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INTRODUCERE
Cancerul esofagian, al 8-lea cancer ca frecvenţă în lume (aproximativ 1%
din toate cancerele și 6% din cancerele gastrointestinale) este una dintre cele mai
severe forme de cancer digestiv, grevat de o mortalitate încă foarte ridicată (a 6-a
cauză de deces prin cancer), datorită faptului că diagnosticul este stabilit în stadii
avansate în peste 50% din cazuri, în pofida faptului că disfagia, semnul revelator al
bolii, apare relativ precoce şi esofagul este unul dintre cele mai accesibile segmente ale
tubului digestiv pentru investigaţiile imagistice şi endoscopice.
Diagnosticul este unul complex, clinic, paraclinic şi morfologic. Sindromul
esofagian, dominat de disfagie reprezintă principalul element al diagnosticului clinic, în
timp ce investigaţiile biologice nu prezintă nici un fel de specificitate pentru diagnosticul
etiologic, fiind doar investigaţii de bilanţ şi monitorizare. Investigaţiile imagistice şi
endoscopice reprezintă principalul mijloc de diagnostic preoperator, utile nu numai
diagnosticului pozitiv, ci şi stadializării preterapeutice; endoscopia digestivă superioară
şi

ecoendoscopia

reprezintă

principalele

mijloace

de

evaluare

morfologică

preoperatorie, iar biopsia endoscopică oferă posibilitatea certificării diagnosticului prin
examen histopatologic, elemente extrem de importante pentru stabilirea conduitei
terapeutice.
Tratamentul cancerului esofagian este unul complex multimodal, principalele
criterii în alegerea metodelor terapeutice şi a secvențialității acestora în cadrul
algoritmului terapeutic fiind stadiul evolutiv al bolii, vârsta, starea generală şi echilibrul
biologic al pacientului. Chirurgia radicală (esofagectomia cu limfadenectomie) este „gold
standardul” tratamentului pentru cancerele de stadiul I şi II şi pentru tumorile rezecabile
în stadiul local avansat, topografia tumorii, gradul invaziei parietale şi extensiei
regionale fiind criteriile de alegere a căii de abord, tipului şi întinderii rezecției precum și
a modalității de restabilire a continuității tubului digestiv. Procedeele paliative
(chirurgicale sau endoscopice) împreună cu radio- şi chimioterapia adjuvantă reprezintă
tratamentul standard pentru cancerele local avansate nerezecabile şi pentru boala
sistemică.
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Incidenţa în continuă creștere a cancerului esofagian (locul 8 în lume) atât
pe plan mondial cât şi în țara noastră, precum şi problemele deosebite de diagnostic,
stadializare şi tratament pe care acesta le pune în fața chirurgului, justifică pe deplin
alegerea acestei teme de cercetare pentru prezenta teză de doctorat, iar valorificarea
experienţei Clinicii I Chirurgie Craiova mi-a oferit posibilitatea elaborării unui studiu
retrospectiv ale cărui obiective au fost evaluarea incidenței şi a grupelor populaționale
de risc, studiul factorilor de risc şi a elementelor etiopatogenice actuale, stabilirea unui
algoritm de diagnostic clinic şi paraclinic şi a criteriilor de stadializare preterapeutică,
stabilirea unei strategii terapeutice în funcţie de stadiul evolutiv al bolii şi compararea
rezultatelor obținute cu cele din literatura de specialitate.

A. PARTEA GENERALÂ
CAPITOLUL I
ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE
Esofagul este un conduct musculo-membranos, care are rolul de a transporta
bolul alimentar din orofaringe în stomac; este singurul viscer întins pe trei segmente ale
corpului. Dimensiunile esofagului la adult; ele sunt în medie de 25 cm lungime şi 15-25
mm diametru, cu variaţii în funcţie de: tipul constituţional, sex, factori anatomici, vârsta.
Limita superioară care îl separă de hipofaringe, corespunde unui plan orizontal ce trece
anterior prin cartilajul cricoid iar posterior prin vertebra C5, iar limita inferioară, situată la
nivelul cardiei, se proiectează la nivelul vertebrei toracice X sau XI. [1,2]

Topografic, în funcţie de regiunea străbătută şi de raporturile pe care le
realizează cu organele din jur, esofagului i se descriu patru porţiuni distincte [1,2]:
 porţiunea cervicală (6-8 cm) are ca limite planul orizontal care trece prin
vertebrele C6 şi T2;
 porţiunea toracică are ca limite planul orizontal ce trece prin vertebrele T2 şi T10.
Crosa aortei şi vena azygos împart la rândul lor esofagul toracic în douā
segmente: supraazygo-aortic şi infraazygo-aortic;
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 porţiunea diafragmatică – transhiatală (1 cm), corespunde pasajului esofagian
transhiatal;
 porţiunea abdominală (2-3 cm) reprezintă segmentul intaabdominal al esofagului,
pană la deschiderea sa în stomac

CAPITOLUL II
CANCERUL ESOFAGIAN

Cancerul esofagian este al 8-lea cancer ca frecvenţă în lume şi a 6-a cauză de
deces prin cancer, fiind unul dintre cele patru cancere cu cel mai nefavorabil prognostic,
alături de cancerul hepatic, pancreatic şi pulmonar. (5)
Deși nu este cea mai frecventă patologie neoplazică, reprezentând cam 1% din
toate cancerele și 6% din cancerele gastrointestinale, este unul dintre cancerele cu o
rată a mortalității foarte crescută asemănătoare cancerului de pancreas și de 4 ori mai
mare decât în cancerul rectal
O varietate de factori cauzatori au fost implicați în apariția bolii. În Statele Unite,
cele mai multe cazuri de cancer esofagian se crede că pot fi atribuite consumului în
exces de alcool și/sau unui istoric de lungă durată privind fumatul
. Riscul relativ crește cu cantitatea de tutun fumat și cantitatea de alcool consumat.
Consumul de whisky pare a fi asociat unei incidențe mai înalte decât consumul de vin
sau bere. Apariția cancerului esofagian a fost, de asemenea, asociată ingerării altor
carcinogeni, cum ar fi nitriții, opiaceele fumate și toxinele fungice din legumele murate,
precum și leziunile mucoasei cauzate de unele insulte fizice ca expunerea îndelungată
la ceai extrem de fierbinte, ingerarea de leșie, leziuni induse prin iradiere și acalazia
cronică.
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B.PARTEA SPECIALĂ
CAPITOLUL III
MOTIVAȚIA STUDIULUI. OBIECTIVE. MATERIAL ŞI METODĂ

Incidenţa în continuă creștere a cancerului esofagian (locul 8 în lume) atât pe
plan mondial cât şi în ţara noastră, precum şi problemele deosebite de diagnostic,
stadializare şi tratament pe care acesta le pune în fața chirurgului, justifică pe deplin
alegerea acestei teme pentru prezenta teză de doctorat
Pornind de la statusul actual al problemei, sintetizat în capitolele părții generale,
am efectuat un studiu clinic prospectiv şi retrospectiv, valorificând experiența Clinicii I
Chirurgie Craiova, materializată într-un număr de 49 cazuri de cancer de esofag
Internate şi tratate în clinică în ultimii 10 ani (2005-2014).
Am inclus în studiu numai cancerele esofagiene adevărate, cancerele joncțiunii
eso-gastrice fiind excluse, având în vedere că acestea sunt astăzi considerate o entitate
anatomo-clinică aparte, bine definită, cu etiopatogenie, tablou clinic si algoritm
terapeutic standardizat.

CAPITOLUL IV
REZULTATE
În studiul efectuat de noi ,cancerul esofagian s-a situat pe poziția a IV-a, după
cancerul de colon, cancerul de rect şi cancerul gastric, reprezentând 4.03% din totalul
tumorilor tubului digestiv; de remarcat faptul că a existat o egalitate aproape perfectă
între incidenţa cancerului esofagian şi cea a cancerului de joncţiune eso-gastrică,
recunoscut ca entitate anatomo-clinică bine definită, în condiţiile în care, conform
clasificării Siewert, cancerul de joncţiune eso-gastrică include şi adenocarcinoamele
esofagului distal localizate la 1-5 cm deasupra joncţiunii eso-gastrice, dezvoltate pe
zone de metaplazie intestinală specializată. Au fost înregistrate un număr de 4,9 cazuri
noi/an în medie, cu limite între 2 şi 14 cazuri noi/an, remarcând de asemenea tendința
evidentă de creștere în ultimii 5 ani, cu vârful în 2014 (12 cazuri noi/an).
În studiul personal, incidenţa cancerului esofagian în funcţie de vârstă şi sex a
respectat în general datele raportate în literatură.
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Vârsta medie a pacienților a fost de 63 ani, cu limitele intervalului de 44, respectiv
83 ani şi incidenţa maximă în decada a VI-a de viață.
În stabilirea diagnosticului am folosit un algoritm diagnostic care a inclus
examenul clinic, investigații biologice, imagistice și endoscopice, diagnosticul de
certitudine fiind stabilit pe baza examenului histopatologic pe fragmente bioptice,
recoltate prin endoscopie sau prin examenul morfologic complet al pieselor de exereză.
Toți bolnavii care au suferit proceduri paliative au avut o evoluție postoperatorie
imediată simplă, fără complicații şi/sau decese; la externare au fost îndrumați către
clinicile de oncologie pentru monitorizare şi tratament specific (chimio- şi radioterapie
adjuvantă). Din păcate, nu deținem date referitoare la evoluţia lor la distanţă şi rata de
supraviețuire.
Evoluția postoperatorie a bolnavilor la care s-au practicat intervenții radicale a fost
favorabilă în 10 cazuri. Au fost înregistrate 8 complicații postoperatorii imediate (2
complicații generale și 6 complicații locale) și 4 decese.
Dintre complicațiile generale am înregistrat pleurezia bilaterală cu insuficiență
respiratorie acută ȋntr-un caz, remisă sub tratament conservator, şi embolia pulmonară
soldată cu deces ȋn alt caz.

CAPITOLUL V
DISCUŢII
Cancerul esofagian este unul dintre cele mai severe cancere ale tubului digestiv;
al 8-lea cancer ca frecvenţă în lume şi a 6-a cauză de deces prin cancer, reprezintă,
alături de cancerul hepatic, pancreatic şi pulmonar, unul dintre cancerele cu cel mai
nefavorabil prognostic.
Incidența cancerului esofagian, evaluată în literatură la 1% din totalul cancerelor
şi 6% din cancerele tubului digestiv, crește paralel cu vârsta. În regiunile cu incidență
crescută, frecvența apariției cancerului esofagian crește progresiv după vârsta de 25 de
ani, cu incidenţa maximă în grupa de vârstă 60-70 de ani, fapt confirmat şi de studiul
nostru, 59.1% din cazuri fiind întâlnite la bolnavii peste 60 ani.
Predominanţa cancerului esofagian la bărbați este certă, confirmată si de studiul
nostru (sex ratio= 16/1), fapt ce poate fi explicat parțial prin numărul mai mare de
consumatori de alcool şi fumători în rândul bărbaților. Studii recente, precum cel al lui
Yang şi colab. (2011) au arătat că numai factorii de risc singuri nu pot explica în
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totalitate incidenţa mult mai mare a cancerului esofagian la bărbaţi şi au adus în discuție
posibilul rol protector al estrogenului.
Deşi mediul de proveniență al bolnavilor nu este menţionat în literatură ca factor
de risc, semnalăm incidenţa mai mare a cancerului esofagian la bolnavii proveniţi din
mediul rural comparativ cu cei din mediul urban (1,57/1 în studiul nostru, comparativ cu
1,3/1 în literatură). Această constatare se poate înscrie în datele studiului realizat de
Nagel în 2007 pe un lot de 52.000 de persoane din 10 țări europene, conform căruia
incidenţa cancerului esofagian este mai mare în mediile sărace şi în rândul populaţiilor
cu un nivel educaţional mai scăzut. [75]
Etiopatogenia cancerului esofagian este încă neclară, fiind implicaţi mai mulţi
factori de risc.
Consumul cronic de alcool (prezent în 69% din cazurile noastre) este considerat
principalul factor de risc, iar asocierea fumatului (43%) potențează dezvoltarea
neoplaziei. Riscul relativ la bărbații albi care consumă alcool în cantități mari şi fumează
este de 35,4 ori mai mare decât în cazul bărbaților din aceeași regiune care nu
consumă alcool și nu fumează. În cazul bărbaților de culoare, riscul este de aproximativ
149,5 ori mai mare [25]. Alcoolul alterează ADN-ul celular prin scăderea activității
metabolice intracelulare alterând în acest fel funcția de detoxificare și în același timp
accelerând oxidarea [26]. El este un solvent cu specificitate pentru compușii liposolubili
și permite carcinogenilor din tutun să străbată epiteliul esofagian cu mai multă ușurință
[27]. Patogenia pare a fi legată de inflamația epiteliului scuamos care duce la displazie
și malignizare in situ [28].

Inflamaţia cronică constituie substratul apariției metaplaziei intestinale indiferent
de etiologie. Refluxul gastro-esofagian cronic (16.3% în studiul personal) determină
inflamaţia şi ulceraţia epiteliului scuamos, care, dacă persistă, determină apariţia
metaplaziei intestinale [29,30]. Epiteliul scuamos devine iniţial epiteliu columnar de tip
cardial alcătuit din epiteliu columnar mucinos şi glande mucoase sau mixte mucooxintice înainte de intestinalizare. Persistenţa agresiunii şi a inflamaţiei cronice
transformă epiteliul columnar mucinos în fenotip intestinal ca rezultat al reacţiei
metaplazice secundare [31,31]. Majoritatea autorilor sunt de acord că secvenţa
patogenică este următoarea: boală de reflux – metaplazie intestinală – displazie
(incompletă, completă) – carcinom in situ, apoi invaziv. Displazia este interpretată ca
precursoare a cancerului invaziv, iar displazia de tip înalt este frecvent asociată cu
adenocarcinomul. [33]
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În esofagul Barrett (10% în studiul personal), metaplazia se caracterizează prin
înlocuirea epiteliului scuamos esofagian normal cu un epiteliu columnar specializat.
Inițial apare la nivelul zonei de tranziţie şi se extinde proximal. Refluxul este deosebit la
pacienţii cu esofag Barrett faţă de cei cu esofagită de reflux, fiind mixt, acid şi biliar şi
are caracter difuz (duodeno-gastro-esofagian) [13;14]. Riscul de apariţie al esofagului
Barrett creşte de trei ori la cei cu simptome vechi de 1-5 ani şi de 6,4 ori la cei cu
simptomatologie mai veche de 10 ani [15]. Progresia spre cancer poate fi explicată de
persistenţa refluxului acid sau a sărurilor biliare la o parte a pacienților cu esofag
Barrett. Refluxul sărurilor biliare persistă la 20-34 % din pacienţii trataţi medical, iar 1050 % dintre pacienţii cu fundoplicatură prezintă recurenţa refluxului la câţiva ani de la
operaţie.
În studiul nostru din 8 pacienți diagnosticați histopatologic cu adenocarcinom, 5
pacienți erau cunoscuți cu esofag Barrett şi la alţi 3 au fost identificate leziuni de reflux
gastroesofagian.
Diagnosticul cancerului esofagian se stabileşte pe baza unui algoritm care
include examenul clinic, investigaţii biologice, imagistice si endoscopice, diagnosticul de
certitudine fiind stabilit histopatologic pe fragmente recoltate prin biopsie endoscopică
sau prin examenul morfologic complet al pieselor de exereză.
Sindromul esofagian constituie principalul element al diagnosticului clinic; disfagia
reprezintă cel mai important simptom în depistarea precoce a cancerului esofagian, fiind
remarcată uşor de către pacienţi. Din păcate disfagia nu îngrijorează suficient de mult o
mare parte a pacienților (cu precădere cei din mediu rural, cu un nivel educaţional
scăzut) încât să îi facă să se prezinte la medic, ceea ce face ca diagnosticul să fie
stabilit în prea multe cazuri în stadii avansate (III şi IV) ale bolii, în pofida unei
simptomatologii evidente şi a accesibilităţii investigaţiilor imagistice şi endoscopice.
Durerea retrosternală de intensitate variabilă este întâlnită în aproximativ 50% din
cazuri, în timp ce celelalte semne ale sindromului esofagian (sialoreea și regurgitaţiile)
sunt rareori prezente, probabil datorită faptului că evoluţia rapidă spre stenoză a
cancerului esofagian nu permite apariţia unei dilataţii importante a esofagului
suprastenotic, care stă la baza apariției acestor semne. Scăderea ponderală
importantă, uneori până la cașexie, semnele de deshidratare şi sindromul de
impregnare neoplazică, consecința deficitului de aport şi caracterului consumptiv al
bolii, însoţesc de regulă disfagia, dar sunt puţin utile diagnosticului precoce, ele fiind
apanajul fazelor avansate.
Nu există un sindrom biologic caracteristic, investigaţiile biologice fiind investigaţii
de bilanţ, fără specificitate pentru diagnosticul etiologic, utile reechilibrării şi monitorizării
bolnavului pre, intra- şi postoperator. Markerii tumorali (CA 19-9 şi HER2), de
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asemenea fără specificitate sunt utili pentru evaluarea prognosticului bolii şi
monitorizarea răspunsului terapeutic.
Diagnosticul aparţine investigaţiilor imagistice şi endoscopice, a căror valoare
este însă inegală.
Tranzitul baritat, investigaţia de elecţie până la introducerea endoscopiei
digestive, evidenţiază tumora, evaluează gradul obstrucției și starea esofagului
supratumoral. Limitele metodei sunt legate de dificultatea identificării cancerelor
superficiale, dezavantaj eliminat în mare parte de explorarea cu dublu contrast, precum
şi de faptul că nu poate preciza natura benignă sau malignă a tumorii şi nici gradul
invaziei locale; este de asemenea contraindicată când există suspiciunea clinică a unei
fistule eso-bronşice.
Radiografia toraco-pulmonară simplă (efectuată la toți pacienții) este o
investigaţie imagistică de rutină, care poate identifica prezenţa metastazelor pulmonare
şi a adenopatiei tumorale la nivelul hilurilor pulmonare.
Tomografia computerizată este cea mai utilizată investigaţie imagistică pentru
stadializare preterapeutică (permite identificarea invaziei locale şi prezenţa
metastazelor la distanţă), aprecierea eficienţei terapiei neoadjuvante şi depistarea
recidivelor.
Endoscopia digestivă superioară cu biopsie şi ecoendoscopia sunt principalele
metode de evaluare morfologică preoperatorie, permiţând stabilirea topografiei tumorii,
evaluarea formei anatomo-clinice, gradului obstrucţiei tumorale şi al invaziei locoregionale, precum şi prelevarea unui fragment bioptic pentru examenul histopatologic.
Informaţiile oferite de ecoendoscopie sunt mai precise pentru aprecierea stadializării
loco-regionale decât cele oferite de CT, care este însă superioară în aprecierea invaziei
sistemice.
Distribuţia topografică a tumorilor, relevată de investigaţiile imagistice şi
endoscopice (51% 1/3 inferioară, 32% 1/3 medie şi 16% 1/3 superioară) corespunde
datelor din literatură, chiar dacă pentru unii autori (Internnullo 2008) [76] predominanţa
tumorilor localizate în 1/3 inferioara este mult mai pregnantă (81%). Forma protruzivă a
fost principala formă macroscopică de tumoră, identificată endoscopic şi imagistic,
urmată în ordine de forma stenozantă şi forma ulcerativă, toate tipurile de tumoră
realizând în final o obstrucție completă sau parțială a lumenului esofagian, relevată
clinic de severitatea disfagiei.
Diagnosticul de certitudine aparţine examenului histopatologic efectuat pe
eşantioane recoltate biopsic şi pe piesele de exereză, tipul histologic predominant fiind
10

carcinomul scuamos pentru cancerele situate în 1/3 superioară şi medie şi
adenocarcinomul pentru cancerele 1/3 inferioare, situate în vecinătatea cardiei.
Stadializarea preterapeutică în sistemul TNM, folosind datele oferite de
investigaţiile morfologice imagistice şi endoscopice au relevat faptul că toate cazurile
luate în studiu au aparţinut stadiilor avansate ale bolii: 31 (63.2%) stadiul III (IIIA 7
cazuri, IIIB 1 caz şi IIIC 23 cazuri) şi 14 (28.5%) stadiul IV, restul de 4 cazuri fiind
nestadializate.
Tratamentul cancerului esofagian este un tratament complex medical și
chirurgical, tratamentul trimodal (chimio- şi radioterapie neoadjuvantă urmate de
chirurgie) fiind algoritmul cel mai intens studiat în ultima decadă. Eficacitatea acestei
abordări a fost obiectul a patru studii clinice [64,65,66,67], primul și ultimul dintre ele
consemnând o rată de supraviețuire mai mare pentru tratamentul trimodal, în timp ce in
celelalte două studii rata de supraviețuire raportată a fost similară.
Clasificarea stadială este cel mai important criteriu ȋn alegerea algoritmului
terapeutic. Din păcate, atât in studiul nostru cât și ȋn multe din studiile din literatură,
bolnavii cu cancer esofagian sunt diagnosticați ȋn stadii avansate (63.2% stadiul III și
28.5% stadiul IV), ȋn ciuda faptului că esofagul reprezintă unul din segmentele tubului
digestiv cele mai accesibile investigațiilor imagistice și endoscopice, care stabilesc de
regulă diagnosticul. Explicația acestui fapt rezidă, cel puțin ȋn parte, din particularitățile
sindromului esofagian din cancer și anume că, din păcate, disfagia, care apare destul
de precoce, nu îngrijorează suficient de mult o mare parte a pacienților (cu precădere
cei din mediu rural, cu un nivel educaţional scăzut) încât să îi facă să se prezinte la
medic, durerea retrosternală lipsește de regulă la debut, iar celelalte semne ale
sindromului esofagian (regurgitațiile și sialoreea) sunt rareori prezente, probabil datorită
faptului că evoluţia rapidă spre stenoză a cancerului esofagian nu permite apariţia unei
dilataţii importante a esofagului suprastenotic, care stă la baza apariției acestor semne.
În prezent clasificarea UICC (Union for International Cancer Control), împarte
bolnavii, din punct de vedere terapeutic, în două categorii distincte fiecare cu indicații
diferite de tratament:
 pacienţi cu invazie loco-regională (T şi N) aflați în diverse stadii evolutive
 pacienţi cu invazie sistemică (M1).
Pentru bolnavii cu invazie neoplazică sistemică nu există tratament curativ, iar
aceștia, împreună cu cancerele avansate loco-regional, care prezintă contraindicații ale
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chirurgiei radicale, însumează aproximativ 50% din cazuri și beneficiază exclusiv de
tratament paliativ chirurgical sau endoscopic (19 cazuri ȋn studiul nostru). La acești
pacienți chimio şi radioterapia adjuvantă reprezintă astăzi standardul în tratamentul
nechirurgical al bolii local avansate și sistemice.
În cazul pacienților cu invazie tumorală loco-regională chirurgia rezecţională
rămâne standardul de aur și faptul că prognosticul bolii este profund influențat de
invazia limfatică impune necesitatea limfadenectomiei de principiu, atât pentru scăderea
riscului recidivei cât și pentru stabilirea stadializării reale (pTNM). Topografia tumorii,
invazia circumferențială și ȋn înălțime, precum și extensia loco-regională sunt criteriile
care stau la baza alegerii căii de abord, întinderii rezecției și a modalităților de restabilire
a tranzitului. Esofagectomia prin dublu abord toraco-abdominal (procedeul Ivor-Lewis) a
fost operația de elecție folosită de noi ȋn 8 cazuri cu tumori situate ȋn 1/3 medie sau ȋn
porțiunea cranială a 1/3 inferioare, având ca dezavantaj major gravitatea mult mai mare
a unei eventuale fistule postoperatorii la nivelul anastomozei intratoracice.
Esofagectomia prin triplu abord abdominal-toracic-cervical Mac Keown (toracotomie
posterolaterală dreaptă, laparotomie şi incizie laterocervicală stângă) este procedeul de
ales pentru cancerele 1/3 superioare a esofagului (4 cazuri) ȋn timp ce abordul exclusiv
abdominal (2 cazuri) este o opțiune de elecție pentru cancerele esofagului abdominal,
extinse mai degrabă spre cardie decât cranial. Pentru restabilirea tranzitului am folosit
aproape ȋn exclusivitate stomacul (13 cazuri din 14 operate radical), pornind de la
avantajele cunoscute ale utilizării acestuia:
 lungime suficientă pentru a ajunge în regiunea cervicală la majoritatea
pacienților, putând fi folosit chiar ca partener de anastomoză cu faringele
[Akiyama şi colab. 1978];
 necesită o singură anastomoză pentru reîntregirea tractului alimentar;
 utilizare relativ facilă din punct de vedere tehnic;
 epiplonul adiacent este o resursă importantă pentru manșonarea anastomozei;
 nu prezintă risc septic deosebit datorită lipsei unei flore periculoase ca în cazul
colonului.
Din păcate, chirurgia radicală cu intenție de curativitate oncologică, este grevată
de o morbiditate postoperatorie importantă, fistula anastomotică (6 cazuri) fiind
principala complicație locală și de o mortalitate postoperatorie încă ridicată (4 cazuri din
14 operate), iar rata recidivei locale a fost de 14.28%.
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Au fost propuse mai multe algoritmuri pentru terapia multimodală a cancerului
esofagian: chimioterapie neoadjuvantă + chirurgie, radioterapie neoadjuvantă +
chirurgie și chimio-radioterapia neoadjuvantă urmată de chirurgie, ultimul algoritm.

Mijloacele terapeutice, atât chirurgia, cât și terapia neoadjuvantă și adjuvantă
sunt aceleași pentru cele două tipuri histopatologice principale de cancer esofagian,
carcinomul scuamos şi adenocarcinomul.

CAPITOLUL VI
CONCLUZII

1 Cancerul esofagian este unul dintre cele mai severe cancere ale tubului
digestiv; al 8-lea cancer ca frecvenţă în lume şi a 6-a cauză de deces prin cancer.
2 Incidența cancerului esofagian, evaluată în literatură la 1% din totalul
cancerelor şi 6% din cancerele tubului digestiv (4.01% in studiu personal), crește paralel
cu vârsta, fapt confirmat şi de studiul nostru (59.1% din cazuri întâlnite la bolnavii peste
60 ani).
3 Predominanţa netă a cancerului esofagian la bărbați, (sex ratio= 16/1 in studiu
personal), fapt explicat parțial prin numărul mai mare de consumatori de alcool şi
fumători în rândul bărbaților, rolul protector al estrogenilor fiind de asemenea implicat.
4 Incidenţa mai mare a cancerului esofagian la bolnavii proveniţi din mediul rural
comparativ cu cei din mediul urban (1,57/1 în studiul nostru, comparativ cu 1,3/1 în
literatură).
5 Sindromul esofagian constituie principalul element al diagnosticului clinic;
disfagia reprezintă cel mai important simptom în depistarea precoce a cancerului
esofagian (87.7% in studiu personal).
6 Diagnosticul aparţine investigaţiilor imagistice şi endoscopice, a căror valoare
este însă inegală.
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7 Tranzitul baritat (25 cazuri =51.02%) a identificat stenoza esofagiană în 14
(56.0%) cazuri, imagine lacunară în 9 (36,0%) cazuri şi existenţa unei fistule esobronşice în 2 (8%) cazuri.
8 Radiografia toraco-pulmonară – investigație imagistică de rutină, efectuată în
toate cazurile, a evidențiat prezenţa metastazelor pulmonare (4 cazuri = 8.16%) şi
adenopatia hilară tumorală (2 cazuri = 4.08%).
9 Tomografia computerizată (25 cazuri = 51%) - cea mai utilizată investigaţie
imagistică pentru stadializare preterapeutică, aprecierea eficienţei terapiei neoadjuvante
şi depistarea recidivelor - a permis identificarea invaziei loco-regionale (invazia
circumferenţială a esofagului 6 cazuri, invazia aortei şi pleurei stângi 1 caz) şi prezenţa
metastazelor la distanţă in 18 cazuri.
10 Endoscopia digestivă superioară cu biopsie (42 cazuri - 85.7%) şi
ecoendoscopia (12 cazuri - 25%) - principalele metode de evaluare morfologică
preoperatorie au permis stabilirea topografiei tumorii, evaluarea formei anatomo-clinice,
gradului obstrucţiei tumorale şi al invaziei loco-regionale, precum şi prelevarea unui
fragment bioptic pentru examenul histopatologic.
11 Distribuţia topografică a tumorilor, relevată de investigaţiile imagistice şi
endoscopice (51% 1/3 inferioară, 32% 1/3 medie şi 16% 1/3 superioară) corespunde
datelor din literatură, chiar dacă pentru unii autori predominanţa tumorilor localizate în
1/3 inferioara este mult mai pregnantă (81%).
12 Forma protruzivă (20 cazuri) a fost principala formă macroscopică identificată
de investigaţiile imagistice, urmată în ordine de forma stenozantă (13 cazuri) şi
ulcerativă (9 cazuri), realizând o obstrucţie parțiala a lumenului esofagian în 17 cazuri și
infranşisabilă în 24 cazuri.
13 Invazia loco-regională identificată ecoendoscopic a interesat cardia în 3
cazuri, aorta şi pleura stângă în câte 1 caz.
14 Diagnosticul de certitudine aparţine examenului histopatologic efectuat pe
eşantioane recoltate biopsic (35 cazuri - 71,43%) şi pe piesele de exereză (14 cazuri 28,57%), tipul histologic predominant fiind carcinomul scuamos pentru cancerele situate
în 1/3 superioară şi medie şi adenocarcinomul pentru cancerele 1/3 inferioare, situate în
vecinătatea cardiei.
15 Stadializarea preterapeutică efectuată pe baza datelor oferite de investigaţiile
morfologice imagistice şi endoscopice au relevat faptul că toate cazurile luate în studiu
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au aparţinut stadiilor avansate ale bolii: 31 (63.2%) stadiul III (III A 7 cazuri, III B 1 caz şi
III C 23 cazuri) şi 14 (28.5%) stadiul IV, restul de 4 cazuri fiind nestadializate.
16 Tratamentul cancerului esofagian este un tratament complex multimodal,
alegerea mijloacelor terapeutice și a secvențialității acestora ȋn cadrul algoritmului
terapeutic fiind ȋn funcție de stadiul evolutiv al bolii, vârsta, starea generală și echilibrul
biologic al pacientului.
17 Chirurgia rezecțională (esofagectomie + limfadenectomie) reprezintă
standardul de aur al tratamentului stadiilor I și II, precum și al cancerelor local avansate
rezecabile, topografia tumorii, gradul invaziei peretelui esofagian și extensia locoregională fiind criteriile care stau la baza alegerii căii de abord, întinderii rezecției și a
modalităților de restabilire a tranzitului.

18 Esofagectomia prin dublu abord toraco-abdominal (procedeul Ivor-Lewis) a
fost operația de elecție (8 tumori situate ȋn 1/3 medie sau ȋn porțiunea cranială a 1/3
inferioare); esofagectomia prim triplu abord Mac Keown (abdominal, toracic și cervical)
este procedeul de ales pentru cancerele 1/3 superioare a esofagului (4 cazuri) ȋn timp
ce abordul exclusiv abdominal (2 cazuri) este opțiunea de elecție pentru cancerele
esofagului abdominal.
19 Anastomoza eso-gastrică intratoracică – principala modalitate de restabilire a
tranzitului (13 cazuri din 14 operate radical).
20 Chirurgia radicală cu intenție de curativitate oncologică este grevată de o
morbiditate postoperatorie importantă, fistula anastomotică (6 cazuri) fiind principala
complicație locală și de o mortalitate postoperatorie încă ridicată (4 cazuri din 14
operate), iar rata recidivei locale a fost de 14.28%.
21 Tratamentul paliativ chirurgical sau endoscopic (19 cazuri) este rezervat
bolnavilor cu invazie neoplazică sistemică şi/sau cancerelor avansate loco-regional,
care prezintă contraindicații ale chirurgiei radicale.
22 Chimio şi radioterapia adjuvantă reprezintă astăzi standardul în tratamentul
nechirurgical al bolii local avansate și sistemice.
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