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INTRODUCERE

Carcinomul bazocelular constituie una dintre cele mai frecvente neoplazii umane maligne,
reprezentând 70-80% dintre tumorile maligne cutanate, cu rată înaltă de vindecare și un
prognostic excelent când este diagnosticat în stadii precoce [53].
Cu toate acestea, agresivitatea carcinoamelor bazocelulare este variabilă și este dependentă
de unii parametrii histopatologici reprezentați de subtipul, dimensiunea și stadiul tumoral [7]. În
același timp, deși rata de metastazare a carcinoamelor bazocelulare este scăzută, leziunile
prezintă capacitatea de invazie locală specifică leziunilor maligne.
Datele epidemiologice, frecvenţa leziunilor și factorii de risc asociați, desemnează
carcinoamele bazocelulare ca fiind o importantă problemă de sănătate în întreaga lume.
Comportamentul biologic particular al carcinoamelor bazocelulare în comparație cu alte
tumori maligne și absența unor leziuni precursoare, a susținut cercetarea mecanismelor
biomoleculare care stau la baza inițierii și progresiei tumorale, precum și a rolului prognostic al
diferențierilor histologice în vederea unei terapii eficiente [86,124].
În acest context, identificarea unor biomarkeri asociați criteriilor epidemiologice și
histopatologice de agresivitate a carcinoamelor bazocelulare constituie o ţintă de interes, în
vederea stabilirii mecanismelor implicate în carcinoageneza cutanată și poate reprezenta model
de investigaţie a leziunilor din punct de vedere al managementului terapeutic.
Studiul realizat propune investigarea complexă integrată epidemiologică, histopatologică și
imunohistochimică a carcinoamelor bazocelulare, în vederea stabilirii de relații statistice, care să
susțină promovarea unor parametrii histologici și moleculari ca și criterii de stratificare a
pacienților pentru terapie.

Cuvinte cheie: carcinom bazocelular, tip histopatologic, receptori EGF, index de
proliferare KI67, tandem TGFβ3/ TGFβRIII
CAPITOLUL I. Date epidemiologie și factori de risc în carcinoamelor bazocelulare
În această secțiune au fost descrise cele mai recente date din literatură referitoare la
distribuția geografică a leziunilor, rapartiția în funcție de grupele de vârstă, sex, precum și în
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raport cu localizarea carcinoamelor bazocelulare. De asemenea au fost descriși factorii de risc
clasici și recent identificați asociați carcinoamelor bazocelulare.

CAPITOLUL II. Patogenia carcinoamelor bazocelulare
În acest capitol au fost descrise mecanismele biomoleculare implicate în apariția
carcinoamelor bazocelulare, precum și genele și proteinele incriminate.

CAPITOLUL III. Factori prognostici în carcinoamele bazocelulare
Secțiunea a inclus factorii histologici și moleculari care pot influența

prognosticul

carcinoamelor bazocelulare.
CAPITOLUL IV. Forme clinice, diagnosticul și tratamentul carcinoamelor
bazocelulare
Capitolul a inclus cele mai recente date referitoare la aspectele clinice ale leziunilor,
diagnosticul pozitiv și diferențial, precum și la potențialul diferitelor modalități de tratament al
carcimoamelor bazocelulare, prin raportare permanentă la aspecte histopatologice ale leziunilor.
CONTRIBUȚII PROPRII
MOTIVAȚIA ȘI SCOPUL STUDIULUI
În acest studiu este propusă investigarea completă și amănunțită a imunoexpresiei
receptorilor factorului de creștere epidermal EGFR, HER2 și HER3, a factorului β3 de
transformare şi creştere (TGFβ3), a unuia dintre receptorii acestuia (TGFβRIII) și a indexului de
proliferare Ki67 în carcinoamele bazocelulare, în raport cu principalii parametrii epidemiologici
şi histopatologici ai leziunilor.
Caracterizarea imunohistochimică a markerilor selecționați în raport cu criteriile de
agresivitate adoptate pentru carcinoamele bazocelulare poate clarifica aspectele legate de
comportamentul biologic al leziunilor, precum și legate de inițierea și progresia locală sau la
distanță tumorală.
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CAPITOLUL V. MATERIAL ȘI METODE
Studiul realizat a inclus un număr de 778 de carcinoame bazocelulare diagnosticate în
perioada 2013-3017.
Acest studiu este unul prospectiv cu componentă retrospectivă, metodele utilizate constând
în analiza epidemiologică, histopatologică, imunohistochimică și statistică a rezultatelor obținute.
Pentru analiza imunohistochimică au fost selectate 53 de cazuri, pentru cuantificare
utilizându-se indexul de proliferare pentru Ki67 și scoruri compuse care au ținut cont de numărul
de celule marcate și intensitatea reacțiilor pentru EGFR, HER2, HER3, TGFβ3 și TGFβRIII.
Toate datele obținute au fost înregistrate într-o bază electronică de date, care a fost utilizată
pentru stabilirea de grupuri de comparație și pentru analiza comparativă a rezultatelor obținute.
CAPITOLUL VI. REZULTATE
În cadrul analizei datelor epidemiologice am constatat o creștere a incideței carcinoamelor
bazocelulare cu 10.3% pe perioada studiului. Majoritatea pacieților au aparținut decadei a -7a de
viață (47.5%) și sexului masculin (54.2%), au provenit din mediul rural (63.6%), au prezentat
leziuni predominat la nivelul capului și gâtului (84.6%) și au avut dimensiuni sub 2cm (87%).
Pentru 55.2% din cazuri au fost identificați factori de risc asociați, cel mai frecvent
reprezentați de expunerea la radiații (65.7%). Cele mai puține cazuri au aparținut vârstelor tinere,
sub 50 de ani, pentru care am observat doar 11 cazuri, reprezentând 1.5%. Am identificat un
singur caz de carcinom bazocelular sub 40 de ani. Cel mai tânăr pacient a avut 37 de ani, iar cel
mai în vârstă 88 de ani, cu o medie de diagnostic a carcinoamelor bazocelulare de 65.4 ani.
Analiza histopatologică a inclus analiza tipului și subtipului histologic, cel mai frecvente
fiind carcinoamele nodulare (71.7%), micronodulare (12.2%), morfeiform (8.4%), superficial
(4.2%) și metatipic (3.5%). În ceea ce privește subtipul histopatologic, carcinomul bazocelular
convențional a avut o incidență cu 18.2% mai mare comparativ cu incidența tuturor celorlalte
subtipuri de carcinom nodular.
Analiza stadializării pTNM a indicat faptul că cele mai multe carcinoame bazocelulare au
fost diagnosticate în stadiul I de boală, respectiv în 87% din cazuri, urmate de stadiul II în 12.3%
cazuri și stadiile III/IV

în 0.7% cazuri. Printre factorii de risc înalt pentru carcinoamele

bazocelulare, care au fost identificați în vederea stadializării s-au numărat profunzimea invaziei
peste 2mm, stadiul Clark level ≥IV, invazia perineurală (12 cazuri, 1.5%).
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Analiza stadializării Clark a indicat predominența leziunilor aflate în stadiul IV, pentru
care au fost diagnosticate 54% din cazuri, urmate de stadiul V cu 20.7%, stadiul III cu 20.3% și
stadiul II cu 5% din cazuri.
În cazul carcinoamelor cu invazie cel puțin la nivelul țesutului subcutanat (Clark 5), au fost
observate aspecte particulare, în care insulele tumorale au distorsionat arhitectura țesutului
adipos sau al fasciculelor de fibre musculare striate. În acest studiu, invazia profundă (Clark 5) a
fost observată pentru toate subtipurile de carcinom bazocelular cu excepția celui superficial, la
frontul de invazie tumoral fiind de obicei prezente modificări stromale și un răspuns inflamator
sau desmoplazic.
Modificările asociate ale stromei tumorale au fost reprezentate de transformarea mixoidă și
răspunsul inflamator, aspectele fiind uneori asociate.
Statusul marginilor de rezecție chirurgicală a indicat faptul că în majoritatea carcinoamelor
bazocelulare analizate acestea au fost indemne, respectiv în 738 de cazuri (94.8%). În 40 de
cazuri (5.2%) am constatat fie invazia unei margini de rezecție laterale (20 cazuri), fie a ambelor
margini de rezecție laterală (5 cazuri), fie a marginii de rezecție profundă (15 cazuri).
Analiza imunohistochimică a carcinoamelor bazocelulare a indicat faptul că imunoexpresia
EGFR, HER2 si HER3 a fost identificată în 90.5%, 86.7% și repectiv 81.1% din carcinoamele
analizate, marcajele fiind prezente la nivelul membranei celulelor tumorale. De asemenea, am
constatat diferențe semnificative ale expresiei EGFR, HER2 si HER3 în raport cu tipurile
histologice de carcinoame bazocelulare analizate.
Cu toate că valorile marcajelor receptorilor EGF au fost superioare în carcinoamele
bazocelulare aflate în stadii avansate, aspectul a fost nesemnificativ statistic. În acest studiu am
constatat corelații liniare pozitive semnificative ale expresiei EGFR, HER2 și HER3.
Imunoreacțiile Ki67 au fost prezente pentru toate cazurile analizate, cu localizare la nivelul
nucleului celulelor tumorale. Indexul de proliferare (IP) Ki67 a indicat diferențe semnificative în
raport cu tipul histologic și stadiul tumoral al carcinoamelor bazocelulare, cele mai mari valori
fiind identificate în carcinoamele bazocelulare adenoide și morfeiforme, aflate în stadii avansate.
Imunoexpresia TGFβ3 și TGFβRIII a fost identificată în 88.7% și 84.9% din cazuri la
nivelul citoplasmei celulelor tumorale. În acest studiu am constatat diferențe semnificative ale
imunoexpresiei TGFβ3 și TGFβRIII în raport cu tipul carcinoamelor bazocelulare, iar în cazul
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TGFβ3 și în raport cu stadiul tumoral. Valorile înalte ale expresiei TGFβ3 și TGFβRIII au fost
frecvent asociate carcinoamelor adenoide și morfeiforme aflate în stadii avansate.
CAPITOLUL VII. DISCUȚII
Carcinomul bazocelular constituie una dintre cele mai frecvente tumori maligne,
reprezentând aproximativ 70-80% dintre cancerele cutanate [83]. Cu o rată anuală de creștere a
incidenței cuprinsă între 3-7%, leziunea prezintă variații geografice semnificative legate de
incidență, cele mai mari valori fiind înregistrate în Australia, iar cele mai mici în Africa, aspectul
fiind legat atât de gradul de pigmentare al tegumentului locuitorilor, cât și de expunerea solară
[29]. Expunerea la radiațiile ultraviolete, factorii chimici și genetici, infecțiile virale și
imunosupresia sunt cel mai frecvent incriminați în apariția carcinoamelor bazocelulare [7,83].
Datele din literatura indică pentru carcinoamele bazocelulare o incidență maximă după 50
de ani cu un raport între sexe de M/F de 1.5-2:1 [185]. Este indicată predominența carcinoamelor
bazocelulare la nivelul regiunilor capului și gâtului în 70-80% din cazuri. [7].
La ora actuală, există trei tipuri majore histopatologice ale carcinoamelor bazocelulare, cu
corespondență clinică, reprezentate de tipurile nodular, superficial și infiltrativ, fiind descrise și
paternuri de creștere cu prognostic variabil de agresivitate și recurență, așa cum sunt tipurile
micronodular, adenoid, morfeiform, pigmentat, fibroepitelial, cu diferențieri anexiale sau
scuamoase [83].
Welsch și colab. au subliniat corelația diferitelor subtipuri histopatologice cu profunzimea
invaziei într-un studiu ce a inclus un număr de 100 de piese de biopsie de carcinom bazocelular
și au constatat că tumorile micronodulare au cea mai mare invazie medie, urmate de subtipurile
infiltrative, nodulare și superficiale [284]. Datele din literatură indică faptul că o distanță de 5mm
a marginii de rezecție tumorale ar trebui să fie suficientă pentru evitarea apariției recidivelor
tumorale [83].
Există dovezi ale implicării EGF și receptorilor în dezvoltarea și agresivitatea
carcinoamelor bazocelulare, mai ales prin prisma cooperării cu alte mecanisme. Studiile realizate
asupra receptorilor EGF indică expresia acestora în cazul tegumentului normal, precum și
expresia variabilă în cazul carcinoamelor bazocelulare [223].
În ceea ce privește imunoexpresia Ki67 în carcinoamele bazocelulare, datele obținute până
în prezent sunt controversate, de la rezultate care indică intervale largi de variație ale expresiei
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markerului, la absența corelării cu parametrii histopatologici, la asocieri cu parametrii de
prognostic ai leziunilor și recurența carcinoamelor bazocelulare [140].
În cazul țesuturilor normale și carcinoamelor aflate în stadii inițiale, TGFβ are un efect
supresor, cu efecte de inhibare ale proceselor implicate în dezvoltarea tumorală locală, așa cum
sunt inhibarea proliferării celulare, inducerea apoptozei, inhibarea imortalizării celulare. În cazul
leziunilor agresive și invazive, prin activarea unor mecanisme biomoleculare complexe, precum
tranziția epitelio-mezenchimală și angiogeneza, sunt activate migrarea, invazia și metastazarea
celulelor canceroase [152].
De asemenea, rezultatele publicate sugerează un rol dual al TGFβRIII în sensul stimulării
pe de o parte a expresiei bazale a TGFβ și implicit promovarea progresiei și metastazării și pe de
altă parte implicare în diminuarea semnalizării ligand dependente prin prevenirea blocării
ligandului în cadrul complexului TGFβRII - TGFβRI [171].
CAPITOLUL VIII. CONCLUZII
Studiul datelor epidemiologice a indicat:
 vârsta medie de diagnostic a carcinoamelor bazocelulare a fost de 65.4 ani, 98.6% dintre
leziuni fiind identificate după 50 de ani;
 leziunile au predominat la sexul masculin (54.2%), cu un raport între sexe de 1.18, și în
mediul rural (63.6%) cu raport între cele două medii de 1.74;
 pentru 55.2% din cazuri au fost identificați factori de risc asociați, mai frecvent reprezentați
de expunerea la radiații (65.7%), sau asocierea cu istoricul familial și imunosupresia (23.9%);
 localizarea de elecție a leziunilor a fost la nivelul capului și gâtului (84.6%), urmate de torace
(13.1%) și membre (2.3%);
 au predominat leziunile cu dimensiune mai mică sau egală cu 2cm (87%), comparativ cu cele
de peste 2cm (13%).
Analiza histopatologică a carcinoamelor bazocelulare a indicat:
 carcinomul bazocelular nodular a fost cel mai frecvent tip histologic (71.7%) și urmat de
tipurile micronodular (12.2%), morfeiform (8.4%), superficial (4.2%) și metatipic (3.5%);
 carcinomul bazocelular convențional a fost cel mai frecvent subtip de carcinom nodular
(42.4%), urmat de forma adenoidă (13.1%), chistică (9.4%), pigmentată (4.9%) și keratotică
(1.9%);
7

 stadializarea pTNM a indicat faptul că cele mai multe carcinoame bazocelulare au fost
diagnosticate în stadiul I de boală (87%), în timp ce pentru stadializarea Clark au predominat
leziunile aflate în stadiul IV (54%);
 invazia perineurală a fost prezentă în 1.5% din cazurile investigate și pentru 5.2% din cazuri
am constatat invazia cel puțin a unei margini de rezecție.
Analiza imunohistochimică a carcinoamelor bazocelulare a permis următoarele observații:
 am constatat diferențe semnificative ale expresiei EGFR, HER2 si HER3 în raport cu tipurile
histologice de carcinoame bazocelulare analizate; tipul morfeiform s-a caracterizat prin scoruri
înalte ale receptorilor EGF, tipul adenoid prin valori înalte ale EGFR și HER2, iar tipul nodular a
prezentat cele mai mici valori, ceea ce desemnează receptorii EGF ca proteine implicate în
agresivitatea și diferențierea histologică a carcinoamelor bazocelulare;
 IP Ki67 a indicat diferențe semnificative în raport cu tipul histologic și stadiul tumoral al
carcinoamelor bazocelulare, cele mai mari valori ale IP Ki67 fiind identificate în carcinoamele
bazocelulare adenoide și morfeiforme, aflate în stadii avansate; au existat corelații liniare
pozitive semnificative ale IP Ki67 cu receptorii EGF, precum și cu TGFβ3 și TGFβRIII;
 am constatat diferențe semnificative ale imunoexpresiei TGFβ3 și TGFβRIII în raport cu tipul
carcinoamelor bazocelulare, iar în cazul TGFβ3 și în raport cu stadiul tumoral;
 valorile înalte ale expresiei TGFβ3 și TGFβRIII au fost frecvent asociate carcinoamelor
adenoide și morfeiforme aflate în stadii avansate;
 am observat corelații liniare pozitive semnificative ale TGFβ3 și TGFβRIII, precum și ale
TGFβ3 în raport cu EGFR și HER2;
 rezultatele obținute în acest studiu indică implicarea markerilor analizați în agresivitatea
carcinoamelor bazocelulare, ceea ce susține includerea în grupul de ținte cu potențial terapeutic
pentru aceste leziuni.
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