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Cancerul bronhopulmonar (CBP) este o boala de o gravitate deosebită aflată într-o creştere 

dramatică pe plan mondial şi în Romania în ciuda acţiunilor tot mai consistente de educaţie şi 

profilaxie, prin creşterea factorilor de risc în principal fumatul şi poluarea atmoferică/profesională. 

Prin frecvenţa mare a bolii şi mortalitatea ridicată CBP este o problema prioritară de sănătate 

publică ce beneficiază de o atenţie deosebită din partea medicilor pneumologi şi oncologi.  

CBP ocupă locul I la decesele prin toate tipurile de neoplazii la bărbaţi şi locul III la femei 

după cancerul de sân şi de col uterin. Rata de supravieţuire la 5 ani este doar 15% (excepţie face 

“nodulul pulmonar solitar” şi tumorile depistate precoce în stadiul IA cu supravieţuire la 5 ani de 

80% dacă sunt corect îndepărtate chirurgical). 

În 2005 s-au înregistrat >12 milioane de persoane cu CBP şi >7,6 milioane decese datorate 

CBP. Se estimează o creştere abruptă la 15 milioane în 2015 şi 85 milioane de decese până 2015 (în 

cazul în care CBP nu este precoce diagnosticat şi tratat). 

În prezent doar 25% din cazurile de CBP sunt depistate în faze curabile, operabile. Sunt 

afectate vârste din ce în ce mai tinere iar procentul de femei este în creştere datorită creşterii 

fumatului (fumatul perceput ca şi factor de emancipare). Reducerea fumatului în ţările occidentale 

dezvoltate şi SUA a determinat un proces lent de scădere a CBP după introducerea unor măsuri de 

profilaxie: interzicerea fumatului în locurile publice, informarea largă privind efectele nocive ale 

fumatului, consiliere pentru oprirea fumatului şi chiar susţinerea medicamentoasă la persoanele 

dependente) 

În România se înregistrează o creştere accelerată a frecvenţei şi mortalităţii  prin CBP (rata 

de creştere este gigantă 3,8%/an  faţă de media pe glob 0,5%). 50% dintre pacienţi au vârsta situată 

în perioada maximă de activitate între 45 si 65 de ani. 

CBP are simptome puţine sau de loc în fazele incipiente şi astfel este depistat deosebit de 

târziu când şansele de tratament curativ (vindecare) sunt foarte scăzute.  

Principalul factor de risc ce trebuie să declanşeze alarma şi să determine prezentarea 

pacientului la medic este fumatul activ (fumatul este responsabil de 85-90% din CBP). Riscul 

crescut pentru CBP se corelează cu: cumularea numărului de ţigarete fumate în viaţă, tipul 

ţigaretelor (bogăţia în gudroane), modul de aspirare profund al fumului, vârsta la care se începe 

fumatul (riscul este mai mare pentru fumătorii care încep fumatul de tineri), factori genetici 

(prezenţa unui cancer în antecedentele personale sau în familie) şi mai ales cu asocierea expunerii 

profesionale (iradierea, expunerea la Plutoniu, Uraniu, Cadmiu, Crom, Nichel, hidrocarburi 

aromatice, vapori chimici, gaze, solvenţi, coloranţi, etc).  

Fumatul pasiv reprezintă un factor de risc subapreciat (fumul degajat din fumat conţine 

aceleaşi substanţe cancerigene ca şi ţigareta). 1,6% din cancere pot fi explicate prin fumat pasiv. 

Fumatul pasiv din copilărie creşte riscul de cancer de 3,6 ori precum şi riscul pentru alte boli 

respiratorii (astm bronşic, bronşită cronică, pneumonii, otite). 

Poluarea atmosferică poate fi responsabilă de 11% din CBP mai ales în zonele urbane 

puternic industrializate.  
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Bolile preexistente pot constitui factori de risc redutabili prin inflamaţia pe care o întreţin: 

bronşita cronică şi BPOC,  bronşiectaziile ( risc de 2 ori), cicatricile vechi de tuberculoză, silicoza 

şi alte  fibrozele pulmonare. Vârsta înaintată aduce un risc suplimentar prin declinul imunologic şi 

istoricul de expunere variată la noxe respiratorii.  

Examenul clinic are un rol decisiv în evaluarea istoricului bolii, în depistarea simptomelor 

incipiente, în ridicarea suspiciunii, în diagnosticul şi stadializarea tumorilor. Simptomele şi semnele 

CBP sunt însă nespecifice şi  foarte variate (au valoare semiologică doar în prezenţa factorilor de 

risc). Trebuie luate în atenţie: apariţia tusei şi lipsa de răspuns terapeutic a acesteia, schimbarea 

caracterului tusei la un vechi tuşitor, hemoptizia (sputa cu sânge), dispneea (senzaţia de dificultate a 

respiraţiei) cu spirometrie anormală. 

Semnele impregnării neoplazice - oboseala nejustificată, scăderea poftei de mâncare, 

scăderea ponderală, paloarea (anemie), semne din partea altor organe extrapulmonare exprimă de 

regulă stadii avansate de diseminare a bolii canceroase. 

Depistarea largă şi nuanţată a persoanelor cu factori de risc, educaţia medicală pentru 

îndepărtarea riscurilor, investigarea largă a acestora (radiografie, bronhoscopie, biopsie 

bronhoscopică, teste funcţionale respiratorii, tomografie computerizată, markeri tumorali, boli 

asociate, etc.) şi tratamentul auxiliar al pacienţilor se efectuează în Clinica de Pneumologie Tg. 

Mureş (ambulatorul integrat al clinicii).  

Diagnosticul precoce şi corecta stadializare ar necesita de urgenţă aparatură performantă 

(bronhoscopie în autofluorescenţă, echografie endobronşică pentru puncţii biopsii ganglionare şi 

pulmonare transbronşice, PET-CT tomografie cu emisie de protoni) la care încă Clinica de 

Pneumologie nu are acces.  

Aparatura bronhoscopică “de vârf” ar permite şi unele intervenţii de tratament 

bronhoscopice (electrorezecţie, laser, fotocoagulare, crioterapie, brachiterapie, inserţie de stenturi) 

tehnici care ar ameliora mult prognosticul şi calitatea vieţii la pacienţii cu CBP. 

Tratamentul medical oncologic: chimioterapia, radioterapia şi tratamentele paleative se 

efectuează în Clinica Oncologie în regim gratuit în cadrul Programului Naţional de Oncologie al 

Ministerului Sănătăţii. 

Ameliorarea depistării precoce a cancerului bronhopulmonar se poate realize prin creşterea 

alarmei privind gravitatea bolii, prin prezentarea precoce a populaţiei la medic în cazul oricăror 

simptome prin ameliorarea dotării Clinicii de Pneumologie cu aparatură bronhoscopică de 

diagnostic şi tratament.  

Medicii de familie au avantajul apropierii de pacienţi şi astfel le stă în putere aprecierea cu 

ocazia fiecărei consultaţii a statutului de fumător al pacienţilor, evidenţierea altor factori de risc, 

prezenţa unor simptome şi ulterior îndrumarea pacienţilor în serviciile de pneumologie. 

 


