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Rezumat
Introducere: Metastazele  ganglionare  sunt  considerate  un  factor  de  prognostic  important  în
supravieţuire  şi  recidiva  bolii  la  pacienţii  cu  cancer  colorectal.  Mai  multe  studii  arată  faptul  că
raportul 
ganglionilor limfatici are o importanţă mai mare în supravieţuire decât numărul ganglionilor limfatici
metastatici. Scopul acestui studiu este de a analiza supravieţuirea la 5 ani a pacienţilor cu cancer
rectal, examinând mai mulţi factori de prognostic, cu accent pe starea ganglionilor limfatici.
Material  şi  metode: Studiul  retrospectiv  a  fost  efectuat  la  o  clinică  de  chirurgie  din  România,
utilizând date de la pacienţii care au fost trataţi pentru cancer rectal în perioada ianuarie 2009 -
decembrie 2014. Starea actuală a pacientului şi în ceea ce priveşte tratamentul multimodal a fost
evaluată prin metodă telefonică, datele au fost extrase din baza de date a clinicii şi din buletinele
histopatologice.
Rezultate: În  studiul  actual  au  fost  incluşi  144  de  pacienţi  cu  cancer  rectal.  Analiza  statistică  a
variabilelor a arătat că vârsta (p=0,001), Stadiul T (p=0,049), stadiul N (p=0,005), LNR (p=0,006), tipul
de intervenţie chirurgicală (p<0,001), prezenţa invaziei vasculare (p<0,001) şi prezenţa metastazelor
(p<0,001) sunt factori prognostici semnificativi pentru supravieţuire în analiza univariată.
Concluzii: Supravieţuirea la 5 ani a pacienţilor incluşi în studiu a fost 63,9%. Prin concluzie s-a dovedit
că starea ganglionilor  limfatici,  exprimată prin raportul  ganglionilor  limfatic  (LNR)  este un factor
prognostic semnificativ în supravieţuire.
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