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INTRODUCERE
Prevalența actuală a cancerului cutanat este alarmantă [223], în Statele Unite peste o
treime din cazurile de cancer sunt de cancere cutanate nonmelanom [379]. Când sunt
detectate și tratate precoce carcinoamele scuamoase au o rată de vindecare de 95% [52]. Cu
toate acestea, în cazul în care sunt neglijate pot provoca distrucții tisulare locale și pot
metastaza [10]. Mai mult decât atât, la un interval de timp de 3 ani de la diagnosticul inițial,
riscul cumulat de a dezvolta o a doua leziune este de aproximativ 18% [419].
Multe dintre decesele datorate bolii pot fi prevenite prin tratarea celei mai precoce
manifestări a carcinomului scuamos, respectiv a keratozei actinice. O keratoza actinică poate
regresa, poate persista, sau poate progresa spre carcinomul scuamos, fiind imposibil de
apreciat evoluția individuală a fiecarei leziuni. Conform Academiei Americane de
Dermatologie, [113] se estimează că 60% dintre persoanele cu vârsta de peste 40 de ani au
cel putin o keratoză actinică. Deși se estimează că doar 0,1-10% din keratozele actinice pot
progresa spre carcinomul scuamos, prezența lor servește ca indicator pentru a identifica
gradul de risc al populaŃiei de a dezvoltarea afecțiuni datorate expunerii la radiațiile solare,
cum este și carcinomul scuamos [84].
Gestionarea keratozei actinice este dificilă, deoarece este dificil de diferențiat clinic
keratoza actinică de carcinomul scuamos. Prin urmare, examenul histopatologic este esențial
pentru clinicieni atunci când se afla în imposibilitatea de a identifica în mod clar natura
leziunii.
Prezentul studiu își propune o evaluare complexă a leziunilor precursoare și
carcinoamelor

scuamoase

cutanate,

clinico-epidemiologică,

histopatologică

și

imunohistochimică, cu scopul selectarii unor markeri specifici în identificarea leziunilor cu
risc de progresie şi metastazare.
Cuvinte cheie: leziuni precursoare carcinoamelor scuamoase cutanate, carcinom
scuamos cutanat, keratoză actinică, boala Bowen, imunohistochimie, factori prognostici.

CAPITOLUL I. EPIDEMIOLOGIA LEZIUNILOR PRECURSOARE ȘI A CARCINOAMELOR
SCUAMOASE CUTANATE- Acest capitol selectează din literatura de specialitate date privind
incidența la nivel mondial a leziunilor precursoare și a carcinoamelor scuamoase cutanate.
CAPITOLUL

II.-

FACTORI

DE

RISC

AI

LEZIUNILOR

PRECURSOARE

ȘI

CARCINOAMELOR SCUAMOASE CUTANATE prezintă date privind factorii de risc implicați

în

carcinogeneza

cutanată:

fototipul

pielii,

expunerea

la

radiațiile

ultraviolete,

imunodeficiența, factorii genetici, etc.
CAPITOLUL III.- PATOGENIA LEZIUNILOR PRECURSOARE ȘI CARCINOAMELOR
SCUAMOASE CUTANATE-

prezintă mecanismele prin care expunerea la radiațiile UV

determină o serie de evenimente genetice complexe care în final conduc la dezvoltarea
keratozei actinice și a carcinomului scuamos.
CAPITOLUL IV.- PROGNOSTICUL LEZIUNILOR PRECURSOARE ȘI CARCINOAMELOR
SCUAMOASE CUTANATE. Este analizată evoluția keratozei actinice în sensul regresiei

spontane, persistenței sau progresiei spre carcinomul scuamos [28,388,163,299]. Prognosticul
este influențat de momentul diagnosticării, statusul imun, mărimea leziunii, profunzimea
invaziei, nivelul Clark IV), invazia perineurală, gradul tumorii (slab diferențiată/
nediferențiată), precum și localizarea anatomică [54].
CERCETĂRI PERSONALE
SCOPUL

ŞI

OBIECTIVELE

SPECIFICE Prezentul studiu își propune o evaluare a

carcinogenezei cutanate și identificarea factorilor implicați în evoluția nefavorabilă a unora
dintre leziuni în vederea selectării celor mai fiabili markeri care caracterizează carcinogeneza
cutanată, cu scopul aplicării unei terapii precoce şi diferenŃiate prin identificarea posibilelor
Ńinte moleculare.
CAPITOLUL V. MATERIAL ȘI METODE. Materialul studiat a fost reprezentat de foile de
observație clinică,

registrele anatomo-patologice,

piesele de exereză chirurgicală, blocurile de

parafină și lamele histologice de la cazurile studiate. Analiza leziunilor cutanate a fost făcută din
punct de vedere statistic, clinico-epidemiologic, histopatologic prin tehnici uzuale, cu colorarea
standard cu Hemalaum-Eozină și imunohistochimic, anticorpii utilizați au fost: P53, Bcl-2, Ki67, p16,
p21, Cyclin D1, CD44, E-caderină și N-caderină.
CAPITOLELE VI. ȘI VII -REZULTATE și DISCUȚII- în aceste capitole datele obținute au fost
analizate și comparate cu cele din literatura de specialitate.

Studiul clinic-epidemiologic a relevant pentru ambele categorii lezionale existența
unor incidențe pe grupe de vârstă și sex asemănătoare, pacienții afectați mai frecvent fiind
din intervalul 70-79 de ani, leziunile afectând mai frecvent sexul masculin. Topografia
leziunilor- a relevat o frecvență maximă a leziunilor la nivelul capului, mai frecvent în zona
obrajilor, - pentru ambele categorii lezionale studiate. Cazurile de keratoză actinică au
îmbrăcat aspecte morfologice variate, cel mai frecvent întâlnit fiind tipul clasic – întâlnit în
43,7.%, cel mai rar întâlnit fiind tipul bowenoid, similar cu literatura de specialitate (3,8).
Carcinoamele scuamoase investigate au îmbrăcat de asemenea o mare varietate de
aspecte clinice: papule, plăci, noduli netezi sau hiperkeratozici, etc. Metastazele au fost
identificate în 12 cazuri. Tumorile au fost în general asimptomatice. Leziunile au fost în toate
cazurile unice, cu dimensiuni variind între 1 mm şi 52 mm .
Studiul histopatologic. Keratoza actinică a constituit cea mai mare parte (84,4%) din

leziunile precursoare carcinoamelor scuamoase și 22,6% din cazuistica analizată. Paternurile
de creștere lezională ale keratozei actinice au fost diverse, cel mai frecvent a fost cel
covențional în 41 de cazuri (30,6%), cele mai rare fiind paternul pigmentat în 5 cazuri
(3,7%). Din punct de vedere al gradului histologic, cele mai numeroase au fost leziunile de
tip KIN I diagnosticate în 82 de cazuri, urmate de leziunile de tip KIN II cu 38 de cazuri și de
cele KIN III cu 14 cazuri.
Studiul histopatologic al celor 435 de carcinoame scuamoase a relevat forma tipică
nekeratinizată în 2/3 din toate carcinoamele scuamoase analizate, carcinoamele fiind în mai
mult de jumătate din cazuri moderat diferențiate, în aproximativ un sfert din cazuri bine
diferențiate, iar în restul slab diferențiate. Invazia vasculo-limfatică a fost identificată în
3,2%, cea perineurală în 22,5% din cazuistică, limitele de rezecție chirurgicală au prezentat
invazie tumorală în numai 43 de cazuri. Analiza implicarii ganglionilor limfatici regionali
(categoria pN) a indicat prezența adenopatiei metastatice în 2,8% din cazuri și absența
acesteia în 88,5% din cazuri. Evaluarea stadializarii pTNM a cuprins 38 de cazuri care au
corespuns stadiului 0, 205 cazuri care au corespuns stadiului I, 177 de cazuri care au
corespuns stadiului II și 15 cazuri care au corespuns stadiului III de boală.
În funcție de indicele Breslow, cele mai multe au corespuns stadiilor III și II (35% și
respectiv 33,4%), şi cele mai puține stadiului Breslow I, 4,4%.
În funcție de indexul Clark - cele mai multe dintre carcinoame au fost invazive la nivelul
dermului reticular, respectiv în 207 cazuri (47,6%).

Studiul imunohistochimic. Pentru cele 91 de cazuri selectate am urmărit expresia unor markeri

implicați în: apoptoză (p53 si Bcl-2), proliferare (Ki67), ciclul celular (p16, p21 și cyclin
D1), adeziune intercelulară (CD44, E-caderina și N-caderina).
Analiza expresiei p53 a evidenŃiat pozitivitatea reacŃiei în 74 de cazuri (83,5%), dintre
care 19 cazuri de keratoză actinică și 53 de cazuri de carcinoame scuamoase. Analiza
statistică a indicat diferenŃe semnificativ superioare ale expresiei p53 în carcinoamele
scuamoase comparativ cu leziunile KIN (p=0.000, test chi pătrat), precum şi în formele
moderat sau slab diferenŃiate ale carcinoamelor scuamoase comparativ cu cele bine
diferenŃiate (p=0.000, test chi pătrat). Nu am constatat diferenŃe ale expresiei p53 în raport cu
stadiul tumoral (p=0.059, test chi pătrat) .
Expresia Bcl-2 a fost prezentă numai în cele 22 de cazuri de keratoză actinică. Nu am
constatat asocieri statistice ale expresiei bcl-2 și p53 (p=0.322, Pearson test).
Analiza expresiei Ki67 a evidenŃiat pozitivitatea reacŃiei în 76 de cazuri (83,5%),
respectiv în 20 de cazuri de keratoză actinică, în cele 2 cazuri de boală Bowen și în 54 de
cazuri de carcinoame scuamoase. Testul Pearson a indicat o corelaŃie liniară pozitivă a
distribuŃiei valorilor procentuale ale marcajelor Ki67 și p53, care a fost semnificativă statistic
(p=0.000, Pearson test). Nu am constatat relații statistice între indexul de proliferare Ki67 și
indexul antiapoptotic bcl-2 (p=0.929, Pearson test).
Analiza expresiei p16 a evidenŃiat pozitivitatea reacŃiei în 61 de cazuri (67%), dintre
care 16 cazuri de keratoză actinică, 2 cazuri de boală Bowen și 43 de cazuri de carcinoame
scuamoase. Analiza statistică a indicat diferenŃe semnificativ superioare ale expresiei p16 în
carcinoame comparativ cu leziunile KIN (p=0.000, test chi pătrat), precum şi în carcinoamele
aflate în stadiul II/III comparativ cu cele aflate în stadiul I (p=0.029, test chi pătrat). Nu am
constatat diferenŃe ale expresiei p16 în raport cu gradul de diferenŃiere tumorală (p=0.091,
test chi pătrat).
Analiza expresiei p21 a evidenŃiat pozitivitatea reacŃiei în 65 de cazuri (71,4%), din
care 23 cazuri de keratoză actinică, 2 cazuri de boală Bowen și 40 de cazuri de carcinoame
scuamoase. Analiza statistică a indicat diferenŃe semnificative ale expresiei p21 în raport cu
tipul și gradul de diferențiere al carcinoamelor (p=0.000, test chi pătrat). Astfel, scorurile
înalte ale p21 au fost identificate doar în cazul bolii Bowen și a unor carcinoame bine
diferențiate. De asemenea, cu toate că scorurile p21 înalte au fost observate doar în

carcinoamele aflate în stadii inițiale, nu am constatat relații statistice ale p21 în raport cu
stadiul tumoral (p=0.536, test chi pătrat).
Analiza expresiei ciclinei D1 a evidenŃiat pozitivitatea reacŃiei în 65 de cazuri (71,4%),
din care 19 cazuri de keratoză actinică și 46 de cazuri de carcinoame scuamoase cu grade
variate de diferențiere. Analiza statistică a indicat că scorurile înalte ale ciclinei D1, au fost
identificate doar în cazul carcinoamelor, acestea fiind absente în cazul leziunilor KIN
(p=0.014, test chi pătrat). Nu am constatat diferențe ale expresiei Ciclinei D1 în raport cu
stadiul tumoral (p=0.682, test chi pătrat).
Analiza expresiei CD44 a evidenŃiat pozitivitatea imunoreacŃiei în 84 de cazuri
(92,3%), dintre care 28 de cazuri de keratoză actinică și 56 de cazuri de carcinoame
scuamoase. Analiza statistică a indicat diferențe semnificativ superioare în leziunile KIN
comparativ cu carcinoamele, precum și în carcinoamele bine diferențiate, comparativ cu cele
moderat și slab diferențiate (p=0.005, test chi pătrat). Nu am constatat asocieri statistice ale
expresiei CD44 cu stadiul tumoral (p=0.601, test chi pătrat).
Analiza expresiei E-caderina a evidenŃiat pozitivitatea reacŃiei în 72 de cazuri (79,1%),
din care 28 de cazuri de keratoză actinică, 2 cazuri de boală Bowen și 42 de cazuri de
carcinoame scuamoase. Analiza statistică a indicat diferențe semnificativ superioare în
leziunile KIN comparativ cu carcinoamele, precum și în carcinoamele bine diferențiate,
comparativ cu cele moderat diferențiate (p=0.000, test chi pătrat). Nu am constatat asocieri
statistice ale expresiei E-caderinei cu stadiul tumoral.
Analiza expresiei N-caderina a evidenŃiat pozitivitatea reacŃiei în 26 de cazuri (28,5%),
din care 13 cazuri de keratoză actinică și 13 cazuri de carcinoame scuamoase. Analiza
valorilor procentuale ale marcajelor N-caderinei a indicat diferențe semnificativ superioare
pentru carcinoame comparativ cu leziunile KIN (p=0.000, Student test).

CAPITOLUL VIII. CONCLUZII

Dintre cele mai importante concluzii amintim: clinico-epidemiologic- ambele
categorii lezionale au afectat similar diversele grupe de vârstă, cu incidență maximă între 6079 de ani, sexul masculin a fost cel mai afectat, tegumentele capului fiind cel mai frecvent
implicate.
- Examenul clinic al leziunilor preinvazive a evidențiat predominența tipului clasic al
acestora (43,7%), cele mai rare forme fiind cea pigmentată și bowenoidă; carcinoamele
scuamoase cutanate au avut mai frecvent aspect ulcerat (36,6.%). Dimensiunile leziunilor de
keratoză actinică au fost între câțiva mm și 1,8 cm; iar cele ale carcinoamele scuamoase au
fost sub 2 cm în 56,3% din cazuri, și peste 2 cm în 43,7%.
- Analiza histopatologică a evidențiat la cazurile de keratoză actinică cel mai adesea aspecte
convenționale (30,6 %), în ceea ce privește gradul histologic cele mai numeroase au fost
leziunile de tip KIN I (61,1 %), iar cele mai rare KIN III (10,5%).
Pentru cele 435 de carcinoame scuamoase cutanate am observant urmatoarele aspecte:
-

carcinoamele scuamoase convenționale necheratinizate au reprezentat cea mai

frecventă varietate histopatopatologică (66,7%), iar carcinoamele desmoplazice au fost cele
mai rare - 5 cazuri (1,1%), formele moderat diferentiate au fost cele mai frecvente (58,6%),
invazia vasculo-limfatică a fost prezentă doar în 14 cazuri (3,2%), iar invazia perineurală a
fost identificată în 98 cazuri (22,5%); Adenopatia metastatică am întâlnit-o în doar 2,8% din
cazuri. Evaluarea stadializarii pTNM s-a realizat pentru 397 de cazuri de carcinoame invazive
și 38 de cazuri de carcinoame in situ, din care 38 de cazuri au corespuns stadiului 0, 205
cazuri care au corespuns stadiului I, 177 de cazuri au corespuns stadiului II și 15 cazuri care
au corespuns stadiului III de boală.
-

în raport cu indicele Breslow cele mai multe tumori (35%) au corespuns stadiului

Breslow III, urmate în ordinea frecvenței de tumorile stadiului Breslow II (33,4%), iar cele
mai rare au fost cele din stadiul Breslow II şi I (10%, respectiv 4,4%).
-

indexul Clark- cele mai multe carcinoame au fost invazive la nivelul dermului

reticular (47,6%), urmate în ordinea frecvenŃei de carcinoamele cu invazia dermului papilar
(23,5%), cele mai rare au fost carcinoamele cu invazie incipientă în dermul papilar (11,7%).
-

studiul a indicat asocierea semnificativă a indexului Breslow V cu stadiile tumorale II

şi III, precum şi asocierea stadiului tumoral I cu indexul Breslow I-IV (p=0.000, chi pătrat)

Analiza imunohistochimică a leziunilor precursoare și carcinoamelor scuamoase
cutanate a evidențiat:
-

Supraexpresia p53 a fost a fost semnificativ superioară în carcinome comparativ cu

leziunile KIN, precum şi în formele moderat sau slab diferenŃiate ale carcinoamelor
scuamoase comparativ cu cele bine diferenŃiate
-

Reacțiile Bcl-2 pozitive au fost identificate doar într-un număr restrâns de leziuni

KIN, fiind negative în cazul carcinoamelor, ceea ce pledează pentru un rol secundar al
mecanismelor antiapoptotice în progresia acestor leziuni;
-

Indexul mediu de proliferare Ki67 a fost semnificativ superior în cazul carcinoamelor

comparativ cu leziunile KIN, precum şi în cazul formelor moderat și slab diferenŃiate ale
carcinoamelor, aflate în stadii avansate (p=0.000, Anova test)
-

Prevalența înaltă a imunoreactivității oncoproteinei p53 (86,8%) și antigenului Ki67

(88,4%) în carcinoamele scuamoase cutanate sprijină rolul lor patogenic în carcinogeneza
cutanată;
-

Imunoreacțiile p16 au fost semnificativ superioare în carcinoame comparativ cu

leziunile KIN (p=0.000, chi square test), precum şi în carcinoamele aflate în stadii avansate,
comparativ cu cele aflate în stadii inițiale (p=0.029, chi square test).
-

Expresia p16 a fost independentă de cea a p53,

-

Scorurile înalte ale imunoreacțiilor p21 au fost identificate doar în cazul bolii Bowen

și a unor carcinoame bine diferențiate;
-

Imunoexpresia Ciclinei D1 a fost semnificativ superioară în cazul carcinoamelor

comparativ cu leziunile KIN;
-

Imunoexpresia N-caderinei a fost semnificativ superioară în cazul carcinoamelor

comparativ cu leziunile KIN
-

Alterarea expresiei caderinelor este asociată cu pierderea diferențierii celulare,

achiziționarea unui fenotip invaziv și cu un prognostic nefavorabil; pierderea expresiei Ecaderină și câștigarea expresiei N-caderinei, sunt evenimente ce amintesc de comutarea
caderinelor procesul de tranziție epitelio-mezenchimală.
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