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THE IMPACT OF POSTOPERATIVE COMPLICATIONS IN QUALITY OF LIFE FOR THE
PATIENTS WITH NONMETASTATIC COLON CANCER (ABSTRACT): Background. Surgery is
main treatment for colonic cancer. Knowing and preventing the risk factors for complications have many
benefits in improving the quality of life of these patients. Material and method. During three years,
between 2008 and 2010, we performed a prospective cohort study on 78 consecutive patients with
nonmetastatic colon cancer operated in two surgical departments from University Hospital „Sf. Spiridon”
Iaşi, Romania. Preoperatively the subjects answered to the items of the EORTC QLQ-C30 version 3.0
questionnaires. A new interview based on EORTC QLQ-C30 questionnaire after six months and one year
from the initial surgery represented the recruitment endpoint. We recorded the postoperative
complications and analyzed the association between these and quality of life of the patients. We assessed
the following independent variables: gender, age, comorbidities, time between hospital admission and
surgical procedure, tumor site, surgical procedure, ostomy type and chemotherapy. Results. After six
months from surgery we registered a significant increase of pain and decrease in physical functioning
(PF) for the patients who developed infection of the wound. The anastomotic leakage was correlated with
a decrease of global health status (QL), physical functioning (PF), cognitive functioning (CF) and
constipation (CO). At one year the quality of life were influenced by the adherential syndrome including
symptoms like nausea and vomiting (NV), pain (PA) and constipation (CO). Conclusions. The
complications after surgery for neoplasm of the colon influence the quality of life of the patients even one
year after the operation.
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INTRODUCERE
Chirurgia este principalul tratament pentru cancerul de colon. Ca orice
procedură medicală prezintă avantaje, efecte secundare, precum şi riscuri ce grevează
orice intervenţie chirurgicală la care se adaugă şi cele specifice patologiei abordate.
Rezecţia unei porţiuni a colonului este o intervenţie laborioasă, agresivă cu
riscuri mari de apariţie a complicaţiilor, atât în perioada postoperatorie imediată, cât şi
la distanţă.
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Complicaţiile postoperatorii pot fi împărţite în două mari categorii: comune
intervenţiilor chirurgicale abdominale [1] şi specifice chirurgiei pentru cancerul colonic
[2]. O atenţie deosebită necesită pacienţii cu stomii care sunt mult mai fragili, fiind
predispuşi mai frecvent complicaţiilor.
Cunoaşterea şi aplicarea măsurilor de prevenţie, recunoaşterea şi identificarea
riscurilor apariţiilor complicaţiilor [3] permit reducerea frecvenţei acestora cu
îmbunătăţirea calităţii vieţii pacienţilor precum şi reducerea cheltuielilor medicale.
MATERIAL ŞI METODĂ
Pentru atingerea obiectivului asumat am folosit pentru măsurarea calităţii vieţii
formularul omologat pentru limba română de către European Organisation for
Research and Treatment of Cancer (EORTC) QLQ-C30 versiunea 3.0.
În perioada 01.01.2009 – 31.12.2009, în Clinicile I-II Chirurgie ale Spitalului
Clinic Judeţean de Urgenţe „Sf. Spiridon” Iaşi, au fost solicitaţi pentru înrolarea în
studiul nostru 107 pacienţi consecutivi internaţi în aceste servicii şi diagnosticaţi
preoperator cu cancer de colon în stadiile I-III. După obţinerea consimţământului
informat al subiectului, acesta a completat un prin formular EORTC QLQ-C30
versiunea 3.0. După aplicarea criteriilor de selecţie şi excludere (Tabel 1), a rămas în
studiul nostru o cohortă de 78 subiecţi consecutivi.
Tabel 1
Criteriile de selecţie şi excludere aplicate în studiul de calitate a vieţii pacienţilor
operaţi pentru cancer de colon nemetastatic
Criterii de selecţie
Cancer de colon fără metastaze hepatice şi/sau pulmonare
diagnosticat/suspicionat clinic şi paraclinic, confirmat
ulterior de explorarea chirurgicală

Criterii de excludere
Metastaze viscerale documentate intraoperator sau localizarea extracolică a
tumorii primare sau localizarea fie în amonte de cec, fie distal de
joncţiunea rectosigmoidiană (n=6)

Scor ASA < 5
Pacient cooperant, orientat temporo-spaţial

Refuzul de a participa la studiu (n=2)

Exprimarea neechivocă a consimţământului informat
privind înrolarea în studiu (semnarea formularului de
consimţământ)
Completarea preoperatorie a formularului EORTC QLQC30 versiunea 3.0.
Completarea la circa şase luni postoperator a unui nou
formular EORTC QLQ-C30 versiunea 3.0.
Total incluşi în studiu = 78
*Include doi subiecţi decedaţi postoperator

Pierderea din evidenţă cu necompletarea la circa şase luni postoperator a
unui nou formular EORTC QLQ-C30 versiunea 3.0. (n=7)*

Pacient stomizat de principiu sau necesitate (n=14)
Total excluşi din studiu = 29

Majoritatea lotului este reprezentată de vârstnici, cu diverse comorbidităţi
singulare sau cumulate (Tabel 2), localizarea tumorilor (ceco-ascendent=30,8%,
transvers=12,8%,
descendent=12,8%,
sigmoid=20,5%,
joncţiune
rectosigmoidiană=23,1% ) determinând tipul de rezecţie cu viză curativă, în urma căreia s-a
realizat stadializarea patologică a tumorilor (Tabel 3).
Pe lotul studiat am înregistrat 32 subiecţi (41%) ce au dezvoltat diverse
complicaţii postoperatorii precoce (Tabel 4). La controlul efectuat după şase luni
postoperator, s-au înregistrat 20 subiecţi (25.6%) cu complicaţii postoperatorii, iar la
şase pacienţi (7.7%) s-a constatat recidiva neoplaziei. La controlul după un an de la
operaţie (Tabel 4) s-au prezentat 60 de subiecţi, 18 dintre aceştia (30%) cu diverse
complicaţii tardive, iar alţi 10 bolnavi având recidive ale neoplaziei (16.7%). Atât după
şase luni, cât şi după un an de la operaţie, subiecţii au fost solicitaţi pentru completarea
unui nou chestionar EORTC.
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Statistică şi etică. Folosind programul Epi InfoTM s-au calculat indicatorii
tendinţei centrale pentru fiecare variabilă şi s-au comparat eşantioanele prin testul t,
Pragul de semnificaţie p a fost fixat la 0.05 (two-tailed). Studiul a fost aprobat de
Comisia de Etică a Şcolii Doctorale din Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T.
Popa” Iaşi, România.
Tabel 2
Caracteristicile generale ale lotului studiat
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REZULTATE
1. Calitatea vieţii la 6 luni de la intervenţie
1.1. Impactul complicaţiilor postoperatorii precoce
Opt subiecţi (10.3%) au prezentat în perioada postoperatorie precoce infecţia
plăgii operatorii. Prin aplicarea testului t, am constatat problemele determinate de durere
(PA) sunt semnificativ mai mari (Fig. 1) la cei care au prezentat această complicaţie
(p=0.040), iar status-ul fizic (PF) este semnificativ mai redus (p=0.002).
Tabel 3
Tipul de tratament, stadializarea şi gradul de diferenţiere al neoplaziilor în lotul studiat
VARIABILE

n
26
6
26
18
2
2
10
50
16
50
16
12
2
10
30
8
16
12
18
32
26
2

Hemicolectomie dreaptă
Hemicolectomie stângă
Colectomie segmentară
Operaţia Dixon
Colectomie subtotală

Tip intervenţie

Tis
T1
T2
T3
T4
N0
N1
N2

Categoria T
Clasificare TNM*
Categoria N
0
I

IIA
IIB
IIIA
IIIB
IIIC

II

Stadializare*

III
1
2
3
4

Grad de diferenţiere

%
33.3
7.7
33.3
23.1
2.6
2.6
12.8
64.1
20.5
64.1
20.5
15.4
2.6
12.8
38.5
10.3
20.5
15.4
23.1
41.0
33.3
2.6

*Conform AJCC/UICC 2003 (ediţia a 6-a)

Tabel 4
Complicaţiile postoperatorii şi recidivele neoplazice înregistrate în lotul studiat
COMPLICAŢII
PRECOCE
Infecţie plagă
8/10.
operatorie
3
Infecţie urinară
6/7.7
Infecţie
4/5.1
respiratorie
Sepsis
2/2.6
Candidoză
2/2.6
Fistulă
8/10.
anastomotică
3
tratată
conservator
Trombembolis
2/2.6
m pulmonar

CONTROLUL DE LA 6 LUNI (N=78)
Complicaţii
Recidiva neoplaziei
Eventr.
10/12. Metastaze
4/5.1
8 hepatice

CONTROLUL DE LA 1 AN (N=60)
Complicaţii
Recidiva neoplaziei
Eventraţie
10/16.7 Loco6/10.0
regională

Sindr.ade
renţial

Stenoza
anast.
Sindrom
aderenţial

10/12.
8

Carcinom.
peritoneală

2/2.6
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Fistula anastomotică a survenit şi a fost tratată conservator la opt pacienţi
(10.3%), efectele acesteia la şase luni fiind semnificative în privinţa statusurilor global
(QL), fizic (PF) şi cognitiv (CF), precum şi asupra problemelor cauzate de constipaţie
(CO) (Tabel 5).

Fig. 1 Comparaţia la 6 luni a status-ului fizic şi durerii în funcţie de dezvoltarea
postoperatorie precoce a infecţiei plăgii operatorii
Tabel 5
Influenţa la 6 luni a fistulei anastomotice precoce tratate conservator asupra calităţii vieţii
FISTULA ANASTOMOTICĂ
p
SCALA EORTC
(test t)
NU
DA
Status global (QL)
57.3±17.8
52.0±3.8
0.041
Status fizic (PF)
59.6±18.6
39.9±14.3
0.005
Status cognitiv (CF)
85.4±15.4
70.8±7.7
0.011
Constipaţie (CO)
21.9±19.5
66.6±0.0
0.0001

Celelalte complicaţii postoperatorii precoce nu s-au corelat cu efecte
semnificative asupra calităţii vieţii măsurate la şase luni de la intervenţie.
1.2. Impactul complicaţiilor postoperatorii tardive documentate la 6 luni
postoperator
La şase luni postoperator, 10 subiecţi aveau eventraţie postoperatorie, cu efecte
semnificative asupra statusului ocupaţional, toleranţei la efort, durerii şi tulburărilor de
tranzit (Tabel 6).
Tabel 6
Influenţa la 6 luni a eventraţiei postoperatorii asupra unor parametri ai calităţii vieţii
EVENTRAŢIE POSTOPERATORIE
SCALA EORTC
NU
DA
Status ocupaţional (RF)
68.1±21.7
53.3±20.5
Astenie (FA)
34.6±24.2
55.5±28.7
Durere (PA)
21.0±15.4
49.9±19.2
Constipaţie (CO)
24.5±23.4
39.9±14.0
Diaree (DI)
9.8±17.3
39.9±26.3

p
(test t)
0.046
0.015
0.0001
0.009
0.005

Cei 10 pacienţi etichetaţi la şase luni postoperator cu sindrom aderenţial (pe
criterii clinice şi prin excluderea prin explorarea paraclinică a unei stenoze
anastomotice), au prezentat la probleme semnificativ mai mari privind durerea şi
constipaţia (Tabel 7).
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2. Calitatea vieţii la 1 an de la intervenţie
S-au prezentat la controlul de după 1 an 60 dintre pacienţii incluşi iniţial. În mod
surprinzător, la cei 10 subiecţi (16.7%) cu eventraţie postoperatorie nu s-a mai constatat
un impact semnificativ al acesteia asupra calităţii vieţii. În schimb cei 12 pacienţi (20%)
cu sindrom aderenţial au avut probleme semnificativ mai mari legate de constipaţie.
Tabel 7
Influenţa la 6 luni a sindromului aderenţial asupra unor parametri ai calităţii vieţii
SINDROM ADERENŢIAL
p
SCALA EORTC
(test t)
NU
DA
Durere (PA)
22.9±18.2
36.6±17.2
0.029
Constipaţie (CO)
21.5±19.7
59.9±14.0
0.0001

Stenoza benignă a anastomozei a fost documentată clinic şi paraclinic
(colonoscopie, clismă baritată) la şase subiecţi (10%), aceasta având un impact
semnificativ asupra valorilor din scala de simptome EORTC ce cuantifică problemele
legate greaţă-vărsături (NV), durere (PA) şi constipaţie (CO) (Tabel 8).
Tabel 8
Influenţa la 1 an a stenozei anastomotice asupra unor parametri ai calităţii vieţii
SCALA EORTC
STENOZA ANASTOMOTICĂ
NU
DA
Greaţă-vărsături (NV)
11.0±11.19
16.6±0.0
Durere (PA)
30.2±21.5
55.5±8.6
Constipaţie (CO)
40.7±27.9
77.7±17.2

p
(test t)
0.001
0.0001
0.002

DISCUŢII
Deşi pentru a preveni complicaţiile postoperatorii au fost implementate multiple
măsuri de prevenţie începând încă din perioada preoperatorie, în literatură sunt constant
dezbătute complicaţiile postoperatorii. Acestea variază funcţie de vârstă, starea generală
a pacientului, stadiul de boală precum şi tipul de tratament chirurgical şi adjuvant.
Studiile de calitate a vieţii încearcă să cuantifice statusul pacienţilor atât în
perioada imediată postoperatorie cât şi la distanţă. Astfel sunt analizate şi studiate
inclusiv efectele complicaţiilor asupra bolnavului cu implicaţiile psihice şi emoţionale,
răsunetul acestora asupra calităţii vieţii, evoluţiei bolii şi prognosticului precum şi
impactul asupra supravieţuirii la distanţă.
Studiile din literatură arată o relaţie de directă proproţionalitate între
complicaţiile postoperatorii infecţioase şi starea generală a pacientului, patologia
asociată [4], transfuzia de sânge [1] şi tipul tratamentului chirurgical electiv sau în
urgenţă. Evident starea generală influenţată, prezenţa anemiei şi operaţia în urgenţă care
nu permite o pregătire corespunzătoare a pacientului, sunt factori care cresc riscul
infecţiilor postoperatorii. Prezenţa peritonitei în momentul intervenţiei chirurgicale are
prognostic grav, mortalitatea la aceste cazuri fiind foarte mare. În studiul nostru
pacienţii care au dezvoltat infecţie de plagă operatorie au înregistrat problemele
determinate de durere (PA) care sunt semnificativ mai mari.
Fistula anastomotică influenţează semnificativ calitatea vieţii pacienţilor la
nivelul statusului global, fizic şi cognitiv [5]. Apariţia acestei complicaţii implică
spitalizări prelungite precum şi creşterea costurilor, durere postoperatorie cu necesar de
antalgice mai mare, reintervenţii, uneori crearea unei stomii de necesitate cu efecte
asupra statusului congnitiv al pacientului [6].
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Prezenţa fistulelor anastomotice este asociată cu o creştere a mortalităţii în
primele 30 zile postoperatorii [7], dar nu este clar definită relaţia dintre aceasta şi rata
recurenţei neoplaziei şi a supravieţuirii la distanţă. Mai multe studii printre care şi cel
realizat de Branagan si Finnis, pe baza datelor obţinute de la Wessex Colorectal Cancer
Audit pe o perioadă de cinci ani arată o creştere a recidivelor şi o scădere a
supravieţuirii [7], care ar putea fi explicată prin implantarea celulelor tumorale în
cavitatea peritoneală ca urmare a scurgerii de conţinut din intestin. Evaluarea factorilor
de risc în apariţia fistulelor anastomotice şi aplicarea măsurilor de prevenţie reprezintă o
etapă importantă în pregătirea preoperatorie a pacienţilor [8].
Celelalte complicaţii potoperatorii precoce nu par a vea un impact semnificativ
asupra calităţii vieţii pacienţilor cu neoplasm colonic [9].
Obezitatea, patologia pulmonară cu tuse cronică, malnutriţia, infecţia de plagă
operatorie sunt câţiva factori favorizanţi pentru apariţia eventraţiei care pe lângă
inconvenientul estetic poate produce şi alte neplăceri pacientului. Astfel este influenţat
statusul fizic prin durere cronică şi tulburări de motilitate intestinală [10,11]. În studiul
nostru prezenţa eventraţiei a fost asociată cu efecte semnificative asupra statusului
ocupaţional, toleranţei la efort, durerii şi tulburărilor de tranzit, dar la evaluarea de la un
an postoperator s-a observat în mod surprinzător reducerea simptomelor fară un impact
semnificativ al acestora asupra calităţii vieţii
Studiile din literatură arată o frecvenţă mai mare a constipaţiei în urma
îndepărtării colonului stâng şi persistenţa diareei după rezecarea segmentului drept
colonic, aceasta din urmă având un impact negativ mult mai mare asupra calităţii vieţii
pacienţilor [12].
Între complicaţiile postoperatorii cu frecvenţă mică se înregistrează şi
complicaţiile anestezice [13], disfuncţii urinare [14] şi sexuale [15], tulburări
psihoemoţionale [9] şi diverse reacţii adverse la medicamente [16] care nu au imparct
semnficativ statistic asupra statusului global al bolnavilor. Frecvenţa herniei interne
după chirurgia colonică nu este clar stabilită dar prin gravitatea sa este o complicaţie
nedorită, mortalitatea ajungând la 20% din cazuri. Între factorii care favorizează apariţia
acestei patologii sunt: aderenţele postoperatorii minime, mobilizarea precoce a
pacientului care pune în tensiune mezenterul, elemente anatomice (ligamentul Treitz
localizat în rădăcina mezocolonului, axa mezenterului) şi metoda prin care se închide
bresa mezenterului [17].
În urma procesului de cicatrizare pot apare stenoze benigne cu îngustarea
lumenului digestiv [18]. Acestea se pot manifesta prin tulburări de tranzit intestinal de
la încetinirea acestuia, cu zgomote intestinale accentuate până la fenomene ocluzive
[19].
CONCLUZII
Infecţia plăgii operatorii la pacienţii operaţi pentru cancer de colon nemetastatic,
are efecte pe un termen de minimum 6 luni asupra status-ului fizic, limitat probabil de
problemele cauzate de durere, simptom acuzat semnificativ de aceşti pacienţi. Fistula
anastomotică, complicaţie specifică a chirurgiei colonului, deşi tratată conservator
atunci când este posibil, are efecte profunde pe termen lung (minimum 6 luni) asupra
statusurilor global, fizic şi cognitiv, cu probleme semnificative cauzate de constipaţie.
Deşi prezenţa eventraţiei postoperatorii la şase luni de la intervenţie are efecte
negative semnificative asupra statusului ocupaţional, toleranţei la efort şi tulburărilor de
tranzit, la un an, această complicaţie nu mai are influenţe semnificative asupra calităţii
vieţii.
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Constipaţia este un simptom constant reclamat de pacienţii cu sindrom
aderenţial postoperator, complicaţie tardivă care este totuşi nespecifică chirurgiei pentru
cancerul de colon. Stenoza benignă a anastomozei reprezintă o problemă importantă
pentru pacienţii operaţi pentru cancer de colon.
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