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Rezumat: Incidența cancerului de esofag este în continuă creștere, fiind o problemă mondială de 
sănătate. Simptomatologia nespecifică, apărută tardiv în evoluție are ca rezultat punerea diagnosticului 
în stadii avansate de boală. Scopul acestei lucrări este de a prezenta metodele chirurgicale de tratament 
adaptate la un centru de chirurgie generală cu volum redus de chirurgie a esofagului și rezultatele 
obținute. Pentru aceasta a fost constituit un grup de lucru format din pacienți diagnosticați cu cancer 
esofagian cărora li s-a aplicat un tratament chirurgical cu intenție de radicalitate sau paliativ. Au fost 
urmărite supraviețuirea, mortalitatea și calitatea vieții. Rezultatele obținute în privința mortalității sunt 
similare unor centre cu volum mediu de chirurgie esofagiană explicate prin adoptarea unei conduite 
chirurgicale individualizate, respectarea principiilor de tehnică operatorie, cât şi utilizarea aceleaşi 
echipe operatorii. Reluarea alimentaţiei normale şi absenţa disfagiei sunt cei mai importanţi indicatori 
de calitate ai vieţii postoperator. 
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Abstract: The incidence of esophageal cancer continues growing, being a global health problem. 
Nonspecific symptoms occurring late in the disease course result in advanced stages of disease 
diagnosis. The purpose of this paper is to present the surgical methods of treatment adapted to a general 
surgery centre with low volume of surgery of the esophagus and the obtained results. For achieving this 
aim, we constituted a working group composed of patients diagnosed with esophageal cancer who have 
been treated surgically with radical or palliative intent. Survival, mortality and quality of life were 
followed. Results on mortality are similar to medium-volume esophageal surgery centres explained by 
adopting an individualized surgical management, the principles of the surgical technique and the use of 
the same surgical team. Normal diet resume without dysphagia is the most important parameter of 
quality of life after surgery. 
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INTRODUCERE 
Incidența cancerului de esofag este în continuă 

creștere, incidența globală fiind de 363 la 100.000 de locuitori 
reprezentând 3,9% din totalul cancerelor, cu un raport global 
bărbați/femei de 7/1, reprezentând a 7-a cauză de cancer la 
bărbați, 6.51% din totalul formelor de cancer al sexului 
masculin.(1) Carcinomul scuamos și adenocarcinomul sunt 
formele histologice care predomină. Dacă până recent 
predomina cancerul scuamos, creșterea incidenței cancerului 
esofagian din ultima perioadă a fost pe seama creșterii incidenței 
adenocarcinoamelor (2), astfel încât în unele zone incidența 
adenocarcinomului a devenit egală cu cea a cancerului 
scuamos.(2) Astfel, dacă în țările Europei de Vest există tendința 
de creștere a incidenței adenocarcinomului, în Japonia incidența 
cancerului scuamos a rămas predominantă, reprezentând 90% 
din cancerele esofagiene, cu un raport bărbaţi/femei de 6/1.(3)  

Tratamentul vizează vindecarea bolii (tratament 
radical), dar în situația în care prezentarea este tardivă, 
tratamentul poate fi doar paliativ cu ameliorarea 
simptomatologiei. Tratamentul radical poate fi efectuat prin mai 
multe metode: tratament chirurgical (pe cale clasică sau 
miniinvaziv), tratament nonchirurgical (radioterapia, 
radiochimioterapia, rezecția endoscopică a mucoasei, terapia 
fotodinamică) și tratament multimodal (tratament radical 
complex radiochimioterapeutic și chirurgical adaptat stadiului 
afecțiunii). Tratamentul paliativ constă în ameliorarea sau 

remisia temporară a simptomatologiei generată de o tumoră 
esofagiană sau de complicaţiile ei, pentru care nu se poate aplica 
un tratament curativ. Simptomatologia cancerului esofagian este 
complexă şi trebuie luate în considerare aspecte multiple, dar 
calitatea vieţii are o importanţă deosebită atunci când 
tratamentul este strict paliativ.(4) O singură metodă paliativă 
bună pentru toate situaţiile nu există.(5) Metodele tratamentului 
paliativ sunt: chirurgia (rezecţii, bypass-uri, stomii), radioterapia 
(externă, intracavitară), chimioterapia, metode endoscopice 
(stenturi, ablație – termică, chimică, laser, fotodinamică), 
tratament suportiv concomitent.  
 

SCOP 
Scopul lucrării este prezentarea metodelor de 

tratament chirurgical adaptate la un centru de chirurgie generală 
cu volum redus de chirurgie a esofagului și compararea 
rezultatelor obținute cu datele din literatură.  
 

MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU 
Pentru realizarea obiectivelor propuse am constituit un 

grup de lucru format din 104 pacienți diagnosticați cu cancer 
esofagian în perioada mai 1998 – octombrie 2012. Din acest 
grup am selecționat pacienții (53 cazuri) cărora le-am practicat o 
intervenție chirurgicală majoră (rezecție sau by-pass), restul 
pacienților fiind supuși unei alte metode de tratament chirurgical 
sau intervențional paliativ.  
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Datele demografice precum și caracteristicile clinice 
ale pacienților din studiu sunt prezentate în tabelul nr. 1.  
 
Tabelul nr. 1. Datele demografice ale pacienților din lotul de 
studiu 

Număr total n=104 Nr. 
pacienți  

Procent 

sex masculin 87 83.6% 
sex feminin 17 16.4% 
vârsta medie  56,2 ani   
pacienți din mediul urban 40 38.5% 
pacienți din mediul rural 64 61.5% 
pacienți obezi 61 58.7% 
pacienți fumători 84 80.7 % 
pacienți potatori 54 51.9% 
pacienți cu reflux 
gastroesofagian 

25 24% 

pacienți cu Helicobacter 
Pylori pozitiv 

19 18,3% 

pacienți cu esofag Barrett 22 21,2% 
Lotul de studiu a fost format din 104 pacienți la care 

am urmărit pe lângă datele demografice și incidența unor factori 
de risc (esofag Barrett, reflux gastroesofagian, obezitate, fumat, 
consum de alcool, prezența Helicobacter Pylori). În lotul de 
studiu am remarcat preponderența pacienților cu vârste cuprinse 
în intervalul 50-69 de ani cu o distribuție aproape egală între 
intervalele 50 – 59 ani și 60 – 69 de ani. În literatură, decada 60-
70 ani reprezintă perioada cu frecvența cea mai mare de apariție 
a cancerului de esofag. Cu cât vârsta este mai înaintată, cu atât 
boala este mai frecventă. La pacienții cu vârste peste 65 de ani 
este de 20 de ori mai des întâlnită decât la cei cu vârste sub 65 
de ani.(2) Incidența pacienților obezi peste 50% corespunde 
datelor din literatură care incriminează creșterea prevalenței 
obezității ca și una din posibilele cauze ale creșterii incidenței 
adenocarcinomului esofagian în țările vestice. Refluxul 
esofagian prezent la un sfert din pacienții din lotul de studiu este 
un factor de risc binecunoscut de apariție a adenocarcinomului 
la pacienții cu esofag Barrett. Rolul acestuia în apariția 
carcinomului esofagian scuamos la pacienții cu gastrită atrofică 
pare să fie legat de refluxul neacid.(6) Esofagul Barrett este o 
afecțiune care crește de 30 – 40 de ori incidența 
adenocarcinomului față de populația generală, riscul persistând 
chiar și după aplicarea tehnicilor ablative (rezecția endoscopică 
a mucoasei sau terapia fotodinamică) de îndepărtare a esofagului 
Barret.(7) Dintre formele histopatologice ale tumorilor 
esofagiene tratate, 59,6% au fost carcinoame scuamoase, iar 
37,5% au fost adenocarcinoame.  

Repartiţia tumorilor esofagiene în funcţie de stadiu 
arată procentul mare al cazurilor avansate. Astfel stadiul I şi IIa 
0 (0%) cazuri, IIb 15 (14,4%) cazuri, stadiul III 45 (43,3%) 
cazuri, stadiul IV 44 (42,3%) cazuri. Repartiția intervențiilor 
chirurgicale aplicate pacienților din lotul de studiu au fost: 
rezecţii esofagiene clasice cu reconstrucție 41 cazuri 
reprezentând (77,3%), rezecții esofagiene prin tehnica minim 
invazivă 2 cazuri (3,8%), bypass-uri 10 (18,9%) din care: bypass 
cu grefon gastric 1 (1,9%) caz; bypass cu ileocolon drept 3 
(5,7%) cazuri; bypass cu colon stâng şi transvers 5 (9,4%) 
cazuri; bypass cu colon stâng şi sigmă 1 (1,9%) caz.  

Esofagectomia și reconstrucția pe cale clasică am 
efectuat-o prin următoarele metode, în toate cazurile utilizând 
grefon gastric: metoda Ivor – Lewis (laparotomie și toracotomie 
dreaptă) în 28 cazuri (68,3% din totalul rezecțiilor pe cale 
clasică), metoda McKeown (laparotomie, toracotomie dreaptă și 
anastomoză cervicală) în 5 cazuri (12,2% din totalul rezecțiilor 
pe cale clasică), esofagoplastia toracoabdominală (incizie 

continuă abdominală și toracică stângă) în 8 cazuri (19,5% din 
totalul rezecțiilor pe cale clasică). 

Pentru aprecierea calității vieții am urmărit reluarea 
alimentației orale și prezența disfagiei, pacientul completând un 
chestionar cu întrebări alcătuit, pornind de la chestionarele 
standard EORTC QLQ-OES18 şi EORTC QLQ-C30.(8) 

Pentru constituirea graficelor de supraviețuire am 
utilizat metoda Kaplan-Maier.  
 

REZULTATE 
Mortalitate. La pacienții din grupul de studiu am avut 

următoarele procente de mortalitate: mortalitate operatorie - 0 
cazuri, mortalitate postoperatorie globală - 7 cazuri (13,2%), 
mortalitate postoperatorie coincidentă - 6 cazuri (11,3%). 
Cauzele şi numărul de decese postoperatorii în cazuistica 
personală au fost: infarct miocardic acut - 4 cazuri (produse 
postoperator la 2-3, respectiv 24 zile), bronhopneumonie - 2 
cazuri (produse în cursul spitalizării la 5 şi 16 zile), fistulă 
cervicală - 1 caz (la 24 zile, evoluând şi cu bronhopneumonie). 
Dintre incidentele şi accidentele intraoperatorii posibile 
(descrise în literatură) în cursul esofagectomiei şi restabilirii 
continuităţii digestive, în cazuistica personală au fost: prezenţa 
arterei hepatice stângi aberante, cu origine în coronara gastrică - 
2 cazuri, insuficienţa vascularizaţiei grefonului colic - 1 caz, 
grefon scurt - 1 caz, deschiderea pleurei mediastinale 
contralaterale - 4 cazuri, torsiunea grefonului - 1 caz.  

În cazuistica personală complicaţiile postoperatorii în 
cancerul esofagian au fost reprezentate de: complicaţii 
respiratorii – bronhopneumonie 2 (3,8%) cazuri, cardiovasculare 
– infarct miocardic acut 1 (1,9%) caz, psihiatrice – sevraj 6 
(11,3%) cazuri, locale ale plăgii operatorii 3 (5,7%) cazuri, 
specifice rezecţiei şi restabilirii continuităţii digestive – fistula 
anastomotică 2 (3,8%) cazuri, esofagita de reflux 6 (11,3%) 
cazuri, limforagia 6 (11,3%) cazuri. Supraviețuire. Pentru 
supraviețuire, pacienții din lotul de studiu au fost urmăriți timp 
de 54 de luni. 
 
Figura nr. 1. Curba de supraviețuire Kaplan – Maier pentru 
pacienții cu rezecții esofagiene 
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Figura nr. 2. Curba de supraviețuire Kaplan – Maier pentru 
pacienții cu by-pass 
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Durata medie de supraviețuire a pacienților cu rezecții 

esofagiene a fost de 14,98±2,03 luni, iar a pacienților cărora li s-
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a efectuat by-pass esofagian a fost de 9,5±0,8 luni. În corelaţie 
cu supravieţuirea, pentru rezecţii am evaluat remisia completă și 
recidiva.  

Remisia completă. Remisiunea completă (definită ca 
dispariţia completă a leziunilor determinată prin două observaţii 
la un interval de minimum 4 săptămâni) am constatat-o în 39 
(90,7%) din 43 cazuri după rezecţiile esofagiene. Remisiunea 
completă am apreciat-o postoperator prin rezecţia R0 
(intraoperator prin efectuarea limfadenectomiei 
abdominotoracice şi excluderea metastazelor, marginile de 
rezecţie libere la examenul histopatologic). marginea de rezecţie 
supratumorală a fost pozitivă la examinarea histopatologică într-
un singur caz în care rezecţia esofagului s-a practicat la un an 
după un bypass retrosternal, iar în fundul de sac supratumoral s-
a dezvoltat un mucocel care a abcedat. De asemenea, în cazul 
efectuării limfadenectomiei abdominotoracice (22 cazuri), 
procentul de cazuri cu adenopatii pozitive a fost 100%. Primele 
controale paraclinice postoperatorii (endoscopie şi/sau bariu, 
ecografie abdominală) s-au efectuat începând de la controlul din 
luna 3 postoperator. 

Recidiva, definită ca reapariţia bolii postterapeutic 
local, locoregional sau la distanţă, am întâlnit-o în cazuistica 
personală în 7 (16,3%) cazuri, sub forma recidivei regionale, 
ganglionare şi la distanţă. Recidiva locală nu am întâlnit-o în 
cazuistica personală: 0 (0%) cazuri. Recidiva regională şi la 
distanţă s-a produs ca metastaze ganglionare apărute 
postoperator în 5 cazuri şi metastaze viscerale (hepatice) în 2 
cazuri. La 18 zile postoperator, toți pacienții și-au reluat 
alimentația cu alimente solide. Postoperator, disfagia a fost 
apreciată precoce în primele 3 luni postoperator şi tardiv la peste 
3 luni postoperator. Disfagia precoce postoperatorie, în primele 
3 luni nu a fost relatată. Disfagia tardiv postoperator după 3-6 
luni am întâlnit-o în 6 cazuri (11,3%). În nici unul din cele 6 
cazuri nu s-a evidenţiat stenoza anastomozei prin tranzit baritat 
şi/sau endoscopie. La 3 din aceste cazuri, endoscopic s-au 
vizualizat în lumen fire de sutură la nivelul anastomozei la 
controalele de la 3-6 luni. O parte din aceste fire s-au extras 
endoscopic, iar celelalte nu s-au mai regăsit la controlul de la 12 
luni, fiind probabil eliminate spontan în lumen. Disfagia a fost 
percepută ca o jenă dureroasă după deglutiţie, dar nu a 
împiedicat alimentaţia orală cu alimente solide.  
 

DISCUŢII 
Alegerea modului de abordare am făcut-o în funcție de 

localizarea tumorii dar și a preferinței pentru o anumită tehnică. 
Pentru tumorile esofagului situate în treimea medie și cea 
inferioară am ales în majoritatea cazurilor esofagectomia Ivor – 
Lewis. Avantajul major al acestui abord este expunerea optimă a 
esofagului mediu, permițând efectuarea unei rezecții esofagiene 
radicale și limfadenectomiei lărgite. Al doilea tip de abord 
utilizat în rezecțiile esofagiene din cazuistica proprie a fost 
abdominotoracic stâng. În toate situațiile au fost tumori situate 
la nivelul joncțiunii esogastrice. Avantajul acestui abord este că 
esofagul inferior și joncțiunea esogastrică sunt expuse optim. 
Dezavantajele majore ale acestei tehnici sunt reprezentate de 
extinderea inciziei, incluzând secționarea parțială a 
diafragmului, durerea consecutivă rezecției costale, 
funcționalitate inadecvată în multe cazuri din cauza refluxului 
gastroesofagian atunci când anastomoza este la nivel mediu sau 
inferior. Pentru nici unul din cazurile de rezecții esofagiene nu 
am utilizat esofagectomia transhiatală. Am ajuns la această 
conduită ca urmare a incidenței crescute a invaziei ganglionare 
la pacienții operați când am considerat că principiile radicalității 
oncologice impun o esofagectomie lărgită. Avantajele abordului 
transhiatal reprezentate de scăderea mortalității prin evitarea 
toracotomiei și a funcționalității bune pe termen lung descrise în 

literatura de specialitate (9) nu au contrabalansat posibilitatea 
limfadenectomiei lărgite prin toracotomie. Numărul mediu de 
intervenţii pentru cancer esofagian practicate pe an în cazuistica 
proprie (mai puțin de 10 cazuri/an) se poate încadra în rândul 
centrelor cu volum mic de operaţii (între 5 - 10 operaţii pe an), 
în timp ce rezultatele referitoare la mortalitate sunt similare 
centrelor cu volum mediu de operaţii.(10) Acest fapt poate fi 
corelat cu adoptarea unei conduite chirurgicale individualizate, 
respectarea principiilor de tehnică operatorie, cât şi utilizarea 
aceleaşi echipe operatorii.  

Comparând curbele de supravieţuire pentru rezecţii şi 
bypass-uri se observă o supravieţuire mai bună pentru rezecţii 
comparativ cu bypass-urile, chiar dacă majoritatea cazurilor au 
fost în stadii avansate. Aceasta constituie un argument în 
favoarea practicării rezecţiilor paliative în cancerul esofagian. 
 

CONCLUZII 
În concluzie, tratamentul cancerului esofagian se poate 

face în siguranță și în centrele de chirurgie generală cu volum 
redus de intervenții la nivelul esofagului, dacă sunt respectate 
îndrumările ghidurilor în vigoare și principiile de tehnică 
operatorie. Cu scopul îmbunătățirii calității vieții se recomandă 
restabilirea continuității digestive la toate cazurile la care este 
posibil, deoarece oferă cel mai înalt grad de confort al 
pacientului.  
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