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ANATOMIA MEZORECTULUI. MOMENTE CHEIE ALE
EXCIZIEI TOTALE DE MEZORECT ÎN PREVENIREA
COMPLICAŢIILOR GENITO-URINARE ÎN CHIRURGIA
CANCERULUI DE RECT
G. Petre, O. Fabian
Clinica Chirurgie IV, UMF Iuliu Haţieganu Cluj-Napoca
ANATOMY OF THE MESORECTUM. KEY MOMENTS OF TOTAL MESORECTAL
EXCISION IN ORDER TO PREVENT GENITO-URINARY COMPLICATION IN RECTAL
CANCER SURGERY (Abstract): The mesorectum is the initial spreading area of the rectal
cancer. The surgical important anatomical relations of the mesorectum are with the rectal vessels,
the lateral rectal ligaments and the nervous plexuses of the pelvis. The total mesorectum excision
represents the key of local recurrence prevention after rectal resection for cancer. During surgery
pelvic nerve lesions can occur after certain maneuvers: ligation of the inferior mesenteric artery,
and also, the posterior, lateral and anterior dissection of the mesorectum. In this article we discuss
the anatomical relations of the mesorectum. Also we analize the surgical steps during rectal
resection for cancer when pelvic autonomous nerve lesions might occur.
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INTRODUCERE
Rezecţia rectală cu excizia totală a
mezorectului reprezintă standardul de aur în
chirurgia cancerului de rect. Termenul de
mezorect nu se referă la un mezou al
rectului, ci desemnează ţesutul adipos din
jurul rectului delimitat de fascia rectală
proprie şi în care se produce diseminarea
iniţială a cancerului rectal.
Efectuarea disecţiei în contact cu
fascia rectală proprie (cu îndepărtarea totală
a mezorectului) satisface pe de o parte
dezideratul oncologic (îndepărtarea în
totalitate a diseminărilor locale ale tumorii şi
prevenirea
recidivei)
cu
dezideratul
funcţional (păstrarea aparatului sfincterian
cu reducerea numărului de colostomii şi
menajarea inervaţiei autonome cu reducerea
complicaţiilor genitale şi urinare)[1,2].

Disecţia se desfăşoară într-un plan
avascular, bazându-se pe recunoaşterea
mobilităţii
ţesuturilor
de
origine
embriologică diferită şi evitând sfâşierea
structurilor anatomice [3]. În plus disecţia
extrafascială a mezorectului aduce un
parametru prognostic şi de evaluare a
radicalităţii actului chirurgical: marginea
circumferenţială de rezecţie [2,4,5].
ANATOMIA MEZORECTULUI
Mezorectul reprezintă ţesutul adipos
din jurul rectului delimitat de fascia
perirectală. Fascia endopelvină tapetează
peretele şi planşeul pelvin şi se continuă pe
viscerele pelvine cu fasciile viscerale
proprii. Fascia perirectală (fascia rectală
proprie) a fost descrisă de Toma Ionescu în
1901 sub numele de teaca fibroasă a rectului
(la gaine fibreuse du rectum) în tratatul de
anatomie a lui Poirier şi Champy [6,7].
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Fig. 1 Mezorectul: piesa de rezecţie (stânga); schemă (dreapta)

Este mai evidentă în părţile laterale şi
posterioare ale rectului extraperitoneal şi mai
groasă în apropiere de planşeul pelvin [8].
Ţesutul adipos cuprins în acest manşon
fascial este mai abundent în porţiunea
posterioară, unde are aspect de “lipom
bilobat” prin prezenţa unui şanţ median (Fig.
1) [3].
Fascia presacrată este o porţiune mai
groasă a fasciei endopelvine care acoperă
concavitatea sacrului şi coccigelui, nervi,
artera sacrată medie şi venele presacrate.
Fascia recto-sacrată se întinde de la fascia
presacrată la fascia perirectală; se formează
prin reflectarea fasciei presacrate la nivelul
vertebrei S4 şi se uneşte cu fascia perirectală
la cca 5 cm deasupra inelului anorectal
(Fig. 2) [8,9].
Septul rectogenital (rectoprostatic la
bărbat, respectiv rectovaginal) – denumit în
mod current fascia Dennonvilliers separă
rectul şi fascia proprie de veziculele
seminale şi prostată, respectiv de vagin.

Fascia Dennonvilliers este o structură
fibroasă mai evidentă şi mai consistentă
decât fascia rectală proprie; este mai
proeminentă la pacienţii tineri şi se subţiază
cu
vârsta
[10].
Formarea
fasciei
Denonvilliers a fost explicată în două
moduri: prin fuziunea celor două foiţe ale
fundului de sac rectovezical embrionar sau
prin condensarea straturilor mezenchimului
embrionar [11]. Deşi septul are două straturi
de elastină totuşi aceste straturi nu sunt
identificabile sau separabile prin disecţie
chirurgicală [10;11]. Nervii cavernoşi sunt
situaţi de o parte şi de alta a fasciei
Denonvilliers împreună cu vase sanguine cu
care formează câte un mănunchi vasculonervos (Fig. 3).

Fig. 3 Schema unei secţiuni prin pelvis
evidenţiind raporturile dintre fascia
Denonvilliers şi nervii cavernoşi şi raporturile
dintre planul disecţiei şi fascia presacrată,
plexurile hipogastrice inferioare, fascia
Denonvilliers şi nervii cavernoşi.
Fig. 2 Schema fasciilor pelvine; însămânţări
tumorale în mezorect
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Fig. 2 Diseminarea tumorii la nivelul mezorectului poate fi continuă sau discontinuă: rezecţie cu
margine circumferenţială adecvată (stânga); rezecţie cu margine circumferenţială inadecvată
(invadată tumoral) (dreapta)

Diseminarea tumorală la nivelul
mezorectului poate fi continuă (invazie
directă) sau discontinuă prin emboli tumorali
limfatici. Marginea externă a tumorii este
definită ca cea mai laterală penetraţie
tumorală, fie continuă, fie discontinuă (Fig.
4).
În cazul unei rezecţii incomplete riscul
recidivei locale nu depinde de tipul de
diseminare (continuă sau discontinuă) în
mezorect [4]. Ca urmare pentru o operaţie
radicală
e
necesar
ca
marginea
circumferenţială de rezecţie să fie la nivelul
fasciei rectale proprii, ridicând toate
posibilele diseminări din mezorect (Fig. 4).
Raporturile
anatomice
ale
mezorectului cu importanţă chirurgicală sunt
cele cu vasele rectale, ligamentele laterale
ale rectului şi plexurile nervoase pelvine.
Vascularizaţia arterială a rectului este
asigurată de artera hemoroidală superioară,
arterele rectale mijlocii şi de câteva surse
arteriale minore - artera sacrată medie,
ramuri din artera vezicală inferioară şi
ramuri din muşchii ridicători anali. Canalul
anal este vascularizat de arterele rectale
inferioare, desprinse din artera iliacă internă.
Artera rectală superioară este ramura
terminală a arterei mezenterice inferioare.
De-a lungul ei sunt ganglionii limfatici ai
curentului ascendent (principal) al rectului.
Arterele
rectale
mijlocii
sunt
inconstante; prezenţa arterei e apreciată între

20% şi 76% [8,12,13]; frecvent e unilaterală
[8,13] şi are un calibru considerabil în doar
20-35% din cazuri. Această arteră rectală
mijlocie ar putea fi importantă în tratamentul
chirurgical pentru limfadenectomia optimă
în cancerul rectal; e de presupus că de-a
lungul unei astfel de artere sunt dispuşi
ganglioni limfatici. Diseminarea cancerului
pe acest traiect limfatic ar duce la metastaze
în ganglionii iliaci interni, obturatori şi iliaci
comuni (Fig. 5); această ipoteză, susţinută de
unii autori japonezi, stă la baza atitudinii
unei limfadenectomii extinse cuprinzând
aşa-numitul compartiment limfatic lateral
[14-16].

Fig. 5 Ariile limfatice ale rectului.

Ligamentele laterale (“aripioarele
rectului”) sunt condensări fibroase de formă
triunghiulară cu baza spre peretele lateral al
pelvisului şi vârful spre rect, formate în jurul
arterelor rectale mijlocii.
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Constituie un subiect disputat întrucât
ar putea fi artefacte de disecţie (filete
nervoase şi structuri fibroase inconsistente)
[13]. Fiecare aripioară rectală are o porţiune
laterală (conţinând artera rectală mijlocie şi
nervii splanhnici pelvini) şi una medială
(conţinând artera şi ramuri din plexul
hipogastric inferior); cele 2 porţiuni sunt
situate de o parte şi de alta a plexului
hipogastric inferior corespunzător; în
porţiunea laterală artera rectală mijlocie se
întâlneşte în unghi ascuţit cu nervii
splanhnici pelvini (erigenţi), în timp ce în
porţiunea medială artera merge paralel cu
ramurile rectale ale plexului hipogastric
inferior (Fig. 6) [12]. Diviziunea este
importantă pentru ligatura arterei rectale
mijlocii (atunci când există) şi secţionarea
ligamentelor laterale: ligatura în porţiunea
laterală are ca efect lezarea nervilor erigenţi
(cu afectarea funcţiei erectile), în timp ce în
porţiunea medială ligatura este practic fără
urmări urologice.

Fig. 6 Ligamentul lateral al rectului are o
porţiune situată medial de plexul hipogastric
inferior şi o porţiune situată lateral de plex.

Curentul limfatic principal curinde
ganglionii limfatici situaţi de-a lungul
ramurilor şi trunciului arterei rectale
superioare; de la nivelul bifurcaţiei arterei
rectale superioare (hilul limfatic Mondor)
limfa este drenată spre ganglionii arterei
mezenterice inferioare. Această cale
limfatică este înglobată în mezorect, iar
excizia totală a mezorectului asigură
îndepărtarea în totalitate a diseminărilor
tumorale la acest nivel. În interiorul
mezorectului cea mai mare parte a

ganglionilor (peste 90%) sunt situaţi în
cadranul posterior şi în treimea superioară
[17].
Curentul limfatic inferior drenează
limfa de la nivelul canalului anal de-a lungul
arterei rectale inferioare spre ganglionii
inghinali. Calea limfatică inferioară are
importanţă minoră pentru diseminarea
cancerului rectal propriu-zis - doar în tumori
joase, care depăşesc inferior linia pectineată
sau în cancerele canalului anal. Curentul
limfatic mijlociu drenează de-a lungul
areterei rectale mijlocii spre ganglionii
laterali ai pelvisului. Importanţa căii
limfatice mijlocii nu e lamurită. Autorii
japonezi definesc patru arii limfatice rectale:
aria mezorectului, aria arterei rectale
superioare,
aria
arterei
mezenterice
inferioare (acestea corespund curentului
limfatic ascendant) şi aria laterală (Fig. 5)
[16]. Aria mezorectală se împarte în două
regiuni: mezorectul adiacent tumorii (distal
de nivelul tumorii şi proximal până la 5 cm
de marginea superioară a tumorii) şi
mezorectul situate la distanţă (la peste 5 cm
de marginea superioară a tumorii). Aria
arterei mezenterice inferioare cuprinde
ganglionii cuprinşi între originea arterei
mezenterice inferioare şi originea arterei
colice stângi; distal, de-a lungul traiectului
arterial, se află ganglionii ariei rectale
superioare. Aria laterală cuprinde şase
grupuri ganglionare: grupul arterei ruşinoase
interne (lateral de plexul pelvin), grupul
arterei iliace interne (proximal de artera
vezicală superioară), grupul arterei iliace
comune, grupul arterei iliace externe, grupul
obturator şi grupul presacrat [16].
Deşi studiile limfoscintigrafice şi prin
injectarea de coloranţi au arătat frecvent
trecerea markerului în ganglionii limfatici ai
ariei laterale [18-21], totuşi metastazarea în
această arie este mai puţin frecventă (între
6,7% [21] şi 16,8% [16]). Dintre ganglionii
ariei laterale sediul iniţial şi cel mai frecvent
al metastazării e reprezentat de ganglionii
arterei iliace interne [16,18], după care
urmează cei obturatori [16]. Nu numai
importanţa metastazării pe această cale
limfatică este subiect de dispută, ci şi
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semnificaţia stadială şi prognostică
a
mestastazelor în această arie este interpretată
diferit. În stadializarea TNM aceste
metastaze intră în categoria M1 (boală
sistemică), în timp ce autorii japonezi o
încadrează în categoria N3 (diseminare
regională) – categorie neprevăzută de
clasificarea AJCC [22,23].
Nervii pelvini cuprind plexul sacrat
(cu originea la nivelul L4, L5, S1, S2 şi S3,
care asigură inervaţia musculaturii pelvine şi
a membrelor inferioare), plexul ruşinos (cu
originea la nivelul S2, S3 şi S4, a cărui fibre
sunt destinate viscerelor pelvine şi organelor
genitale) şi plexurile pelvine autonome
(plexul hipogastric superior şi plexul
hipogastric inferior) – intricate cu cele
precendente. Plexul hipogastric superior este
format din fibre toracolombare simpatice
(responsabile de ejaculare la bărbat) şi e
situat în ţesutul conjunctiv extraperitoneal,
anterior de bifurcaţia aortei şi de vena iliacă
comună stângă, în dreptul vertebrei L5 şi
promontoriului; are o formă de triunghi cu
vârful cranial, iar din unghiurile inferioare se
desprind nervii hipogastrici (drept şi stâng)
[6]. O reţea filamentoasă delicată în ţesutul
areolar furnizează un plan avascular între
plexul hipogastric superior (situat posterior)
şi mezorect (situat anterior), facilitând
separarea intactă a mezorectului de plex.
Fiecare nerv hipogastric se termină în
câte un plex hipogastric inferior (drept şi
stâng). Aceste plexuri conţin pe lângă fibrele
simpatice şi fibre parasimpatice provenite
din segmentele S2, S3 şi S4 pe calea nervilor
erigenţi; aceste fibre parasimpatice asigură la
bărbat erecţia. Fiecare plex hipogastric
inferior are forma unei lame fenestrate
rectangulare sagitale, aşezată lateral de rect,
prostată, veziculele seminale şi partea
posterioară a vezicii urinare la bărbat şi
lateral de rect, colul uterin, fornixul vaginal
şi partea posterioară a vezicii urinare la
femeie [6,24].
Ramurile
plexurilor
hipogastrice
inferioare asigură inervaţia rectului, vezicii
urinare, prostatei, veziculelor seminale,
uretrei şi corpilor cavernoşi. Nervii
cavernoşi se grupează în câte un mănunchi

nervos cu un traiect direct spre portiunea
postero-laterală a prostatei; grosimea
mănunchiului scade de la 12 mm la origine
la 6 mm la baza prostatei; de la acest nivel
nervii însoţesc arterele şi venele capsulare,
urcă spre vârful prostatei (posterolateral de
uretră) şi trec prin diafragma urogenitală.
Plexurile pelvine sunt situate lateral şi
posterior faţă veziculele seminale (mijlocul
plexului fiind situat la nivelul vârfului
veziculelor seminale); de aceea veziculele
seminale reprezintă intraoperator reperul
pentru identificarea plexurilor. De asemenea
nervii cavernoşi pot fi identificaţi pe
posterolateral de prostată şi anterolateral de
rect prin asocierea lor constantă cu arterele şi
venele capsulare prostatice, cu care
formează un mănunchi vasculo-nervos (Fig.
7) [24].

Fig. 7 Schema plexurilor nervoase autonome
pelvine.

PREVENIREA
LEZĂRII
NERVILOR PELVINI
Rezecţia rectală pentru cancer cancer
rectal vizează pe de o parte îndepărtarea în
totalitatea a tumorii primare şi a teritoriului
limfatic şi pe de altă parte păstrarea funcţiei
sfincteriene anale şi a funcţiilor urogenitale.
Îndepărtarea totală a compartimentului
tumoral (rectul şi mezorectul) şi prevenirea
unor complicaţii / sechele uro-genitale ţine
de respectarea unui plan de disecţie. Acest
plan (denumit de Heald “planul sacru” al
disecţiei) este predefinit ca urmare a
dezvoltării embrionare a rectului şi
mezorectului. Nerespectarea acestui plan
poate conduce la recidiva locală (în cazul
rezecţiei insuficiente – în interiorul planului)
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sau la lezarea plexurilor nervase pelvine (în
cazul rezecţiei excesive - în afara planului)
[3].
Excizia totală a mezorectului a
constituit un progres conceptual [25].
Plecându-se de la înţelegerea anatomiei
fasciilor de la nivelul pelvisului a fost
înlocuită concepţia exciziei într-un bloc
cilindric a rectului tumoral (introdusă de
Miles în 1907) cu concepţia exciziei “unităţii
embriologice şi anatomice” rect-mezorect
[25,26].
Rezecţia radicală a rectului tumoral
implică existenţa unor margini de rezecţie
libere de proces tumoral. Marginea
proximală a rezecţiei nu ridică probleme,
fiind localizată la nivelul la care
vascularizaţia (după ligatura pediculului
rectal superior sau mezenteric inferior)
asigură viabilitatea tisulară. Marginea distală
e condiţionată de localizarea tumorii
(distanţa faţă de linia pectineată); distanţa
iniţială de 5 cm de la marginea tumorii a fost
redusă la 2 cm, dar o scădere sub această
limită compromite radicalitatea actului
chirurgical [27]; în cazul unor tumori joase
disecţia rectului poate asigura o margine de
rezecţie adecvată.
Referitor
la
marginea
laterală
(circumferenţială) se definesc trei grade ale
rezecţiei cu excizia mezorectului. Când
disecţia se face în planul fascial al

mezorectului, mezorectul apare gros şi neted
(eventualele defecte nu depăşesc 5 mm
profunzime), fără violări ale grăsimii. În
cazul disecţiei în planul mezorectal piesa de
rezecţie are mezorectul cu suprafaţa
neregulată, cu pierderi de peste 5 mm
profunzime din ţesutul adipos. A treia
situaţie este disecţia în planul muscularei
proprii a rectului; mezorectul rezecat este
subţire şi prezintă defecte profunde care
ajung până la musculară [5]. În protocolul
PROCARE (elaborat de grupul Belgian
PRoject on CAncer of the REctum) referitor
la mezorectul rezecat se folosesc termenii
neted şi regulat, moderat neregulat şi
neregulat; încadrarea în una din aceste
categorii se face prin examinarea piesei de
rezecţie şi a circumferinţei secţiunilor
transversale (după fixare) (Tabel I) [28].
Prezervarea inervaţiei pelvine este
posibilă în stadiile T1-T3 ale cancerului
rectal; în funcţie de satisfacerea acestui
obiectiv operaţii sunt: cu păstrarea completă
a nervilor autonomi; cu păstrarea unilaterală
a inervaţiei autonome; cu rezecţia plezului
hipogastric superior şi păstrarea plexurilor
pelvine; cu rezecţia plexului superior şi a
unui plex inferior şi păstrarea unui plex
pelvin; cu lezarea completă a inervaţiei
autonome (Fig. 8) [22].

Tabel I. Evaluarea calităţii rezecţiei mezorectului conform ghidului PROCARE, după Hoorens [28].
Examenul piesei de rezecţie
Examenul secţiunilor transversale
-mezorectul rezecat complet
-suprafaţa mezorectului e netedă,
Mezorect neted, regulată, fără neregularităţi sau cu -marginea circumferenţială netedă, fără
neregularităţi minore (mai mici de 5 mm defecte sau cu defecte mai mici de 5 mm
regulat
profunzime)
-fără “conizare”*
-suprafaţa mezorectului cu neregularităţi,
dar defectele nu sunt profunde
-nici unul dintre defectele circumferinţei
Mezorect
-musculara este complet acoperită de
mezorectului nu ajunge până la
moderat
mezorect,
cu
excepţia
inserţiei
musculara rectului
neregulat
ridicătorilor anali
-“conizare” moderată
-rectul rezecat e înconjurat de o mică
cantitate de mezorect
-circumferinţa mezorectului neregulată,
Mezorect
-defecte ale mezorectului care ajung până cu defecte care ajung până la musculară
neregulat
la musculară
*
termenul se referă la rezecţia în formă de trunchi de con a mezorectului inferior, fără respectarea planului de disecţie; consecutiv rămân pe
loc părţile inferioară şi laterale ale mezorectului.
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A

B

C

D

E
Fig. 8 Schemă ilustrând gradele de păstrare a inervaţiei autonome în rezecţia rectală cu excizia mezorectului.
Structurile nervoase prezervate sunt notate cu negru, cele lezate cu gri: A – păstrarea completă a nervilor
autonomi; B – păstrarea unilaterală a nervilor autonomi; C – păstrarea bilaterală a plexurilor pelvine; D –
păstrarea unui plex pelvin; E – lezarea completă a nervilor autonomi.

În desfăşurarea operaţiei pot fi
identificate câteva momente cu risc de lezare
a nervilor pelvini: în cursul ligaturii arterei
mezenterice inferioare, în cursul disecţiei
posterioare, în cursul disecţiei laterale şi în
cursul disecţiei anterioare [10,29,30].
Plexului
hipogastric
superior
(conţinând fibrele simpatice care asigură
ejacularea) pot fi lezate în cursul ligaturării
arterei mezenterice inferioare.

Atunci când nu există adenopatii
palpabile de-a lungul arterei mezenterice
inferioare ligatura arterei se face deasupra
sau dedesubtul originii arterei colice stângi
(în funcţie de segmentul colic care se va
folosi pentru anastomoză) [31]. Când
ligatura arterei mezenterice inferioare se face
la originea din aortă e de preferat ca filetele
nervoase situate imediat posterior de arteră
să fie separate prin disecţie ascuţită [30].
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În cursul disecţiei posterioare a
mezorectului există riscul lezării nervilor
hipogastrici, care conţin fibre pur simpatice
[10;29;30]. Disecţia corectă se face în ţesutul
conjunctiv lax imediat în afara fasciei
mezorectale; în spaţiul avascular dintre teaca
rectului şi fascia presacrată decolarea este
uşoară şi nu există sângerare [32]; nervii
hipogastrici sunt situaţi imediat în afara
acestui plan şi pot fi lezaţi dacă planul nu
este riguros respectat, dacă se practică o
disecţia boantă sau dacă sângerarea nu este
riguros controlată şi ca urmare nu există o
bună vizualizare a planului [3].
În cursul disecţiei laterale tracţiunea
excesivă a rectului aduce plexul hipogastric
inferior în sus şi spre medial, expunându-l
lezării în cursul ligaturii / electroacoagulării
arterei rectale mijlocii şi secţionării
ligamentului lateral respectiv. Lezarea
fibrelor parasimpatice la acest nivel duce la
impotenţă la bărbat sau la uscăciune
vaginală (urmată de dispareunie) la femeie
[30]. Respectarea “planului sacru” în
imediata vecinătate a fasciei proprii a
rectului previne leziunea, întrucât nervii trec
tangenţial cu fascia la acest nivel [3;30].
Limfadenectomia extensivă recomandată de
autorii japonezi (incluzând ganglionii din
compartimentul lateral) are un risc major de
lezare a acestor nervi, care cuprind la acest
nivel atât fibre simpatice, cât şi
parasimpatice [30].
Disecţia anterioară decurge în spaţiul
îngust dintre rect (posterior) şi veziculele
seminale şi prostată (anterior). În cursul
disecţiei la acest nivel
sau în cursul
hemostazei în această arie dificilă nervii
cavernoşi sunt expuşi leziunii; aceşti nervi
conţin în special fibre parasimpatice, iar
lezarea lor duce la impotenţă. Disecţia
anterioară se poate desfăşura în trei planuri:
perirectal, mezorectal şi extramezorectal
[10].
Planul perirectal (perimuscular) e
situat în imediata vecinătate a musculaturii
rectale, dar în interiorul fasciei rectale
proprii; nu este un plan anatomic, iar disecţia
în acest plan duce la o rată mare de recidivă
locală.

Planul mezorectal este un plan
anatomic în care se separă fascia rectală de
fascia Denonvilliers, dar nu este atât de
evident ca în porţiunea laterală şi posterioară
a rectului. Planul extramezorectal implică
rezecţia fasciei Denonvilliers; prostata şi
veziculele seminale se vizualizează anterior,
dar riscul lezării nervilor cavernoşi este
ridicat. Întrucât mezorectul anterior este
subţire, este justificată efectuarea sistematică
– din considerente oncologice – a disecţiei
anterior de fascia Denonvilliers [33].
Riscul cel mai mare de recidivă locală
îl au însă tumorile situate la nivelul peretelui
anterior al rectului [34]. Ca urmare pentru
minimalizarea riscului sechelelor urogenitale disecţia anterior de fascia
Denonvilliers e indicată doar în cancerele
peretelui anterior al rectului [35,36], pentru
localizările posterioară şi laterale fiind de
preferat planul mezorectal.
CONCLUZII
Pentru chirurgi definirea mezorectului
şi a exciziei totale a mezorectului asigură:
definirea unui plan avascular pentru disecţie
(“planul sacru” al lui Heald); definirea unui
obiectiv chirurgical, respective îndepărtarea
rectului şi mezorectului ca un întreg, fără
nici o sfâşiere, cu margini circumferenţiale
intacte; definirea unui parametru pentru
evaluarea radicalităţii actului chirurgical,
respectiv marginea circumferenţială de
rezecţie;
definirea
unui
parametru
prognostic, respectiv gradul de invazie a
mezorectului şi gradul exciziei mezorectului;
recunoaşterea şi menajarea în cursul
operaţiei a plexurilor nervoase autonome de
care depinde funcţia erectilă şi funcţia
stocare-evacuare a vezicii urinare
În desfăşurarea operaţiei pot fi
identificate câteva momente cu risc de lezare
a nervilor pelvini: în cursul ligaturii areterei
mezenterice inferioare, în cursul disecţiei
posterioare, în cursul disecţiei laterale şi în
cursul disecţiei anterioare. Respectarea
principiilor
anatomice
ale
disecţiei
minimalizează riscul lezării acestor structuri
nervoase şi a complicaţiilor uro-genitale
consecutive.
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