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TRATAMENTUL CANCERULUI COLO-RECTAL REZULTATE LA DISTANȚĂ
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TREATMENT OF COLORECTAL CANCER - DISTANCE RESULTS (Abstract):
Significant advances about carcinogenesis and natural history of colorectal cancer (CRC),
particularly the establishment of filiations polyp-cancer, are important objectives for a new
approach to diagnosis of this disease. Decade 1990-2000 was the decade of CRC detection and
prevention, but the decade 2000-2010 is the period of application of new diagnostic and
therapeutic concepts. The aim of this study was to highlight the epidemiological, clinical,
therapeutic, evolution and prognosis aspects of this cancer at five years after treatment. The
research was based on examination of the computerized system of C.E.U.H. of Craiova,
observation sheets, operation protocols and anatomic-pathological results, from which we
identified from January 2003 until December 2005 a number of 134 patients with CRC
investigated, treated and followed completely. At study end (01.07.2010) we noted that 51 of 134
resected patients (38.05%) were alive. The median survival time to the entire group of 134 cases
was 44.35 + / -29.94 months. Factors that contribute to a favorable prognosis in CRC are female
gender, urban environement origin, younger than 50 years, the absence of disease or
complications associated with neoplasia, colic locations, elective surgery, vegetant and papillary
forms, G1 and G2 grading and the disease diagnosed in TMN stages I and II.
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INTRODUCERE
Cancerul colo-rectal (CCR) este al
treilea cancer ca frecvenţă atât la bărbaţi
(663.904 cazuri, reprezentând 10,0% din
totalul neoplaziilor) cât şi la femei (571.204
cazuri – 9,4% din totalul neoplaziilor) la
nivel mondial. [1] Actualitatea cercetărilor
în domeniu cancerului colo-rectal a fost
impusă de creşterea continuă a incidenţei
bolii atât în ţările dezvoltate, care
înregistrază deja nivele ridicate de
prevalenţă, cât şi în ţări în care CCR nu
realiza altădată rate îngrijorătoare.
Chirurgia a fost şi rămâne veriga de
bază a strategiei terapeutice. Dacă principiile

tratamentului chirurgical şi elementele de
tehnică
nu
au
suferit
modificări
semnificative în ultimii ani, ceea ce s-a
schimbat se referă la tactică, în sensul
abordării diferitelor cazuri complicate,
abordare bazată în primul rând pe progresele
înregistrate în terapia intensivă, atât de
necesară acestor bolnavi. Deceniul 19902000 a fost pentru CCR deceniul depistării şi
prevenţiei, iar deceniul 2000-2010 a
reprezentat
perioada
aplicării
noilor
concepte diagnostice şi terapeutice.
În prognosticul bolnavilor cu CCR
sunt implicaţi numeroşi factori ca: tipul
histologic de cancer, mărimea, localizarea,
gradul de invazie tumorală, metastazarea
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loco-regională cât şi în alte organe. Pentru
îmbunătăţirea prognosticului în CCR,
cercetarea
fundamentală
genetică
şi
moleculară, alături de screeningul colorectal
şi practicarea pe scară largă a tehnicilor
noninvazive (colonoscopie virtuală) sunt
câteva din direcţiile noi sau relativ noi care
trebuie dezvoltate. [2, 3, 4]
Scopul acestui studiu a fost:
- analiza
principalelor
date
epidemiologice, clinice şi terapeutice
ca factori determinanţi în evoluţia
neoplasmului colo-rectal;
- analiza
strategiilor
terapeutice
chirurgicale şi a factorilor de
prognostic;
- coroborarea
datelor
privind
supravieţuirea lotului studiat din punct
de vedere epidemiologic, terapeutic şi
morfopatologic.
MATERIAL SI METODĂ
Am studiat prospectiv şi retrospectiv
pacienţii cu neoplasm colo-rectal operaţi în
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova
(S.C.J.U.C.) în cele trei clinici de chirurgie
generală, din perioada ianuarie 2003 –
decembrie 2005, urmărind evoluţia acestora
raportat la aspectele epidemiologice,
terapeutice chirurgicale precum şi la
aspectele
morfopatologice
evidenţiate.
Datele privind supravieţuirea la 01.07.2010 dată la care se încheie urmărirea pacienţilor au provenit din Registrul de Stare Civilă al
Serviciul Român de Evidenţa Populaţiei, din
municipiul Craiova.
Criteriile de includere au fost
reprezentate de diagnosticul de neoplasm de
colon sau rectal preoperator, intervenţia
chirurgicală de tip rezecţie şi confirmarea
histopatologică.
Au fost excluse din studiu cazurile la
care s-a practicat tratament endoscopic,
cazurile la care tumora colo-rectală nu a
putut fi extirpată şi cele la care intervenţia de
rezecţie colo-rectală a fost realizată pentru
afecţiuni cum ar fi polipoza adenomatoasă
familială. De asemenea, reintegrările în
tranzit
după
intervenţii
anterioare
(Hartmann) şi cele fără rezecţie urmată de

anastomoză (gen colostomie laterală pentru
cancere colo-rectale prezentate în ocluzie
intestinală) nu au fost incluse în studiu.
După selecţia primară, pacienţii au fost
analizaţi pe grupuri, în funcţie de parametrul
urmărit: date demografice, date clinice –
stadializare, aspecte morfologice, date
terapeutice . Raportat la aceşti parametrii, sa analizat prognosticul şi supravieţuirea
pacienţilor din lot.
Pentru prelucrarea statistică a datelor
s-au folosit următoarele tipuri de teste
statistice:
teste
pentru
măsurarea
dependenţei între parametri (testul log-rank,
chi-pătrat) şi testul de semnificaţie Student.
Deasemenea, s-au trasat curbele de KaplanMeier în funcţie de fiecare parametru
urmărit, s-au comparat aceste curbe,
realizându-se corelaţii prognostice privind
supravieţuirea.
Preoperator, pacienţii incluşi în studiu
au fost investigaţi prin colono/rectoscopie,
completate de o biopsie tumorală recoltată
endoscopic în unele cazuri, clismă baritată
sau irigografie cu dublu contrast. Ecografia
abdominală, radiografia pulmonară şi
examenul computer tomografic abdominal
întregesc bilanţul lezional preoperator şi
depistează eventualele determinări secundare
ale tumorii primare. La cazurile internate şi
operate de urgenţă cu complicaţii de tip
stenozant, perforativ sau hemoragic,
investigaţiile s-au limitat la aprecierea
bilanţului
preoperator,
investigaţiile
imagistice nefiind disponibile în serviciul de
urgenţă, cu excepţia radiografiei şi a
echografiei abdominale.
Cercetarea clinico-statistică a examinat
datele din sistemul informatizat al
S.C.J.U.C., a foilor de observaţie, a
protocoalelor operatorii şi anatomopatologice, din care am identificat în
perioada ianuarie 2003- decembrie 2005 un
număr de 302 de pacienți cu cancer colorectal. Dintre aceștia, 73 de pacienţi s-au
adresat altor servicii onco-chirurgicale din
ţară, la 67 pacienţi nu s-a putut efectua
rezecţia chirurgicală a tumorii, iar 28 de
pacienţi prezentau clinic şi imagistic stadii
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terminale de boală, intervenţia chirurgicală
fiind paleativă.
Restul de 134 pacienţi au reprezentat
lotul care a fost studiat prospectiv şi
retrospectiv, aceste cazuri beneficiind de o
rezecţie tumorală şi de tratament oncologic
adaptat.
REZULTATE
Analiza celor 134 de cazuri de CCR
internate şi operate în S.C.J.U.C., în
perioada ianuarie 2003 – decembrie 2005 a
permis evidenţierea unor date demografice
importante privind supravieţuirea la 5 ani
după intervenţia chirurgicală.
Din lotul iniţial de 302 pacienţi
identificaţi cu CCR, remarcăm o creştere a
numărului de cazuri de la an la an. Astfel,
dacă în 2003 erau diagnosticate 87 de cazuri,

în 2004 numărul lor a crescut la 102 cazuri,
pentru ca în 2005 să identificăm 113 cazuri.
Cu toate acestea, în lotul studiat se
evidenţiază o tendinţă de scădere a
numărului de cazuri la care se practică
rezecţii tumorale. Astfel, numărul pacienţilor
rezecaţi scade de la 61 în 2003, la 40 în 2004
şi 33 în 2005. Aceasta ar putea fi explicată
de accesul mai larg al populaţiei la metodele
de diagnostic precoce ale CCR, precum şi a
posibilităţilor de tratament endoscopic în
stadii incipiente , ori pacienţii se prezintă
într-un stadiu avansat al bolii în care rezecţia
tumorală nu se poate practica. Nu ar trebui
neglijat ca raţionament nici înfiinţarea de
centre-pilot onco-chirurgicale specializate în
terapia CCR (Bucureşti, Cluj) (Fig. 1).

Fig.1: Dinamica anuală a cazurilor de CCR internate şi rezecate în S.C.J.U.Craiova.

Repartiţia pe sexe, pe întreaga
perioadă studiată, evidenţiază predominenţa
cazurilor de sex masculin (79 de bărbaţi şi
55 de femei) cu un raport de M/F=1,43:1.
Aceast raport este descrescătoar evolutiv în
anii studiaţi (39 bărbaţi/22 femei=1,72 în
2003; 22 bărbaţi/18 femei=1,22 în 2004; 18
bărbaţi/15 femei=1,2 în 2005). Această
modificare a raportului B/F nu este
semnificativă statistic (p>0,05), cu toate că
există studii europene care confirmă
creşterea incidenţei neoplaziilor în special la
femei. [5]
Distribuţia după mediul de provenienţă
a fost urban/rural=79/55=1,43. ) Această
repartiţie este explicabilă prin gradul de

adresabilitate la medic mai ridicat al
populaţiei urbane, fapt evidenţiat şi de alte
numeroase studii clinice privind CCR. [6]
Dintre cei 79 de pacienţi din mediu
urban, 33 (41,77%) erau în viaţă la data
încheierii studiului, iar 41 (51,89%) au fost
operaţi programat. 54 de pacienţi (68,35%)
din mediul urban prezentau forme localizate
ale bolii şi doar 24 de pacienţi (30,37%) din
mediul urban erau în stadii de boală mai
mari de III; comparativ, 31 dintre pacienţii
(56,36%) din mediul rural au fost operaţi de
urgenţă ca urmare a complicaţiilor bolii
neoplazice. 18 pacienţi (32,72%) din mediul
rural erau în viaţă la 01.07.2010, număr mai
mic, nesemnificativ statistic comparativ cu
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pacienţii cu provenienţă urbană (p>0,05).
Analizând supravieţuirea în lotul studiat
remarcăm un raport M/F= 27/24=1,12, iar
cel urban/rural =33/18=1,83.
Repartiţia pe vârste arată limite
cuprinse între 33 şi 91 ani, cu o medie de
65,34+/- 1,86 ani. Incidenţa maximă pe
grupe de vârstă este în intervalul 60-79 ani,
fiind de 82 de pacienţi (61,1%). Pe grupe de
vârstă, supravieţuirea la 01.07.2010 a
întregului lot a evidenţiat că 44 (86,27%)
dintre pacienţii în viaţă au peste 50 de ani,
cu toate că media de supravieţuire în luni
este mai mare la pacienţii sub 50 de ani.
Acest fapt se explică şi prin faptul că
formele agresive (G3) sunt apanajul
vârstelor tinere. (Fig. 2)

Fig. 2 Supravieţuirea lotului la 01.07.2010,
pe grupe de vârstă

Raportul cancer colic / cancer de rect a
fost de 91/43= 2,11. Localizarea neoplaziei
pe segmente a evidenţiat ponderea ridicată a
localizării sigmoidiene (30,5%), urmată de
rect (18,6%), joncţiunea recto-sigmoidiană
(13,4%) şi ceco-ascendent (11,9%). Am
întâlnit şi 2 localizări sincrone (cecoascendent/ transvers şi transvers/sigmoid). Sa propus ca raportarea modernă a localizării
CCR să se facă pe cele trei segmente mari colon drept, colon stâng şi rect - ţinându-se
cont de originea embriologică şi tendinţele
evolutive ale acestei neoplazii. [7]
Localizarea neoplaziei pe cele trei
segmente a permis aprecieri asupra
prognosticului
pacienţilor din lot la
01.07.2010 şi a duratei supravieţuirii
acestora. Aceasta a evidenţiat un procent

înalt semnificativ mai ridicat al pacienţilor în
viaţă pentru localizările colice stângi şi
drepte (44,64%, respectiv 43,75%) faţă de
cele rectale (26,08%) (p<0,01).
Localizarea rectală a fost întâlnită la
30 de bărbaţi (65,21%), iar 49 de bărbaţi
(55,68%) au prezentat localizări colice
(p<0,01). La femei, 39 dintre acestea
(44,31%) aveau localizări ale neoplaziei la
nivelul colonului, în timp ce numai 16
(34,78%) prezentau cancer rectal. Cancerul
de colon este mai frecvent la pacienţii din
mediul urban (54 de cazuri – 61,36%), în
timp ce localizarea rectală prezintă distribuţii
aproximativ egale în lotul analizat (25 de
cazuri din mediul urban – 54,34% şi 21 de
cazuri din mediul rural – 45,65%).
Aceleaşi aspecte le întâlnim şi raportat
la durata supravieţuirii medii, care a fost mai
mare în localizările colice şi semnificativă
statistic faţă de rect, fiind de 53,95 +/-6,05
luni pentru colonul drept şi 51,00 +/- 4,53
luni la cel stâng, localizările rectale având un
interval liber de boală mai mic, de 41,49 +/4,50 luni (p<0,05).
Curbele Kaplan-Meier au evidenţiat
diferenţele privind supravieţuirea între cele
trei localizări ale neoplaziei. (figura nr. 3)
Observăm că diferenţele intervalului liber de
boală sunt nesemnificative între colonul
drept şi stâng, dar semnificativ mai mari ale
acestora faţă de cele rectale.În schimb,
testele de semnificaţie efectuate între colonul
drept şi stâng au relevat o valoare a lui
p>0,05, deci fără relevanţă statistică.
Intervenţiile chirurgicale s-au efectuat
electiv la 65 de pacienţi (48,5%), iar în 69 de
cazuri (51,49%) s-a intervenit de urgenţă,
aceştia prezentând complicaţii de tip ocluziv,
perforativ sau hemoragic. Am remarcat
numărul mare de bărbaţi (n=40; 61,53%)
operaţi programat.
Pe grupe de vârstă, numai 4 cazuri
(5,79%) sub 50 de ani au fost operate de
urgenţă, 37 de pacienţi (53,62%) având
vârsta între 50 – 70 de ani. Dintre pacienţii
operaţi programat, 41 (63,07%) sunt în viaţă
la încheierea prospecţiei, iar dintre cei
operaţi în urgenţă doar 10 (14,49%), valoare
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foarte
înalt
semnificativă
(p<0,0001). (Fig. 4)

statistic

Fig. 3 Supravieţuirea lotului la 01.07.2010, după localizarea neoplaziei

Fig. 4 Supravieţuirea lotului la 01.07.2010, după tipul intervenţiei chirurgicale.

Corelaţia stadialitate - moment al
intervenţiei chirurgicale a arătat că 36 de
pacienţi(52,17%) în stadiul IV au fost
operaţi de urgenţă, în timp ce electiv au fost
operaţi numai 4 cazuri (6,15%).
S-au practicat toate cele 6 tipuri de
intervenţii chirurgicale enumerate, şi anume:
hemicolecomia dreaptă cu anastomoză ileotransversă (27 cazuri); colectomia de colon
transvers cu anastomoză colo-colică (4
cazuri); hemicolectomia stângă cu colorecto/colo
anastomoză
(48
cazuri);
colectomia subtotală cu anastomoză
ileo/colică sau colo/rectală (4 cazuri);

rezecţia rectosigmoidiană pe cale anterioară
Dixon cu colo-recto-anastomoză (38 cazuri);
amputaţia de rect (13 cazuri).
Aspectele macroscopice ale pieselor de
exereză au arătat următoarele aspecte: forme
ulcerate – 52 cazuri, forme infiltrative – 52
cazuri şi forme vegetante – 30 de cazuri. În
cazuistica analizată mare parte dintre piesele
de rezecţie au avut o structură mixtă, în care
asocierea diferitelor tipuri macroscopice era
întâlnită în diverse proporţii. Pentru o
analiză sintetică, clasificarea macroscopică
s-a făcut după predominenţa tipului
morfologic principal. Cea mai bună durată
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medie a supravieţuirii o întâlnim tot la forma
vegetantă, fiind de 55,60 +/- 6,1 luni, urmată
de cea infiltrativă (47,88+/-4,79 luni) şi cele
ulcerate (45,37+/-4,43 luni). Analizând
testele de semnificaţie statistică şi curbele de
supravieţuire Kaplan-Meier (Fig. 5) nu
constatăm diferenţe semnificative ale
supravieţuirii din punct de vedere al
formelor macroscopice, valoarea lui p de
0,351 pentru testul log-rank fiind mai mare
decât cea de referinţă de 0,050.

Nici testele de semnificaţie nu remarcă
diferenţe
statistice
ale
supravieţuirii
comparativ între formele microscopice
întâlnite, valoarea lui p de 0,907 (testul logrank) fiind mai mare decât referinţa α de
0,050.

Fig. 6 Supravieţuirea lotului la 01.07.2011, după
aspectul microscopic.

Fig. 5 Supravieţuirea lotului la 01.07.2011,
după aspectul macroscopic.

Tipurile microscopice evidenţiate au
arătat o predominenţă a formelor tubulare
(67,91%), urmate de cele mucipare
(17,91%), papilare (9,70%) şi alte tipuri
particulare -GIST (4,47%). Raportat la
numărul de cazuri, CCR papilar a avut cel
mai bun procent al supravieţuirilor (46,1%)
şi cea mai mare durată medie de viaţă
(48,23+/-6,07 luni). Neoplasmele colorectale tubulare – cele mai numeroase în
studiul nostru – au avut cel mai mic
procentul de supravieţuire (35,1%), dar o
durată medie de viaţă ridicată (47,92+/-3,44
luni), comparativă cu cea a formelor
mucipare (46,07+/-7,50 luni) şi papilare
(48,23+/-6,07 luni). Formele particulare au
avut cel mai mic interval liber de boală
(22,5+/-2,37 luni), cu toate că procentul
supravieţuirilor a fost de 50%. Cu toate
acestea, analizând curbele de supravieţuire
Kaplan-Meier (Fig. 6) observăm că la
încheierea studiului prospectiv nu există
diferenţe semnificative între formele
microscopice ale CCR din lotul analizat.

Analiza gradding-ului tumoral, a
evidenţiat 10 cazuri G1, 86 cazuri G2 şi 19
cazuri G3 şi 19 cazuri G4. Supravieţuirea
cea mai bună au avut-o pacienţii cu ADK
G1, fiind în medie de 81,33 luni, urmaţi de
cei cu ADK G2 cu o durată de viaţă medie
postoperatorie de 55,64 +/- 2,96 luni, ADK
G3 (36,10+/-7,32 luni) şi ADK G4 (4,94+/0,83 luni).
Diferenţele de supravieţuire ale lotului
după grading-ul tumoral sunt semnificative
statistic, fapt semnalat şi de curbele de
supravieţuire Kaplan-Meier (Fig. 7) şi testul
log-rank. Constatăm că supravieţuirea
pacienţilor cu ADK G1 este mai mare, foarte
înalt semnificativ statistic şi progresiv
descrescătoare spre grading-urile G2, G3 şi
G4, valoarea lui p de 0,0001 pentru testul
log-rank fiind mult mai mică decât α de
0,05. Nici un pacient cu CCR ADK G4 nu a
fost în viaţă la încheierea prospecţiei.
Complicaţiile postoperatorii, locale septice sau tehnice - şi generale sunt în mare
parte apanajul intervenţiilor chirurgicale
practicate de urgenţă, dar şi al vârstei
înaintate a pacienţilor, aceştia prezentânduse cu ”un bagaj” de tare asociate, pe care
actul
anestezico-chirurgical
îl
decompensează şi mai mult.

171

Tratamentul cancerului colorectal

Jurnalul de Chirurgie (Iaşi), 2012, Vol. 8, Nr. 2

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0

12

24

36

48

60

72

84

96

stadiul IV, unde nu avem nici un
supravieţuitor la încheierea prospecţiei,
durata de viaţă este de aproximativ un an.
Testul log-rank evidenţiază acelaşi diferenţe
foarte
înalt
semnificative
statistic,
supravieţuirea lotului fiind mai mare în
stadiile incipiente, deoarece valoarea lui p
este sub 0,0001, mult mai mică decât α
(0,050), iar curbele de supravieţuire KaplanMeier (Fig. 8) relevă rata de supravieţuire
mare a pacienţilor din stadiul I şi II.

SUPRAVIETUIRE (luni)
ADK G1

ADK G2

ADK G3

Fig. 7 Supravieţuirea lotului la 01.07.2010,
după grading.

În lotul analizat sunt pacienţi care au
avut una sau mai multe complicaţii, acestea
apărând în succesivitate, dependente una de
alta sau independente între ele. Rata generală
a complicaţiilor locale şi tehnice/septice a
fost de 20,14% (27 pacienţi), iar a celor
generale de 20,89% (28 pacienţi).
Morbiditatea postoperatorie după
chirurgia colo-rectală a fost reprezentată de:
supuraţii (8 cazuri-5,97%), abcese (6 cazuri4,47%), fistule anastomotice (5 cazuri3,73%), peritonite postoperatorii (5 cazuri3,73%), evisceraţii (4 cazuri-2,98%) ocluzii
postoperatorii (7 cazuri-5,22%), hemoragii
exteriorizate pe tuburile de dren (4 cazuri2,98%), embolii pulmonare (4 cazuri2,98%), accidente vasculare cerebrale( 3
cazuri- 2,24%), pneumonii (6 cazuri-4,47%),
infarct miocardic acut (8 cazuri-5,97%),
sepsis (6 cazuri-4,47%) etc. Mortalitatea
postoperatorie imediată a fost de 12 pacienţi
(8,9%).
Stadializarea TMN a lotului studiat a
evidenţiat 18 pacienţi în stadiul I, 73 pacienţi
în stadiul II, 3 pacienţi în stadiul III şi 40
pacienţi în stadiul IV. Remarcăm că media
intervalului liber de boală este de peste 60 de
luni pentru primele două stadii şi pentru cei
51 de pacienţi în viaţă, în timp ce pentru

Fig. 8 Supravieţuirea lotului la 01.07.2010, în
funcţie de stadiul TNM

La încheierea studiului în 01.07.2010,
din datele furnizate de Serviciul de Evidenţa
Populaţiei din municipiul Craiova, după
codurile numerice personale ale pacienţilor,
am remarcat că 51 de pacienţi din totalul de
134 rezecaţi (38,05%) erau în viaţă. Curba
Kaplan-Meier privind supraviețuirea globală
prezintă o valoare mai mare (aprox. 44%)
deoarece interpretează fiecare caz în parte la
împlinirea a 60 de luni de la intervenția
chirurgicală, valoarea reală de 38,05%
reprezentând surpaviețuirea întregului lot în
perioada
01.Ianuarie.2003-01.Iulie.2010.
(Fig. 9).
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Fig. 9 Supravieţuirea generală a lotului studiat la 01.07.2010.

Total
pacienţi
Femei
Barbaţi
Urban
Rural
<50 ani
50-70 ani
>70 ani
Tratament electiv
Tratament urgenţă
Colon drept
Colon stâng
Rect
Ulcerat
Infiltrativ
Vegetant
Tubular
Mucipar
Papilar
Forme particulare
ADK G1
ADK G2
ADK G3
ADK G4
Stadiul I
Stadiul II
Stadiul III
Stadiul IV

55
79
79
55
11
71
52
65
69
32
56
46
52
52
30
91
24
13
6
10
86
19
19
18
73
3
40

Tabel I Centralizator al lotului studiat.
Medie
Decese
În viaţă
supravieţuire
(%)
(%)
-luni31(56,3%)
24(43,6%)
49.800
52(65,8%)
27(34,1%)
47.613
46(58,2%)
33(41,7%)
51.136
37(67,2%)
18(33,7%)
44.612
4(36,3%)
7(63,6%)
67.545
42(59,1%)
29(40,8%)
53.195
37(71,1%)
15(28,8%)
38.230
24(36,9%)
41(63,0%)
70.761
59(85,5%)
10(14,4%)
28.764
18(56,2%)
14(43,7%)
53.958
31(55,3%)
25(44,6%)
51.006
34(73,9%)
12(26,0%)
41.496
37(71,1%)
15(28,8%)
45.374
30(57,6%)
22(42,3%)
47.885
16(53,3%)
14(46,6%)
55.602
59(64,8%)
32(35,1%)
47.926
14(58,3%)
10(41,6%)
46.073
7(53,8%)
6(46,1%)
48.231
3(50%)
3(50%)
22.500
1(10,0%)
9(90,0%)
81,333
51(35,37%) 35(64,62%)
55,642
12(63,15%) 7(36,84%)
36,105
19(100%)
0(0,0%)
4,947
7(38,8%)
11 (61,1%)
67.968
35(48,0)
38(52,0%)
62.516
1(33,3%)
2(66.6%)
17.000
40(100%)
0(0,0%)
13.375

4.599
3.658
3.735
4.393
8.018
3.933
4.444
3.087
3.364
6.054
4.538
4.503
4.434
4.790
6.108
3.442
7.500
6.074
2.376

Lim.
inf.
-luni40.786
40.444
43.814
36.001
51.830
45.486
29.519
64.710
22.172
42.092
42.112
32.670
36.684
38.497
43.630
41.180
31.372
36.326
17.843

Lim.
sup.
-luni58.814
54.783
58.457
53.223
83.261
60.904
46.941
76.812
35.357
65.825
59.899
50.321
54.064
57.272
67.574
54.672
60.773
60.136
27.157

2,963
7,321
0,839
5.802
3.182

49,835
21,757
3,302
56.596
56.279

61,45
50,453
6,592
79.341
68.752

2.341

8.786

17.964

Dev.
std.
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Datele epidemiologice, terapeutice şi
morfologice au fost centralizate, astfel încât
s-au putut face corelaţii ale acestora cu
rezultatele la distanţă în lotul analizat (Tabel
I).
DISCUŢII
La noi în ţară, la nivelul anului 2005,
incidenţa cancerului de colon ocupa locul 5
din totalul tumorilor maligne, pentru ca
împreună cu joncţiunea rectosigmoidiană să
deţină locul trei. Mortalitatea prin cancer de
colon ocupă locul patru din decesele prin
cancer în 2005 şi 2006, iar împreună cu
joncţiunea rectosigmoidiană mortalitatea
urcă pe locul trei. [8] În România, incidenţa
CCR creşte de la 7,62/100.000 locuitori în
2003, la 8,23/100.000 locuitori în 2005. Deşi
rapoartele la nivel mondial se fac unitar,
pentru cancerul colo-rectal se cunosc şi
cifrele separate pentru localizările neoplaziei
pe segmentele intestinului gros [9]. Astfel,
cancerul de colon apare de două ori mai
frecvent decât cancerul de rect [10, 11].
În intervalul 2003-2005 analizat
incidenţa cancerului colo-rectal după sex,
este mai mare la sexul masculin. Deşi sunt
constante de la un an la altul, aceste
diferenţe nu sunt suficient de mari pentru a
putea fi considerate semnificative statistic.
(log-rank: valoare calculată=0,875/valoare
critică=8,342; p=0,523;α=0,050) Femeile
sunt protejate mai bine de formele agresive
de cancer de colon, dar nu şi de rect până la
menopauză. Aceasta reflectă probabil
sensibilitatea diferenţiaţă a mucoasei
colonice şi rectale împotriva efectelor
anticancerigene declanşate prin activarea
receptorilor de beta-estrogeni. [12]
La persoanele care trăiesc în zone
urbane incidenţa cancerului colo-rectal este
mai mare. Observăm că în valori absolute şi
procentual, populaţia în viaţă din mediul
urban este mai mare la 60 de luni de la
momentul intervenţiei chirurgicale, dar
această diferenţă urban / rural nu este
semnificativă statistic (log-rank: valoare
calculată=0,543/valoare critică=3,841; p =
0,461; α=0,050).

După 60 de luni de la includerea în
studiu, populaţia urbană în viaţă este
procentual mai numeroasă decât cea rurală,
aceasta explicându-se şi prin faptul că gradul
de complianţă la schemele de tratament
oncologic chimio-radio-terapeutic este mai
mare pentru populaţia urbană. Deasemenea,
urmărirea periodică a acestei categorii de
pacienţi este mai bună, dar şi mai accesibilă.
Pe grupe de vârstă, incidenţa este mai
mare decât media la vârste peste 50 de ani şi
creşte exponenţial odată cu vârsta. [13]
Curbele de supravieţuire Kaplan-Meier şi
testele de semnificaţie demonstrează că
pentru pacienţii cu vârste diferite, valoarea
obţinută pentru p prin testul log-rank de
0,03, ambele mai mici decât pragul α de
0,05, putând afirma că există diferenţă
semnificativă a supravieţuirii în funcţie de
clasa de vârstă a pacienţilor.
Analizând
corelaţia
vârstă
–
localizarea neoplaziei am constatat că în
localizările pe colonul drept, incidenţa cea
mai mare este egal distribuită între
persoanele cu vârste cuprinse între 50 - 70
de ani şi cele peste 70 de ani; localizările
stângi au o incidenţă mai mare între 50-70
ani, iar în acelaşi interval de vârstă întâlnim
mai frecvent şi cancerul de rect. Testul chipătrat are valoarea de 2,366 cu un p= 0,669,
semnificativ mai mic decât referinţa α= 0,05.
Aceasta denotă lipsa unei corelaţii statistice
între intervalele de vârstă ale pacienţilor şi
localizarea neoplaziei. Pe plan mondial,
ultimele tendinţe arată creşterea incidenţei
cancerului de cec şi colon ascendent de la
5% la 36%, creşterea incidenţei cancerului
de colon transvers de la 15,8% la 17,2% şi
scăderea incidenţei cancerului sigmoidian de
la 36% la 33,4%. [14, 15]
În lotul nostru nu am constatat corelaţii
semnificative ale localizărilor proximale cu
sexul feminin (17 cazuri din 55; 30,90%), în
schimb asocierea localizărilor colo-rectale
distale cu sexul masculin este evidentă ( 64
de cazuri din 79; 81,01%). Deasemenea, nu
constatăm asocieri semnificative ale vârstei
înaintate (peste 70 de ani) cu localizările
proximale ale CCR (din 52 de pacienţi, 14
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au localizări proximale ale CCR; 26,92%).
[16]
Testele de comparaţie statistică ale
supravieţuirii pentru pacienţii operaţi de
urgenţă şi cei operaţi electiv, precum şi
curbele de supravieţuire Kaplan-Meier arată
că valoarea obţinută pentru p prin testul logrank este mult mai mică decât 0,0001,
putând afirma că există diferenţă foarte înalt
semnificativă privind supravieţuirea în
funcţie de momentul intervenţiei. (log-rank:
valoare
calculată=51,343/valoare
critică=3,841; p<0,0001; α=0,050). Pacienţii
supuşi unei operaţii în regim de urgenţă au o
rată şi durată medie de supravieţuire net
inferioare faţă de cei operaţi programat. [17,
18, 19] Intervenţia chirurgicală de urgenţă
pentru carcinomul colo-rectal este corelată
de o rată a rezecabilităţii mai mică şi rate
postoperatorii ale morbidităţii şi mortalităţii
mai mari, dar acceptabile, comparativ cu
intervenţia chirurgicală electivă. [20]
Testele de corelaţie între localizarea
CCR pe segmente mari şi durata de viaţă a
lotului au arătat că testului Chi pătrat are o
valoare de 28,697, aceasta fiind mai mare
decât 26,296, valoarea prag de semnificaţie
95% a acestui test. Constatăm deci o
influenţă directă între cei doi factori, fapt
evidenţiat statistic de valoarea lui p=0,026
mai mică decât limita de 0,05, ceea ce arată
că există o diferenţă semnificativă din punct
de vedere statistic între localizarea
carcinomului
şi
durata
de
viaţă
postoperatorie în CCR. Cancerele colice au
un prognostic mai bun decât cele rectale.
Există analize largi populaţionale ce
demonstrează că localizările neoplazice
sigmoidiene sunt diagnosticate în stadii
precoce, având un gradding mic, iar acestea
au o mortalitate specifică scăzută,
comparativ cu localizările proximale. [21]
Nu constatăm diferenţe semnificative
ale supravieţuirii din punct de vedere al
formelor macroscopice (log-rank p=0,351) şi
nici după formele microscopice întâlnite
(log-rank p=0,907), valorile lui p fiind mai
mari decât referinţa α de 0,050. În schimb,
gradding-ul
influenţează
semnificativ
supravieţuirea la distanţă a pacienţilor cu

cancer colo-rectal, valoarea lui p <0,0001
pentru testul log-rank fiind mult mai mică
decât α de 0,05. Aspectele macroscopice şi
microscopice ale piesei de rezecţie constituie
predictorii ai rezultatelor postoperatorii în
cancerul colo-rectal. Cu toate acestea,
grading-ul tumoral trebuie să fie evaluat
drept cel mai bun pattern prognostic. [22,
23]
După stadiul TNM, testul log-rank
evidenţiază acelaşi diferenţe foarte înalt
semnificative statistic, supravieţuirea lotului
fiind mai mare în stadiile incipiente,
deoarece valoarea lui p este sub 0,0001, mult
mai mică decât alpha (0,050), iar curbele de
supravieţuire Kaplan-Meier relevă rata de
supravieţuire mare a pacienţilor din stadiiile
I şi II (log-rank: valoare calculată=
128,654/valoare critică=7,815; p<0,0001;
α=0,050). Pentru radicalitatea intervenţiei
chirurgicale, categoria de T şi N, numărul
de ganglioni limfatici metastazaţi, gradul de
diferenţiere şi prezenţa invaziei vasculare şi
perineurale, constituie factori de risc
suplimentari de prognostic ai recurenţei
CCR. [24] Cancerul rectal pare a fi mai
predispus
la
metastaze
la
nivelul
ganglionilor limfatici decât cel colic, fapt
care are o importanţă clinică deosebită prin
faptul că augmentează stadializarea,
influenţând negativ rezultatele postoperatorii
şi prognosticul. [25]
Morbiditatea şi mortalitatea în această
formă de cancer depinde de foarte mulţi
factori printre care stadiul clinic la internare
(extensia locoregională şi la distanţă),
localizarea
tumorii
primitive
şi
a
eventualelor metastaze, metoda de tratament
chirurgical aplicată, tipul histopatologic
implicat, sensibilitatea neoplasmului la
metodele adjuvante de tratament radio şi
chimioterapie, statusul imunologic şi
biologic general al subiectului, vârsta
acestuia, natura şi numărul comorbidităţilor
asociate şi al afecţiunilor coexistente. Un rol
important în chirurgia de rezecţie colorectală privind rezultatele postoperatorii
imediate îi revine fistulei intestinale aceasta
generând o cerere considerabilă de resurse
spitaliceşti, deturnând aceste resurse de la
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populaţie. [26] Un studiu personal pe 329 de
pacienţi operaţi consecutiv a constatat o rată
totală a fistulelor anastomotice de 7,29% (24
pacienţi). La pacienţii cu fistulă, rata
morbidităţilor şi/sau a mortalităţii imediate
postoperatorii a fost 58,33% (14 pacienţi),
comparativ cu 37,04% (113 pacienţi) la cei
fără fistulă anastomotică. Rezultatele au fost
ajustate cu vârsta, sexul, rezecţia practicată
în urgenţă, site-ul tumorii, stadializarea.
Concluzia studiului a fost că apariţia fistulei
anastomotice are o asociaţie independentă şi
negativă în supravieţuirea globală. [27]
Screeningul de risc nutriţional poate fi
în măsură să prezică mortalitatea si
morbiditatea după o intervenţie chirurgicală
pentru cancer colo-rectal, de aceea "bagajul
biologic" al pacientului are o importanţă
covârşitoare
privind
rezultatele
postoperatorii imediate şi la distanţă. [28]
În ciuda creşterii incidenţei CCR
există mai multe motive de optimism
rezervat. Multe dintre leziuni sunt
diagnosticate în prezent într-un stadiu
incipient, iar aceasta este asociată cu o
creştere semnificativă a supravieţuirii. Boala
este fără îndoială tratată mai bine decât în
trecut, principala provocare pentru anii
următori fiind aceea de a realiza o reducere
susţinută a mortalităţii pentru neoplasmele
colo-rectale. [29] Sunt studii care relevă
faptul că rezecţia curativă şi stadiul incipient
la prezentare, sunt variabile independente
care influenţează prognosticul, iar site-ul
tumorii (colon sau rect) nu are nici o
corelaţie cu supravieţuirea. [30] Rezultatele
obţinute arată că supravieţuirea la 5 ani în
ansamblu este influenţată în special de
stadiu, dar şi de factorii care ţin direct sau
indirect tumora primară. Astfel, factorii de
prognostic care ar trebui să fie luaţi în
considerare pentru aprecierea supravieţuirii
şi pentru follow-up sunt: vârsta, stadiul
TNM,
gradding-ul
tumoral,
invazia
vasculară şi limfatică şi nivelul CEA
preoperator [31,32].
Comparând supravieţuirea lotului
studiat (38,05%) cu datele din literatură,
remarcăm că media supravieţuirii la 5 ani
după diagnosticarea CCR este de 62% în

Corea de Sud, 61% în Statele Unite ale
Americii şi 76% în Victoria, Australia.
Stadiul I are o supravieţuire de 92% (61,1%
în lotul nostru), stadiul II de 83% (52,0% în
lotul nostru), stadiul III de 54% (66,6% în
lotul nostru), iar stadiul IV sub 5% (0% în
lotul nostru).
CONCLUZII
Cancerul colo-rectal prezintă o
tendinţă de creştere a incidenţei şi a
prevalenţei în ultima perioadă. CCR se
situează pe primul loc între neoplaziile
digestive şi pe locul trei după cancerul
bronho-pulmonar si mamar. În judeţul Dolj
constatăm valori peste media pe ţară din
punct de vedere al incidenţei, prevalenţei şi
mortalităţii.
Adresarea pacienţilor la medic se face
de multe ori în stadii avansate de boală cu
complicaţii de tip ocluziv, perforativ sau
hemoragic, aceast fapt fiind evidenţiat şi de
raportul intervenţiilor chirurgicale electiv/
urgenţă cu valoare echiunitară.
Tratamentul chirurgical urmăreşte
rezecţia tumorală, fiind dictat de localizarea
tumorii, stadiul bolii, tipul histopatologic si
prezenţa
sau
absenţa
complicaţiilor.
Intervenţia chirurgicală se asociază terapiei
chimio-radioterapice.
Supravieţuirea generală în lotul studiat
de (38,05%) arată că rezultatele au fost bune,
ţinând cont de procentul ridicat de intervenţii
practicate de urgenţă şi în stadii avansate de
boală.
Introducerea
tehnicilor
noi
de
screening populaţional, creşterea nivelului
educaţional
al
populaţiei
privind
adresabilitatea la medic, aplicarea noilor
progrese ale chirurgiei laparoscopice şi un
corect management oncologic, pot fi premise
certe că rezultatele obţinute acum se pot
îmbunătăţi.
Factorii care contribuie la un
prognostic favorabil în CCR sunt sexul
feminin, mediul urban, vârsta sub 50 de ani,
absenţa
bolilor
asociate
sau
ale
complicaţiilor neoplazice, localizările colice,
tratamentul chirurgical electiv, formele
macroscopice vegetante şi microscopice
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papilare, gradul de diferenţiere G1 şi G2 şi
boală diagnosticată în stadiile TNM I şi II.
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