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INTRODUCERE
Tumorile maligne ale pleoapelor reprezintă de fapt tumori maligne ale tegumentului și
sunt complet vindecabile, dacă sunt diagnosticate în timp util. [1] Tumorile cutanate pot avea ca
țesut de origine epidermul, dermul sau anexele pleoapei. Aceste tumori pot fi extrem de rar
metastaze ale altori situri tumorale și includ tumori diferite din punct de vedere histopatologic, ce
provin din diverse tipuri de celule cutanate. [2]
Leziunile maligne sunt relativ frecvent întâlnite în jurul ochiului, din cauza faptului că
majoritatea sunt induse de expunerea solară sau provin din leziuni benigne cutanate, cauzate de
razele solare. Multe dintre aceste leziuni sunt de dimensiuni mici și au un ritm lent de creștere,
fapt ce nu alarmează pacientul, întârziind astfel contactul cu medicul. Deși marea majoritate a
tumorilor pleoapelor nu dau metastaze, ele pot fi foarte distructive la nivel local, de aceea orice
leziuni perioculară evolutivă, mai ales dacă se asociază cu sângerare, trebuie biopsiată.
Confirmarea histopatologică a malignității este salutară înainte de rezecții majore sau de alte
proceduri chirurgicale ce pot duce la rezultate estetice slabe. [2]

CAPITOLUL I
Anatomia globului ocular
Analizatorul vizual preia informația din mediul înconjurător sub formă de fascicule
luminoase, pe care o analizează și o interpretează. Procesele vederii și percepției vizuale implică
un sistem complex de structuri, fiecare dintre acestea fiind concepul pentru un scop precis.
Organizarea fiecărei structuri îi permite acesteia să își îndeplinească funcția. Ochiul găzduiește
elemente care preiau fasciculele luminoase și le transformă în influx nervos, fiind protejat prin
însăși localizarea sa la nivelul orbitei. [13]
Cele trei tunici ale globului ocular sunt următoarele:
-

tunica externă sau tunica fibroasă, alcătuită din cornee și cleră

-

tunica medie sau tunica vasculară, alcătuită din coroidă, corp ciliar și iris

-

tunica internă sau retina, având atât părți optice, cât și părți non-vizuale. [14]
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Tunica externă a globului ocular
Tunica fibroasă a globului ocular poate fi comparată cu două sfere unite. Cea anterioară
este mai mică în dimensiuni și transparentă, reprezintă o șesime din tunica externă si poartă
denumirea de cornee. Aceasta are o rază de curbură de aproximativ 8mm. Sfera posterioară se
numește scleră, este mai mare în simensiuni decât corneea, este opacă, dură și reprezintă cinci
șesimi din tunica externă. Sclera reprezintă scheletul fibros al globului ocular, conferindu-i
acestuia formă și rezistență, reprezentând totodată locul de inserție al mușchilor extrinseci și
intrinseci ai globului ocular. Sclera are o rază de curbură de aproximativ 12mm.
Tunica medie a glubului ocular
Tunica medie a globului ocular sau uvea este alcătuită din trei regiuni, acestea fiind
următoarele (în sens antero-posterior): irisul, corpul ciliar și coroida. Uvea se mai numește și
stratul vascular pentru că structura sa cea mai voluminoasă, coroida, este alcătuită în principal
din vase de sânge ce irigă straturile retiniene superficiale. [13]
Tunica internă a globului ocular
Tunica internă a globului ocular este de fapt un strat nervos, denumit retină, situat între
coroidă și vitros. Retina se întinde de la marginea discului optic (locul de ieșire al fibrelor
nervoase de ochi) și până la ora serrata, unde se continuă cu epiteliul corpului ciliar, cele două
având origine embriologică comună. Retina conține zeci până la sute de milioane de celule și
procese celulare, și, în ciuda acestui fapt pare o membrană subțire, transparentă. [13]
Cristalinul
Cristalinul este o structură transparentă, eliptică, avasculară, situată în camera posterioară
a ochiului, anterior de corpul vitros și posterior de iris. Cristalinul este suspendat de corpul ciliar
înconjurător prin fibrele zonulare. Fața posterioară este atașată de vitrosul anterior prin
ligamentul capsular hialoid, ce reprezintă de fapt un inel circular de adeziune. În acest inel există
un spațiu virtual, spațiul retrocristalinian, o arie lipsită de adeziuni între vitros și cristalin. [13]
Camerele glubului ocular
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Globul ocular conține trei camere: camera anterioară, camera posterioară și vitrosul.
Camera anterioară și camera posterioară conțin umor apos, în timp ce vitrosul conține gelul
vitrean. [13]

CAPITOLUL II
Anexele globului ocular
Anexele globului ocular reprezintă structuri situate în apropierea globului ocular. Acestea
sunt: pleoapele, conjunctiva, mușchii extrinseci ai globului ocular și aparatul lacrimal, ce include
componenta secretorie (ce produce lacrimile) și componenta excretorie (ce drenează lacrimile).
[13]

CAPITOLUL III
Carcinogeneza cutanată
Cancerul este în esență o boală genetică, ce se caracterizează prin instabilitate genomică
și prin acumularea de defecte genetice și epigenetice. Modificările genetice care induc maladia
canceroasă pot fi moștenite ca oncogene și gene supresor tumoral, ducând la sindroame
canceroase familiale. În procesele de replicare și reparare a ADN-ului pot apărea defecte, fapt ce
poate duce la neoplazie într-un mod similar.

Carcinomul bazocelular
Descoperirea mutațiilor la nivelul genei patched 1 (PTCH1) în genomul pacienților cu
sindrom Gorlin (cunoscut drept sindromul carcinomului bazocelular nevoid) și în carcinomul
bazocelular sporadic a dus la descoperirea importanței căii de semnalizare SHH în carcinogeneza
umană [7,16]. Mutațiile genei PTCH1 sau ale unei alte componente a căii de semnalizare sunt
implicate în dezvoltarea unor neoplazii precum: meduloblastom, carcinom mamar, meningiom,
cancer de colon [7,17], adenocarcinom pancreatic și adenocarcinom esofagian [7,18,19] și cancer
pulmonar cu celule mici [17,20].

Carcinomul scuamos
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Dezvoltarea carcinomului scuamos este de fapt un process multistep, care necesită
o serie de mutații, ce implică în principal căi anti – apoptotice și de proliferare celulară. Genele
de o vădită importanță, care suferă mutații în carcinoamele scuamoase sunt TP53, RAS și
p16/CDKN2A [3,8].

Melanomul malign
Transformarea unui melanocit normal în melanoma apare prin acumulare secvențială de
alterări genetice și molecular, care sunt momentan doar parțial înțelese. La nivel molecular,
activarea căilor de semnalizare ale kinazei proliferative ce implică oncogene precum BRAF,
NRAS sau KIT, urmată de neregularități ale căilor îmbătrânirii și apoptozei ce implică gene
supresor tumoral precum CDKN2A, TP53 sau PTEN, reprezintă evenimente în dezvoltarea de
tip multistep a melanomului malign [3,15].

CAPITOLUL IV
STUDIUL CLINICO - EPIDEMIOLOGIC AL CARCINOAMELOR DE
PLEOAPĂ
Carcinomul bazocelular reprezintă cea mai frecventă tumoră malignă umană. În Statele
Unite aproximativ 75 – 90% din neoplaziile cutanate sunt carcinoame bazocelulare și peste 90%
din tumorile pleoapelor sunt de asemenea carcinoame bazocelulare [3,4,5,6]. Aproximativ 99%
dintre carcinoamele bazocelulare apar la populația caucaziană [2].
În Statele Unite, a doua tumoră cutanată ca frecvență este carcinomul spinocelular,
reprezentând aproximativ 10 – 20% din tumorile maligne cutanate și 5% din tumorile maligne
ale pleoapelor [9,10]. Ca localizare perioculară, el afectează cel mai frecvent pleoapa inferioară.
În comparație cu carcinomul bazocelular, carcinomul spinocelular afectează mai frecvent
pleoapa superioară și cantusul lateral [11,12].
Pentru acestă lucrare am luat în studiu cazurile într-o perioadă de cinci ani (2010–2014)
urmărind localizarea, frecvenţa şi tipul histologic al tumorii, precum şi modalităţile de
reconstrucţie. Studiul cuprinde un număr de 103 pacienți cu carcinoame de pleoapă, 54 de
pacienți de sex masculin și 49 de pacienți de sex feminin, având vârste cuprinse între 47 și 92 de
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ani. Studiul s-a desfășurat în perioada menționată în Clinica de Oftalmologie a Spitalului Clinic
Județean de Urgență Craiova.

CAPITOLUL V
STUDIUL HISTOPATOLOGIC AL CARCINOAMELOR DE PLEOAPĂ

Carcinomul bazocelular al pleoapei cuprinde un grup de tumori cutanate maligne,
caracterizate prin prezența unor lobuli, coloane, benzi sau cordoane de celule bazaloide (”celule
germinative”) [21].
Multiplele variante de carcinom bazocelular sunt au ca trăsături histologice
comune prezența lobulilor, coloanelor, benzilor sau cordoanelor de celule bazaloide, citoplasmă
puțină și aranjarea celulelor periferice în palisadă, înconjurate de stromă fibromucoasă liberă.
Sunt adesea prezente și zone de retracție între tumoră și stromă. Interacțiunea dintre tumoră și
stromă este slăbită prin lipsa caracteristică a hemidesmozomilor, ce ancorează epidermul de
derm. Apoptoza este de obicei aparentă. Eliberarea de keratină în stromă, ca rezultat al
apoptozei, poate duce la formarea depozitelor amiloide. Degenerarea chistică mucoasă și
vacuolizarea focală cu diferențiere lipidică sau canaliculară pot fi de asemenea observate. În
cazuri rare, mai pot fi observate sebocite sau diferențiere foliculară cu vârtejuri scuamoase,
granule de tricohialină și corneocite gri – albastre. În unele tumori pot exista și proliferări
melanocitare, ce pot duce la pigmentare prin producerea de melanină, care poate fi depozitată în
celulele tumorale sau în macrofagele înconjurătoare [21].
Carcinomul scuamos reprezintă o tumoră malignă a keratinocitelor epidermale, în care
componenta celulară prezintă diverse grade de diferențiere scuamoasă [21]. Carcinomul scuamos
e alcătuit din cuiburi, fâșii și cordoane de celule cu diferențiere scuamoasă, ce iar naștere din
epiderm și se extind în derm pe distanță variabilă. Celulele prezintă citoplasmă eozinofilică
abundentă și un nucleu mare, frecvent vezicular; se pot observa punți intercelulare proeminente.
Există keratinizare centrală variabilă și formare de perle keratice, în funcție de gradul de
diferențiere al tumorii [21].
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Gradul de anaplazie din cuiburile de celule tumorale se folosește pentru grading-ul
tumoral. O clasificare mai degrabă subiectivă este cea care împarte carcinoamele scuamoase în
bine, moderat și slab diferențiat. Majoritatea carcinoamelor scuamoase iar naștere din keratoza
actinică, iar dovada este prezenta acestei leziuni la marginea tumorii invazive. Ocazional,
carcinoamele scuamoase infiltrează de-a lungul tecii nervoase, adventicei vaselor sanguine,
limfaticelor și planurilor fasciale. Prezența limfocitelor perineurale este un element ce face
posibilă prezența invaziei perineurale pe secțiunile profunde [21]. La periferia tumorii poate
exista și un slab până la moderat infiltrate inflamator cronic, ce poate include uneori și eozinofile
[21,22].
Studiul histopatologic s-a efectuat pe 103 de cazuri de carcinoame de pleoape luate în
studiu, dintre acestea 80 au fost carcinoame bazocelulare și 23 au fost carcinoame scuamoase.
Studiul histopatologic a urmărit evaluarea unor parametric histopatologici care au fost corelați cu
parametrii clinici și imunohistochimici.

CAPITOLUL VI
STUDIUL IMUNOHISTOCHIMIC AL CARCINOMELOR DE PLEOAPĂ
Analiza imunohistochimică s-a realizat pe un lot de 43 de cazuri de carcinoame cutanate
primitive ale pleoapei, diagnosticate în perioada 2010-2014 în cadrul Laboratorului de Anatomie
Patologică al Spitalului Clinic Judţean de urgenţă Craiova.
În cadrul studiului au fost efectuate reacţii simple utilizând un panel de anticorpi pe care
i-am clasificat astfel:


Factori de proliferare (ki67, PCNA)



Factori implicați în apoptoză (p53, bcl-2)



Factori de creștere (VEGF, EGFR)

În cadrul studiului imunohistochimic am evaluat imunoexpresia ki67, PCNA, p53, bcl-2,
EGFR şi VEGF în cadrul unui lot de 43 de carcinoame cutanate ale pleoapei, în raport cu tipul
leziunii, gradul de diferenţiere, extensia tumorală (categoriile T şi N ) şi stadiul tumoral. În
cadrul studiului nu au fost identificate metastaze la distanţă ale carcinoamelor analizate (M0).
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În cadrul studiului au fost analizate 23 de carcinoame bazocelulare. De asemenea, în
cadrul studiului au fost analizate comparativ un număr de 20 de carcinoame scuamoase.

CAPITOLUL VII
STUDIUL GENETIC AL CARCINOMELOR DE PLEOAPĂ
Au fost incluse în studiul nostru 29 de perechi de probe, constând în fragment de tumoră
(T) și margine de rezecție (țesut peritumoral – PT), provenind de la pacienți care au fost
spitalizați, diagnosticați și operați în Clinica de Oftalmologie a Spitalului Clinic Județean de
Urgență Craiova, România, între anii 2013 și 2014. Toate cazurile au fost diagnosticate prin
proceduri standard de diagnostic și confirmate din punct de vedere histopatologic.
Cele 29 de perechi de probe, studiate în vederea determinării expresiei genice a VEGF și
EGFR, au corespuns astfel: 17 perechi de probe au provenit de la pacienții diagnosticați cu
carcinom bazocelular al pleoapei și 12 perechi de la pacienți cu carcinom scuamos al pleoapei.
Expresia genică a VEGF-A a fost studiată pe 29 de perechi de probe conținând țesut
tumoral și peritumoral. Analiza prin qRT-PCR a arătat faptul că VEGF-A a fost exprimat atât în
tumoră, cât și în țesutul peritumoral, dar în mod variabil.
Expresia genică a EGFR a fost studiată pe 29 de perechi de probe conținând țesut tumoral
și peritumoral. Analiza prin qRT-PCR a arătat faptul că EGFR a fost exprimat atât în tumoră, cât
și în țesutul peritumoral, dar în mod variabil.

CAPITOLUL VIII
DISCUȚII GENERALE
Carcinoamele cutanate ale pleoapei reprezintă cele mai frecvente tumori ale regiunii
perioculare. Carcinomul bazocelular palpebral este cea mai frecventă tumoră malign umană
Carcinomul scuamos este a doua tumoră cutanată ca frecvență (după carcinomul bazocelular).
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Din punct de vedere histopatologic, studiul nostru arată o predominență netă a
carcinoamelor bazocelulare, față de cele scuamoase, cu un raport de aproximativ 3,5/1.
Dintre markerii de proliferare celulară, ki67 este o proteină nucleară cu greutate
moleculară mare și este considerat drept cel mai de încredere marker de proliferare. Factorul de
creștere PCNA a prezentat în studiul nostru o expresie medie / înaltă, atât în carcinoamele
bazocelulare, cât și în cele scuamoase.
Dintre factorii implicați în moartea celulară programată, bcl-2 este o genă importantă in
mecanismul apoptozei, ea codificând o proteină ce inhibă apoptoza. Expresia anormală a acestei
gene poate duce la pierderea controlului asupra celulelor modificate, predispunând astfel la
dezvoltarea neoplaziei [24,25]. Mutațiile proteinei p53 sunt frecvente în cazul unor tumori
maligne, iar detecția imunohistochimică reflectă modificările la nivel genic, dat fiind faptul că
proteina p53 normală nu se detectează ușor datorită timpului de înjumătățire scurt și a nivelelor
scăzute [24,26].
În acest studiu imunoexpresia EGFR şi a VEGF au fost superioare pentru carcinoamele
scuamoase, comparativ cu cele bazocelulare, aspecte care au fost semnificative statistic.
În carcinoamele scuamoase ale capului și gâtului, expresia crescută a VEGF se asociază
cu progresia către un fenotip tumoral mai agresiv, atât clinic, cât și experimental [23,27].

CAPITOLUL IX
CONCLUZII
Studiul nostru pune în evidență o creștere a incidenței carcinoamelor de pleoapă în ultimii
ani, precum și un trend crescător de la un an la altul.
Analiza moleculară a acestor tumori poate avea consecințe teraputice, terapiile
moleculare țintite putând reprezenta o alterativă la tratamentul clasic la pacienții tarați, ce nu pot
suporta o intervenție chirurgicală sau la pacienții cu boală avansată local și/sau metastatică.
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