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COLORECTAL CANCER SCREENING OF AVERAGE–RISK POPULATION FROM SUCEAVA 
COUNTY (Abstract): Colorectal cancer (CRC) is the second leading cause of cancer death both in the 
USA and Europe. Although CRC is the most preventable visceral form of cancer, there is tremendous 
variation in screening practices around the world and most people do not have access to CRC screening. 
In Romania, the incidence of CRC has doubled during the last decade and despite evidence that CRC 
screening decreases CRC–related incidence and mortality only a minority of Romanians undergoes CRC 
screening. The aim of our study was to detect CRC and assess the feasibility of a fecal occult blood test 
(FOBT) – based screening program of average-risk population from Suceava County. From January 2006 
to December 2009 invitations were sent to 1116 asymptomatic individuals aged ≥ 50 years from Suceava 
County. They were invited to an interview where a gastroenterologist suggested FOBT as a screening 
option.  546 (48.9%) subjects were interviewed and 521 agreed to a FOBT (Hemoccult SENSA); out of 
them, 501 have returned the tests for interpretation, so that the overall compliance was 44.9%. There were 
48 (9.6%) subjects with FOBT positive and 43 (90%) of them accepted to undergo colonoscopy. Cancers 
and advanced adenomas (defined as adenomas ≥ 10 mm or histological high-degree dysplasia or villous 
component) were found in 5 (0.99%) and 11 (2.19%) subjects, respectively. The caecum was intubated in 
40 (92%) colonoscopies, and the procedure was generally well tolerated without complications. In 
conclusion, a FOBT-based screening study for CRC in average-risk population from Suceava County was 
feasible, well accepted and safe in identifying a significant number of advanced neoplasms and cancers at 
a curable stage, suggesting the necessity of a national CRC screening in our country. 
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INTRODUCERE 
Cauză majoră de morbiditate şi mortalitate, cancerul colorectal (CCR) reprezintă 

una dintre principalele probleme de sănătate publică la nivel mondial. Astfel, CCR este 
a doua cauză de deces prin cancer în țările vestice, ocupă un nefericit loc trei ca 
incidenţă a cancerului în SUA, iar în lume se înregistrează anual aproximativ un milion 
de cazuri noi şi peste 500.000 decese [1]. În România asistăm la o creştere îngrijorătoare 
a incidenţei CCR, care aproape s-a dublat în decursul unui deceniu (13%000 locuitori în 
1994; 25%000 locuitori în 2005) [2]. Incidenţa CCR variază semnificativ în funcție de 
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aria geografică, fiind mai mare pentru populaţia din vestul ţării (judeţele Arad,Timiş, 
Caraş-Severin, Cluj); Suceava se afla printre judeţele cu incidenţă medie [3]. 

Supravieţuirea la 5 ani de la diagnostic este în relaţie directă cu stadiul CCR, 
depăşind 90% din cazuri dacă boala este limitată la peretele intestinal şi scăzând la 
sub10% în prezenţa metastazelor la distanţă [4]. Din păcate, la noi în ţară majoritatea 
cazurilor sunt diagnosticate când tumora depășește peretele intestinal şi consecutiv, 
supravieţuirea la 5 ani este redusă semnificativ. 

Costurile umane şi financiare ale CCR au determinat eforturi considerabile în 
multe ţări în vederea detectării acestei boli într-un stadiu precoce, curabil, prin 
introducerea programelor de screening populaţional. CCR prezintă o oportunitate unică 
pentru screening, îndeplinind pe deplin criteriile stabilite de OMS [5]; pe scurt, boala 
trebuie să reprezinte o problemă majoră de sănătate publică şi să poată fi depistată 
printr-un test accesibil şi lipsit de risc într-o fază precoce, curabilă terapeutic. 

Metoda ideală de screening pentru CCR trebuie să includă populaţia 
asimptomatică, cu risc mediu: adulţii cu vârsta ≥ 50 ani. Astăzi există o multitudine de 
opţiuni pentru screening-ul CCR, tehnicile curente de care dispunem putând fi 
clasificate în două categorii: 1) detectarea hemoragiilor oculte în scaun (fecal occult 
blood test – FOBT) şi testarea ADN fecal; 2) sigmoidoscopia flexibilă, colonoscopia, 
clisma baritată cu dublu contrast, colonoscopia virtuală (CT). Alegerea metodei de 
screening trebuie să ţină seama de resursele financiare disponibile, dotarea cu aparatură 
şi personalul calificat să o utilizeze, precum şi de posibilităţile de acces ale populaţiei. 
Testul pentru depistarea hemoragiilor oculte din scaun (FOBT) prezintă mai multe 
avantaje: cost redus, rata de complianţă a populaţiei mare, ușor de implementat la 
nivelul asistenţei medicale primare. 

Scopul studiului nostru a fost depistarea CCR şi evaluarea fezabilităţii unui 
program de screening pentru CCR la populaţia cu risc mediu pentru această boală din 
judeţul Suceava utilizând testul pentru depistarea hemoragiilor oculte în scaun. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 
Studiul prospectiv s-a efectuat în judeţul Suceava în perioada ianuarie 2006 - 

decembrie 2009, strategia aleasă fiind de tip invitație, iar participanţii – persoane 
asimptomatice cu risc mediu pentru CCR (vârsta ≥ 50 de ani). Au fost trimise invitaţii 
pentru interviu la 1116 persoane înscrise pe listele medicilor de familie în diversele 
colectivităţi ale municipiului şi judeţului Suceava. Invitaţiile erau însoţite de un scurt 
material informativ privind CCR şi posibilitatea depistării într-un stadiu vindecabil al 
bolii prin cercetarea hemoragiilor oculte în scaun. Timpul de răspuns la invitaţii nu a 
fost restricţionat. Persoanele care au răspuns invitaţiei au primit informaţii suplimentare 
şi detaliate privind creşterea incidentei CCR la noi în ţară, importanţa unui diagnostic 
precoce, precum şi setul pentru depistarea hemoragiilor oculte în scaun, Hemoccult® 
SENSA care conţine instrucţiunile referitoare la efectuarea testului (prelevarea şi 
depozitarea specimenului de scaun, regimul alimentar, evitarea unor medicamente).  

Persoanele cu test pozitiv la Hemoccult® SENSA au fost apoi investigate prin 
colonoscopie după informaţia detaliată a procedurii şi obţinerea consimţământului. 

 
REZULTATE 
Dintre cele 1116 persoane la care s-au trimis invitaţii, 546 (48,9%) s-au 

prezentat la interviu, iar 521 au acceptat să efectueze testul FOBT. Returnarea testelor 
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pentru interpretare s-a obţinut de la 501 persoane, astfel încât rata de răspuns globală 
(complianţa) a fost de 44,9%; dintre acestea, 48 (9,6%) au avut teste pozitive FOBT. 

Distribuţia lotului testat pe grupe de vârstă şi sexe este prezentată în tabelul I; 
participarea a fost mai mare la femei şi la grupa de vârsta 60-70 ani la ambele sexe. 

Dintre cele 48 de persoane cu teste FOBT pozitive, 43 (90%) au acceptat 
colonoscopia, a cărei rezultate sunt prezentate în tabelul II. În total, din întreg lotul 
cercetat, au fost identificate 5 (0,99%) adenocarcinoame şi 11 (2,19%) adenoame 
avansate (diametrul ≥ 10 mm, displazie de grad înalt sau cu componentă viloasă). 

Examinarea completă a colonului a fost efectuată la 40 (92%) pacienţi, sedarea 
conştientă fiind folosită doar în 5 cazuri (11,6%); în general, procedura a fost bine 
tolerată, fără complicaţii. 

 
Tabel I  

Distribuţia lotului testat pe grupe de vârstă  şi sexe 

Vârsta Total  cazuri 
Bărbaţi Femei 

număr % număr % 
50-59 189 88 46,6 101 53,4 
60-69 212 99 46,7 113 53,3 
70-79 86 37 43,0 49 57,0 
≥ 80 14 6 42,9 8 57,1 
Total 501 221 44,1 280 55,9 

 
Tabel II  

Rezultatele examenului colonoscopic 

Rezultat 
colonoscopie 

Nr. 
pacienţi 

% 
Observaţii (nr. cazuri) Populaţia

analizată 
FOBT 
pozitiv 

Adenocarcinom 5 0,99 11,6 

Localizarea: proximală (2), distală (3). 

Stadiul (TNM): II (2), III (3). 

Patologie  asociată:  polipi  (2),  diverticuloză  (2), 

hemoroizi (2). 

Polipi 9 1,79 20,9 

Nr. polipi (21*): adenomatoşi (18), 
hiperplazici (3). 
Diametru: ≤9 mm (12); ≥ 10 mm (9). 
Polipi adenomatoşi (18): tubular (11), 
tubulovilos (6), vilos (1). 
Polipectomie endoscopică (14).  
Localizare: rect (5), colon (16). 
Patologie asociată: adenocarcinom (2), hemoroizi 
(5), diverticuloză (3). 

Boală 
hemoroidală 

12 2,39 27,9 
Patologie asociată: adenocarcinom (2), polipi (5), 
diverticuloză (5). 

Diverticuloză 10 1,99 23,2 
Patologie asociată: adenocarcinom (2),polipi (3), 
hemoroizi (5). 

* La acelaşi pacient s-au identificat ≥ 1 polipi 
 
DISCUŢII 
Necesitatea unor programe de screening pentru CCR a fost impusă de creșterea 

prevalenţei şi incidenţei acestei boli maligne, care în momentul de faţă constituie una 
dintre principalele probleme de sănătate publică la nivel mondial [1]. În ţara noastră, 
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incidenţa CCR s-a dublat în decurs de un deceniu, iar majoritatea cazurilor sunt încă 
diagnosticate într-un stadiu avansat [3,6]. 

CCR îndeplineşte pe deplin criteriile stabilite de OMS [5] pentru instituirea unor 
programe de screening: boală cu incidenţă şi mortalitate semnificativă, asimptomatică 
pentru o perioadă îndelungată, dezvoltată din leziuni premaligne, progresie lentă (ani) 
din stadiile precoce curabile la cele avansate, teste de screening accesibile, fără riscuri şi 
eficiente în reducerea morbidităţii şi mortalităţii. 

Reducerea incidenţei şi mortalităţii prin CCR în ţările unde s-au aplicat 
programe de screening a fost atribuită depistării bolii într-un stadiu incipient şi 
îndepărtarea polipilor adenomatoşi prin polipectomie endoscopică [7]. În pofida 
beneficiilor furnizate de screening-ul CCR [7,8], majoritatea persoanelor adulte la nivel 
mondial (chiar din ţările dezvoltate) nu sunt cuprinse într-un program  
de screening [8,9]. 

Există mai multe metode de screening pentru CCR, nici una însă ideală [10]. 
Dintre acestea, testul pentru depistarea hemoragiilor oculte în scaun (FOBT) prezintă 
mai multe avantaje pentru screeningul CCR la populaţia cu risc mediu: este simplu, 
ieftin, lipsit de complicaţii, cu rata mare de complianţă a populaţiei, raport 
cost/eficienţă, ușor de implementat la nivelul asistenţei medicale primare şi eficient în 
scăderea morbidităţii şi mortalităţii prin CCR [11-14]. 

Studii randomizate, prospective, care au utilizat teste de tip FOBT la zeci de mii 
de participanţi au demonstrat reduceri semnificative (15-33%) a mortalităţii prin CCR 
[11-14] după o perioadă de urmărire de 8-13 ani. Studiul Minnesota [13] a cuprins 
46.551 persoane cu vârsta între 50 şi 80 ani pentru screening-ul anual cu teste FOBT 
rehidratate; după o perioadă de urmărire de 13 ani s-a constatat o reducere a mortalităţii 
prin CCR cu 33% la cei care au efectuat testul comparativ cu grupul de control. Trialul 
Nottingham [11] a inclus 156.000 subiecţi asimptomatici cu vârsta peste 50 ani şi a 
evidenţiat după o urmărire de 8 ani o reducere a mortalităţii prin CCR de 15% la grupul 
de screening care a efectuat testul FOBT. În studiul Götteborg [14] care a cuprins 
68.308 persoane s-a raportat o reducere a mortalităţii prin CCR cu 12% în 8 ani de 
urmărire la persoanele care au efectuat testul FOBT. Un alt trial randomizat, studiul 
Funen [12] a constatat o reducere a mortalităţii prin CCR cu 18% după o urmărire de 10 
ani la grupul de screening cu FOBT (30.970 persoane) faţă de lotul de control (30.968 
persoane). Este necesar de subliniat că în toate aceste studii rezultatele reflectă 
performanţele testului FOBT efectuat repetat, anual sau la doi ani, şi nu ca un test 
singular. De asemenea, trebuie menţionat că sensibilitatea în detectarea  cancerului a 
unui test FOBT singular variază între 37% pentru Hemoccult® SENSA şi 80% 
pentru Hemoccult II® SENSA [15]. 

În ţara noastră nu sunt efectuate studii randomizate, prospective, cu număr mare 
de participanţi la un program de screening pentru CCR la populaţia cu risc mediu 
(standard) pentru această boală malignă; cercetările făcute până acum s-au limitat la 
studii pilot, regionale, cu număr redus de participanţi, cu test FOBT singular şi urmărire 
pe o perioadă scurtă de timp [16-18]. 

Studiul nostru raportează rezultatele primului screening pentru CCR care s-a 
efectuat până în prezent în judeţul Suceava (considerat ca având incidenţă medie a 
CCR) la persoane cu risc mediu pentru cancer colorectal. Populaţia cu risc mediu 
(standard) este reprezentată de persoane cu vârsta ≥ 50 ani fără factori adiţionali de risc 
pentru cancerul colorectal. Strategia aleasă a fost de tip invitaţie, într-o primă etapă 
persoanele asimptomatice cu vârsta de ≥ 50 ani aflate pe listele medicilor de familie 
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primind o invitaţie de a participa la un interviu, împreună cu un material informativ 
sumar privind CCR şi posibilitățile depistării acestei boli într-un stadiu vindecabil prin 
cercetarea hemoragiilor oculte în scaun.  

Am considerat că interviul este elementul esenţial pentru o rată semnificativă de 
participare la programul de screening iniţiat; la interviu, pacientul a primit informaţii 
detaliate, adaptate nivelului de instrucţie şi înţelegere, privind creşterea incidenţei CCR, 
importanţa unui diagnostic precoce, setul pentru depistarea hemoragiilor oculte în scaun 
şi instrucţiunile referitoare la efectuarea acestuia. Modalitatea interviului deosebeşte 
strategia noastră de alte programe care folosesc trimiterea prin poştă a testului sau 
numai medicul de familie ca intermediar între pacient şi specialist. Este unanim 
recunoscut că un parametru esenţial pentru reuşita unui program de screening este 
complianţa pacientului. În studiul nostru, complianţa la FOBT a fost semnificativ mai 
mare (44,9%) decât în alte cercetări efectuate la noi sau în străinătate, şi se explica prin 
modul profesionist de informare făcut de medicul gastroenterolog cu fiecare pacient în 
parte. A. Popescu şi col. [17] raportează o complianţă de numai 18,7%, C.R. Cipaian 
[16] în studiul efectuat la Sibiu obţine o complianţă de 26,5%, iar Tazi şi col. [19] în 
Franța raportează o rată a complianţei de doar 26%. 

Rata de pozitivitate la FOBT în studiul nostru a fost de 9,6%, mai ridicată decât 
cea raportată în datele de screening pentru CCR pe care le avem în România: 4,3% - 
Timişoara [17], 3,4% - Sibiu [16] şi 5,1% - Bucureşti [20]. 

De asemenea, rata acceptării colonoscopiei la cei cu test FOBT pozitiv a fost 
mai mare în studiul nostru (90%) decât cele publicate în literatura din România, unde a 
variat între 66-83% [18,21].  

În total, la întregul lot de subiecţi asimptomatici cu risc mediu pentru CCR, am 
identificat 5 adenocarcinoame (0,99%) şi 11 adenoame avansate (2,19%). La noi în ţară 
Andra Suceveanu şi col. [18] raportează 7 cancere (0,63%) şi 14  adenoame avansate 
(1,27%) la 1089 subiecţi analizaţi cu FOBT în Dobrogea, iar R. Voiosu identifică 9  
adenocarcinoame (0,44%) şi 19 cazuri (0,9%) cu polipi la un număr de 2024 persoane 
incluse într-un program de screening pentru CCR în Bucureşti [20]. Cifre apropiate ratei 
de depistare a leziunilor colorectale avansate (cancer şi adenoame) se regăsesc şi în 
studii randomizate de screening cu FOBT pentru CCR care au inclus un număr mare de 
persoane asimptomatice cu risc mediu pentru CCR [11,12]. 

Studiul nostru are unele limite inerente unui program iniţial de screening pentru 
CCR: număr redus de pacienţi, folosirea unui test FOBT singular, perioada de urmărire 
scurtă. Cu toate acestea, studiul a demonstrat că screening-ul CCR prin utilizarea unui 
test de tip FOBT este fezabil iar rata detectării CCR este similară datelor din literatură.  

 
CONCLUZIII 
Studiul nostru demonstrează fezabilitatea unui program de screening pentru 

CCR utilizând teste de tip FOBT la populaţia cu risc mediu pentru această boală din 
judeţul Suceava, cu depistarea unui număr de cancere colorectale în stadiu curabil 
chirurgical similar celui din literatură. Rezultatele studiului pledează pentru 
implementarea unui program naţional de screening pentru CCR care să includă o 
proporţie importantă a populaţiei cu risc mediu (≥ 50 ani) pentru această boală. 
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