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EPIDEMIOLOGICAL STUDY REGARDING FAMILY AGGREGATION IN PATIENTS
DIAGNOSED WITH COLORECTAL CANCER (ABSTRACT): Colorectal cancer (CRC) is the second
leading cause of cancer death both in the USA and Europe. Approximately 20% of all CRC cases occur in
patients with family aggregation, but they do not respect a hereditary transmission model. The aim of this
study was to establish the incidence of the disease and the clinical evolution aspects of CRC in patients
with family history of colorectal neoplasm. Methods: We have studied the medical records and the
histopathological findings of 460 patients diagnosed with CRC at the Institute of Gastroenterology and
Hepatology, Iasi, during the period November 2007-December 2009. The patients were grouped as
follows: the first group – patients with family history of CRC (n=56); the 2nd group – patients with no
family history (n=318); the 3rd group – patients with familial history of neoplasia, others than CRC
(n=86). Data on gender, age, provenience environment, tumor location, anatomical-pathological aspects,
stage and synchronous lesions have been evaluated. Results: CRC family aggregation was found at 12.2%
of the total cases of CRC, 85.7% of these patients had first-degree relatives. CRC was more frequent in
males, predominantly from the urban area, regardless to the precence or the absence of the familial
history of CRC. The highest incidence of CRC in patients with familial history was in the 6th decade
versus the patients with no family history, where the disease appears two decades later. The location of
CRC prevails in the rectum and the sigmoid colon, especially in patients with no family history. In
patients with familial history of CRC one-third of cases are located in the proximal colon, most of them
being in advanced stages. Conclusions: Family history of CRC is corelated to an increased risk of the
disease, and therefore, screening programs of the relatives of patients with CRC is a necessary.

KEY WORDS: COLORECTAL CANCER, FAMILY HISTORY OF CANCER, DIAGNOSIS.
Corespondenţă: Dr. Maria Maxim, doctorand Universitatea de Medicina şi Farmacie “Gr. T. Popa”, Iaşi;
Centrul de Gastroenterologie şi Hepatologie Iaşi, Sp. “Sf. Spiridon”, str. Independentei nr. 1, 700111, email: rusumaria1975@yahoo.com*.

INTRODUCERE
Cancerul colorectal (CCR) este unul dintre cele mai frecvente diagnostice de
neoplazie pe plan mondial, devenind o adevărată problemă de sănătate publică. În SUA
această maladie ocupă locul trei ca incidenţă. În Europa este a doua cauză de deces prin
cancer, iar anual în lume se înregistrează circa 1.000.000 de cazuri noi şi peste 500.000
decese [1,2]. În România s-a constatat în ultimele decenii o creştere marcantă a
incidenţei CCR (de la 8,98 %000 în 1982 până la 26,8 %000 în 2007), atât la bărbaţi cât
şi la femei [3].
Istoricul familial de CCR reprezintă un factor de risc bine stabilit şi unanim
acceptat pentru această boală malignă, numeroase studii demonstrând că prezenţa uneia
sau mai multor rude de gradul I cu CCR dublează riscul pentru această afecţiune [4-8].
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Aproximativ 20% din totalitatea cancerelor colorectale apar la pacienţi cu
agregări familiale, dar nu respectă un model de transmitere ereditară [9,10].
Implicaţiile practice ale recunoaşterii eredităţii în CCR sunt extrem de
importante pentru implementarea unui program de screening în vederea depistării bolii
într-un stadiu incipient, terapeutic vindecabil.
Scopul studiului prezent a fost stabilirea incidenţei şi identificarea aspectelor
clinico-evolutive ale CCR la pacienţii cu istoric familial de cancer colorectal.
MATERIAL ŞI METODĂ
Am efectuat un studiu retroprospectiv în Institutul de Gastroenterologie şi
Hepatologie (IGH) Iaşi în perioada noiembrie 2007-decembrie 2009. Au fost analizate
foile de observaţie, examenul endoscopic şi rezultatele examenului histopatologic ale
tuturor pacienţilor cu CCR. Lotul de studiu a fost constituit din 460 pacienţi
diagnosticaţi cu CCR. Vârsta medie a fost de 66,1±11,68 ani (28 - 87 ani). Pacienţii au
fost evaluaţi în baza unor chestionare pentru obţinerea informaţiilor despre rudele de
grad I (părinţi, fraţi, surori, copii), precum şi rudele de grad II şi III (bunici, unchi,
mătuşi, veri). Analiza detaliată a datelor obţinute din documentele studiate au inclus
următorii parametri: sexul, vârsta, mediul de provenienţă, localizarea tumorii, aspectele
anatomo-patologice, stadializarea şi prezenţa leziunilor sincrone.
Analiza statistică a fost realizată prin intermediul soft-ului SPSS 13.0 (Statistical
Package for the Social Sciences). Datele au fost exprimate în termeni de valori medii
(valoare medie ± deviaţie standard) şi exprimări procentuale. Nivelul de semnificaţie
statistică a fost stabilit la 0.05 pentru toate testele statistice.
Datele obţinute fac parte dintr-un studiu mai amplu aflat în desfăşurare în IGH
Iaşi, studiu prospectiv începând cu anul 2008, ce vizează oportunitatea unui program de
screening la rudele pacienţilor diagnosticaţi cu CCR.
REZULTATE
Au fost incluşi în studiu 460 pacienţi diagnosticaţi cu CCR în IGH Iaşi în
perioada noiembrie 2007-decembrie 2009. Din întreg lotul de studiu s-au detaşat 3
subloturi: 1) 56 pacienţi (12,2%) cu antecedente familiale de CCR; 2) 318 pacienţi
(69,1%) fără istoric familial de CCR; 3) 86 pacienţi ( 18,7%) cu antecedente heredocolaterale (AHC) neoplazice, altele decât cele de colon (Fig. 1). Majoritatea pacienţilor
cu CCR (69,1%) nu prezentau antecedente familiale de aceasta boală şi se încadrează în
grupul de cancer colorectal non-ereditar (sporadic) care reprezintă 70-80% din
totalitatea CCR. Numai 12,2% dintre pacienţii studiaţi au avut un istoric familial de
CCR.
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Fig. 1 Distribuţia pacienţilor în funcţie de antecedentele heredocolaterale
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Caracteristicile demografice ale pacienţilor cu istoric familial de CCR vs
pacienţii fără istoric familial de CCR sunt prezentate în Tabel 1. La pacienţii cu istoric
familial de CCR, studiul evidenţiază preponderenţa la bărbaţi şi la grupa de vârstă 50-59
ani, majoritatea provenind din mediul urban; procentual nu se constată diferenţe
semnificative privind sexul şi mediul de provenienţă faţă de pacienţii fără istoric
familial de CCR.
Tabel 1
Caracteristicile demografice ale lotului de studiu
Istoric familial de CCR
Fără istoric familial de CCR
număr
%
număr
%
56
12,2
318
69,1

Caracteristici
Nr. participanţi (460)
Sex
Bărbaţi
Femei
Mediul
Urban
Rural
Vârsta medie (ani)
Nr. rude*
Grad I
Grad II
Grad III

33
23

58,9
41,1

189
129

57,5
42,5

37
66,1
19
33,9
58,4±12,1 (28-82ani)

202
64,1
116
35,9
65,2±11,5 (40-86 ani)

54
6
2

0
0
0

* La acelaşi pacient s-au identificat ≥ 1 rude grad I, II sau III

În ceea ce priveşte grupa de vârstă la care a fost stabilit diagnosticul de CCR, se
remarcă incidenţa maxima a bolii la decada 50-59 ani pentru pacienţii cu istoric familial
faţă de decada 70-79 ani la cei fără istoric familial de CCR (Fig. 2).
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Fig.2 Structura pe grupe de vârstă a pacienţilor cu şi fără istoric familial de cancer colorectal

419

Articole originale

Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2011, Vol. 7, Nr. 3 [ISSN 1584 – 9341]

După localizare, majoritatea cazurilor de CCR sunt situate la nivelul
sigmoidului, urmate de ascendent şi rect la ambele subloturi, dar tendinţa localizării în
porţiunea distală a colonului este în creştere pentru pacienţii fără istoric familial de CCR
comparativ cu pacienţii cu istoric familial (Fig.3).
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Fig. 3. Localizarea cancerului colorectal la pacienţi cu şi fără istoric familial de cancer colorectal

Examenul endoscopic (colonoscopia) a evidenţiat predominanţa cazurilor
vegetant-ulcerate, atât la pacienţii cu istoric familial cât şi la cei fără istoric familial de
CCR (Tabel 2). Analiza cancerelor colorectale în funcţie de stadiul bolii, arată
preponderenţa cazurilor avansate (T3 şi T4) la ambele subloturi, cu menţiunea că
diagnosticul în stadiile precoce („in situ”, T1 şi T2) a fost stabilit într-o proporţie mai
mare la pacienţii cu istoric familial (Tabel 3).

Forma endoscopică
Infiltrativă
Vegetant-ulcerată
Stenozantă

Stadiu
„in situ”
T1
T2
T3
T4
Inoperabili

Tabel 2
Structura lotului după forma endoscopică
Istoric familial de CCR (%)
Fără istoric familial de CCR (%)
1,8
0,3
58,9
56,2
39,3
43,5
Tabel 3
Structura lotului după stadializare
Istoric familial de CCR (%)
Fără istoric familial de CCR(%)
7,1
2,2
1,8
2,2
14,3
8,8
48,2
45,3
8,9
10,1
19,7
31,4
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Analiza leziunilor sincrone a evidenţiat asocierea acestora cu stadiile avansate la
pacienţii cu istoric familial de CCR (OR=1,946; 95% CI, 0,212-17,826) comparativ cu
pacienţii fără istoric familial (OR=0,847; 95% CI, 0,35-2,039).
DISCUŢII
CCR reprezintă una dintre principalele cauze de mortalitate şi morbiditate din
lume, cu implicaţii atât în domeniul medical cât şi în cel socio-economic. În România
s-a înregistrat în ultimul deceniu o creştere semnificativă a incidenţei CCR, în special în
rândul persoanelor cu vârsta sub 50 ani.
Istoricul familial este un factor de risc bine stabilit pentru CCR. Riscul familial
de CCR în prezenţa unei rude de gradul I este de 2-3 ori mai mare decât în populaţia
generală şi creşte de 3-4 ori în prezenţa a două rude de gradul I cu CCR sau a unei rude
de gradul I diagnosticată până la vârsta de 50 ani [4-8,11]. CCR familial se deosebeşte
de sindroamele ereditare cunoscute (sindromul Lynch, sindroamele polipozei
adenomatoase familiale), care au un model mendelian de transmitere şi reprezintă 1520% din toate cazurile de CCR [9,10,12].
În studiul nostru, 56 (12,2%) dintre pacienţi au prezentat istoric familial de
CCR, iar dintre acestea 48 (85,7%) aveau rude de gradul I cu CCR.
Incidenţa CCR este sensibil mai ridicata la bărbaţi decât la femei, indiferent de
prezenţa sau absenţa antecedentelor heredo-colaterale de această boală malignă [13,14];
studiul nostru confirmă datele epidemiologice din cercetările anterioare, predominanţa
masculină fiind prezentă atât la pacienţii cu istoric familial de CCR cât şi la cei cu
cancer colorectal sporadic.
Vârsta avansată este, de asemenea, un alt factor de risc unanim acceptat pentru
CCR, cu o creştere exponenţiala după vârsta de 50 ani şi cu dublarea numărului de
cazuri diagnosticate pentru fiecare decadă de vârstă [14,15]. În studiul nostru repartiţia
pe grupe de vârsta este similară cu repartiţia cazurilor de CCR din numeroase studii
naţionale şi internaţionale [16-18]. Astfel, frecvenţa cea mai ridicată a CCR a fost la
pacienţii cu vârsta cuprinsă între 70-79 ani pentru pacienţii fără istoric familial,
comparativ cu grupa de vârstă 50-59 ani la pacienţii cu istoric familial de CCR. Fuchs şi
col. [4] şi Hemminki şi col. [8] raportează o incidenţă mai ridicată a bolii la persoanele
tinere cu istoric familial de CCR decât la cele fără istoric familial.
În privinţa mediului de provenienţă am constatat o predominanţă netă a cazurilor
provenite din mediul urban (~ 65 %), indiferent de prezenţa sau absenţa antecedentelor
familiale, ceea ce confirmă datele din literatură [19,20].
Localizarea CCR a fost predominantă la nivelul rectului şi colonului sigmoid
(79%), în special la pacienţii fără istoric familial, în timp ce la pacienţii cu antecedente
heredo-colaterale de CCR mai mult de o treime (33,1%) din cazuri sunt localizate pe
porţiunea proximală a colonului. Constatări similare în ceea ce priveşte localizarea CCR
pe colonul drept în proporţie de 30%-40% la persoanele cu istoric pozitiv de CCR au
fost raportate de Bufill şi col. [21] şi Newcomb şi col. [22]. În ţările cu incidenţă scăzută
a CCR predomină localizarea bolii la nivelul cecului şi colonului ascendent, în timp ce
în ţările cu incidenţă crescută par să predomine tumorile sigmoidiene şi rectale [23,24].
Aspectul macroscopic al CCR a constituit altă particularitate, tumorile
prezentând în majoritatea cazurilor forme cu caractere mixte. La pacienţii din ambele
subloturi predomină formele vegetant-ulcerate; date similare au fost raportate de alte
studii din ţară [25].
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Stadiul bolii este cel mai important factor prognostic, stadiile precoce (I şi II)
având în general un prognostic favorabil, în contrast cu prognosticul nefavorabil pentru
stadiile avansate ( III şi IV) [26,27]. În studiul nostru, diagnosticul de CCR în stadiile
“in situ”, T1 şi T2 a fost stabilit la un număr mai mare de pacienţi cu istoric familial de
CCR decât la cei fără antecedente heredo-colaterale de această boală malignă. În
ansamblu, numărul redus al cazurilor de CCR diagnosticate precoce s-ar putea datora
adresabilităţii tardive a pacienţilor, precum şi programelor de screening din arealul
nostru de studiu.
Pacienţii cu tumori colorectale prezintă un risc crescut de a dezvolta leziuni
simultane (sincrone). Aproximativ 7% dintre pacienţii cu CCR au o a doua leziune
malignă colonică, iar la 25% se identifică polipi adenomatoşi sincroni [28]. În cazul
nostru, prezenţa leziunilor sincrone a fost asociată stadializării tardive la pacienţii cu
istoric pozitiv de CCR (OR = 1,946); în mod cert, datele obţinute au fost subevaluate
(nu s-a putut efectua colonoscopie totala la pacienţii cu tumori stenozante).
Există unele limite ale studiului nostru care necesită atenţie. În primul rând este
un studiu retrospectiv; în al doilea rând numărul pacienţilor cu istoric familial de CCR
este limitat, procentajul fiind în realitate mai mare, informaţiile obţinute fiind de multe
ori insuficiente (pacienţii cu nivel scăzut al educaţiei sanitare nu puteau preciza prezenţa
antecedentelor).
CONCLUZII
Istoricul familial de CCR este asociat cu un risc crescut al acestei boli maligne.
Unele caracteristici ale pacienţilor cu istoric familial (sex, mediu de provenienţă) sunt
similare cu ale pacienţilor fără antecedente familiale de CCR. La pacienţii cu istoric
pozitiv, CCR apare mai frecvent la persoane tinere, 1/3 din cazuri fiind localizate la
colonul proximal. Majoritatea pacienţilor se prezintă cu boala în stadii avansate,
impunându-se necesitatea optimizării diagnosticului şi iniţierea unor programe de
screening la rudele pacienţilor cu CCR pentru depistarea bolii într-un stadiu precoce,
vindecabil terapeutic.
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