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CAZURI CLINICE 14
TUMORA DE COLON STÂNG DUPÅ TUMORÅ 

VEZICALÅ OPERATÅ CU PERITONITÅ 
SUBMEZOCOLICÅ

Left colon tumour after operated vesical tumour with 
inframezocolic peritonitis
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  REZUMAT
Mecanismul carcinogenetic al tumorii de colon stâng malignă după tumora vezicală malignă operată (cistecto-
mie totală cu derivaţie uretero-colică) poate fi :
– Tumoră sincronă
– Tumoră metacronă facilitată de anastomoză uretero-colică
– Metastază prin anastomoză uretero-colică
În plus, se cunoaşte că urina (prin produşi carcinogenici) şi uretero-colostomia (prin aducerea în contact de 
ţesuturi diferite histologic – epiteliu cilindric simplu al tubului digestiv versus epiteliu de tranziţie, polimorf, 
formă specială de epiteliu stratifi cat, uroteliu; apariţia metaplaziei şi displaziei) sunt factori carcinogenici. 
Este cazul tumorilor colonice stângi (carcinom) după ureterocolostomii post traumatisme sau post malformaţii 
urinare congenitale (2).

Cuvinte cheie: tumoră de colon, anastomoză uretero-colică

 ABSTRACT
Carcinogenetical mechanism of the left colon malign tumour after operated vesical malign tumour (total cystectomy 
with uretero-colic anastomosis) can be:
– Sinchrone tumour anastomosis
– Facilitated metachrone tumour by uretero-colic anastomosis
– Metastasis “using” the uretero-colic anastomosis
It is known that urine (with her carcinogenic products) and ureterocolostomy (bringing in contact tissues, histological 
different-simple cilindric epithelium of digestive tube versus transitional, polimorf epithelium, special form of 
stratifi cate epithelium, urothelium; the appearance of metaplasy and displasy) are carcinogenic factors. It’s the 
case of the left colon tumour (carcinoma) after ureterocolostomy done for traumatic injuries or congenital urinary 
malformations (2).
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PREZENTARE DE CAZ

Bolnavă, în vârstă de 67 de ani, se internează în 
secţia chi rurgie cu diagnostic: sindrom subocluziv, 
anemie secundară.

În antecedentele patologice ale bolnavei:
– În urmă cu 2 ani: tumoră de vezică urinară 

(carcinom urotelial slab diferenţiat – grad III), cu 

metastaze ganglionare inghinale bilaterale. Sancţi-
unea chirurgicală a fost: cistectomie totală cu 
limfadenectomie locoregională şi derivaţie uretero-
colică tip Goodwin. Histerectomie totală cu anexec-
to mie bilaterală. A urmat apoi chimioterapie şi 
radio terapie.

Colonoscopia preoperatorie vizualizează im plan- 
tarea ureterului în colon – permeabilă. Formaţiune 
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tumorală stenozantă. Biopsie: adenocarcinom slab 
diferenţiat, infi ltrativ, cu ulceraţii şi necroze 
intratumorale.

Rg. pulmonară: Fără metastaze 
Laborator: Anemie hipocromă, microcitară, 

moderată (Hb 9,1 mg%).
Intraoperator: Tumoră de colon stâng cvasiste-

nozantă, fi xă la planurile profunde, macroscopic-
cilindru de aprox. 20-25 cm lungime. Fără adeno-
patie locoregională palpabilă, fără metastaze he    pa tice. 
Periviscerită. Eventraţie mediană sub ombi licală. 
(Fig. 1a)

Avându-se în vedere tumora nemobilizabilă şi 
prezenţa anastomozei, se practică visceroliza. A.I.S. 
– defi nitiv, terminal, cu închiderea bontului distal 
pe transa-supratumoral, cura chirurgicală a even-
traţiei. (Fig.1b)

Evoluţie nefavorabilă: Face fi stulă de bont distal 
colonic, urmată de peritonită (stercorală şi uro-
peritoneu) submezocolică, care determină în fi nal 
evisceraţie completă a plăgii operatorii puboombi-
licale (necropsie in vitae – palpator şi vizual – de-
hiscenţă completă a bontului distal colonic supra-
tumoral). Exitus la 6 zile după evisceraţie.

DISCUŢIE

Am prezentat un caz cu evoluţie infaustă a unei 
bolnave care a dezvoltat o tumoră malignă colonică 
(adenocarcinom slab diferenţiat), după o tumoră 
malignă vezicală (carcinom urotelial slab diferen-
ţiat), la care mecanismele carcinogenice au acţionat 
sincron: 

urina• 
anastomoza-ureterocolostomia (1)• 
tumoră primară vezicală (carcinom urotelial) • 
cu cele 3 mecanisme: metacron facilitată de 
anastomoză ureterocolică, metastază prin anas-
tomoză ureterocolică (3), sincron (deşi ne-
demonstrat clinic şi paraclinic, totuşi posibil).

FIGURA 1. Aspect intraoperator – peritoneal: tumoră de 
colon stâng (secţiune frontală); a. debutul operaţiei; 
b. sfârşitul operaţiei
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