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REZUMAT
Introducere. Papilomul invertit este un neoplasm epitelial benign rar, care ridică o serie de probleme terapeutice 
semnifi cative, din cauza unei rate ridicate de recidivă postoperatorie şi a unui procent semnifi cativ de malignizare. 
Articolul reprezintă o trecere în revistă (review) a literaturii de specialitate cu privire la acest subiect şi o prezentare 
a experienţei Clinicii ORL Colţea referitor la papiloamele inversate asociate cu carcinomul scuamos.
Tipul studiului. Retrospectiv – 2007-2013 (7 ani).
Metodă. Din 36 de pacienţi cu papilom schneiderian trataţi în clinică, 8 au fost identifi caţi cu papilom inversat 
asociat cu carcinom spinocelular.
Rezultate. Din cei 8 pacienţi, 6 au prezentat carcinom după recidive de papilom inversat la 4,5 ani şi 2 pacienţi au 
asociat carcinomul ca şi tumoră primară.
Concluzii. Un procent semnifi cativ de mare din papiloamele invertite, respectiv 22,2% în studiul nostru, au suferit 
transformare malignă a leziunii. 
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ABSTRACT
Introduction. Inverted papilloma is a rare epithelial benign neoplasm which presents a number of signifi cant 
therapeutic problems due to a high rate of postoperative recurrence and a signifi cant percentage of malignancy. 
This article represents a review of the literature on this topic and a synthesis of Colţea ENT Clinic experience in 
inverted papilloma associated with scuamos cell carcinoma (SCC).
Study design. Retrospective, between 2007 and 2013 (7 years).
Methods. Out of 36 patients with schneiderian papilloma treated in our clinic, 8 were identifi ed with inverted pap-
illoma associated with SCC.
Results. 6 patients had carcinoma after inverted papilloma reccurence at 4,5 years and 2 patients had SCC as-
sociated as a primary tumor.
Conclusions. A signifi cant percentage of the inverted papillomas, respectively 22,2% in our synthesis, had ma-
lignant transformation of the lesion. 
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INTRODUCERE

Papilomul schneiderian, descris pentru prima 
dată de către Ward în 1854, este o tumoră benignă 

epitelială ce se dezvoltă din membrana respiratorie 
schneider a cavităţii nazale şi a sinusurilor para-
nazale şi care a reprezentat întotdeauna o provocare 
pentru chirurgia ORL tocmai din cauza agresivităţii 
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sale, contrară caracterului benign. Această agresi-
vitate se manifestă prin 3 caracteristici proprii, şi 
anume o tendinţă marcată de eroziune şi distrucţie 
tisulară şi osoasă locală, prin recidive locale post-
operatorii frecvente şi prin posibilitatea de trans-
formare malignă, cel mai frecvent în asociere cu 
car cinomul. Netratat, are un caracter extensiv şi 
invaziv local, cu posibilitatea invaziei intracraniene, 
ceea ce poate determina în timp decesul pacientului 
(1). Din punct de vedere histologic, este caracterizat 
de tendinţa de creştere şi dezvoltare spre interior şi 
nu la suprafaţă (2). Foarte rar, în timpul embrio ge-
nezei poate apărea o migraţie ectopică a membranei 
schneideriene de la nivel rinosinusal, ceea ce poate 
determina dezvoltarea ulterioară a unor papiloame 
sinonazale în zone precum faringe, sacul lacrimal 
sau urechea medie. Deşi are numeroase denumiri în 
literatură, precum papilom cu celule tranziţionale, 
papilom fungiform, papilom epitelial sau papilom 
cu celule cilindrice, cele mai comune şi utilizate de -
numiri sunt Papilom inversat şi/sau Papilom schn-
ei derian.

Nu este o tumoră des întâlnită, reprezentând 
doar 0,5-4% din toate tumorile rinosinusale pri-
mare, iar papilomul inversat reprezintă 70% din 
papiloamele schneideriene. Marea majoritate a pa-
cienţilor sunt diagnosticaţi în decadele 5-7 de viaţă, 
cu un peak în decada a 6-a, dar se poate dezvolta la 
orice vârstă, foarte rar la copii şi adulţii tineri. Sexul 
masculin este afectat de 3 ori mai frecvent decât cel 
feminin. De cele mai multe ori apare unilateral, dar 
sunt şi cazuri rare în care se dezvoltă bilateral. Lo-
ca lizarea cea mai frecventă este la nivelul peretelui 
lateral al cavităţii nazale, la nivelul meatului 
mijlociu. Rar se dezvoltă de la nivelul vestibulului, 
septului, rinofaringelui, sinusurilor frontale şi sfe-
no idale sau la nivelul sacului lacrimal. Simpto mul 
cel mai comun este obstrucţia nazală unilaterală, 
uneori însoţită de episoade repetate de micro epi-
staxisuri. (1,2,8)

ETIOLOGIE

Etiologia papilomului invertit a rămas încă 
neclară, precum şi factorii responsabili pentru trans-
formarea lui malignă. Alergiile, rinosinuzita cronică, 
infecţiile virale şi toxinele din mediul înconjurător 
au fost îndelung studiate ca posibili factori etio-
logici. Teoria cu privire la etiologia alergică a pa-
pilomului nu a fost demonstrată. Cel mai frecvent, 
pacienţii cunoscuţi cu papilom inversat nu au istoric 
alergic de polipoză nazală, iar în ceea ce priveşte 
bilateralitatea leziunilor alergice, aceasta nu se 
men ţine în cazul papilomului inversat, în cele mai 

multe cazuri leziunile fi ind unilaterale (2). În plus, 
papilomul inversat are un aspect macroscopic di-
ferit şi nu răspunde la terapia antialergică sistemică 
şi topică asemenea polipozei alergice. Sinuzita cro-
nică care însoţeşte frecvent papilomul inversat este 
o complicaţie a acestuia, apărută din cauza blocării 
sistemului de drenaj sinusal de către formaţiunea 
tu morală şi nu o cauză a lui. Într-un studiu, Hyams 
şi col. nu au găsit nici o dovadă a unei legături între 
apariţia papilomului inversat, infl amaţia cronică şi 
alergie (3), iar alt studiu (4) nu a evidenţiat o co-
relaţie între istoricul ocupaţional şi etiologia pa pi-
lomului.

În schimb, teoria conform căreia diferite virusuri 
sunt implicate în etiologia papilomului inversat 
este susţinută de o serie de studii, iar virusul cel mai 
frecvent implicat este virusul papiloma uman 
(HPV). Numeroase studii au identifi cat prezenţa 
HPV în mostrele de papilom invertit hibridizate in 
situ cu sonde ARN specifi c subtipurilor virale HPV 
6, 11, 16 şi 18. Subtipurile 6 şi 11 sunt asociate cu 
leziuni papilomatoase benigne; în schimb, tulpinile 
16 şi 18 sunt considerate oncogenice (5,6) şi se aso-
ciază cu transformarea malignă a papilomului in-
versat.

HISTOLOGIE

Papilomul inversat este o tumoră caracterizată 
de o proliferare epitelială digitiformă care se in-
vaginează în corion şi dă acest aspect inversat. Ma-
croscopic, are aspectul unui polip neregulat, friabil, 
de consistenţă mai dură comparativ cu un polip in-
fl amator şi sângerând la atingere. Culoarea variază 
de la roz pal-albicios la roşu şi prezintă o trans lu-
cenţă diminuată în comparaţie cu polipii infl amatori. 
Deşi locul exact de origine este greu de determinat, 
din cauza stadiilor avansate în care se stabileşte 
diagnosticul, cel mai frecvent loc de origine este 
re prezentat de peretele lateral nazal. (7)

Din punct de vedere microscopic, aspectul ca-
rac teristic este de îngroşare hipercelulară a epi-
teliului de suprafaţă, cu invaginări în stroma sub-
iacentă. Denumirea tumorii se justifi că prin faptul 
că prezintă cripte cu dispoziţie subepitelială ce se 
găsesc în continuitatea epiteliului de suprafaţă. La 
nivelul epiteliului neoplazic pot exista microchisturi 
cu mucus. Epiteliul de suprafaţă poate fi  scuamos, 
respirator, cu celule tranziţionale sau o combinaţie 
a acestora. Celulele prezintă minime atipii nucleare 
şi mitoze tipice situate la nivelul stratului bazal. 
Stroma prezintă adesea modifi cări infl amatorii cro-
nice cu zone de fi broză (8), dar este lipsită de carac-
terul mixoid-edematos ce apare în polipoza alergică, 
precum şi de eozinofi lia caracteristică acestora (9).
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Papiloamele sinonazale se împart din punct de 
vedere histologic în 3 categorii:

– Papilomul inversat, care are caracteristic un 
model de creştere endofi tic şi se dezvoltă aproape 
exclusiv pe peretele lateral nazal, la nivelul antrului 
maxilar sau în sinusul etmoid şi reprezentă 70% din 
totalul papiloamelor sinonazale;

– Papilomul fungiform, care are caracteristic un 
model de creştere exofi tic şi se dezvoltă prepon-
derent din septul nazal, la locul de joncţiune între 
mucoasa cilindric-ciliată respiratorie şi epiteliul 
scuamos;

– Papilomul cilindric (columnar), care se mai 
numeşte papilom oncocitic şi are cea mai redusă 
incidenţă, reprezentând 3-5% din totalul papiloa-
melor rinosinusale. Apare la pacienţi mai în vârstă 
comparativ cu celelalte două categorii şi se poate 
dezvolta atât pe septul nazal, cât şi pe peretele la-
teral nazal.

Recidivele locale sunt foarte frecvente (în medie 
40% – între 33%-74%) şi depind în mare măsură de 
abordul chirurgical ales, iar riscul malignizării este 
de 10-15% (10) – Fig. 1.

Având în vedere caracterul invaziv la nivel osos, 
CT-ul este de mare utilitate, evidenţiind extinderea 
tumorală şi permiţând un plan terapeutic chirurgical. 
În schimb, certitudinea diagnosticului este dată 
doar de biopsia tumorală şi examenul histopatologic 
al piesei.

TRATAMENT

Tratamentul principal al papilomului inversat 
este rezecţia chirurgicală completă, iar calea de 
abord aleasă de mulţi chirurgi este cea externă, 
tocmai pentru un control mai bun al rezecabilităţii 
lezionale. Lipsa rezecţiei totale se asociază cu re-
cidive repetate, iar primul care a emis şi demonstrat 
această ipoteză a fost Ringertz (21) în anul 1938. 

Tehnica cea mai frecventă este de maxilectomie 
medială prin rinotomie laterală cu rezecţia în bloc a 
tumorii şi a peretelui lateral nazal (11). Scopurile 
unei intervenţii chirurgicale reuşite sunt expunerea 
sufi cient de mare pentru o rezecţie completă a tu-
morii, lipsa restului tumoral în marginile de rezecţie 
şi minimalizarea deformărilor cosmetice faciale, 
mai ales în acest caz, când tumora este una benignă. 
Se mai folosesc aborduri clasice conservatoare 
precum abordul intranazal sau asocierea acestuia 
cu tehnica Caldwell-Luc şi rinotomia Denker, care 
au un rezultat cosmetic foarte bun, dar care au o 
rată a recidivelor mai mare, de 40-80%. În ultimii 
10-15 ani au apărut procedee chirurgicale moderne 
de abord endoscopic rinosinusal al papilomului 
inversat, care oferă avantajul unei vizualizări directe 
a leziunii, al unor complicaţii postoperatorii reduse, 
o recuperare mai rapidă şi un rezultat cosmetic 
superior abordurilor externe (12). Efectuate cu o 
indicaţie operatorie corectă, dată mai ales de stadiul 
tumoral şi executată corect de chirurgi cu experienţă 
în chirurgia endoscopică rinosinusală, această abor-
dare prezintă o rată de risc şi de recidivă apropiată 
celor pe care o înregistrează intervenţiile deschise. 
O contraindicaţie certă a abordului endoscopic este 
extensia tumorală în sinusul frontal şi la nivelul 
peretelui lateral al sinusului maxilar. În continuare 
există numeroase controverse şi dezbateri cu privire 
la tratamentul chirurgical al papilomului inversat – 
chirurgie deschisă versus chirurgie endoscopică.

Tratamente medicale precum imunoterapia, chi-
mio terapia (Mitomicina C) şi/sau tratamente anti-
vi rale nu şi-au dovedit încă complet efi cacitatea şi 
sunt în continuare în studii.

PAPILOMUL INVERSAT MALIGNIZAT

Există o asociere variabilă a papilomului rino si-
nusal cu carcinomul într-un procent de aproximativ 

FIGURA 1. Papilom inversat malignizat – aspect 
microscopic

Excizia limitată prin polipectomie intranazală, 
turbinectomie, etmoidectomie sau antrostomie an-
te rioară prezintă o rată a recurenţelor de 41-78%, 
pe când rinotomia laterală cu maxilectomie medi-
ală/etmoidectomie prezintă o rată a recurenţelor de 
doar 0-14%.

DIAGNOSTIC

Diagnosticul clinic este sugerat de prezenţa ma-
sei tumorale intranazale unilaterale asociată cu ob-
strucţie nazală, rinoree şi epistaxisuri repetate şi 
obiectivat prin examene endoscopice rinosinusale 
şi radiologice reprezentate de radiografi a standard, 
CT-ul rinosinusal şi/sau RMN-ul care are o sen-
sibilitate crescută la analiza ţesuturilor moi, în sco-
pul diferenţierii tumorii de leziunile postobstructive. 



REVISTA MEDICALÅ ROMÂNÅ – VOLUMUL LXI, NR. 2, An 2014 109

10-15%. Malignizarea papilomului se asociază cel 
mai frecvent cu carcinomul scuamos spino ce lular, 
dar există şi cazuri de transformare în adeno-
carcinom sau carcinom cu celule mici. Leziunea 
malignă se poate dezvolta din papilom sau poate 
coexista cu papilomul. (13,14) 

S-a observat că pacienţii care prezintă papiloame 
malignizate se caracterizează prin vârsta mai înain-
tată şi sunt preponderent de sex masculin, în com-
paraţie cu cei fără malignizarea leziunii. Dintre pa-
cienţii cu papilom rinosinusal care dezvoltă cancer, 
mai frecvent afectaţi sunt fumătorii. În ceea ce pri-
veşte momentul apariţiei leziunilor canceroase la 
nivelul papilomului, acestea se pot dezvolta sin-
cron sau metacron.

Transformarea malignă este cel mai des întâlnită 
la papiloamele cilindrice (14-19%), urmate de papi  -
loamele inversate (5-10%), iar cele exofi tice dez-
vol tate la nivelul septului nazal nu se transformă 
malign. Nu s-a demonstrat nici o legătură între 
numărul de recidive sau intervalul dintre acestea şi 
transformarea malignă (15). Zonele de malignitate 
sunt caracterizate de atipii marcate, un raport nu-
cleo-citoplasmatic crescut, nucleoli bine individua-
lizaţi şi numeroase mitoze atipice în straturile de 
suprafaţă şi mijlocii, absenţa polarităţii şi celule 
dis cheratozice.

Nu s-au descoperit parametrii cerţi care să per-
mită o identifi care a pacienţilor cu risc crescut de 
recidivă sau malignizare, dar numeroasele studii au 
încercat să descopere dacă există o serie de para-
metri predictivi ce pot fi  identifi caţi în histologia 
tu morală a pacienţilor care au prezentat recidive şi 
transformări maligne. În acest sens, un colectiv de 
cercetători din Japonia (Katori H., Nozawa A., 
Tsukuda M.) a făcut o serie de cercetări, iar dintre 
acestea amintim trei, respectiv:

1. Studiul Markeri ai transformării maligne în 
pa pilomul inversat sinonazal (16), care urmăreşte 
determinarea statusului HPV, expresia EGRF şi 
TGF-alfa şi indexul Ki-67 în papilomul exofi tic, 
papilomul invertit, papilomul invertit cu carcinom 
şi carcinomul scuamos invaziv; s-a observat că 
există o creştere semnifi cativă a EGFR şi TGF-α la 
pacienţii cu papilom invertit cu displazie severă, 
papilom invertit cu carcinom şi carcinom scuamos 
spinocelular invaziv în comparaţie cu pacienţii cu 
displazie uşoară sau cu mucoasă nazală normală. 
Concluziile studiului au fost că leziunile precan ce-
roase ale papilomului inversat s-au asociat cu 
niveluri ridicate de EGFR şi TGF-α, iar infecţia cu 
HPV poate fi  un eveniment timpuriu într-un proces 
cu mai multe etape de transformare malignă a papi-
lomului inversat. 

2. Aceeaşi autori, dar într-un alt studiu (17), au 
demonstrat o creştere semnifi cativă a mutaţiei gene-
lor p21 si p53 în papilomul inversat cu displazie se-
veră, papilomul cu carcinom şi carcinomul invaziv în 
comparaţie cu pacienţii control cu mucoasa nazală 
nemodifi cată. S-a constatat, de asemenea, o creştere 
semnifi cativă a displaziei la papiloamele inversate în 
care a fost prezentă o infecţie HPV 6/11 şi HPV 16/18 
comparativ cu papiloamele HPV 6/11 şi 16/18-ne-
gative. 

3. În cel de-al treilea studiu care a avut ca obiec-
tiv identifi carea parametrilor histopatologici care ar 
putea prezice recurenţa şi dezvoltarea de carcinom 
în papilomul inversat, autorii au concluzionat că 
indicatori de prognostic negativ au fost hiper che-
ratoza, hiperplazia celulelor epiteliale scuamoase şi 
indicele mitotic ridicat (18). În acest studiu au fost 
analizate caracteristicile histopatologice în 39 de 
cazuri de papilom inversat, folosind următorii para-
metri: locul de origine al tumorii, prezenţa invaziei 
osoase, prezenţa polipilor infl amatori, raportul en-
dofi tic/exofi tic al leziunilor, raportul epiteliu neo-
plazic/stromă, prezenţa de hiperkeratoză, prezenţa 
hiperplaziei epiteliale scuamoase, indicele mitotic, 
numărul de celule mucoase şi numărul de eozinofi le. 

Rezultatele studiului au arătat că malignitatea a 
fost legată de: prezenţa invaziei osoase, lipsa poli-
pului infl amator, creşterea raportului epiteliului 
neo plazic în dauna stromei, creşterea hiperkeratozei, 
prezenţa hiperplaziei epiteliale scuamoase, creşte-
rea indicelui mitotic, scăderea numărului de eozino-
fi le.

Recidivele multiple (fără transformare malignă) 
au fost corelate cu: originea în sinusurile frontale, 
creş terea hiperkeratozei, prezenţa hiperplaziei epi-
te liale scuamoase, creşterea indicelui mitotic. 

Comportamentul clinic benign a fost legat de 
prezenţa polipului infl amator şi absenţa hiperkera-
tozei.

În ceea ce priveşte managementul clinico-tera-
peutic al acestor tumori există două mari probleme, 
şi anume tendinţa la recidivă şi transformarea ma-
lignă în carcinom. Pentru a evita cât mai mult dez-
voltarea uneia sau ambelor posibilităţi menţio nate 
mai sus, papilomul invertit trebuie tratat chirurgical 
ca o tumoră malignă, respectiv trebuie făcute re-
zecţii tumorale radicale. Din păcate, faptul că se 
practică o chirurgie rezecţională radicală nu garan-
tează lipsa dezvoltării unei recidive ulterioare. De 
aceea, pacienţii cunoscuţi cu papilom inversat vor 
benefi cia de o urmărire postoperatorie îndelungată 
şi atentă, menită să monitorizeze evoluţia locală şi 
să descopere eventualele viraje spre malignizare 
tumorală. (19,20) În cazul dezvoltării unui carcinom 
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pe un papilom inversat sau dacă acestea sunt desco-
perite simultan, tratamentul chirurgical rezecţional 
va fi  completat cu radioterapie.

Concluzionând, studiile de specialitate din lite-
ratură cu privire la papilomul rinosinusal malignizat 
nu sunt sufi cient de mari, descriind doar mici co-
horte, astfel încât nu s-au putut trage concluzii clare 
privind etiologia şi prevenţia evoluţiei spre mali-
nignizare a unui papilom inversat. 

PAPILOM RINOSINUSAL MALIGNIZAT

Studiu retrospectiv – Clinica ORL Colţea 2007-2013
Obiectivul studiului retrospectiv desfăşurat în 

Clinica ORL Colţea în perioada 1 ianuarie 2007 – 1 
decembrie 2013 a fost să identifi ce şi să descrie 
caracteristicile pacienţilor cu papilom schneiderian 
malignizat rinosinusal, precum şi să urmărească 
evoluţia lor. În acest scop, din baza de date a clinicii 
ORL Colţea s-au identifi cat toţi pacienţii cu papi-
loame schneideriene rinosinusale trataţi în clinică 
şi cei care au fost diagnosticaţi per primam cu car-
cinom spinocelular asociat sau dezvoltat pe papilom 
inversat şi trataţi. 

Material şi metodă 
Pacienţi. Între anii 2007-2013, în Clinica ORL 

Colţea au fost diagnosticaţi şi trataţi un număr de 637 
de pacienţi cu afecţiuni tumorale rinosinusale atât be-
nigne, cât şi maligne. Marea lor majoritate a fost re-
prezentată de patologie infl amatorie polipoidă rino-
sinusală. Din totalul pacienţilor menţionaţi, 114 au 
fost diagnosticaţi cu neoplazii maligne rinosinusale, 
iar 36 au avut confi rmare histopatologică de papilom 
rinosinusal schneiderian. 

Criteriile de includere au fost următoarele: 
1. pacienţi cu documente medicale complete; 
2. examen histopatologic cu diagnostic de certitu-

dine de papilom rinosinusal schneiderian în diferitele 
lui forme şi papilom rinosinusal malignizat; 

3. pacienţi cu papilom malignizat cu un minim fol-
low-up de 36 de luni (diagnosticaţi, trataţi şi urmăriţi 
postoperator în perioada 2007-2010).

Criterii de excludere – nu s-au luat în studiu pa-
cienţii cu neoplazii maligne rinosinusale de altă natură 
histopatologică şi care nu au benefi ciat de urmărirea 
postoperatorie mai sus menţionată.

Având în vedere caracterul recidivant şi posibili-
tatea de malignizare a acestuia, cei 36 de pacienţi cu 
papilom inversat trataţi au fost urmăriţi prin controale 
repetate pe perioade îndelungate şi s-au depistat mali g-
nizări la 6 dintre ei, iar doi pacienţi au fost diag-
nosticaţi histopatologic cu carcinom spinocelular pri-

mar dezvoltat pe un papilom invertit. În concluzie, 
lotul pacienţilor cu papilom rinosinusal malignizat 
diagnosticat şi tratat în clinica noastră şi care au în-
deplinit criteriile de includere în intervalul de timp 
2007-2010 a fost de 8 subiecţi.

Metodă. S-au studiat toate foile de observaţie şi de 
control ale pacienţilor recrutaţi şi s-au reţinut urmă-
toarele date – vârsta, sexul, antecedentele personale 
patologice, simptomatologia şi examenul clinic ORL 
la prezentare, timpul scurs de la primul simptom până 
la stabilirea diagnosticului, rezultatul examenului 
histopatologic. Studiul a fost centrat pe cei 8 pacienţi 
cu diagnosticul de Papilom Inversat Malignizat. La 
aceşti pacienţi au fost studiate, în afară de datele men-
ţionate anterior, localizarea şi stadializarea TNM, 
trata mentul chirurgical şi oncologic multimodal aso-
ciat, prezenţa recidivelor şi decesele înregistrate. Pa-
ci enţii cu papilom inversat au fost urmăriţi pe o pe-
rioadă medie de 63 de luni (între 2003-2013), iar 
pa cienţi cu papilom inversat malignizat au fost urmă-
riţi pe o perioadă medie de 46,5 luni, diagnosticul de 
malignitate fi ind stabilit între anii 2007 şi 2010.

Rezultate şi discuţii
În perioada 2007-2013, în clinica ORL Colţea au 

fost diagnosticaţi şi trataţi un număr de 36 de pacienţi 
cu papilom schneiderian – 1 caz (2,7%) cu papilom 
oncocitic, 9 cazuri (25%) cu papilom fungiform şi 
restul de 26 de cazuri (72,2%) cu papilom inversat. 
Toţi cei 36 de pacienţi au fost diagnosticaţi, trataţi şi 
monitorizaţi pe o periodă de 10 ani (2004-2013). În 
intervalul 2007-2013, 8 (22,2%) dintre aceştia au 
prezentat caractere maligne ale leziunii, toţi asociind 
carcinom scuamos spinocelular. Şase (75%) din cei 8 
au avut primul diagnostic de papilom inversat fără 
carcinom şi au dezvoltat ulterior, la o medie de 4,5 ani, 
malignizarea leziunii papilomatoase, iar la 2 pacienţi 
(25%) s-a pus diagnosticul de neoplazie malignă pri-
mară asociată unui papilom inversat. Din totalul de 36 
de pacienţi afl aţi în studiu, 15 (41%) au prezentat între 
una şi trei recidive locale postoperatorii, iar la 6 dintre 
aceştia, recidiva s-a asociat cu transformarea malignă 
a papilomului, respectiv 16%. 

Vârsta medie de apariţie a neoplaziei maligne a 
fost de 61-62 de ani, cu o abatere standard de 12,53 şi 
un interval de vârstă cuprins între 45 şi 77 ani. În ceea 
ce priveşte sexul, cel masculin a predominat (5 cazuri 
la bărbaţi versus 3 cazuri la femei). În marea majo-
ritate a studiilor retrospective (7,10,20,) care includ 
un număr important de pacienţi, vârsta medie de 
apariţie a papilomului schneiderian este între 52 şi 
59 de ani. În studiul nostru, vârsta medie de apariţie 
a papilomului inversat malignizat este mai mare, 
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respectiv de 61-62 de ani, predominând sexul mas-
culin.

Istoricul de fumător a fost prezent la 6 cazuri 
(75%) din 8, în acord cu datele de literatură, care in-
cri minează tabagismul cronic ca factor etiologic al 
pa pilomului inversat şi mai ales a transformării ma-
ligne a acestuia. Dintre antecedentele personale pato-
logice, am acordat atenţie deosebită prezenţei unor 
stări de imunosupresie care ar putea avea legătură cu 
etiologia virală a papilomului inversat, şi anume cu 
prezenţa HPV şi am constatat că 2 pacienţi au prezentat 
hepatită cronică virală B şi respectiv C, un pacient a 
suferit nefrectomie şi colecistectomie, iar un pacient a 
prezentat carcinom de bază de limbă şi perete posterior 
faringian operat şi radiotratat în antecedente.

Spre deosebire de pacienţii cu neoplazii maligne 
rinosinusale la care perioada de timp scursă de la pri-
mul simptom până la prezentarea la spital este destul 
de lungă, de aproximativ 8 luni, la aceşti pacienţi, pe-
rioada a fost mai scurtă, cu o medie de 3,5 luni şi o 
abatere standard de 1,41. Acest lucru se explică prin 
controalele repetate de care au benefi ciat pacienţii 
iniţial trataţi de papilom inversat şi prin atenţia şi edu-
caţia proprie a unui pacient trecut printr-o afecţiune 
tumorală rinosinusală operată.

Din punct de vedere al localizării, toate cazurile au 
fost unilaterale, un pacient a prezentat leziunea strict 
endonazal pe peretele lateral, 3 pacienţi au avut leziuni 
sinusale maxilare, la nivelul antrului maxilar, iar res-
tul de 4 au fost diagnosticaţi în faze avansate, când 
tumora era extinsă în mai multe sinusuri (maxilar şi 
etmoid). Menţionăm că la un caz s-a descoperit inva-
zie intraorbitară tumorală. Extensia tumorală a fost 
stabilită prin examen clinic şi endoscopic rinosinusal, 
precum şi cu ajutorul investigaţiilor imagistice. La 7 
cazuri a fost stabilit prin CT rinosinusal şi la un singur 
caz prin RMN craniofacial.

În ceea ce priveşte stadializarea, ST I – 1 pacient 
(12,5%), ST II – 3 pacienţi (37,5%), ST III – 3 pacienţi 
(37,5%) şi ST IV – 1 pacient (12,5%). Stadiile au fost 
stabilite de T-ul din stadializarea TNM, întrucât nici 
un pacient nu a prezentat metastaze ganglionare sau la 
distanţă la prezentare. Având în vedere localizarea 
limitată, pacientul cu tumora endonazală (ST I) a be-
ne fi ciat de chirurgie endoscopică rinosinusală (12,5%). 
Toţi ceilalţi pacienţi au fost trataţi prin metode clasice 
de chirurgie deschisă; astfel, la 2 pacienţi (25%) cu 
tumora limitată la nivelul sinusului maxilar s-a inter-
venit prin procedeu Caldwell-Luc, iar la 5 pacienţi 
(62,5%) cu leziuni extinse s-a optat pentru rinotomie 
paralateronazală cu maxilectomie medială şi etmo-
idec tomie. În ceea ce priveşte managementul tera-
peutic, 3 pacienţi (37,5%) cu stadiul I şi II de boală au 
benefi ciat doar de chirurgie rezecţională, la 4 pacienţi 

(50%) s-a asociat radioterapia postoperatorie, iar la un 
singur pacient (12,5%) s-a aplicat şi tratament chimio-
terapic.

Şase pacienţi cu papilom malignizat au dezvoltat 
această leziune după o medie de 4,3 ani de la primul 
diagnostic de papilom inversat. În perioada de timp 
studiată, de 46,5 luni, un singur pacient (16,6%) a 
prezentat recidivă după tratamentul pentru papilom 
malignizat, iar la 3 pacienţi (37,5%) s-a instalat dece-
sul. Rata de supravieţuire după diagnosticul de malig-
nitate a fost în medie de 44,25 luni.

CONCLUZII

Papilomul schneiderian rinosinusal este o proli-
ferare neoplazică benignă atipică (spre stroma bazală), 
rar întâlnită, despre care putem spune că are un com-
portament malign prin cele 3 caracteristici proprii, şi 
anume agresivitate locală marcată cu capacitatea cres-
cută de invazie a ţesuturilor din jur, inclusiv osoase, 
tendinţa marcată la recidivă şi posibilitatea trans for-
mării maligne a leziunii. Este o provocare permanentă 
pentru specialiştii în chirurgia capului şi gâtului, 
care trebuie să aleagă abordul chirurgical optim 
astfel încât să reducă cât mai mult ratele de recidivă 
şi de malig nizare, dar să asigure şi rezultate bune în 
ceea ce priveşte aspectul morfofuncţional şi estetic, 
având în vedere că totuşi este o tumoră benignă. 

Este mai des întâlnit la vârste adulte, în decadele 
5-7 de viaţă, cu un maxim în decada 6 şi o predo-
minenţă masculină de 3:1.

Din etiopatogenia sa reţinem legătura între apariţia 
acestei neoplazii şi prezenţa unei infecţii HPV pozi-
tive, cu tulpinile 6 şi 11 în leziunile benigne şi tulpinile 
16,18 prezente în leziunile maligne. Alţi factori incri-
minaţi în malignizarea leziunilor sunt prezenţa inva-
ziei osoase, lipsa polipului infl amator, creşterea ra-
portului epiteliului neoplazic în dauna stromei, 
creş terea hiperkeratozei, prezenţa hiperplaziei epi-
te liale scuamoase, creşterea indicelui mitotic, scă-
derea numărului de eozinofi le.

Prezenţa recidivei papilomului inversat într-un 
procent semnifi cativ (15-70%) are legătură cu re-
zecţia incompletă a tumorii şi într-un procent sem-
nifi cativ (10-15%) recidiva se asociază cu apariţia 
carcinomului spinocelular.

Tratamentul principal este cel chirurgical şi 
constă în excizii cât mai largi, monobloc, care să 
respecte limitele oncologice, chiar dacă nu este 
dovedită histopatologic o asociere cu carcinomul. 
Metoda chirurgicală preferată este maxilectomia 
medială şi etmoidectomia prin rinotomie parala-
tero nazală. În stadii iniţiţiale de boală şi cu o indi-
caţie corect stabilită, se poate opta pentru o chirurgie 
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endoscopică (FESS) care, în aceste condiţii, are un 
procent asemănător de recidive, dar o serie întreagă 
de avantaje – sângerare redusă intraoperatorie, vi-
zualizare directă a leziunii şi a rezecţiei acesteia, 
recuperare mai rapidă, lipsa cicatricelor faciale, re-
ducerea numărului complicaţiilor postoperatorii. 

Histologia pozitivă pentru leziune malignă şi sta-
diul avansat de boală necesită o asociere a terapiei 
chirurgicale cu cea oncologică, respectiv radio- şi 
chimioterapie. În caz de metastazare ganglionară 
la tero cervicală, se recomandă şi iradierea grupelor 
ganglionare cervicale.
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