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HYPERTHERMIC INTRAPERITONEAL CHEMOTHERAPY WITH CYTOREDUCTIVE 

SURGERY FOR THE TREATMENT OF PERITONEAL CARCINOMATOSIS FROM 

COLORECTAL ORGIN (Abstract): Peritoneal carcinomatosis due to gastrointestinal 

malignancies has been considered a poor prognosis entity. Few prospective studies have shown 6 

to 12 months suvirval period for peritoneal carcinomatosis of colorectal cancer (CR) treated with 

systemic chemotherapy. New chemotherapeutic agents and monoclonal antibodies increased 

survival to 16-22 months. Despite this new systemic treatment most patients will die due to 

cachexia, peritonitis and/or intestinal occlusion. Normothermic or hyperthermic intraperitoneal 

chemotherapy, intraoperative or early postoperative became in the last three decades the standard 

treatment for several malignancies of peritoneum and it has proven effective in peritoneal 

carcinomatosis of colorectal and ovarian origin. The main drawbacks of this method is lack of 

studies to confirm the benefits. A long learning curve, high morbidity and mortality, lack of 

studies on quality of life and the high cost of this procedure appears to be the most important 

disadvantages of this method. Recent studies including carreful selected patients show a five year 

suvirval rate of 40%, median survirval period of 30 months, high morbidity (up to 60%) and a 

mortality up to 8%. Phase III trials on patients with peritoneal carcinomatosis from colorectal 

cancer treated with HlPEC are still ongoing. We present and review the latest results from the 

literature regarding the value of HIPEC in peritoneal carcinomatosis from colorectal origin.  
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INTRODUCERE 

Cancerul colorectal (CCR) are în 

Europa o incidență anuală de 415.000 cazuri 

[1]. Mortalitatea anuală este estimată la peste 

200.000 decese [1]. 

Carcinomatoza peritoneală (CP) este 

una din căile de diseminare ale cancerului 

CCR. Acest tip de evoluţie a CCR poate 

apare izolat fără metastaze sau adenopatii, 

uneori fiind rezultatul rupturii tumorii în 

peritoneu (spontan sau în timpul actului 

chirurgical). Nu are o simptomatologie 

particulară, tabloul clinic suprapunându-se 

pe cel al tumorii primitive. Cu toată 
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dezvoltarea tehnicilor de imagerie, datorită 

sensibilităţii şi specifictăţii reduse a 

examenelor imagistice volum-dependente în 

evidenţierea modificărilor de la nivelul 

seroasei peritoneale, CP este frecvent o 

descoperire intraoperatorie (Fig. 1). Aceleaşi 

dificultăţi sunt prezente şi în supravegherea  

postoperatorie a pacienţilor operați pentru 

CCR. 

 

 
 

Fig. 1 Carcinomatoză peritoneală metacronă la un 

pacient operat pentru cancer de colon drept 

(colecţia Prof. Dr. Viorel Scripcariu) 

 
EPIDEMIOLOGIE 

Incidenţa CP este estimată  

la aproximativ 4-10% din pacienţii cu CCR 

[2-4]. 

Într-un studiu retrospectiv [2] publicat 

în 2002 pe un lot de 3019 pacienţi operaţi 

pentru CCR Jayne şi colab. a identificat 349 

pacienţi (13%) care au prezentat CP. Din cei 

349 de pacienţi, 214 au prezentat CP 

sincronă iar 135 au prezentat CP metacronă 

tumorii primitive. Din cei 214 pacienţi cu 

CP sincronă 125 (58%) nu prezentau altă 

localizare detectabilă prin explorările 

imagistice deci localizarea peritoneală era 

unică iar din aceştia 80 prezentau CP 

limitată.  

Într-un studiu populaţional pe o 

perioadă cuprinsă între 1995 şi 2008, 

Lemmens şi colab. [3] au observat la un 

număr de 18.300 de pacienţi diagnosticaţi cu 

CCR 904 pacienţi cu CP sincronă 

reprezentând 4,8% din totalul cazurilor şi 

24% din pacienţii cu boală metastatică. Din 

pacienţii cu CP, 40% aveau peritoneul ca 

unică localizare. Analiza multivariată a 

relevat ca factori de risc pentru descoperirea 

CP sincrone stadiul T4 (risc de 4 ori mai 

mare decât T2), statusul ganglionar (risc 

scăzut de 10 ori la pacienţii cu N0 faţă de cei 

N+), gradul de diferenţiere, vârsta sub 60 de 

ani, varianta mucinoasă şi localizarea pe 

colonul drept).  

Recent, Segelman şi colab. [4] au 

publicat rezultatele unui studiu referitor la 

incidenţa CP la pacienţii diagnosticaţi cu 

CCR în regiunea Stockholm în perioada 

1995-2007. Existenţa unui Registru Naţional 

şi a unui Registru Regional în care sunt 

incluşi pacienţii cu CCR cu probabilitate 

minimă de pierdere din evidenţă a facilitat 

efectuarea acestui studiu. În cei 12 ani au 

fost diagnosticaţi, la o populaţie regională de 

aproximativ 2,1 milioane locuitori 11.200 

pacienţi cu CCR. Dintre aceştia, 924 pacienţi 

reprezentând 8,3% au prezentat CP sincronă 

sau metacronă: 4,3% din pacienţi aveau CP 

sincronă iar 4,5% au dezvoltat CP după 

intervenţiile chirurgicale. 
 

TRATAMENTUL „CLASIC” AL 

CP DE ORIGINE COLORECTALĂ 

(chimioterapie sistemică şi tratament 

chirurgical conservator) 

Puţinele studii prospective efectuate au 

arătat o supravieţuire medie în jur de 6 luni 

la pacienţii cu chimioterapie sistemică 

„clasică” şi tratament chirurgical paliativ, de 

citoreducţie sau/şi bypass. Este dificil de 

apreciat impactul chimioterapiei sistemice 

izolat sau asociat cu o intervenţie 

chirurgicală în CP de etiologie CCR, întrucât 

CP a fost mult timp considerată boală 

sistemică, incurabilă, iar tratamentul a fost 

raportat în studii împreună cu alte localizări 

metastatice sau boală avansată local şi 

nerezecabilă.  

Într-un studiu retrospectiv Pelz şi 

colab. [5] au comparat supravieţuirea 

pacienţilor în funcţie de chimioterapia 

primită. Au fost urmăriţi 1.920 pacienţi cu 

CCR operaţi pe o perioadă cuprinsă între 

1997-2006. Dintre aceştia, 240 (13%) au 

prezentat CP din care 98 (42%) sincronă şi 

142 (58%) metacronă. 38% din pacienţii cu 

CP aveau localizare unică limitată la 

peritoneu. Pacienţii cu CP au fost împărţiţi 
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în 3 loturi: fără chimioterapie, chimioterapie 

cu 5-Fluorouracil şi Leucovorin şi un lot ce 

includea şi Oxaliplatin sau irinotecan asociat 

sau nu cu agenţi biologici. Supravieţuirea 

medie a fost de 5 luni la cei fară 

chimioterapie, 11 luni la cei cu 5-

Fluorouracil şi Leucovorin şi 12 luni la cei la 

care s-a asociat Oxaliplatin sau Irinotecan, 

iar globală, pe întreg lotul, la 3 şi 5 ani a fost 

de 6 şi respectiv, 3%. Din punct de vedere 

statistic supravieţuirea a fost influenţată de 

efectuarea chimioterapiei, dar regimul 

utilizat nu a influenţat în final supravieţuirea. 

Acest rezultat este oarecum în contradicţie 

cu concluziile altor studii cu supravieţuire de 

până la 22 de luni în chimioterapia sistemică 

complexă ce include oxaliplatin sau 

irinotecan. 

Chirurgia conservatoare de by-pass, 

enterostomie, colostomie are un efect 

imprevizibil asupra supravieţuirii pacienţilor 

[6]. Aceştia decedează la câteva săptămăni 

postoperator. La complicaţiile bolii se 

adaugă şi posibilele complicaţii ale actului 

chirurgical. Tratamentul fistulelor şi 

complicaţiilor de tip peritonitic este dificil şi 

grevat de un prognostic sumbru. 

 

TRATAMENTUL CP PRIN 

CHIMIOTERAPIE SISTEMICĂ ŞI 

AGENŢI BIOLOGICI  

Odată cu progresele din bioinginerie 

care au permis sinteza la scară industrială, 

terapia cu agenţi biologici din clasa 

anticorpilor monoclonali a devenit din ce în 

ce mai folosită în tratamentul cancerelor 

avansate sau metastatice. În urma studiilor 

de biologie moleculară s-au evidenţiat mai 

multe potenţiale ţinte de atac în tratamentul 

tumorilor solide: inhibitori de factori de 

creştere derivat din endoteliu 

(Bevacizumab), inhibitori ai receptorului 

factorului de creştere derivat din epiderm 

(Cetuximab, Panitumumab), inhibitori ai 

receptorului extracelular al unei 

glicoproteine implicate în transportul 

transmembranar de Ca
2+

(Catumaxomab). 

În urma rezultatelor bune ale 

chimioterapicelor de clasă nouă în 

tratamentul CCR cu metastaze nerezecabile 

la nivel hepatic s-a încercat utilizarea 

acestora şi în tratamentul CP. Sunt puţine 

studii referitoare la adiţia agenţilor biologici 

în tratamentul CP de origine CCR şi loturile 

de pacienţi incluse în studii în general nu 

depăşesc 50 de pacienţi. 

Într-un studiu retrospectiv pe un lot de 

50 de pacienţi [7] supravieţuirea medie a fost 

de 12 luni în lotul de pacienţi trataţi cu 5 

Fluorouracil şi Oxaliplatin şi 17 luni la 

pacienţii care au primit în plus şi agenţi 

biologici. La pacienţii la care agenţii 

biologici au fost introduşi ca primă linie 

terapeutică supravieţuirea a fost de 22 luni.  

Un alt studiu [8] a evaluat retrospectiv 

50 de pacienţi cu CP CCR trataţi cu diverse 

scheme de chimioterapie sistemică. La 22 de 

pacienţi în tratament au fost incluşi şi agenţi 

biologici. Pacienţii cu agenţi biologici au 

avut o supravieţuire medie de 18 luni, 

semnificativ mai bună decât a pacienţilor 

trataţi fără agenţi biologici. La pacienţii la 

care agenţii biologici au fost introduşi în 

prima linie de tratament, supravieţuirea 

medie a fost de aproximativ 23 de luni. 

 

TRATAMENTUL CP PRIN 

CHIRURGIE DE CITOREDUCŢIE ŞI 

CHIMIOTERAPIE NORMO- ŞI HIPER-

TERMICĂ INTRAPERITONEALĂ 

Administrarea intraperitoneală a 

citostaticelor concomitent (Fig. 2) cu 

citoreducţia tumorală optimală (Fig. 3), care 

are drept obiectiv disecţia tuturor aderenţelor 

de la vechile intervenţii şi ablaţia maselor 

tumorale în aşa fel încât rezidiul tumoral să 

fie mai mic de 2-3 mm grosime, a fost 

propusă pentru a creşte concentraţia locală a 

chimioterapeuticului limitând toxicitatea 

sistemică pentru că studiile in vitro au arătat 

că citostaticele administrate în circulaţia 

sistemică depăşesc greu bariera 

peritoneoplasmatică [9]. 

În 1995 Sugarbaker şi colab. [10] au 

publicat primele rezultate ale chimioterapiei 

normotermice intraperitoneale pe un lot de 

181 pacienţi operaţi pentru CP de origine 

CCR (51 pacienţi) şi apendiculară (130 

pacienţi). Autorii au identificat ca factori 

prognostici negativi originea colonică, 
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statusul ganglionar, diferenţierea tumorală şi 

extensia CP. Pentru pacienţii cu origine 

CCR, cu citoreducţie incompletă autorii au 

raportat o supravieţuire la 3 ani de 20%, 

semnificativ mai mică decât supravieţuirea 

celor la care s-a practicat o citoreducţie 

completă (60%). 
 

 
 

Fig. 2 Chimioterapie hipertermică în sistem abdomen 

închis (colecţia Dr. Marcello Deraco) 
 

 
 

Fig. 3 Peritonectomie pelvină la un pacient cu 

carcinomatoză peritoneală cu punct de plecare tumoră 

de joncţiune rectosigmoidiană  

(colecţia Dr. Marcello Deraco) 
 

Există un singur studiu [11] 

randomizat, finalizat până în prezent, 

referitor la CP cu origine CCR, trataţi prin 

chimioterapie hipertermică intraperitoneală 

(CHIP) care include 105 pacienţi operaţi în 

perioada februarie 1998 - august 2001. 

Criteriile de includere au fost: diagnostic 

histologic de CP de origine CCR, absenţa 

metastazelor hepatice sau extra-abdominale, 

vârsta sub 71 de ani, status de performanţă 

acceptabil, cu funcţia renală, hepatică şi 

medulară în limite normale. 

Pacienţii au fost împărţiţi în două 

loturi, randomizate, pentru tratamentul 

standard şi respectiv pentru tratamentul 

experimental (CHIP). Pacienţii din grupul 

standard (51 de pacienţi după randomizare) 

au fost operaţi doar în caz de apariţie a unor 

complicaţii (în această situaţie s-a practicat o 

intervenţie paliativă - by-pass, stentare şi rar 

rezecţie), iar 44 au primit chimioterapie 

sistemică după standardul acelei perioade 

din Olanda - 5-Fluorouracil şi Leucovorin. 

Cei 54 de pacienţi din grupul CHIP, au fost 

operaţi practicându-se citoreducţie tumorală 

la 49 de pacienţi asociată CHIP pe o 

perioadă de 90 de minute cu Mitomicină-C. 

Ulterior, o parte din aceşti pacienţi (33 

pacienţi) au efectuat chimioterapie sistemică 

după aceeaşi schemă (5-Fluorouracil şi 

Leucovorin). Toţi pacienţii au fost ulterior 

reevaluaţi la fiecare 3-6 luni. Rezultatele 

studiului au arătat o supravieţuire mediană 

de 12 luni în braţul cu chimioterapia 

sistemică şi tratament chirurgical paleativ şi 

de 22 de luni în braţul CHIP deci un 

beneficiu de aproximativ 10 luni.  

Au fost aduse unele reproşuri aduse 

acestui studiu. Unul dintre ele se referă la o 

rată înaltă a morbidităţii şi mortalităţii 

postoperatorii: morbiditatea de gradul IV de 

45% (cu 15% fistule intestinale, pancreatită 

2%, insuficienţă renală 6%) şi respectiv, 

mortalitate de 8%. Studiile ulterioare au 

arătat o scădere a morbidităţii şi mortalităţii 

prin ajustarea dozelor de chimioterapic 

intraperitoneal şi ameliorarea tehnicii 

chirurgicale odată cu parcurgerea curbei de 

învăţare [12]. Un alt reproş a fost includerea 

în studiu a pacienţilor cu cancere 

apendiculare care au un prognostic mai bun, 

dar aceştia au fost în număr sensibil mai 

mare în braţul clasic al studiului influenţând 

astfel mai puțin supravieţuirea în braţul 

experimental. Markman [13] reproşează 

designul studiului: autorii ar fi trebuit să 

evalueze comparativ între citoreducţie 

tumorală optimală şi chimioterapie sistemică 

într-un lot şi în celălalt lot citoreducţie 

tumorală optimală şi chimioterapie 

intraperitoneală şi apoi chimioterapie 

sistemică. 
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În 2010 Glehen şi colab. [14] au 

prezentat rezultatele unui studiu multicentric 

ce includea 22 de spitale din Franţa în care 

din 1290 de pacienţi trataţi prin CHIP, 523 

erau cu CP de origine CCR. Pe lângă pacieţii 

cu CP de origine CCR au fost incluşi în 

studiu şi 301 pacienţi cu pseudomixoma 

peritonei, autorii specificând astfel clar 

etiologia diferită a CP a două entităţi cu 

prognostic diferit. Restul pacienţilor 

prezentau CP de etiologie gastrică - 159 de 

pacienţi, adenocarcinom apendicular - 50 de 

pacienţi şi 88 cu mezoteliom peritoneal 

difuz. Pe întreg lotul, 90% dintre pacienţi 

aveau statusul de performanţă (O.M.S.) de 0 

sau 1. La 34% dintre cazuri CP a fost o 

descoperire intraoperator. 19% din pacienţi 

au fost examniaţi pentru dureri abdominale. 

La 10% a fost decelată în urma unor 

examene imagistice de rutină. La mai puţin 

de 10% din pacienţi, diagnosticul a fost pus 

cu ocazia unor complicaţii (3,7% ocluzii  

intestinale, apendicite sau peritonite 1%, 

hernii simptomatice 1,5%). Alte motive de 

prezentare ale pacienţilor cu CP au fost 

creşterea circumferinţei abdominale la 10%, 

fatigabilitate şi scădere ponderală la 5%, 

creşterea valorii markerilor tumorali la 2% 

din pacienţi. Pentru pacienţii operaţi cu CP 

de origine CCR, mediana supravieţuirii a 

fost de 30 de luni, iar supravieţuirile la 3 şi 5 

ani au fost de 41 şi respectiv 26%. Analiza 

univariată efectuată a relevat ca factori de 

prognostic negativi vârsta pacienţilor peste 

61 de ani, prezenţa metastazelor hepatice, 

sexul masculin, statusul de performanţă 

precar, experienţa centrului în care a  

fost efectuată procedura, interesarea 

limfonodulilor, chimioterapia preoperatorie, 

tipul de chimioterapie perioperatorie 

efectuată, utilizarea oxaliplatinului, durata 

perfuziei şi calitatea citpreducţiei. 

Elias şi colab. [15] au prezentat în 

2011 rezultatele unui studiu referitor la 

incidenţa şi tratamentul CP după chirurgia 

electivă la persoanele apreciate cu risc 

pentru dezvoltarea CP. Pe un lot de 41 de 

pacienţi operaţi pentru CCR pe care autorii i-

au considerat de risc pentru dezvoltarea CP 

(CP limitată complet rezecată, tumori 

Krukenberg rezecate odată cu tumora de 

colon şi tumori perforate în timpul disecției) 

şi la care examenul CT şi markerii tumorali 

erau în limite normale neridicând 

suspiciunea de boală recidivată, practică 

relaparotomie la aproximativ 1 an. La 23 de 

pacienți autorii au evidenţiat CP. Toţi cei 41 

de pacienţi au fost tratați prin CHIP asociată 

la cei 23 cu CP evidentă şi cu peritonectomie 

şi citoreducție. Supravieţuirea şi absenţa 

semnelor de boală la 5 ani a fost de 90% şi 

respectiv 43%. Un singur pacient a decedat 

postoperator la 69 zile după intervenţie. 

Concluzia autorilor a fost că o intervenţie 

second-look la pacienţii cu risc să dezvolte 

CP ar aduce beneficii oncologice limitând 

morbiditatea postoperatorie. 

În prezent sunt în desfăşurare mai 

multe studii de fază II şi III referitoare la CP 

de origine CCR.  

ProphyloCHIP (ClinicalTrials.gov 

Identifier NCT-01226394) este un trial 

randomizat multicentric francez în curs de 

recrutare de pacienţi după intervenţii cu viză 

curativă pe tumori CR cu risc de dezvoltare 

de CP. Autorii studiului ProphyloCHIP au 

propus ca după intervenţia chirurgicală şi 

chimioterapia sistemică efectuată cu 5-

Fluorouracil, Leucovorin şi Oxaliplatin timp 

de 6 luni pacienţii să fie reevaluaţi la 6-8 

luni de la terminarea chimioterapiei. 

Pacienţii fără semne de recidivă peritoneală 

la examenul CT şi fără creşteri ale valorilor 

markerilor vor fi randomizaţi în două loturi. 

Lotul standard este format din pacienţi care 

vor fi urmăriţi şi vor fi operaţi doar în cazul 

apariţiei semnelor de CP sau metastaze în alt 

teritoriu. Lotul experimental este format din 

pacienţi la care se practică o laparotomie 

exploratorie şi dacă este prezentă CP se 

practică citoreducţie tumorală şi CHIP iar 

dacă nu există CP se practică doar CHIP. 

Studiul urmăreşte să evalueze difereţele de 

supravieţuire la 3 şi 5 ani între cele două 

loturi de pacienţi. 

În 2010, National Institute for Health 

and Clinical Excellence din Marea Britanie 

(http://www.nice.org.uk/guidance/IPG331/ 

PublicInfo) a recomandat ca chimioterapia 

hipertermică intraperitoneală să poată fi 
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considerată o alternativă la tratamentul 

sistemic la pacienţii cu CP de origine CCR şi 

a încurajat efectuarea de studii clinice în 

acest sens. De asemenea, ghidurile 

terapeutice franceze [16] începând din 2010 

recomandă procedura complexă ca terapie 

individualizată la pacienţii atent selecţionaţi 

cu CP de origine CCR. 

 

CP DESCOPERITĂ INCIDENTAL 

Nu există un consens asupra terapiei 

optime a CP de origine CCR la pacienţii la 

care explorările iniţiale nu indicau prezenţa 

acesteia. Atunci când este descoperită în 

timpul intervenţiilor pentru CCR 

recomandările [17] depind de aspectul 

intraoperator. Pentru tumorile neobstructive, 

cu carcinomatoză limitată cea mai bună 

opţiune terapeutică ar fi limitarea 

intervenţiei la biopsiere, înregistrarea 

localizării CP şi trimiterea pacientului pentru 

evaluarea de către o echipă multidisciplinară 

cu experienţă în CHIP. Pentru pacienţii la 

care intervenţia este făcută în urgenţă 

(perforaţie, hemoragie, ocluzie) indicaţia 

este de rezecţie colonică sau colostomie în 

amonte şi limitare a disecţiei peritoneale 

pentru a facilita o intervenţie cu intenţie 

curativă ulterioară. 

 

CITOREDUCŢIE TUMORALĂ 

FĂRĂ CHIP 

Nu se cunosc efectele chimioterapiei 

sistemice la pacienţii cu CP cu origine CCR 

la care s-a practicat o citoreducţie tumorală 

optimală. Într-un articol publicat în 2012 

Matsuda şi colab. [18] au evaluat 

retrospectiv 149 pacienţi cu CP cu origine 

CCR operaţi în perioada 1997-2008. Dintre 

aceşti pacienţi, 31 au fost diagnosticaţi cu 

CP sincronă şi la ei s-a practicat citoreducţie 

tumorală completă şi peritonectomii parţiale 

până la absenţa vizualizării de depozite 

tumorale intraperitoneale, ulterior 

administrându-se chimioterapie sistemică.  

La niciun pacient nu s-a practicat 

chimioterapie intraperitoneală. Din aceşti 31 

de pacienţi 24 au prezentat recidivă 

tumorală.  

Supravieţuirea la 5 ani a fost de 36% la 

pacienţii cu citoreducţie completă. 77% din 

pacienţii operaţi au dezvoltat boală 

extraperitoneală. 

 

SELECŢIA PACIENŢILOR 

PENTRU CHIP 
Selecţia pacienţilor cu CP de origine 

CCR pentru CHIP nu este uşoară. Decizia de 

tratament chirurgical nu ar trebui să aparţină 

unui singur medic, ea ar trebui să fie luată în 

consens de către echipa multidisciplinară 

care urmăreşte pacientul [19].  

Nu există un algoritm care să selecteze 

secvenţa terapeutică adecvată şi care să 

permită selecţia pacientului şi nici studii 

despre chimioterapia cu intenție de 

neoadjuvanţă. Decizia trebuie să ţină cont de 

riscuri şi de rezultatele obţinute imediat şi 

măcar pe termen mediu şi este strâns legată 

de curba de învățare [12]. 

Piso şi colab. [20] au stabilit criterii 

orientative de selecţie şi de respingere 

pacienţilor cu CP propuşi pentru intervenţie 

chirurgicală identificând factori legaţi de 

tumoră şi factori legaţi de pacient: 
 

1) Factori legaţi de tumoră: localizarea 

tumorii primitive (prognostic mai prost 

pentru cele rectale), tip şi grading 

histologic, afectarea extra-abdominală, 

boala metastatică, prezenţa 

metastazelor limfoganglionare para-

aortice, Peritoneal Cancer Index [21] 

(în baza mai multor studii retro-

spective recomandarea este să fie 

propuşi pentru intervenţia chirurgicală 

acei pacienţi cu un indice mai mic de 

10-12), interesarea intestinului subţire, 

interesarea ligamentului hepatogastric, 

stenoza biliară sau ureterală, răspunsul 

la chimioterapia sistemică anterioară. 
 

2) Factori legaţi de pacient: statusul de 

performanţă, comorbidităţile, calitatea 

vieţii presupusă postoperator. 
 

3) Factori ce ţin de personalul medical: 

curba de învăţare şi experienţa echipei 

chirurgicale. 
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CHIRURGIE DE CITOREDUCŢIE 

ASOCIATĂ CHIP: MORBIDITATE ŞI 

MORTALITATE 

CHIP este o intervenţie complexă, cu 

durată ce poate depăși 10 ore, cu necesitatea 

uneori de rezecţii multiviscerale, cu risc de 

tulburări de coagulare ce pot necesita 

administrarea sânge şi plasmă în cantități 
mari, la care se adaugă consecinţele 

chimioterapiei intraperitoneale şi ale 

hipertermiei. CHIP are deci o rată ridicată de 

morbiditate şi mortalitate postoperatorieceea 

ce ridică semne de întrebare asupra 

raportului risc / beneficii pentru pacienţi cu 

CP [22]. 

În centrele cu experienţă mortalitatea 

este de 2-3% iar morbiditatea de 25-40% 

[23-25]. Cele mai frecvente complicaţii 

chirurgicale includ: dehiscenţele 

anastomotice, perforaţiile intestinale, ileusul 

prelungit, pancreatita, sepsisul intra-

abdominal, hemoragia postoperatorie, 

embolia pulmonară, insuficienţa renală, 

toxicitatea hematologică.  

Creşterea numărului de intervenţii 

efectuate ameliorează rata de morbiditate şi 

mortalitate fiind raportate serii cu mortalitate 

zero şi mobiditate de 20-30% în centrele cu 

peste 100 de cazuri operate [26]. După 

Verwaal rata de complicaţii este mai mare cu 

cât extensia CP este mai mare deoarece 

aceasta presupune o intervenţie mai de 

anvergură [11].  

 

CALITATEA VIEŢII DUPĂ CHIP 

Una dintre principalele obiecţii la 

tratamentul complex al CP este cea 

referitoare la calitatea vieţii pacienților în 

perioada postoperatorie. Este îndoielnic că 

un pacient vârstnic cu o colectomie totală, 

enterectomie întinsă şi gastrectomie totală cu 

absenţa tumorii reziduale după o intervenţie 

chirurgicală va avea o bună calitate a vieţii. 

Pe de altă parte un pacient de 40 de ani cu o 

peritonectomie parietală şi o colectomie 

limitată pentru CP de origine CCR are toate 

şansele ca la 12 luni postoperator să 

desfăşoare activităţi compatibile cu vârsta 

sa. McQuellon şi colab. [27] într-un studiu 

efectuat pe un lot de 64 de pacienţi operaţi 

pentru CP de cauză digestivă, utilizând 

formularele de calitatea vieţii FACT-C, a 

notat că imediat postoperator calitatea vieții, 
statusul emotional și cel fizic sunt în scădere 

progresivă până la 3 luni iar ulterior, se 

remarcă o îmbunătăţire a calităţii vieţii până 

la 1 an (74% din pacienţi sunt capabili la 12 

luni postoperator să desfăşoare singuri peste 

50% din activitatea cotidiană față de 19% 

din pacienți la 3 luni). 

 

COSTUL CHIP 

Sunt puţine studii referitoare la costul 

intervenţiilor chirurgicale în contextul CHIP. 

Este dificil de apreciat preţul necesar pentru 

prelungirea supravieţuirii cu câteva luni sau 

necesitatea modificării schemelor de 

tratament post CHIP. Metodologia de calcul 

a costului intervenţiilor este una dificilă, cu 

luarea în calcul a tuturor costurilor pe durata 

spitalizării iar în unele cazuri costul pe 

intervenţie pare exagerat depășind 130.000 

euro. 

Într-un studiu publicat în 2003 

Bonastre şi colab. [28] estimează un cost 

mediu de 38.000 euro per pacient operat şi o 

rambursare din partea statului francez de 

20.000 euro per pacient rezultând un deficit 

de 18.000 euro la fiecare pacient. În 2008 

aceeaşi autori publică o analiză retrospectivă 

pe un lot de 93 de pacienţi operaţi prin 

CHIP. Autorii estimează o prelungire a 

supravieţuirii la aceşti pacienţi cu 

aproximativ 9 luni per pacient şi estimează 

costul prelungirii cu un an a vieţii la 58.000 

euro. 

Într-un articol din 2010 Killian şi 

colab. [29] pe un lot de 18 pacienţi operaţi la 

Spitalul Universitar Charite din Berlin 

evaluează costul mediu de spitalizare la 

21.000 euro (o spitalizare medie în secţia 

reanimare de 6 zile). 

 

CURBA DE ÎNVĂŢARE ÎN CHIP 

ŞI CHIRURGIA CITOREDUCTIVĂ 

Numeroase studii au arătat că 

prognosticul oncologic al pacienţilor 

depinde de experienţa chirurgului [30]. 

Curba de învăţare nu se referă numai la 

efectuarea unei intervenţii chirurgicale, în ea 
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sunt incluse practic toate procedurile 

efectuate de chirurg în selecţia pacienţilor, 

selecţia secvenţei terapeutice, management 

intra- şi postoperator, anestezie, reanimare, 

nursing postoperator, suport nutriţional și 

tratarea complicațiilor. 

Smeenk şi colab. [12] consideră că 

vârful curbei de învăţare este atins după 

aproximativ 130 de cazuri. Autorii au 

observat o reducere a morbidităţii de la 71% 

la 34%, o scădere a duratei de spitalizare de 

la 24 la 17 zile şi o creştere a procentului de 

pacienţi cu citoreducţie completă de la 35 la 

65% pe un lot de 323 pacienţi operaţi pentru 

CP de origine CCR sau apendiculară 

împărţind pacienţii în 3 loturi funcţie de 

perioada de timp în care au fost operaţi. 

Mortalitatea postoperatorie a scăzut de la 8% 

la 4% după primii 75 de pacienţi operaţi. 

Una din explicaţiile autorilor pentru 

rezultatele mai bune în timp este legată de o 

selecţie mai riguroasă a pacienţilor 

excluzând pacienţi cu CP extinsă la 6-7 

regiuni abdominale - dificilă de citoredus 

complet şi cu risc de complicaţii 

postoperatorii datorită exciziilor necesare 

pentru o citoreducţie optimală. 

Una din consecinţele practice ale 

studiului curbei de învăţare pentru 

intervenţiile de mare amploare în afecţiuni 

chirurgicale relativ rare este necesitatea 

centralizării cazurilor [31]. Cazurile dificile, 

cu potenţial de morbiditate şi mortalitate 

ridicat ar trebui operate în centre specializate 

de un număr limitat de chirurgi cu 

experiență în domeniu care au depăşit curba 

de învăţare şi care au început primele cazuri 

asistaţi de experţi în domeniu. Rolul 

turorelui este de a scurta această curbă de 

învăţare. Pentru iniţierea unui program nou 

într-o instituţie probabil că cea mai bună 

strategie este instruirea participanţilor din 

acel program într-un centru de referinţă în 

acel domeniu și apoi efectuarea primelor 

intervenţii ajutat de acel tutore. 
 

CONCLUZII 

Nu există un tratament standard în CP 

de origine CCR, diferitele metode de 

tratament fiind discutate în funcţie de 

particularităţile clinice, imagistice şi 

biologice ale pacientului.  

Odată cu apariţia unor noi clase de 

chimioterapice prognosticul în CP de origine 

CCR s-a îmbunătăţit dar în ciuda răspunsului 

iniţial favorabil marea majoritate a 

pacienţilor prezintă recidivă tumorală iar 

supravieţuirile la 5 ani sunt foarte rare.  

Chimioterapia intraoperatorie normo-

termică, apoi în condiţii de hipertermie a 

devenit o alternativă la chimioterapia 

sistemică cu intenţie paleativă. Ideea de a 

pune în contact direct celulele tumorale cu 

agentul chimioterapic a trebuit să parcurgă 

mai multe etape pentru a fi acceptată. 

În România, deşi există preocupări 

pentru tratamentul CP [32], nu sunt înfiinţate 

centre în care procedura complexă să fie 

folosită frecvent. Prin înfiinţarea unor astfel 

de centre, un număr limitat de pacienţi cu CP 

de etiologie CCR (estimat prin aproximaţie 

în baza studiului lui Jane şi colab. [2] la 

aproximativ 240 de cazuri/an), pseudo-

mixoma peritonei şi mezoteliom peritoneal 

difuz ar putea beneficia de un tratament în 

urma căruia prognosticul ar fi îmbunătăţi sau 

ar putea fi chiar vindecaţi. 
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