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Tumora de colon drept nerezecabilă cu
peritonită prin perforaţie tumorală.
Prezentare de caz
Unresecable right colon tumour with tumour perforation and peritonitis.
Case report
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REZUMAT
Tumorile de colon drept nerezecabile se pot complica cu ocluzie şi apoi peritonită prin perforaţie diastatic
(în amonte de tumoră) sau cu peritonită prin perforaţie tomorală (în aval de obstacol). În acest caz operaţia
(când este posibilă) se adresează prevenirii complicaţiei, sancţiunea chirurgicală fiind o derivaţie digestivă
internă – ileotransversoanastomoza L-L sau T-L.
Cuvinte cheie: tumoră de colon, ocluzie, perforaţie

ABSTRACT
Unresecable right colon tumour can complicate with occlusion and then peritonitis secondary to an
diastatic perforation (in front of the tumour) or with peritonitis secondary to an tumoral perforation (behind
the tumour). In this case,the operation (when it’s possible) prevent the complication – the surgical sanction
is an digestive by-pass-an ileotransversoanastomosis L-L or T-L.
Key words: tumour of the colon, oclusion, perforation

PREZENTARE DE CAZ
O bolnavă de 86 de ani se internează prin
secţia chirurgie în secţia A.T.I. cu diagnos c:
Tumoră de colon drept (adenocarcinom). Polipoza colonică. Anemie secundară severă.
În antecedentele patologice ale bolnavei:
În urmă cu 2 ani: Ulcer gastric antral hemoragic (postmedicamentos). Gastrită erozivă.
Anemie secundară. Pielonefrită cronică. Infecţie
urinară. Insuficienţă renală cronică compensată.
N.B. La ecografia abdominală se ridică suspiciunea
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unei formaţiuni digestive de flanc drept, hipoecogenă, contur neregulat, aprox. 46 mm, care
îngroaşă peretele digestiv.
Bolnava urmează tratament conservator
pentru leziunea gastrică fără a fi investigată
suplimentar pentru completarea diagnosticului
(colonoscopie), ştiut fiind că ambele leziuni se
asociază cu anemia secundară prin pierdere
sangvină.
În urmă cu 6 luni: colonoscopie. Pe ascendent,
formaţiune tumorală vegetantă, ulcerată, circumferenţială, cvasiocluzivă, lumenul nu se
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decelează din cauza obstacolului şi a sângerării
la atingerea cu endoscopul. Biopsie: adenocarcinom moderat diferenţiat (G2). În amonte de
tumoră, formaţiuni tumorale polipoide, pediculate, două dintre ele de 10-12 mm. Biopsie: infiltrat inflamator interstiţial. E.D.S. – Leziunea gastrică ulceroasă vindecată. Gastrită cronică.
N.B. Bolnava refuză intervenţia chirurgicală.
La internare.
Stare generală alterată. Conştienţă păstrată.
Tegumente şi mucoase palide, pliu cutanat persistent. Formaţiune tumorală voluminoasă 14/12
cm, în flanc şi hipocondru drept, cu limită de separaţie de ficat greu palpabilă, greu mobilizabilă.
Fără iritaţie peritoneală. Tranzit prezent – consistenţă şi culoare normale. Diureză 1500 ml/24h
Afebrilă.
Paraclinic: fără metastaze hepatice şi pulmonare.
Laborator: anemie hipocromă, microcitară
(Hb. 6,8mg%), Cr. 2,5mg%. Uree 90 mg%
Avându-se în vedere starea generală a bolnavei, vârsta, afecţiunile asociate şi faptului că
bolnava avea tranzit, se decide temporizarea
intervenţiei chirurgicale. Bolnava rămâne pe
secţia A.T.I.
Evoluţie:
La 4 zile, prezintă o creştere a leucocitelor
(L-15000/mm3), fără modificări semnificative în
starea generală şi la examenul local abdominal.
Tranzit păstrat.
După încă 2 zile – starea generală se deteriorează progresiv şi ireversibil; deces prin stop
cardiac refractar la manevrele de resuscitare.
Necropsie: (Fig. 1)
Tumoră de colon drept, ulcero-vegetantă,
voluminoasă, stenozantă parţial, cu infiltrarea
peretelui abdominal adiacent şi fixă la planurile
profunde.
Perforaţie colonică tumorală (în aval de
tumoră, pe perete colonic malignizat sau pe
diverticul) cu peritonită supramezocolică (vezi
episodul de leucocitoză).
Plămân şi ficat – fără metastaze
Cord cu ateroscleroză
Restul viscerelor abdominale – palpator normale. Fără adenopatie locoregională palpabilă. 

FIGURA 1. Aspect necroscopic-peritoneal: tumoră de colon drept
(secţiune frontală)

DISCUŢII
Tumorile de colon drept rezecabile au ca
sancţiune chirurgicală o colectomie de diferite
tipuri, în ţesut sănătos, cu sau fără restabilirea
circuitului digestiv. Operaţia are ca scop ablaţia
formaţiunii tumorale.
Tumorile de colon drept nerezecabile, operabile au ca sancţiune chirurgicală o derivaţie
digestivă internă-ileotransversoanastomoză L-L
sau T-L. Operaţia se adresează prevenirii complicaţiei – Ocluzie şi/sau Peritonită prin perforaţie
diastatică/tumorală. (1,2,3)
Variantele tehnice pot fi:
• ileotransversoanastomoza L-L, izo sau
anizoperistaltica, cu/fără.
• defuncţionalizarea ansei aferente (transverso-ileo-cecale).
• ileotransversoanastomoza T-L – după secţiunea ileonului terminal.
Tumorile de colon drept nerezecabile, inoperabile pot avea ca mecanism tanatogen la
nivel digestiv, fie ocluzia cu/fără peritonită prin
perforaţie diastatică/tumorală, fie peritonita
prin perforaţie tumorală (4) – cazul prezentat.
Fondul determinant este: statusul de impregnare neoplazică, anemia secundară severă, bolile asociate, vârsta. 
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