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Rezumat 

Introducere 

Managementul cancerului de rect încă rămâne o provocare. Scopul acestui studiu este de a 

identifica impactul invaziei ganglionare din mezorect și influența lui asupra prognosticului și 

supraviețuirii la pacienții cu cancer de rect comparativ cu pacienții ce prezintă ganglioni negativi, 

necesitatea sau nu a chimioterapiei adjuvante și asocierea chimioterapiei considerate golf standard 

pentru pacienții cu ganglioni pozitivi și rezecţie ganglionară completă în toate ghidurile 

internaţionale (ESMO Clinical Practice guideline for rectal cancer, Ghidul Societatii Americane 

de Cancer Colorectal. 

Materiale și metode 

Studiu retrospectiv, observațional, nerandomizat pe un eșantion de 156 de pacienți cu 

neoplasm rectal, diagnosticați și tratați in Clinica De Chirurgie Generală a Spitalului Clinic 

,,Colțea’’ din București condusă de Prof. Dr. Traean Burcos, în perioada 1 ianuarie 2014 - 31 

decembrie 2018, eșantion reprezentativ pentru o populație de pacienți diagnosticați și tratați într-

un centru specializat în chirurgie oncologică, secțiunea transversală a studiului fiind data de 1 Mai 

2020. Recidiva locală (LR) a fost definită ca o recidivă în bazin, incluzând recidiva la nivelul 

anastomozei și în locul plăgii perineale. Verificarea histologică nu a fost efectuată pentru toți 

pacienții și nu o fost o condiție prealabilă pentru diagnosticarea LR. Creșterea unei noi tumori 

observată macroscopic la examinările de radiografie sau scintigrafie, ori durerea persistentă   

apărută postoperator în perioada pain-free au fost înregistrate ca LR. Timpul până la LR a fost   

măsurat de la data operației până când recidiva a fost diagnosticată. În pacienții fără recidivă, 

timpul de observare a fost definit ca timpul de la intervenția chirurgicală până la ultima vizită în 

ambulatoriu. Recidiva la distanță a fost definită ca o demonstrație radiologică și/sau scintigrafică 

cu metastaze. Metodele folosite au fost analiza curbelor de supraviețuire - Kaplan-Meier și regresia 

Cox. 

Rezultate 

Dintre toti pacienții incluși în studiu, 23 au avut vârsta peste 75 ani. Dintre ei, numai unul 

a supraviețuit la 60 luni, procentual 4.3% din cazuri. Până în vârsta de 75 de ani, au supravietuit la 

60 luni 24 cazuri (18.2%), ceea ce confirmă că pacienții cu categoria de varstă peste 75 ani au rata 



de supraviețuire de 4.2 ori mai mică în comparație cu categoria de vârstă până în 75 de ani. Din 

156 de pacienți incluși în studiu, 125 de cazuri au fost diagnosticați în stadiile T3-T4. Dintre cei 

25 de pacienți diagnosticați cu stadiul T2, rata de supraviețuire a fost de 24%. Dintre 73 de cazuri 

diagnosticate în stadiul T3, procentul de supraviețuire era de 17% și dintre cele 52 cazuri 

diagnosticate în stadiul T4, rata de supraviețuire s-a remarcat a fi de 11%. Pacienții cu mai mult 

de 6 ganglioni reactivi, au avut un procent mai mic cu 18.75% de decese și o medie restrictivă de 

supraviețuire mai mare cu 10.30% față de pacienții cu 6 sau mai puțini ganglioni reactivi, efectul 

fiind cu semnificație statistica (p < 0.05). Supraviețuirea mai slabă a fost legată statistic de prezența 

ganglionilor. În general, ratele locale de recidivă au fost de 5% (8/148) la pacienții fără metastaze 

îndepărtate și 15% până la 21% la pacienții cu metastaze ganglionare pozitive. Ganglioni limfatici 

pozitivi, boala N2, cu invazii vasculare și limfatice, iar invazia perineurală a fost independent cu 

risc semnificativ pentru recidiva locală. Independent, prezența a mai mult de 6 ganglioni reactivi 

scade hazardul de deces cu aproximativ 50% (p < 0.05), în vreme ce prezența a mai mult de 2 

ganglioni metastatici crește hazardul de deces cu 328% (p < 0.01). 

Concluzii 

Rata de recidivă în lotul de pacienți urmăriți și pentru stadiile studiate corespunde 

constatărilor internaționale în ce privește probabilitatea de recidivă în funcție de stadiu. Este 

necesară inființarea unui Registru National de Cancer cu secțiune separată de cancer colorectal 

care să facă posibilă estimarea obiectivă a incidenței și supraviețuirii globale din cauza cancerului 

rectal. 

 


