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IMPORTANŢA STUDIULUI EFECTUAT
Cancerul bronhopulmonar (CBP) este una dintre cele mai importante și frecvente tumori
maligne, reprezentând peste 90% din tumorile pulmonare și a avut în ultimii ani cea mai
exprimată tendință de creștere a incidenței dintre toate neoplaziile. Semnele clinice în această
boală apar extrem de tardiv în evoluție, mai puțin de 1/3 din cazuri fiind într-o fază terapeutică
utilă cu o rata de supraviețuire de 6-18 luni și numai aproximativ 20% trăiesc peste 1 an.
În prima parte a lucrării sunt trecute în revistă noțiuni despre stadiul actual al cunoașterii,
cu referință asupra posibilităților de diagnostic și simptomatologiei cancerului bronhopulmonar.
A doua parte a lucrării, constituie studiul experimental, efectuat pe un număr de 780
pacienți, investigați în perioada 2005-2012. În cercetările efectuate în cadrul Tezei de Doctorat,
mi-am propus să stabilesc în ce manieră factorii de risc au un impact semnificativ în patogenia
CBP, să analizez aportul diferitelor metode de diagnostic și să stabilesc un grup de bolnavi cu
risc crescut de CBP și modalitățile de supraveghere a acestora.

PARTEA GENERALĂ – STADIUL ACTUAL AL CUNOAŞTERII
Cancerul bronhopulmonar cauzează anual peste 1,2 milioane de decese înregistrate la
nivel global. Morbiditatea și mortalitatea prin CBP sunt crescute în majoritatea țărilor la sexul
masculin cu o frecvență crescută la grupa de vârstă 65-74 ani. Deși la ora actuală localizarea
bronhopulmonară rămâne mai frecventă la bărbați, rata de creștere a bolii este mult mai mare la
femei,

posibil

datorită

rolului

estrogenilor

în

creșterea

riscului

la

adenocarcinom

bronhopulmonar [17, 32].
Majoritatea studiilor epidemiologice privind CBP sunt centrate pe rolul dovedit al
tutunului în carcinogeneză. Riscul de CBP este de cel puțin 20 de ori mai mare la fumători decât
la nefumători. Acest risc este demonstrat prin rata deceselor prin CBP, care este la nefumători de
aproximativ 10/100 000 locuitori, dar de 140/100 000 locuitori la fumătorii de ţigarete, în
ansamblu şi de 251/100 000 locuitori la marii fumători [4, 9]. Studiile epidemiologice au
demonstrat că riscul pentru CBP este corelat cu doza cumulativă de ţigarete (numărul şi tipul de
ţigarete, număr pachete-an), cu conţinutul în nicotină, cu folosirea ţigaretelor cu filtru şi fără
filtru. Se estimează că 1 din 7 persoane care fumează peste 2 pachete ţigări/zi va face CBP [48].
Mecanismul precis al carcinogenezei prin tutun este necunoscut; este posibil ca unii
constituenţi chimici ai tutunului să fie carcinogeni sau co-carcinogeni, împreună cu alţi factori
inductori. Carcinogenele din fumul de tutun sunt nu numai absorbite de epiteliul de suprafaţă a
3

căilor aeriene şi alveolelor, dar sunt de asemenea metabolizate, fapt evidenţiat prin prezenţa de
mutagene în urina fumătorilor [15]. Cercetările au arătat o succesiune de modificări histologice
care apar ca urmare a expunerii prelungite la fumul de tutun: iniţial apare o hiperplazie a
epiteliului bronşic de suprafaţă şi a celulelor bazale şi ulterior o metaplazie malpighiană; în
continuare apar displazii celulare (fără malignitate), posibil de evidenţiat frecvent în sputa
fumătorilor, cancer in situ şi relativ tardiv, cancer adevărat (extensiv) [12].
Factorii profesionali şi industriali sunt implicaţi în etiologia CBP, astfel expunerea
prelungită la asbest, în special la muncitorii din construcţii, creşte semnificativ riscul de CBP, pe
lângă riscul bine cunoscut pentru mezoteliomul malign pleural. Expunerea la radiații în minele
de uraniu, radiu crește incidența CBP de 10-30 de ori, dar și alți poluanți industriali –beriliu,
cromul, nichelul, arsenicul- sunt implicați în etiologia CBP. Poluarea atmosferică din marile
orașe, prin hidrocarburile aromatice rezultate din arderile incomplete ale carburanților are
proprietăți carcinogene [15, 45].
Factorii de teren sunt de asemenea importanţi în etiologia CBP, fără să se poată
determina substratul lor, astfel carcinomul bronhopulmonar este de 2 ori mai frecvent la
persoane cu bronşită cronică sau bronşectazii [39].
Patogeneza cancerului bronhopulmonar are încă multe necunoscute privind modificările
moleculare şi secvenţa lor în carcinogeneza. Celula transformată malign pierde posibilitatea de
răspuns la mecanismele de control ale vieţii celulare şi tisulare şi apare o nouă configuraţie
antigenică celulară care dă un caracter "non-self" celulelor maligne declanşând reacţii imune de
rejecţie sau de distrugere a acestora [12]. Între 2 si 10% din cazuri exista o combinaţie de tipuri
histopatologice, majoritatea carcinom epidermoid cu adenocarcinom, dar şi aspectele
microcelulare pot coexista cu cele non-microcelulare [13].
Datorită prognosticului, evoluţiei şi tratamentului diferite, CBP se clasifică în două grupe
majore, cu importanţă clinică practică:
 non small cell carcinoma (NSCLC = carcinomul fără celule mici), care cuprinde
carcinomul scuamos, adenocarcinomul, carcinomul cu celule mari;
 small cell carcinoma (SCLC = carcinomul cu celule mici).
În ultimii 20 de ani în SUA, Europa Occidentală şi Japonia, cel mai frecvent tip
histologic de CBP este adenocarcinomul (40%), urmat de carcinomul scuamos (25%),
carcinomul cu celule mici (20%) şi carcinomul cu celule mari (10-15%), celelalte tipuri
reprezentând aproximativ 5% [17]. În România, pe locul întâi se situează, deocamdată,
carcinomul epidermoid (45%), urmat de adenocarcinom (25%), carcinomul cu celule mari (10%)
şi carcinoamele cu celule mici (20%) [22, 49]. Clasificarea OMS/IASLC furnizează criterii mai
precise de clasificare a displaziilor în displazii uşoare, moderate şi severe. În afara categoriilor de
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displazie scuamoasă şi carcinom in situ, la grupul leziunilor preinvazive au fost adăugate încă
două leziuni şi anume, hiperplazia adenomatoasă atipică (AAH) şi hiperplazia difuză idiopatică a
celulelor neuroendocrine (DIPNECH) [13, 53].
Manifestările respiratorii ale CBP cele mai frecvente sunt: tusea, hemoptizia, wheezing-ul
localizat, dispneea, durerea toracică, disfonia, astenia, inapetența și slăbirea în greutate [3].
Manifestările metastatice și paraneoplzice sunt frecvente în CBP, deoarece 60-70% din bolnavii
cu CBP sunt depistați în stadii avansate de boală [15].
Examenul radiologic este metoda cea mai larg folosită pentru diagnosticul CBP, ea fiind
superioară citologiei în depistarea precoce. Tomografia computerizată este extrem de folositoare
în evidenţierea extensiei tumorii la pleură sau la structurile mediastinale, precum în precizarea
caracterelor leziunilor nodulare, unice sau multiple. Rezonanţa magnetică nucleară în comparaţie
cu CT-ul are ca avantaje lipsa iradierii şi neutilizarea contrastului iodat [2, 16].
În cazul cancerului bronhopulmonar fibrobronhoscopia se foloseşte pentru stabilirea
diagnosticului şi prelevarea de fragmente bioptice, pentru stadializarea cancerului, precum şi
pentru realizarea unor intervenţii cu caracter paleativ în cancerele depăşite chirurgical, cum sunt:
montarea stenturilor sau protezelor endobronşice, rezecţii tumorale endobronşice, crioterapie,
laserterapie sau rezecţii cu electrocauterul [44]. Ecografia endoscopică este o investigaţie care
combină ecografia şi endoscopia în ideea de a obţine imagini şi informaţii anatomice, normale
sau patologice, despre diferite organe [20]. Bronhoscopia cu autoflorescenţă este o metodă
minim invazivă folosită pentru diagnosticarea cancerului bronhopulmonar în stadiul precoce.
Este o procedură endoscopică ce foloseşte lumina albastră [25].
Examenul citologic al sputei este o metodă folositoare în diagnosticul CBP. Această
metodă se bazează pe capacitatea de exfoliere celulară de la nivelul tumorii bronşice şi pe
identificarea celulelor maligne în spută sau lichidul de spălătură bronşică, după fixarea şi
colorarea preparatului. Testul este diagnostic în 70-80% din cazuri şi sensibilitatea sa poate fi
crescută chiar la 90%, în condiţii tehnice şi experienţă profesională deosebite, dar la aproximativ
10% din cazuri metoda poate da rezultate fals negative [8, 14].
Stadializarea CBP se face pe baza clasificării TNM (tumoră-nodul-metastază) adoptat în
1974 de Comitetul american pentru stadializarea cancerului şi revizuit ulterior. Ultima revizuire
din 2012 cuprinde definirea stadiilor carcinomului bronhopulmonar, definirea staţiilor
ganglionare, definirea metastazelor şi stadializarea corespunzătoare [53].
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PARTEA SPECIALĂ – CONTRIBUȚII PERSONALE

OBIECTIVELE STUDIULUI
Prezenta lucrare are ca scop principal corelarea aspectelor clinice cu cele furnizate de
explorările paraclinice și imagistice, în vederea elaborării unei corespondențe între prezența
factorilor de risc, a scorurilor de malignitate, a rezultatelor imagistice și evaluării histopatologice
în vederea elaborării unui protocol corect și complet de diagnostic.
Îndeplinirea acestor obiective se va baza pe utilizarea următoarelor metode:
• evaluarea clinică;
• evaluarea imagistică;
• evaluarea morfolologică;
• evaluarea imunohistochimică;
• analiza statistică a rezultatelor obţinute.

MATERIAL ŞI METODE UTILIZATE ÎN STUDIU
Studiul nostru s-a desfășurat pe o perioadă de 8 ani, corespunzătoare intervalului 20052012 și a cuprins un număr de 780 pacienți cu vârste între 35 ani și 86 ani, având diagnosticul de
carcinom bronhopulmonar internaţi în Spitalul de Pneumoftiziologie “Tudor Vladimirescu”,
comuna Runcu, Judeţul Gorj şi Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Tg-Cărbuneşti, Judeţul Gorj;
pacienţi aflaţi în evidenţa oncologică a Secţiei de oncologie Tg-Jiu, Judeţul Gorj. La aceşti
pacienţi s-a practicat aspirat bronşic, microlavaj bronşic, brosaj bronşic şi biopsia bronşică, în
scop diagnostic.
Ca material de studiu am utilizat foaia de observaţie clinică, din care am obţinut date de
interes legate de patologia studiată, şi anume vârsta, profesie, domiciliu, antecedente heredocolaterale, antecedente personale patologice, obiceiuri (fumat, mediu toxic, radiaţii), anamneză şi
examen fizic, examinări sanguine (VSH, fibrinogen, TGO,TGP,LDH), markeri tumorali (alfa 1fetoproteina,antigen carcinoembrionar, enolaza neuron specifică, CYFRA 21-1), citologie
examenului de spută, radiografie pulmonară (faţă şi profil), fibrobronhoscopie cu prelevare de
material bronşic, tomografie computerizată, ecografie abdominală, cardiacă, biopsie ganglionară;
registrele de rezultate citopatologice, anatomopatologice şi imunohistochimice.
Fragmentele tisulare obţinute prin biopsie bronşică de la pacienţii diagnosticaţi
histopatologic cu carcinom bronhopulmonar, prelucrate iniţial, în acest scop, prin tehnica uzuală
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de includere la parafină până la stadiul de bloc de parafină în cadrul Laboratorului de Anatomie
Patologică al Spitalului Orăşenesc de Urgenţă Tg-Cărbuneşti, au fost ulterior comparate cu
fragmentele tisulare obţinute din piese de pneumectomie, intervenţii desfăşurate în Clinica de
Chirurgie Toracică Craiova şi în Secţia clinică de Chirurgie Toracică a Institutului Marius Nasta
Bucureşti.
Din lotul studiat probele de la un număr de 62 pacienți au fost examinate
imunohistochimic în cadrul Laboratorului Disciplinei de Morfopatologie al UMF Craiova.

REZULTATE
Lotul studiat a cuprins un număr de 780 pacienți urmăriți în intervalul 2005-2012, cu
vârsta între 19 și 82 ani. CBP-ul a fost cel mai frecvent pentru grupa de vârstă de 60-69 ani (195
cazuri – 25,10%). Cei mai mulți pacienți au provenit din mediul urban (565 cazuri -72,43%), iar
cei mai mulți au fost bărbați (624 cazuri - 80%). Comparând repartizarea pe sexe în anii de
început al studiului și de sfârșit, s-a constatat modificarea proporției dintre bărbați și femei
pentru anul 2005 față de anul 2012. Astfel dacă proporția bărbați/femei a fost la început studiului
de 69/17, la sfârșitul studiului a fost de 67/55.
Am clasificat pacienții în funcție de stadiul bolii în momentul depistării. Astfel raportul
stadii operabile/stadii inoperabile a fost de 17/69 la nivelul anului 2005, față de 42/80 la nivelul
anului 2012.
Analizând rolul fumatului în etiologia CBP, am urmărit vârsta de începere a fumatului,
durata fumatului, numărul și tipul de țigări fumate, modul de inhalare, existența și durata
statutului de ex-fumător.
Astfel 89,90% dintre bărbații luați în studiu au fost fumători și 67,30% dintre femei. Cei
mai mulți fumători au început să fumeze la vârsta cuprinsă între 10-19 ani (327 cazuri -49,09%),
peste jumătate dintre ei au fumat mai mult de 40 de ani (56,60%) și cei mai mulți au fumat peste
25 țigări/zi (53,01%). Procentul celor care au fumat 40-49 pachete-ani a fost cel mai important
din lotul studiat (486 cazuri -72,97%), iar în funcție de modul de inhalare cei care au inhalat
profund au fost cei mai numeroși (506 cazuri -75,97%). Majoritatea au fumat țigări cu filtru (599
cazuri -89,93%), statutul de ex-fumător a fost prezent la 200 pacienți (30,03%), iar expunerea
pasivă a fost semnificativă la un număr de 23 pacienți (2,94%).
Factorii profesionali au fost prezenți la un număr de 179 pacienți (22,94%), dintre aceștia
125 (69,83%) asociind expunerea la factorii profesionali cu fumatul.
Afecțiunile preexistente de tipul BPOC au fost întâlnite la 398 pacienți (51,02%), de tipul
tuberculozei la 65 pacienți (8,33%), iar fibroza pulmonară de cauză netuberculoasă a fost
7

prezentă la 94 pacienți (12,05%). La 20 pacienți (2,56%) a fost întâlnită în anamneză o altă
neoplazie primară decât cea pulmonară, iar la 203 pacienți (26,04%) nu a fost identificată în
antecedentele personale patologice nici o afecțiune. Antecedentele heredo-colaterale de
neoplazie indiferent de localizare au fost pozitive pentru 90 pacienți (11,53%).
Simptomul predominent al bolii a fost tusea și modificarea caracterului tusei (663
pacienți -85%), apoi hemoptizia (262 pacienți -33,59%), durerea toracică (195 pacienți – 25%) și
dispneea (180 pacienți -23%).
Examinarea radiologică standard a realizat rolul de screening în depistarea CBP la 768
pacienți (98,47%), restul cazurilor fiind depistate după examinarea CT torace. Un număr
semnificativ de pacienți (560 -71,79%) a prezentat neconcordanță între extensia lezională
evidențiată pe radiografia standard și examinarea CT torace.
Cele mai multe modificări radiologice au fost centrale (518 – 66,42%), cele mai multe au
fost modificări radiologice unice (692 -88,71%) și la fel cele mai multe au fost modificările
nodulare (356 - 45,64%).
Dintre manevrele bronhoscopice practicate, aspiratul bronșic a fost pozitiv pentru 558
cazuri - 71,53%, microlavajul bronșic pentru 692 cazuri-88,71%, brosajul bronșic pentru 516
cazuri - 66,155, iar biopsia bronșică pentru 578 cazuri-74,10%. La 222 cazuri (28,46%) s-a
practicat rezecție pulmonară.
Semnele directe endoscopice au fost prezente la 248 cazuri (31,79%), semnele indirecte
endoscopice au fost întâlnite la 212 cazuri (27,17%), iar intricarea celor două a fost întâlnită la
320 cazuri (41,04%).
Frotiurile citologice benigne au fost în număr de 154 (19,76%), frotiurile atipice 146
(18,71%), iar frotiurile maligne au fost 480 (61,53%). Frotiurile maligne, pe baza trăsăturilor
morfologice și având în vedere implicațiile terapeutice actuale au fost încadrate în următoarele
categorii: carcinoame non-celule mici - sugestiv pentru carcinom scuamos (201 cazuri25,76%),carcinoame non-celule mici - sugestiv pentru adenocarcinom (120 cazuri15,38%),carcinoame non-celule mici - „nos” (69 cazuri -8,84%) și carcinoame cu celule mici (90
cazuri -11,59%).
Cea mai frecventă formă histopatologică a fost NSCLC cu 670 cazuri, din care 454 cazuri
NSCLC-sugestiv pentru carcinom scuamos, reprezentând 58,20%, 142 cazuri au fost NSCLCsugestiv pentru adenocarcinom, reprezentând 18,20% şi 74 cazuri (9,50%) au avut ca diagnostic
histopatologic NSCLC - fără alte specificaţii (NSCLC-„nos”- no otherwise specified).
Carcinomul SCLC a fost diagnosticat ca formă histopatologică la 110 cazuri, reprezentând
14,10%.
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Din cei 780 pacienţi luaţi în studiu examenul citologic a fost pozitiv la 626 pacienţi (146
frotiuri atipice şi 480 frotiuri maligne) (80,25%), iar din cele 90 de exudate pleurale luate în
studiu citologia a fost pozitivă la 73 exudate (81,11%).
Studiul imunohistochimic a cuprins un număr de 62 de cazuri, care au inclus atât
carcinoame scuamoase cât și adenocarcinoame, ambele slab diferențiate. Toate cazurile selectate
au fost investigate pentru TTF1, CEA, p63, 34βE12, CK5/6 și CK7.
Analiza imunoexpresiei TTF1 a indicat pentru adenocarcinoame pozitivitate în 95% din
cazuri, în timp ce carcinoamele scuamoase au fost negative în toate cazurile investigate. Dacă
pentru carcinoamele scuamoase am constatat negativitate la acest marker, adenocarcinoamele au
fost în cea mai mare parte a cazurilor intens și difuz pozitive.
Analiza imunoexpresiei pentru CEA a indicat pozitivitate în ambele categorii de
carcinoame, dar cu patern diferit. Pentru carcinoamele scuamoase am constatat pozitivitate în
64,2% (27 de cazuri) cu patern de colorare predominant citoplasmatic sau citoplasmatic cu
intensificare periferică în timp ce adenocarcinoamele au fost pozitive în 85% din cazuri (17
cazuri) cu patern de colorare membranar.
Imunoexpresia p63 a fost pozitivă în 92,8% din carcinoamele scumoase, în timp ce
adenocarcinoamele au fost pozitive în 25% din cazuri. În 59,5% din cazuri, tumorile au pozitive
în peste trei sferturi din celule, în 23,8% din cazuri colorarea a fost prezentă între 50-75% dintre
celule și în 4 cazuri am constatat prezența marcajului în sub jumătate din celulele tumorale.
Imunoexpresia 34βE12 a indicat pozitivitate atât pentru adenocarcinoame cât și pentru
carcinoamele scuamoase. În carcinoamele scuamoase markerul a fost pozitiv în 41 din 42 de
tumori investigate (97.6%), dar și în 6 (30%) dintre adenocarcinoame.
Analiza expresiei CK5/6 a indicat de asemenea pozitivitate pentru ambele tipuri de
carcinoame. Astfel, am constatat pozitivitate în 95,3% din cazuri pentru carcinoamele scuamoase
și în 35% din cazurile de adenocarcinoame.
Analiza imunoexpresiei pentru CK7 a indicat pozitivitate în toate adenocarcinoamele
(100%), dar numai în 4,7% din carcinoamele scuamoase.
Dacă analizăm tipul histologic predominent al cancerului bronhopulmonar şi prezenţa
fumatului am observat că tipul de carcinom NSCLC-scuamos a fost cel mai frecvent întâlnit la
fumătorii luaţi în studiu. Analiza statistică a asocierii dintre cei doi factori a arătat o valoare a lui
p<0.01, mult mai mică decât limita de 0.001 a lui p, indicând o diferenţă de distribuţie înalt
semnificativă din punct de vedere statistic.
Dacă luăm în considerare tipul histopatologic de carcinom NSCLC-scuamos asociat cu
aspectul radiologic nodular şi cel endoscopic de modificări mixte, am constatat că există o
influenţă puternică între cei 2 factori (p<0.01).
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Analizându-se tipul histologic de NSCLC-adenocarcinom luându-se în considerare
aspectul radiologic nodular periferic şi cel endoscopic de modificări mixte, se observă că există
o influenţă puternică între cei 2 factori (p<0.01).
La tipul histologic SCLC, luându-se în considerare aspectul radiologic de modificări
periferice, mixte și cel endoscopic mixte, se observă că există de asemenea o influență puternică
între cei doi factori (p<0.01).
Între modificările radiologice periferice mixte și cele endoscopice de compresiune
extrinsecă cu tipul histologic NSCLC-„nos”, există o influenţă puternică, fapt evidenţiat statistic
de valoarea lui p<0.01.
Analiza imunoexpresiei markerilor analizaţi pentru adenocarcinoamele şi carcinoamele
scuamoase slab diferenţiate a indicat diferenţe semnificative ale marcajelor în raport cu tipul
lezional. Astfel,

în cazul adenocarcinoamelor, distribuţia marcajelor TTF1 pozitive a fost

semnificativ superioară comparativ cu carcinoamele scuamoase analizate (p=<0.001, Fischer
exact test), aspect constatat şi în cazul marcajelor CK7 (p=<0.001, Fischer exact test)
În cazul CEA, deşi procentul adenocarcinoamelor pozitive a fost superior carcinoamelor
scuamoase, diferenţele statistice au fost nesemnificative (p>0,05, Fischer exact test). În ceea ce
priveşte carcinoamele scuamoase analizate, distribuţia marcajelor p63 pozitive a fost
semnificativ superioară comparativ cu adenocarcinoamele analizate (p=<0.001, Fischer exact
test), aspecte constatate şi în cazul marcajelor 34βE12 şi CK5/6 (p=<0.001, Fischer exact test).
Analiza valorilor procentuale ale marcajelor p63, 34βE12 şi CK5/6 a indicat o distribuţie
liniară pozitivă în cazul p63/CK5/6 [r(40)= 0.856, p=0.000], respectiv 34βE12 /CK5/6, [r(40)=
0.304, p=0.049] şi nesemnificativă în cazul p63/ 34βE12 (test Pearson).
Analiza markerilor utilizaţi în acest studiu indică un imunofenotip TTF1+CEA+CK7+
specific pentru adenocarcinoame şi p63+, 34βE12+ şi CK5/6+ specific pentru carcinoamele
scuamoase pulmonare.

DISCUŢII
Urmărind distribuţia pacienţilor în funcţie de anii calendaristici, s-a observat o creştere
progresivă a pacienţilor investigaţi anual, cei mai mulţi pacienţi fiind înregistraţi în anul 2012, cu
o diferenţă de 36 pacienţi faţă de primul an, 2005. Acest lucru se explică atât prin creşterea
frecvenţei CBP-ului datorită cumulării factorilor de risc, prin creşterea adresabilităţii pacienţilor
la medic, posibil şi datorită campaniei anti-tabac din ultimii ani, cât şi prin îmbunătăţirea
metodelor diagnostice.
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Creşterea numărului de cazuri diagnosticate cu carcinom bronhopulmonar a fost mai
pronunţată pentru grupele de vârstă mai mari de 50 ani, majoritatea studiilor epidemiologice
considerând faptul că cele mai multe cazuri de cancer bronhopulmonar aparţin acestor vârste,
asta datorită cumulării factorilor de risc cu evoluţia îndelungată a leziunilor

displazice şi

metaplazice precanceroase în leziuni canceroase [4, 49].
Analizându-se distribuţia pacienţilor în funcţie de mediul de provenienţă, s-a observat
provenienţa mai mare a pacienţilor din mediul urban. Acest lucru se explică prin adresabilitatea
crescută a persoanelor care locuiesc în mediul urban faţă de cel rural, atât datorită unui nivel
educaţional şi intelectual mai mare, cât şi datorită unei cunoaşteri mai bune a evoluţiei bolii şi a
mijloacelor de diagnostic, de prevenţie.
Pe de altă parte, numărul mai mare de pacienţi din mediul urban s-ar datora accesului mai
facil al populaţiei din acest mediu la mijloacele de investigaţie, cât şi unei expuneri mai mari la
poluanţii atmosferici, factorii de risc având o incidenţă crescută în mediul urban datorită
industrializării existente aici [49].
Analizând repartiţia pe sexe în ani diferiţi şi anume anii limită ai intervalului urmărit
2005 şi 2012 am constatat modificarea raportului bărbaţi/femei corespunzător anului 2005, în
sensul creşterii numărului de femei diagnosticate cu CBP.
Predominanţa carcinomului bronhopulmonar la bărbaţi este explicată prin cumularea
factorilor de risc pentru această boală la sexul masculin, sex supus poluanţilor atmosferici şi
industriali mai mult datorită profesiei, supus stresului mai mult datorită poziţiei sociale cât şi
obiceiului de a fuma predominent la acest sex [4]. Creşterea numărului de femei diagnosticate cu
CBP în ultimii ani poate fi rezultatul numărului tot mai mare de fumătoare din rândul femeilor şi
creşterii rolului acesteia în viaţa socială, aproape identic cu cel al bărbatului [49].
Numărul mai mare de CBP la femei întâlnit în ultimii ani, s-a datorat creşterii numărului
de adenocarcinoame diagnosticate la acest sex, fapt ce se atribuie rolului estrogenilor în creşterea
riscului la adenocarcinomul bronhopulmonar [28].
În raport cu stadializarea la depistare a cazurilor luate în studiu, majoritatea au fost
depistate tardiv, stadii de boală considerate inoperabile -IIIB şi IV-, comparativ cu stadiile
operabile -I,II şi IIIA-. Raportul dintre cazurile inoperabile și cele operabile se modifică la
nivelul anului 2012 prin creșterea numărului cazurilor operabile. Acest lucru s-ar datora
îmbunătăţirii mijloacelor de diagnostic datorat progresului tehnic, creşterii adresabilităţii,
răsunetului campaniei anti-fumat din ultimii ani, cât şi urmăririi mai atente a bolnavilor cu risc
crescut pentru cancerul bronhopulmonar [6].
În raport cu distribuţia pacienţilor în funcţie de prezenţa fumatului activ ca factor de risc,
s-a constatat că un număr mare dintre pacienţii luaţi în studiu au fost fumători, atât femei cât şi
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bărbaţi. Toate studiile retrospective au relevat faptul că riscul de cancer bronhopulmonar este cu
atât mai mare cu cât comportamentul de fumător a presupus o vârstă cât mai mică de începere a
fumatului, cu cât durata fumatului a fost mai mare, cu cât numărul de ţigări fumate/zi a fost mai
mare, cu cât numărul pachetelor ţigări-ani a fost mai mare şi cu atât mai mult cu cât modul de
inhalare a fost mai profund [9, 19]. Comportamentul de fumător a fost schimbat în ultima vreme,
posibil ca o consecinţă a campaniei anti-tabac din ultimii ani, majoritatea fumătorilor folosind
ţigările cu filtru [47].
Deşi multe studii anterioare au legat apariţia cancerului bronhopulmonar de statul de exfumător, fiind predominent apariţia acestuia în primii 5 ani de la renunţarea la ţigări, încă nu este
clar legat acest statut de apariţia CBP [9]. Studii anterioare acreditează fumatul pasiv cu acelaşi
risc faţă de apariţia CBP ca şi fumatul activ [47], dar diferenţa dintre numărul fumătorilor activi
cu CBP şi numărul fumătorilor pasivi cu CBP este semnificativă (p<0,05).
A fost demonstrat faptul că expunerea concomitentă la fumat şi la poluanţii profesionali
în special asbest, ar creşte riscul de CBP de 90 de ori. Hidrocarburile aromatice rezultate din
arderile incomplete (benzopirenul şi dibenzantracenul) se unesc cu ADN –ul celular, iniţiind
carcinogeneza [15].
Studiile anterioare au relevat asocierea dintre BPOC şi CBP, asta şi datorită implicării
fumatului în etiologia ambelor boli [3]. Cicatricile postuberculoase, bolile pulmonare interstiţiale
cronice (FID, sclerodermie, poliartrită reumatoidă, sarcoidoză, pneumonia interstiţială) se
asociază cu CBP, în special cu NSCLC- adenocarcinoame. Termenul de ,,carcinom cicatricial”
este utilizat pentru adenocarcinoamele care apar în asociere cu cicatricile pulmonare datorate
bolilor cronice şi probabil că, neoplazia se dezvoltă ca urmare a leziunilor determinate de boala
de bază [6]. Tratamentele urmate de pacienţii luaţi în studiu pentru prima neoplazie
diagnosticată, în special cele de radioterapie, se pare că sunt implicate în apariţia cancerului
bronhopulmonar ca a doua localizare neoplazică [15].
Factorii genetici sunt de asemenea importanţi în etiologia cancerului bronhopulmonar.
Genele TERT şi CRR 9 situate pe cea de a cincea pereche de cromozomi prelucrează telomeraza,
enzimă considerată drept un factor determinant în apariţia CBP. Variaţiile genetice ale acestor
gene cresc riscul de apariţie al cancerului bronhopulmonar până la 60%, indiferent dacă
persoanele sunt fumătoare sau nu [12].
Studiul nostru a arătat că simptomatologia dată de sindromul de impregnare malignă a
fost predominantă, deoarece 2/3 din bolnavii cu CBP prezintă simptomatologie datorată extensiei
locale intratoracice sau metastazelor extratoracice [3, 15].
Procentul mic de leziuni radiologice nedepistate prin radiologie standard, atât datorită
dimensiunii leziunii (sub limita de percepţie vizuală de 1,5 mm) cât şi datorită poziţionării
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leziunii în spatele umbrei cardiace, sub cupola diafragmatică dreaptă sau leziune aparţinând
mediastinului, greu interpretabile pe radiografia standard, se înscrie în limitele descrise pentru
această examinare de studiile anterioare [42].
Categoria leziunilor radiologice nodulare a fost cea mai importantă din punct de vedere
numeric, fiind urmată de categoria leziunilor nodulare intricate cu cele interstițiale.
Predominanţa leziunilor intricate este dată de depistarea tardivă predominantă a cazurilor
studiate, majoritatea metastazate şi cu extindere locală [2].
Procentele de pozitivitate obţinute de 74,10% pentru biopsia bronşică şi cel mai mare de
88,71% pentru examenul citologic al microlavajului bronşic sunt comparabile cu datele din
literatură [8]. Deşi citologia din diferitele produse recoltate nu conferă siguranţa diagnosticului
histopatologic, deoarece ridică

numai o suspiciune de malignitate, rămâne un examen

indispensabil în cadrul managementului cancerului bronhopulmonar [14].
Semnele directe endoscopice au fost atât vegetații endoluminale, cât și stenoză
endobronșică în studiul nostru, ceea ce corespunde cu datele din literatură [44]. Semnele
indirecte ale neoplasmului bronhopulmonar au fost: compresiunea extrinsecă, rigiditatea
bronşică şi alterările de statică ale axului traheobronşic. Semnele directe şi indirecte ale
procesului tumoral au fost cel mai frecvent intricate.
Existenţa intricării semnelor directe şi indirecte endoscopice este corelată cu procentul
mare al cazurilor de cancer bronhopulmonar depistate în stadii tardive ale bolii, dat fiind faptul
că un astfel de stadiu de boală asociază atât manifestarea endoscopică determinată de tumora în
sine, cât şi manifestarea endoscopică determinată de adenopatiile neoplazice şi de infiltraţiile
difuze de mucoasă [50].
Frecvenţa frotiurilor maligne de 61,53% obţinută în studiul nostru la citologia efectuată
din produsele biologice, se situează sub limita inferioară de pozitivitate pentru malignitate a
studiilor anterioare, cuprinsă între 70-90% [14]. Dacă la această frecvenţă adăugăm în schimb
frecvenţa frotiurilor atipice obţinute de 18,71%, vom ajunge la o valoare de 80,24% pentru
suspiciunea de malignitate dată de examenul citologic, valoare care se poziţionează între valorile
raportate anterior [8].
Gradul mare de citologie pozitivă a exudatelor pleurale (81,11%) se datorează faptului că
în condiţiile existenţei unui exudat pleural, vorbim de metastazare a bolii, deci de un stadiu
avansat de boală care se asociază frecvent cu citologie pozitivă [14].
Aspectele noi ale clasificării histopatologice urmărite în studiul nostru sunt cele date de
posibilităţile terapeutice pe care o anumită clasă histopatologică o conferă. Astfel dincolo de
clasica separare NSCLC şi SCLC, datorată radio- şi chimiosensibilităţii deosebite a SCLC,
clasificarea histopatologică urmărită de noi şi raportată în studiile anterioare ale Societăţii
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Toracice Americane şi ale Societăţii Europene Respiratorii are la bază următoarele considerente
terapeutice:
1. NSCLC-adenocarcinom şi NSCLC-fără specificaţii, trebuie testate pentru mutaţia
EGFR, din cauză că prezenţa acestei mutaţii este predictibilă pentru răspunsul
terapeutic la inhibitorii de EGFR tirosine kinase [52].
2. NSCLC-adenocarcinom este o histopatologie predictivă pentru terapia cu Pemetrexed
în combinaţie cu Cisplatin [31].
3. NSCLC-scuamos este o histopatologie la care tratamentul cu Bevacizumab (un
blocant al factorului VEGF-A, un factor de creştere vasculară care stimulează
angiogeneza în cancer) s-a însoţit de frecvente hemoptizii fulminante [24].
Datele obţinute în studiul nostru arată carcinomul NSCLC-scuamos este pe primul loc ca
frecvenţă, o frecvenţă peste statisticile OMS şi ţara noastră (58,20%), NSCLC-adenocarcinomul
pe locul al doilea ca frecvenţă, sub statisticile OMS şi pentru România (18,20%). La fel
frecvenţa carcinomului SCLC, aflat pe locul al treilea este sub statisticile OMS şi România
(14,10%), pe când frecvenţa carcinomului NSCLC-„nos” (9,50%) este comparabilă cu frecvența
din România, dar mai mică decât statistica OMS.
În cele mai multe cazuri diferențierea adenocarcinomului de carcinomul scuamos
pulmonar este realizată cu ușurință pe baza criteriilor morfologice standard [43], respectiv de
ajutor este prezența keratinizării și a punților intercelulare ca semne distinctive ale carcinomului
scuamos și arhitectura glandulară sub formă de acini, papile, micropapile sau a mucinei
citoplasmatică, pentru adenocarcinom. Cu toate acestea, diferențierea poate fi dificilă în cazul
tumorilor slab diferențiate, în cazul în care caracteristicile glandulare sau scuamoase sunt subtile
sau prezente doar cu caracter focal. Aceste aspecte sunt amplificate pe specimenele mici
biopsice, datorită celularității insuficiente, a strivirii țesuturilor prin artefacte de prelevare, sau
prin dispersarea celulelor [53]. Rata de concordanță între patologi a subtipării acestor tumori pe
preparatele biopsice de rutină este în jur de 81 % [43].
Imunohistochimia reprezintă un instrument auxiliar extrem de eficient în diferențierea
adenocarcinomului de carcinomul scuamos. Deși algoritmul de diagnostic optim nu este încă
ferm stabilit, o serie de studii recente indică faptul că imunohistochimia crește acuratețea și
reproductibilitatea diagnosticului și de asemenea, minimalizează rata eșecului diagnostic pentru
carcinoamele fără celule mici [52]. Panelurile de anticorpi utilizate au inclus TTF1 și CEA
pentru adenocarcinoame și CK5/6 și p63 / desmoglein 3 (DG3) pentru carcinoamele scuamoase
[24], sau TTF-1 și napsin A pentru adenocarcinoame și p63 alături de CK5/6 pentru
carcinoamele scuamoase [31].
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Utilizarea unui panel minim de anticorpi este critică pentru specimenele cu celularitate
redusă în care este posibilă doar efectuarea unui număr limitat de secțiuni [31]. În plus, limitările
eșantionului de dimensiuni reduse este impus și de necesitatea de a conserva țesutul pentru studii
moleculare suplimentare, ceea ce impune utilizarea unor paneluri de anticorpi sensibile și
specifice [24].
Din analiza radiologică a formelor de cancer bronhopulmonar ce aparţin sexului feminin,
observăm că spre deosebire de bărbaţi, femeile dezvoltă forme de cancer manifestate radiologic
sub formă de modificări radiologice intricate aproape în număr egal cu bărbaţii, faţă de proporţia
de 1:5 între femei şi bărbaţi în cazul manifestărilor radiologice unice. Asociat cu predominanţa
periferică a leziunilor radiologice la femei, putem concluziona că femeile dezvoltă forme de CBP
severe, depistate într-o fază avansată, fapt datorat şi posibilei componente hormonale ce stă la
baza etiologiei CBP la femei [42].
Analizând rata de creștere a diferitelor forme histopatologice, cea mai mare creştere în
studiul nostru a înregistrat-o NSCLC-adenocarcinomul, tendinţă relevată şi de raportările din
SUA şi Japonia, care situează această formă histopatologică pe primul loc ca număr de cazuri
înregistrate în ultimii 5 ani [43]. Creşterea ca număr a tuturor tipurilor histopatologice este şi
rezultatul creşterii capacităţii serviciilor medicale de a stabili diagnosticul de CBP, datorită
performanţelor aparaturii medicale moderne achiziţionate în ultimul timp, precum şi
adresabilităţii în creştere a populaţiei sensibilizate deja de campania anti-tabac din ultimii ani
[36, 37].
Carcinomul NSCLC-scuamos s-a asociat cel mai frecvent cu modificări radiologice
nodulare centrale și modificări endoscopice mixte, iar NSCLC-adenocarcinomul s-a asociat cel
mai frecvent cu modificări radiologice periferice mixte de tip intricat, nodulare și lichidiene, iar
endoscopic cu modificări mixte. Tipul histologic SCLC s-a prezentat predominent sub formă de
modificări radiologice centrale mixte, nodulare și mediastinale și endoscopic sub formă de
semne mixte, iar tipul histologic NSCLC “nos” s-a prezentat predominent sub formă de imagine
radiologică periferică mixtă și endoscopic sub formă de compresiune extrinsecă.
Dacă luăm în considerare depistarea tardivă majoritară a acestor bolnavi, cu rata mică de
supravieţuire a lor la 5 ani, sub 10% conform datelor din literatură [15], ajungem la concluzia
necesităţii unui algoritm de diagnostic, care să se poată aplica de toţi medicii implicaţi în
stabilirea acestui diagnostic (medic de familie, medic pneumolog, medic radiolog, chirurg toracic
şi oncolog).
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CONCLUZII
1. Creşterea progresivă a numărului de cazuri cu CBP de la un an la altul, în intervalul de
studiu, a concordat cu creşterea frecvenţei carcinomului bronhopulmonar din ultimii ani în lume
şi la noi în ţară, datorită cumulării factorilor de risc şi incidenţei crescute a obiceiului de a fuma.
2. Apariția CBP este legată predominent de vârsta peste 50 ani, de existența statutului de
fumător, de mediul de proveniență urban, de existența antecedentelor heredo-colaterale de
cancer, de existența afecțiunilor preexistente și de sexul masculin.
3. Majoritatea cazurilor au fost depistate în stadii inoperabile, dar în intervalul de timp
studiat numărul acestor cazuri s-a redus, datorită creșterii adresabilității pacienților cât și creșterii
performanțelor aparaturii medicale din ultima vreme, ce oferă soluții chirurgicale la tot mai
multe cazuri.
4. Simptomatologia în stadiile avansate a fost dată de metastazele la distanță, pe când în
stadiile incipiente simptomele principale au fost tusea, dispneea, hemoptizia și junghiul toracic.
5. Examinarea radiologică standard a îndeplinit rolul de screening, în ciuda limitelor
acestei examinări, iar examinarea CT torace a permis diagnosticarea și stadializarea cu exactitate
a bolii.
6. La bărbați au predominat formele radiologice de boală localizate central și unice, asta
în strânsă legătură cu implicarea fumatului în etiologia CBP-ului la bărbați. La femei au
predominat formele radiologice periferice și multiple, intricate (nodulare și interstițiale sau
nodulare și pleurale) asta în strânsă legătură cu predominanța adenocarcinomului la acest sex.
7. Endoscopia bronșică a permis confirmarea histopatologică a cazurilor prin produsele
recoltate, într-un procent cuprins între 70 și 89%, comparabil cu datele din literatură.
8. Împărţirea rezultatelor histopatologice în NSCLC şi SCLC, apoi a celor NSCLC în:
NSCLC-scuamos, NSCLC-adenocarcinom şi NSCLC-„nos”, s-a făcut din motive terapeutice,
aceste forme histopatologice beneficiind de terapii oncologice diferite. Această

clasificare

simplifică multitudinea formelor histopatologice ale cancerului bronhopulmonar în categorii
importante din punct de vedere terapeutic.
9. Cea mai frecventă formă histopatologică a fost NSCLC-scuamos, apoi NSCLCadenocarcinom, urmează SCLC şi NSCLC-„nos”. Procentele acestor forme histopatologice
obţinute în studiul nostru au fost comparabile cu datele existente în literatură, forma
histopatologică NSCLC-adenocarcinom înregistrând o creştere a incidenţei şi în studiul nostru ca
şi în literatură.
10. Carcinomul NSCLC-scuamos a fost întâlnit predominent la sexul masculin datorită
diferenţelor biologice de risc specifice sexului, cât şi influenţei directe a comportamentului social
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al bărbatului în declanşarea bolii: fumat, risc profesional, consum de alcool, regim alimentar
excitant. La femei a predominat forma histopatologică de NSCLC-adenocarcinom, fapt strâns
legat de componenta estrogenică a organismului feminin şi de implicarea acestor hormoni în
declanşarea bolii.
11. Markerii utilizați, reprezentați de TTF-1, CEA, p63, 34βE12, CK5/6 și CK7 pot
valida un algoritm de diagnostic pe fragmentele tisulare mici biopsice/brosaj, pentru
carcinoamele slab diferențiate, care sunt dificil de clasificat pe preparatele uzuale.
12.

Analiza

markerilor

utilizaţi

în

acest

studiu

indică

un

imunofenotip

TTF1+CEA+CK7+ specific pentru adenocarcinoamele pulmonare, şi un imunofenotip p63+,
34βE12+ şi CK5/6+ specific pentru carcinoamele scuamoase pulmonare.
13. Supravegherea atentă a grupelor de risc pentru CBP din cadrul populaţiei, cu
aplicarea algoritmului propus, în special la apariţia modificării caracterului tusei la un fumător
cronic, ar putea duce la depistarea în stadii operabile a acestei boli şi creşterea ratei de
supravieţuire a acestor bolnavi. Coroborarea dintre rezultatele citologice ale produselor biologice
şi aspectul endoscopic bronşic poate ridica o suspiciune de malignitate, care trebuie să ducă la
continuarea metodelor invazive de diagnostic pentru precizarea formei histopatologice.
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