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Abstract

Introduction: The aim of this paper is to present a rare case of retroperitoneal mucinous

tumour occurred secondary after benign appendicular tumour perforation.

Material and Methods. A 74 year old man presented with one month history of abdominal

girth, lumbar pain and occasional episodes of constipation was admitted in our Department.

A computed tomographic abdominal scan revealed a retroperitoneal multiple chistic masses.

Surgical exploration performed one day later displayed septate gelatinous masses throughout

retroperitoneum followed by excision of lesion and multiple drainages. Frozen pathological

examination was inconclusive. One month later the patient was readmitted for fever and signs

of peritoneal irritation. The CT abdominal scan demonstrated a large recurrent retroperitoneal



mass with the same radiological features. Again surgical exploration was taken into account

and the retroperitoneal space was filled with mucin and extensive amount of gelatinous

material was removed. Peritoneal space was carefully evaluated and we found a perforated

retroceccal appendix with mucinous content. Therefore an appendicectomy and multiple

drainages were performed. Biopsy and histhopathological examination of the retroperitoneal

mass and appendix confirm the presence of pseudomyxoma peritonei with appendiceal

mucocele origin. The patient made an uneventful recovery and was discharged in a stable

condition.

Conclusion. Awareness of this indolent and rare condition is an important prerequisite for

early diagnosis and appropriate treatment. Therefore all urologists should be alert when

treating mucinous retroperitoneal tumours.

Rezumat

Introducere. Prezentarea unui caz rar de tumoră retroperitoneală gelatinoasă, secundară unei

tumori apendiculare perforată retroperitoneal.

Material şi Metodă. Un pacient de 74 ani, cunoscut cu rinichi drept unic chirurgical, este

internat pentru simptomatologie nespecifică şi diagnosticat cu tumoră chistică

retroperitoneală voluminoasă. Explorarea chirurgicală iniţială decelează psudotumoră

voluminoasă, cu conţinut gelatinos, extinsă în tot retroperitoneul, leziune ce este evacuată şi

ulterior drenat larg hemiretroperitoneul drept. Examenul histopatologic extemporaneu este

neconcludent. Peste o lună, pacientul se reinternează cu simptomatologie severă, cu semne de

iritaţie peritoneală, fiind diagnosticat, prin ex. TC abdominal de urgenţă, cu o tumoră

retroperitoneală recurentă, având acelaşi aspect ca la prima internare. Explorarea

retroperitoneală şi intraperitoneală decelează mucocel apendicular retrocecal, perforat

retroperitoneal, cu evacuarea materialului gelatinos în atmosfera pararenoureterală. În plus

faţă de evacuarea materialului deversat spontan retroperitoneal, intervenţia chirurgicală a

inclus şi apendicectomia cu închiderea bursei cecale Evoluţia postoperatorie a fost cu

vindecare per primam.

Concluzie. Aspectul chistic şi absenţa leziunii intraperitoneale au dus la un diagnostic iniţial

eronat, dar apariţia simptomatologiei sugestive pentru abdomen acut a condus la o explorare



atentă a organelor intraperitoneale, ce a pus diagnosticul corect. Pseudomixoma peritonei este

o afecţiune gravă, cu prognostic rezervat, dar varianta sa retroperitoneală este excepţională,

prognosticul la distanţă urmând a fi evaluat în timp.

Introducere

PMP este o boală rară, caracterizată prin depozite multifocale epitaliale la nivelul

cavităţii peritoneale, secretante de mucină, cu sau fără ascită gelatinoasă, în absenţa afectării

extraperitoneale [1,4]. A fost descrisă pentru prima oară de Werth şi, ulterior, de Rokitansky

în 1942, fiind considerată o afecţiune fatală, cu etiologie neelucidată [1]. Predomină la femei,

patologia tumorală ovariană fiind incriminată ca responsabilă într-un procent semnificativ în

etiopatogenia PMP. La bărbat tumorile apendiculare de tip adenom (mucocel) şi

adenocarcinom apendicular reprezintă principala cauză descrisă [4].

Prezentare de caz

Prezentăm în continuare cazul unui bărbat C.E. de 74 ani internat în Clinica noastră la

15.01.2006 pentru dureri lombare drepte nespecifice, debutate de aproximativ o lună,

tulburări de tranzit intestinal instalate relativ recent (episoade de constipaţie ce alternează cu

diaree). Din antecedentele patologice ale pacientului, amintim prezenţa pionefrozei litiazice

stângi, ce a necesitat nefrectomie lombară în urmă cu 8 ani.

Examenul clinic general decelează prezenţa unei formaţiuni tumorale voluminoase, de

15/10 cm, palpabilă în flancul drept şi fosa iliacă ipsilaterală, mobilă, neregulată, sensibilă, ce

prezintă contact lombar şi balotare abdominală. Amintim că pacientul nu prezenta semne

clinice sugestive pentru iritaţie peritoneală sau simptomatologie urinară.

Tabloul bioumoral nu a relevat decât o leucocitoză uşoară 11000 leucocite/mm3 şi VSH

de 30mm/oră.

Analiza urinii decelează hematurie microscopică (4 hematii/HPF), iar pacientul este

stabil hemodinamic (TA = 11/7 cmHg, p = 88 b/min). Examenul ecografic abdominal descrie

o formaţiune tumorală de 118/110 mm, dispusă în hemiretroperitoneul drept, ce ocupă spaţiul



pararenal şi periureteral drept, cu aspect mutichistic, cu dimensiuni variabile, cu ecouri mixte,

fără semnal Doppler.

Examenul TC spiral cu substanţă de contrast al abdomenului decelează o formaţiune

tumorală, ce se extinde superior până la nivel mediorenal, împinge rinichiul anterior şi lateral

şi inferior până în fosa iliacă dreaptă, cu densităţi pozitive 10-40 UH, cu aspect pseudochistic

(fig.1).

Fig.1. Aspect tomografic – tumoră pseudochistică

Se intervine chirurgical sub anestezie generală cu intubaţie orotraheală şi se decelează o

formaţiune pseudotumorală cu aspect chistic, multiloculată, cu reacţie inflamatorie intensă

peritumoral, cu conţinut gelatinos, formaţiune ce ocupă tot hemiretroperitoneul drept,

practicându-se excizia formaţiunii tumorale cu evacuarea materialului gelatinos, lavaj şi

drenaj multiplu. Rinichiul şi ureterul drept erau indemne. Rezultatul histopatologic

extemporaneu a fost neconcludent. Pacientul s-a externat vindecat chirurgical urmând să

revină pentru rezultatul histopatologic la parafină.

După 27 zile, pacientul se reinternează de urgenţă cu febră 39oC, debutată de 48 ore,

stare generală alterată, greaţă, vărsături, dureri abdominale difuze. La examenul fizic se

decelează formaţiune psudotumorală, palpabilă în hipocondrul, flancul şi fosa iliacă drepte,

sensibilă la palpare, care asociază şi semne de iritaţie peritoneală în fosa iliacă dreaptă.

Bioumoral se descrie leucocitoză severă 16.000/mm3, anemie uşoară Hb=10,8 g/dl,

glicemie 135 mg/dl, VSH 40 mm/oră, trombocitopenie 130.000/mm3. Probele de coagulare

sunt în limite normale. Examenul TC abdominal de urgenţă relevă recurenţa leziunii descrise

anterior, cu aceleaşi limite de extensie şi aspect .



Fig.2. Aspecte tomografice la 1 lună postoperator

Se intervine chirurgical de urgenţă şi se decelează recidiva formaţiunii retroperitoneale,

cu reacţie locală inflamatorie severă, multiloculată, cu conţinut gelatinos abundent şi miros

fetid, iar explorarea intraperitoneală evidenţiază prezenţa unei tumori apendiculare parţial

necrozate, retrocecale, perforată în retroperitoneu. Se practică excizia formaţiunii

retroperitoneale cu evacuarea conţinutului mucinos şi apendicectomie cu închiderea bursei

cecale, lavaj abundent cu betadină şi drenaj multiplu.

Fig.3. Aspect intraoperator – mucocel apendicular perforat

Evoluţia postoperatorie a fost favorabilă, cu reluarea precoce a tranzitului intestinal şi a

toleranţei digestive, dispariţia simptomatologiei şi sindromului febril şi vindecarea per

primam a plăgii lombare. Pacientul s-a externat în ziua a 6-a postoperator. Rezultatul

histopatologic extemporaneu a descris leziuni de chistadenom mucinos apendicular (adenom

apendicular) cu mucină în lumenul apendicular .

Fig.4. Chistadenom mucinos apendicular (HEx200)



Examenul TC, efectuat la 6 luni postoperator, este în limite normale, fără colecţii

lombare.

Discuţii

Virtual, orice tumoră solidă primară reprezintă epicentrul malignităţii. În cazul

pseudomixoma peritonei, volumul tumoral predominant este la nivelul peritoneului, iar

tumora primară este nesemnificativă, fie că este apendiculară, ovariană sau la nivelul altor

organe [2,5]. Pseudomyxoma peritonei presupune prezenţa de depozite mucinoase,

gelatinoase la nivelul peritoneului, depozite ce pot ajunge la dimensiuni impresionante.

Astfel, prin insuficienţă respiratorie se poate instala decesul. Se pare că la baza acestei

condiţii stau un anumit tip de celule mucoase ce prezintă un pattern special - prezenţa de

MUC2 [2]. Extirparea tumorii şi a materialului gelatinos reprezintă scopul tratamentului.

Diagnosticul se poate stabili preoperator în eventualitatea în care există suspiciunea

clinic. De aceea, cunoaşterea acestei entităţi nu trebuie neglijată. Urmărirea postoperatorie la

distanţă se face prin monitorizarea nivelului seric al CA 19-9, care este şi un factor prognostic

pentru recurenţă [3]. Acest caz de psedomyxoma retroperitoneală este unic în literatura

examinată şi el este rezultatul a mai multor coincidenţe: prezenţa apendicelul vermiform în

poziţie retrocecală, dezvoltarea patologiei de tip chistadenom mucinos şi, nu în ultimul rând,

perforaţia retroperitoneală a acestuia. Prognosticul la distanţă al acestei afecţiuni urmează să

fie evaluat în timp.

Concluzii

Aspectul chistic şi absenţa leziunilor intraperitoneale au dus la un diagnostic iniţial

eronat. Recurenţa timpurie a leziunii a impus examinarea mai atentă a retroperitoneului,

descoperindu-se mucocelul apendicular retrocecal perforat. PMP este o maladie de graniţă,

cu implicaţii majore în patologia urologică în aceste situaţii rare.
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