
Rezumat
Chisturile mezenteriale reprezintã o patologie rarã în abdomen.
Fiind în majoritate asimptomatice, sunt descoperite accidental
la ultrasonografie æi/sau în timpul scanãrii la tomografie 
computerizatã (TC). Tratamentul chirurgical optimal este
excizia completã a chistului. Prezentãm cazul clinic a unei
paciente în vârstã de 36 ani cu chist al mezocolonului 
descendent. Analizele de laborator normale. La TC cu contrast
s-a observat prezenåa chistului 14,0 x 8,3 x 9,4 cm, densitate
26 – 29 HU, situat retroperitoneal. Intraoperator s-a constatat
prezenåa chistului, cu provenienåã din mezoul sigmei, ce a fost
extirpat în totalitate. Autorii discutã aspecte cu privire la 
simptomatologie, complicaåii, clasificare æi metode de 
tratament al chisturilor mezenteriale în contextul datelor din
literaturã. 
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Abstract

Mesenteric cyst in the descending colon: a case report

Mesenteric cysts are rare abdominal findings. The majority are
asimptomatic and if found are discovered incidentally during
ultrasonography and/or CT scanning. The optimal surgical
treatment requires complete excision of the cyst. We report a
case of 36-year-old woman with mesenteric cyst in the

descending colon. Laboratory tests indicated no abnormality.
Abdominal CT revealed a cystic mass in the retropreritneal
space measuring 14,0 x 8,3 x 9,4 cm, density 26 – 29 HU. We
found a cystic mass  at the mesentery of the descending colon
that was exterpated in toto. The authors discuss the symptoms
and complications, classification, and treatment of mesenteric
cysts with review of literature.
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IntroducereIntroducere

Chisturile mezenteriale sunt formaåiuni abdominale destul de
rare cu incidenåa 1:100.000 la adulåi æi 1:20.000 la copii (1,2).
Actualmente sunt descrise numai 820 de cazuri în literatura
mondialã medicalã (3).

Chisturile mezenteriale pot fi localizate în orice regiune
anatomicã a mezoului de la duoden pânã la rect (1-3). Din
toate localizãrile, chisturile mezocolonului descendent sunt
cele mai rare (4-6).

Prezentãm cazul clinic al unei pacientei în vârstã de 36
ani cu chist al mezocolonului descendent, ce a fost extirpat
în totalitate. 

Caz clinicCaz clinic

Pacientã în vârstã de 36 ani a prezentat la internare urmã-
toarele acuze: senzaåii de discomfort æi uneori dureri moderate
surde pe flancul stâng al abdomenlui. Din spusele pacientei
acuzele amintite au persistat timp de 2 ani.

La examenul obiectiv: abdomen simetric, suplu, moderat
sensibil în regiunea flangului stâng, unde se determinã o 
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formaåiune de volum inoasã. Tranzitul intestinal pãstrat,
scaunul prezent.

Examenul paraclinic n-a descoperit schimbãri în probele
de laborator. La angiotomografie computerizatã cu contrast 
s-a observat prezenåa chistului 14,0 x 8,3 x 9,4 cm cu contur
clar, pereåi subåiri, densitate 26 – 29 HU, situat retroperitoneal
sub rinichiul stâng, ce deplaseazã colonul descendent medial
fãrã efecte asupra aortei sau rinichiului stâng (Fig. 1A,1B, 2).
Organele intraabdominale sau retroperitoneale, aorta fãrã
modificãri patologice. A fost stabilit diagnosticul preoperator:
chist retroperitoneal pe stângã. 

Dupã o atentã pregãtire preoperatorie, sub anestezie

generalã, s-a intervenit chirurgical printr-o incizie medianã.
Intraoperator s-a constatat prezenåa chistului, cu provenienåã
din mezoul sigmei, deplãsând medial colonul descendent 
(Fig. 3). S-a efectuat extirparea chistului în totalitate, 
hemostaza definitivã cu drenajul micului bazin æi regiunii lojei
chistului mezenterial. 

Macroscopic: piesa operatorie - chistul mezenterial
extirpat în totalitate (Fig. 4), pe secåiune: lichid transparent
seros cu pereåii netezi. Examenul histopatologic: chist seros.

Perioada postoperatorie a decurs fãrã complicaåii.
Pacienta a fost externatã în stare satisfãcãtoare la a 10 zi
postoperator. 
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Figura 1. A. Tomografie compiuterizatã secåiune sagitalã: s-a
observat prezenåa chistului mezolonului descendent
14,0 x 8,3 x 9,4 cm, densitate 26 – 29 HU. 
B. Tomografie compiuterizatã secåiune sagitalã: chistul
deplaseazã colonul descendent medial

Figura 2. Tomografie computerizatã - secåiune transversalã
- chist al mezocolonului descendent

Figura 3. Aspect intraoperator: se remarcã chistul, cu provenienåã
din mezoul sigmei, deplãsând medial colonul descendent



DiscuåiiDiscuåii

Primul caz de depistare al chistului mezenterial a fost descris de
cãtre morfopatologul Benevieni din Florenåia în 1507 la 
autopsia unui bãieåel de 8 ani (3,7), iar prima descriere de chist
mezenterial limfogen a fost publicatã de cãtre Rokitansky în
1842 (3,4). 

Chisturile mezenteriale reprezintã o patologie intraabdomi-
nalã destul de rarã (1,2,4). Majoritatea autorilor considerã cã
chisturile mezenteriale, omentale æi retroperitoneale aparåin
unei grupe, provenind din structuri embrionale identice (4,8).
În 1950 Beahs a propus clasificarea chisturilor mezenteriale în
4 grupe: embrionale, traumatice, neoplastice æi infecåioase (7).
Însã aceatã clasificare a avut câteva neajunsuri: în primul rând,
chisturile mezoteliale n-au fost incluse deloc, majoritatea chis-
turilor au fost descrise ca limfatice æi incluse în grupa embri-
onalã, iar limfangiomele au fost incluse în grupa neoplasticã
(2,7). Cercetãrile efectuate de Mennemeyer and Smith (9) cu
ajutorul microscopiei electronice æi imunohistologice au 
permis divizarea chisturilor mezenteriale de origine mezotelialã
æi limfaticã. Ca rezultat, Perrot (2) a propus clasificarea chis-
turilor mezenteriale în 6 grupe dupã origine histopatologicã:
(1) chisturi de origine limfaticã (chist limfatic simplu; 
limfangiom); (2) chisturi de origine mezotelialã (chist
mezotelial simplu; chist-mezoteliom benign; chist-mezoteliom
malign); (3) chisturi de origine entericã [chist enteric; chist
dublat (dublicat) enteric]; (4) chisturi de origine urogenitalã;
(5) chist dermoid (chist-teratom matur); (6) pseudochisturi
nonpancreatice (de origine traumaticã; de origine infecåioasã).

Etiologia chisturilor mezenteriale este destul de variabilã.
Dacã chistul limfatic simplu æi chistul mezotelial, ca regulã
sunt congenitale (2,3,10-12), originea limfangiomului æi chist-
mezoteliomului benign nu este clarã. Unii autori considerã cã
aceste chisturi reprezintã grupa de origine neoplasticã
(7,13,14). În caz de chist-mezoteliom benign, în majoritatea
cazurilor, în anamneza pacienåilor sunt date despre intervenåii

ginecologice suportate sau endometrioza, sau procese inflama-
torii cronice ale organelor pelviene (2,3,7,15).

Dupã frecvenåa apariåiei chisturilor mezenteriale locul I
ocupã intestinul subåire, îndeosebi, ileonul – pânã la 50% din
cazuri (4-6), locul II – colonul ascendent (16-19) æi locul III –
colonul descendent (16-19) [în total, mezocolon - pânã la 24 –
37% (4-6)], iar locul IV – localizarea retroperitonealã [14,% 
(4-6)].

Chisturile pot fi monocamerale æi multicamerale (1,38), iar
conåinutul lor poate fi lichid seros, limfatic sau hemoragic (15-
18,36). În literatura mondialã sunt descrise dimensiunele 
chisturilor în medie de la 2,0 cm pânã la 35,0 cm (1,20).

Vârsta pacienåilor, dimensiunele chisturilor, localizarea lor
æi prezenåa sau absenåa complicaåiilor influenåeazã asupra
tabloului clinic (1,2,21,22). Vârsta pacienåilor poate fi de la 1
zi pânã la 83 ani (4,23). Însã majoritatea autorilor descriu
prezenåa chisturilor mezenteriale la pacienåi în vârsta de 22 –
46 ani (4-6,22), dupã frecvenåã predominã la adulåi într-a patra
decada a vieåii (20,22,24) æi la sexul femenin (22). Conform
Sardi (5), chisturile mezenteriale se întâlnesc rar în Africa. Tan
(22) sublineazã, cã aceastã patologie predominã în populaåie de
origine asiaticã. În Japonia chisturile mezenteriale se întâlnesc
mai des la sexul masculin, iar în åãrile de vest la sexul femenin
(23).

Ca regulã, chisturile mezenteriale sunt asimptomatice, mai
ales la adulåi æi când dimensiunele chistului sunt pânã la 5 cm
(1-3,19,25). Aproximativ 40 – 45% din pacienåi sunt din 
acestã grupã æi chisturile mezenteriale sunt descoperite
ocazional în timpul USG de rutinã (22). În special, chisturile
mezoteliale se întâlnesc la femei de vârstã fertilã æi sunt 
depscoperite accidental (2,14,26,27). Însã limfangiomele sunt
mai frecvente la copii, îndeosebi – în vârstã pânã la 12 ani
(19,21,28) æi deseori sunt simptomatice (19,27,29). Altã grupã
de pacienåi prezintã oarecare tablou clinic (22,30). Conform
Caropreso (30), simptoamele chisturilor mezenteriale nu sunt
specifice æi în 82% prezintã dureri în abdomen, în 45% -
greåuri æi vomã, 27% - constipaåii sau diaree - 6%. Depistarea
formaåiunii în timpul palpaåiei a abdomenului este descrisã în
60% de cazuri (1,2,30). Conform datelor literaturii, compli-
caåiile se dezvoltã la 1/3 din pacienåi adulåi æi la 1/2 din copii
(1,5,16,19,22,24,31). În literaturã sunt descrise urmãtoarele
complicaåii ale chisturilor mezenteriali: hemoragie (1,31,32),
ruptura chistului (33), infectarea chistului (1), malignizarea
(4,16,25), ocluzie intestinalã (1,16,19), ceea ce a dus la laparo-
tomie dupã indicaåii vitale (1,5,16,19,25,31-33). Incidenåa
malignizãrii constituie 3% (4,24), în majoritatea cazurilor
(pânã la 40%) provine din chisturile retroperitoneale (22) æi se
prezintã ca sarcom (6,22,24,25).

Posibilitãåile contemporane - ultrasonografie æi CT - ne
ajutã în depistarea formaåiunii cu conåinut lichidian preopera-
tor (2,3,10,16,22,34,35). În caz de necesitate se efectueazã æi
laparoscopie diagnosticã (1-3,16).

Cea mai optimalã metodã de tratament este rezecåia
completã sau enuclearea chistului mezenterial, ce duce la
prevenirea complicaåiilor posibile (1-4,25).  Prima rezecåie a
chistului mezenterial efectuatã cu succes a fost raportatã de
cãtre Tillaux în 1880, iar marsupelizarea chistului a fost 
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Figura 4. Piesa operatorie: chistul mezenterial extirpat în totalitate,
aspect macroscopic



propusã de Pean în 1883 (2-4). Însã aspiraåia simplã æi 
marsupelizarea nu sunt recomandate deoarece, deseori, duce
la apariåia recidivelor sau infectare (6,22,24). În lipsa 
posibilitãåii de a mobiliza chistul mezenterial de intestin æi
dacã chistul produce comprimarea acestui segment, se 
recomandã efectuarea exciziei chistului cu rezecåia paråialã a
segmentului corespunzãtor al intestinului (2,3,23,36,37).
Prima excizie laparoscopicã a chistului mezenterial este 
publicatã de cãtre Mackenzie în 1993 (38). În cazul 
chisturilor de dimensiuni mici existã posibilitatea înlãturãrii
prin metoda laparoscopicã (17,39,40), ce are avantajele bine
cunoscute: accesul mimimal, micæorarea numãrului de zile
de internare, restabilirea rapidã a activitãåii normale al
pacientului (17,18,22,39,40).

ConcluzieConcluzie

Chisturile mezenteriale sunt destul de rare, de regulã asimpto-
matice æi sunt depscoperite accidental la ultrasonografie æi/sau
în timpul scanãrii TC sau, deseori, intraoperator.

Diagnosticarea æi tratamentul precoce a chisturilor
mezenteriale previne dezvoltarea complicaåiilor.

Apariåia simptoamelor similare cu abdomen acut este
legatã cu dezvoltarea complicaåiilor (hemoragie, infectare, 
ruptura chistului sau malignizare) æi duce la necesitatea 
efectuãrii intervenåiei chirurgicale de urgenåã, aæadar chirugul-
practician trebuie sã åine cont de aceastã patologie pentru
aprecierea tacticii chirurgicale corecte. 

Tratamentul chirurgical optimal este înlãturarea compeltã
al chistului. 
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