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TRIPLUL ABORD IN CHIRURGIA CANCERULUI
ESOFAGIAN
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TRIPLE APPROACH IN ESOPHAGEAL CANCER SURGERY (Abstract): BACKGROUND:
Surgical resection remains the main goal for patients with localized esophageal cancer. It is
justified only when it can be achieved with low rates of morbidity and mortality. The best option
in terms of surgical approach and resection’s completeness is the triple approach described by
McKeown. METHODS: We performed an observational study on the patients operated for
esophageal carcinoma using the triple approach from 2002 until 2012. Different data as
demographic, clinical, operative and pathological data were recorded and statistically analyzed.
RESULTS: We included 31 patients with a mean age of 62.5 years (range 39-76). The tumor site
was in 26 cases (83.8%) to the middle esophagus and in 5 cases (16.2%) to the lower esophagus.
Mean ICU stay was 7.9 days (range 4-25). Overall morbidity was 61.3%; 15 patients (48.4%)
developed pulmonary complications. Most of the cases (80.6%, n=25) were considered as stage
III at pathological exam. CONCLUSIONS: Triple approach of esophageal cancer is a technical
demanding intervention that provides the best chance for oncological resection of esophageal
cancer. Achieving  low rates of morbidity and mortality depends of patients’ selection, the
accuracy of operative technique and the multidisciplinary approach involving surgeon,
anesthesiologist, nutritionist, oncolog and nursing support.
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INTRODUCERE
In tratamentul cancerului esofagian au

fost dezvoltate o multiple tehnici
chirurgicale; acestea se diferenţiază în
principal prin calea de abord: tehnici
transhiatale şi transtoracice.

Alegerea căii de abord se realizează în
funcţie de o serie de variable: tipul de
patologie (benignă, malignă), localizarea
tumorii, antecedentele chirurgicale ale
pacientului, tratamentul neoadjuvant
(radioterapia şi chimioterapia),extensia
chiurajului ganglionar preconizata se
efectua, comorbidităţile pacientului şi nu în

ultimul rând, de experienţa şi de preferinţa
echipei chirurgicale [1].

Esofagectomia transtoracică poate fi
efectuată prin toracotomie dreaptă sau
stângă. Tumorile esofagului superior şi
mediu, îngeneral sunt abordate prin
toracotomie dreaptă, iar cele ale esofagului
inferior prin toracotomie stângă sau abord
mixt toraco-abdominal.

Tehnica Ivor Lewis combină o
laparotomie mediană cu toracotomia dreaptă
pentru a permite rezecţia esofago-gastrică,
limfadenectomia mediastinală şi abdominală
şi reconstrucţia cu stomac [2].
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Triplul abord descris şi introdus de
McKeown [3] se realizează prin laparotomie
cu mobilizarea stomacului şi pregătirea
grefonului gastric, urmată de toracotomie
dreaptă cu disecţie esofagiană şi
limfadenectomie mediastinală; ultimul timp

este reprezentat de cervicotomie
ascensionarea grefonului şi anastomoză
cervicală eso-gastrică.

Tehnicile transhiatale utilizate iniţial
de Gray Turner, apoi reintroduse de Orringer
şi Sloan [4] implică laparotomie mediană cu
mobilizarea stomacului, limfadenectomie
celiacă şi mediastinală inferioară
transhiatală, disecţia esofagului inferior,
cervicotomie stângă şi disecţie „oarbă” a
esofagului superior, stripping esofagian şi
anastomoză eso-gastrică cervicală.

Pentru tumorile joncţiunii eso-gastrice
se utilizează abordul mixt toraco-abdominal
popularizat de Sweet [5], Garlock şi Klein ce
permite  o expunere excelentă a esofagului
distal, joncţiunii eso-gastrice şi a stomacului.

Lucrarea de faţă încearcă să pună în
evidenţă indicaţiile, detaliile de tehnică şi
rezultatele postoperatorii imediate ale
triplului abord în chirurgia cancerului
esofagian.

MATERIAL ŞI METODĂ
S-a realizat un studiu retrospectiv

observaţional în care au fost incluşi pacienţii
operaţi pentru cancer esofagian în perioada
2002-2012 în Clinica a III-a Chirurgie
Spitalul „Sf. Spiridon” şi Institutul Regional
de Oncologie Iaşi; dintre aceştia au fost
selectaţi pacienţii la care s-a utilizat triplul
abord (toracotomie dreaptă, laparotomie
mediană si cervicotomie stângă).

Tehnica operatorie a presupus
efectuarea de primă intenţie a unei
toracotomii drepte postero-laterale în spaţiul
VI sau VII intercostal drept, ventilaţie
unipulmonară stângă, ligatura crosei venei
azygos, incizia  pleurei mediastinale  stângi
cu disecţia esofagului mediastinal, inferior
până la nivel diafragmatic şi cranial până la
nivelul aperturii toracice superioare, excizia
ganglionilor periesofagieni, subcarinali şi în

funcţie de localizarea tumorală, a
ganglionilor recurenţiali drepţi (Fig. 1).
Timpul toracic al intervenţiei se termină cu
dublu drenaj pleural activ, re-expansionarea
pulmonului drept şi refacerea peretelui
toracic în planuri anatomice.

Fig. 1 Toracotomie dreaptă cu disecţia esofagului şi
limfadenectomie mediastinală

Pacientul este rotat în decubit dorsal şi
se continuă cu laparotomie mediană, disecţia
stomacului cu prezervarea arcadei gastro-
epiploice şi a arterei pilorice, ligatura la
origine a arterei coronare cu limfadenectomie
celiacă, realizarea de rutină a piloroplastiei,
secţionarea membranei esofagiene.

Timpul cervical al intervenţiei constă
în cervicotomie „cross-hockey” stângă,
disecţia esofagului cervical, secţionarea
acestuia şi extragerea piesei operatorii prin
hiatusul esofagian (Fig. 2), urmată de
secţionarea micii curburi gastrice şi
ascensionarea grefonului la nivel cervical şi
anastomoza eso-gastrică; aceasta s-a realizat
cu fire separate, monoplan.

Drenaj cervical şi abdominal şi
efectuarea de rutină a jejunostomiei de
alimentaţie încheie intervenţia chirrugicală.

S-au urmărit multipli parametri:
localizarea tumorii, stadiul tumoral, radio-
chimioterapia neoadjuvantă, statusul
funcţional cardiac şi respirator, durata
actului chirurgical, durata de spitalizare în
secţia de Terapie Intensivă şi durata generală
de spitalizare, complicaţiile postoperatorii
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generale şi cele legate direct de actul
chirurgical, date histo-patologice.

Toate aceste date au fost codificate
alfa numeric, incluse într-o bază de date MS
Excel şi prelucrate statistic.

Fig. 2 Disecţia stomacului cu limfadenectomie la
nivelul trunchiului celiac, evaluarea vascularizaţiei
grefonului, secţionarea esofagului cervical şi extracţia
piesei transhiatal.

REZULTATE
În perioada 2002–2012 au fost

internaţi în Clinica III Chirurgie Spitalul „Sf.
Spiridon” şi în Clinica I Chirurgie, Institutul
Oncologic Iaşi un număr de 190 de pacienţi
diagnosticaţi cu neoplasm esofagian,  din
care, la 132 s-a practicat o intervenţie
paliativă pentru sindromul disfagic
(gastrostomie, jejunostomie de alimentaţie
sau by-pass chirurgical al esofagului
tumoral). În 58 de cazuri s-a practicat o
intervenţie cu viză curativă (esofagectomie
transtoracică sau transhiatală). Din punct de
vedere al căii de abord, s-a preferat abordul
transhiatal în 34,5% (n=20) şi respectiv,
transtoracic în 65,5% (n=38): esofagectomie
tip Ivor Lewis în 7 cazuri şi tip McKeown la
31 pacienţi, grup care reprezintă obiectul
prezentului studiu. Vârsta medie a
pacienţilor din studiu a fost de 62,5±11,2 ani
(limite 39-76 ani). Diagnosticul a fost
precizat preoperator la majoritatea
pacienţilor prin examen endoscopic cu
biopsie în cadrul investigării unui sindrom
disfagic;  într-un  singur caz diagnosticul  a
fost efectuat în urma unei endoscopii

digestive superioare efectuate în cadrul
urmăririi unui pacient cu achalazie
esofagiană.

Protocolul de stadializare pre-
operatorie a presupus efectuarea examenului
computer tomografic toraco-abdominal în
toate cele 31 de observaţii, a examenului
baritat eso-gastric pentru evaluarea
topografiei tumorale, a întinderii acesteia şi a
morfologiei stomacului.

La toţi pacienţii s-au efectuat probe
funcţionale respiratorii care au arătat
prezenţa unei disfuncţiei respiratorii
moderate la 41,9% (n=13): de tip obstructiv
în 3 cazuri şi de tip mixt la 10 pacienţi. De
menţionat că pacienţii cu disfuncţie
respiratorie medie sau severă nu au avut
indicaţie de esofagectomie prin toracotomie.

Patologia asociată a fost reprezentată
de: hipertensiune arterială (25,8%, n=8),
boală ischemică cronică cardiacă (16,13%,
n=5), antecedente de infarct miocardic acut
(3,22%, n=1), ciroză hepatică compensată de
etiologie   toxică   şi virală   (6,45%, n=2),
diabet zaharat (6,45%, n=2), epilepsie grand
mal (3,22%, n=1) şi boală renală cronică
(3,22%, n=1).

Din punct de vedere al localizării
tumorale în 83,8% din cazuri (n=26) tumora
a fost situată la nivelul treimii medii
esofagiene şi 16,2% din pacienţi (n=5) la
nivelul treimii inferioare. Tratamentul
neoadjuvant s-a efectuat în 83,8% din cazuri
(n=26): radioterapie unică în 8 cazuri,
chimioterapie unică în 4 cazuri, asociere
radio-chimioterapică în 14 cazuri. Începând
din anul 2007 s-a aplicat un protocol ce
asociază radioterapie externă (DT=45-66
Gy) şi chimioterapie neoadjuvantă.

Toţi pacienţii care au efectuat
protocolul de terapie neoadjuvantă au fost
evaluaţi din punct de vedere imagistic
(examen computertomografic) la 4
săptămâni de la terminarea ultimei şedinţe
de radioterapie. Perioada medie dintre
protocolul de radio-chimioterapie şi
intervenţia chirurgicală a fost de 4
săptămâni, cu variaţie între 3 si 8 săptămâni.

La toţi pacienţii s-a efectuat intervenţia
chirurgicală după tehnica descrisă. Începând
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din anul 2008 s-a aplicat sistematic un
protocol de tratament multimodal al durerii
postoperatorii ce a impus utilizarea de rutină
a cateterului de analgezie peridurală (54,8%,
n=17), monitorizarea invazivă a parametrilor
vitali (cateter arterial pentru monitorizarea
continuă a tensiunii arteriale), utilizarea
precoce a nutriţiei enterale pe sonda de
jejunostomie, instituită de rutină la toţi
pacienţii cu intervenţii majore la nivelul
tubului digestiv superior.

Cantitatea de sânge pierdută în timpul
intervenţiei a fost în medie de 576±103 mL
(range 300-1000 mL).

Durata medie a intervenţiei a fost de
252±45 minute (range 180-360).

Durata medie de spitalizare în terapie
intensivă a fost de 7,9±1,42 zile (range 4-

12,9% (n=4). În toate cele 4 cazuri de fistule
s-a ales tratamentul conservator al acestora:
aspiraţie activă, tratament antibiotic, suport
nutriţional enteral prin sonda de
jejunostomie şi suplimentarea acestuia prin
suport nutritiv enteral, tratamentul
disfuncţiilor de sistem asociate. În două
cazuri s-a obţinut închiderea spontană a
fistulelor, în celelalte două cazuri s-a produs
decesul pacienţilor prin insuficienţă organică
multiplă asociată sepsisului mediastinal.

Analiza univariată a diferiţilor
parametri a evidenţiat doar tratamentul
neoadjuvant ca factor de risc pentru
morbiditatea postoperatorie (P=0,009,
RR=4,668, CI 95%: 1,22-17,989). (Tabel II).

Tabel II Analiza statistică a factorilor cu impact
asupra morbidităţii postoperatorii

25), iar durata totală de spitalizare a fost de
19,6±3,12 zile (range 7-31).

Durata suportului ventilator în
serviciul   de   terapie intensivă a fost   de
2,06±0,37 zile (range 0-4 zile).

Rata globală a morbidităţii post-

Morbiditate postoperatorie
P

NU (n=12) DA (n=19)

Vârsta (ani) 64,95±5,88 58,50±9,96 0,388
Durata

operatorii a fost 61,3% (n=19), cele mai
frecvente fiind complicaţiile cardio-
respiratorii (Tabel I). În cadrul acestui grup,
42% din pacienţii care au avut complicaţii
postoperatorii (n=8) – respiratorii sau/şi
fistulă anastomotică – au necesitat reluarea
suportului ventilator şi respitalizare sau
continuarea tratamentului în secţia de terapie
intensivă.

operaţiei
(min)
Pierderi
sangvine
(mL) Durata
spitalizare
ATI (zile)
Durata
ventilaţie
postop. (zile)
Număr mediu

244,16±49,6 257,37±41,7 0,345

533,33±135,4 603,68±184,5 0,718

7,08±2,27 8,42±4,57 0,842

2,17±1,19 2,00±1,15 0,979

Tabel I Morbiditatea postoperatorie

ggl. rezecaţi 15,6±3,45 14,42±4,22 0,465

Tratament
neoadjuvant + 50% (n=6) 68,4% (n=13) 0,009

Complicaţii n %
Pneumonie / bronhopneumonie 6 19,3 Mortalitatea globală postoperatorie a
Pleurezie 9 29 fost de 19,3% (n=6). Cauzele de deces au
Complicaţii cardio-vasculare 5 16,1 fost: trombembolismul pulmonar (n=1),
Decompensare hepatică 2 6,45 sepsis secundar fistulei anastomotice (n=2),
Complicaţii neurologice 1 3,2 sepsis de etiologie pulmonară (n=2),
Fistulă anastomotică 4 12,9 accident vascular cerebral (n=1).
Paralizie recurenţială 4 12,9 Analiza univariată nu a validat nici un

factor de risc pentru mortalitatea
Verificarea anastomozei eso-gastrice

cervicale s-a efectuat la 7 zile postoperator
prin examen radiologic eso-gastric cu
substanţă de contrast, pacienţii prezentând
deglutiţie normală în 77,42% (n=24).
Incidenţa fistulei anastomotice a fost de

postoperatorie (Tabelul III).
Se remarcă totuşi, că pacienţii decedaţi

au avut o vârstă medie şi pierderi de sânge
intraoperatorii mai mari, iar tratamentul
neoadjuvant nu este factor de risc pentru
mortalitate.
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Examenul histopatologic al pieselor de
rezecţie a arătat că majoritatea cazurilor
(80,6%, n=25) au fost în stadiul III (Tabel
IV). Numărul mediu de ganglioni disecaţi şi
examinaţi pe piesa de rezecţie chirurgicală a
fost de 14,7±2,67 ganglioni (range 5-33).

Tabel III Analiza statistică a factorilor cu impact
asupra mortalităţii postoperatorii

Mortalitate postoperatorie

NU (n=25)

Vârsta (ani) 61,48±8,7

DA (n=6)

66,5±4,03

P

0,183
Durata operaţiei 253,6±45,8(min)

246,6±42,7 0,739

Pierderi
sangvine (mL) 550,8±141,1 683,3±240,1 0,083

Durata
spitalizare ATI 7,6±2,12
(zile)

7,9±3,85 0,963

Durata
ventilaţie 2,08±1,03
postop. (zile)

2±1,15 0,882

Număr mediu
ggl. rezecaţi 14,8±4,34 15,65±4,65 0,453

Tratament 60% (n=15)neoadjuvant + 66,7% (n=4) 0,574

Tabel IV Stadializarea postoperatorie

n %
I (T1 N0 M0) 3 9,6
II A (T2,3 N0 M0) 1 3,2
II B (T1,2 N1 M0) 2 6,4
III A (T3 N1 M0) 13 41,9
III B (T3 N2 M0) 10 32,2
IIIC (T4a,4b N1,2 M0) 2 6,4

Într-un singur caz (3,22%) s-a obţinut
un răspuns complet la tratamentul
neoadjuvant: pacient diagnosticat cu
carcinom scuamocelular de treime medie
esofagiană cT3N0Mx, a urmat chimio-
radioterapie neoadjuvantă (5 fluorouracil şi
radioterapie externă 50 Gy); la finalul
terapie, explorările imagistice au arătat
remisiune completă, fapt confirmat de
examenul histopatologic al piesei de
exereză.

DISCUŢII
Tratamentul chirurgical cu viză

curativă în cancerul esofagian se asociază de

rezultate nesatisfăcătoare, cu o rată de
supravieţuire globală de 20%, având cel mai
ridicat risc de morbiditate şi mortalitate din
chirurgia oncologică digestivă [1].

Seriile largi de cazuri raportate de
centre cu experienţă în chirurgia cancerului
esofagian au arătat o îmbunătăţire a
supravieţuirii cu  o  scădere semnificativă a
mortalităţii postoperatorii în ultimele decenii
[6,7]. Acest lucru a fost posibil prin
efectuarea tratamentului cancerului
esofagian în centre specializate în chirurgia
digestivă  superioară, ceea ce  permite  un
abord multidisciplinar al acestei afecţiuni şi
tratarea eficientă şi individualizată a fiecărui
caz; experienţa echipei chirurgicale fiind
deosebit de importantă în reducerea ratelor
de morbiditate şi mortalitate postoperatorii.

Esofagectomia radicală, asociată
tratamentului multimodal al cancerului
esofagian rămâne tratamentul standard la
pacienţii cu boală localizată [8,9].

Calea de abord (transtoracică,
transhiatală etc.) în chirurgia cancerului
esofagian, reprezintă o problemă de
actualitate, până în prezent neexistând date
clare care să impună superioritatea uneia din
aceste tehnici [10,11].

Avantajele majore ale tehnicilor
transhiatale sunt reprezentate de
minimalizarea impactului asupra
parenchimului pulmonar cu scăderea riscului
de complicaţii  pulmonare, scăderea durerii
postoperatorii cu o mai bună ventilaţie
pulmonară, dar cu dezavantajul unei
limfadenectomii mediastinale incomplete
[12,13].

Esofagectomia prin abord toracic
permite efectuarea unei limfadenectomii
adecvate la nivel mediastinal, un control
adecvat al posibilelor complicaţii
intraoperatorii de la nivel toracic, dar cu
preţul unei rate  mai mari de complicaţii
legate de efectuarea toracotomiei [12,13].
Tehnica Ivor Lewis permite utilizarea unui
grefon de substituţie cu o lungime mai mică
şi cu o mai bună vascularizaţie, reducând
riscul de fistulă anastomotică sau de strictură
şi elimină riscurile unei disecţii cervicale, în
principal, de leziune recurenţială.
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Triplul abord (Mc Keown) presupune
în adiţie, efectuarea unei cervicotomii stângi
cu realizarea  la acest nivel a anastomozei
eso-gastrice.

Considerentul principal al anastomozei
cervicale este de a evita consecinţele nefaste
ale unei fistule anastomotice la nivel
mediastinal, managementul fistulei
anastomotice cervicale fiind mai facil [14].

Cel mai mare studiu randomizat care a
comparat cele două căi de abord ale
cancerului esofagian [10], a cuprins 106
pacienţi cu esofagectomie transhiatală şi 114
pacienţi cu esofagectomietranstoracică
pentru adenocarcinom de treime inferioară
sau cardial, a arătat o rată de complicaţii
pulmonare de 27% în primul grup versus
57% în cazul  tehnicilor transtoracice, date
confirmate şi de statistica noastră, rata
morbidităţii fiind de cca 60%.

În acelaşi studiu durata suportului
ventilator şi a spitalizării în serviciul de
terapie intensivă a fost mai mare în grupul
transtoracic, dar nu s-au constatat diferenţe
din punct de vedere al mortalităţii [10].

Aceeaşi autori [10] raportează un
număr semnificativ mai mare de ganglioni
limfatici disecaţi în grupul transtoracic (16
versus 31) cu impact asupra prognosticului.
Un număr apropiat de ganglioni au fost
raportaţi şi pe piesele noastre de exereză. Ca
urmare, pentru pacienţii cu boală localizată
şi rezervă funcţională pulmonară
acceptabilă, beneficiul din punct de vedere
prognostic impune o cale de abord
transtoracică [6]. Reamintim că pacienţii din
prezentul studiu au avut funcţie respiratorie
normală sau o disfuncţie ventilatorie uşoară,
fiind excluşi cei care au prezentat alterări
medii sau severe ale funcţiei respiratorii.

Tipul de abord nu a influenţat calitatea
vieţii [10] în studiul menţionat. Analiza
noastră  nu a cuprins un studiu al calităţii
vieţii dar, cel puţin din punct de vedere al
tulburărilor de deglutiţie rezultatele au fost
satisfăcătoare.

La toţi pacienţii s-a preferat efectuarea
de primă intenţie a timpului toracic , pentru a
avea o bună evaluare a leziunii tumorale şi
de a confirma rezecabilitatea cazului.

Complicaţiile legate direct de actul
chirurgical (fistula anastomotică, leziunea
recurenţială) sunt direct corelate cu
morbiditatea pulmonară [14].

Analiza multivariată pe un lot de
pacienţi operaţi pentru cancer esofagian a
arătat o corelaţie directă între durata
intervenţiei şi morbiditatea  pulmonară  şi
între pierderile de sânge intraoperator şi
mortalitate [9].

Pe lotul studiat, analiza univariată a
evidenţiat ca factor de risc pentru
morbiditate doar efectuarea tratamentului
neoadjuvant; acest risc crescut de
morbiditate postoperatorie ar putea fi
explicat prin efectele locale la nivel
mediastinal ale radioterapiei ce induce
dezvoltarea fibrozei periesofagiene, ceea ce
îngreunează disecţia mediastinală şi prin
imunosupresia relativă indusă de
chimioterapie şi deprecierea statusului
nutriţional în absenţa unei nutriţii enterale
şi/sau  parenterale adecvate [15]. În acest
sens a fost discutată în  literatură existenţa
unui „interval optim” pentru practicarea
esofagectomiei după radiochimioterapia
neoadjuvantă; astfel, pentru reducerea ratei
complicaţiilor postoperatorii, Kim JY et al.
[16], după analiza a 266 cazuri de cancer
esofagian, deşi nu constată acest interval de
timp ca factor de risc pentru morbiditate şi
mortalitate, recomandă totuşi un interval de
8 săptămâni între tratamentul neoadjuvant şi
esofagectomie, şi chiar mai mult, dacă
statusul biologic al pacientului este precar.

În privinţa mortalităţii, pe statistica
noastră, am constatat doar o tendinţă ca
pierderile de sânge şi vârsta să fie mai mari
la pacienţii decedaţi, dar nevalidată statistic.

Cea mai frecventă complicaţie
chirurgicală este fistula anastomotică, rata de
apariţie a acesteia poate atinge 30%; în
centrele cu experienţă incidenţa acesteia a
scăzut la 5% [10]. Pe statistica noastră rata
fistulei anastomotice a avut o valoare
intermediară, de 12,9%. Aceste date pot fi
explicate prin volumul operator al echipei
chirurgicale de 3,1 cazuri/an, fiind
demonstrat  în  literatură rolul  volumului în
rezultatele chirurgiei esofagiene [17].
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În literatură, cauzele cele mai
frecvente de apariţie a fistulei anastomotice
sunt: tensiunea grefonului de substituţie,
ischemia acestuia datorată manipulării
intempestive sau a leziunilor pediculilor
vasculari şi tehnica de anastomoză folosită
[18].

Cu toate acestea, se consideră că
tehnica propriu-zisă de anastomoză are mai
puţină importanţă decât efectuarea corectă a
acesteia [19,20].

Anastomozele mecanice sunt preferate
pentru anastomoza intratoracică, iar
anastomoza manuală se preferă la nivel
cervical. Okuyama M et al. [18] raportează o
incidenţă a fistulei anastomotice de 16,7%
pentru anastomoza cervicală efectuată
manual şi de 7,1% pentru anastomoza
intratoracică efectuată mecanic, şi o
incidenţa a stenozei anastomotice de 0% şi
respectiv 14,2%; deşi diferenţele par foarte
importante, autorul nu le găseşte
semnificative statistic.

CONCLUZII
Triplul abord chirurgical al cancerului

esofagian este o intervenţie tehnic
solicitantă, dar care oferă cea mai bună şansă
pentru rezecţia oncologică, permiţând o
limfadenectomie mediastinală şi abdominală
de calitate.

Ratele scăzute de morbiditate şi
mortalitate depind atât de selecţia
pacienţilor, dar, mai ales, de alegerea
procedurii chirurgicale optime.
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