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CLINICAL AND PATHOLOGICAL STUDY OF THE RESPONSE TO NEOADJUVANT
RADIOCHEMOTHERAPY (RCT) IN ESOPHAGEAL SQUAMOUS CANCER (ESC) (Abstract): The
multimodale treatment is encompassed in general efforts to improve the results of ESC treatment.This
study was made retrospective and included 41 selected patients with ESC treated by neoadjuvant RCT in
St. Mary Bucharest Hospital between 1998-2008. Therapeutic protocol included induction chemotherapy
with 5-FU and Cisplatin combinated with radiotherapy in total dose 40 Gy, in 20 series. Only 28 patients
benefit from esophagectomy and two field limfadenectomy. The evaluation of response after RCT was
done comparing the tumor dimension before and after RCT using the data offered by barium passage,
upper endoscopy, echoendoscopy, computer tomography. In 29 cases we found clinical response (partial
or complete) but pathological response only in 21 cases.The usual imagistic methods supraevaluate the
patients who respond to neoadjuvant RCT in ESC and only the histopathological examination on resected
specimen can offer the real rate of response.
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INTRODUCERE
Radiochimioterapia reprezintă unul dintre mijloacele terapeutice de bază fiind
inclus în protocoalele terapeutice pentru cancerul esofagian, dat fiind sensibilitatea
acestor tumori pentru acest tip de terapie. Asocierea chimioterapiei de inducţie cu
radioterapia reprezintă modalitatea terapeutică preferată de cei mai mulţi oncologi,
datorită rezultatelor net superioare faţă de utilizarea separată a celor doua mijloace
terapeutice.
MATERIAL SI METODA
În Sp Clinic „Sf. Maria”, radiochimioterapia (RCT) neoadjuvantă s-a aplicat
sistematic la pacienţii cu tumori avansate local de tip carcinom scuamos începând cu
anul 2004. Lotul de pacienţi suspuşi RCT neoadjuvante a cuprins 49 pacienţi cu ESC in
perioada 20004-2009 fiind reprezentat de 8 femei şi 41 de bărbaţi. Localizarea tumorală
la pacienţii supuşi terapiei neoadjuvante a cuprins: 30 pacienţi cu localizare
mediotoracică, 9 pacienţi cu localizare toracică inferioară şi 10 pacienţi cu carcinoame
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cervico-mediastinale. Stadiul TNM la aceşti pacienţi a fost: 11 pacienţi cu stadiul IIA, 6
pacienţi cu stadiul IIB şi 32 pacienţi cu stadiul III. Protocolul terapeutic a inclus
chimioterapie de inducţie cu 5-fluorouracil şi cisplatin, urmată de radioterapie externă în
doze de 40G, fracţionat în 25 de şedinţe.
REZULTATE
Evaluarea pacienţilor după terapia neoadjuvantă s-a efectuat la o lună şi a
constat în evaluare clinică, radiologică, endoscopică, bioptică, echoendoscopică şi
computer tomografică.
Evaluarea clinică a constat în aprecierea şi evoluţia disfagiei, ameliorarea
disfagiei sugerând un răspuns favorabil, statusul nutriţional prin aprecierea curbei
greutăţii corporale; apariţia unor semne şi simptome noi: tusea legată de ingestia
alimentară ce sugerează apariţia unei fistule esotraheale sau modificarea vocii în sensul
unei răguşeli persistente sau a vocii bitonale ce sugerează invazia nervului laringeu
recurent stâng – aspecte ce sugerează progresia locală a bolii şi faptul că tumora nu a
răspuns la terapia neoadjuvantă.
De asemenea au fost evaluaţi pacienţii în ceea ce priveşte analizele de laborator
uzuale: hemoleucograma, glicemie, uree, creatinină, enzimele hepatice, ionograma
serică. Examenul radiologic permite prin compararea cu aspectele preterapeutice,
aprecierea prezenţei sau absenţei tumorii, evoluţia dimensiunilor tumorale, aspectul
stenozei esofagiene, modificările de kinetică parietală la examenul scopic. Evaluarea
radiologică a evidenţiat în cazul responderilor un pasaj cvasinormal al substanţei de
contrast, cu modificări de kinetică parietală vizibile doar examenul scopic (Fig. 1a,b)
sau o zonă de îngustare fără pierderea lizereului de siguranţă. (Fig. 1c,d).

Fig. 1 Radioscopie esofagiană cu bariu
a. Aspect cvasinormal al esofagului, cu modificări de kinetică vizibilă la examinarea scopică b. Aspect
cvasinormal al esofagului postterapie neoadjuvantă c. Rx post RCT neoadjuvantă cu răspuns bun –
uşoară ingustare a esofagului mediotoracic d. Rx post RCT neoadjuvantă cu răspuns bun – stenoză
mediotoracică cu contur păstrat

Frecvent am întâlnit aspecte radiologice de stenoză la nivelul tumorii iniţiale,
necroza tumorală determinată de radioterapie induce vindecarea prin stenoză.(Fig.
2a,b,c) sau la pacienţii fără răspuns am constatat persistenţa aspectului radiologic cu
caractere nemodificate.(Fig. 2d).
Evaluarea endoscopică postRCT neoadjuvantă este o metodă de evaluare
complementară examinării radiologice cu substanţă de contrast. Dispariţia leziunii
macroscopice a fost evidenţiată la unii dintre pacienţi, zona tumorală fiind înlocuită cu
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fibroză sau în zona tumorală am întâlnit prezenţa ţesutului necrotic, acesta împiedicând
o biopsiere endoscopică corectă.(Fig. 3a,b).
La pacienţii fără răspuns la tratamentul neoadjuvant am întâlnit persistenţa
formaţiunii tumorale sau chiar creşterea în dimensiuni a tumorii iniţiale.(Fig. 3c,d)

Fig.2 Radioscopie esofagiană cu bariu
a. Rx post RCT neoadjuvantă – stenoză esofagiană cu persistenţa dilataţiei în amonte b. Rx post RCT
neoadjuvantă – stenoză esofagiană toracică inf. persistentă după terapia neoadjuvantă c. Stenoză
mediotoracică persistentă postRCT d. Rx post RCT neoadjuvant - persistenţa tumorii mediotoracice
cu caractere nemodificate faţă de aspectul preterapeutic.

Fig.3 Endoscopie esofagiană
a. EDS post RCT – înlocuirea ţesutului tumoral cu fibroză b. EDS post RCT – ţesut necrotic în zona
tumorală c. Tumoră restantă post RCT – aspect endoscopic d. Aspect endoscopic post RCT fără
răspuns

Biopsierea tumorală postterapeutică are valoare limitată, fiind importantă doar
pentru pacienţii cu tumoră persistentă, când biopsia tumorală evidenţiază persistenţa
celulelor neoplazice. Evaluarea ecoendoscopică postterapie neoadjuvantă reprezintă cea
mai importantă metodă de aprecierea a răspunsului la tratament, de încadrare a
pacienţilor în responderi sau non responderi, precum şi de apreciere a rezecabilităţii
tumorale. Aprecierea se efectuează comparativ cu aspectul preterapeutic.(fig.4 a,b,c)

Fig.4 Ecoendoscopie esofagiană
a. Răspuns parţial după RCT neoadjuvantă – diminuarea dimensiunilor tumorale b. Tumoră
esofagiană T4 fără invazia adventicei aortei abdominale – evaluare ecoendoscopică a răspunsului la
RCT neoadjuvantă c. Adenopatie periesofagiană cu diametrul de 15,2mm.
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Alături de evaluarea ecoendoscopică, evaluarea computer tomografică toracică
şi abdominală completează investigarea răsunsului la RCT neoadjuvantă. Are mai mare
valoare în ceea ce priveşte extensia sistemică a bolii; interpretarea rezultatelor trebuie să
se facă comparativ cu examenul preterapeutic.(Fig. 5a,b).

Fig.5 CT toracic
a. CT toracic – tumoră esofagiană mediotoracică preiradiere b. CT toracic – tumoră
esofagiană mediotoracică postradioterapie la un pacient responder.

Criteriile de evaluare ale răspunsului la tratamentul polichimioterapic bazate
doar pe măsurarea diametrului maxim al tumorii prin metodele imagistice conduc la
următoarele situaţii: răspuns complet (complete response - CR) – dispariţia tuturor
leziunilor, răspuns parţial (partial response - PR) – scăderea cu cel puţin 30% a
diametrului maxim lezional, boală stabilă (no chance - NC) – modificări minine ce nu
pot fi catalogate drept raspuns parţial sau progresia bolii (progresive disease - PD) –
creşterea cu cel puţin 20% a diametrului înregistrat la începerea tratamentului sau
apariţia uneia sau mai multor leziuni noi. Aplicarea acestor criterii la pacienţii cuprinşi
în lotul de studiu a dus la următoarele rezultate: CR – 5 pacienţi, PR – 24 de pacienţi,
NC – 12 pacienţi, PD – 8 pacienţi (Fig. 6)
EVALUAREA POSTERAPEUTICA A RASPUNSULUI LA RCT
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Fig. 6 Evaluarea posterapeutică a răspunsului la RCT neoadjuvantă
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Dintre pacienţii responderi au fost supuşi esofagectomiei 24 de pacienţi – 4
pacienţi apreciaţi prin metodele diagnostice precizate ca fiind cu răspuns complet (CR)
şi 20 de pacienţi cu răspuns parţial (PR).Criterii de rezecabilitate tumorală au mai
prezentat şi 5 pacienţi din grupul non responderilor (boala stabilă) care au beneficiat de
esofagectomie si limfodisecţie pe 2 câmpuri. Pe lotul studiat am considerat răspuns
complet la pacienţii la care nu am găsit celule tumorale atât la nivelul esofagului cât şi
la nivelul ganglionilor examinaţi. Persistenţa celulelor tumorale pe piesa de
esofagectomie sau la nivelul ganglionilor extirpaţi în procent mai mic de 10% am
considerat răspuns parţial, iar prezenţa celulelor tumorale în procent mai mare de 10%
am considerat boală staţionară. Răspuns complet la evaluarea histopatologică am
constatat doar la un singur pacient cu absenţa completă macroscopică (Fig. 7) şi
microscopică a tumorii, precum şi absenţa celulelor tumorale la nivelul ganglionilor
extirpaţi.

Fig.7 Piesa de esofagectomie cu răspuns complet la
RCT neoadjuvantă

Răspunsul parţial a fost constatat şi la unele piese considerate cu răspuns
complet prin metodele diagnostice uzuale paraclinice. La un pacient am constatat
persistenţa celulelor neoplazice la nivelul unui ganglion periesofagian, deşi la nivelul
esofagului am constatat absenţa macroscopică şi microscopică a tumorii. Examenul
histopatologic a evidenţiat: infiltrare tumorală reziduală, fibroză de remaniere şi infiltrat
inflamator cronic limfoplasmocitar perivascular. (Fig. 8a,b,c) sau endarterita obliterantă
cu recanalizări, vegetonevrită, hemoragie interstiţială şi fibroză.(Fig. 8d)

Fig.8 Examen histopatologic, col. HE, x4.
a. Infiltrare tumorală reziduală la nivelul stratului muscular extern; b. Musculara mucoasei disociată
de edem, fibroză de remaniere şi infiltrat inflamator cronic perivascular; c. Stratul muscular extern
hipertrofiat, edem interstiţial şi hiperplazie angiomatoasă; d. Endarterită obliterantă cu recanalizări,
vegetonevrită, hemoragie interstiţială şi fibroză în contextul terapiei oncologice.
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Dintre cei 26 pacienţii cu RCT neoadjuvantă la care nu s-a practicat
esofagectomie 15 pacienţii au fost non responderi, la 8 pacienţi am înregistrat progresia
bolii, iar 7 pacienţi au fost cu boală stabilă şi cu criterii de nerezecabilitate tumorală.
Restul de 11 pacienţi au fost responderi – 4 pacienţi au fost apreciaţi cu răspuns complet
şi 7 pacienţi cu răspuns parţial, dar tratamentul chirurgical nu a putut fi aplicat datorită
contraindicaţiilor legate de vârstă, tare asociate sau datorită refuzului pacienţilor.
Coroborarea datelor obţinute la evaluarea histopatologică a pieselor operatorii la
pacienţii operaţi cu cele obţinute prin evaluarea prin metode paraclinice la pacienţii la
care nu s-a practicat esofagectomia a condus la reevaluarea răspunsului la terapia
neoadjuvantă aplicată (Fig. 9).
EVALUAREA CLINICO-PATOLOGICA A RASPUNSULUI LA RCT
NEOADJUVANTA
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Fig. 9 Evaluarea clinico-patologică a răspunsului la RCT neoadjuvantă

Aprecierea finală a indicelui de răspuns la RCT neoadjuvantă la pacienţii din
lotul studiat este modificată, deoarece evaluarea histopatologică pe piesele de rezecţie a
reeşalonat categoriile de răspuns în sensul că prin metodele paraclinice am supraevaluat
răspunsul: dintre 4 pacienţi cu răspuns complet apreciat prin metode paraclinice la
evaluarea patologică am găsit doar unul singur care să îndeplinească condiţia necesară,
de asemenea dintre 20 de pacienţi cu răspuns parţial doar 17 au îndeplinit condiţia
necesară dpdv histologic, restul pacienţilor fiind reeşalonaţi drept boală stabilă. Doar
categoria de pacienţi cu boală progresivă a rămas nemodificată. Astfel indicele de
răspuns la RCT neoadjuvantă a fost de 43% faţă de 59% apreciat iniţial prin metode
paraclinice.
DISCUŢII
La pacienţii cu cancerele avansate local RCT şi esofagectomia au eficienţă
apropiată; totuşi la pacienţii cu carcinoame scuamoase este indicată RCT neoadjuvantă,
urmată de esofagectomie planificată [1-3]. Indicaţia de principiu a esofagectomiei
rezultă din inabilitatea mijloacelor paraclinice actuale în discriminarea răspunsului
incomplet de cel complet. Indicaţia esofagectomiei planificate este formală şi poate fi
anulată doar de progresia neoplaziei şi deteriorarea stării biologice [2]. Tumorile
invazive local pot deveni rezecabile după chimio şi radioterapie. Studiile din literatura
de specialitate au arătat că radio-chimioterapia preoperatorie creşte şansa de
rezecabilitate la pacienţii cu tumori avansate, fără a fi clar dacă aceasta influenţează
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mortalitatea [4-6]. Aceste studii susţin că chimioterapia preoperatorie constând în 2 - 3
şedinţe cu cisplatin (100 mg/m2) şi 5-fluorouracil (5-FU; 800 mg/m2) în perfuzie
venoasă continuă timp de 5 zile consecutiv a condus la creşterea rezecabilităţii, fără a
influenţa semnificativ mortalitatea postoperatorie, recomandând astfel utilizarea
protocoalelor oncologice având ca bază cisplatina în tratamentul neoadjuvant la
pacienţii cu tumori rezecabile de esofag. Protocolul radiochimioterapeutic aplicat la
pacienţii din lotul studiat a condus la creşterea rezecabilităţii tumorale în cazul
responderilor. Astfel, la pacienţii cu tumori T4, potenţial nerezecabile, în cazul
responderilor am înregistrat o îmbunătăţire a indicelui de rezecabilitate [5,6]. Estimarea
corectă a răspunsului la RCT neoadjuvantă este posibilă numai pe baza factorilor
morfologici şi se realizează prin analiza patologică a piesei rezecate [2,7].
Totuşi criteriile histopatologice ce definesc răspunsul la terapia neoadjuvantă nu
sunt pe deplin acceptate, în unele studii se consideră răspuns pozitiv dacă se găseşte mai
puţin de 10% celule tumorale reziduale aparent viabile [8].
CONCLUZII.
Pentru tumorile esofagiene avansate local, radiochimioterapia neoadjuvantă
îmbunătăţeşte indicele de rezecabilitate tumorală. Evaluarea răspunsului la
radiochimioterapia neoadjuvantă este fezabilă prin metode paraclinice, dar
supraestimează responderii, în timp ce progresia bolii este fidel estimată; numai
examenul histopatologic al piesei operatorii este metoda de certitudine pentru aprecierea
responderilor cât şi a tipului de răspuns: parţial sau complet.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
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