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ABSTRACT
The prognosis of colorectal cancer depends on a multitude of factors that can be grouped into several categories: tumor-related factors, clinical factors, histopathological factors, and biological factors (oncogenetic
and molecular). Colorectal cancer is the second leading cause of death in the world and affects both sexes
equally. Approximately 40% of patients relapse after surgery with curative intent for rectal cancer in the form
of distant metastases or local recurrences.
Clinical factors are represented by: age, sex, complications, location of the primary tumor, symptoms and
perioperative blood transfusions. Factors related to the primary tumor are classified according to tumor stage,
tumor size, invasion of peritoneal serosa and adjacent organs, appearance of primary tumor, degree of obstruction of the rectal lumen, and resection margins that may influence residual tumor occurrence. Biochemical and genetic factors may mark the presence of tumor recurrence by increasing the CEA (embryonic carcinoma) marker. RAS mutations (KRAS and NRAS) are the most common oncogenetic mutations in cancer,
and KRAS mutations are associated with more aggressive tumors, increased metastatic potential, and a poor
prognosis. Predictive histopathological factors are: invasion of regional lymph nodes, degree of tumor differentiation, perineural, vascular and lymphatic invasion, budding phenomenon, peritumoral immune reaction
and the evidence of tumor cells.
Keywords: colorectal cancer, predictive factors, rectal tumor, recurrence

REzumat
Prognosticul cancerului colorectal (CCR) depinde de o multitudine de factori care pot fi grupaţi în mai multe
categorii: factori care ţin de stadiul tumorii, factori clinici, factori histopatologici şi factori biologici (oncogenetici
şi moleculari). Cancerul colorectal este a doua cauză de deces în lume şi afectează în proporţie egală ambele
sexe.
Aproximativ 40% dintre pacienţi prezintă recidive după o intervenţie chirurgicală cu intenţie curativă pentru
cancerul rectal, sub formă de metastaze la distanţă sau recidive locale.
Factorii clinici sunt reprezentaţi de: vârstă, sex, prezenţa complicaţiilor, localizarea tumorii primare, simptomatolgia şi transfuziile de sânge perioperator. Factorii ce ţin de tumora primară sunt clasificaţi în funcţie de stadiul
tumoral, dimensiunea tumorii, invazia seroasei peritoneale şi a organelor adiacente, aspectul tumorii primare,
gradul de obstrucţie a lumenului rectului şi marginile de rezecţie care pot influenţa apariţia tumorii reziduale.
Factorii biochimici şi genetici pot marca prezenţa recidivei tumorale prin creşterea markerului CEA (carcinom
embrionar). Mutaţiile RAS (KRAS și NRAS) sunt cele mai frecvente mutaţii oncogene în cancer, mutaţiile KRAS
fiind asociate cu tumori mai agresive, cu un potenţial metastatic crescut şi cu un prognostic rezervat. Factorii
histopatologici predictivi sunt: invadarea limfonodulilor regionali, gradul de diferenţiere a tumorii, invazia perineurală, vasculară, limfatică, fenomenul de înmugurire, reacţia imună peritumorală şi evidenţierea celulelor tumorale.
Cuvinte cheie: cancer colorectal, factori predictivi, tumoră rectală, recidivă
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INTRODUCERE
Cancerul colorectal (CCR) este o cauză majoră
de mortalitate şi morbiditate în lume, afectând 1 din
20 de persoane în zonele cu un standard socio-economic crescut (Europa, America de Nord, Australia, Noua Zeelandă), cea mai mică incidenţă fiind
întâlnită în Africa, Asia şi America Latină (1-4).
Cancerul colorectal este cel mai frecvent neoplasm
al tractului gastrointestinal și reprezintă a doua cauză de deces prin cancer la ambele sexe (după plămân la bărbaţi, respectiv sân la femei) (2-4).
Aproximativ 40% dintre pacienţi prezintă recidive după o intervenţie chirurgicală cu intenţie curativă pentru cancerul rectal, sub formă de metastaze la distanţă sau recidive locale (1). Supravieţuirea
medie totală la 5 ani a pacienţilor cu rezecţii curative pentru cancer rectal este de 62% (5,6), iar recidivele locale şi/sau metastazele carcinomatoase survin în peste 90% dintre cazuri (7). Cancerul
colorectal, ce include tumorile maligne de la nivelul colonului şi rectului, este a treia cea mai frecventă formă de cancer şi a doua cauză de deces prin
cancer conform OMS. Mai mulți autori atestă în
lucrările lor că unul dintre primele locuri îl ocupă
cancerul colorectal (8,9). Incidența acestei maladii
are tendința de creștere atât în țările economic dezvoltate, cât și cele ce sunt în curs de dezvoltare (1012). În SUA, în fiecare an, sunt înregistrate 145.000
de cazuri noi de cancer colorectal și decedează
60.000 de bolnavi, CCR ocupând locul doi în structura morbidității oncologice, cu o incidenţă de 15%
(11).
Prognosticul cancerului colorectal depinde de o
multitudine de factori care pot fi grupaţi în mai
multe categorii: factori care ţin de stadiul tumorii,
factori clinici, factori histopatologici şi factori biologici (oncogenetici şi moleculari).

FACTORI CLINICI
Vârsta
Vârsta este un factor de risc independent pentru
CR, vârstnicii având rate de supravieţuire scăzute
după intervenţia chirurgicală curativă (13). Multe
studii au raportat un prognostic mai rezervat şi la
pacienţii tineri cu neoplasm rectal din cauza asocierii cu prezenţa mai frecventă a unor tumori slab
diferenţiate cu un grad înalt de malignitate (53% la
tineri faţă de 20% în loturile neselectate după vârstă). Majoritatea acestor pacienţi tineri se prezintă
într-un stadiu avansat, având tumori cu grad slab de
diferenţiere şi prezenţa de celule tumorale muci-
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noase şi „în inel cu pecete“, elemente de prognostic
nefast (14,15). Corelat cu acest aspect, riscul de recidivă locală este mai mare la vârste tinere, impunându-se o urmărire la intervale mai scurte, cel puţin în primii 2 ani postoperator, faţă de vârstele
înaintate.
Sexul
Femeile au un prognostic mai favorabil faţă de
bărbaţi.
Prezenţa complicaţiilor
Complicaţiile precum obstrucţia şi perforaţia înrăutăţesc semnificativ supravieţuirea în neoplasmele rectale, unele studii apreciindu-le ca factori de
prognostic independenţi de stadializare (16).
Asocierea acestor doi factori face ca, după unele
studii, supravieţuirea fără recidivă la 5 ani să scadă
la doar 6% (17), iar rata recidivei după rezecţie să
fie crescută (14).
Localizarea tumorii primare
Localizarea cancerului rectal la diverse niveluri
poate fi un factor de risc pentru supravieţuire şi recidivă locală.
Simptomatologia
Corelându-se supravieţuirea peste 5 ani cu semnele clinice predominante, studii recente constată
următoarele date: 37% – anemie, 35% – tumoră
palpabilă, 24% – semne de obstrucţie. Se concluzionează că anemi, prezenţa tumorii palpabile şi
complicaţia ocluzivă la momentul stabilirii diagnostiului prezintă un risc crescut sub aspectul supravieţuirii la 5 ani şi al survenirii recidivei locale
(17,18).
Transfuziile de sânge perioperator
Administrarea de sânge perioperator este asociată cu creşterea ratei de recidivă, reducând intervalul liber de boală, şi chiar cu scăderea supravieţuirii
(18).

FACTORI CARE ŢIN DE TUMORA PRIMARĂ
Stadiul tumoral
Cei mai importanţi factori pentru prognosticul
supravieţuirii sunt constituiţi de gradul invaziei tumorale în perete şi prezenţa metastazelor în ganglionii regionali (14). Într-o analiză multifactorială a
recidivei locale în cancerul de rect pe 188 cazuri,
s-au evidenţiat 3 variabile implicate prognostic în
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dezvoltarea recidivei locale: mai mult de 3 ganglioni invadaţi, invazie locală evident macroscopic,
DNA ploid (19).
TABELUL 1. Supravieţuirea la 5 ani în funcţie de stadiul
TNM în cancerul colorectal – adaptare după (46)
STADIU
TNM
STADIU O
STADIU 1
STADIU IIA
STADIU IIB
STADIU IIIA
STADIU IIIB
STADIU IIIC
STADIU IV

PARAMETRI TNM

SUPRAVIEŢUIREA
LA 5 ANI
Ø
95%
80-95%

TIS
T1
T2

No
No
No

M0
M0

T3
T4
T1
T2
T3
T4

No
No
N1
N1
N1
N1

M0
M0
M0
M0
M0

72-75%
65-66%
55-60%

Oricare T
Oricare T

N2
Oricare N

M0
M1

25-27%
0-7%

35-42%

Dimensiunea tumorii
Clasificarea TNM pentru carcinoamele umane
este bazată în parte pe observaţia faptului că, pentru
majoritatea cancerelor, dimensiunea tumorii se corelează direct proporţional cu invazia locală şi diseminarea la distanţă, deci, implicit, cu prognosticul
(14,18). Numeroase studii sugerează însă că o excepţie de la această regulă este reprezentată de cancerul rectal, dimensiunea tumorii maligne primare
necorelându-se cu prognosticul (14,18).
Nu s-a găsit nicio legătură semnificativă între
dimensiunea longitudinală sau diametrul tumorii şi
supravieţuirea la 5 sau 10 ani. Mai mult, s-a considerat la un moment dat că tumorile mari decelate
clinic ar putea avea un prognostic mai bun. O posibilă explicaţie l-ar constitui faptul că volumul tumorii apreciat clinic este adesea amplificat de fenomene inflamatorii peritumorale de apărare ale
organismului, în realitate volumul tumoral propriuzis fiind mai mic (17,18). Pe de altă parte, tumorile
voluminoase sunt frecvent cele dezvoltate pe formaţiuni polipoide sau viloase, iniţial benigne şi cu
agresivitate redusă, malignizarea producându-se
ulterior; tumorile mici, carcinomatoase, infiltrative
şi ulcerate fiind cu agresivitate crescută şi potenţial
de recidivă mai mare.
Invazia seroasei peritoneale
Conform clasificării TNM, pT4 reprezintă cel
mai avansat stadiu al evoluţiei tumorale locale în
cancerul rectal, incluzând atât invazia tumorală directă a organelor adiacente (pT4a), cât şi invazia
peritoneului visceral cu/fără invazia structurilor
adiacente (pT4b), incluzând aici şi perforaţia liberă

în cavitatea peritoneală. Au fost definite trei pattern-uri histologice ale invaziei tumorale peritoneale locale: 1) o reacţie inflamatorie şi/sau hiperplastică a mezoteliului, tumora fiind subiacentă, dar
fără expresie pe seroasă; 2) tumoră prezentă la suprafaţa seroasei peritoneale cu reacţie inflamatorie,
hiperplazie mezotelială şi/sau eroziune/ulceraţie;
3) celule tumorale libere prezente la suprafaţa seroasei cu ulceraţii adiacente ale peritoneului visceral. Toate cele trei aspecte sunt asociate cu o supravieţuire scăzută, dar în recidiva locală apar în
special ultimele două aspecte (18,20).
Invazia organelor adiacente
Cazurile în care sunt tumori invadante la perete
sau alte organe (ca vezică, ureter, prostată, uter,
ovare, peretele pelvisului) şi cu carcinomatoză peritoneală reprezintă un factor important de risc pentru recidivă locală, în cazurile respective impunându-se o supraveghere diferenţiată, ce implică
efectuarea PET-CT pentru evidenţierea recidivei
locale.
Aspectul macroscopic al tumorii primare
Tumorile exofitice sau polipoide par să aibă un
prognostic mai bun comparativ cu tumorile ulcerate sau infiltrative.
Gradul în care tumora obstruează lumenul
rectului
Cu cât tumora este mai obstructivă, cu atât prognosticul este mai rezervat (14,18). Aspectul stenozant, obstructiv, infiltrativ s-a dovedit a fi un factor
predictiv al recidivei tumorale.
Tumora reziduală – marginile de rezecţie
Şansa rămânerii unei tumori reziduale şi apariţiei unei recidive locale precoce este însă semnificativ crescută în cazul unei margini de rezecţie indemne sub 1 mm. În cancerul rectal, se consideră,
clasic, că pentru securitate oncologică marginea de
rezecţie distală indemnă trebuie să fie de cel puţin 5
cm. Studiile au arătat că sunt suficienţi 2 cm de
margine distală indemnă histopatologic fără a influenţa negativ nici supravieţuirea şi nici apariţia
recidivei locale (18,21). În ultimii ani, odată cu
avântul procedurilor „sphincter saving“, s-a constatat că este suficientă chiar şi o margine distală negativă microscopic de numai 1 cm, la pacienţii care
fac radiochimioterapie adjuvantă (18,22).
Importanţa invaziei marginii laterale (radiale) în
cancerul rectal nu a fost recunoscută decât relativ
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recent, fiind considerată factor important de predicţie a recidivei locale (18). Astfel, 85% dintre pacienţii cu margini radiale pozitive fac recidivă locală,
comparativ cu numai 3% dintre cei cu margini radiale negative (18,23). De fapt, fiind un stadiu R1, nu
este vorba de recidivă, ci de continuarea activităţii
tumorale maligne.
Invazia tumorală laterală a mezorectului este
considerată a fi un factor predictiv atât pentru recidivă locală, cât şi pentru supravieţuirea la distanţă
după rezecţia potenţial curativă din chirurgia cancerului rectal (18,24); De asemenea, se asociază cu
o creştere a riscului de metastazare la distanţă
(18,25). Marginile radiale negative mai mici de 2
mm sunt asociate cu creşterea riscului de a face recidivă locală (18,25), iar, în aceste cazuri, radioterapia adjuvantă nu poate compensa acest risc
(18,26).

FACTORII BIOCHIMICI ŞI GENETICI
Nivelurile preoperatorii ridicate ale antigenului
carcinoembrionar (CEA) sunt asociate cu un risc
mai mare de recurenţă a CCR. CEA este inclus în
majoritatea programelor naţionale de supraveghere
după intervenţia chirurgicală curativă a CR. Deși
are o specificitate ridicată, are o sensibilitate insuficientă pentru a detecta reapariţia CR în mod izolat,
dar este util ca test de supraveghere (13).
Tumorile din diferite porţiuni ale colonului prezintă trăsături genetice diferite. De exemplu, instabilitatea microsatelitară (MSI), care este un marker
bun de prognostic, este mai frecventă în colonul
drept decât în tumorile din colonul stâng și rectul.
Recent, Augestad și colab. au arătat că tumorile de
colon stâng prezintă un risc cu 70% mai mare de
metastaze hepatice izolate, comparativ cu cancerele de colon drept și de rect. Pacienţii cu cancer de
rect au un risc mai mare cu 200% de recidivă locală
sau de metastaze pulmonare izolate, comparativ cu
cancerele de colon. Mai mult, cazurile de cancer
rectal se răspândesc mai frecvent în situsuri extraabdominale (13).
Există trei subtipuri moleculare recunoscute în
CR sporadic (nefamilial): instabilitate microsatelitară (MSI), instabilitate cromozomială (CIN –
chromosomal instability) și fenotip de metilator al
insulei CpG (CIMP– CpG island methylator phenotype).
Identificarea instabilităţii microsatelitare (MSI)
reprezintă un alt test care ar trebui efectuat de la
momentul diagnosticului tuturor pacienţilor cu
cancer rectal, indiferent de stadiul bolii. Și în România, acest test începe să însoţească de rutină exa-
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minarea histologică și imunohistochimică a tumorii. Microsateliţii sunt secvenţe scurte și repetitive
de nucleotide distribuite de-a lungul lanţului ADN,
iar proteinele MMR sunt enzime reparatoare ale
ADN care corectează inserţii sau deleţii de fragmente ADN (25).
Mutaţiile RAS (KRAS și NRAS) au fost demonstrate în 30% până la 40% dintre CR, fiind
printre cele mai frecvente mutaţii oncogene în cancer şi constituie un factor predictiv recunoscut pentru lipsa de răspuns la tratamentul anti-EGFR în
CR metastatic (13).
Gena KRAS, omologul celular uman al oncogenei izolate din virusul Kirsten al sarcomului şobolanului, face parte din familia RAS de proto-oncogene care include şi două alte gene: HRAS şi
NRAS. Toate genele RAS au o structură intronexon similară, iar proteinele codificate sunt GTPaze (proteine G care leagă GDP/GTP şi acţionează
ca transductori ai semnalului intracelular) cu rol
important în procesele de proliferare, diferenţiere şi
apoptoză celulară. Mutaţiile genelor RAS sunt
frecvent asociate cu diverse tipuri de tumori (2030% din totalul tumorilor umane); este suficientă o
singură mutaţie punctiformă pentru a transforma
genele RAS în oncogene potente (27,28).
Mutaţii KRAS au fost identificate în 40% dintre
carcinoamele colorectale nonereditare, ce constituie 90% din totalul carcinoamelor colorectale. Studii
efectuate pe pacienţii proveniţi din familii cu cancer rectal nonpolipozic ereditar (HNPCC) au demonstrat că mutaţiile genei KRAS sunt independente de detectarea instabilităţii microsatelite, iar
frecvenţa mutaţiilor în cazurile de carcinom ereditar este comparabilă cu cea din cazurile sporadice
(29). Mutaţiile KRAS constituie în majoritatea cazurilor un eveniment precoce în dezvoltarea şi progresia cancerelor colorectale. Câteva studii au demonstrat că statusul KRAS este un factor important
de prognostic. Astfel, mutaţiile KRAS sunt asociate
cu tumori mai agresive, cu un potenţial metastatic
crescut şi cu un prognostic rezervat. Până în prezent, au fost comunicate peste 3.000 de mutaţii
punctiforme KRAS în cancerul colorectal.

FACTORI HISTOPATOLOGICI
Invadarea limfonodulilor regionali
Reprezintă unul dintre cei mai importanţi factori
de prognostic negativ independenţi. Acest factor
prognostic se poate corela pentru o mai bună predicţie cu gradul de diferenţiere tumorală şi prezenţa
invaziei limfatice sau vasculare (23). Absenţa inva-
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ziei ganglionare pe specimenele rezecate poate prezice o supravieţuire fără recidivă de 90% la 5 ani (23).
Topografia limfonodulilor invadaţi joacă şi ea
un rol prognostic, prevestind prinderea staţiei limfatice centrale (ganglionii apicali); înrăutăţeşte prognosticul, preconizând diseminarea celulelor tumorale la distanţă. Astfel, implicarea ganglionilor
intermediari se corelează cu o supravieţuire la 5 ani
de 41%, pe când metastazarea în ganglionii centrali
duce la scăderea supravieţuirii la 13% (30).
Numărul nodulior limfatici metastazaţi este, de
asemenea, foarte important pentru prognosticul supravieţuirii şi al recidivei tumorale.
În clasificarea TNM actuală a cancerului colorectal conform AJCC (31), se încadrează separat
prezenţa histopatologică a metastazelor tumorale în
1-3 limfonoduli regionali (N1) faţă de invazia a
peste 4 limfonoduli (N2), din cauza constatării diferenţelor semnificative în ratele de supravieţuire
în cele două cazuri, independent de gradul invaziei
în peretele intestinal. Aceasta a dus, de fapt, şi la
subîmpărţirea stadiului III în cele 3 substadii A, B
şi C. S-a stabilit că, pentru o evaluare cu acurateţe a
prezenţei/absenţei metastazelor ganglionare, este
necesară examinarea microscopică a minimum 1218 ganglioni, 12 limfonoduli examinaţi fiind consideraţi ca numărul minim acceptat (31).
Datele privind diferenţele de evoluţie şi supravieţuire sunt elocvente. Astfel, Morson şi colab.,
citaţi de (23), au arătat că supravieţuirea la 5 ani
este de 60% când sunt invadaţi 1-4 ganglioni şi scade la 20% când sunt invadaţi tumoral 5 sau mai
mulţi ganglioni.
În ultimul timp, atenţia cercetătorilor a fost orientată spre detectarea prin tehnici speciale performante a unor metastaze ganglionare de foarte mici
dimensiuni, micrometastaze, care altfel ar scăpa
atenţiei prin metode microscopice uzuale, ganglionii respectivi examinaţi prin tehnici uzuale fiind
catalogaţi ca fiind „negativi“. Acestea pot merge de
la prezenţa doar a unor celule tumorale izolate
(„isolated tumor cells” – ITC) cu dimensiunea sub
0,2 mm diametru, până la prezenţa unor micrometastaze cu dimensiunea între 0,2 şi 2 mm.
Micrometastazele sunt răspunzătoare de reducerea ratei de supravieţuire, cazuri catalogate eronat
ca N0 prin tehnicile uzuale şi care au dezvoltat ulterior metastaze la distanţă sau recidivă locală. Detectarea ITC sau a micrometastazelor necesită tehnici costisitoare şi scumpe (cum ar fi imunohistochimia, tehnici PCR pentru identificarea ARN/
ADN tumoral) (18).
Se consideră că adenopatia limfatică reactivă, o
reacţie imunologică la nivelul ganglionilor limfa-
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tici regionali (histiocitoză sinusală şi reacţia imunoblastică paracorticală, hiperplazia paracorticală),
se corelează cu un prognostic mai bun din punctul
de vedere al recidivei şi supravieţuirii (18).
Gradul de diferenţiere a tumorii
(grading-ul histopatologic)
Importanţa prognostică a grading-ului histopatologic ca factor independent este şi a fost relevată
în multe studii. Dukes, încă din 1949 (32), constată
că există o corelaţie între grading-ul tumorii rectale
şi metastazarea la nivelul ganglionilor limfatici, corelaţie exprimată într-un prognostic mai nefavorabil. Se consideră că adenocarcinoamele slab diferenţiate sunt asociate în peste 50% dintre cazuri cu
prezenţa de metastaze ganglionare (18,23,33). În
contrast, tumorile moderat şi bine diferenţiate au
rată redusă a metastazării ganglionare.
Gradul de diferenţiere tumorală are influenţă prognostică şi prin corelarea cu invazia locală la nivelul
peretelui intestinal şi organele adiacente, cu invazia
venoasă şi invazia limfatică (18,23,34). Este demonstrată o relaţie evidentă între rata supravieţuirilor şi grading-ul histopatologic al tumorii colorectale; astfel, cu cât gradul de diferenţiere a tumorii este
mai ridicat, cu atât tumora este mai agresivă şi scad
şansele de supravieţuire la distanţă (26).

ASPECTUL HISTOPATOLOGIC AL TUMORII
Are semnificaţie prognostică negativă dovedită
doar în cazul unor tipuri speciale de adenoarcinoame: carcinomul coloid (mucinos), carcinomul cu
celule „în inel cu pecete“, carcinomul cu celule
mici şi carcinomul schiros (18).
Carcinomul coloid (mucinos)
Este o variantă de adenocarcinom colorectal
(10-20% dintre cazuri), în care componenta mucinoasă reprezintă peste 50% din tumoră, mucusul
fiind localizat predominant extracelular. Spre deosebire de cele nonmucinoase, bine diferenţiate, carcinoamele mucinoase sunt tumori agresive, descoperite de obicei într-un stadiu evolutiv mai avansat;
au o invazie pericolonică extinsă, prezentând o incidenţă crescută a metastazelor ganglionare şi un
grad de mare malignitate, deci, implicit, o supravieţuire la distanţă mai scăzută (18,35). Încă din 1939,
Grinnell remarcase că prognosticul prost al acestor
tumori se manifestă chiar şi atunci când tumora
este bine diferenţiată şi când nu există implicarea
ganglionilor limfatici (17,18). Antigenele componentei mucinoase sunt implicate în proliferarea tumorală şi metastazarea celulelor neoplazice (14,18).
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TABELUL 2. Principalii factori de prognostic şi semnificaţia lor în cancerul colorectal – adaptare după (47)
FACTORI DE PROGNOSTIC

EFECTUL ASUPRA PROGNOSTICULUI

FACTORI HISTOPATOLOGICI
Stadiul pTNM postrezecţie (documentat histopatologic)
Gradul invaziei peretelui intestinal
HISTOLOGIA TUMORII PRIMARE
Gradul de diferenţiere

Creşterea stadiului diminuează semnificativ
prognosticul
Profunzimea invaziei afectează negativ prognosticul

Carcinom mucinos (coloid) sau cu celule „în inel cu pecete”
Carcinom schiros
Invazia venoasă
Invazia limfatică
Invazia perineurală
Reacţia inflamatorie şi imunologică locală
MORFOLOGIA TUMORII PRIMARE
Mărimea tumorii primare
FACTORII CLINICI
Diagnosticarea tumorii la pacienţii asimptomatici
Durata simptomatologiei
Rectoragiile ca simptom de debut
Tumorile obstructive
Tumori perforate
Localizarea tumorii pe intestinul gros

Vârsta pacientului la diagnostic mai mică de 30 de ani
Prezenţa metastazelor la distanţă

Tumorile bine diferenţiate au prognostic mai bun decât
cele slab sau nediferenţiate
Prognostic nefavorabil
Prognostic nefavorabil
Prognostic nefavorabil
Prognostic nefavorabil
Prognostic nefavorabil
Prognostic favorabil
Tumorile polipoide/exofitice au prognostic mai bun decât
cele ulcerative/infiltrative
Niciun efect în majoritatea studiilor
Prognostic favorabil
Niciun efect demonstrat
Prognostic favorabil
Prognostic nefavorabil
Prognostic nefavorabil
Prognostic mai bun pentru tumorile de colon comparativ
cu tumorile rectale
Prognostic mai bun pentru localizările pe colonul stâng
comparativ cu cele de pe colonul drept
Prognostic nefavorabil
Înrăutăţeşte marcat prognosticul

Carcinomul cu celule „în inel cu pecete“
Reprezintă o variantă de adenocarcinom coloid
(0,1-2,4% din totalul neoplaziilor colorectale)
(18,36), în care componenta mucinoasă (coloidă)
secretată de structurile glandulare neoplazice se
acumulează intracelular, înlocuind citoplasma şi
determinând aspectul histopatologic caracteristic
de „inel cu pecete“ la peste 50% dintre celulele tumorale. Sunt tumori agresive, cu un grad înalt de
invazivitate, diagnosticate frecvent în stadii avansate histologic, fiind tumori slab sau nediferenţiate
(14,18,23). Au un impact negativ asupra prognosticului. Deşi o treime dintre aceste tumori sunt asociate cu o instabilitate înaltă a microsateliţilor (MSIH), considerată un factor independent de prognostic
favorabil, această asociere nu are niciun efect asupra supravieţuirii la distanţă, aceasta depinzând
doar de stadiul TNM în care au fost diagnosticate
(18,36).

INVAZIA PERINEURALĂ
Diseminarea malignă de-a lungul spaţiilor perineurale ajunge până la 10 cm de locul tumorii pri-

mare, invazia perineurală având o incidenţă care
variază între 14 şi 32% (17,18), fiind semnificativ
mai crescută la pacienţii în stadiul III TNM. Prezenţa acesteia se traduce printr-o rată a recidivelor
locale semnificativ crescută şi o supravieţuire la 5
ani mai scăzută comparativ cu cei fără invazie perineurală prezentă (7% respectiv 35%) (14,17,18,23).
Pe analize multivariate, invazia perineurală a fost
considerată un factor de prognostic negativ independent (18,37).

INVAZIA VASELOR LIMFATICE
Invazia limfatică neoplazică este un factor independent de prognostic negativ pentru supravieţuire
conform analizelor multivariate efectuate de Minsky BD şi colab. (38).
Incidenţa invaziei vaselor limfatice (IVL) variază între 8 şi 73%, fiind proporţională cu stadiul tumoral şi gradul de diferenţiere (17,18,23). Prezenţa
IVL se corelează, de asemenea, cu frecvenţa crescută a recidivelor locale (18,23).
Dacă toţi autorii sunt de acord că gradul invaziei
limfatice este invers proporţional cu supravieţuirea,
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nu este clar dacă această variabilă este independentă prognostic faţă de gradul invaziei tumorale parietale sau metastazele limfatice regionale (14,18). O
problemă în aprecierea la justa valoare a IVL o reprezintă dificultatea anatomopatologilor de a identifica vasele limfatice din cauza artefactelor de fixare, sau de a face distincţia între un mic vas
sangvin (venulă) sau unul limfatic. Pentru a evita
această dilemă, se foloseşte termenul de invazie
limfovasculară, ţinând cont de faptul că ambele variante au prognostic nefavorabil (18,23).

INVAZIA VASELOR SANGVINE (VENOASĂ)
Deşi anatomic sunt două feluri de vase de sânge,
termenul de invazie a vaselor sangvine (IVS) se foloseşte pentru a desemna invazia vaselor venoase
(a venulelor), invazia arterială neoplazică având o
incidenţă mai mică de 1%. IVS include atât invazia
vaselor sangvine din interiorul peretelui intestinal
(invazie vasculară intramurală), cât şi invazia vaselor de sânge exterioare intestinului, din grăsimea
pericolonică şi perirectală (invazie vasculară extramurală) (18).
Invazia vaselor sangvine (IVS) în cancerul colorectal se corelează în majoritatea studiilor cu recidivă locală după rezecţie, cu metastazele viscerale
şi scăderea semnificativă a supravieţuirii (18).

MECANISMUL INVAZIEI LIMFOVASCULARE
Mecanismul de metastazare şi, implicit, al invaziei limfovasculare în cazul tumorilor epiteliale
este complex şi nu este pe deplin cunoscut. Au fost
descrise mai multe ipoteze implicând diverse modele. Unul dintre modele de invazie a celulelor tumorale în vasele limfatice/sanguine este modelul
fuziunii. Pentru a deveni metastatice, este necesar
ca celulele tumorale să capete anumite caracteristici dincolo de proliferarea nelimitată. Acestea includ, consecutiv:
1. Detaşarea de membrana bazală
2. Pierderea joncţiunilor GAP şi a joncţiunilor
strânse intercelulare
3. Migrarea la distanţă de locul tumorii primare
prin matricea extracelulară printr-o mişcare
„amoeboidală“ sau prin mecanisme proteolitice mezenchimale
4. Pătrunderea în vase sanguine/limfatice
Modelul progresiv sugerează că celula tumorală
se diferenţiază, acumulează progresiv mutaţii somatice, dobândind un fenotip embrionar. Interesant
este că acest fenotip embrionar este caracteristic
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celulelor limfoide şi nu celulelor de origine epitelială, ceea ce ar însemna că celulele tumorale epiteliale capătă caracteristici limfoide pentru a putea metastaza. O teorie pentru acumularea caracteristicilor
limfoide ar fi transducţia nucleară, fie prin fuziunea
celulelor epiteliale cu cele mieloide, fie prin preluarea ADN tumoral prezent în circulaţia sanguină
sau limfatică.
O metaanaliză efectuată pe 9.881 pacienţi a dovedit faptul că invazia limfovasculară are un prognostic nefavorabil asupra supravieţuirii medii şi
asupra supravieţuirii libere de boală la pacienţii în
stadiu incipient. Valoarea prognostică nu a fost alterată de analiza grupului bazată pe alte caracteristici preum etnie (asiatică/nonasiatică), localizarea
tumorală (colon, rect). Chimioterapia adjuvantă ar
trebui luată în considerare pentru pacienţii în stadiul II cu status pozitiv de invazie limfovasculară
(recomandat de National Comprehensive Cancer
Network), iar pacienţii în stadiu I cu cancer colorectal şi invazie limfovasculară ar trebui strict monitorizaţi (39).

FENOMENUL DE ÎNMUGURIRE
Fenomenul migrării reale a proliferării tumorale
în afara bazei tumorale la nivelul submucoasei poate fi considerat, alături de aspectele microscopice
de „înmugurire“ tumorală la frontul de invazie și de
prezența de depozite tumorală la distanță de tumoare în țesutul perirectal, un factor de pronostic rezervat. Radioterapia neoadjuvantă produce un set
complex de modificări morfologice atât la nivelul
proliferărilor epiteliale maligne, cât și la nivelul
structurilor tisulare normale ale rectului sau
joncțiunii acestuia cu segmentul colic supraiacent
aflate în vecinătatea tumorii. Ca tip histopatologic
general, tumorile rectale neiradiate sunt mai ales
tumori bifazice. Atunci când sunt monofazice, sunt
în principiu forme slab diferențiate de adenocarcinom sau carcinoame mucinoase. Atunci când sunt
bifazice, aspectul arhitectural al zonelor superficiale ale tumorii este de regulă papilar, iar în profunzime evoluează nu de puține ori spre forme slab
diferențiate sau mucinoase. Sunt însoțite în mod
constant de o reacție inflamatorie limfoplasmocitară mai ales moderată sau severă ca intensitate și
sunt de obicei sediul unor zone de necroză intratumorală. Tumorile agresive sunt surprinse mai frecvent în faze avansate de invazie a peretelui rectal,
de cele mai multe ori depășindu-l, cu fenomene de
înmugurire la frontul de invazie și uneori depozite
tumorale, cu extensie la ganglionii regionali la pes-
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te jumătate dintre cazuri și extensie la distanță în
peste 20% dintre cazuri. Măsurătorile formațiunilor
tumorale în ansamblu și ale diferitelor lor componente au scos în evidență, la cazurile iradiate, o reducere a bazei tumorale, a diametrului transversal
și a înălțimii tumorii, fie că a fost ulcerată sau nu, și
o reducere a adâncimii craterului ulceros, dacă
acesta a existat. Nu s-a observat însă o reducere și a
profunzimii zonei de invazie parietală la tumorile
iradiate, comparativ cu cele neiradiate, poate și
pentru că, în practica curentă, nivelul maxim atins
în invazia peretelui este stabilit acolo unde sunt
identificate elemente celulare maligne, chiar dacă
acestea prezintă sau nu elemente de degenerescență.
Analiza morfometrică a demonstrat existența unei
remodelări a straturilor peretelui intestinal, remodelări cantonate în special la nivelul tunicii submucoase și al tunicii musculare, care, sub influența
radiațiilor, devin sediul unui proces de fibrinogeneză, care duce la creșterea densității fibrelor de colagen în interstițiul celor două straturi parietale, determinând îngroșarea acestora. Prezența proliferării
tumorale sub mucoasă poate îmbrăca două aspecte
distincte: unul este migrarea efectivă a tumorii în
afara bazei tumorale pe sub mucoasa normală. Cel
de-al doilea este prezența proliferării tumorale sub
mucoasa antrenată de dezvoltarea către lumen a tumorii (40).

REACŢIA IMUNĂ PERITUMORALĂ
Organismul gazdă reacţionează faţă de tumora
malignă şi printr-o reacţie inflamatorie locală întâlnită în circa 50-75% dintre cazuri. Prezenţa acestei
reacţii inflamatorii la nivelul tumorii primare, constând într-un infiltrat limfocitar manşonând celulele mononucleare situate la nivelul marginii apicale
a carcinoamelor colorectale invazive, reprezintă un
indicator de prognostic favorabil, îmbunătăţind supravieţuirea (18,23). În raport cu gradul infiltraţiei
limfoplasmocitare peritumorale, unii autori au raportat că proporţia bolnavilor care dezvoltă metastaze este zero în cazul tumorilor cu infiltraţie marcată, scăzută (31%) în cazul infiltraţiei peritumorale moderate şi ridicată (circa 77%) în cazul
celor fără infiltrat limfocitar peritumoral (17,18).
Reacţia stromei limfatice s-a stabilit că este un element de prognostic pentru recidivă locală în cancerul rectal şi reprezintă un factor de prognostic al
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supravieţuirii în cancerul colonic. Un aspect particular îl constituie prezenţa unor agregate limfoide
numeroase la nivelul muscularei proprii sau în ţesuturile grase pericolice în jurul carcinoamelor invazive, asemănătoare cu cele din boala Crohn („reacţie Crohn-like“), care se corelează cu o îmbunătăţire a supravieţuirii (18,23). Acest pattern histologic se asociază frecvent cu tumorile care exprimă o instabilitate microsatelitară, considerat factor
de prognostic favorabil.

EVIDENŢIEREA CELULELOR TUMORALE
CIRCULANTE
Evidenţierea celulelor tumorale circulante (biopsia lichidă) în sângele bolnavilor trataţi de cancer
rectal s-a dovedit a fi un factor prognostic important în evoluţia bolnavilor atât sub aspectul supravieţuirii, cât şi al recidivei (41). Celulele tumorale
circulante pot fi detectate în proporţie de 30% la
bolnavii cu cancer colorectal avansat (42). Cohen
SJ şi colab. consideră că prezenţa şi nivelul CTC în
cursul terapiei cancerului colorectal metastatic reprezintă factorul independent prognostic cel mai
important pentru supravieţuirea fără progresie (PFS
– progression free survival) şi supravieţuirea globală (OS overall survival) (43).
Într-un studiu pe 93 de bolnavi, Yalcin S şi colab. găsesc că recidiva tumorală a fost semnificativ
mai redusă la bolnavii fără sau cu număr redus al
CTC, comparativ cu bolnavii care au prezentat un
număr mai mare sau stabil de CTC (41). Progresia
bolii a fost prezentă doar la 2 din 8 bolnavi cu nivel
scăzut al CTC, în timp ce recidiva tumorală sau
progresia bolii s-au produs la 13 din 14 bolnavi
care prezentau un nivel crescut de CTC (41). Prezenţa CTC este asociată în alte studii în proporţie
importantă (82%) cu recidiva tumorală (44), CTC
fiind un factor predictiv al recidivei după chirurgia
cancer colo-rectal (45).

CONCLUZII
Factori predictivi în apariția cancerului colorectal pot fi depistați acum ușor la ambele sexe prin
parcurgerea tuturor etapelor clinico-biologice, histopatologice și genetice, analizându-se astfel progresia bolii, riscul de recidivă, metastazarea în alte
organe, supraviețuirea globală.
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