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MOTIVAȚIA STUDIULUI PERSONAL 

 

 Rinosinuzita cronică cu polipi nazali reprezintă o boală inflamatorie cronică în care 

predomină infiltatul eozinofilic reglat de subseturi de limfocite T, caracterizată histologic prin 

modificări structurale ale epiteliului respirator. Deși ultimele decenii au adus progrese semnificative atât 

în descifrarea mecanismelor fiziopatologice, cât și în abordarea terapeutică a rinosinuzitei cronice cu 

polipi nazali, actualmente nu este disponibil un protocol standard pentru tratamentul aceastei afecţiuni. 

 În literatura de specialitate există puține studii asupra modificărilor histologice întâlnite în 

structura polipilor nazali și posibilele implicații clinice ale acestora, care pot fi importante pentru un 

diagnostic precis. 

 Realizarea unui protocol de diagnostic îmbunătățit prin introducerea unor parametri 

histopatologici și markeri moleculari care pot contribui la aplicarea unui tratament adecvat și 

personalizat în funcție de profilul pacientului ar putea modifica radical atitudinea în aceste boli. 

Deoarece există puține date legate de importanța factorilor de prognostic histologici și 

imunohistochimici, am încercat să evaluăm în acest studiu dacă aceștia sunt de ajutor demersului 

terapeutic. 

 Pornind de la informațiile de actualitate referitoare la histopatologia, biologia moleculară și 

celulară a polipozei nazale, lucrarea de față are în centru evaluarea factorilor prognostici 

imunohistochimici și histopatologici în evoluția acestei patologii. 

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE LUCRĂRII 

 Studiul pornește de la investigarea substratului morfologic ultrastructural și molecular al 

acestui grup particular de afecţiuni, pe baza unor criterii de evaluare cantitative și semicantitative, 

urmărindu-se identificărea unor elemente noi cu valoare predictivă în evoluție și recidivă. 

 Scopul este stabilirea valorii predictive a modificărilor ultrastructurale ale mucoasei nazale 

observate la pacienții cu rinosinuzită cronică cu polipi nazali în vederea orientării atitudinii terapeutice. 

 În acest context, obiectivele cercetării doctorale au vizat: 

1. Evaluarea importanței factorilor de risc epidemiologici în evoluția rinosinuzitei cronice cu 

polipi nazali; 

2. Evaluarea importanței prezenței eozinofiliei tisulare  în evoluția, prognosticul și riscul de 

recidivă al  bolii; 

3. Evaluarea importanței proteinei HMGB1 extracelulare în evoluția, prognosticul și riscul de 

recidivă al bolii; 



4. Valorificarea rezultatelor cercetării prin elaborarea unui model complex de testare a polipozei 

nazale și realizarea unui sistem informațional de diagnostic și a unor protocoale terapeutice 

țintite. 

MATERIAL ȘI METODĂ 

  În acord cu obiectivele stabilite, am realizat un studiu prospectiv pe un lot de 82 de pacienți 

diagnosticați cu rinosinuzită cronică cu polipi nazali, având indicație chirurgicală. Studiul s-a desfășurat 

în cadrul Clinicii de Oto-Rino-Laringologie și Chirurgie Cervico Facială a Spitalului Clinic ,,Sfânta 

Maria” București, România, în perioada ianuarie 2012- februarie 2014.  

 Materialul de studiu 

 Materialul de studiu a constat într-un lot de 217 pacienți având diagnosticul de RSC cu polipi 

nazali care au fost inițial evaluați în ambulatoriul de specialitate al Clinicii de Oto-Rino-Laringologie și 

Chirurgie Cervico Facială a Spitalului Clinic ,,Sfânta Maria” București, România de către același medic 

curant, în perioada ianuarie 2012- octombrie 2012.  

 S-au folosit următoarele criterii de includere/excludere 

Criterii de includere: 

- pacienți adulți cu diagnosticul de rinosinuzită cronică cu polipi nazali, stabilit clinic și   

paraclinic, conform EPOS 2012, 

- pacienţi complianţi, dispuşi la dispensarizare periodică, în dinamică, 

- pacienți care și-au dat acordul să participe la studiu.  

Criterii de excludere: 

- copii, 

- gravide, 

- pacienți cu tulburări psihice severe, 

- pacienți imunodeprimati (TBC activ, HIV/SIDA), 

- boli hematologice, neoplazii, stări febrile, 

- pacienți necooperanți, 

- pacienți cu contraindicație de corticoterapie sistemică (glaucom, diabet zaharat, HTA 

necontrolată medicamentos) 

 Toți pacienții au beneficiat de tratament corticosteroid intranazal (mometazonă furoat, 2 

pufuri x2/zi) timp de 3 luni, urmate de o flash terapie cortizonică sistemică (Dexametazonă 8 mg/zi, 

intramuscular, 5 zile), după care au fost reevaluați folosind metode obiective și subiective, respectiv 

examen endoscopic nazal și VAS pentru aprecierea severității simptomatologiei. Dintre aceștia au fost 



declarați pacienți chirurgicali (care necesită intervenție chirurgicală endoscopică rinosinusală), cei care 

la finalul tratamentului medicamentos au îndeplinit următoarele criteriile de selecție enunțate mai jos: 

- Scorul VAS a fost de minim 5 pentru minim 2/3 din parametrii urmăriți (obstrucție nazală, rinoree, 

tulburări de miros) 

- Polipoza nazală gradul minim 2/3 bilateral conform clasificării redate în partea generală, pagina 25 

  În urma aplicării succesive a criteriilor de includere (la prezentarea inițială în ambulatoriu  de 

specialitate) și apoi de selecție (după ce au urmat tratament cortizonic intranazal și sistemic), a rezultat 

un număr de 82 de pacienți chirurgicali, care au constituit materialul pentru studiul doctoral. 

 Pentru pacienții incluși în studiu am elaborat un protocol de evaluare care a cuprins: 

anamneza, examen ORL, evaluarea modificărilor locale urmărite prin efectuarea examenului endoscopic 

nazal (scor endoscopic nazal), evaluarea subiectivă a simptomatologiei cu ajutorul Scalei Visual 

Analoge (VAS), examen histopatologic și examen imunohistochimic din piesele de ablație chirurgicală. 

Metoda de lucru 

  Toți cei 82 de pacienți selectați au urmat tratament chirurgical. Intervențiile chirurgicale 

efectuate au fost reprezentate de polipectomie nazală, precum și cură chirurgicală endoscopică 

polisinusală, stabilită în funcție de afectarea sinusală. Intraoperator s-a prelevat material biopsic din 

polipii nazali  în vederea efectuării examinării histopatologice și a analizei  imunohistochimice. 

 La o lună postoperator, pacienții au primit tratament medicamentos standardizat, reprezentat 

de cortisteroid intranazal topic pentru o perioadă de 3 luni. Acest tratament a constat în administrarea 

intranazală de două ori pe zi a câte un puf de mometazonă furoat (50 ug/puf), (doza totală de 400 ug/zi).  

 Pe parcursul studiului, pacienții au fost evaluați  atât  pre-, cât și postoperator.  

Evaluarea preoperatorie a polipozei nazale s-a realizat prin: 

a. studiul datelor epidemiologice  

  Datele prelucrate statistic au fost selectate în urma anamnezei, a examenului clinic şi  

paraclinic, ulterior acestea fiind înregistrate în baza de date în câmpuri specifice (date pașaportale, 

demografice, antecedente medicale heredo-colaterale și personale patologice). Au fost urmăriţi următorii 

parametri: sex, vârstă, mediul de proveniență, fumat, existența comorbidităților (astm bronșic, 

intoleranță la aspirină/AINS, alte alergii medicamentoase, rinită alergică). 

 

b. cuantificarea severității polipozei nazale: 

- subiectiv- evaluarea subiectivă a simptomtologiei s-a realizat cu ajutorul VAS (visual analogue scale), 

folosindu-se ca parametri clinici obstrucția nazală, tulburările de miros și rinorea, 



- obiectiv- metoda obiectivă de urmărire a evoluţiei pacienților cu polipoză nazală a fost realizată în 

urma examinărilor endoscopice prin scorul endoscopic nazal. 

 Intraoperator, la toți subiecții s-au prelevat fragmente biopsice din țesutul polipoid, în 

vederea efectuării examinării histopatologice pentru detectarea elementelor caracteristice polipozei 

nazale și a analizei imunohistochimice necesară identificării proteinei pro-inflamatorii HMGB1. 

 Evaluarea histopatologică a fragmentelor biopsice prelevate din polipii nazali se realizează 

în vederea cuantificării prezenței eozinofilelor. 

 Analiza histopatologică a fragmentelor biopsice prelevate din polipii nazali s-a efectuat în 

cadrul laboratorului de Anatomie Patologică a Spitalului Clinic, Sfânta Maria” și a urmărit identificarea 

modificărilor ultrastructurale. 

 Metodologia de prelucrare și examinare a probelor biopsice presupune etapele tehnice clasice:  

1) Recoltarea.  

2) Fixarea. 

3) Secţionarea. 

4) Hidratarea. 

5) Colorarea propriu-zisă.  

6) Clarificarea se face cu xilen, bezen, toluen. 

7) Montarea lamei- constă în aplicarea unei picături de Balsam de Canada şi acoperirea cu o 

lamelă a secţiunii, astfel obţinându-se un preparat permanent care va rezista în timp. 

 Analiza histopatologică a materialului biopsic permite detectarea elementelor specifice 

morfostructurale întâlnite în polipoza nazală.  

  După cuantificarea numărului de eozinofilele pentru toate secțiunile analizate (Figura 12), 

valoarea medie fost calculată și gradarea semicantitativă a fost realizată conform datelor incluse în 

tabelul 1. 

 

    Eozinofile Scorul histopatologic 

    Absența eozinofilelor 0 

    Eozinofile rare< 10/40X (Figura 12 A) 1 

    Frecvente eozinofile 10-30/40X (Figura 12 B) 2 



    Frecvență crescută a eozinofilelor> 30/40X (Figura 12 C) 3 

Tabel 1. Cuantificarea histopatologică a prezenței eozinofilelor în preparatul biopsic la microscopul 

optic 

 Evaluarea imunohistochimică urmărește identificarea proteinei proinflamatorii HMGB1 

extracelulare.  

 Testele imunohistochimice au fost realizate din fragmentele biopsice recoltate din polipii 

nazali, iar examinarea imunohistochimică s-a efectuat în colaborare cu doi anatomo-patologi de  la 

Institutul "Victor Babeș" din București, conform  protocolului care urmează. 

  Pentru a determina distribuția celulară a HMGB-1 la nivel extracelular pozitivitatea a fost 

apreciată ca procent din totalul colorării în zona examinată, cu colorarea totală în zona egală cu 100%. 

Acest scor a fost realizat manual de către doi observatori într-o manieră oarbă.  Rezultatele sunt 

exprimate ca valorile medii ale evaluărilor celor doi observatori.  

 Am clasificat intensitatea pozitivității proteinei HMGB1 la nivel extracelular, în funcție de 

distribuția procentuală. Pentru evaluarea rezultatelor metodei pentru HMGB1 extracelular am propus 

următorul sistem de apreciere, în care valorile 1, 2, 3 sunt considerate pozitive și 0 – negativ (Tabel 2 ). 

 

HMGB1 extracelular  procentual Grad Rezultat 

Absent- fără colorare în zona examinată 0 Negativ 

Se observă o colorație în zona examinată 

într-un procent de 0-30% 

1 Pozitiv 

Se observă o colorație cuprinsă între 30-

60% în zona examinată 

2 Pozitiv 

Se observă o colorație >60% în zona 

examinată 

3 Pozitiv 

Tabel 2. Clasificarea HMGB1 cu localizare extracelulară în funcție de distribuția procentuală 

Realizarea loturilor  

 Studiul nostru are la bază doi parametri importanți, ambii obținuți postoperator, prin evaluarea 

histopatologică și imunohistochimică a probei biopsice: prezența eozinofiliei (determinată prin metode 

histopatologice) și a proteinei HMGB1 extracelulare (determinată prin metode de  imunohistochimie). 

Rezultatele examenului biopsic, ne-a permis împărțirea pacienților în loturi de studiat 

 Din rațiuni de aplicabilitate s-a decis simplificarea datelor, astfel: 

 



 cu privire la prezența eozinofilelor. Astfel, se va rezuma rezultatul, împărțindu-se pacienții în 

două mari categorii:  

- Infiltrat non-eozinofilic, acele probe histopatologice care au obținut scorul 0 sau 1 

- Infiltrat eozinofilic, acele probe histopatologice care au obținut scorul 2 sau 3. 

 

 cu privire la prezența HMGB1 extracelular. Astfel, se va rezuma rezultatul, împărțindu-se 

pacienții în două mari categorii:  

- cu HMGB1 negativ, acele probe IHC care au obținut scorul 0  

- cu HMGB1 pozitiv, acele probe IHC care au obținut scorul 1, 2 sau 3. 

 

 În baza examenului histopatologic și imunohistochimic am realizat o împărțire a pacienților în 

4 loturi. Pacienții cu valori eozinofile 0 și 1 au primit valoarea codificată 0  iar cei cu valori eozinofile 2 

și 3 valoarea codificată 1 iar pentru HMGB1 cei cu valori 0 valoarea codificată 0 și respectiv cei cu 

valori 1, 2 și 3 valoarea codificată 1 (Tabele 3,4). 

 

Lotul 1 a cuprins pacienții din categoria infiltrat non eozinofilic și HMGB1 extracelular negativ. 

Lotul 2 a cuprins pacienții din categoria infiltrat eozinofilic și HMGB1 extracelular negativ. 

Lotul 3 a cuprins pacienții din categoria infiltrat non-eozinofilic și HMGB1 extracelular pozitiv. 

Lotul 4 a cuprins pacienții din categoriile infiltrat eozinofilic și HMGB1 extracelular pozitiv. 

 

Parametru Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 

Eozinofile Infiltrat non-

eozinofilic 

(valoare HP 

0/1) 

Infiltrat 

eozinofilic 

(valoare HP 

2/3) 

Infiltrat non-

eozinofilic 

(valoare HP 

0/1) 

Infiltrat 

eozinofilic 

(valoare HP 

2/3) 

HMGB1extra-

celular 

Negativ 

(valoare IHC 0) 

Negativ 

(valoare IHC 0) 

Pozitiv (valoare 

IHC 1/2/3) 

Pozitiv (valoare 

IHC 1/2/3) 

 

Tabel 3. Împărțirea pacienților în 4 loturi, determinate de codificarea principalilor predictori urmăriți- 

prezența eozinofilelor și a proteinei HMGB1 extracelulară. 

 



Lot 1 2 3 4 

Nr de pacienți 15 32 9 26 

Tabel 4.  Număr de pacienți/ lot studiat 

 

Evaluarea postoperatorie 

 Monitorizarea  postoperatorie a pacienților s-a realizat pe o perioadă de 12 luni, evaluarea 

fiind efectuată periodic la intervale variabile în funcție de evoluția bolii, respectiv la 1, 3, 6, 12 luni, din 

momentul intervenției chirurgicale până în februarie 2014. Urmărirea pacienților s-a efectuat în 

dinamică, funcție de criterii subiective (scor VAS pentru obstrucție nazală, rinoree și tulburări ale  

mirosului) și obiective (scor endoscopic nazal). De asemenea, s-a urmărit și apariția unei eventuale 

recidive. Subiecții incluși în studiu în baza criteriilor de eligibilitate bine definite au fost monitorizați pe 

toată perioada studiului de medicul care a realizat cercetarea doctorală. 

Recidiva 

 Un parametru important urmărit în studiul nostru a fost monitorizarea apariției recidivelor. 

Astfel, se definește recidiva ca necesitatea reintervenției chirurgicale apărută la un interval de timp de la 

prima intervenție, respectiv la 1 an postoperator în cazul studiului nostru.  În baza acestei definiții, din 

totalul pacieților incluși în studiu au fost considerați pacienți cu recidivă cei care au îndeplinit 

următoarele criterii, evaluate postoperator: 

- Scorul VAS a fost de minim 5 pentru minim 2/3 parametri urmăriți (obstrucție nazală, rinoree, 

tulburări de miros) 

- Polipoza nazală gradul minim 2/3 bilateral conform clasificării Lildholdt. 

Analiza statistică 

 Datele colectate de la subiecți au fost introduse într-o bază de date OpenOffice Calc versiunea 

4.1.1 Copyright © 2014 The Apache Software Foundation. 

 Analiza statistică s-a făcut cu ajutorul programelor SAS University Edition Copyright © 2016, 

SAS Institute Inc., Cary, NC, USA și R  version 3.3.0. Pe lângă pachetele standard R s-au mai folosit 

următoarele pachete : asbioKen Aho (2016), boot Angelo Canty and Brian Ripley (2016). boot: 

Bootstrap R (S-Plus), lattice Sarkar, Deepayan (2008) Lattic, bootstrap S original, 

 

   



REZULTATE 

 

EVALUAREA PREOPERATORIE A PACIENȚILOR CU RINOSINUZITĂ CRONICĂ CU 

POLIPI NAZALI-PUNCT DE PLECARE ÎN APRECIEREA CA ȘI POTENȚIALI FACTORI 

DE PREDICȚIE A PARAMETRILOR HISTOPATLOGIC ȘI IMUNOHISTOCHIMIC 

 

 EVALUAREA SIMPTOMATOLOGIEI PRETERAPEUTICE CUANTIFICATĂ PRIN  SCALA 

VIZUAL-ANALOGICĂ (VAS) 

În cadrul studiului nostru, pacienții au fost invitați să evalueze cantitativ severitatea 

simptomatologiei preoperatorii pe o scală de la 0 la 10, 0 reprezentând  absența simptomului și 10 

simptom extrem de supărător. După  cum am precizat în descrierea materialului și metodei, au fost 

incluși doar acei pacienți a căror simptomatologie a înregistrat o valoare VAS ≥ 5 cm la cel puţin 2/3 

parametri.  Pentru a stabili dacă cei doi parametri HP și IHC se corelează cu severitatea bolii preoperator 

am realizat o analiză statistică comparativă între cele 4 loturi. Intensitatea cu care fiecare simptom  

produce o afectare  a calităţii vieţii pacientului este cel mai bine evidenţiată prin scorul mediu VAS 

preoperator. 

 Obstrucția nazală  

 Evaluarea obstrucției nazale preoperatorii prin scorul VAS a înregistrat valori diferite în 

loturile de pacienți studiate. Valorile VAS pentru obstrucția nazală preoperatorie sunt maxime la lotul 4 

(VAS mediu= 7,18±1.00) și scad progresiv spre valoarea minimă înregistrată în lotul 1. În lotul 3, VAS 

mediu= 6.85 (±1.62), în lotul 2, VAS mediu= 6.28 (±1.24). Pacienții care sunt incluși în lotul 1, la care 

există asocierea dintre infiltatul non-eozinofilic și HMGB1 extracelular negativ, prezintă cel mai mic 

grad de percepere conștientă a obstrucției nazale, înregistrând o valoare medie a VAS = 5.73 (±1.10). 

Pacienții din lotul 4, cel în care asocierea parametrilor este reprezentată de infiltratul eozinofilic și 

proteina HMGB1 extracelulară pozitivă, prezintă o simptomatologie semnificativ mai severă, având un 

scor VAS cu aproximativ 20% mai mare decât pacienții din lotul 1. În loturile 2 și 3, simptomatologia 

percepută are o valoare medie, aflându-se între valorile înregistrate în loturile extreme. Aceste date 

relevă faptul că infiltratul eozinofilic și proteina HMGB1 extracelulară  preoperator influențează 

semnificativ percepția obstrucției nazale de către pacienți.  

 



 Ilustrarea grafică a distribuției rezultatelor obținute în urma evaluării preoperatorie a 

obstrucției nazale de către pacienți este redată în boxploturile mai jos (Figura 1). În urma analizei 

rezultatelor se poate sugera că prezența infiltratului eozinofilic și a HMGB 1 extracelular influențează 

direct proporțional simptomatologia obstructivă preoperatorie. 

 

 

Figura 1. Distribuția  valorilor  scorurilor VAS obstrucție nazală preoperator în loturile de studiu 

 

 Având în vedere că nu au putut fi folosite testele parametrice, s-a făcut un test Kruskal-Wallis 

(χ² = 12.50, p < 0.01), în urma căruia s-a constat că există diferențe semnificative statistic între cele 4 

loturi.  Pentru a investiga diferențele dintre loturi, s-a folosit o procedură de testare post-hoc și deoarece 

au fost neomogenitati în loturile de pacienți s-a decis să se folosească un test care este independent de 

distribuție și anume un test de permutări. Acest test este util pentru a compara obiectiv VAS obstrucție 

nazală înregistrat în cele patru loturi. Tendința centrală a distribuțiilor a fost apreciată cu ajutorul mediei 

aritmetice. Se observă astfel o diferență semnificativă statistic (p=0.0014) între valoarea VAS obstrucție 

nazală în lotul 1 (infiltrat non-eozinofilic și HMGB1 extracelular negativ) și lotul 4 (la care se asociază 

infiltratul eozinofilic și HMGB1 extracelular pozitiv). În rest, comparațiile între loturile de studiu, nu 

relevă diferențe notabile, după cum reise din tabelul următor (Tabel 5): 

 

Comparatia Valoare p la testul de permutari 

1 vs 2 0.1089 

1 vs 3 0.1214 



1 vs 4 0.0014 

2 vs 3 0.9310 

2 vs 4 0.2304 

3 vs 4 0.8916 

Tabel 5. Analiza comparativă între loturi raportată la VAS obstrucție nazală preoperator : lotul 4 

prezintă obstrucție preoperatorie semnificativ mai mare decât lotul 1 (p=0.0014); în rest nu s-a obținut 

semnificație statistică atunci când au fost comparate loturile. Pe baza rezultatelor se poate aprecia că 

prezența infiltratului eozinofilic și a HMGB1 extracelular pozitiv în preparatele histopatologice, 

respectiv imunohistochimice  determină o valoarea important mai mare, atunci când se urmărește 

parametrul obstrucție nazală. 

 

 Rinoreea 

 Severitatea rinoreei preoperator, de asemenea, a fost percepută diferit de către pacienți. 

Referitor la valorile VAS pentru rinoree preoperator am putut observa că acestea sunt maxime la lotul 4 

(VAS mediu= 5.15 ±0.87). În lotul 3, VAS mediu= 3.82 ±1.02, în lotul 2, VAS mediu= 4.75 ±0.78, iar 

în lotul 1, se înregistrează o valoare VAS= 3.83 ±1.01, după cum reise din tabelul de mai jos . Aceste 

valori nu arată o diferență importantă între loturi, ceea ce înseamnă că prezența eozinofilelor și a 

proteinei HMGB1 extracelulară în preparatul histopatologic și respectiv imunohistochimic ar putea 

influența în egală măsură severitatea rinoreei la pacienții neoperati. 

 Pentru a se vedea dacă există diferențe cu semnificație statistică din punct de vedere al 

rinoreei preoperatorii între cele 4 loturi s-a efectuat o analiză a variantei (ANOVA) (F = 29.31, gl = (3, 

78), p < 0.01), acest test arătând doar existența unor diferențe între loturi. Ilustrarea grafică a rezultatelor 

obținute  în urma evaluării acestei analize statistice este redată în boxploturile mai jos (Figura 2). În 

urma analizei rezultatelor se poate remarca faptul că ceea mai mare valoare medie a scorului VAS se 

înregistrează în lotul 4, iar cele mai mici (aproximativ egale), în loturile 1 și 3. 

 

 



 

Figura 2. Distribuția  valorilor  scorurilor VAS rinoree preoperator în loturile de studiu- se 

remarcă și în acest caz prezența celei mai mari valori în lotul 4 în care sunt asociați parametri 

HMGB1 extracelular poziti și infiltratul eozinofilic, valori ce descresc atingând minimele în loturi 1 

și 3 

 Prin aplicarea unor teste statistice (test de permutări) care compară obiectiv loturile de 

pacienți luând în calcul acest parametru se constată că există diferențe semnificative statistic între 

oricare două loturi comparate, cu excepția 1 vs 3 și 2vs 4  (Tabel 20). Rezultatele obținute în urma 

analizei statistice evidențiază faptul că infiltratul eozinofilic și prezența HMGB 1 extracelular 

influențează rinoreea preoperatorie, însă importanța infiltratului eozinofilic pare să fie mai mare pentru 

determinarea parametrului rinoreei preoperatorie, întrucât loturile care prezintă infiltrat non- eozinofilic 

și/sau HMGB 1 negativ/ HMGB 1 pozitiv au cel mai mic scor VAS pentru rinoree. Primul și al-3-lea lot 

reprezintă acea categorie de pacienți la care există aceste asocieri, ceea ce ar  însemna că infiltratul 

eozinofilic ar putea avea un impact mai important în agravarea rinoreei la pacienții neoperați. 

Rezultatele analizei statistice sunt redate mai jos: 

 

Comparatia Valoare p la testul de permutari 

1 vs 2 0.0078 

1 vs 3 1.0000 

1 vs 4 0.0063 

2 vs 3 0.0343 

2 vs 4 0.0701 



3 vs 4 0.0061 

Tabel 6. Analiza comparativă între loturi raportată la VAS rinoree preoperator: toate comparațiile 

au avut semnificație statistică, în afară de comparația 1 vs 3 și 2vs 4.  

 

 Tulburările de miros 

 Mirosul preoperator, evaluat de asemenea subiectiv prin scorul VAS, poate reprezenta un 

parametru util în studiul nostru, având în vedere faptul că reprezintă un simptomul care afectează 

calitatea vieții pacientului. Scopul cuantificării acestui simptom este acela de a observa existența unei 

legături din punct de vedere statistic între prezența infiltratului eozinofilic și/sau prezența HMGB1 

extracelular și alterarea mirosului prezentă la acești pacienți. Se poate remarca faptul că  cea mai mare 

valoare medie a VAS preoperator se înregistrează în lotul 4 (7.45 ±0.87) și cea mai mică în lotul 1 (5.13 

±1.01), în loturile 2 și 3 se înregistrează valori intemediare. Aceste rezultate arată că severitatea 

percepută  a anosmiei/hipoosmiei de către pacienții neoperați depinde direct proporțional de prezența 

infiltratului eozinofilic și/sau a proteinei HMGB1 extracelulare. 

 Pentru a se vedea dacă există diferențe cu semnificație statistică din punct de vedere al 

diferenței tulburărilor de miros între cele 4 loturi s-a efectuat o analiză a variantei (ANOVA), al  cărei 

rezultat (F = 29.31, gl = (3, 78), p < 0.01) a demostrat că există diferențe cu semnificație statistică între 

acestea. Rezultatele acestei analize statitice sunt reprezentate grafic sub formă de boxploturi (Figura 3) 

și evidențiază faptul că, în ceea ce privește distribuția valorilor în cadrul grupurilor de studiu,  toate  

patru se încadrează în aproximativ aceleași  intervale de valori. 

 

 



 

Figura 3. Distribuția  valorilor  scorurilor VAS tulburări de miros preoperator în loturile de 

studiu: cea mai mare valoare a VAS preoperator se înregistrează în lotul 4, în care se regăsește 

asocierea dintre infiltratul eozinofilic și HMGB1extracelular  pozitiv și cea mai mică în lotul 1, la care 

cei doi parametri sunt reprezentați de infiltratul non-eozinofilic și HMGB1 extracelular negativ. 

 Pentru a investiga diferențele dintre loturi s-a folosit o procedură de testare post-hoc și, 

deoarece au fost neomogenitati în loturile de pacienți, s-a decis să folosească un test care este 

independent de distribuție și anume un test de permutări. Acest test este util pentru a compara obiectiv 

VAS înregistrat în cele patru loturi. Tendința centrală a distribuțiilor a fost apreciată cu ajutorul mediei 

aritmetice. Se observă astfel diferențe semnificative statistic între loturile 1, 2  în comparație cu lotul 4, 

cu o putere statistică foarte mare (p<0.0001). În rest, comparațiile între loturile de studiu, nu relevă 

diferențe notabile. (Tabel 7 ). 

 

Comparatia Valoare p la testul de permutari 

1 vs 2 0.0662 

1 vs 3 0.9999 

1 vs 4 < 0.0001 

2 vs 3 0.0790 

2 vs 4 < 0.0001 

3 vs 4 0.0732   

Tabel 7.  Analiza comparativă între loturi raportată la VAS miros preoperator: pacienții din 

loturile 1,2 și 3 prezintă un miros mai puțin alterat în comparație cu lotul 4, cel în care există asocierea 

între infiltratul eozinofilic și proteina HMGB1extracelulara pozitivă, ceea ce stabilește o relație de 



cauzalitate între prezența celor doi parametri și severitatea tulburărilor de olfacție înregistrate 

preoperator. 

 

 EVALUAREA PRETERAPEUTICĂ A MODIFICĂRILOR ENDONAZALE CUANTI- FICATE 

PRIN SCORUL ENDOSCOPIC NAZAL 

 Pentru cuantificarea modificărilor endonazale din punct de vedere obiectiv, se efectuează 

fiecărui pacient endoscopie nazală preoperatorie. Rezultatele acesteia se redau prin calcularea unui scor 

endoscopic. În funcție de scorurile obstinute se evaluează severitatea bolii preoperatorie în raport cu 

parametrii HP și IHC studiați. Valorile medii ale scorului endoscopic nazal preoperator pentru fiecare lot 

sunt redate în tabelul de mai jos. Cea mai mare valoare, se  înregistrează în lotul 4 (15.84 (±1.64), 

mediana =17.00 (2.00)), celelalte trei loturi prezintă o valoare medie egală. 

 

 Ilustrarea grafică a distribuției rezultatelor obținute în urma evaluării preoperatorie a 

scorurilor endocopice pentru fiecare lot este reprezentată prin histograma de mai jos (Figura 4). 

Urmărind distribuția pacienților în funcție de valorile scorului endoscopic nazal, observăm că și în lotul 

3 se înregistrează valori mari la unii pacienți, însă în lotul 4, majoritatea valorilor se regăsesc în 

intervalul 14-16, ceea ce subliniază importanța corelată a celor doi parametri studiați  în aprecierea 

severității bolii preterapeutic 

 

 

Figura 4. Distribuția pacienților per lot în funcție de valorile scorul endoscopic nazal: valorile cele 

mai mari se înregistrează la lotul 4. 



 

 Având în vedere că distribuțiile au fost depărtate de normalitate, s-a făcut un test Kruskal-

Wallis iar rezultatul testului (χ² = 14,97, p < 0.01) ne permite să stabilim că există diferențe 

semnificative statistic între cele 4 loturi. Grafic, rezultatele sunt exemplificate în ilustrația de mai jos: 

 

Figura 5. Comparație între loturi folosind parametrul endoscopie preoperatorie: cea mai mare 

valoare se înregistrează în lotul 4, comparativ cu celelalte care prezintă valori similare. 

. Pentru a investiga diferențele dintre loturi s-a folosit o procedură de testare post-hoc și, 

deoarece au existat neomogenitati în loturile de pacienți, s-a decis să se folosească un test care este 

independent de distribuție și anume un test de permutări. Tendința centrală a distribuțiilor a fost 

apreciată cu ajutorul mediei aritmetice. Au fost diferențe semnificative între loturile 1 și 4 (p =0.0074). 

Valorile pentru comparațiile între loturile 2 și 4 și 3 și 4 au fost marginal nesemnificative. Acest rezultat 

arată influența sumată a infiltratului eozinofilic și HMGB1extracelular pozitiv în stabilirea severității 

RSC cu polipi nazali, întrucât există o diferență semnificativă a scorului endoscopic mediu între grupul 

4, în care sunt prezenți acești parametri și grupul 1 în care sunt există asocierea dintre infiltratul non-

eozinofilic și HMGB1 extracelular negativ. (Tabel 8).   

 

Comparatia Valoare p la testul de permutari 

1 vs 2 0.5600 

1 vs 3 0.9970 

1 vs 4 0.0074 

2 vs 3 0.8178 



2 vs 4 0.0620 

3 vs 4 0.0553 

 

Tabel 8. Analiza comparativă între loturi raportată la scorul endoscopic nazal preoperator: au fost 

diferențe semnificative între loturile 1 și 4 (p < 0.01, α = 0.01). Valorile pentru comparațiile între 

loturile 2 și 4 și 3 și 4 au fost marginal nesemnificative. 

 

 

EVALUAREA ROLULUI PREDICTIV AL PARAMETRILOR HISTOPATOLOGIC ȘI 

IMUNOHISTOCHIMIC ÎN EVOLUȚIA POSTOPERATORIE LA PACIENȚII CU 

RINOSINUZITĂ CRONICĂ CU POLIPI NAZALI 

 

Pentru a evalua răspunsul la tratament și evoluția bolii postoperator privind impactul celor doi 

parametri în perspectivă, am comparat rezultate loturilor noastre atât din punct de vedere subiectiv, cât și 

obiectiv.  

 

 EVALUAREA EVOLUȚIEI SIMPTOMATOLOGIEI POSTOPERATORIE LA 12 LUNI 

APRECIATĂ PRIN SCALA VIZUAL ANALOGICĂ  

 Cu toate că deține o componentă destul de subiectivă, scala vizual-analogică (VAS) este un 

instrument frecvent utilizat în urmărirea evoluției bolii odată cu progresia acesteia precum și în 

cuantificarea rezultatelor postterapeutice.  Pentru o mai bună apreciere a evoluției postoperatorii, în 

studiul nostru am cuantificat severitatea simptomatologiei la 12 luni, ulterior urmărindu-se evoluția  în 

dinamică. 

 Obstrucția nazală 

 Evaluarea obstrucției nazale  la 12 luni prin scorul VAS reprezintă un instrument util de a 

măsura evoluția pe loturi, precum și eficiența tratamentului din punct de vedere al obstrucției nazale. 

Valorile VAS pentru obstrucția nazală la 12 luni sunt maxime la lotul 4 (VAS mediu= 4.19 ±1.85) și 

scad progresiv spre lotul 1. În lotul 3, VAS mediu= 3.22 ±2.61, în lotul 2 VAS mediu= 2.45 ±1.47, iar în 

lotul 1, se înregistrează o valoare minimă VAS= 2.07 (±0.16). 

 

 Acest rezultat arată în primul rând o îmbunătățire semnificativă a parametrului obstrucție 

nazală postoperator, însă concomitent, există diferențe de evoluție în funcție de apartenența la un anumit 

lot, prin urmare în funcție de prezența infiltratului eozinofilic/non-eozinofilic și/sau a proteinei HMGB1 



extracelulare pozitive/negative. Ca valoare absolută, scăderea are aproximativ aceeași valoare 

comparând  scorul pre- și postoperator, însă trebuie să ținem cont de faptul că în cazul lotului 4, s-a 

pornit de la o valoare mai mare. Astfel, putem concluziona că un pacient care face parte dintr-un lot cu 

asocieri favorabile preoperatorii ale celor doi parametri, respectiv infiltrat non-eozinofilic și/sau 

HMGB1 extracelular negativ, va avea o severitate scăzută a simptomelor, dar și o evoluție bună, bazată 

pe scăderea parametrilor  VAS postoperator.   

 Ilustrarea grafică a rezultatelor obținute în urma evaluării postoperatorii a scorurilor VAS 

pentru obstrucția nazală este prezentată în cele ce urmează (Figura 6): 

 

Figura 6. Distribuția  valorilor  scorurilor VAS obstrucție nazală postoperator la 12luni în loturile 

de studiu: graficul ne arată pe de-o parte faptul că valoarea mediană a scorului este maximă în lotul 4, 

dar pe de altă parte și intervalul de distribuție a pacienților. Putem observa că în loturile 3 și 4, 

majoritatea sunt distribuiți în intervalul în care VAS prezintă valori  mari, situație care  nu se regăsește 

în loturile 1 și 2.  

 Având în vedere că distribuțiile au fost depărtate de normalitate, s-a făcut un test Kruskal-

Wallis, al cărui rezultat (χ² = 14,97, p < 0.01) a evidențiat diferențe între loturi.  Pentru a investiga 

diferențele dintre loturi s-a folosit o procedură de testare post-hoc și deoarece au existat neomogenitati 

în loturile de pacienți, s-a decis să se folosească un test care este independent de distribuție, respectiv un 

test de permutări. Acest test este util pentru a compara valorile VAS obstrucție nazală înregistrate în cele 

patru loturi. Analiza statistică a evidențiat diferențe semnificative statistic între: loturile 1 și 4 

(p=0,0061), loturile 2 și 4 (p =0.0010), ceea ce arată că asocierea celor doi parametri (infiltratul 



eozinofilic și proteina HMGB 1 extracelulară pozitivă) la același pacient crește semnificativ statistic 

severitatea obstrucției  nazale înregistrate la 12 luni postoperator (Tabel 9). 

 

Comparatia Valoare p la testul de permutari 

1 vs 2 0.65 

1 vs 3 0.54 

1 vs 4 0.0061 

2 vs 3 0.4023 

2 vs 4 0.0010 

3 vs 4 0.6108 

Tabel 9. Analiza comparativă între loturi la 12 luni postoperator raportată la obstrucția nazală: 

au fost diferențe semnificative între loturile 1 vs 4 și  2 vs 4, ceea ce subliniază importanța corelată a 

celor doi parametri în stabilirea evoluției postoperatorii la un an de la intervenția chirurgicală. 

 

 Rinoreea  

 În cazul rinoreei la 12 luni, evaluată prin scorul VAS, se înregistrează o scădere accentuată, 

astfel încât la sfârșitul perioadei toate loturile prezintă o valoare foarte mică. Acest rezultat arată că 

parametrul rinoree nu este influențat de prezența HMGB1extracelular sau a infiltratului eozinofilic. 

Toate loturile de studiu înregistrează un VAS la 12 luni cu o valoare ce oscilează în jurul valorii 2. 

 Având în vedere că distribuțiile au fost depărtate de normalitate, s-a făcut un test Kruskal-

Wallis care arată că nu există diferențe semnificative statistic între cele 4 loturi. A se vedea și 

boxploturile următoare, în care valorile mediane, distribuția pacienților în cadrul lotului în funcție de 

scorul VAS și valorile maxime înregistrate în fiecare lot sunt aproximativ egale (Figura 7).  



  

Figura 7. Distribuția  valorilor  scorurilor VAS rinoree postoperator la 12 luni în loturile de 

studiu- nu există diferențe semnificative statistic între loturi 

 

Tulburări de miros  

 Evaluând parametrul VAS miros la 12 luni, se observă diferențe semnificative statistic între 

loturi. VAS miros mediu este cel mai mic la 12 luni în loturile 1 (2.20 ±0.77) și 2 (2.81±1.27) și crește 

progresiv, ajungând să aibă valoare maximă la lotul 4 (4.85 ±2.00). Având în vedere valoarea 

preoperatorie a acestui parametru putem considera că în valoare absolută, scăderea nu diferă de la un lot 

la altul, însă dacă se observă evoluția în timp, este evident că pacienții din lotul 4, la care se asociază 

infiltratul eozinofilic și proteina HMGB1 extracelulară pozitivă, au un scor VAS semnificativ mai mare 

comparativ cu celelalte loturi. Acest lucru demonstrează influența corelată a infiltratului eozinofilic și a 

proteinei HMGB1 extracelulară în stabilirea evoluției tulburărilor de miros la 1 an postoperator  

 Având în vedere că distribuțiile au fost depărtate de normalitate și că nu au putut fi folosite 

testele parametrice, s-a făcut un test Kruskal-Wallis care arată că există diferențe semnificative statistic 

între cele 4 loturi. A se vedea și boxploturile următoare, în care valorile mediane, distribuția pacienților 

în cadrul lotului în funcție de scorul VAS și valorile maxime înregistrate în fiecare lot sunt diferite, cele 

mai mare valoari fiind întâlnite în lotul 4 (Figura 8).   



 
Figura 8. Distribuția  valorilor  scorurilor VAS tulburări de miros postoperator la 12luni în 

loturile de studiu: evaluând parametrul VAS miros la 12 luni, se observă diferențe semnificative 

statistic între loturi. VAS miros mediu este cel mai mic la 12 luni în loturile 1(2.20 ±0.77) și 2 (2.81 

±1.27) și crește progresiv, ajungând să aibă valoare maximă la lotul 4 (4.85 ±2.00); din nou se arată 

importanța celor doi factori în stabilirea evoluției tulburărilor de miros, postoperator, la un an de la 

intervenția chirurgicală. 

 În continuare, se urmărește distribuția pacienților la fiecare lot în funcție de valorile VAS 

înregistrate, aceasta fiind exemplificată în graficul de mai jos (Figura 9) : 

 

Figura 9. Distribuția pacienților pe loturi în funcție de parametrul VAS miros postoperator: se 

observă că în cadrul loturilor, distribuția pacienților în funcție de acest parametru este relativ omogenă, 

cu excepția lotului 3 în care pacienții se polarizează. Cea mai mare valoare se înregistrează în lotul 4, 

urmat fiind de lotul 3. 



 Pentru a investiga diferențele dintre loturi, s-a folosit o procedură de testare post-hoc și, 

deoarece au fost neomogenitati în loturile de pacienți, s-a decis să se folosească un test care este 

independent de distribuție, și anume un test de permutări. Acest test este util pentru a compara obiectiv 

VAS înregistrat în cele patru loturi. Au fost diferențe semnificative statistic între loturile 1 vs 4 

(p<0.0001), 2 vs 4 (p<0.0001), 3 vs 4 (p<0,05) (Tabel 10). 

Comparatia Valoare p la testul de permutari 

1 vs 2 0.1870 

1 vs 3 0.2377 

1 vs 4 < 0.0001 

2 vs 3 0.9729 

2 vs 4 < 0.0001 

3 vs 4 0.0431 

Tabel 10. Analiza comparativă între loturi la 12 luni postoperator raportată la miros- au fost 

diferențe semnificative statistic între loturile 1 vs 4 (p<0.0001), 2 vs 4 (p<0.0001), 3 vs 4 (p=0,0431), 

ceea ce arată importanța celor doi parametri decelați din proba biopsică, în stabilirea  evoluției 

pacienților la 1 an postoperator. 

 

EVOLUȚIA POSTOPERATORIE A MODIFICĂRILOR ENDONAZALE EVALUATE PRIN 

SCORUL ENDOSCOPIC NAZAL LA 12 LUNI 

 

 Consecutiv, am urmărit evoluția postterapeutică a pacienților în funcție de scorul endoscopic 

nazal. Evaluarea postoperatorie prin scorul endoscopic s-a efectuat în anumite momente punctual (la 1, 

3, 6 și 12 luni), precum și urmărind evoluția acestui scor în dinamică. Determinarea modificărilor 

patologice endonazale cuantificate prin scorul endoscopic evidențiază că la 12 luni, cea mai mică 

valoare a scorului este înregistrată în lotul 1 (4.84 ±0.51), crescând progresiv în loturile 2 și 3; cea mai 

mare valoare se înregistrează în lotul 4 (7.20 ±3.40). Există o diferență semnificativă statistic comparând 

evoluția postoperatorie la 12 luni între loturi. În lotul 4 valoarea scorului endosopic este cu aproximativ 

30% mai mare decat în lotul 1, ceea ce demonstrează o relație de cauzalitate între inflitratul eozinofilic 

/proteina HMGB1 și evoluția pacienților cu RSC cu polipi nazali. 

Reprezentarea grafică a datelor obținute în urma analizei statistice este redată mai jos (Figura 10): 

 



 

 Figura 10. Distribuția  valorilor scorurilor endoscopice nazale la 12 luni în loturile de studiu- din 

analiza statistică a datelor se remarcă faptul că cea mai proastă ameliorare s-a înregistrat la pacienții din 

lotul 4 (7,20) comparativ cu celelalte loturi, în care valorile înregistrate sunt mai mici, minimă fiind în 

lotul 1 (4,84). Acest lucru subliniază implicarea parametrilor analizați în evoluția modificărilor 

patologice endonazale.  

  

 Luând în considerare faptul că distribuțiile au fost depărtate de normalitate, s-a făcut un test 

Kruskal-Wallis care arată că există diferențe semnificative statistic între loturile 1 și 4 (p<0.0001) și 2 și 

4 (p= 0.0004). Aceast rezultat susține faptul că absența infiltratului eozinofilic și a proteinei HMGB1 

extracelulară este asociată cu o evoluție bună, obiectivată în acest caz prin scorul endoscopic mic 

înregistrat postoperator la 12 luni și invers (Tabel 11). 

 

Comparatia Valoare p la testul de permutari 

1 vs 2 0.2980 

1 vs 3 0.3013 

1 vs 4 < 0.0001 

2 vs 3 0.9609 

2 vs 4 0.0004 

3 vs 4 0.0625 

Tabel 11. Analiza comparativă între loturi la 12 luni postoperator raportată la scorul 

endoscopic nazal- se înregistrează diferențe semnificative statistic între loturile 1 și 4 (p<0.0001) și 

2 și 4 (p= 0.0004). 



 

EVALUAREA PARAMETRILOR HISTOPATOLOGIC ȘI IMUNOHISTOCHIMIC CA 

FACTORI DE PREDICȚIE URMĂRIND EVOLUȚIA  ÎN DINAMICĂ A PACIENȚILOR CU 

RINOSINUZITĂ CRONICĂ CU POLIPI NAZALI 

 

 Pentru a stabili impactul parametrilor HP și IHC asupra evoluției bolii și a investiga valoarea 

predictivă a acestora  s-a efectuat o monitorizare în dinamică a loturilor de pacienți. Astfel, urmărirea 

seriată postterapeutică a fost realizată la patru momente temporale succesive, respectiv la 1 lună, 3, 6 și 

12 luni. Aprecierea în dinamică a scorurilor simptomatice VAS și endoscopic nazal pe tot parcursul 

cercetării a demonstrat o evoluție diferită a loturilor de pacienți, exemplificată prin analiza statistică ce 

urmează. 

 

EVOLUȚIA ÎN DINAMICĂ A SIMPTOMATOLOGIEI APRECIATĂ PRIN SCALA VIZUAL 

ANALOGICĂ 

 Obstrucția nazală 

 Evaluarea evoluției în dinamică a obstrucției nazale la pacienții incluși în studiu a arătat 

diferențe semnificative între cele 4 loturi. Astfel, se observă că scorul VAS obstrucție nazală  în 

dinamică, în lotul 1 prezintă o scădere rapidă, cu  51% încă din prima lună (de la 5,73 la 2,80), 62% la 3 

luni (de la 5,73 la 2,20); loturile 2,3,4 prezintă o evoluție slab favorabilă; cea mai mică îmbunătățire se 

înregistrează în lotul 4. Acest rezultat arată faptul că lotul 4 prezintă un răspuns specific. După o scădere 

inițială cu 44% în prima lună postoperator, valoarea VAS rămâne relativ constantă, chiar are o tendință 

de a crește ușor către 12 luni. Valoarea minimă la care ajunge este mult mai mare (4.19) decât în 

celelalte loturi. Acest lucru poate fi explicat de asocierea infiltratului eozinofilic și proteina HMGB1 

extracelulară pozitivă. Cel mai scăzut scor apreciat de pacienții din lotul 1 poate fi explicat de absența 

celor doi parametri întâlniți în lotul 4. (vezi Tabel 12 și Figura 11).   

 

Obstructie nazala Preop 1L 3L 6L 12L  

Lot 1 5.73 2.80 2.20 2.01 2.07 

Lot 2 6.28 3.72 3.32 3.00 2.45 

Lot 3 6.85 3.63 2.92 3.03 3.22 

Lot 4 7.18 3.99 3.85 4.12 4.19 

Tabel 12. Evoluția în dinamică a obstrucție nazale per lot evaluată prin VAS 



 

Figura 11. Evoluția comparativă în dinamică a obstrucției nazale - lotul 1, la care parametrii 

infiltrat eozinofilic și proteina HMGB1 extracelulară pozitivă lipsesc,  prezintă o scădere rapidă (încă de 

la controalele postoperatorii la 1 lună și 3 luni), în final valoarea VAS obstrucție nazală ajunge să fie 

minimă comparativ cu celelalte loturi; loturile 2,3,4 prezintă o evoluție slab favorabilă; cea mai mică 

îmbunătățire se înregistrează în lotul 4, la care există asocierea prezenței infiltratului eozinofilic cu 

HMGB1 pozitiv; acest lot prezintă cea mai mare valoare a scorului VAS obstrucție la 12 luni, iar scorul 

VAS rămâne relativ constant pe parcursul întregului an. 

Rinoreea 

 Evaluarea evoluției în dinamică a rinoreei la pacienții incluși în studiu arată un parcurs 

asemănător între loturi. Indiferent de lot, deci indiferent de prezența sau absența celor doi parametri 

cheie, evoluția scorului VAS rinoree în dinamică este rapid favorabilă, înregistrând o scădere la o lună 

cu aproximativ 50% la toate loturile. Valorile rămân  relativ constante la 3 și 6 luni, iar la 12 luni, 

valoarea este apropiată, respectiv în jurul valorii de 2,2. Acest parcurs arată faptul că evoluția 

simptomului rinoree nu este influențată de infiltratul eozinofilic sau de prezența HMGB1 extracelular 

(Tabel 13, Figura 12). 

Rinoree  Preop 1L 3L 6L 12L 

Lot 1 3.83 2.03 1.75 2.00 2.22 

Lot 2 4.75 2.89 2.26 2.15 2.46 

Lot 3 3.82 2.16 2.05 2.10 2.21 

Lot 4 5.15 3.21 2.98 2.53 2.38 

Tabel 13. Evoluție în dinamică a rinoreei per lot evaluată prin VAS- evoluția este rapid favorabilă 

indiferent de lot, la 12 luni toți pacienții înregistrează scoruri minime (medie= 2,2) 



      

 

Figura 12. Evoluția comparativă în dinamică a rinoreei: indiferent de lot, evoluția scorului VAS 

rinoree în dinamică este rapid favorabilă, înregistrând o scădere la o lună cu aproximativ 50% la toate 

loturile. Valorile rămân  relativ constante la 3 și 6 luni, iar la 12 luni, valoarea este apropiată, respectiv 

în jurul valorii de 2,2. 

Tulburări de miros 

 Evaluarea funcției olfactive la pacienții incluși în studiu arată că acest parametru a avut o 

evoluție diferită în funcție de lot. Toate loturile înregistrează îmbunătățiri ale mirosului evaluate prin 

scorul VAS în dinamică, însă în finalul celor 12 luni, lotul 4 prezintă cea mai mică rată de ameliorare 

(35% în lotul 4, 43% în lotul 3 și 53% în lotul 2, comparativ cu lotul 1, la care scăderea la 12 luni a fost 

cu 57%). Concluzia evaluării funcției olfactive în dinamică este aceea că prezența infiltratului 

eozinofilic în asociere cu proteina HMGB1 extracelulară influențează rata de îmbunătățire a mirosului. 

Funcția olfactivă este parametrul clinic care se îmbunătățește cel mai greu, în lotul 4, valoarea VAS 

miros la 12 luni este dublă față de loturile 1 și 2. Lotul 3 are o evoluție intermediară (Tabel 14 și Figura 

13) 

Tulburari de miros Preop 1L 3L 6L 12L 

Lot 1 5.13 2.80 2.10 2.00 2.20 

Lot 2 6.05 3.80 3.04 2.58 2.81 

Lot 3 6.12 3.72 3.04 3.14 3.47 

Lot 4 7.45 4.68 3.84 4.59 4.85 

Tabel 14.  Evoluție VAS miros în dinamica- cea mai bună evoluție se înregistrează în lotul 1, scăzând 

progresiv către lotul 4, cu cea mai mică rată de ameliorare 



 

Figura 13. Evoluția comparativă în dinamică a tulburărilor de miros: toate loturile înregistrează 

îmbunătățiri ale mirosului, însă la finalul celor 12 luni, lotul 4 prezintă cea mai mică rată de ameliorare 

(35% în lotul 4, 43% în lotul 3 și 53% în lotul 2, comparativ cu lotul 1, la care scăderea la 12 luni a fost 

cu 57%); în lotul 4, valoarea VAS miros la 12 luni este dublă față de loturile 1 și 2. Lotul 3 are o 

evoluție intermediară.  

 

EVOLUȚIA ÎN DINAMICĂ A MODIFICĂRILOR ENDONAZALE APRECIATĂ PRIN 

SCORUL ENDOSCOPIC NAZAL 

 Evoluția scorului endoscopic nazal per lot relevă diferențe semnificative. Se observă o 

ameliorare rapidă a acestuia în lotul 1, ajungând în luna 12 să aibă o valoare cu 66% mai mică. În 

loturile 2 și 3, evoluția este asemănătoare, îmbunătățirea la 12 luni fiind de 60% în lotul 2 și 56% în lotul 

3. În cazul lotului 4 se remarcă o scădere mai mică comparativ cu celelalte loturi (54%). Datorită 

valorilor preoperatorii diferite în funcție de lot, evaluarea procentelor nu oferă foarte multe informații, 

însă în valoare absolută, scorul endoscopic nazal este cu aproximativ o treime mai mare la lotul 4 față de 

lotul 1, ceea ce arată o influență importantă a infiltratului eozinofilic și a proteinei HMGB1 asupra 

modificărilor endonazale (Tabel 15, Figura 14). 

Tabel 15.  Evoluție scor endoscopic nazal în dinamică 

Scor 

endoscopic 

Preop 1L 3L 6L 12L 

Lot 1 14.33 5.69 4.73 4.30 4.84 

Lot 2 14.90 6.81 5.60 5.12 5.87 

Lot 3 14.44 6.54 6.03 6.18 6.42 

Lot 4 15.84 7.50 6.47 6.05 7.20 



 

Figura 14. Evoluția comparativă în dinamică a scorului endoscopic nazal: evaluarea procentelor nu 

oferă foarte multe informații, însă în valoare absolută, scorul endoscopic nazal este cu aproximativ o 

treime mai mare la lotul 4 față de lotul 1, ceea ce arată o influență importantă a infiltratului eozinofilic și 

a proteinei HMGB1 asupra modificărilor endonazale. 

 

ANALIZA CORELAȚIONALĂ DINTRE FACTORII HISTOPATOLOGIC ȘI 

IMUNOHISTOCHIMIC ȘI PARAMETRII CLINICO-PARACLINICI 

 

 Prin compararea succesivă a celor doi parametri HP și IHC, atât preoperator, cât și 

postoperator, am observat diferențe semnificative între aceștia raportat la evoluția bolii. În continuare 

am efectuat o analiză a variabilității acestor parametri, pentru a stabili fezabilitatea lor în contextul clinic 

și diagnostic. Astfel am evaluat gradul de corelație între HMGB1, infiltratul eozinofilic și evoluția bolii 

exprimată prin VAS și scorul endoscopic nazal. Au existat corelații importante între parametrii 

principali urmăriți în studiul nostru (infiltrat eozinofilic și HMGB1 extracelular) și diferiți indici VAS 

urmăriți (obstrucție nazală, tulburări de miros, rinoree), precum și scorurile la endoscopiile nazale 

secvențiale efectuate. Astfel s-a realizat o analiză statistică folosind indicele de corelație p Spearman, 

prin acesta încercând să se evidențieze raportul dintre variabile, precum și explicarea interrelaționării 

acestora. Analizând toate corelațiile semnificative s-a urmărit identificarea variabilelor cu caracter 

predictiv. Nivelul de semnificație, în ceea ce privește variabilele predictor (HMGB1 extracelular și 

infiltratul eozinofilic) în raport cu parametrii VAS și scorul endoscopic, are o valoare p<0,05, fiind astfel 

considerați coeficienți cu semnificație statistică (Tabel 16). 

 



 HMGB1 Infiltrat eozinofilic 

Infiltrat eozinofilic    ρ 

Val p 

0.25 

0.02 
- 

Varsta    ρ 

Val p 

-0.13 

0.24 

-0.23 

0.03 

Obstr Pre ρ 

Val p 

0.34 

0.002 

0.23 

0.03 

Obstr 1L ρ 

Val p 

0.29 

0.007 

0.44 

< 0.001 

Obstr 3L ρ 

Val p 

0.48 

< 0.001 

0.55 

< 0.001 

Obstr 6L ρ 

Val p 

0.57 

< 0.001 

0.51 

< 0.001 

Obstr 12L ρ 

Val p 

0.60 

< 0.001 

0.46 

< 0.001 

Rinoree Pre ρ 

Val p 

0.51 

< 0.001 

0.55 

< 0.001 

Miros Pre ρ 

Val p 

0.51 

< 0.001 

0.55 

< 0.001 

Miros 1L ρ 

Val p 

0.57 

< 0.001 

0.62 

< 0.001 

Miros 3L ρ 

Val p 

0.60 

< 0.001 

0.62 

< 0.001 

Miros 6L ρ 

Val p 

0.66 

< 0.001 

0.54 

< 0.001 

Miros 12L ρ 

Val p 

0.61 

< 0.001 

0.46 

< 0.001 

Endo Pre ρ 

Val p 

0.35 

0.001 

0.33 

0.003 

Endo 1L ρ 

Val p 

0.38 

< 0.001 

0.29 

0.008 

Endo 3L ρ 

Val p 

0.49 

< 0.001 

0.46 

< 0.001 

Endo 6L ρ 

Val p 

0.630 

< 0.001 

0.53 

< 0.001 

Endo 12L ρ 

Val p 

0.52 

< 0.001 

0.40 

< 0.001 

Recidiva 12L ρ 

Val p 

0.55 

< 0.001 

0.16 

0.14 

Tabel 16. Corelații între HMGB1 extracelular-infiltratul eozinofilic și parametrii clinico-

paraclinici urmăriți: se constată că prezența infiltratului eozinofilic și a HMGB1 extracelular se 

corelează pozitiv cu factorii clinici evaluați prin VAS, foarte puternic cu obstrucția nazală, rinoreea și 

mirosul preoperatorii (p<0.01), ceea ce arată faptul că prezența acestora este asociată cu o 

simptomatologie exacerbată înaintea intervenției chirurgicale. Prezența infiltratului eozinofilic și a 



HMGB1 extracelular la nivelul mucoasei ar putea constitui un factor cauzal al acestor 

simptome.Totodată, ambii parametri se corelează pozitiv cu valoarea VAS obstrucție nazală și miros în 

dinamică, în toate momentele controalelor postoperatorii, ceea ce arată că o evoluție nefavorabilă ar 

putea fi influențată de prezența celor doi parametri cardinali analizați la nivelul mucoasei. Din punct de 

vedere paraclinic, există corelații între aspectul endoscopic preoperator, precum și la 1, 3, 6 și 12 luni și 

ambii parametri, susținând o eventuală influență a acestora ca factori predictivi negativi în evoluția 

afecțiunii. HMGB1 extracelular se dovedește a se corela pozitiv, având o puternică semnificație 

statistică, cu recidiva înregistrată la 12 luni în cadrul loturilor. Astfel putem concluziona că HMGB1 

extracelular pozitiv poate fi incriminat ca factorul  de predicție negativ în ceea ce privește recidiva. 

 Ca urmare a demonstrării existenței corelațiilor între parametrii de predicție și cei clinico-

paraclinici, s-au investigat interacțiunile între aceștia. Pentru a face mai ușoară analiza s-au grupat 

parametrii câte cinci. Și în această situație indicele de corelație folosit a fost ρ Spearman, având în 

vedere faptul că foarte mulți parametri au fost variabile de tip ordinal. Se observă că există corelații între 

parametri (cele mai importante fiind între alergie la AINS vs obstrucție nazală preoperatorie (p=0,02) și 

între HMGB1 vs obstrucție nazală preoperatorie (p=0,002). Acest lucru arată că existența unui scor VAS 

mare pentru obstrucția nazală preoperatorie este frecvent întâlnit la pacienții cu alergie la AINS sau la 

cei la care proteina HMGB1 extracelulară este pozitivă și acești pacienți prezintă o evoluție 

nefavorabilă. Asocierea acestor factori ar putea constitui baza pentru realizarea unui scor mixt clinic și 

paraclinic, în vederea predicției evoluției bolii (Tabel 17). 

 Mediu Urban Sex M Al AINS HMGB1 EC Obstr. PreOp 

Mediu  U    ρ 

Val p 

1.00 

- 

-0.09 

0.37 

-0.04 

0.68 

-0.05 

0.66 

0.17 

0.13 

Sex  M     ρ 

Val p 

-0.09 

0.37 

1.00 

- 

-0.06 

0.59 

0.12 

0.26 

0.17 

0.13 

Al AINS    ρ 

Val p 

-0.04 

0.68 

-0.06 

0.59 

1.00 

- 

0.16 

0.15 

0.246 

0.02 

HMGB1   ρ 

Val p 

-0.05 

0.66 

0.12 

0.26 

0.16 

0.15 

1.00 

- 

0.341 

0.002 

Tabel 17. Corelații între parametrii înregistrați- cele mai importante se înregistrează între alergie la 

AINS+obstrucție nazală preoperatorie și între HMGB1+obstrucție nazală preoperatorie; acești factori 

ar putea prezice prin asocierea dintre ei o evoluție nefavorabilă a bolii. 

 În cazul scorului VAS la 3 luni, la 6 luni pentru obstrucție nazală, precum și a scorului VAS 

pentru rinoree preoperator, la 1 lună și la 3 luni, se corelează toți parametri. Pacienții care prezintă valori 

preoperatorii VAS mari, au o evoluție mai puțin favorabilă, păstrând scoruri mari și pe parcursul 



urmăririi în dinamică. Acest lucru arată că o severitate preoperatorie crescută se asociază cu o evoluție 

negativă (Vezi Tabel 18). 

 Obstr 3L Obstr 6L Rinoree PreOp Rinoree 1L Rinoree 3L 

Obstr 3L    ρ 

Val p 

1.00 

- 

0.80 

< 0.001 

0.45 

< 0.001 

0.46 

< 0.001 

0.30 

0.006 

Obstr 6L     ρ 

Val p 

0.80 

< 0.001 

1.00 

- 

0.48 

< 0.001 

0.65 

< 0.001 

0.25 

0.02 

Rinoree Pre   ρ 

Val p 

0.45 

< 0.001 

0.48 

< 0.001 

1.00 

- 

0.65 

< 0.001 

0.42 

< 0.001 

Rinoree 1L  ρ 

Val p 

0.46 

< 0.001 

0.65 

< 0.001 

0.65 

< 0.001 

1.00 

- 

0.65 

< 0.001 

Tabel 18. Corelații între factorii monitorizați pentru evoluție negativă- toți parametrii au fost corelați. 

  În cazul scorului VAS preoperator la 1 lună, 3 luni, 6 luni pentru miros, precum și a scorului 

endoscopic nazal preoperator se corelează toți parametri. Pacienții care prezintă o valoare  mare VAS 

preoperatorie pentru miros, vor avea valori mari și la controalele de 3, 6 și 12 luni. De asemenea, 

înregistrarea unui scor endoscopic mare preoperator este predictor pentru o evoluție negativă, evaluată în 

dinamică prin recalcularea scorului la controalele ulterioare. Valoarea recalculată este corespunzător mai 

mare cu cât scorul anterior a fost mai mare (Vezi Tabel 19). 

 Miros PreOp Miros 1L Miros 3L Miros 6L Endo PreOp 

Miros Pre    ρ 

Val p 

1.00 

- 

0.88 

< 0.001 

0.82 

< 0.001 

0.69 

< 0.001 

0.48 

< 0.001 

Miros 1L     ρ 

Val p 

0.88 

< 0.001 

1.00 

- 

0.93 

< 0.001 

0.82 

< 0.001 

0.57 

< 0.001 

Miros 3L   ρ 

Val p 

0.82 

< 0.001 

0.93 

< 0.001 

1.00 

- 

0.91 

< 0.001 

0.59 

< 0.001 

Miros 6L  ρ 

Val p 

0.69 

< 0.001 

0.82 

< 0.001 

0.91 

< 0.001 

1.00 

- 

0.52 

< 0.001 

Tabel 19. Corelații între parametrii clinico-paraclinici monitorizați pentru evoluție negativă- toți 

parametri au fost corelați. 

 

EVALUAREA GRADULUI DE PREDICȚIE AL PARAMETRILOR HISTOPATOLOGIC ȘI 

IMUNOHISTOCHIMIC ÎN APRECIEREA RISCULUI DE RECIDIVĂ LA PACIENȚII CU 

RINOSINUZITĂ CRONICĂ CU POLIPI NAZALI 

 

  Unul dintre scopurile principale ale studiului doctoral a fost acela de a identifica factorii care 

pot prezice apariția recidivei. În urma analizei statistice s-a constatat că cea mai mare rata de recidivă se 

înregistrează în lotul 4, ceea ce demonstrează că asocierea prezenței infiltratului eozinofilic cu valoarea 



pozitivă a proteinei HMGB constituie un factor predictiv pentru apariția recidivelor. Așadar, numărul de 

recidive apărute la 12 luni postterapeutic este diferit în funcție de lot, încât în lotul 1 s-a identificat o 

recidivă (3%) , în lotul 2 se observă că la 12 luni, s-au identicat două recidive, în total 2/32 de pacienți 

prezintă recidivă (6.25%), în lotul 3 se observă că, la 12 luni apare o recidivă, în total 1/9 pacienți (11%) 

și în lotul 4 apar 5 recidive la 12 luni, în total 5/26 (19.23%)(Tabel 20). Rata de recidivă per total, în 

studiul nostru a atins procentul de 11%.  

Lot Pacienți la Risc Număr de recidve la 12 luni Procent recidivă 

1 15 1 3% 

2 32 2 6.25% 

3 9 1 11% 

4 26 5 19.23% 

Tabel 20.  Număr de recidive per lot  la 12 luni  

 Pe lângă factorii predictivi identificați anterior (HMGB1 extracelular (Odds Ratio 12.35) și 

existența alergiei la AINS (Odds ratio 3.46), alți factori care prezic apariția recidivei la 12 luni sunt VAS 

obstrucție nazală la 6 luni (Odds Rațio 40), scor endoscopic nazal la 6L (Odds ratio 6.42), VAS miros la 

6L (Odds ratio 4.48), VAS miros la 3L (Odds ratio 1.94), VAS obstrucție nazală la 3 luni (Odds ratio 

2.17), VAS miros 1l (Odds ratio 1.75), VAS rinoree preoperatorie (Odds ratio 2.057), VAS miros 

preoperator (Odds ratio 2.057) și scor endoscopic nazal la 3L (Odds ratio 1.86) (Tabel 21). 

Variabila Β S.E Valoare p 
Exp (β) 

Odds Ratio 

IC95% ptr 

Exp (β) 

Varsta 0.00225 0.0187 0.9045 0.998 0.96 la 1.03 

Mediu Urban 0.4515 0.3094 0.1445 2.467 0.73 la 8.29 

Sex Masculin 0.3496 0.3109 0.2607 2.012 0.59 la 6.80 

Astm + 0.1175 0.2666 0.6595 1.265 0.44 la 3.59 

Alergie AINS (+) 0.6209 0.2775 0.0253 3.462 1.16 la 10.27 

Alergie Altele (+) -0.2193 0.5640 0.6973 0.645 0.07 la 5.88 

Fumator 0.2387 0.2645 0.3667 1.612 0.57 la 4.54 

Infiltrat eozinofilic 0.981 0.684 0.151 2.667 0.69 la 10.18 

HMGB1 1 extracel 2.514 0.686 0.0001 12.351 3.21 la 47.23 

Rinita Alergica 0.2351 0.3340 0.4814 1.600 0.43 la 5.92 

Obstructie PreOp 0.4042 0.2306 0.0796 1.498 0.95 la 2.35 

Obstructie 1L 0.0425 0.2458 0.8627 1.043 0.64 la 1.68 



Obstructie 3L 0.7791 0.3059 0.0109 2.179 1.19 la 3.96 

Obstructie 6L 3.6894 1.0364 0.0004 40.019 5.25 la 308.08 

Rinoree PreOp 0.7212 0.2482 0.0037 2.057 1.26 la 3.34 

Rinoree 1L 0.3789 0.2146 0.0775 1.461 0.95 la 2.22 

Rinoree 3L 0.3210 0.2882 0.2653 1.378 0.78 la 2.42 

Rinoree 6L 0.1581 0.3459 0.6475 1.171 0.59 la 2.30 

Miros PreOp 0.7212 0.2482 0.0037 2.057 1.26 la 3.34 

Miros 1L 0.5613 0.2002 0.0051 1.753 1.18 la 2.95 

Miros 3L 0.6663 0.2060 0.0012 1.947 1.30 la 2.91 

Miros 6L 1.5007 0.3824 < 0.0001 4.485 2.11 la 9.49 

Endoscopie PreO 0.2277 0.1859 0.2206 1.256 0.87 la 1.80 

Endoscopie 1L 0.1502 0.2644 0.5699 1.162 0.69 la 1.95 

Endoscopie 3L 0.6256 0.2210 0.0046 1.869 1.21 la 2.88 

Endoscopie 6L 1.8598 0.5046 0.0002 6.422 2.38 la 17.26 

Tabel 21. Analiza importanței factorilor studiați în predicția recidivei- cei mai importanți sunt HMGB1 

extracelular, alergie la AINS, VAS obstrucție nazală la 6 luni, scor endoscopic nazal la 6L, VAS miros 

6L, VAS miros la 3L, VAS obstrucție nazală la 3 luni, VAS miros 1l, VAS rinoree preoperatorie, VAS 

miros preoperator și scor endoscopic nazal la 3L 

 În continuare s-a folosit o analiză multivariată folosind ca model tot o regresie logistică în 

model păstrându-se HMGB1 extracelular și infiltratul eozinofilic (având în vedere scopul cercetării) 

precum și faptul că există corelații importante între HMGB1 extracelular, infiltrat eozinofilic și 

variabilele VAS urmărite precum și scorul endoscopic nazal. Se observă că valoarea HMGB1 este un 

important factor de risc pentru recidivă (p < 0.01). Trecerea de la grupul cu infiltrat non-eozinofilic la 

cel cu infiltrat eozinofilic se asociază cu risc de 1.5 ori mai mare, dar în acest caz nu avem suficiente 

dovezi pentru a afirma că efectul are semnificație statistică (p > 0.05). (Tabel 22) 

Variabila Β S.E Valoare p 
Exp (β) 

Odds Ratio 

IC95% ptr 

Exp (β) 

Infiltrat eozinofilic 0.451 0.806 0.576 1.570 0.32 la 7.61 

HMGB1 extracelular 1.223 0.301 < 0.00001 3.399 1.88 la 6.13 

Intercept -3.310 0.869 < 0.00001 - - 

Tabel 22. Importanța HMGB1 și a infiltratului eozinofilic în apariția recidivei- valoarea HMGB1 

este un important factor de risc pentru recidivă (p < 0.01), însă valoarea infiltratului eozinofilic în 

recidivă nu atinge semnificație statistică 



  S-a analizat ulterior performanța modelului nostru (cât de bine clasifică pacienții în raport cu 

recidiva la 12L). La început s-a analizat performanța pe lotul de pacienți. Performanța unui model de 

clasificare trebuie analizată și pe alt lot de pacienți, diferit de acela pe care a fost construit (până la urmă 

suntem interesați mai ales de identificarea pacienților cu risc de recidivă la 12 luni pe viitoarele loturi de 

pacienți). Pentru că numărul de pacienți din lot nu a fost foarte mare, nu s-a putut diviza lotul de pacienți 

în 2 subloturi (unul de “training” pe care să construim modelul și altele de testare pe care să verificăm 

performanțele modelului). De aceea s-a decis să se folosească o procedură de cross-validare, prin 

împărțirea pacienților în 10 subgrupuri, construirea modelului pe 9 din aceste subgrupuri și verificarea 

pe al 10-lea subgrup. 

 Analizând performanța modelului pe întregul lot de pacienți din cei 73 de pacienți fără recidva 

56 au fost identificați corect (specificitate de 73.0%) iar din cei 9 pacienți cu recidivă 6 au fost corect 

identificați (sensibilitate de 84.20%) rata de eroare totală fiind de 25%. 

 S-a construit o curbă ROC (“Receiver Operating Characteristics”) pentru acest model ce 

sugerează că performanța modelului a fost bună, dacă folosim lotul inițial de pacienți ca lot de training și 

de testare. La cross-validare eroarea a fost de 47.11%. (Figura 15). 

 

 

Figura 15. Analiza specificității și sensibilității predicției, atunci când se folosesc ambii factori 

analizați (HMGB1extracelulară pozitivă și infiltratul eozinofilic) (sensibilitate 84.20%  și 

specificitate de 73.00%) 

  Ulterior s-a construit un model care folosește ca predictor doar HMGB1 extracelular. 

Performanța modelului pe lotul inițial a fost identică cu cea a modelului care conținea și predictorul 



eozinofile (84.20% sensibilitate, 73.00% specificitate). Eroarea la cross-validare a fost 46.10% (ușor mai 

scăzută față de modelul anterior) (Figura 16). 

Variabila Β S.E Valoare p 
Exp (β) 

Odds Ratio 

IC95% ptr 

Exp (β) 

HMGB1 Val 1.248 0.298 < 0.00001 3.483 1.94 la 6.24 

Intercept -2.997 0.630 < 0.00001 - - 

Tabel 23. Analiza specificității și sensibilității predicției, atunci când se folosește ca factor analizat 

doar HMGB1 (sensibilitate 84.20%  și specificitate de 73.00%) 

 

 

 Devianta modelului a fost următoarea : 

 

Variabila 
Grade 

Libertate 
Devianta 

Grade Libertate 

reziduale 

Devianta 

Reziduala 

Pr > |χ²| 

(val p) 

NULL - - 81 14.598 - 

HMGB1 Val 1 4.4831 80 10.114 < 0.00001 

 

Figura 16. Performanța modelului pe lotul inițial a fost identică cu cea a modelului care conținea 

și predictorul eozinofile (84.20% sensibilitate, 73.00% specificitate, 46.10% rata de eroare). 

 

DISCUȚII 

Tema abordată este de mare actualitate în contextul în care RSC cu polipi nazali reprezintă în 

continuare o patologie intens dezbătută în literatura de specialitate, atât în ceea ce priveşte mecanismul 



etiopatogenic, cât şi abordarea terapeutică. În ultimii ani s-au îmbunătățit considerabil informațiile 

referitoare la mecanismele implicate în patogeneza acestei afecțiuni. Actualmente, existenţa unei 

disfuncţii în mecanismele de reglare a unei largi palete de markeri inflamatori, a fost stabilită ca fiind 

una dintre cele mai importante căi patogenice, teorie susţinută de un număr mare de studii 

histopatologice, imunohistochimice şi imunologice [1,2]  

Pornind de la ideea că polipoza nazală prezintă o evoluție complexă și incertă, ne-am propus 

prin studiul nostru să cercetăm identificarea unor elemente noi cu valoare  predictivă în raport cu 

evoluția bolii și recidiva, precum și testarea  puterii statistice individuale sau  în asociere a acestora,  în 

vederea  elaborării unui scor predictiv. Scopul depistării acestor factori de predicție este acela al 

identificării și selectării pacienților cu risc crescut, pentru adaptarea corespunzătoare  a tratamentului. În 

cadrul studiului nostru am evaluat modul în care exprimarea HMGB1 extracelular şi prezența 

eozinofiliei tisulare se integrează în relaţia cu evolutia polipozei nazale.  

În vederea realizării acestor deziderate am analizat potențialul predictiv atât în evoluția bolii, 

cât și în recidivă al acestor parametri, ambii decelați din probele biopsice prelevate intraoperator, care au 

constituit materialul pentru realizarea celor patru loturi de studiu.  

  O primă direcție a studiului nostru s-a orientat spre stabilirea rolului celor doi parametri în 

evaluarea severității polipozei nazale. A doua direcție a fost reprezentată de stabilirea influenței acestora 

în raport cu recidiva. Primul set de rezultate se referă la analiza valorii predictive a asocierii parametrilor 

studiați în raport cu evoluția clinică cuantificată prin VAS și scorul endoscopic,  iar al doilea set de 

rezultate relevă influența acestor parametri în raport cu recidiva. Se observă, în primul rând că 

parametrii subiectivi se corelează pozitiv cu cei obiectivi, susținând astfel puterea statistică a studiului. 

Valorile preoperatorii ale scorului VAS și ale scorului endoscopic per lot se corelează de asemenea 

pozitiv cu evoluția, în sensul că pacienții din lotul 1(infiltrat non-eozinofilic și HMGB1 extracelular 

negativ) au cea mai bună evoluție evaluată prin dinamica VAS obstrucție nazală, VAS miros și scor 

endoscopic nazal, înregistrând la 12 luni cele mai mici valori, respectiv 2.07±0.16 pentru VAS 

obstrucție nazală, 2.20±0.77 pentru tulburările de miros. Scorul endoscopic nazal a înregistrat o valoare 

de 4.84±0.51. Pacienții din lotul 4 (infiltrat eozinofilic asociat cu HMGB1 extracelular pozitiv) au o 

evoluție nefavorabila, valorile parametrilor amintiți mai sus sunt mai mari la 12 luni comparativ cu 

celelalte loturi (VAS obstrucție nazală: 4.19±1.85, VAS tulburări de miros: 4.85±2.00, iar scorul 

endoscopic nazal a fost de 7.20 ±3.40). Loturile 2 și 3 prezintă o evoluție intermediară. Valoarea VAS 

rinoree nu înregistrează diferențe semnificative între loturi. Astfel, rezultatele studiului arată că la 



momentul diagnosticării (preterapeutic), valorile înregistrate în cele patru loturi pot prezice evoluția 

bolii. 

 Am analizat pe de-o parte valoarea punctuală (în cele patru momente temporale) a scorului 

VAS pentru simptomele urmărite și a scorului endoscopic nazal, precum și curba de evoluție, care a fost 

fundamental diferită între loturi. Pacienții din lotul 1 prezintă o scădere rapidă a VAS pentru toate 

simptomele,  precum și a scorului endoscopic la o lună,  având o evoluție pozitivă până la finalul celor 

12 luni. În schimb, pacienții din lotul 4 prezintă o evoluție lent favorabilă, rămânând cu valori mari ale 

VAS obstrucție și tulburări de miros până la sfârșitul perioadei de urmărire. Loturile 2 și 3 au o evoluție 

intermediară, fiind mai puțin favorabilă în lotul 3(infiltrat non-eozinofilic asociat cu HMGB1 

extracelular pozitiv) față de lotul 2 (infiltrat eozinofilic și HMGB1 extracelular negativ). Importanța 

informațiilor oferite de scorul endoscopic rezultă din faptul că modificările endonazale locale observate 

în dinamică exprimă influența celor doi parametri în evoluția polipozei nazale. Faptul că pacienții din 

lotul 4 au prezentat cele mai mari valori, demonstrează astfel rolul agravant al HMGB1 extracelular 

pozitiv asociat cu infiltratul eozinofilic asupra  evoluției polipozei nazale. Raportarea de către pacienții 

din lotul 4 a obstrucției nazale și a tulburărilor de miros ca fiind cele mai supărătoare simptome 

postterapeutic, în urma rezultatelor obținute prin scală de evaluare, susține rolul agravant al celor doi 

parametri în aprecierea severității bolii. 

 În studiul nostru determinarea HMGB1 extracelular și-a dovedit utilitatea atât în aprecierea 

evoluției bolii, cât și în cea a recidivelor. Există un interes deosebit privind studierea căilor de 

semnalizare activate de proteina proinflamatorie HMGB1 şi participarea acesteia în bolile inflamatorii 

cronice, în special a celor asociate cu inflamația eozinofilică [3].  Dovedirea participării proteinei 

HMGB1 în mecanismele moleculare care intervin în patogenia mai multor afecţiuni inflamatorii [3,4], a 

suscitat interesul cercetătorilor pentru determinarea rolului acestei proteine şi în domeniul inflamaţiei 

cronice nazale. Totuşi în domeniul ORL, există o penurie de informaţii cu privire la modul prin care 

HMGB1 induce şi întreţine inflamația. 

 În evoluție, proteina  HMGB1extracelulară pozitivă se corelează cu infiltratul eozinofilic 

(p=0.02), acesta din urmă având rol de predictor negativ pentru evoluție, atât individual, cât și combinat 

cu HMGB1 extracelular. Un studiu recent a confirmat  ipoteza  conform căreia exprimarea proteinei 

HMGB1 este asociată cu prezența infiltratului eozinofilic și contribuie la patogeneza acestei afecțiuni  

împreună cu IL-5, IL-8 și TNF-α [5] . Alt studiu a arătat că nivelul HMGB1 în lichidul de lavaj nazal la 

pacienții cu rinosinuzita cronică, s-a corelat pozitiv cu scorul Lund-Mackay, confirmând astfel teoria 



conform căreia proteina HMGB1 secretată în spațiile intercelulare ale căilor respiratorii superioare 

trebuie luată în considerare ca mediator inflamator asociat cu severitatea bolii [6].  

  Cercetarea noastră evidențiază că proteina HMGB1 extracelulară este un marker de 

prognostic negativ în aprecierea severității polipozei nazale, ceea ce nu a mai fost demonstrat până în 

prezent în niciun alt studiu. Astfel în lotul 4, în care există asociere între HMGB1extracelular pozitiv  și 

infiltratul eozinofilic  prezintă cea mai mare rată de recidivă, precum și evoluția cea mai nefavorabilă, 

cuantificată subiectiv prin urmărirea în dinamică a scorului VAS și obiectiv prin urmărirea în dinamică a 

scorului endoscopic  nazal. Analizând numărul de recidive aferente fiecărui lot, se constată că în lotul 4, 

rata de recidivă a fost de 19,23% la 12 luni, mult superioară celei din oricare dintre celelalte loturi (lotul 

1- 3%, lotul 2- 6,25%, lotul 3- 11%).  Rata totală de recidivă este 11%, respectiv 9/82 pacienți analizați. 

Studiul nostru a arătat că riscul de recidivă și evoluția negativă a bolii sunt semnificativ mai mari la 

pacienții la care se asociază HMGB1 extracelular și infiltratul eozinofilic, ceea ce duce la concluzia că 

acești parametri reprezintă factori de predicție negativă în evoluția polipozei nazale. Ținând cont de 

prezentarea acestor date, pe viitor se impun măsuri speciale prin adaptarea unei conduite diagnostice și 

terapeutice individualizate. 

  Pentru a decela cauza acestei diferențe, s-a urmărit influența mai multor parametri, 

demonstrând că următoarele variabile independente reprezintă factori care influențează apariția 

recidivei, având o putere statistică mare: proteina HMGB1, scorul VAS pentru obstrucție nazală la 6 

luni, scorul endoscopic nazal la 6 luni, scorul VAS pentru miros la 1,3 și 6 luni, VAS rinoree 

preoperatorie, VAS miros preoperator și scorul endoscopic la 3 luni. Dintre aceștia, cel mai important 

este HMGB1, pozitivitatea sa fiind singurul factor comun absolut pentru pacienții din lotul 4. Referitor 

la corelarea comorbidităților  cu recidiva,  am constatat o corelație semnificativă între intoleranță la 

aspirină/ AINS și recidivă. Cu alte cuvinte, pacienții cu intoleranță la AINS  au un risc mai mare pentru 

recidiva. Studiul nostru nu a putut identifica corelații și cu celelalte comorbiditati asociate. 

  Exprimarea proteinei HMGB1extracelulare se corelează pozitiv cu  infiltratul eozinofilic, 

scorul VAS pentru obstrucție nazală, VAS miros și  scorul endoscopic nazal în toate momentele 

analizate, dar cel mai important cu riscul de recidivă evaluat la 12 luni, prezentând o puternică 

semnificație statistică (p<0.0001).  

 Având în vedere asocierea proteinei HMGB1 extracelulare cu un risc crescut de recidivă și o 

evoluție nefavorabilă, o linie de cercetare ulterioară ar putea-o constitui o nouă terapie pentru patologia 

studiată, care să țintească această citokină. Studiile farmacologice de cercetare ar putea fi direcționate 

pentru a căuta noi compuși care scad nivelurile extracelulare ale proteinei, cu scopul de a controla 



procesul inflamator, fără a interfera cu mesagerii de transcripție nucleară. Inhibarea HMGB1 poate fi 

obținută în trei moduri:  1) blocare a  eliberării proteinei HMGB1 de către celulele necrotice și celule 

imune activate; care, cu toate acestea, ar suprima mecanismul prin care se realizează homeostazia 

proteinei în celule, determinând consecințe grave;  2) blocarea receptorilor RAGE, TLR2 și TLR9 cu 

medicamente antagoniste; dar și această propunere este riscantă deoarece receptorii HMGB1 mediază, 

de asemenea, alte efecte ale sistemului imunitar, cum ar fi activitatea antibacteriană și 3) inactivarea 

HMGB1 după eliberarea să în spațiul extracelular, aceasta din urmă fiind considerată cea mai eficientă și 

mai sigură strategie [7]. 

  Un al doilea parametru important analizat este reprezentat de infiltratul eozinofilic. Există 

mai multe căi inflamatorii implicate în polipoza nazală, dar infiltratul eozinofilic joacă un rol critic în 

patogeneză şi severitatea bolii. Eozinofilele contribuie la lezarea mucoasei nazosinusale prin secreția de 

proteine cationice din granulații și eliberarea largă de citokine, factori responsabili  pentru inflamație și 

edem [8,9,10].  

 Cu privire la influența infiltratului eozinofilic în evoluția bolii, rezultatele disponibile până în 

acest moment în literatura de specialitate sunt heterogene, unele dintre acestea susțin puterea predictivă 

în evoluție [11,12], iar altele o infirmă [15,16]. Rezultatul obținut de noi este în concordanță cu studiile 

care susțin valoarea prognostică a infiltratului eozinofilic în evoluția rinosinuzitei cu polipi nazali [12-

14]. În studiul nostru prezența inflitratului eozinofilic nu atinge semnificație statistică pentru predicția 

ratei de recidivă, ceea ce este în discordanță cu unele studii care au arătat că ar detine valoare predictivă. 

Este posibil ca acest rezultat să fie datorat numărului mic de pacienți incluşi în loturile de studiat, ceea 

ce duce la necesitatea unor noi cercetări, efectuate pe loturi extinse. 

 Unele studii [11] au evidenţiat că eozinofilia tisulară poate fi considerată un marker important  

în aprecierea severităţii acestei afecţiuni. Numeroşi autori au argumentat meritele unei scheme de 

clasificare clinică, ce include prezenţa sau absenţa eozinofiliei la pacienţii cu polipoză nazală ca trăsături 

definitorii. Studiile privind rezultatele evoluţiei polipozei nazale au analizat relaţia dintre procesul 

inflamator, severitatea bolii şi prognostic, folosind diferiţi parametri, în încercarea de a descrie sau a 

cuantifica gradul de inflamaţie la nivelul mucoasei [11,12]. Aceşti parametri includ numărul de 

eozinofile din sângele periferic [11] şi infiltratul eozinofilic de la nivelul mucoasei nazale, exprimat ca 

procent din celulele inflamatorii  sau ca un număr absolut de eozinofile pe câmp microscopic [12]. Prin 

intermediul acestor parametri, s-a constatat că gradul de inflamaţie s-a corelat pozitiv cu severitatea 

bolii, folosind diferite criterii subiective şi obiective [11,12]. Există studii care au demonstrat o corelaţie 



a eozinofiliei tisulare din mucoasa nazală cu severitatea bolii măsurată prin CT şi scorurile endoscopice 

nazale [13].  

  Pentru a vedea performanța predicției realizate de cei doi factori principali, am analizat 

specificitatea și sensibilitatea acestora, indiviual și în asociere. Studiul nostru demonstrează că 

performanța izolată a HMGB1 extracelular pozitiv este identică cu cea a asocierii HMGB1 extracelular 

pozitiv-infiltrat eozinofilic (având aceleași procente de sensibilitate și specificitate). 

 Rezultatele noastre ar putea avea o importanță clinică deosebită, deschizând perspectiva 

elaborării unui scor complex de predicție a evoluției și recidivei, folosind parametri histopatologici și 

imunohistochimici. Elaborarea unui astfel de scor ar putea determina pe viitor abordul diferit al 

pacienților evaluați postoperator, în vederea individualizării tipului și duratei terapiei care le va fi 

administrată. O evoluție diferențiată în funcție de parametrii analizați, ar putea reduce necesarul 

corticoterapiei postoperatorii sau ar putea sugera nevoia unui tratament mai agresiv în loturile la care se 

asociază factori predictivi negativi. Aceasta ar putea reduce rata recidivelor, necesitatea reintervențiilor 

chirurgicale, cu ameliorarea considerabilă a calității vieții pacientului. Inhibarea HMGB1 ar putea fi o 

țintă terapeutică eficientă și inovatoare pentru pacienții cu boli cronice inflamatorii ale mucoasei nazale. 

 Așadar, pacienții care prezintă asocierea dintre HMGB 1 extracelular pozitiv și infiltratul 

eozinofilic sunt expuși unui risc mai mare pentru dezvoltarea recidivelor după o intervenție chirurgicală 

pentru polipoza nazală. În baza informațiilor obținute, putem susține că acești pacienți au nevoie de 

consiliere preoperatorie, terapie individualizată și o urmărire mai vigilentă după o intervenție 

chirurgicală. 

 Analizând datele existente în literatură, putem susține ideea ca lucrarea noastră reprezintă, 

pentru momentul actual al cercetării, o noutate, demonstrând rolul proteinei HMGB1extracelulare și al 

infiltratului eozinofilic ca factori de predicție negativi în aprecierea evoluției polipozei nazale precum și 

a apariției recidivei.  

   

CONCLUZII 

1. Rinosinuzitele cronice cu polipi nazali reprezintă o entitate patologică cu o frecvență și 

incidență în creștere, precum și cu mecanisme fiziopatologice insuficient elucidate în ciuda 

preocupării intense a lumii medicale din ultimele decade. 

2. Tratamentul acestor pacienți are uneori rezultate dezamăgitoare, recidivele fiind foarte 

frecvente, în ciuda tratamentului medicamentos și chirurgical. 



3. Nu s-a remarcat o diferență semnificativă în evoluția pe termen lung sau rata recidivelor, la 

pacienții cu etiologie alergică a acestor afecțiuni comparativ cu cei la care există 

mecanisme inflamatorii non-alergice. 

4. Niciunul dintre scorurile validate de literatura internațională (scorul CT Lund Mackay, 

scorul endoscopic nazal) nu pot reprezenta factori predictivi pentru evoluția rinosinuzitei 

cronice cu polipi nazali sau pentru recidiva postterapeutică. 

5. Scopul tezei de doctorat a fost evaluarea valorii predictive a parametrilor histopatologici 

(scorul histopatologic) și a proteinei proinflamatorii HMGB1 extracelulare în evoluția 

rinosinuzitei cronice cu polipi nazali și recidivele postterapeutice.  S-a pornit de la premisa 

că modificările histopatologice (infiltratul inflamator, neoangiogeneza, fibroza și 

hiperplazia epitelială) reliefează cel mai elocvent gravitatea bolii, iar proteinele 

proinflamatorii constituie cheia mecanismelor fiziopatologice  ale bolii și implicit ale 

identificării moleculelor terapeutice adecvate. 

6. Evaluarea simptomatică preoperatorie  subiectivă prin scorul VAS arată că pacienții la care 

există asocierea dintre infiltatul non-eozinofilic și HMGB1 extracelular negativ (lotul 1), 

prezintă cel mai mic grad de percepere conștientă a obstrucției nazale (5.73±1.10) și a 

tulburărilor olfactive (5.13±1.01). Pacienții din loturile 2 (asocierea infiltratului eozinofilic 

cu HMGB1 extracelular negativ ) și 3 (asocierea infiltratului non-eozinofilic cu HMGB1 

extracelular pozitiv) prezintă valori intermediare ale VAS pentru cei doi parametri, în timp 

ce în lotul 4 (asocierea infiltratului eozinofilic cu HMGB1 extracelular pozitiv) se 

înregistrează valori maxime pentru obstrucție nazală-(7.18±1.00), pentru tulburări de 

miros-(7.45±0.87). Acest lucru arată că pacienții la care se asociază infiltratul eozinofilic și 

proteina HMGB1 extracelulara pozitivă au cea mai severă simptomatologie preoperatorie. 

Predictiv acești pacienți din lotul 4 de studiu au evoluție trenantă, cu amendarea dificilă a 

simptomelor la tratamentul medicamentos și recidive frecvente după intervențiile 

chirurgicale. 

7. Evaluarea preoperatorie urmărită prin scorul endoscopic este în consens cu rezultatele 

evaluării subiective. Rezultatele obținute de mine arată că există o diferență semnificativă 

statistic (p=0.0074) între scorul endoscopic la lotul 4 (infiltrat eozinofilic și 

HMGB1extracelular pozitiv), și lotul 1(infiltrat eozinofilic și HMGB1 extracelular 

negativ). 



8. În concordanță cu parametrii histopatologici și imunohistochimici din loturile analizate, și 

scorul VAS se modifică în dinamică. Am analizat acest scor postoperator (pacienții au 

completat din nou scala vizual analogică a simptomelor) și am constatat că pentru doi din 

cei trei parametri urmăriți (obstrucție nazală și tulburări de miros) evoluția este 

semnificativ mai bună la lotul 1 cu parametrii histopatologici negativi. Cum era de așteptat 

pacienții din lotul 4 au modificări mici ale scorului simptomatic iar cei din loturile 2 și 3 

intermediare. 

9. Urmărirea obiectivă a pacienților prin scorul endoscopic este în concordanță cu evoluția 

simptomatologiei, arătând că există o diferență semnificativă statistic între loturi privind 

evoluția postoperatorie la 12 luni. În lotul 4, valoarea scorului endosopic este de 7.20 ±3.40 

față de cel din lotul 1 (respectiv, 4.84 ±0.51), ceea ce demonstrează o relație de cauzalitate 

între prezența inflitratului eozinofilic și proteina HMGB1 pozitivă extracelular și evoluția 

nefavorabilă a pacienților cu rinosinuzită cronică cu polipi nazali. 

10.  Rezultatele cercetării doctorale arată că prezența infiltratului inflamator eozinofilic în 

polipii nazo-sinuzali constituie un factor predictiv pentru evoluția nefavorabilă a 

pacientului (simptomatic și endoscopic) dar în mod surprinzător nu și pentru apariția 

recidivei la acești pacienți (p>0.05). 

11.  Prezența HMGB1 extracelular este un factor predictiv important pentru aprecierea 

evoluției proaste a pacienților cu rinosinuzită cronică cu polipi nazali, având o semnificație 

statistică puternică (p< 0.0001) și o sensibilitate bună (84.20%). În ceea ce privește apariția 

recidivei la 12 luni, semnificația sa statistică este deasemenea clară în sensul în care 

prezența proteinei proinflamatorii extracelular se asociază cu o rată de recidivă mai mare 

12.  Alt factor cu valoare predictivă pentru apariția recidivei la 12 luni este existența alergiei la 

antiinflamatoare nesteroidiene (p< 0,05). Pacienții cu triada Samter au în general o evoluție 

nesatisfăcătoare cu repetate reacutizări și recidive polipoase uneori chiar după repetate 

intervenții chirurgicale. 

13.  Ținând cont de rezultatele studiului nostru care au evidențiat sensibilitate și specificitate 

relativ crescută în aprecierea severității postterapeutice a polipozei nazale, considerăm că 

asocierea celor doi parametri principali (HMGB1 și infiltratul eozinofilic) poate fi folosită 

ca model în anticiparea evoluției acestei patologii. 

14.  Prezenta cercetare ne-a permis punctarea unor aspecte importante în contextul orientării 

diagnostice și a optimizării actului medical. În acest sens, datele studiului nostru au 



demonstrat faptul că evaluarea asocierii a doi parametri histopatologici mărește substanțial 

valoarea predictivă. Diferențele de evoluție pre și postterapeutic, au permis stratificarea  

pacienților  în funcție de valoarea predictivă a celor doi parametri urmăriți  astfel: 

 prognostic favorabil- pacienții care au prezentat asocierea dintre infiltrat non-

eozinofilic și HMGB1 extracelular negativ; 

 prognostic intermediar - pacienții care au prezentat următoarele asocieri – infiltrat 

eozinofilic și HMGB1 extracelular negativ și infiltrat non-eozinofilic și HMGB1 

extracelular pozitiv; 

 prognostic nefavorabil- pacienții care au prezentat asocierea dintre HMGB1 

extarcelular pozitiv și infiltratul eozinofilic. 

15. Următorul pas în îmbunătătirea prognosticului acestor pacienți este identificarea și 

producerea pe scară largă a unui produs chimic de sinteză cu proprietăți antiinflamatorii care 

să blocheze proteina proinflamatorie HMGB1 și eozinofilul. 
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