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THE PERITONEAL HYDATIC CYST – THE RARE PRIMARY LOCALISATION. CASE REPORT 
(Abstract): Primary peritoneal localisation of hydatic cyst is exceptional, because the first filter is the 
liver, the second is the lung and disemination is realised by haematogen way. Another particular situation 
is the breaking of univesicular hydatic cyst with migration of intact proligera and inseminations of 
Douglas peritoneum. In this last case is a not true primitive peritoneal localisation. We present a case of a 
30 years old patient who comes to physician for hypogastric pains, polakiuria, disuria, rectal tenesma and 
“pencil-like” stools. Physical examination revealed an abdominal tumor in the hipogastrum and extrinsic 
compression of rectum superior at the rectal tact. An abdominal ultrasound scan showed a large cystic 
mass in the pelvis and bilateral ureterohidronefrosis. We realized an open intervention and found and 
resolved a hydatic cyst of Douglas recessus. The optimal approach – laparoscopic - was not possible 
because of technical conditions and the desire of patient.   
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INTRODUCERE 
Hidatidoza peritoneală primară este rară în patologia chirurgicală [1,2]. Cel mai 

frecvent apare secundar unei localizări hepatice sau splenice prin fisurarea chistului şi 
migrarea scolecşilor, cu localizare la nivelul peritoneului, realizând „micul ciclu 
echinococic” [3]. Localizarea primară peritoneală a chistului hidatic este excepţională,  
primele două filtre fiind ficatul şi plămânul [2,4-7]. 

 
PREZENTARE DE CAZ 
Prezentăm cazul unui bărbat în vârstă de 30 de ani, din mediul rural, fără 

ocupaţie, care s-a prezentat la cabinetul de medicină internă din ambulatorul spitalului 
pentru dureri hipogastrice, polachiurie, disurie, tenesme rectale, scaune „în vârf de 
creion”. Antecedentele heredocolaterale şi personale sunt fără importanţă clinică. 
Simptomatologia a debutat în urmă cu 2 luni şi s-a accentuat în ultimile 2 săptămâni, 
motiv pentru care a solicitat consult medical.  

La examenul clinic s-a constatat un abdomen uşor meteorizat, dureros spontan şi 
la palparea hipogastrului, unde s-a constatat o formaţiune tumorală de consistenţă 
crescută, bine delimitată, fixă. Ficatul şi splina sunt nepalpabile, iar tranzitul intestinal 
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mult încetinit. La examenul digital rectal s-au decelat hemoroizi interni gradul III, 
ampulă rectală puternic comprimată extrinsec, colabată, fără posibilitate de destindere şi 
care nu permite avansarea degetului pentru explorarea rectului mijlociu. La palparea 
bimanuală recto-abdominală formaţiunea tumorală are consistenţă elastică, un diametru 
de aproximativ 13-14 cm şi este fixă pelvin la tentativa de mobilizare. Examenul 
general pe aparate a evidenţiat tegumente şi mucoase palide, o uşoară tahicardie 
sinusală, în rest nimic patologic. 

Analizele de laborator la internare relevă: VSH = 4mm/1 oră, Hb = 12,16 g/dl, 
Ht = 40%, L = 6400/mm³ (E = 5%), Tr. = 210.000/mm³, bilirubina totală, 
transaminazele, ureea şi creatinina normale. Ecografia abdominală a pus în evidenţă o 
formaţiune chistică cu conţinut transsonic, contur net, bine delimitată, situată în pelvis, 
de cca. 12 cm şi ureterohidronefroză bilaterală grad I-II (Fig.1); ficat şi căi biliare 
normale, absenţa lichidului în cavitatea peritoneală. Examenul ecografic a fost repetat 
după evacuarea vezicii urinare cu sondă urinară pentru a exclude un glob vezical, 
aspectul formaţiunii chistice fiind acelaşi. Radioscopia toracică nu a evidenţiat leziuni 
pulmonare. Având în vedere fenomenele compresive pe rect şi vezica urinară cu apariţia 
ureterohidronefrozei, intervenţia chirurgicală a fost de indicaţie absolută oricare ar fi 
fost natura chistului. Suspiciunea diagnostică preoperatorie a fost chist hidatic al 
fundului de sac Douglas, care a fost confirmată ulterior.  

 

 
S-a intervenit chirurgical, sub anestezie generală, şi la explorarea cavităţii 

peritoneale s-a observat o formaţiune tumorală de consistenţă chistică cu dimensiuni de 
13-14 cm, care exercita compresiune importantă pe vezica urinară şi rect, fără alte 
leziuni chistice în cavitatea peritoneală (Fig. 2A). S-a procedat la izolarea cavităţii 
peritoneale cu câmpuri izolatoare, inundarea câmpului operator cu apă oxigenată 10%, 
inactivarea chistului cu apă oxigenată 10%, evacuarea conţinutului chistic, 
perichistotomie minimă, extragerea proligerei, controlul intrachistic, perichistectomie 
subtotală (aproximativ 75-80%), intervenţia terminându-se cu instituirea drenajului 
intracavitar cu 2 tuburi (Fig. 2B,C).  Evoluţia postoperatorie a fost bună: tranzitul s-a 
reluat a doua zi, mobilizarea s-a făcut după 24 de ore, aportul alimentar a fost permis 
după 24 de ore, iar externarea s-a realizat după 8 zile cu o stare generală foarte bună şi 
normal din punct de vedere clinic.  

 

Fig. 1 Aspectul ecografic al chistului hidatic 
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DISCUŢII 
Chistul hidatic peritoneal este o localizare rară a acestei parazitoze, cel mai 

frecvent fiind o complicaţie a unui chist hidatic hepatic sau splenic rupt [6]. Ca afectare 
primară, este excepţional, şi se produce prin diseminarea pe cale arterială a parazitului 
[2, 3, 5, 7]. O situaţie cu totul particulară este fisurarea unui chist hidatic univezicular cu 
migrarea integrală a proligerei intacte şi însămânţare la nivelul fundului de sac Douglas. 
În acest ultim caz este vorba de o falsă localizare primitivă peritoneală evenimentele 
fiziopatologice derulându-se foarte probabil după următoarea secvenţă: chist hidatic 
hepatic univezicular → fisura chistului → migrarea proligerei în cavitatea peritoneală 
→ vindecarea cavităţii chistice primare cu cicatrice → dezvoltarea de sine stătătoare a 
proligerei migrate → transformarea în chist hidatic peritoneal. În cazul chisturilor 
hidatice multiveziculare această teorie nu este valabilă datorită multiplelor vezicule fiice 
care determină echinococoza peritoneală masivă afectare extrem de severă. Fisura 
chistului determină şi manifestări alergice extreme, lichidul hidatic fiind foarte 
imunogen putând determina chiar şoc anafilactic neresuscitabil [8]. Aşadar, falsa 
localizare primară în cazul chistului hidatic peritoneal multivezicular nu există acesta 
fiind de la început primar sau secundar. 

 

 

Fig. 2 Chist hidatic intraperitoneal – aspecte intraoperatorii 
A. Exteriorizarea chistului prin incizia de laparotomie 
B. Extragerea proligerei 
C. Explorarea cavităţii restante după perichistectomie parţială 
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Cazul pe care-l prezentăm este unul particular, localizarea hidatică peritoneală 
fiind primară în mod cert (absenţa altor chisturi şi a cicatricilor la nivelul altor organe 
intraperitoneale). Până în momentul de faţă am întâlnit 3 cazuri de chist hidatic primar 
peritoneal, 2 univeziculare şi 1 multivezicular (tentat laparoscopic, ulterior convertit). 
Pacientul s-a adresat medicului pentru dureri hipogastrice, disurie, polakiurie şi 
importante fenomene de compresiune pe vezica urinară şi rect. Dimensiunea mare a 
chistului este o situaţie aparte. Prin localizarea chistului şi datorită faptul că este 
univezicular, ecografic s-a impus diagnosticul diferenţial cu globul vezical, certitudinea 
unei formaţiuni chistice fiind dată de menţinerea aspectului ecografic după evacuarea 
vezicii prin sondaj vezical şi examen clinic şi ecografic după evacuare. Examenul clinic 
a fost cel care a stabilit diagnosticul de chist într-o măsură foarte mare, explorările 
paraclinice venind să confirme supoziţia diagnostică de chist hidatic. Hemoleucograma 
şi formula leucocitară a evidenţiat creşterea eozinofilelor (>5%) care au fost argumente 
pe baza cărora s-a emis ipoteza de chist hidatic peritoneal. Pentru certitudinea 
diagnosticului în perioada preoperatorie ar fi fost utile testul Elisa (nu s-a putut efectua 
din motive tehnice) şi examenul CT, dar având în vedere necesitatea intervenţiei 
chirurgicale, acestea nu s-au mai efectuat.  

Se ştie că aportul examenului clinic în diagnosticul chistului hidatic este mic 
deoarece simptomatologia acestei afecţiuni este săracă, diagnosticul fiind apanajul 
imagisticii. Explorările imagistice (ultrasonografia, computer-tomografia) şi cele 
imunologice (ELISA, RIA, imunoelectroforeza) sunt cele care stabilesc diagnosticul şi 
ulterior se pune indicaţia operatorie [9]. Această localizare, cum este în cazul 
pacientului pe care îl prezentăm, este printre puţinele localizări în care supoziţia 
diagnostică de chist hidatic a fost suspicionată cu o mare probabilitate. De aceea în faţa 
oricărui bolnav cu orice fel de simptomatologie se impune efectuarea unui tuşeu rectal. 
În cazul femeilor se impune diagnosticul diferenţial cu afecţiunile chistice de ovar.  

În cazul prezentat un examen superficial ar fi putut conduce la o serie de greşeli 
diagnostice şi aici ne referim la interpretarea simptomatologiei urinare ca o banală 
infecţie urinară joasă, litiază vezicală, adenom de prostată, prostatită acută sau cronică; 
de asemenea simptomatologia digestivă ne-ar fi putut conduce la ipoteza unui neoplasm 
rectal eroare extrem de gravă (în care algoritmul de diagnostic şi tratament este altul) 
sau la privirea superficială a simptomatologiei şi interpretarea acesteia ca o criză 
hemoroidală (care de altfel este şi foarte frecventă în populaţia generală). 

În faţa unui chist hidatic indiferent de localizare, tratamentul este unul foarte 
bine etapizat cu mici variaţii de la caz la caz dar care nu modifică tehnica chirurgicală şi 
conduita terapeutică ulterioară. După timpul de explorare intraperitoneală, timpul 
următor, şi care este unul dintre cei mai importanţi, este inactivarea conţinutului 
hidatic. Aici trebuie amintit faptul că din ce în ce mai mulţi chirurgi evacuează 
conţinutul hidatic şi ulterior realizează inactivarea acestuia. Este o modalitate pe care eu 
personal am practicat-o de 2 ori şi care permite introducerea substanţelor scolicide în 
cantitate mai mare în condiţii de mai mare securitate. Acesta este un timp esenţial, de 
eficacitatea sa depinzând succesul acestei intervenţii. Indiferent dacă inactivarea se 
realizează înainte sau după evacuarea chistului ea este obligatorie riscul de contaminare 
intraoperatorie fiind mare. Printre agenţii scolicizi cei mai utilizaţi se numără serul 
clorurat hiperton, apa oxigenată, cetrimida, betadina. Riscul de hipernatremie în cazul 
folosirii serului clorurat este mare şi din acest motiv îl folosesc rar fiind necesară 
monitorizarea permanentă a sodiului seric [10]. În cazul de faţă am folosit apă oxigenată 
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10% care s-a dovedit foarte eficace. Timpul de aşteptare pentru inactivare a fost de 3 
minute. 

În ceea ce priveşte tehnica de inactivare, am folosit trei seringi de 20 ml: una cu 
20 ml de apă oxigenată, alta cu 5 ml de apă oxigenată în care am aspirat conţinut hidatic 
pentru a permite introducerea apei în chist, iar cea de-a treia seringă de 20 ml goală 
introdusă în chist a permis controlul presiunii intrachistice evitând explozia acestuia 
prin creşterea tensiunii în peretele chistic datorită efervescenţei soluţiei de peroxid. De 
asemenea câmpul operator a fost izolat foarte bine cu câmpuri textile umectate abundent 
în apă oxigenată având rolul de împiedicare a diseminării lichidului hidatic în cavitatea 
peritoneală.  

După evacuarea conţinutului hidatic s-a practicat o chistotomie de 2 cm prin 
care s-a realizat extragerea proligerei. Am efectuat controlul digital al interiorului 
chistic, după care am practicat perichistectomie parţială (aproximativ 75-80%), 
intervenţia finalizându-se cu instituirea drenajului cavităţii reziduale deşi sunt autori 
care susţin faptul că acesta creşte rata complicaţiilor postoperatorii. 

Cazul de faţă s-ar fi pretat foarte bine la intervenţia chirurgicală laparoscopică 
fiind un caz ideal pentru acest tip de intervenţie – chist univezicular [11-16]. 
Disponibilităţile tehnice ale spitalului nu au permis acest abord, iar pacientul a refuzat 
deplasarea într-un alt spital pentru efectuarea acestei intervenţii prin abord minim 
invaziv. Pentru ca acest caz să poată fi rezolvat laparoscopic ar fi fost necesară o canulă 
de aspirator de 10 mm prin care să se poată aspira proligera sau un morselator 
laparoscopic. 

De asemenea, pentru ca acest gest să se poată  realiza laparoscopic ar fi fost 
necesară administrarea în perioada preoperatorie timp de 3 luni a albendazolului în doze 
de 10-15 mg/kg/zi în două prize sau cel puţin 7-10 zile a aceleaşi doze urmând ca în 
perioada postoperatorie să continue administrarea sa până la 1-3 luni [13-15]. În prezent 
sunt din ce în ce mai mulţi chirurgi care administrează albendazol doar o lună de zile cu 
urmărirea titrului anticorpilor anti-Echinococcus, ulterior prelungind terapia în funcţie 
de acesta [18]. Este o conduită logică care ar trebui adoptată de toţi medicii. 
Albendazolul este un produs uşor de manevrat, are absorbţie digestivă bună, iar 
metabolitul său activ albendazol-sulfoxid ajunge repede la nivel tisular şi în interiorul 
chistului, iar după aproximativ 5 zile (în funcţie de doză) atinge nivelul maxim al 
concentraţiei. Înaintea interevenţiei chirurgicale se începe tratamentul paraziticid cu 
urmărirea ambulatorie a transaminazelor (cel mai frecvent efect secundar fiind 
hepatocitoliza); dacă transaminazele serice cresc la valori de peste 2 ori normalul, 
tratamentul se opreşte până la normalizarea acestora după care se reintroduce în doze 
mai mici. Primele efecte vizibile asupra chistului hidatic se văd la circa 10 zile de la 
începerea tratamentului. Răspunsul la tratament trebuie monitorizat ultrasonografic, 
radiologic, imunologic şi prin curba eozinofilelor.   

Rezultatele obţinute în decursul timpului sunt bune, iar asocierea albendazol - 
tratament minim invaziv va fi în scurt timp gold-standard în tratamentul chistului 
hidatic. Nivelul albendazol sulfoxidului la nivelul bilei şi lichidului hidatic este de 2 ori 
mai mare decât nivelul seric al acestuia dacă se asociază cimetidină, atribuindu-se 
cimetidinei rol de potenţare a efectului paraziticid prin inhibirea citocromului P450 [19].  

Evoluţia cazului (manifestat ca sindrom ocluziv) a impus intervenţia, 
nemaiputându-se temporiza pentru perioada minimă necesară pentru asigurarea 
securităţii cu scolicid. O altă particularitate a acestui caz este folosirea apei oxigenate ca 
inactivator al chistului. Mulţi chirurgi se feresc de folosirea acesteia ca agent de 
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inactivare datorită riscului de explozie a chistului prin creşterea presiunii intrachistice. 
În toate cele 3 cazuri substanţa de inactivare a fost soluţie de peroxid 10%, şi protecţia 
cavităţii peritoneale prin utilizarea câmpurilor textile umectate cu apă oxigenată. În 
urma experienţei mele chirurgicale operând peste 30 de cazuri cu localizări diverse 
(pulmonare, hepatice, peritoneale, splenice, ovariene) pot spune că apa oxigenată se 
comportă ca un agent scolicid ideal. Trebuie însă acordată o atenţie deosebită pentru 
controlul presiunii intrachistice pentru a nu permite explozia chistului. Ideal ar fi 
folosirea unui ac-trocar de puncţie cu calibru mai mare care să aibă ataşat un manometru 
de presiune care să permită controlul intracavitar.  

Pereţii chistici au o elasticitate redusă depinzând foarte mult de vârsta chistului, 
iar presiunea intracavitară pe care o poate suporta nu este foarte mare. De asemenea 
acest trocar ar trebui să prezinte un orificiu de refulare conectat la un rezervor prin care 
creşterea presională să permită scurgerea de lichid hidatic în condiţi de maximă 
securitate. În toate aceste cazuri nu a existat nici o recidivă până la 4 ani de la operaţie. 
Mecanismul de acţiune al soluţiei de peroxid constă din eliberarea de radicali liberi de 
oxigen care determină distrucţia pereţilor veziculelor-fiice şi în consecinţă distrucţia 
parazitului.   

Concentraţia folosită a fost de 10% cu o eficacitate foarte bună. În nici un caz nu 
s-a produs vreo scurgere de conţinut hidatic datorită presiunii intrachistice. Folosirea 
apei oxigenate are avantajul absenţei tulburărilor electrolitice pe care le determină 
utilizarea soluţiei clorurate hipertone şi efectului caustic pe care-l are formolul.    

 
CONCLUZII  
Localizarea hidatică primară peritoneală este extrem de rară, însămânţarea 

putându-se realiza pe cale arterială sau limfatică. Celelalte localizări se produc 
predominat pe cale portală (hepatică cel mai frecvent), arterială sau limfatică, dar nu 
trebuie neglijată nici cea prin contaminare (ruptura unui chist hidatic, inactivare 
ineficientă, tehnică chirurgicală defectuoasă). Nu trebuie neglijată nici o ipoteză 
topografică de localizare hidatică, iar de câte ori este posibil se recomandă abordul 
minim invaziv. 
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