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MULTIDISCIPLINARY DIAGNOSIS AND TREATMENT IN RECTAL CANCER (Abstract):
The management of rectal cancer requires an individualized, multidisciplinary approach, based on
careful assessment of tumor location, stage and resectability. Pretreatment staging by MRI scan is
now standard and should be repeated following preoperative chemoradiotherapy (CRT). For
locally advanced rectal cancer, preoperative CRT increases the rate of tumor response and
decrease the rate of local recurrence. Curative treatment of rectal cancer is based on surgical
excision which combines the gold standard proctectomy, total mesorectal excision (TME) with
autonomic nerve preservation and sphincter preservation, if the level of the tumor permits. The
most important factor in rectal surgery is circumferential resection margins (CRM), negative
CRM being associated with a better outcome, decreased risk of local recurrence and distant
metastases and increased survival. The quality of oncological results is influenced by the degree
of specialization of the surgeon and the center where the patient is operated.
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INTRODUCERE
În ultimii 15 ani, tratamentul

neoplasmului de rect a evoluat atât din punct
de vedere al tratamentului chirurgical cât şi
în ce priveşte tratamentul oncologic. Până în
1990 rezecţia chirurgicală a reprezentat
singura modalitate terapeutică standard în
neoplasmul rectal. În tratamentul
neoplasmului de rect au existat 3 momente
importante: conceptul exciziei totale de
mezorect (introdus de Heald RJ în 1982,
Basingstoke, UK) [1]; eficacitatea
radioterapiei preoperatorii în neoplasmul
rectal (trialul suedez şi trialul polonez 1996,
2004) [2,3] şi evaluarea anatomo-patologică
a piesei de rezecţie (criteriile Quirke P. –
Universitatea Leeds, UK) [4].

Managementul modern, actual al
neoplasmului de rect presupune existenţa
unei echipe multidisciplinare, formată din
gastroenterolog, anatomopatolog, radiolog,
radioterapeut, oncolog, stomaterapeut,
coordonată de chirurg, în vederea aplicării
unui tratament corect bazat pe stadializarea
preterapeutică.

DIAGNOSTIC ŞI STADIALIZARE
PRETERAPEUTICĂ
Bilanţul preterapeutic în neoplasmul

rectal trebuie să conţină tuşeul rectal şi
biopsia pozitivă. O rectoscopie rigidă sau
recto-sigmoidoscopie flexibilă permite
aprecierea distanţei tumorii de la marginea
superioară a sfincterului anal.



330 Aniţei MG. et al.
Jurnalul de Chirurgie (Iaşi), 2012, Vol. 8, Nr. 4

Primul obiectiv important în
diagnosticul unei neoplazii în porţiunea
distală a intestinului gros este diferenţierea
între localizarea la nivelul colonului sau a
rectului. Acest lucru este deosebit de
important pentru conduita terapeutică
ulterioară:

- intervenţie chirurgicală de rezecţie
urmată de tratament adjuvant
(chimioterapie-CHT) în cazul
neoplasmului de colon în funcţie de
stadializarea postoperatorie;

- tratament neoadjuvant (radioterapie-
RXT ± CHT) urmat de intervenţie
chirurgicală pentru neoplasmul rectal
subperitoneal.
În stadializarea preterapeutică sunt

utile următoarele investigaţii:
- ecografia endorectală - evaluează

gradul de infiltrare parietală a tumorii,
cu o acurateţe de 72-95% şi invazia
ganglionilor locali cu o acurateţe de
61-88% [5,6]. Este utilă pentru
diferenţierea tumorilor T1 şi T2, în
aprecierea invaziei sfincterului anal
pentru tumori jos situate şi dificil de
executat pentru tumori stenozante sau
vegetante de mari dimensiuni. Nu
permite aprecierea tumorilor situate
mai sus de 7-8 cm de marginea anală şi
nici aprecierea mezorectului.

- examenul CT pelvin - are rezoluţie
slabă pentru peretele intestinal şi fascia
mezorectală, nu poate aprecia cu
acurateţe invazia tumorii în peretele
rectal sau CRM precum şi ganglionii
cu diametrul < 8mm [7].

- examenul IRM pelvin - diferenţiază cu
acurateţe tumora de peretele intestinal,
expunând optim caracterele fasciei
mezorectului; este considerat “gold
standard” în aprecierea stadializării
tumorilor rectale. Trialul MERCURY
realizat pe un număr de 311 pacienţi
cu neoplasm rectal operabil a
demonstrat că examenul IRM are o
precizie ridicată, valoarea predictivă
negativă şi specificitate în aprecierea
marginilor de rezecţie circumferenţiale
(CRM), deşi sensibilitatea şi valoarea

predictivă pozitivă au fost mai puţin
impresionante [8].

- colonoscopia până la nivelul valvei
ileo-cecale - pentru excluderea
prezenţei leziunilor sincrone de colon;

- radiografia toracică, ecografia hepatică
şi CT abdominal pentru o evaluare
complexă hepatică şi pulmonară pentru
leziunile secundare cu această
localizare.

PLANIFICAREA TIPULUI DE
TRATAMENT ÎN NEOPLASMUL
RECTAL
Mai multe studii privind radioterapia

preoperatorie au inclus pacienţi cu tumori
localizate până la 16 cm de marginea anală
[2,9]. Această distanţă nu corespunde
rectului subperitoneal şi determină folosirea
în exces a tratamentului neoadjuvant pentru
tumorile intraperitoneale. În prezent, se
considera limita de 12 cm faţă de marginea
anală pentru indicatia de tratament
radioterapic [10,11].

În momentul diagnosticului, 10-20%
dintre tumorile rectale sunt considerate
inoperabile sub aspectul radicalităţii
oncologice, datorită invaziei sau penetrării
fasciei mezorectului şi invazia în organele
vecine. În funcţie de stadializarea
preterapeutică se planifică tipul de tratament
în neoplasmul rectal. Radioterapia asociată
cu chimioterapia preoperator determină
diminuarea invaziei şi mărimii tumorii,
favorizând rezecţia lor chirurgicală.

Elementele de prognostic negativ care
trebuiesc apreciate preoperator sunt:

- tumori T3 cu extensie  extramurală >
15 mm;

- invazia tumorală a fasciei mezorectului
(CRM pozitive);

- tumori T4 cu invazia structurilor
adiacente;

- tumori T4 cu perforaţie peritoneală.
Evaluarea imagistică preoperatorie

trebuie să recunoască aceste situaţii, să
aprecieze relaţia tumorii cu muşchii
ridicători anali şi sfincterul anal, în vederea
coborârii limitei de rezecţie rectală şi
conservării sfincterului anal [12-14].
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A) Tratamentul cancerului de rect Tis T1 N0
Aproximativ 20-30% dintre tumorile

rectale sunt diagnosticate în stadiul Tis şi T1
şi au un prognostic bun. Ele pot beneficia de
rezecţie locală, fără a se realiza însă o
evidare ganglionară, existând riscul de
recidivă locală. Invazia ganglionară poate fi
prezentă în cazul: tumorilor ce interesează
submucoasa; dacă tumora este puţin
diferenţiată; în caz de embolii tumorale
vasculare sau limfatice. Excizia locală poate
fi realizată pe cale transanală sau prin
microchirurgie endoscopică (pentru tumorile
localizate la nivelul rectului ampular
mijlociu sau superior). Excizia se face în
monobloc, macroscopic completă, în zona de
ţesut sănătos. Trebuie să intereseze în
profunzime întreaga grosime a peretelui
rectal. Riscul de a nu se recunoaşte o invazie
ganglionară variază între 0-15% pentru
tumori T1 [15].

Excizia locală a tumorii se poate
transforma în rezecţie radicală de rect în
prezenţa următoarelor criterii histologice
nefavorabile:

- rezecţie incompletă (R1);
- invazie tumorală în musculară (T2);
- prezenţa de embolii vasculare şi/sau

limfatice.
În literatură, riscul de recidivă locală la

5 ani variază între 0-32% iar supravieţuirea
fără recidivă de 66-100% [16,17].
Rezultatele imediate ale rezecţiei rectale în
ce priveşte supravieţuirea sunt superioare
celor obţinute pentru reintervenţie
chirurgicală în caz de recidivă.

B) Tratamentul neoplasmului rectal T2-T4
N0, N+

Rata de recidivă locală în tratamentul
chirurgical convenţional al neoplasmului
rectal local avansat a fost între 20 şi 40%.
Odată cu introducerea conceptului de excizie
totală de mezorect (TME), dezvoltată în
ultimii 10 ani, rata de recidivă locală a
scăzut la < 10% [1,18].

Trialul olandez [19] a analizat rolul
asocierii radioterapiei preoperatorii la TME.
Rezultatele la 5 ani au arătat o reducere a
recidivei locale de la 10,9% doar cu

tratament chirurgical, la 5,6% în grupul
pacienţilor iradiaţi. Nu au fost evidenţiate
diferenţe în supravieţuirea pacienţilor.

Există două modalităţi de radioterapie
neoadjuvantă:

- de scurtă durată - 25 Gy în 5 şedinţe în
5 zile, urmate după 7 zile de
intervenţie chirurgicală cu TME –
reduce riscul de recidivă locală la 2 ani
între 8-20%, raportat la tratament
chirurgical singur [19];

- de lungă durată – 50 Gy în 4
săptămâni, urmat de intervenţie
chirurgicală după 6-8 săptămâni de la
terminarea radioterapiei, cu o
diminuare a efectului tratamentului
neoadjuvant după 12 săptămâni [20].
Radioterapia preoperatorie este

recomandată pentru neoplasmul rectal
subperitoneal (polul inferior tumoral situat la
mai puţin de 10 cm de la marginea anală)
pentru tumori T3-T4 şi/sau N0 sau N+.
Pentru neoplasmul rectal local avansat se
asociază chimioterapia neoadjuvantă pentru
a creşte sensibilitatea celulelor tumorale la
radioterapie.

Avantajele radioterapiei neoadjuvante
asociate cu chimioterapia neoadjuvantă
(RCT) sunt urmatoarele [19-21]:

- reducerea recurenţei locale şi
îmbunătăţirea supravieţuirii;

- maximizarea conversiei la
operabilitate a tumorii rectale
(downstage- trecerea tumorii într-un
stadiu inferior- şi/sau downsize-
diminuarea dimensiunii tumorii);

- ameliorarea controlului sistemic prin
eradicarea bolii micrometastatice;

- coborârea limitei de rezecţie în
cancerul rectal jos situat, aplicând un
procedeu chirurgical de prezervare a
sfincterului (sphincter saving);

- îmbunătăţirea rezultatului funcţional.
Ghidurile actuale de tratament

precizează că „în formele local avansate,
care sunt iniţial apreciate ca fiind
nerezecabile oncologic radical (T4, unele
T3) se preferă radio-chimioterapie
preoperatorie cu doză totală de 50,4 Gy, 1,8
Gy/fracţie, concomitent cu 5-FU, urmată de
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chirurgia radicală după 6-8 săptămâni.
Radioterapia sau chimio-radioterapia
postoperatorie (ex. 50,4 Gy, 1,8-2,0
Gy/fracţie) concomitent cu 5-FU nu se mai
recomandă actual, dar se poate utiliza la
pacienţii cu CRM pozitive, cu perforaţie în
aria tumorală sau în alte situaţii cu risc
crescut de recidivă locală, dacă radioterapia
nu poate fi administrată” [22].

TRATAMENTUL CHIRURGICAL
ÎN NEOPLASMUL RECTAL
Tratamentul chirurgical rămâne

tratamentul care poate determina vindecarea
a 45% dintre pacienţii cu neoplasm rectal. În
tehnica de excizie chirurgicală a tumorii
rectale au apărut schimbări radicale, ca
urmare a evidenţierii celulelor tumorale în
mezorect până la 4 cm mai jos de tumoră
precum şi evidenţierii impactului asupra

recidivei locale a CRM [23]. Scopul
rezecţiei tumorilor rectale este excizia
completă a tumorii (cu margini adecvate) şi
a ganglionilor limfatici, cu reducerea riscului
de recidivă locală şi de diseminare la
distanţă. În cazul pacienţilor cu tratament
neoadjuvant, intervenţia chirurgicală este
efectuată imediat în cazul radioterapiei de
scurtă durată şi la 6-8 săptămâni (maxim 12
săptămâni) după terminarea radioterapiei de
lungă durată [24,25].

Indicaţiile terapeutice depind de:
localizarea tumorii în raport cu marginea
anală (accesibilă sau nu la tuşeul rectal),
extensia tumorii în peretele rectal (T) şi
invazia ganglionară (N) (Fig.1)

Pentru tumori localizate la nivelul
rectului ampular superior tratamentul
chirurgical este de primă intenţie.

Fig. 1. Arborele decizional în tratamentul cancerului de rect
T: evaluarea extensiei tumorii; N: evaluarea invaziei metastatice a limfonodulilor regionali;

RT: radioterapie; CHT: chimioterapie

Pentru tumori T1N0 este indicat
tratamentul chirurgical conservator. Dacă
tumora este jos situată, cu diametrul < 3 cm,
bine diferenţiată, fără embolii vasculare
sau limfatice se poate tenta excizia
transanală [26].

Pentru tumori T2N0 (invazia
muscularis propria) există studii care susţin
indicaţia de tratament chirurgical de primă
intenţie [18,19,27,28]. În unele situaţii, se
poate indica tratament neoadjuvant:

- pentru tumori localizate pe peretele
rectal anterior, deoarece mezorectul
este inexistent la acest nivel şi există
risc mare pentru rezecţie R1;

- pentru tumori evaluate prin endoscopia
transanală ca fiind T2 N+; pentru
tumori T2 juxtasfincteriene care ar
necesita, iniţial, excizie abdomino-
perineală de rect iar prin tratament
neoadjuvant se doreşte conversie în
stadiu inferior care ar putea duce la
tratament chirurgical conservator.

Pentru tumori T3-4, N0, N+ este
indicat tratament neoadjuvant de primă
intenţie (radioterapie ± chimioterapie) urmat
de tratament chirurgical care, pentru a se
obţine rezecţie R0, poate interesa excizia în
bloc a altor organe pelvine.
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Conceptul de excizie totală de
mezorect (Total Mesorectal Excision, TME)
a fost descris în 1982 de către Heald RJ [1]
ca o tehnică chirurgicală cu viză de
radicalitate oncologică bazată pe anatomia
planurilor fasciei rectale şi spaţiilor fibroase
ale pelvisului.

TME presupune excizia în bloc a
rectului împreună cu toate zonele limfatice
din jur, ganglionii limfatici, ţesutul grăsos
mezorectal şi fascia mezorectului cu
prezervarea nervilor hipogastrici şi a
plexului hipogastric inferior. Pentru tumorile
de rect ampular superior limita de siguranţă
este de cel puţin 5 cm de mezorect şi rect iar
pentru tumorile de rect ampular mijlociu şi
inferior este necesară excizia totală de
mezorect.

Plexul hipogastric superior (fibre
simpatico - preaortice) este prezervat prin
ligatura arterei mezenterice inferioare la 1-2
cm de origine. Prezervarea inervaţiei
simpatice se realizează prin disecţia
mezorectului între fascia presacrată şi fascia
recti, cu identificarea celor doi nervi
hipogastrici, localizaţi la 2 cm sub uretere.

Prezervarea sfincterului anal se
realizează atunci cand se obţine pe piesa
operatorie o margine distală de cel puţin 1
cm de polul inferior al tumorii [29]. Pentru
tumorile jos situate se poate realiza o
disecţie intersfincteriană pentru a se obţine
marginea distală de siguranţă [30]. Atunci
când nu se poate obţine marginea distală de
siguranţă de cel puţin 1 cm, se practică
operaţia de excizie abdomino-perineală de
rect. Această intervenţie chirurgicală
interesează tumorile care invadează planşeul
pelvin şi tumori extinse la canalul anal.

După rezecţia rectului şi TME se poate
realiza un rezervor colonic în „J” de 5-6 cm
pentru a îmbunătăţi rezultatul funcţional. O
alternativă la rezervorul în „J” este
anastomoza latero-terminală sau coloplastia
transversală, în special pentru pacienţii cu
bazin îngust, mezocolon gros sau canal anal
lung.

Datorită riscului ridicat de fistulă
anastomotică pentru pacienţii cu rezecţie
anterioară foarte joasă de rect (anastomoză

colo-anală) şi tratament neoadjuvant se
recomandă protejarea anastomozei colo-
rectale sau colo-anale cu o ileostomie sau
colostomie temporară (care se închide la 6
săptămâni). Această stomă scade atât riscul
de fistulă anastomotică dar şi consecinţele
sale: peritonită, abces pelvin etc. [31].

EVALUAREA ANATOMO-
PATOLOGICĂ A INTERVENŢIEI
CHIRURGICALE
Calitatea actului chirurgical în

cancerul de rect este factor de prognostic
pentru recidivele locale şi supravieţuirea la
distanţă [32,33]. Pentru a aprecia calitatea
actului chirurgical este necesară colaborarea
între chirurg şi anatomopatolog în aprecierea
următorilor factori:

- integritatea mezorectului pe piesa
nefixată;

- marginile circumferenţiale pe piesa
fixată;

- invazia peritoneului şi invazia
vasculară extramurală;

- numărul de ganglioni.
Pentru stadiile T1-T3 Quirke şi colab.

definesc trei grade ale rezecţiei cu excizia
mezorectului. Se pot întâlni mai multe
situaţii în aprecierea calităţii mezorectului,
diferenţiat pentru rezecţia anterioară de rect
(RAR) şi excizia abdomino-perineală de rect
(EAP) [34].

Gradul 3 - excizia mezorectului în
planul fasciei mezorectale :

- mezorect intact, neted, fără
imperfecţiuni ale grăsimii;

- anvelopa mezorectului intactă anterior
şi posterior;

- marginile distale nu prezintă indentări,
specimenul chirurgical nu prezintă
conizaţie peritumorală;

- în cazul EAP, planul chirurgical este
situat extern, la nivelul levatorilor care
sunt ridicaţi în bloc cu specimenul
chirurgical.
Această situaţie a calităţii

specimenului chirurgical este de dorit,
tratamentul chirurgical fiind considerat „în
scop oncologic”.
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Gradul 2 - excizia mezorectului în
planul intramezorectal:

- neregularităţi minore ale anvelopei
mezorectale;

- tendinţa la conizaţie a specimenului
chirurgical către marginea distală;

- muscularis propria nu este expusă
decât la nivelul ariei muşchilor
levatori;

- neregularităţi minore ale marginii
circumferenţiale, aspect de „cotor de
măr” al piesei operatorii în cazul EAP.

Gradul 1 - excizia mezorectului în
planul muscularis propria:

- arii importante fără mezorect;
- leziuni profunde ale muscularis

propria;
- neregularitãţi importante ale

marginilor circumferenţiale de
rezecţie.
În această situaţie, intervenţia

chirurgicală este considerată „de paleaţie”.
Fascia mezorectului formează CRM

numite şi margini de rezecţie laterale sau
radiale. De la descrierea iniţială a
importanţei sale clinice în 1986, s-a pus în
evidenţă implicarea CRM în recidiva locală
cât şi în apariţia metastazelor la distanţă, ca
factor de prognostic independent al
supravieţuirii. O CRM inferioară sau egală
cu 1 mm (prin marcare cu tuş de India) este
considerată invazie [4,19,45].

Obţinerea CRM negative postoperator
determină o rată de recidivă locală de 7 %.
Numai 22 % dintre pacienţi dezvoltă
metastaze la distanţă [36].

Aprecierea invaziei ganglionare este
importantă în selecţia pacienţilor pentru
tratament adjuvant [37]. Ghidurile actuale de
tratament [22,38] recomandă recoltarea a
minimum 12 ganglioni pentru a aprecia
statusul ganglionar. Pentru cazurile în care
sunt examinaţi mai puţin de 10 ganglioni,
ghidurile recomandă încadrarea pacientului
în stadiul TNM cu risc crescut şi pacientul
este eligibil pentru tratament adjuvant
[39,40]. Radioterapia neoadjuvantă de scurtă
sau lungă durată diminuă cu cel putin 20%
numărul de ganglioni găsiţi pe piesa de
exereză. În absenţa invaziei ganglionare,
chiurajul ganglionar este un factor de
prognostic important în neoplasmul rectal.
[41,42].

TRATAMENTUL ADJUVANT ÎN
NEOPLASMUL RECTAL

Pentru tumorile localizate la nivelul
rectului ampular superior, chimioterapia
postoperatorie se aplică în cazul invaziei
ganglionare.
Pentru tumorile rectale ampular mijlociu şi
inferior indicaţia tratamentului adjuvant
depinde de tratamentul neoadjuvant şi de
evaluarea piesei chirurgicale (Fig. 2).

Fig 2. Arbore decizional în tratamentul cancerului de rect amlar mijlociu şi inferior
N: limfonoduli regionali; RXT: radioterapie; CHT: chimioterapie;

* dacă numărul de limfonoduli examina i ≥ 12



Adenopatia în cancerul de colon 335
Jurnalul de Chirurgie (Iaşi), 2012, Vol. 8, Nr. 4

Postoperator, răspunsul la tratamentul
neoadjuvant şi eficacitatea lui este evaluat
prin examenul anatomo-patologic al piesei
operatorii care apreciază:

- clasificarea TNM a tumorii;
- diferenţierea tumorală;
- statusul CRM;
- aprecierea invaziei limfatice şi venoase

a  ţesutului examinat;
- identificarea şi descrierea zonelor de

tumoră şi de fibroză, apreciind  gradul
de regresie tumorală  conform scorului
Dworak [43].
Conform sistemului Dworak pot să

existe următoarele situaţii în aprecierea
regresiei tumorale după tratament
neoadjuvant:

- GR 0: absenţa regresiei tumorale;
- GR 1: raportul masă tumorală / ţesut

fibrotic este net în favoarea tumorii;
- GR 2 - domină modificările de fibroză,

masă tumorală prezentă;
- GR 3: ţesut fibrotic cu degenerescenţă

mucoidă ce conţine insule de celule
tumorale;

- GR 4: masă fibrotică cu lacuri de
mucus fără celule tumorale (complete
response).

FOLLOW-UP POSTTERAPEUTIC
Protocolul de dispensarizare post-

terapeutic al pacientului cu neoplasm rectal
cuprinde:

- anamneză şi examen clinic la 3 luni în
primul an, anual, timp de 5 ani;

- antigen carcino-embrionar la 3 luni în
primul an, anual timp de 5 ani pentru
tumori ≥ T2;

- colonoscopie/sigmoidoscopie o dată pe
an timp de 5 ani;

- ecografie abdomen şi radiografie
toracică la 3 luni în primul an, apoi
anual timp de 5 ani;

- examen CT/RMN pentru pacienţi cu
risc crescut de recurenţă şi antigen
carcino-embrionar crescut.

CONCLUZII
În ultimile 2 decenii, diagnosticul şi

tratamentul neoplasmului rectal a suferit

schimbări importante. Ecografia endorectală
şi examenul IRM poate evalua gradul de
invazie a tumorii în peretele rectal cu o
sensibilitate aproape de 95%.
Radiochimioterapia preoperatorie creşte
răspunsul tumorii şi reduce semnificativ
riscul de recidivă locală a tumorilor
clasificate în stadiul II şi III.

Pentru neoplasmul rectal jos situat
clasificat Tis-T1N0, cu tumori cu diametrul
< 3 cm, cu localizare posterioară se poate
realiza excizia locală. În prezent, „gold
standard-ul chirurgical” în neoplasmul rectal
este reprezentat de rezecţia tumorii asociată
cu excizia totală de mezorect şi prezervarea
sfincterului anal. Prezervarea sfincterului
anal se poate obţine atunci când există o
distanţă de siguranţă de cel puţin 1 cm sub
polul inferior al tumorii. Calitatea piesei
operatorii este un factor de prognostic pentru
recidiva locală şi supravieţuire.

Calitatea actului chirurgical depinde şi
de următorii factori: specialitatea chirurgului
şi a centrului, numărul pacienţilor trataţi,
influenţează controlul local dar şi procentul
de prezervare a sfincterului anal,
complicaţiile postoperatorii şi supravieţuirea
pacienţilor.
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