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Rezumat

Boala Von Hippel-Lindau face parte din bo-
lile rare, este o maladie care se transmite autosomal 
dominant este determinată de mutația genei VHL de 
pe brațul scurt al cromozomului 3 . Incidența acestei 
afecțiuni este de 1 la 36000 de nou născuți.

Sindromul Von Hippel –Lindau se manifestă 
prin apariția unor tumori benigne sau maligne la nive-
lul mai multor organe, țesuturi și sisteme la pacienți 
cu istoric familial sugestiv.

Prezența unui hemangioblastom cerebral 
sau retinian ridică suspiciunea unui sindrom Van 

Hippel-Lindau și impune investigații suplimentare 
pentru determinarea prezenței tumorilor și la nivelul 
altor organe. 

Vârsta de debut poate fi  din copilăria timpurie 
până la vârsta de adult tânăr.

Prevenția secundară crește semnifi cativ spe-
ranța de viață la acești pacienți. În articolul de față 
prezentăm cazul unei studente în vârstă de 20 de ani 
cu istoric familial pozitiv pentru boala Van Hippel –
Lindau (tatăl și fratele diagnosticați) care a prezentat 
primele simptome la 18 ani.
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A RARE CASE OF VON HIPPEL-LINDAU DISEASE 
IN A STUDENT

Abstract

The Van Hippel-Lindau syndrome belongs to 
a rare diseases category and it is autosomal dominant 
inherited. It is caused by an alteration of VHL gene 
on the short arm of chromosome 3. The incidence of 
this syndrome is of 1/36000 newborns. The Van Hi-
ppel-Lindau syndrome is characterized by benign or 
malign tumors at the level of several organs, tissues 
and systems for patients with a specifi c background.

The existence of a retina or cerebral heman-
gioblastoma can suggest a Van Hippel-Lindau syn-
drome and imposes supplementary investigation for 

detecting the presence of tumors also in other organs. 
This syndrome can be detected from early childhood 
to young adult age.

Secondary prevention signifi cantly increases 
the life expectancy for this category of patients. The 
present article presents the case study of a female stu-
dent, 20 years old with a positive family background 
for the Van Hippel-Lindau syndrome (father and bro-
ther both with a positive diagnosis), which manifes-
ted the fi rst symptoms of the syndrome when she was 
18 years old.
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INTRODUCERE

Boala Van Hippel -Lindau este o boală gene-
tică cu transmitere autozomal dominantă, determinată 
de mutația genei VHL de pe brațul scurt al cromozo-
mului 3(3q25-26). (fi gura nr. 1)[1].

Figura nr. 1. Mutația genei VHL , brațul scurt 
al cromozomului 3(3q25-26)[1]

Gena VHL (Van Hippel Lindau) este o genă 
supresoare tumorală care răspunde de creșterea și di-
viziunea celulară controlată [1].

Mutația acestei gene de pe brațul scurt al cro-
mozomului 3 determină o creștere și o diviziune ra-
pidă, necontrolată, celulară, acest fapt ducând la for-
marea tumorilor sau chistelor caracteristice sdr. Von 
Hippel Lindau.

Acest sindrom descrie prezența mai multor tu-
mori la nivelul unor țesuturi, organe și sisteme astfel 
încât cel mai frecvent sunt afectați rinichii, suprarena-
lele, sistemul nervos central, urechea internă, ochiul, 
epididimul, pancreasul, determinând apariția carcino-
mului renal, feocromocitomului, hemangioblastomu-
lui sistemului nervos central, angioame retiniene, tu-
mori de sac endolimfatic, chiste și tumori pancreatice. 

Se descriu două tipuri de sindrom von Hippel – 
Lindau: tipul 1 (carcinom renal asociat cu hemangi-
oblastom) și tipul 2, cu trei subtipuri (2A: feocromo-
citom asociat cu hemangioblastom, subtipul 2B: feo-
cromocitom asociat cu carcinom renal și subtipul 2C: 
feocromocitom izolat) [2].

Este o boală genetică foarte rar întâlnită, afec-
tează în egală măsură sexul feminin și masculin. În 
Marea Britanie are o incidență de 1 la 36000 de nou 
născuți [3].

Hemangioblastomul este caracteristic sindro-
mului von Hippel-Lindau [4].

Localizarea acestuia este cu precădere la nive-
lul sistemului nervos central (aproximativ 80% la ni-
vel cerebral și 20% la nivelul maduvei spinării (fi gura 
nr. 3) [5,6].

Aproximativ 60% dintre hemangioblastoamele 
cerebrale sunt localizate la nivel cerebelos (fi gura 
nr. 2) [7].

Figura nr. 2. Aspect imagis  c computer tomograf la 
un pacient cu hemangioblastom cerebelos stâng [7]

Figura nr. 3. Aspect imagis  c computer tomograf 
la un pacient cu hemangiom localizat la nivelul 

măduvei spinării secțiune sagitală [7]

Figura nr. 4. Aspect imagis  c computer tomograf 
hemangiom spinal secțiune transversală [7]

Diagnosticarea acestei afecțiuni se poate rea-
liza încă din faza asimptomatică la pacienții cu isto-
ric familial pozitiv, atât prin metode imagistice (CT, 
RMN, ecografi e abdominală) cât și biologice (doza-
rea metanefrinelor urinare și efectuarea scintigrafi ei 
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cu metaiodo-benzyguanidina în cazul suspiciunii de 
feocromocitom) [8].

De asemenea se impune un consult oftalmolo-
gic cu efectuarea fundului de ochi și eventual angi-
ografi ei pentru identifi carea hemangioblastoamelor 
retiniene, deoarece aproximativ 50% din pacienții cu 
mutația genei VHL prezintă și hemangioame retini-
ene. Aceste leziuni se pot observa la o simplă oftal-
moscopie a fundului de ochi.

Debutul este frecvent în copilăria timpurie și 
pubertate, primele simptome pot să apară însă și la 
vârsta de 60-65 de ani. 

Vârsta medie de debut este de 26 de ani. Apro-
ximativ 20% dintre copiii cu boala von Hippel-Lin-
dau au primele simptome oculare sau renale înaintea 
vârstei de 10ani [8].

Simptomele pot varia în funcție de localizarea 
tumorilor. Mulți pacienți sunt asimptomatici, dar la 
cei care prezintă istoric familial se impune testarea 
genetică pentru mutația genei VHL.

Criteriile de diagnostic ale bolii includ asoci-
erea mai multor leziuni majore și anume: hemangi-
oblastomul retinian, hemangioblastomul cerebral lo-
calizat în special la nivelul cerebelului sau măduvei 
spinării, carcinomul renal sau rinichiul polichistic, tu-
mori neuroendocrine de pancreas, tumori ale sacului 
endolimfatic [9].

Dacă nu sunt prezente toate cele șase leziuni 
pentru stabilirea diagnosticului se iau în considerare 
antecedentele heredocolaterale pozitive și prezența 
unei singure leziuni majore. 

În cazul în care nu există antecedente heredo-
colaterale, diagnosticul se stabilește pe baza prezenței 
a două leziuni majore dintre care una este neuroblas-
tomul [10]. 

Diagnosticul diferențial se impune cu neuro-
fi bromatoza, feocromocitomul, scleroza tuberoasă, 
boala polichistică renală, anevrism retinian, tumori 
cerebrale , pancreatice etc. 

Boala von Hippel – Lindau 
la o studentă. Prezentare de caz

În cele ce urmează vom prezenta cazul unei 
studente în vârstă de 20 ani care se prezintă la cabi-
netul medical studențesc pentru luarea în evidență cu 
diagnosticul mai sus menționat în vederea obținerii 
bursei medicale, conform baremului. 

Din antecedentele heredocolaterale reținem 
faptul că tatăl a fost diagnosticat cu sindrom von 
Hippel-Laundau la vârsta de 26 de ani și a decedat 
la vârsta de adult tânăr (pacienta nu poate menționa 
vârsta tatălui în momentul decesului). De asemenea 
pacienta are un frate în vârstă de 18 ani diagnosticat 
cu aceeași boală. 

Istoricul bolii

Boala actuală a debutat în adolescență cu tulbu-
rări de vedere, amețeli, tulburări de echilibru, pulsații 
la nivel ocular, durere supraorbitară dreaptă, cefalee 
parieto-occipitală, fapt pentru care s-a prezentat la 
medicul pediatru care după efectuarea investigațiilor 
clinice și paraclinice îndrumă pacienta la consult neu-
rologic și oftalmologic. 

După efectuarea consultului de specialitate ne-
urologic se recomandă investigații imagistice.

Examinarea tomografi că și rezonanța magne-
tică nucleară descriu două tumori cerebrale localizate 
occipital bilateral, cu caracteristici imagistice de he-
mangioblastoame. La nivel toraco-abdominal nu se 
descrie prezența altor tumori. 

Consultul oftalmologic menționează o acuitate 
vizuală de 1fc. 

Examenul fundului de ochi pentru ochiul drept 
este normal, pentru ochiul stâng decelează vasul afe-
rent și vasul eferent care irigă un angiom superotem-
poral cu diametrul de 2DP, fără elemente hemoragice 
sau exudative. Recomadările oftalmologice sunt: tra-
tamentul laser pentru angiomul retinian. 

În urma investigațiilor de specialitate, având 
în vedere istoricul familial, se stabilește diagnosticul 
de Boala von Hippel – Lindau (criterii: antecedente 
familiale și prezența cel puțin a unei leziuni majore). 

În urmă cu aproximativ un an starea pacientei 
s-a agravat, prezentând fenomene de hipertensiune in-
tracraniană (vărsături neprecedate de greață, cefalee 
importantă, pacienta a urmat o cură neurochirurgicală 
prin care s-a extirpat tumora occipitală dreaptă, evo-
luția postoperatorie fi ind favorabilă, studenta readap-
tându-se mediului universitar, trecând cu succes se-
siunea de examene. Pacienta nu a solicitat scutire de 
educație fi zică, dorind să participle la orele de sport. 
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Particularitatea cazului

Prezența unei maladii foarte rare la o studentă 
care s-a prezentat la cabinetul medical studențesc 
pentru luarea în evidență și obținerea bursei medicale 
contribuie la particularitatea cazului, fi ind singura pa-
tologie de acest fel din evidența specială a cabinetului 
nostru și singurul caz întâlnit până acum în experiența 
noastră profesională. 

Boala von Hippel – Lindau a fost rapid dia-
gnosticată având în vedere istoricul familial important 
(tatăl diagnosticat și decedat, un frate diagnosticat) 
acest fapt ducând la intervenția terapeutică promptă, 
cu success, și monitorizarea periodică a pacientei în 
vederea prevenției secundare. 

Reintegrarea socială și educațională a avut suc-
ces, studenta având rezultate bune la examenele susți-
nute și dorind participarea la orele de educație fi zică .

Prognosticul bolii în acest caz este favorabil 
având în vedere diagnosticarea precoce, intervenția 
terapeutică timpurie și prevenția secundară. 

Speranța de viață a pacienților diagnosticați cu 
această maladie a crescut, prevenția primară și secun-
dară și testările genetice ducând la mărirea șanselor de 
supraviețuire a acestor pacienți, apropiindu-se de cele 
din populația general [10]. 
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