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Rezumat
Introducere:   Incidenţa crescută atât  a  cancerului  colorectal  cât  şi  a  diabetului  zaharat de tip II,
precum şi faptul că reprezintă cauze importante de morbiditate şi  mai ales mortalitate crescute,
încadrează cele două patologii  pe lista de priorităţi  a sistemului de sanitar.  Există studii  care au
observat că diabetul  zaharat este implicat  direct  în carcinogeneză şi  reprezintă un factor de risc
independent pentru apariţia cancerului colorectal. Pacientul diabetic necesită o abordare medico-
chirurgicală complexă, astfel că stabilirea unor criteriilor de risc reprezintă punctul de pornire pentru
îmbunătăţirea ratei de supravieţuire.
Material şi metodă: Asocierea între cancerul colorectal şi diabetul zaharat tip II precum şi criterii de
risc au fost analizate într-un studiu descriptiv prospectiv (442 de pacienţi) realizat în Spitalul Clinic Dr
I. Cantacuzino în perioada 2017-2018. În cadrul studiului pacienţii au fost împărţiţi în 2 loturi: 1 lot cu
DZ tip II (N=194) şi 1 lot fără DZ tip II (N=248) la care s-au efectuat evaluări clinico-paraclinice de bază
şi colonoscopii de screening.
Rezultate: S-au evidenţiat din punct de vedere statistic (p<0,005) corelaţii între 7 dintre variabilele
testate şi rezultatele pozitive la colonoscopie, ce au fost ulterior combinate pentru realizarea unui
scor de risc.
Concluzii:  Diabetul  zaharat  reprezintă  un  factor  de  risc  independent  pentru  apariţia  cancerului
colorectal cât şi un factor de prognostic negativ. Scorul de risc descris ca rezultat al acestui studiu
reprezintă  o  soluţie  fezabilă,  simplă  pentru  depistarea  precoce  a  leziunilor  precursoare  sau  a
neoplaziilor cu scopul final de a îmbunătăţii prognosticul şi supravieţuirea acestor pacienţi. 
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