afectați de LSB se adresează mai frecvent 

în decada a patra. Analiza efectuată ne arată că pacienții cu LSB se adresează mai devreme ca cei 

afectați de lipom solitar. Acest fapt poate fi determinat de particularitățile de evoluție a celor 2 

patologii: aspectul estetic, limitările de mișcare, distribuția formațiunii. Reprezentarea schematică 

a distribuției conform vârstei a pacienților cu LSB este relatată în figura 15. 

 

  

Figura 15 Repartizare grafică pe grupe de vârstă a pacienților diagnosticați cu lipomatoză simetrică benignă 

cervicală. 
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 Conform studiului efectuat cei mai mulți pacienți care s-au adresat la IMU cu lipom 

solitar majoritatea sunt locuitori ai municipiului Chișinău 23 (46,96%) pacienți. Distribuția 

geografică a pacienților cu lipom solitar este redată în figura 16. 

 

 

Figura 16 Distribuția geografică a pacienților afectați de lipom solitar. 

 

 Pentru pacienții afectați de Morbul Madelung conform distribuției geografice observăm o 

repartizare uniformă în toată țara, atât la nord, sud cât și în centru țării. Discrepanța însemnată între 

repartizarea distribuției lipomului comparativ cu LSB este determinată de complexitatea 

patologiei, astfel pacienții cu lipom solitar fiind mai simplu de diagnosticat și operat se adresează 

pentru tratament la locul de trai, pe când pacienții cu LSB sunt îndreptați în secții specializate, care 

sunt doar în Chișinău. Distribuția geografică a pacienților cu lipom solitar este redată în figura 17. 

 

 

Figura 17 Distribuția geografică a pacienților afectați de LSB. 
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 În urma studiului efectuat am determinat că cele mai afectate de lipoame sunt regiunile 

submandibulară 10 (20,41%) pacienți și cervicală laterală 8 (16,33%) pacienți, alte regiuni ale 

capului și gâtului au fost afectate mai puțin. Majoritatea lipoamelor sunt amplasate în regiunile 

extraoral și doar 2 cazuri intraoral. Cercetările lui Furlong M. A. și coautorii au determinat că 

lipomul solitar afectează cu predilecție regiunile parotidiene 24,00% și intraoral 23,20% [19]. 

Datele obținute sunt reprezentate schematic în figura 18. 

 

 

Figură 18 Distribuția topografică a lipomului solitar. 

 

 Din cauza particularităților de creștere a țesutului adipos la pacienții cu Morbul Madelung 

cea mai relevantă clasificare pentru evidențierea distribuției a conglomeratelor de țesut adipos 

este propusă de către profesorul Topalo Valentin. El clasifică patologia în funcție de câte regiuni 

sunt afectate [35]. În studiu, conform acestei clasificări, cei mai mulți pacienți aparțin clasei III 7 

(41,18%) pacienți. Literatura de specialitate autohtonă conform clasificării profesorului Topalo 

Valentin atribuie cei mai mulți pacienți cu LSB clasei II de afectare. Prin acest fapt putem 

deduce că în prezent deși numărul pacienților afectați de LSD este mai mic gradul de afectare 

este de amploare mai mare. Figura 19 este reprezentarea schematică a distribuției conform 

clasificării.  
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Figura 19 Clasificarea pacienților cu lipomatoză simetrică benignă după topografia afectării, clasificare propusă de 

profesor Topalo (1991) 

 

Un important aspect al acestor patologii este reabilitarea post operatorie a pacienților. Figurile  

reprezintă schematic numărul zilelor de spitalizare, în  care observăm că pacienții afectați de 

lipomatoză simetrică benignă au nevoie de o perioadă mai îndelungată de reabilitare postoperatorie 

minimum 5 zile și maximum 23 zile cu o medie de 8 zile, pe când pacienții diagnosticați cu lipom 

solitar necesită minimum 1 zi și maximum 9 zile în mediu 3 zile de reabilitare postoperatorie. 

Acest fapt este direct proporțional cu amploarea intervenției chirurgicale date de indicii precum: 

localizarea formațiunilor, dimensiunea, amploarea intervenției și metoda de anesteziere. 

Reprezentarea grafică a zilelor de spitalizare sunt redate în figurile 20 și 21.  

 

  

Figura 20 Reprezentarea grafică a zilelor de spitalizare la pacienții afectați de lipom solitar 
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Figură 21 Reprezentare grafică a zilelor de spitalizare la pacienții afectați de LSB 

 

 Pentru a argumenta rezultate obținute și a sublinia necesitățile tratamentului acestor 2 

patologii cu origine comună dar particularități diferite, voi suplini review-ul cu cazuri clinice de 

tratament a celor 2 patologii. 
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3.2 Caz clinic nr. 1: 

Date generale: 

Numele/Prenumele: F.A. 

Varsta: 70 ani 

Domiciliu: Sîngera 

Funcția: Pensionară 

Examenul clinic subiectiv 

Acuzele bolnavului: Tumefacție în regiunea planșeului bucal, dereglări masticatorii. 

Istoricul actualii boli: Din spusele pacientei, maladia a debutat în anul 2020, prin apariția unei 

formațiuni indolore în regiunea planșeului bucal. Pe parcursul anului tumefacția a crescut în 

dimensiune. 

Anamneza alergologică: Hepatita Virală, HIV/SIDA, TBC, Lues, intoleranță la medicamente 

neagă.  

Examenul clinic obiectiv 

Examenul clinic general: Starea generală de graviditate medie, cunoștința clară, neurologic 

adecvată, orientată în timp și spațiu, respirația liberă, în plămâni ascultativ murmur-vezicular, 

zgomotele cardiace ritmice, clare, TA- 137/90mmHg, Ps 97b/min, normotensivă, abdomenul 

moale indolor la palpare, splina și ficatul nu se palpează, eliminări fiziologice în normă, semnul 

Pasternațki negativ bilateral. 

Examenul clinic specializat: Fața simetrică, etajele feței proporționale, palpator planurile osoase 

integre, punctele sinusale și de emergență trigeminală nedureroase, deschiderea cavității bucale 

fără limitări, cracmente sau crepitații. Palparea superficială și profundă nu determină abateri de la 

normă. Ganglionilor limfatici regionali nu se palpează. Endobucal se determină formațiune ovalară 

de aproximativ 5x3cm cu creștere exofită, boselată de culoare roz-pală, palpator se determină un 

nodul moale indolor, neaderent la planurile înconjurătoare, semnul de alunecare prezent. Arcadele 

dentare edentate, maxilarul superior edentat total restabilit prin proteză totală, maxilarul inferior 

edentat parțial clasa 1.1 Kennedy. 

Diagnostic: Lipom solitar în regiunea planșeului bucal pe dreapta. 

Plan de tratament: Tratamentul chirurgical specializat de extirpare a formațiunii, în condiții de 

staționar sub anestezie loco-regională cu potențare. 
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Figura 22 Tratament chirurgical al lipomului solitar la pacienta F.A., F/72 ani: A) Imagine endoorală preoperator din 

aspect frontal; B) Imagine endoorală preoperator din aspect antero-lateral; C) Incizia mucoasei; D) Aspectul 

intraoperator al formațiunii după decolarea ei; E) Formațiunea tumorală înlăturată; F) Suturarea plăgii și drenajul. 

(Cazuistica secției chirurgie OMF) 

  

Cazul clinic prezintă interes pentru clinicieni datorită localizării. Multitudinea proceselor 

patologice ce pot avea loc la nivelul planșeului bucal presupune dificultăți pentru clinicieni în 

diagnosticarea cu certitudine. Această pacientă preoperator a fost diagnosticată cu ranulă (chist 

salivar din glanda sublinguală) la internare. Intraoperator se adeverește că formațiunea este un 

lipom solitar al planșeului bucal. Printre alte patologii ce pot avea sediul în regiunea planșeului 

bucal sunt dilatațiile chistice ale canalului Wharton, chistul dermoid sau teratoid, hemangioame, 

limfangioame, tumori benigne sau maligne ale glandelor sublinguale, tumori maligne ale mucoasei 

planșeului bucal. Prin acest caz am vrut să subliniem că dificultatea diagnosticul lipomului solitar 

este dependentă de localizarea procesului tumoral iar studiile asupra frecvenței sunt necesare 

A B 

C D 

E F 
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pentru a ușura diagnosticul. Deși în toate cazurile tratamentul chirurgical este cel excizional fiecare 

patologie are particularitățile sale de tratament precum și timpul optimal de a efectua intervenția, 

posibilitatea amânării intervenției, alegerea metodei de anestezie și limitele de excizie.  

 

3.3 Caz clinic nr. 2: 

Date generale: 

Numele/Prenumele: C.I. 

Varsta: 73 ani 

Domiciliu: Cahul 

Funcția: Pensionar 

Examenul clinic subiectiv: 

Acuzele bolnavului: Tumefacții difuze în regiunea cervicală circumscrisă, planșeu bucal, 

occipitală, toraco-dorsală, dereglări estetice, limitarea mișcărilor gâtului, respirația îngreunată, 

oboseală și amețeli la efort fizic, incomodități în decubit dorsal în regiunea occipitală și toraco-

dorsală.  

Istoricul actualii boli: Din spusele pacientului, maladia a debutat în anul 2012, prin apariția unei 

formațiuni indolore în regiunea submentonieră. Pe parcursul a 5 ani tumefecația s-a răspândit 

progresiv spre regiunile submandibular bilateral, occipitală, cervicale anterioare- laterale- 

posterioare bilateral si toraco-dorsală.  

Anamneza alergologică: Hepatita Virală, HIV/SIDA, TBC, Lues, intoleranță la medicamente 

neagă. Pacient consumator de alcool aproximativ 200ml pe zi.  

Examenul clinic obiectiv: 

Examenul clinic general: Starea generală de graviditate medie, cunoștința clară, neurologic 

adecvat, orientat în timp și spațiu, respirația îngreunată, în plămâni auscultativ murmur-vezicular, 

zgomotele cardiace ritmice, clare, TA- 100/80mmHg, Ps 76 b/min, hipotensiv, abdomenul moale 

indolor la palpare, splina și ficatul nu se palpează, eliminări fiziologice în normă, semnul 

Pasternațki negativ bilateral. 

Examenul clinic specializat: Facies oval, asimetric prin prezența tumefacției regiunilor 

submandibulare bilaterale, cervical anterior- lateral- posterior bilateral, occipital, toraco-dorsal; 

palpator se determină conglomerat de țesuturi moi, fără delimitări, neaderente la țesuturile 

înconjurătoare, tegumentele de aspect normal, în plică se strânge, planurile osoase integre, 

punctele sinuzale și de emergență trigeminală nedureroase, deschiderea cavității bucale fără 

limitări, cracmente sau crepitații. Palparea superficială și profundă nu determină abateri de la 

normă. Ganglionilor limfatici regionali nu se palpează. Endobucal edentație totală bimaxilară 

restabilite prin proteze totale. 
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Diagnostic: Lipomatoză cervicală simetrică benignă în regiunea submandibulară bilaterală, 

occipitală, cervicală anterioară- laterală- posterioară bilateral și toraco-dorsală. 

Plan de tratament: Tratamentul chirurgical specializat de extirpare a formațiunii. Din cauza 

afectării diferitor regiuni extinse și respectarea principiului miniminvaziv se recurge la extirparea 

chirurgicală a formațiunii pe etape: Prima etapă - Intervenția chirurgicală de extirpare a 

formațiunii din regiunea toraco-dorsală. Restabilirea pacientului după operație cu normalizarea 

funcțiilor vitale și vindecarea cicatricelor postoperatorii pe durata a 5 luni;  A doua etapă - 

Extirparea formațiunii din regiunea submandibulară și cervicală anterioara. Restabilirea 

postoperatorie a pacientului pe durată 6-8 luni. A treia etapă - Extirparea formațiunii din regiunea 

occipitală cu restabilirea deplină a pacientului. Controlul postoperator peste 3-6-12 luni 

postoperatorii. 

 

 

 

Figura 23 Pacienul C.I. B/73 ani cu LSB: A) Aspectu Pacienul C.I. B/73 ani cu LSB: A) Aspectul frontal al 

pacientului se determină asimetria facială pe contul prezenței nodulilor lipomatoși. B) Aspect lateral dreapta;  

C) Aspect lateral stânga  D) Aspect posterior al pacientului. (Cazuistica secției chirurgie OMF) 

 

 

 

A 

C 

B 
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Figură 24 Etapa I (Intervenția chirurgicală de extirpare a formațiunii din regiunea toraco-dorsală). A) Aspectul 

preoprator și reperele operatorii; B) Prepararea nodulilor lipomatoși, delimitarea de la țesuturile înconjurătoare; C) 

Piesa operatorie cu țesutul tumoral înlăturat; D) Aspcetul plăgii după extirparea formațiunii (Cazuistica secției 

chirurgie OMF) 

 

 

Figură 25 Etapa II (Extirparea formațiunii din regiunea submandibulară și cervicală anterioara). A) Incizia și 

evidențierea formațiunii; B) Prepararea nodulilor lipomatoși, delimitarea de la țesuturile înconjurătoare; C) Piesa 

operatorie cu țesutul tumoral înlăturat; D) Aspectul plăgii după extirpare; (Cazuistica secției chirurgie OMF) 
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Figură 26 Etapa III (Extirparea formațiunii din regiunea occipitală) A) Incizia și evidențierea formațiunii; B) 

Prepararea nodulilor nodulilor liponatoși; C) Piesea operatorie cu țesutul tumoral excizat, evidențierea țesutului 

cutanat în exces; D) Aspectul plăgii în urma îndepărtării formațiunii; (Cazuistica secției chirurgie OMF) 

 

 Din cauza amploarei procesului tumoral am decis să prezentăm acest caz clinic. Întrebările 

ce apar în privința tratării acestor pacienți sunt: momentul oportun pentru intervenție, efectuarea 

tratamentului într-o etapă sau mai multe etape pe regiuni, în cazul mai multor etape cat timp este 

necesar pentru recuperare între intervenții, ce metode de utilizat pentru extirparea tumorii, cât țesut 

tumoral să înlăturăm. Din cauza majorității pacienților cu un istoric de consum cronic de alcool 

intervenția este amânată până la normalizarea indicilor vitali. Pinto CI și coautorii descriu cele mai 

frecvente dereglări funcționale din partea ficatului în 25.0%, hipertensiune 23.7%, macrocitoză 

22.0%, hiperuricemia 15.2%, dislipidemia 11.9% și obezitate 8.5% ca urmare a etilismului cronic 

[28]. Datele obținute din sursele literale din țară la fel arată o frecvență înaltă a dereglărilor 

funcționale din partea ficatului în 34.3 %, urmată de boala hipertonică 22.5 %, obezitate 8.8% și 

insuficiență cardiacă 7.8% [31]. Autorii autohtoni recomandă ca preoperator pacienții sa se abțină 

de la consumul de alcool pe o perioadă de 14-30 zile, sub controlul indicilor de laborator [35].  

Tratamentul excizional se poate de efectuat într-o etapă sau în mai multe etape. Ujpál M și 

coautorii clasifică pacienții în dependență de modul de incizie și etapele intervenției. Conform 

clasificării lor, conglomeratele izolate  localizate în regiunile capului și gâtului se excizează în mai 

multe etape, iar la pacienții cu localizare a tumorii în regiunile cervicală și occipitală ei descriu 2 

metode de abordare, abordul circumscris utilizând o singură incizie cu excizia tumorii într-o 

singură intervenție chirurgicală sau prin incizii separate în mai multe intervenții chirurgicale. Ujpál 

A B 
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M și coautorii au utilizat doar în 2 cazuri abordul circumscris, deoarece intervenția este una 

laborioasă, durata intervenției este mare iar pentru pacient sunt pierderi considerabile de sânge, ce 

necesită transfuzii și cresc riscul complicațiilor. Experiența acumulată din urma celor 2 intervenții 

i-a îndrumat către efectuarea intervenției în mai multe etape chirurgicale [36]. Ce ne-a trezit interes 

este faptul că pacienții la care tratamentul constituia din mai multe etape erau reoperați în mediu 

după 16 zile de recuperare. David S. Y. Wong și colaboratorii în lucrarea sa pentru a restabili 

pacientul la normele estetice susține că o incizie largă transversală permite expunerea regiunilor 

învecinate cu o evidențiere bună a formațiunii și rezultate cosmetice superioare în comparație cu 

efectuarea inciziilor multiple asupra unei singure regiuni.  

Clinicienii autohtoni care s-au preocupat de problema LSB la fel au ajuns la concluzia ca 

tratamentul necesită mai multe etape chirurgicale iar accesul pentru fiecare regiune cap și gât 

trebuie efectuate aparte însă recuperarea între intervenții este de 4-6 luni având în vedere vârsta 

înaintată și starea generală deplorabilă de obicei a pacienților. Profesorul Topalo Valentin în teza 

de doctor propune liniile de incizie pentru fiecare regiune [35]. Liniile de incizie sunt redate 

schematic în figura 27. Ținând cont de liniile de incizie facilitează abordul chirurgical pentru 

reabilitarea morfo-funcțională și estetică. 

 

 

Figura 27 Reprezentare schematică a liniilor de incizie A) Inciziile în regiunea cervicală anterioară; B) Inciziile în 

regiunea cervicală posterioară [35] 

 

Literatura de specialitate susține că din cauza creșterii difuze a maselor lipomatoase 

operația de excizie este una de citoreducere pentru restabilirea  morfo-funcțională și estetică a 

pacientului, din care cauză eradicarea în totalitate este practic imposibilă. Aceasta fiind ca o 
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premisă pentru recidivă, subliniază importanța controlului postoperatorie a pacienților pe o 

perioadă îndelungată. 

 

3.4 Caz clinic nr. 3: 

Date generale: 

Numele/Prenumele: T.N. 

Varsta: 69 ani 

Domiciliu: Chișinău 

Funcția: Profesoară 

Examenul clinic subiectiv: 

Acuzele bolnavului: Tumefație în regiunea laterală cervicală pe dreapta, dereglări estetice. 

Istoricul actualii boli: Din spusele pacientei, maladia a debutat în anul 2016, prin apariția unei 

formațiuni indolore în regiunea submandibulară dreaptă. Pe parcursul a 2 ani tumefacția a crescut 

în dimensiune răspândindu-se în regiunea latero-cervicală dreapta. În anul 2005 pacienta a suportat 

excizia LSB. 

Anamneza alergologică: Hepatita Virală, HIV/SIDA, TBC, Lues, intoleranță la medicamente 

neagă.  

Examenul clinic obiectiv: 

Examenul clinic general: Starea generală de graviditate medie, cunoștința clară, neurologic 

adecvată, orientată temporo-spațial, respirația liberă, în plămani ascultativ murmur-vezicular, 

zgomotele cardiace ritmice, clare, TA- 130/95mmHg, Ps 93b/min, normotensivă, abdomenul 

moale indolor la palpare, splina și ficatul nu se palpează, eliminări fiziologice în normă, semnul 

Pasternațki negativ bilateral. 

Examenul clinic specializat: Facies oval, asimetric prin prezența tumefacției regiunii 

submandibulare si latero-cervicale dreapta; palpator se determină un conglomerat de țesut moale 

fără delimitări neaderente la țesuturile înconjurătoare, tegumentele de aspect normal în plică se 

strânge, planurile osoase integre, punctele sinusale și de emergență trigeminală nedureroase, 

deschiderea cavității bucale fără limitări, cracmente sau crepitații. 

Diagnostic: Recidivă a lipomatozei simetrice benigne în regiunea submandibulară și lateral 

cervical pe dreapta/ Lipom solitar în regiunea submandibulară și lateral cervical pe dreapta. 

Planul de tratament: Tratamentul chirurgical specializat de extirpare a formațiunii. 
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Figură 28 Tratament chirurgical al multiplilor lipomi solitar la pacienta T.N., F/72 ani: A) Aspectul preoperator și 

reperarea inciziei; B) Prepararea nodulilor lipomatoși; C) Aspectul plăgii după extirparea formațiunii; D) Suturarea 

plăgii și aplicarea drenajului; E) Formațiunea tumorală înlăturată, secționarea formațiunii; F) Aspectul cicatricii 

după 1 lună; G) Rezultatul analizei histopatologic 

 

Cazul clinic a fost ales pentru prezentare deoarece prezintă semne comune pentru lipomul 

solitar și LSB. Pacienta internată în secția de chirurgie orală și maxilo-facială cu diagnosticul de 

Lipomatoză simetrică benignă cervicală. În urma excizie formațiunii s-a depistat un conglomerat 

de noduli lipomatoși bine circumscriși de dimensiuni diferite. Rezultatele histopatologice au 

determinat trei conglomerate de fibrolipomi. Acest caz clinic demonstrează asemănarea 

manifestărilor clinice a celor 2 patologii iar studii mai sunt necesare pentru diferențierea lipomului 

solitar și a LSB.  
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CONCLUZII 

 

1. Lipomul solitar prezintă o frecvență mai mare comparativ cu LSB, deși sunt structuri 

similare au etiologii diferite, lipomul fiind o consecință a traumei sau ereditară, iar LSB este 

cauzată de dereglările metabolice ca urmare a etilismului cronic și pesticide. 

2. Diagnosticul tumorilor țesutului adipos pare a fi unul ușor, însă datele arată că dificultatea 

diagnosticului este direct proporțională cu localizarea și profunzimea tumorii, precum și 

gradul de întindere a formațiunii, iar metodele paraclinice de diagnostic ne vin în ajutor doar 

pentru confirmarea unui proces patologic și nu la diagnosticarea cu precizie a patologiei. 

3. Tratamentul chirurgical al lipomului este unul simplu ușor de realizat fără consecințe pentru 

pacient pe când la LSB este unul de amploare, dificil de suportat pentru unii pacienți, astfel 

este necesară elaborarea noilor metode de tratament mai simple și inofensive pentru pacienți. 

4. Adresarea precoce a pacienților și depistarea timpurie a formațiunilor micșorează timpii 

operatori, morbiditatea și reabilitarea postoperatorie. 
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