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THE PLACE OF MECHANIC SUTURES IN MEDIUM AND LOW RECTAL CANCER
(Abstract): BACKGROUND: For medium and low rectal cancer the most common surgical
procedures are: low anterior resection with mechanical or manual colorectal anastomosis and
transanal rectosigmiod resection with abdominoendoanal intubation. METHODS: We have
conducted an observational, retrospective single-center study on a number of consecutive patients
operated between January 1st and June 31st, 2011 for malign pathology of the middle and low
rectum in The Clinical Emergency Hospital Bucureşti. We included patients with medium and
low rectal cancer who had been previously treated by radiotherapy. We practiced rectal resection
with mechanical colorectal anastomosis or abdominoendoanal intubation with anal mucous
membrane removal. We assessed a number of parameters in relation to surgical procedure, such
as: anastomosis dehiscence (AD), anastomotic stenosis (AS), the number of defecations in 24
hours, nocturnal incontinence, delayed bowel movement, flatulence continence, postoperative
complications, local tumour recurrence and mortality. RESULTS: The study comprises 53 patients
divided into 2 groups: the 1st group, included 19 patients treated by rectal resection with
abdominoendoanal intubation and anal mucous membrane removal, and the 2nd group, included
34 patients treated by rectal resection with mechanical colorectal anastomosis. AD was found in
5.26% (1/19) in group 1, respectively 20.5% (7/34) in group nr 2. At 6 months follow-up, one
patient from the 1st group experienced AS (5.26%), as for the 2nd group, AS was present in 5
patients (14.7%); at 12 months after the procedure the number of patients with AS increased to 3
in group 1 (15.78%) and to 6 in group 2 (17.64%) respectively. After 12 months, the nocturnal
incontinence evaluated between 11.00 pm and 06.00 am: 3 patients from group 1 had 1 night
evacuation daily, in all days of the week; 1 patient from group 2 presented 2 night evacuations on
week. After 12 months postoperative: 11 patients, (57.89%) from group 1 had complete
continence and also 29 patients (85.29%) from group 2. Patients from group 1: 36.36% (4/11)
needed evacuation clysters’ and also 10.34% (3/29) for the group 2. In the case of group 1
mortality was 5.26% (1/19) and for group 2 was 8.82% (3/34). CONCLUSIONS: The intestinal
transit disorders are quite frequent after colonal anastomosis.”Achilles heel” of mechanical
anastomosis is represented by postanastomotical stenosis.
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INTRODUCERE
În tratamentul chirurgical al cancerului
de rect mediu şi inferior, avem de ales între
o chirurgie „nemiloasă” sau o „mutilare
minimă” având la îndemână numeroase

procedee şi tehnici operatorii în scopul
scăderii mortalităţii şi a recidivelor locoregionale care, la începutul secolului XX,
erau de aproape 100% [1-3]. În ţările cu stil
de viaţă de „tip vestic” aproximativ jumătate
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din totalitatea deceselor sunt cauzate de
afecţiuni cardiace şi circulatorii, iar aproape
un sfert de cancere; din totalitatea formelor
de cancer care se diagnostichează, cancerul
colo-rectal, este pe locul III la barbaţi după
cancerul pulmonar şi de prostată şi pe locul
II la femei, după cancerul mamar, cu un
raport B/F = 1,5 [1].
La noi în ţară incidenţa cancerului
colo-rectal este în continuă creştere de la
8,78/10000 loc în 1998 la 23,79/10000 loc în
2008 [4].
Pentru cancerul de rect mediu şi
inferior cele mai frecvente procedee folosite
sunt: rezecţia anterioară de rect cu
anastomoză acolo-rectală mecanică sau
manuală şi rezecţia rectosigmoidiană
abdomino-transanală
cu
intubare
abdominoendoanală [5-8].
Literatura descrie şi alte tehnici dintre
care menţionăm: amputaţia abdominoperineală, anastomoza transanală, rezecţia
transsacrată sau transcoccigiană, rezecţia
abdominosacrată, excizia transsfincteriană,
rezecţia abdomino-transsfincteriană.
În cazul cancerului de rect mediu şi
inferior cele mai redutabile complicaţii
postoperatorii sunt dehiscenţa anastomotică
la care se adaugă tulburările de tranzit
intestinal [9-11].
Lucrarea noastră îşi propune să
analizeze incidenţa acestor complicaţii la
pacienţii operaţi pentru cancer de rect mediu
şi inferior.
MATERIAL ŞI METODĂ
Am efectuat un studiu retrospectiv,
unicentric, observaţional, al pacienţilor
operaţi în perioada 1 ianuarie 2008 – 31
iunie 2011 pentru patologie malignă a
rectului mijlociu şi inferior la Spitalul Clinic
de Urgenţă Floreasca.
În studiu am inclus pacienţii cu
neoplasm de rect mediu şi inferior care au
beneficiat de radioterapie preoperatorie la
care s-a practicat rezecţia de rect cu
anastomoză colorectală mecanică sau
intubare abdominoendoanală cu îndepărtarea
mucoasei anale excluzându-se pacienţii la
care a fost necesară amputaţia de rect,

pacienţii cu neoplasm al rectului inferior cu
invazie de sfincter anal la care a fost
necesară rezecţia partială a sfincterului, cei
operaţi laparoscopic, anastomozele coloanale cu rezervor colonic. De asemenea, au
fost excluse cazurile la care nu s-a facut
excizie totală a mezorectului.
Am analizat dehiscenţa de anastomoză
(DA), stenozele postanastomotice, numărul
defecaţiilor pe 24 ore, evacuarea nocturnă,
întârzierea senzaţiei de defecaţie, continenţa
pentru gaze, complicaţiile postoperatorii,
recidiva tumorală locală, mortalitatea după
rezecţia de rect în funcţie de modul de
realizare
al
continuităţii
digestive:
anastomoza colorectală mecanică sau
intubarea
abdominoendoanală
cu
îndepărtarea mucoasei anale.
Evaluarea s-a facut pe baza anamnezei,
examenului obiectiv, probelor biologice,
explorărilor morfologice, datelor raportate în
protocoalele intraoperatorii corelate cu cele
observate în cadrul intervenţiilor pe care leam efectuat, buletinelor de anatomie
patologică şi observaţiilor clinice asupra
evoluţiei cazurilor respective.
Prelucrarea statistică s-a efectuat prin
programul EPI INFO 5. Estimarea statistică
a rezultatelor s-a efectuat pentru un prag de
semnificaţie minim acceptat P de 0,05
corespunzător unei precizii statistice de
95%; diferenţa a fost considerată deci
semnificativă statistic dacă P < 0,05.
Tabel I Incidenţa dehiscenţei anastomotice (DA) şi a
stenozelor postanastomotice (SPA) în funcţie de
tehnica folosită şi perioada postoperatorie

DA
SPA

6 luni postoperator
Lot 1
Lot 2
n=19
n=34
1
3
(5,26%)
(8,82%)
1
5
(5,26%)
(14,7%)

12 luni postoperator
Lot 1
Lot 2
n=19
n=34
1
3
(5,26%)
(8,82%)
3
6
(15,78%) (17,64%)

REZULTATE
Studiul include 53 pacienţi operaţi
pentru neoplasm de rect inferior şi mediu în
perioada 1 ianuarie 2008 – 31 decembrie
2011: 19 pacienţi - rezecţie de rect cu
intubare abdominoendoanală cu îndepărtarea
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mucoasei anale (Lot 1) şi 34 pacienţi rezecţie de rect cu anastomză colorectală
mecanică (Lot 2). Dehiscenţa anastomotică a
fost notată într-un procent de 5,26% (1/19)
pentru lotul 1, respectiv 8,82% (3/34) în
cazul lotului 2 (P=0,638).

Incidenţa stenozelor post-anastomotice
(SPA) la 6 luni a fost de 5,26%
în lotul 1 faţă de 14,7% în lotul 2 (P=0,298)
şi de 15,78% în lotul 1 faţă de
17,64% în lotul 2 (P=0,893), după
12 luni (Tabel I).

Tabel II Distribuţia pacienţilor în funcţie de numărul scaunelor / 24 ore
3 luni postoperator
Număr scaune / 24 h

12 luni postoperator

3

4

≥5

2

3

≥4

Lot 1: n (%)

4 (21,05%)

9 (47,36%)

6 (31,57%)

2 (10,52%)

11 (57,89%)

6 (31,57%)

Lot 2: n (%)

15 (44,11%)

14 (41,17%)

5 (14,7%)

25 (73,52%)

7 (20,58%)

2 (5,88%)

P (Pearson χ2)

0,166

0,0001

Tabel III Distribuţia pacienţilor în funcţie de timpul cu care poate fi întârziat actul defecatiei
3 luni postoperator
Timp (minute)
Lot 1: n (%)
Lot 2: n (%)

12 luni postoperator

15′

30′

45′

15′

30′

45′

3 (15,78%)

15 (78,94%)

1 (5,26%)

2 (10,52%)

11 (57,89%)

6 (31,57%)

2 (5,88%)

24 (70,58%)

8 (23,52%)

0

12 (35,29%)

22 (64,7%)

2

P (Pearson χ )

0,151

0,023

Tabel IV Distribuţia pacienţilor în funcţie de continenţa pentru gaze
3 luni postoperator
Continenţă gaze
Lot 1: n (%)
Lot 2: n (%)
2

P (Pearson χ )

12 luni postoperator

Absent

Satisfăcător

Complet

Absent

Satisfacator

Complet

4 (21,1%)

13 (68,4%)

2 (10,5%)

3 (15,78%)

6 (31,57%)

10 (52,63%)

2 (5,88)

9 (26,47%)

23 (67,64%)

1 (2,94%)

5 (14,7%)

28 (82,35%)

0,0001

Fiecare pacient la externare a primit un
tabel în care a notat numărul scaunelor pe 24
ore, întârzierea actului defecaţiei şi
continenţa pentru gaze.
Analiza acestor date a arătat că după
un an de la operaţie majoritatea pacienţilor
din lotul 2 (73,52%) aveau doar 2 scaune pe
zi (faţă de 10,52% din pacienţii din lotul 1
(P=0,0001) (Tabelul II), că întârzierea
defecaţiei a fost mai mare în lotul 2
(P=0,023) (Tabelul III), iar 82,35% dintre
pacienţii din lotul 2 aveau o competenţă
completă pentru gaze (P=0,017) (Tabelul
IV).
11 pacienţi, (57,89%) din lotul 1 au
avut continenţă completă pentru fecale la 12

0,017

luni postoperator, faţă de 29 pacienţi
(85,29%) din lotul 2 (P=0,059).
Dintre complicaţiile postoperatorii
trebuie menţionate 2 fistule rectovaginale
apărute în lotul 2 (5,88%), pacientele
prezentând fibroză preoperatorie postradioterapie ambele paciente necesitând
rerintervenţia chirurgicală şi s-a practicat
colostomie iliacă stângă.
De asemenea, au fost notate 3 abcese
pelvine
rezolvate
conservator
(antibioterapie): 2 cazuri în lotul 1 – 10,5%
şi respectiv, un caz în lotul 2 – 2,94%
(P=0,252).
Analizând recidiva tumorală locală la
12 luni postoperator am identificat 1 caz,
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(5,26%) de recidivă la lotul 1 – recidiva
situându-se în ţesutul pelvin şi 3 cazuri
(8,82%) la lotul 2 – 2 cazuri la nivelul liniei
de sutură şi respectiv, un caz la nivelul
ţesutului pelvin (P=0,638).
Mortalitatea globală a fost de 7,57%
(n=4), fără diferenţe statistice între cele două
loturi (P=0,638). În cazul lotului 1 am
constatat o mortalitate de 5,26% (n=1) –
deces survenit ca urmare a unei complicaţii
cardio – pulmonare; pentru lotul 2
mortalitatea a fost de 8,82% (n=3): un deces
post tromboembolism pulmonar şi două
decese post dehiscenţe anastomotice la care
a fost necesară reintervenţia chirurgicală:
recupa şi reanastomoza respectiv, anus iliac.
DISCUŢII
Înaintea utilizării suturilor mecanice
pentru evitarea anusului iliac chirurgii au
apelat la diverse tehnici chirurgicale:
rezecţia
rectosigmoidiană
abdominotransanală cu intubare abdominoendoanală
(abdominoanal
pull-through),
rezecţia
abdomino-trans-sfincteriană, excizia transsfincteriană, rezecţia abdomino-sacrată,
rezecţia trans-sacrată sau trans-coccigiană,
anastomoza
trans-anală,
anastomoza
coloanală cu îndepărtarea mucoasei anale;
aceste tehnici sunt rar folosite sau chiar
abandonate astăzi datorită preferinţei pentru
anastomozele mecanice [12-15].
Rezecţia rectosigmoidiană abdominotransanală cu intubare abdominoendoanală
(abdominoanal pull-through) este o metodă
alternativă pentru restabilirea continuităţii
intestinale după rezecţia rectului.
Operaţia a fost initial descrisă de
Maunsell în 1892 şi susţinută de Weir în
1901. A fost dezvoltată iniţial ca o
alternativă a exciziei trans-sacrate a lui
Kraske. Există două metode pentru
realizarea anastomozei cu intubare: tehnica
cu eversiune şi tehnica cu sutură întârziată,
[1,16-18].
O parte din aspectele analizate în
studiu nu sunt atât de spectaculoase, ele
aparţin vieţii intime a pacienţilor dar au un
impact major asupra calităţii vieţii.

O complicaţie legată de tehnica cu
stapler este lezarea sfincterului care poate
apare prin dilataţie şi trecerea instrumentului
la acest nivel [8].
Disfuncţiile pe termen lung pot apare
şi ca o consecintă a dehiscenţei anastomozei.
Complianţa rectală este diminuată 3 luni
după opearaţie, dar revine la normal în
aproximativ 12 luni [11,19].
Atât timp cât canalul anal şi
musculatura sfincteriană a fost prezervată şi
nu există anomalii anatomice, simptomele se
rezolvă, de obicei în câteva luni. Majoritatea
pacienţilor sunt capabili să se autoîngrijească, fiind mai ales atenţi la dieta lor
care, cu timpul, devine un obicei.
Toţi pacienţii au fost operaţi la 4
săptămâni de la ultima sedinţă de
radioterapie.
DA este datorată existenţei unor
factori generali şi locali. Factorii locali
includ: prezenţa infecţiei la nivelul câmpului
operator, creearea de anastomoze în
tensiune, aport sangvin redus în capetele de
sutură, stenoza situată distal de sutură.
Factorii generali sunt: hipoproteinemie,
deficit de vitamina D, uremie, tratament cu
steroizi, diabet zaharat, anemie. Incidenţa
mult mai mare a DA pentru anastomozele
mecanice se datorează adăugării unui
obstacol anatomic – sfincterul anal [20,21].
Călcâiul lui Achile al anastomozelor
mecanice este reprezentat de stenoza postanastomotică care are un impact major
asupra confortului de viaţă. La toţi pacienţii
cu SPA au fost efectuate biopsii, examenul
histopatologic evidenţiind stenoza benignă.
În general, se consideră că SPA apare la
pacienţii care au dezvoltat iniţial o DA
postoperatorie, însă, în cazul suturilor
mecanice, SPA poate apare de novo.
Anastomoza colo-cutanată se stenozează
progresiv, la 3-6 luni postoperator; acest tip
de anastomoză permite introducerea
dilatatorului Hegar pentru ca la 12 luni să
constatăm stenoza acesteia; în comparaţie cu
acestea SPA după sutura mecanică
înregistrează o frecvenţă crescută la 3-6 luni
postoperator, pentru ca incidenţa lor să scadă
pe măsură ce ne îndepărtăm de momentul
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operator; rezultate similare au fost găsite şi
în studiul efectuat de Luna-Perez în 2001
[15,16,19,22].
Tratamentul nechirurgical al SPA se
bazează pe stimularea tranzitului intestinal –
laxative, clisme, supozitoare. Dilatarea a fost
facută manual, iar pentru stricturile înalte, sa folosit dilatatorul Hegar. Alte procedee de
lărgire a SPA deşi citate în literatură, nu au
fost necesare: liza transanală, proctoplastii,
dilatarea cu sigmoidoscopul sau rezecţii
[12,13,18].
În general, la 12 luni postoperator,
pacienţii cu sutură mecanică intră într-un
regim normal de viaţă: 2 scaune / zi, actul
defecaţiei poate fi întârziat cu 45 minute,
continenţă completă pentru gaze. Pacienţii
din lotul 1 rămân însă cu dificultăţi majore:
4 scaune / zi, actul defecaţiei poate fi
întarziat cu 45 minute la o minoritate de
pacienţi iar continenţa completă pentru gaze
la doar jumătate.
Recidiva locală în cancerul de rect,
este un subiect larg dezbatut; frecvenţa
recidivelor a fost mult diminuată odată cu
introducerea conceptului de excizie totală a
mezorectului şi a radioterapiei preoperatorii.
În studiul nostru la 12 luni postoperator am
înregistrat 4 cazuri de recidivă locală; 2
cazuri în ţesutul pelvin justificate de stadiul
avansat al tumorii (tumori abcedate); la
celelalte 2 cazuri recidiva tumorală a fost la
nivelul liniei de sutură (anastomoza
colorectală); în cazul anastomozelor
colocutanate nu am înregistrat nici un caz de
recidivă la nivelul transei anastomotice.
Rezultate asemănătoare au fost înregistrate
de studiile efectuate de Nakafusa şi colab.
[23] şi Gall şi colab. [24].
Mortalitatea globală de 7,57%
înregistrată în prezentul studiu este similară
cu cea raportată de alte studii din literaură:
Mann B şi colab. [14] – 4,9%, Hall A şi
colab. [15] – 9,1%, Okita A şi colab. [19] –
7,3%.
CONCLUZII
Dehiscenţa anastomotică este mai
fecventă în urma utilizării suturilor
mecanice, iar tulburările de tranzit intestinal

se întâlnesc cu preponderenţă în urma
anastomozelor colo-cutanate. Călcâiul lui
Achile al anastomozelor mecanice este
reprezentat de stenoza postanastomotică. Cu
toate acestea, rezecţiile urmate de
anastomoze mecanice au rezultatele
funcţionale tardive superioare rezecşiilor cu
cu intubare abdominoendoanală.
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