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REZUMAT
Studiul de faţă a dorit să evidenţieze numărul de formaţiuni protruzive descoperite per global, la nivelul unui 
eșantion de populaţie care se adresează unei unităţi spitalicești pentru o simptomatologie variată, cercetarea 
efectuându-se pe pacienţi internaţi în spital și nu pe un lot populaţional presupus sănătos (fără acuze clinice), 
ca în cazul screening-ului. 
Material și metodă. Cercetarea s-a desfășurat ca studiu longitudinal observaţional, efectuat prin analiza 
colonoscopiilor efectuate pe 2000 de pacienţi internaţi în Spitalul Clinic nr. 1 C.F. Witting București în perioa-
da ianuarie 2009 - ianuarie 2017. 
Rezultate. La un număr de 2000 de pacienţi la care au fost efectuate colonoscopii în perioada 2000-2017 au 
fost decelate 594 formaţiuni tumorale; dintre acestea s-au identificat 148 (24,9%) cazuri de cancer de colon 
și 446 (75%) formaţiuni de tip polipoid.
Concluzii. Studiul a reușit să identifice mai mulţi parametri cu semnificaţie statistică, precum: numărul colo-
noscopiilor care a variat în raport de sexul subiecţilor investigaţi, vârsta pacienţilor cu cancer colorectal pe 
paliere de vârstă. De asemenea, studiul pune în evidenţă că la ambele sexe apariţia cancerului are loc la o 
vârstă mai mare decât apariţia polipilor, fapt ce sugerează că o depistare și înlăturare precoce a polipilor 
poate stopa malignizarea acestora. Distribuţia polipectomiilor în raport de tipul polipilor și gradul de maligni-
zare al polipului nu au variat semnificativ statistic, atat pentru polipii unici cât și în polipozele multiple, frec-
venţa maximă fiind consemnată la displazia joasă. De reţinut ca în cazul polipilor singulari, frecvenţa polipilor 
cu grad înalt de displazie a fost dublă comparativ cu cea consemnată pentru polipozele multiple (9% vs. 4%). 

Cuvinte cheie: tumori, maligne, studiu, retrospectiv, endoscopic

ABSTRACT
Objectives. The present study has highlighted the number of tumoral protruzive formations found overall, in 
a sample of a population that is targeted at a hospital for a varied symptomatology study with patients admit-
ted in the hospital, and not on a lot presumed healthy (without clinical symptoms), as in the case of screening. 
Material and method. The research was conducted as observational longitudinal study, on a 2000 investiga-
tions performed on patients hospitalised in the Witting Clinical Hospital between January 2009 and January 
2017. 
Results. A number of patients out of 2000 colonoscopies were found with 594 tumor formations; of these, 
148 have been identified (24.9%) cases of colon cancer 446 75%) and formations (of type polypoid. 
Conclusions. The study was able to identify more parameters with statistical significance, such as the num-
ber of colonoscopies which has varied in relation to the sex of the subjects investigated, the age of patients 
with colorectal cancer on age levels. The study also show that both sexes cancer occurs at a higher age than 
the occurrence of polyps, which suggests that early detection of polyps and resection can stop their maligni-
zation. Distribution of poliypectomies in relation to the type and degree of polyp malignization varied not 
statistically significant for both unique and multiple polyps, the maximum frequency being recorded at low 
dysplasia. Note that in the case of singular polyp, frequency of polyps with high-grade dysplasia was double 
compared to that recorded for multiple polyps (9% vs. 4%).
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OBIECTIVUL LUCRĂRII

Obiectivul lucrării constă în evidenţierea numă-
rului de formaţiuni protruzive descoperite per glo-
bal, la nivelul unui eşantion de populaţie care se 
adresează unei unităţi spitaliceşti pentru o simpto-
matologie variată, studiul efectuându-se pe pacienţi 
internaţi în spital şi nu pe un lot populaţional presu-
pus sănătos (fără acuze clinice), ca în cazul scree-
ning-ului. În prima parte a studiului, din numărul 
total de formaţiuni tumorale găsite s-a identificat 
raportul dintre cazurile de tumori maligne depistate 
deja în evoluţie şi leziunile premaligne care pot fi 
îndepărtate prin polipectomie pentru prevenirea 
apariţiei neoplaziei. Faza a doua a studiului a avut 
ca unitate de observare polipectomia efectuată pa-
cientului investigat prin colonoscopie şi prezintă 
profilul intervenţiilor terapeutice efectuate în ra-
port de caracteristicile polipilor (de exemplu numă-
rul de polipi per pacient, forma, localizarea, mări-
mea, tipul histologic, existenţa sau nu a semnelor 
de malignizare, corespondenţa cu vârsta şi sexul 
pacientului).

MATERIAL ŞI METODĂ

Cercetarea s-a desfăşurat ca studiu longitudinal 
observaţional, efectuat prin analiza colonoscopiilor 
efectuate pe 2000 de pacienţi internaţi în Spitalul 
Clinic nr. 1 C.F. Witting Bucureşti în perioada ianu-
arie 2009 - ianuarie 2017.

Au fost incluşi în studiu pacienţi cu simptoma-
tologie variată care au necesitat efectuarea unei co-
lonoscopii pentru stabilirea diagnosticului, indife-
rent de sex sau vârstă, dar care nu au mai facut 
investigaţii colonoscopice până în acel moment. 

Includerea în studiu a subiecţilor s-a făcut pe 
măsura adresabilităţii, la întâmplare, astfel încât lo-
tul investigat poate fi considerat reprezentativ pen-
tru orice caz similar, internat intr-o clinică de speci-
alizare şi dotarea celei în care s-a desfăşurat studiul. 
Am fost excluşi din studiu pacienţii care au fost 
diagnosticaţi anterior cu formaţiuni tumorale colo-
nice, care au fost operaţi pentru neoplasm de colon 
sau care nu s-au prezentat la colonoscopiile ulteri-
oare de control.

Aparatura folosită a fost cea din dotarea Labora-
torului de Endoscopie a spitalului, respectiv trusa 
completă de videoendoscopie PENTAX şi unitate 
de electro-coagulare şi tăiere ERBE ICC 200 cu 
Endo-cut, imaginile au fost înregistrate cu sisteme-
le video existente la momentele respective în dota-
re, iar examinările histopatologice au fost prelucra-
te în Laboratorul de Anatomie Patologică din cadrul 

spitalului de catre Dr. Gabriela Alexandrescu şi Dr. 
Mihaela Bănică. Menţionăm că nu am dispus de 
date histopatologice decât pentru 323 (73%) dintre 
polipi, restul fiind indisponibile studiului.

După efectuarea unei polipectomii, pacienţii au 
fost urmăriţi prin controale anuale minimum trei 
ani. În cazul pacienţilor care au necesitat efectuarea 
mai multor polipectomii, şedinţele terapeutice s-au 
efectuat la un interval de trei sau şase luni distanţă, 
după terminarea polipectomiilor stabilite aceştia 
intrând în programul de urmărire anual.

Rezultatele obţinute în urma analizei colonosco-
piilor au fost înregistrate într-o bază de date Excel, 
a cărei procesare a permis vizualizarea fenomene-
lor cu importanţă semnificativă statistic.

REZULTATE

La un număr de 2.000 de pacienţi la care au fost 
efectuate colonoscopii în perioada 2000-2017 au 
fost decelate 594 de formaţiuni tumorale; dintre 
acestea s-au identificat 148 (24,9%) cazuri de can-
cer colorectal (CCR) şi 446 (75%) formaţiuni de tip 
polipoid (Graficul 1).

GRAFICUL 1. Structura colonoscopiilor efectuate în 
perioada 2000-2017 în funcţie de rezultatul investigaţiei

Numărul colonoscopiilor a variat semnificativ 
statistic (p=0,000) în raport de sexul subiecţilor in-
vestigaţi, fiind mai mare la sexul masculin (395 M 
vs. 199 F). În raport de tipul tumoral, la ambele 
sexe formaţiunile polipoidale sunt dominante; se 
consemnează însă o frecventă superioară a cance-
rului de colon depistat la sexul feminin (34% F vs. 
21% M) (Graficul 2).
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GRAFICUL 2. Structura colonoscopiilor pe sexe şi tipul 
formaţiunilor tumorale depistate

Vârsta pacienţilor cu cancer colorectal a fost 
semnificativ statistic (p=0,000) mai mare (67,5 ani, 
limite 32-89 ani) comparativ cu pacienţii cu polipi 
colonici (61,7 ani, limite 27-87 ani); semnificaţia 
statistică (p=0,036) s-a menţinut şi dacă rezultatele 
s-au raportat la componenta de gen; în lotul de 
CCR, pacienţii de sex masculin sunt mai vârstnici 

decât femeile (circa 69 ani M vs. 66 ani F) compa-
rativ cu lotul de pacienţi cu polipi în care bărbaţii 
sunt mai tineri decât femeile (circa 61 ani M vs. 
circa 64 ani F) (Tabelul 1).

Se observă ca la ambele sexe apariţia cancerului 
are loc la o vârstă mai mare decât apariţia polipilor, 
fapt ce sugerează că o depistare şi înlăturare preco-
ce a polipilor poate stopa malignizarea acestora; la 
bărbaţi ecartul este de circa 8 ani (61 ani polipi vs. 
69 ani CCR) iar la femei mai redus, de doar 2 ani 
(64 ani polipi vs. 66 ani CCR). Graficul următor 
ilustrează variaţia parametrului vârstă în raport de 
prezenţa CCR şi sexul pacienţilor investigaţi (Gra-
ficul 3).

Analiza univariată a polipectomiilor în raport de 
caracteristicile pacienţilor

Au fost excizaţi un număr de 446 polipi, majori-
tatea (70,4%) de la pacienţi de sex masculin, distri-
buţia fiind prezentată în graficul următor (Graficul 4).

Vârsta pacienţilor la care s-au efectuat polipec-
tomii a variat între 27 şi 87 ani, cu o medie la nive-
lul lotului global de 61,6 ani ±11,8 ani, vârsta feme-

TABELUL 1. Statistica parametrului vârstă în raport de tipul tumoral al formaţiunilor 
depistate şi sexul pacienţilor investigaţi

Tipul 
formaţiunii Sex Nr. 

colonoscopii
Vârstă

Medie SD Minimum Maximum Mediana

Polipi
M 314 60,70 11,490 30 84 61,00
F 132 63,89 12,110 27 87 65,00
Total 446 61,65 11,754 27 87 63,00

Cancer 
M 81 68,96 10,504 42 89 70,00
F 67 65,79 10,585 32 80 68,00
Total 148 67,53 10,624 32 89 69,00

Total M 395 62,39 11,766 30 89 63,00
F 199 64,53 11,627 27 87 66,00
Total 594 63,11 110,753 27 89 64,00

GRAFICUL 3. Variaţia parametrului vârstă în 
raport de prezenţa CCR şi sexul pacienţilor 
investigaţi. Legenda: sex :1 = masculin;  
2 = feminin; cancer: 0 = absent (polipi 
prezenţi); 1 = prezent
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ilor fiind uşor crescută faţă de cea a bărbaţilor (64 ± 
12,1 ani F vs. 61±11,5 ani M).

Analiza univariată a polipectomiilor în raport de 
caracteristicile polipilor extirpaţi

Din punct de vedere numeric, majoritatea poli-
pilor (232 polipi, 52%) au fost singulari (Graficul 5).

GRAFICUL 5. Distribuţia pacienţilor în raport de 
numărul polipilor rezecaţi per şedinţă

În cazul polipilor multipli a dominat frecvenţa 
asocierii de doi polipi (73%) (Tabelul 2).

TABELUL 2. Distribuţia pacienţilor în cazul polipilor 
multipli

Număr polipi/pacient Număr pacienţi %
2 59 72,9
3 16 19,8
4 4 4,9

13 1 1,2
19 1 1,2

Total 81 100,0

Majoritatea polipilor (61,81%) au fost de tip se-
sil (Graficul 3).

Ca dimensiune, au predominat polipii mici şi 
foarte mici (circa 59%) (Graficul 6).

GRAFICUL 6. Distribuţia polipectomiilor în raport de 
tipul polipilor rezecaţi

GRAFICUL 7. Distribuţia polipectomiilor  în raport de 
dimensiunea polipilor rezecaţi

Dimensiunea polipilor a variat între 2 şi 80 mm, 
cu o medie de 10,2±7 mm, fără variaţii semnificati-
ve statistic între sexe (p>0.05).

Ca locaţie, au predominat polipii situaţi în juma-
tatea stângă a colonului (355 polipi, 79,6%). Ca 
dispoziţie a acestora pe segmente, cei mai mulţi 
s-au situat la nivelul colonului sigmoid (132 polipi, 
37%) (Tabelul 3).

În ceea ce priveşte histologia, 95% dintre polipi 
au fost de tip neoplastic; predominând polipii tubu-
lo-adenomatoşi (162 polipi, 36%), urmaţi de cei 
tubulo-viloşi (142 polipi, 32%) (Tabelul 4). 

Rezultatul examenului anatomo-patologic a re-
levat în majoritatea cazurilor modificări de displa-
zie joasă, ceea ce înseamnă că polipectomia a fost 
suficientă ca act terapeutic, spre deosebire de cazu-
rile cu displazie înaltă în care s-a aplicat conduita 
oncologică.

GRAFICUL 4. Distribuţia polipectomiilor în raport de 
sexul pacienţilor
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Distribuţia polipectomiilor în raport de tipul po-
lipilor şi gradul de malignizare al polipului nu a va-
riat semnificativ statistic, atât pentru polipii unici, 
cât şi în polipozele multiple, frecvenţa maximă fi-
ind consemnată la displazia joasă; de reţinut că, în 
cazul polipilor singulari, frecvenţa polipilor cu grad 
înalt de displazie a fost dublă comparativ cu cea 
consemnată pentru polipozele multiple (9% vs. 
4%) (Tabelul 5).

DISCUŢII

Cancerul reprezintă una dintre principalele cau-
ze de deces pe plan mondial din cauza diagnostică-
rii tardive în faze avansate ale bolii. Acest lucru 
este posibil din cauza lipsei unei simptomatologii 
specifice în fazele iniţiale ale bolii, pe de o parte, şi 
întârzierea prezentării pacienţilor la medic, pe de 
altă parte (1). Din totalul neoplaziilor diagnosticate 
conform cercetărilor făcute de OMS, din punct de 
vedere al factorului de morbiditate şi mortalitate, 
cancerul colorectal ocupă poziţia a doua sau a treia, 
în funcţie de ţările unde au fost făcute publice date-
le studiilor efectuate. În România, procentul dece-
selor prin cancer colorectal conform statisticilor 
date publicităţii de OMS în anul 2014 este de 11,8% 
la bărbaţi şi de 12,9% la femei, incidenţa fiind într-
o continuă creştere pe studiile făcute în anii 2000-
2012, ocupând locul al doilea după cancerul pul-
monar la bărbaţi şi cancerul de sân la femei (2).

Din cauza numărului mare de decese şi morbidi-
tăţi produse de decelarea tardivă a leziunilor malig-
ne, cu implicaţii socioeconomice semnificative, pe 
plan mondial se fac eforturi pentru a se stabili ghi-
duri şi metode de investigaţie care să permită dia-
gnosticarea în timp util a leziunilor premaligne şi 
implicit să ducă la înlăturarea lor pentru prevenirea 
complicaţiilor ce vor apărea ulterior în cazul dez-
voltării neoplaziilor. 

Depistarea deficitară în forme precanceroase a 
leziunilor cu potenţial malign şi implicit netratarea 
acestora duce la apariţia unui număr crescut de can-
cere colorectale cu implicaţii socioeconomice sem-
nificative, în sens invers scăderea neoplaziilor co-
lorectale prin depistarea şi înlăturarea leziunilor 
preneoplazice în timp util urmate de scaderea nu-
marului de interventii chirurgicale sau de limitarea 
rezecţiilor de colon reprezintă un scop imperativ 
privind creşterea calităţii vieţii pacientilor posttra-
tament, unul dintre dezideratele medicinei moder-
ne.

Se discută mult despre prevenirea cancerului 
prin adoptarea unui stil de viaţă sănătos şi al unui 
regim alimentar cât mai natural şi fără adaosuri chi-

mice care pot duce la mutaţii genetice, dar acest 
lucru ţine foarte mult de cultura populaţiei şi de ac-
ţiuni desfăşurate pe termen lung. Mult mai practică 
rămâne diagnosticarea precoce a leziunilor prema-
ligne şi îndepărtarea acestora în timp util pentru a 
limita la maximum apariţia neoplaziei.

Diagnosticarea precoce a cancerului colorectal 
duce la creşterea şanselor de tratament eficient. 
Acest lucru se poate face prin recunoaşterea si de-
pistarea rapidă a semnelor caracteristice bolii. Con-
secinţele in întârzierea diagnosticării maladiei duc 
la o scădere a supravieţuirii bolnavilor, concomi-
tent cu creşterea morbidităţii si a costurilor trata-
mentului, ale cărui şanse de succes scad pe măsura 
întârzierii stabilirii diagnosticului. Din cauza faptu-
lui că un număr mare de cancere provin din malig-
nizarea polipilor adenomatoşi, diagnosticarea lor in 
faza premalignă urmată de îndepărtarea lor prin po-
lipectomie endoscopică scade considerabil şansa 
de apariţie a neoplaziei colorectale în viitor. Căuta-
rea de noi metode de diagnosticare şi prevenire a 
bolii reprezintă direcţii de dezvoltare pe care cerce-
tarea şi practica medicală le va valida în timp (3).

În cadrul diagnosticării precoce a cancerului co-
lorectal, activitatea de screening ar trebui să ocupe 
un loc important în practica medicală. Posibilitatea 
colaborării intre medicii de familie şi specialiştii în 
investigaţii endoscopice împreună cu alocarea re-
surselor financiare necesare acestor acţiuni ar tre-
bui sa reprezinte o prioritate pentru Ministerul Să-
nătăţii, care trebuie să organizeze şi să supra-
vegheze această activitate.

Decizia ţine de un număr de factori specifici, 
printre care rata şi riscul apariţiei cancerului într-o 
populaţie, dar şi de capacitatea şi resursele alocate 
de către sistemul de sănătate existent pentru situaţia 
dată (4).

CONCLUZII

Numărul colonoscopiilor a variat semnificativ 
statistic (p=0.000) în raport de sexul subiecţilor in-
vestigaţi, fiind mai mare la sexul masculin (395 M 
vs. 199 F). În raport de tipul tumoral, la ambele 
sexe formaţiunile polipoidale sunt dominante; se 
consemnează însă o frecvenţă superioară a cance-
rului de colon depistat la sexul feminin (34% F vs. 
21% M) (Graficul 2).

Vârsta pacienţilor cu cancer colorectal a fost 
semnificativ statistic (p=0,000) mai mare (67,5 ani, 
limite 32-89 ani) comparativ cu pacienţii cu polipi 
colonici (61,7 ani, limite 27-87 ani); semnificaţia 
statistică (p=0,036) s-a menţinut şi dacă rezultatele 
s-au raportat la componenta de gen; în lotul de 
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CCR, pacienţii de sex masculin sunt mai vârstnici 
decât femeile (circa 69 de ani M vs. 66 de ani F) 
comparativ cu lotul de pacienţi cu polipi în care 
bărbaţii sunt mai tineri decât femeile (circa 61 ani 
M vs. circa 64 de ani F) (Tabelul 1).

Se observă că la ambele sexe apariţia cancerului 
are loc la o vârstă mai mare decât apariţia polipilor, 
fapt ce sugerează că o depistare şi înlăturare preco-
ce a polipilor poate stopa malignizarea acestora.

Din punct de vedere numeric, majoritatea poli-
pilor (232 polipi, 52%) au fost singulari. În cazul 
polipilor multipli a dominat frecvenţa asocierii de 
doi polipi. Majoritatea polipilor (361, 81%) au fost 
de tip sesil.

Ca locaţie, au predominat polipii situaţi în juma-
tatea stângă a colonului (355 polipi, 79,6%). Ca 
dispoziţie a acestora pe segmente, cei mai mulţi 
s-au situat la nivelul colonului sigmoid (132 polipi, 
37%) (Tabelul 3).

În ceea ce priveşte histologia, 95% dintre polipi 
au fost de tip neoplastic; predominând polipii tubu-

loadenomatoşi (162 polipi, 36%), urmaţi de cei tu-
buloviloşi (142 polipi, 32%)

Distribuţia polipectomiilor în raport de tipul po-
lipilor şi gradul de malignizare al polipului nu a va-
riat semnificativ statistic, atât pentru polipii unici, 
cât şi în polipozele multiple, frecvenţa maximă fi-
ind consemnată la displazia joasă. De reţinut că, în 
cazul polipilor singulari, frecvenţa polipilor cu grad 
înalt de displazie a fost dublă comparativ cu cea 
consemnată pentru polipozele multiple (9% vs. 
4%) (Tabelul 4).
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