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Case Report Open Access 

Abstract 

Appendiceal mucocele is a rare disease associated with colorectal cancer in 20% of cases. We 

present a case of a 59-year-old man who was admitted for diarrhea with mucus and blood; at the rectal tact 

find out at 5 cm from the anal margin, a tumor located on the anterior and left lateral rectalwall.  Abdominal 

ultrasound shows gallbladder microlithiasis, appendix 7 cm long and diverticula on the sigmoid colon. 

Rectocolonoscopy detects a bleedingcircumferential vegetative lesion of the rectum, and multiple large 

diverticula on sigmoid. Biopsy of the tumor is performed and she discovered amoderately differentiated 

adenocarcinoma. The CEA is slightly increased (4.21 ng / mL). The abdominal-pelvic CT staging shows a 

rectal infiltrative lesionT2N0M0, located at 4 cm from the anal margin. Preoperative concomitant radio-

chemotherapy is established at the linear accelerator with 10mV photons, up to the total dose of 45Gy and 

Xeloda 1500 mg / day.At 6 weeks after the completi on of the neoadjuvant treatment, laparoscopic 

cholecystectomy and open (subombilical laparotomy) abdominoperineal resection of the rectum with definitive 

colostomy are performed. Intraoperative exploration confirms an 8/3 cm appendicular mucocele, for which 

appendectomy is performed with caecum excision of the appendix base with the stapler. The microscopy 

reveals a low degree of malignancy of the appendiceal mucinous neoplasm, without invasion of the lymph node 

from the mesoappendix and an adenocarcinoma with colloidal areas of the rectum, which infiltrates the muscle, 

with 15 lymph nodes without tumor infiltration (pT3N0). After 11 years, the patient is feeling well. The 

preoperative diagnostic procedures and the current therapeutic approaches described in the literature are 

reviewed. Conclusions: We presented this case for its rarity and for highlighting the careful clinical - imagistic 

exploration of each patient to discover asymptomatic associated lesions or coverage of the symptomatic 

spectrum of the underlying disease.Due to associations between the appendiceal mucocele and colorectal 

cancer, a thorough investigation of the colorectal tract is necessary, especially in the cases in the care of the 

symptomatology manifested it is the appendicular one. 
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INTRODUCERE  
Mucocelul apendicular este o boală rară (0,1 – 

0,7% din totalul apendicectomii) și se caracterizează prin 

acumularea de material mucoid în lumenul apendicular prin 

obstacol inflamator sau neoplazic [1].  

 Mucocelul apendicular a fost asociat cu tumorile 

maligne de ovar (cistadenocarcinom) sau chiar cu tumorile 

benigne chistice ovariene. În 20% din cazuri  mucocelul 

apendicular se  asociază cu un  cancer colorectal [2]. 

  

Prezentare de caz 
Raportăm un caz de mucocel apendicular, asociat 

cu un cancer rectal, rezolvat într-un singur timp operator. 

Pacientul a revenit recent la control după 11 ani și ne-a 

determinat să publicăm cazul. 

 Bolnavul C.M., de 59 ani, se internează pe 

02.09.2009, fără antecedente semnificative, se internează 

pentru diaree cu mucus şi sânge, cu debut progresiv de 

aproximativ 2 ani, dar cu accentuare în ultimele două luni. 

Clinic reprezintă paloare cutaneo-mucoasă; la tuşeul rectal 

se descoperă formaţiune vegetantă situată pe peretele 

anterior şi lateral stâng rectal, la 5 cm de marginea anală. 

Biologic, se observă sindrom inflamator, anemie hipocromă, 

normocitară feriprivă, dislipidemie mixtă. Ecografia 

abdominală evidenţiază microlitiază veziculară, apendice 

lung  de 7 cm, destins (3cm) (Fig 1), diverticuli pe colonul 

sigmoid.  

 Rectocolonoscopia descoperă o leziune vegetantă 

circumferenţială, în virolă, burjonată, sângerândă şi multipli 

diverticuli mari pe sigmoid. Se practică biopsie rectoscopică 

(adenocarcinom moderat diferenţiat ). CEA este uşor crescut 

(4,21 ng/mL). CT-ul abdomino-pelvin de stadializare arată o 

leziune infiltrativă rectală, jos situată, la 4 cm de marginea 

anală T2N0M0.   
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Fig 1 Ecografie abdominală: imagine chistică cu diametrul 

de 3 cmm, situată în fosa iliacă dreaptă 

 

Se instituie radio-chimioterapia concomitentă preoperatorie 

la accelerator liniar cu fotoni 10mV, până la doza totală de 

45Gy şi Xeloda 1500 mg/zi. 

 La 6 săptămâni de la terminarea tratamentului 

neoadjuvant se practică, colecistectomie laparoscopcă și pe 

cale clasică (laparotomie subombilicală) rezecție 

abdominoperineală de rect cu anus iliac stâng definitiv. 

Explorarea intraoperatorie confirmă un mucocel apendicular 

de 8/3 cm, pentru care se practică apendicectomie cu excizie 

cecală a bazei apendiculare cu staplerul. 

 Examenul anatomopatologic evidențiază neoplasm 

mucinous apendicular cu grad scazut de malignitate, fară 

limfonoduli invadați în mezoapendice (Fig 2-5) şi un 

adenocarcinom papilar cu arii coloide de rect, care 

infiltrează musculară, cu 15 noduli fără infiltrare tumorală 

(pT2N0MxG3).   

  Fig. 2. Epiteliu apendicular cu displazie de grad 

scazut (celule columnare, aglomerate, nuclei hipercromi, 

alungiţi, mucina intracelulară), HE, x10. 

 

Evoluţia a fost simplă, se externează a 6-a zi postoperator. 

Controlat după 1, 3,5 ani, nu prezintă semne de recidivă.  

Revine în clinică după11 ani, iar controlul clinico-biologic si 

imagistic nu descoperă recidive. 

 

 

 

 

Fig. 3. Epiteliu cu displazie de grad scazut si arie cu epiteliu 

ulcerat, HE, x10. 

 

Fig. 4. Mucoasă colonică adiacentă (tranşă proximală) cu 

morfologie păstrată, HE, x10. 

 

Fig. 5. Mucină intraparietală cu fără interesarea tunicii 

musculare, Albastru alcian (AA), x20. 
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Discuții 
 Mucocelul apendicular a fost recunoscut ca 

entitate patologică de către Rokitansky, în 1842, însă 

termenul a fost folosit de Feren, în 1876 [3]. El reprezintă  

8% din tumorile apendiculare, care la rândul lor sunt foarte 

rare  (0,5% din patologia apendiculară) [4].  

 Mucocelul apendicular este un termen descriptiv 

generic, care se referă la un apendice destins de mucus, 

secundar unui chistadenom (63%), hiperplaziei mucoase 

(25%), chistadenocarcinomului (11%) sau blocării 

lumenului apendicular (chist de retenție, endometrioză, 

carcinoid etc.) [5]. 

 Această boală nu trebuie ignorată pentru că 

evoluția neoplazică a mucocelului apare în 75% din cazuri 

[4]. 

 Creșterea presiunii intralumenale poate determina 

perforația mucocelului, spontană sau în cursul manevrelor 

chirurgicale, rezultând diseminarea conținutului mucoid în 

cavitatea peritoneală, ceea ce duce la pseudomyxoma 

peritonei,  transformând această complicație într-una cu 

evoluție gravă și tratament specific [6].  Doar 10-15% din 

mucocelele apendiculare conduc la pseudomyxoma 

peritonei, tratamentul incorect favorizând progresia bolii.  

 Mucocelul apendicular se poate asocia cu 

chisturile ovariene mucinoase, chistadenocarcinoamele 

anexiale și cancerul colorectal , ca în cazul nostru. Spre 

deosebire de cancerele colorectale colide și tumorile maligne 

ovariene, care au aceeași afinitate de diseminare peritoneală, 

perforația mucocelului apendicular, chiar în cazurile 

maligne, dă rar metastaze în limfonoduli și în ficat [7]. 

 Poate mima o apendicită acută sau poate îmbrăca 

tabloul clinic al unei tumori de fosă iliacă dreaptă. Frecvent 

este descoperit incidental la o  explorare imagistică  sau 

chirurgicală (chirurgie deschisă sau laparoscopie).[3]. 

 După OMS se descriu 4 tipuri de leziuni 

histopatologice (ultimele două fiind neoplazice) care pot 

provoca apariția unui mucocel apendicular: 

 -mucocel simplu sau de retenție, rezultat în urma 

obstrucței orificiului de vărsare în cec,de obicei prin 

coprolit, în care lumenul apendicular este dilatat până la 1 

cm, epiteliul este plat, cu distrofie și fibroză și acumulare de 

mucus în lumen; 

 - mucocel prin hiperplazia mucoasei (5 – 25%), 

caracterizat prin dilatație moderată a lumenului și 

hiperplazie a epiteliului cu acumulare de mucus; 

 - mucocel prin chistadenom mucinos (63 – 84%), 

cu dilatație a lumenului până la 6 cm, cu modificări viloase, 

adenomatoase a epiteluilui, cu rare atipii celulare și 

proliferare glandulară și papilară; 

 - mucocel malign prin chistadenocarcinom (11-

20%), cu dlatație lumenală importantă, invazie stromală și 

implant celular atipic peritoneal ,cu sau fără adenopatie. [3, 

6, 7, 8]. 

 Deși mucocelul poate fi diagnosticat la orice 

vârstă, cele mai multe cazuri  raportate în literatură aparțin 

decadelor 5-6; repartiția pe sexe apare inegală în literatură. 

 Simptomatologia mucocelului apendicular este 

nespecifică. Până la 50% din cazuri poate fi asimptomatic. 

La bolnavii simptomatici, Stocchi găsește următoarele 

semne: durere abdominală (27%), tumoră abdominală 

(14%), scădere ponderală (13%), grețuri, vărsături (9%), 

semne de apendicită acută (8%) [9]. Prezența simptomelor 

se asociază cu o incidență crescută a 

chistadenocarcinomului. 

 Cu toate  progresele evidente în privința 

explorărilor imagistice diagnosticul preoperator rareori 

menționat în trecut a  crescut de la 15% în 1989 la 29% în 

2007 [1]. 

 Ecografia poate preciza diagnosticul preoperator, 

decât în 58% din cazuri. Ea  evidențiază o leziune chistică 

încapsulată atașată la cec. În funcție de densitatea 

mucusului, conținutul poate fi hipoecogen sau anecogen, sau 

heterogen cu semnul "onion skin-like", patognomonic pentru 

mucocelul apendicular [13](18, 19).  

 Diagnosticul preopeartor se poate preciza prin 

asocierea ecografie, tomodensititometrie (CT), care 

reprezintă goldstandardul. CT poate evidenția o formațiune 

chistică paracecală bine încapsulată cu perete subțire sau 

gros, cu calcificări parietale (50%). Prezența nodulilor pe 

fața internă a peretelui postcontrast  sugerează un mucocel 

prin chistadenocarcinom [11]. Un mucocel  cu diametru sub 

2 cm este de obicei benign, dar un mucocel peste 6 cm este 

cauzat de un chistadenom sau chistadenocarcinom, cu o rată 

de perforație de 20% [11]. Imagistica prin rezonanță 

magnetică (IMR) poate evidenția mucocelul, dar și leziunile 

asociate. 

 Colonoscopia poate înregistra semnul craterului de 

vulcan ( orificiul apendicular este ridicat de mucocel și este 

acoperit de mucoasă normală sau gălbuie) și poate identifica 

leziuni maligne colice asociate [12]. 

 Diagnosticul diferențial imagistic se face cu 

chistul de ovar drept, hidro sau piosalpinxul, limfangioamele 

abdominale, chisturile de mezenter, duplicația chistică a 

intestinului (la copil) și alte tumori benigne sau maligne de 

vecinătate (leiomioame, lipoame, tumori carcinoide, 

endometrioză, limfoame, carcinoame). 

 Complicațiile mucocelului apendicular sunt: 

ocluzia intestinală prin invaginație sau volvulus și cea mai 

gravă - perforația prin ruptura spontană sau iatrogenă cu 

peritonită mucinoasă și pseudomixoma peritonei. 

 Dacă diagnosticul de mucocel apendicular este 

confirmat sau este bănuit se impune tratamentul chirurgical, 

pentru a preveni complicațiile și în special perforația. Simpla 

apendicectomie  este suficientă în cazul mucocelului 

apendicular non-neoplazic sau în cazul chistadenoamelor 

simple. Pentru chiastadenoame extensive sau 

chistadenocarcinoame se impune rezecția cecului sau 

hemicolectomie dreaptă dacă limfonoduluii sunt invadați. 

 Dacă un mucocel abdominal este descoperit în 

cursul unei intervenții abdominale se asociază 

apendicectomia, ca în cazul nostru.  

 Toate cazurile vor fi urmărite postoperator pentru 

a diagnostica în timp util eventuale recidive și pentru a 

depista alte neoplazii cu care se asociază uneori mucocelul 

apendicular. 

 

Concluzii  
Am prezentat acest caz pentru raritatea sa și pentru 

a sublinia explorarea atentă clinico – imagistică a fiecărui 

bolnav pentru a descoperi leziuni asociate asimptomatice sau 

acoperite de spectrul simptomatic al bolii de bază. 

Datorită asocierii dintre mucocelul apendiceal și 

cancerul colorectal este necesară o investigație amănunțită a 

tractului colorectal, mai ales in cazurile in care 

simptomatologia manifestă este cea apendiculară. 
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