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1. EPIDEMIOLOGIA CARCINOAMELOR BAZOCELULARE
Cancerul oral reprezintă o problemă gravă şi aflată în creştere în diverse părŃi
ale globului. Împreună cu cancerul faringian, ocupă locul al şaselea printre cele mai
comune cancere în lume. Anual, incidenŃa acestor cancere este de 275.000, pentru
cel oral, şi 130.000, pentru cancerele de faringe, excluzând nazofaringele [1].
Aproximativ două treimi din aceste cazuri sunt întâlnite în Ńările aflate în curs de
dezvoltare. Zonele de pe glob cu cea mai crescută incidenŃă sunt: Asia de Sud şi
Sud-Est, anumite zone din Europa de Vest si de Est, anumite zone din America
Latină şi Oceanul Pacific [2].
În 2004, în aceste Ńări au fost înregistrate 67.000 de cazuri noi ale Uniunii
Europene (UE). În ansamblu, în UE, cancerele orale şi faringiene ocupă poziŃia 7 [3].
În cadrul UE, Ńările cu cea mai mare rată a incidenŃei masculine sunt FranŃa şi
Ungaria, iar cele mai scăzute rate se înregistrează în Grecia şi Cipru. Într-un studiu,
rata de cancer oral la bărbaŃi în FranŃa a fost aproape de şapte ori mai mare decât
pentru bărbaŃii din Grecia [4]. Riscul pe viaŃă de dezvoltare a cancerului oral şi a celui
faringian la europeni este estimat la 1,85% pentru bărbaŃi şi 0,37% pentru femei.
IncidenŃele ratelor sunt mai mari în Ńările din Europa de Vest în comparaŃie cu cele
din nordul Europei. Cu toate acestea, cele mai ridicate rate de mortalitate sunt
raportate în Europa de Est.
În ceea ce priveşte repartizarea cancerului de buză, literatura ne arată mai multe statistici. În
Madrid, în funcŃie de gen, cancerul de buză a apărut predominant la bărbaŃi (749
cazuri, 85%, X2: 432,1, P <0,001). Femeile au reprezentat 15% din total (132 de
cazuri). Raportul bărbaŃi-femei a fost 5,6:1.
Costurile pentru îngrijirea NMSC se situează pe locul cinci după cancerele
prostatei, plămânului, colonului şi de sân. Costurile pentru îngrijirea NMSC depind de
2 factori: moduri de îngrijire şi modalităŃi de tratament. ModalităŃile de tratament
includ excizia chirurgicală, excizia chirurgicală controlată microscopic (operaŃia
Mohs), radioterapia, chiuretaj, criochirurgie, ablaŃia fotodinamică şi chimioterapia
topică [5].
Legat de estimările relative de supravieŃuire pentru pacienŃii cu cancere ale
cavităŃii bucale, estimarea globală pentru cinci ani în ceea ce priveşte cancerul buzei
(ICD-10: C00) a fost de 86.5%. SupravieŃuirea a scăzut de la 85.7%, la pacienŃii cu
vârste cuprinse între 15 şi 64 de ani, la 79.9% la pacienŃii cu vârsta cuprinsă între 65
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şi 74 ani şi, în cele din urmă, a crescut din nou la 93.8% pentru pacienŃii cu vârsta de
75 de ani sau mai mult. SupravieŃuirea relativă a fost mai mare la bărbaŃi (88.1%)
decât la femei (81.2%). Tumorile şi gradul au contribuit la rata de supravieŃuire.
Aceasta variază între 86.7% (etapa locală) şi 62.0% (etapa regională), precum şi
între 93.0% (gradul 1) şi 70.9% (gradele 3 şi 4). Estimarea globală a supravieŃuirii la
cinci ani în cazul pacienŃilor cu cancer de limbă (ICD-10: C01-02) a fost de 48.1%
[34].
2. FACTORI ETIOLOGICI. FACTORI DE RISC
Carcinomul bazocelular este cea mai des întâlnită formă de cancer de piele, care
reprezintă în jur 75% din tumorile maligne ale pielii [6]. Expunerea cronică la soare
este considerată a fi cauza principală a acestor leziuni [7]. CBC este mai frecvent
întâlnit la persoanele de peste 40 de ani cu un istoric de expunere cronică la soare,
leziunile fiind adesea situate pe faŃă [6-8].
Factorii de risc ai cancerului de buză au fost revizuiŃi de către numeroşi autori
[9-12]. Aceşti factori includ fumatul (în special pipă), radiaŃii actinice, traume,
ocupaŃia de pescuit, procese inflamatorii, infecŃii virale şi factori endogeni [13]. Pe de
altă parte, se presupune că există o asemănare etiologică între cancerul de buză şi
cancerul de piele: radiaŃia actinică a fost sugerată ca fiind un factor de risc pentru
ambele tipuri de cancer [14-17].
3. FACTORI PROGNOSTICI AI CARCINOAMELOR BAZOCELULARE
Tratamentul cancerului capului şi gâtului necesită o stratificare exactă a
riscului pentru a determina tipul şi amploarea terapiei şi rezultatul clinic aşteptat.
Examenul fizic, studiile imagistice de diagnosticare şi examinarea patologică
permit clinicianului să determine dimensiunea şi amploarea tumorii primare, statusul
ganglionilor limfatici cervicali şi probabilitatea unei boli metastatice îndepărtate,
generând astfel o stadializare TNM precisă, în funcŃie de tumora primară, ganglionii
limfatici şi metastazele pentru fiecare pacient. În plus faŃă de stadializarea TNM, alŃi
factori clinici şi patologici care nu sunt încorporaŃi în mod sistematic în sistemul de
stadializare au dovedit că influenŃează răspunsul la terapie şi eventualul rezultat.
Aceşti factori pot fi clasificaŃi după cum urmează:
1. factori prognostici legaŃi de tumora primară;
2. factori prognostici legaŃi de ganglionii limfatici cervicali;
3. factori de prognostic legaŃi de demografia pacientului;
4. factorii de prognostic legaŃi de starea medicală generală a pacientului [18].
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Welsch şi colab. au subliniat corelarea diferitelor subtipuri histopatologice cu
adâncimea de invazie în 100 de specimene biopsiate de CBC şi au constatat că
tumorile micronodulare au avut cea mai mare adâncime medie, urmată de formele
infiltrativă, nodulară, şi subtipurile superficiale. Într-un alt studiu, corelând adâncimea
invaziei cu subtipurile histopatologice ale CBC, nivelul Clark a fost comparabil între
CBC micronodular şi cel infiltrativ, în timp ce CBC nodular a arătat un nivel mai
superficial comparativ cu ambele grupuri [19].
4. STUDIUL CLINICO-STATISTIC

AL TUMORILOR DE

BUZĂ ŞI

AL

CARCINOAMELOR BAZOCELULARE DE BUZĂ SUPERIOARĂ
Am efectuat un studiu retrospectiv pe pacienŃii internaŃi în secŃia de Chirurgie
Oro-Maxilo-Facială din cadrul Spitalului Clinic JudeŃean de UrgenŃă din Craiova în
perioada 2012-2016 care au prezentat diagnosticul de tumoră de buză şi la care s-a
practicat intervenŃia chirurgicală.
Principalele

subtipuri

clinice

ale

CBC

sunt:

nodular,

superficial

şi

sclerodermiform. Din când în când, combinaŃii ale acestora două tipuri din urmă se
pot produce cu forma nodulară. CantităŃi variabile de melanină pot fi prezente în
aceste tumori, care sunt adesea denumite CBC pigmentate [20].
În ceea ce priveşte tratamentul carcinoamelor bazocelulare de buză
superioară, există mai multe variante:
•

chirurgicale:
o excizia standard;
o excizia micrografică Mohs;

•

distructive:
o electrodisecŃie;
o chiuretaj;
o criochirurgie;

•

non-chirurgicale:
o terapie topică: imiquimod;
o 5-fluorouracil;
o terapie fotodinamică;
o radioterapie.
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CONCLUZIILE STUDIULUI CLINICO-EPIDEMIOLOGIC:
 Carcinomul bazocelular nodular este cel mai frecvent întâlnit subtip clinic,
reprezentând 50-79% din totalul CBC;
 Excizia standard cu o marjă predeterminată este utilă pentru CBC, aceasta
reprezentând şi metoda de tratament aplicată în clinica noastră;
 Dintre subiecŃii diagnosticaŃi cu patologia buzei tumorale, 62% au fost
bărbaŃi, iar 38% au fost femei;
 Vârstele au fost cuprinse între 6 şi 92 de ani, cu o vârstă medie de 61 de
ani;
 DistribuŃia participanŃilor la studiu în funcŃie de reşedinŃa de domiciliu a
arătat că majoritatea subiecŃilor proveneau din mediul rural;
 În ceea ce priveşte etiologia cancerului la buze, cel mai frecvent menŃionaŃi
factori sunt radiaŃia solară, fumatul şi viruşii;
 În studiul de faŃă, 64% dintre subiecŃi erau lucrători în agricultură, astfel
încât prevalenŃa cancerului la buze a fost mai mare la subiecŃii expuşi la
radiaŃiile solare;
 Cancerul de buze este asociat frecvent cu fumatul, lucru demonstrat şi în
acest studiu;
 În ceea ce priveşte principalele caracteristici epidemiologice, în cazul
subiecŃilor diagnosticaŃi cu carcinom bazocelular al buzei superioare, în
urma studiului efectuat, am descoperit că 37% din subiecŃii acestui studiu
au avut vârste sub 60 de ani, în timp ce 63%, au avut vârste de peste 60 de
ani;
 Studiul referitor la repartiŃia pe sexe a arătat că CBC de buză superioară a
fost întâlnit în 59.26% din cazuri pentru sexul feminin şi în 40,74% din
cazuri pentru sexul masculin;
 Din punct de vedere al topografiei leziunii, rezultatele descoperite au arătat
că leziunea s-a extins doar la nivelul tegumentului la un procent de 90.74%,
şi a fost întâlnită şi la nivelul vermilionului pentru 9.26% din cazuri.
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5. STUDIUL HISTOPATOLOGIC AL CARCINOAMELOR BAZOCELULARE DE
BUZĂ SUPERIOARĂ
Materialul cercetat a fost material uman, provenind din Spitalul Clinic JudeŃean
de UrgenŃă (SCJU) Craiova, fiind vorba de piese de exereză chirurgicală obŃinute in
secŃiile de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială, de Chirurgie ORL, de Chirurgie Plastică şi
Dermatologie, material care a fost trimis ulterior Laboratorului de Anatomie
Patologică al aceluiaşi spital pentru diagnosticul histopatologic, în perioada 20122016. În studiul histopatologic al cazuisticii investigate ne-au interesat parametrii
macroscopici si microscopici, respectiv variabile macroscopice de tipul: dimensiuni,
aspect, culoare, consistenŃă, aspectul pe suprafaŃa de secŃiune, existenŃa zonelor de
necroza, a ariilor hemoragice şi prezenŃa invaziei structurilor adiacente şi variabile
microscopice, respectiv: tipul histopatologic, subtipul histopatologic, patternul de
creştere tumorală, diferenŃierile citologice ale tumorilor studiate, aspectul stromei
tumorilor, prezenŃa/absenŃa invaziei limfo-vasculare, prezenŃa/absenŃa invaziei
perineurale, prezenŃa/absenŃa invaziei limitelor de rezecŃie chirurgicale.
CONCLUZIILE STUDIULUI HISTOPATOGIC AL CAZUISTICII INVESTIGATE
 În intervalul de timp studiat, 2012-2016, carcinomul bazocelular de buză
superioară a reprezentat circa 49% din totalul leziunilor clinice tumorale dezvoltate cu
această localizare;
 Histopatologic am consemnat prezenŃa a 7 subtipuri de carcinom
bazocelular: nodular, adenoid-chistic, micronodular, keratotic, mixt, superficial şi
sclerodermiform.
 Cel mai frecvent subtip histopatologic diagnosticat de noi în localizarea de la
nivelul buzei superioarea fost tipul nodular de carcinom bazocelular (39%), urmat la o
anumită distanŃă de subtipul adenoid-chistic (17%), iar pe ultimele locuri s-au situat
variantele superficială şi sclerodermiformă, fiecare cu câte 7,4%;
 Aspectele

histopatologice

comune

diverselor

subtipuri

de

carcinom

bazocelular au constat în: 1) celulele neoplazice cu aspect bazaloid, celule de talie
mică, cubice, cu un nucleu rotund-ovalar, tahicromatic, înconjurat de o cantitate
redusă de citoplasmă amfofilă; 2) palisadarea perifică sub formă de ”gărduŃ” a
celulelor neoplazice; 3) retracŃii artefactuale ale stromei peritumorale; 4) evidenŃierea
în multe cazuri a originii tumorii din epiteliul de suprafaŃă;
 Cu excepŃia tipurilor nodular şi superficial, celelalte varietăŃi prin aspectele
histologice particulare pe care le-au prezentat au impus nu de puŃine ori şi un
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diagnostic diferenŃial amănuŃit cu o serie de alte leziuni neoplazice sau nonneoplazice ce se pot dezvolta în această localizare;
 Într-o cincime din cazuistica investigată s-a remarcat caracterul invaziv local,
marea lor majoritate invadând dermul profund şi hipoderm, iar 45% dintre aceste
cazuri au invadat şi muşchiul striat subiacent;
 Din punct de vedere histopatologic cele mai invazive forme au fost cele
sclerodermiforme (100% din cazuri), urmate de varianta micronodulară (2/3 din
cazuri) şi respectiv forma mixtă (60% din cazuri);
 Întrucât am evidenŃiat diferenŃe de agresivitatea între cazurile de carcinom
bazocelular mixt, respectiv asocierile de tip solid-sclerodermiform s-au dovedit a fi
mult mai invazive local faŃă de asocierile solid-micronodulare, se impune ca în astfel
de cazuri să se stabilească cu certitudine forma asociată cu potenŃialul cel mai
agresiv;
 În 10% din cazurile investigate am consemnat existenŃa a cel puŃin unei
limite de rezecŃie invadate tumoral. Aceste cazuri au corespuns celor mai agresive
forme de carcinom bazocelular, respectiv formele: micronodular, sclerodermiform şi
mixt.
6. STUDIUL IMUNOHISTOCHIMIC AL INVAZIVITĂłII LOCALE A
CARCINOAMELOR BAZOCELULARE DE BUZĂ SUPERIOARĂ
InvestigaŃiile imunohistochimice s-au realizat pentru 24 de cazuri selectate din
rândul celor 54 de carcinoame bazocelulare de buză superioare ce au făcut obiectul
studiului histopatologic. Alegerea cazurilor a fost făcută în aşa fel încât să fie
reprezentative pentru cazusitica luată în studiu.
În acest studiu s-au folosit blocurile de parafină utilizate în studiul histopatologic
anterior şi din care s-au efectuat secŃiuni seriate, având grosimea de 4µm, care au
fost aplicate pe lame de sticlă încărcate electrostatic. După uscare la temperatura
laboratorului, secŃiunile au fost deparafinate şi rehidratate.
CONCLUZIILE STUDIULUI HISTOPATOGIC AL CAZUISTICII INVESTIGATE
 Imunomarcajul tumoral a fost mai evident în cazul markerilor Twist1, COX-2
şi WASL, scorurile de imunoreactivitate atingând valoarea maximală, IRS= 12;
 La polul opus s-a situat reactivitatea tumorală pentru markerii MT1-MMP,
CD56 şi maspin, scorurile obŃinute nedepăŃind valoarea IRS= 4;
 O reactivitate oarecum intermediară am obŃinut-o pentru markerii CXCR4 şi
alfa-SMA, scorurile maxime înregistrate nedepăşind valorile IRS= 8-9;
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 Investigarea potenŃialului intrinsec de invazie locală al carcinoamelor
bazocelulare de buză superioară a indicat un imunoprofil de tipul: CXCR4+/ MT1MMP+/ CD56+/ Cox-2+/Maspin -, ± ce a fost prezent în cazurile cu invazie netă la
nivelul hipodermului şi muşchiului striat subiacent;
 Un astfel de imunoprofil a fost mai evident la frontul de invazie tumoral şi la
periferia proliferărilor neoplazice;
 Investigarea

imunohistochimică

cu

ajutorul

markerului

N-caderină

a

achiziŃionării unui fenotip mezenchimal de către celulele tumorale a arătat existenŃa
unui astfel de proces mai ales la frontul de invazie a cazurilor invazive de carcinom
bazocelular, în celulele de la periferia proliferărilor tumorale şi în mod evident în
formele sclerodermiforme şi micronodulare;
 Imunoreactivitatea tumorală pentru Twist-1 a pus în evidenŃă existenŃa unui
proces activ de tranziŃie epitelio-mezenchimală la nivelul formelor invazive de
carcinom bazocelular, îndeosebi în variantele sclerodermiformă, micronodulară şi
mixtă;
 Investigarea motilităŃii intriseci a celulelor tumorale cu ajutorul markerilor
WASL şi alfa-SMA a evidenŃiat existenŃa unui astfel de profil WASL+/ alfa-SMA+
îndeosebi în formele sclerodermiformă, micronodulară şi mixtă de carcinom
bazocelular şi mai ales spre frontul de invazie;
 Imunomarcajul pozitiv pentru markerii CXCR-4, MT1-MMP, Twist-1, COX2, alfa-SMA şi WASL la nivelul micromediului stromal tumoral pune în evidenŃă
existenŃa unor certe interacŃiuni parenchim tumoral-stromă cu rol în facilitarea
invazivităŃii locale a carcinoamelor bazocelulare de buză superioară;
 Acest ultim aspect a fost mai evident în frontul de invazie al formelor
sclerodermiformă, micronodulară şi mixtă de carcinom bazocelular;
 În urma investigaŃiei imunohistochimice am identificat un grup de
carcinoame bazocelulare cu mare agresivitate locală ce au aparŃinut îndeosebi
variantelor histopatologice sclerodermiform, micronodular şi mixt; Astfel că un
imunoprofil de tipul CXCR4+/ MT1-MMP+/ CD56+/ Cox-2+/Twist-1+/ N-caderină+/
alfa-SMA+/ WASL+/ Maspin – are valoare prognostică identificând cazurile cu cel
mai mare potenŃial invaziv local;
 Totodată unii din aceşti markeri pot fi Ńinta unor potenŃiale terapii ce ar
scădea mult rata mortalităŃii, a recidivelor şi a complicaŃiilor ce pot să apară în cazul
unor astfel de bolnavi.
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