
Chirurgia (Bucur). 2015;110(4):351-355

Criterii de selecție a pacienților pentru tratamentul non-operator în cancerul de rect remis complet 
dupã radiochimioterapia neoadjuvantã
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Rezumat
Introducere: Radioterapia neoadjuvantã este inclusã în protocoalele de tratament pentru tumorile de  
rect începând cu stadiile  T3. La unii pacienți, dupã radioterapie, tumorile dispar complet. Utilizarea 
radioterapiei neoadjuvante a permis şi coborârea limitei inferioare de siguranțã oncologicã la 1-2 cm, 
precum şi  restrângerea  indicației  amputației  de  rect  la  tumorile  aflate  la  4  cm de  orificiul  anal.  
Aceastã modificare de atitudine terapeuticã a crescut realizarea de anastomoze joase, ultrajoase şi  
colo-anale.
Scopul: Analizând complicațiile acestor tipuri de anastomoze, precum şi dezavantajele amputației de 
rect,  ne-am  propus  identificarea  unor  criterii  care  sã  permitã  selectarea  pacienților  cu  rãspuns 
complet la radiochimioterapia neoadjuvantã pentru tratamentul nonoperator în condiții de siguranțã 
oncologicã.
Material şi metodã: Am efectuat un studiu retrospectiv pe un numãr de 171 pacienți cu cancer de 
rect  tratați  în  Clinica  I  de  Chirurgie  a  Institutului  Oncologic  Bucureşti  între  octombrie  2007  şi  
decembrie 2013.
Rezultate: 141 pacienți au fost iradiați. 9 pacienți au avut un raspuns complet la radioterapie. 5 dintre 
ei nu au fost operați şi, dupã monitorizari clinice şi paraclinice pe perioade variabile (2-6 ani), nu au 
prezentat recidive locale.
Concluzii: Renunțarea la intervenția chirurgicalã la pacienții cu tumori de rect cu rãspuns complet la  
radioterapie  este  o  soluție  bunã  şi  trebuie  luatã  dupã  o  corectã  informare  a  pacienților  privind  
complicațiile  chirurgiei  rectului,  cu  condiția  respectãrii  cu  strictețe  a  unor  criterii  de  selecție  a  
pacienților.
Cuvinte cheie: cancer rect, radioterapie neoadjuvantã, regresie postradioterapie

Corresponding author: Dr. Virgiliu Mihail Prunoiu
„Al. Trestioreanu” Bucharest Oncology Institute
Ist Clinic of General Surgery and Surgical Oncology 
252 Fundeni Main Road 252, Bucharest, 22328
E-mail: virgiliuprunoiu@yahoo.com


