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I.

Introducere; Cuvinte cheie

Pielea aṣezatӑ la granița dintre organism ṣi mediul ambient, este primul organ care suferӑ
consecințele.
Cancerele cutanate au o creṣtere rapidӑ, în primul rȃnd datoritӑ schimbӑrii atitudii
societӑții fața de pielea bronzatӑ. Dacӑ acum 100 de ani oamenii considerau pilea albӑ, ne atinsӑ
de soare, un atu social ṣi estetic, în zilele noastre bronzul este foarte apreciat, fiind privit ca un
semn de sӑnӑtate sau mai degrabӑ de frumusețe. Soarele, cel mai bun aliat al nostru, poate
determina îmbӑtrȃnirea prematurӑ a pielii, arsuri sau cancere, dacӑ expunerile sunt prelungite, în
intervalul de timp necorespunzӑtor (între orele 11-16 în lunile de varӑ).
Romȃnia, conform cu datele furnizate de Administrația Naționalӑ de Meteorologie, are
un numӑr anual de 160-180 zile senine, cu o duratӑ de strӑlucire a soarelui de 2100-2200 ore
(soarele strӑluceṣte 10-11 ore în lunile de varӑ). Dobrogea ṣi Cȃmpia Romȃnӑ sunt zonele cele
mai însorite. În aceste regiuni persistӑ activitӑțile care presupun expuneri prelungite la soare
(agricultori, pescari, navigator, etc.)
Din datele publicate aflӑm cӑ peste 80% din cancerele cutanate este reprezentat de
carcinomul bazocelular, motiv ce ne-a determinat sӑ-l alegem ca subiect de cercetare pentru
prezenta lucrare.
Descris pentru prima datӑ de Jacob în 1827, acest tip de cancer rӑmȃne permanent în
actualitate, datoritӑ polimorfismului clinic, a structurii histologice cu o extrem de variatӑ
arhitecturӑ ṣi a evoluției diferite, de la un caz la altul.
Aṣa stȃnd lucrurile, este uṣor de înțeles de ce a mai fost nevoie de încӑ un studiu al
particularitӑților clinice ṣi evolutive al acestor tumori.
Rezumȃnd în cȃteva cuvinte cheie, voi enumera: variabilitate morfoclinicӑ,

polimorfism imunohistochimic, terapie personalizatӑ.
Îmi exprim recunoṣtința mea Domnului Profesor Universitar Doctor Ion Țolea,
coordonatorul ṣtiințific al lucrӑrii de fațӑ, pentru valoroasele îndrumȃri acordate în perioada
studiilor doctorale, pentru încrederea pe care mi-a acordat-o de la bun început. Domnia sa
constituie, pentru mine, un model de conduit, perseverențӑ, atȃt de necesare în munca de
cercetare ṣtiințificӑ.
Mulțumesc tuturor persoanelor cu care am colaborat în laborioasa activitate, care a
format obiectul cercetӑrii de fațӑ.
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II.

Obiective

Carcinomul bazocelular mi-a suscitat interesul prin problematica complexӑ, datoritӑ gradului
mare de variabilitate morfoclinicӑ, asociat cu tot atȃtea particularitӑți clinice ṣi terapeutice.
În urma studierii datelor existente la momentul actual în literature de specialitate
internaționalӑ ṣi de la noi din țarӑ susțin ideia unei patogeneze mixte, geneticӑ ṣi ambientalӑ, a
carcinomului bazocelular. Acest lucru se rӑsfrȃnge asupra aspectulor morfoclinice ṣi implicit
asupra mijlocelor ṣi metodelor terapeutice.
Celula epitelialӑ dezvoltӑ fenotipul malign în urma interacțiunilor dintre factorii endogeni
(vȃrstӑ, predispoziție geneticӑ, status imunologic) ṣi exogeni (chimici, fizici, biologici).
Expunerile solare au rol esențial în etiologia carcinomului bazocelular, prin acțiunea directӑ
asupra ADN-ului epidermal, determinȃnd distrugeri definitive asupra catenelor, cu apariția de
mutații în genele proteinelor specifice (TP53, PTCH1, SHH, SMO), dar ṣi indirecte prin fotooxidazele generate. UVB-urile induc, la nivelul keratocitelor, ligantul Fas (FasL sau CD95L) ṣi
declanşeazӑ un rӑspuns antiapoptotic pe calea fosfatidilinozitol 3-kinazei-Akt. Efectele
cancerigene sunt dependente de lungimea de undӑ (riscul maxim fiind la valori de 190-320 nm),
doza administratӑ, durata, intensitatea expuneri şi factorii genetici (grosimea tegumentului,
pigmentarea cutanatӑ). Dozele de UV influienṭeazӑ caracteristicile carcinoamelor bazocelulare.
Dozele mici de UV, dar cu frecvenṭӑ ȋnaltӑ cresc raportul carcinom bazocelular/carcinom
spinocelular ȋn favoarea CBC. Expunerea cronicӑ la UV ar determin forma nodularӑ, iar
expunerea intermitentӑ, forma superficialӑ de CBC, conform studiilor publicate..
Fotodermatozele, induse în special de UVA, determinӑ cicatrici reziduale, ce predispun la
apariția de carcinoma bazocelular. Persoanele care primesc antimicrobiene fotosensibilizante, au
un risc crescut de a dezvolta CBC.
Radiaṭiile ionizante genereazӑ electroni, provocȃnd leziuni directe/indirecte ale ADN-ului.
Conform datelor din literaturӑ copii cu antecedente de radioterapie au un risc de 6 ori mai mare
de a dezvolta CBC.
Fumatul, bolile imunosupresive (HIV/SIDA), dar ṣi terapiile imunosupresoare, prin
diminuarea capӑcitӑții de apӑrare a organismului, predispun la apariția de carcinoame
bazocelulare. Expunerile cronice de substanțe cancerigene din fumul de țigarӑ induc mutații
critice la nivelul p53 sau RAS, cu inițierea procesului cancerigen. Persoanele cu transplant de
organe au un risc de 100 de ori mai mare decȃt populația generalӑ de a dezvolta un CBC.
Se poate vorbi despre o predispoziție profesionalӑ. Persoanele (muncitori agricoli, marinara,
pescari, mecanizatori, grӑdinari, constructori, etc.) care prin natura meseriei sunt nevoite sӑ
lucreze în aer liber au un risc crescut în apariția CBC.
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Persoanele cu fototipul I ṣi II au o incidențӑ crescutӑ a carcinoamelor bazocelulare, datoritӑ
absenței efectului protector al melaninei.
În contextul celor menționate anterior, obiectivul stabilit la începutul acestei lucrӑri a fost
sӑ identific existența, sau nu, a unor particularitӑți/corelații între factorii etiologici ṣi aspectul
clinic, consecințele asupra arhitectonicii structurii histologice, precum ṣi comportamentul
evolutiv al leziunii în raport cu metoda terapeuticӑ.

III. Material ṣi Metodӑ

Pentru a evidenția particularitӑțile
efectuat un studiu retrospectiv, folosind
31.12.2018), cuprinzȃnd un numӑr de
Dermatologie ṣi în Ambulatoriul de
bazocelular.

clinice ṣi evolutive în raport cu factorii etiologici, am
datele obținute pe o perioadӑ de 5 ani (1.01.2014299 de pacienți, ce s-au prezentat în Clinica de
specialitate Constanța, diagnosticați cu carcinom

Pentru fiecare caz am întocmit o fiṣӑ individualӑ, care a cuprins datele anamnestice
personale (vȃrstӑ, sex, profesie), antecedentele patologice ṣi heredocolaterale, condițiile de viațӑ,
istoricul dezvoltӑrii carcinomului (modul de debut, evoluția pȃnӑ la examenul de specialitate),
rezultatul histopatologic ṣi rezultatul imunohistochimic (dacӑ a fost indicat). Toți pacienții si-au
dat acordul pentru participarea ṣi prelucrarea datelor personale, respectȃnd principiile declarației
de la Helsinki, semnȃnd un formular de consimțӑmȃnt informat.
Prelucrarea statisticӑ a datelor a avut ca obiective: studiul clinico-statistic al repartiției
teritoriale, al distribuției dupӑ vȃrstӑ, sex, profesie ṣi evoluția formațiunii tumorale.
Studiul clinic a urmӑrit tipologia clinicӑ, modul de debut, particularitӑțile evolutive
(starea organului cutanat, localizare, formӑ clinicӑ) corelate cu structura histologicӑ ṣi/sau
imunohistochimicӑ ṣi tratamentul efectuat.
Examenul histopatologic a cuprins urmӑtoarele etape standard: examinarea
macroscopicӑ, eṣantionarea, histoprocesarea (fixarea în formol 10%, includerea la parafinӑ,
secționarea blocurilor de parafinӑ, fixarea pe lame, colorarea standard hematoxilina-eozina) ṣi
examinarea microscopicӑ a lamelor. De cele mai multe ori au fost prelucrate 1-2 secțiuni pentru
stabilirea diagnosticului de carcinom bazocelular. În cazul unor forme intricate, pigmentate, s-a
efectuat examinarea secțiunilor seriate.
Pentru fiecare pacient s-a întocmit o fiṣӑ individualӑ, care a cuprins pe lȃngӑ datele
personale, indicacatorii urmӑriți în studiu:
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a.
Încadrarea tumorilor în subtipurile histologice în funcție de pattern-ul de creṣtere
a tumorii, funcție de aspectul predominant al tumorii;
b.

Aspectul histologic în comparație cu aspectul clinic;

c.

Gradul de invazie al structurilor învecinate

Din dorința de a identifica mai detaliat comportamentul carcinomului bazocelular la
acțiunea anticorpilor am întreprins o cercetare specialӑ la 10 cazuri, alese aleator din numӑrul
total studiat, cuprinzȃnd diferite tipuri histologice
Blocurile de ṭesuturi, cu cazuri confirmate de carcinom bazocelular, au fost selectate
aleatoriu, din Arhiva Secṭiei de Anatomie Patologicӑ a Spitalului Clinic Judeṭean de Urgenṭӑ
Constanṭa, în perioada 2017-2018. Cazuistica studiului a cuprins tumorile din tipurile cu
diferenṭiere tricoblasticӑ (2 cazuri), solid (3 cazuri), colizional solid+infiltrativ (1 caz) şi
superficial multicentric (4 cazuri). Fragmentele de tegument, prelevate prin biopsie cutanatӑ, au
fost fixate rapid ȋn formol 10% (timp de 5-10 minute). Cupele tisulare prelevate au fost
prelucrate ȋn parafinӑ şi procesate automat (Platforma DIAPATH). S-au practicat secṭiuni de 5
microni, ce au fost colorate prin tehnici convenṭionale cu kituri uzule (hematoxilinӑ-eozinӑ,
metoda progresivӑ, DIAPATH). Dupӑ reconfirmarea diagnosticului, testele imunohistochimice
s-au realizat prin metoda polimer, cu sistem de detecṭie şi vizualizare HRP/DAB, pe platforma
semiautomatӑ BIOCARE, cu anticorpii Bcl2, Ki67 şi CD3, cu respectarea în tocmai a
protocoalelor. Intensitatea recṭiei imunohistochimice a fost notatӑ astfel: slabӑ +, moderatӑ ++,
intensӑ +++. Pentru Bcl2 am folosit ca control intern pozitiv limfocitele B active, pentru Ki67
keratinocitele bazale, iar pentru CD3 controlul extern a fost amigdala palatinӑ.
Imaginile cu zonele tumorale şi epiderma adiacentӑ au fost fotografiate cu o camerӑ
LEICA ICCHD 50HD cu microscop LEICA DM 750, utilizȃnd softul LAS V4.6, la un
microscop LEICA DM 750, ȋn condiṭii de luminozitate şi contrast constant.

IV. Rezultate ṣi discuții
Conform datelor obținute în urma prelucӑrii statistice raportul între sexe este relativ egal,
existȃnd o uṣoarӑ predominențӑ a sexului masculin (153 pacienți). Raportul între sexe B/F=1,04.
Repartiția cazuisticii pe ani nu aratӑ o creṣtere a numӑrului de cazuri, existȃnd variații
nesemnificative (10-20 de cazuri în plus sau minus) de la un an la altul, cu mențiunea cӑ, aceste
date au fost culese doar din informațiile existente în rețeaua sanitarӑ de stat.
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Carcinomul bazocelular a fost diagnosticat cel mai frecvent la persoanele din grupa 70-79
ani (87 pacienți din 299 cazuri) reprezentȃnd aproximativ 1/3 (29,10%). Tumora preferӑ vȃrsta a
III-a, cȃnd modificӑrile histopatologice pot fi discutate în contextul procesului de degenerescențӑ
a organului cutanat (expunere îndelungatӑ ṣi repetatӑ la soare, fototip, obiceiuri de viațӑ).
Pacienții care provin din mediul rural predominӑ în acest studiu. Aceste date, pot fi
explicate din prisma ocupațiilor care presupun o expunere prelungitӑ la soare (agricultori,
grӑdinari, mecanizatori, etc).
Procentul covȃrṣitor de 76,89% din cazuri au localizare pe fațӑ ṣi gȃt, acest lucru
subliniazӑ importanța decisivӑ a expunerii la UV în dezvoltarea unui cancer cutanat.
La majoritatea cazurilor timpul scurs de la debut pȃnӑ la prezentarea la medic este de 1-3
ani.
Forma pelatӑ a fost cea mai frecventӑ (98 cazuri din 293) urmatӑ, îndeaproape, de forma
nodularӑ (29%). Forma perlatӑ a fost diagnosticatӑ, cel mai frecvent, la grupa de vȃrstӑ 50-59 ani
(25 cazuri din 98 carcinoame cu formӑ perlatӑ).
Formele cu evoluție neinfiltrativӑ au prdominat în studiul nostru.
În studiul nostru forma nodularӑ a fost, mai frecventӑ, la grupa de vȃrstӑ 70-79 ani (31
cazuri din 86). Forma superficialӑ a predominat la grupul 40-49 ani (9 cazuri din 28). Distribuția
formei superficiale în funcție de grupele de vȃrstӑ este aproape uniform în intervalul 40-79 ani.
Nu am putut compara rezultatele noastre cu cele din literaturӑ, deoarece nu am gӑsit studii
efectuate.
În cazul formei infiltrative am obținut un maxim la intervalul de vȃrstӑ 60-69 ani (7
cazuri din 23), iar forma micronodularӑ a prezentat un maxim la 70-79 ani (4 cazuri din 9)
urmatӑ îndeaproape de vȃrsta 50-59 ani (2 cazuri din 9).
Am corelat datele formelor clinice cu grupele de vȃrstӑ, cu scopul de a observa, dacӑ
existӑ, o legӑturӑ între aspectul clinic ṣi apӑrarea organismului (considerȃnd cӑ înaintarea în
vȃrstӑ este sinonim cu degradare apӑrӑrii). Formele agresive au predominat la decada VI ṣi VII,
iar formele perlatӑ ṣi superficialӑ au fost mai frecvente în decadele IV ṣi V. Nu putem susție o
legӑturӑ a aspectului clinic cu statusul immunologic al organismului, deoarece forma nodularӑ
(consideratӑ o formӑ mai puțin agresivӑ) are un vȃrf pe grafic la intervalul de vȃrstӑ 70-79 ani.
Forma solidӑ a fost predominantӑ (111 cazuri), fӑrӑ a exista o diferențӑ semnificativӑ
între sexe.
Subtipul solid, la rȃndul lui, a prezentat forme pur solide ṣi forme cu zone adenoide (8
cazuri), zone chistice (7 cazuri), zone cu cheratinizare (2 cazuri). Lotul nostru nu a inclus forme
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solide cu zone de pigmentare sau sclerodermiforme. Caracterul invaziv a fost prezent în 15
cazuri.
Carcinoamele cu diferențiere au fost mai frecvent diagnosticate la sexul masculin (peste
2/3 din cazuri), fӑrӑ a putea emite o explicație.
Din lotul studiat 68% (59 pacienți) au prezentat caracter infiltrativ, din care 37 cazuri au
fost la sexul masculin (63%).
Reacṭia citoplasmaticӑ şi/sau nuclearӑ la Bcl2 a fost variabilӑ, CBC infiltrativ şi
superficial avȃnd o reacṭie citoplasmaticӑ cu intensitate maximӑ.
Componentele tipului colizional au reacṭionat diferit, componenta solidӑ avȃnd o
intensitate slabӑ (60%), comparativ cu componenta infiltrativӑ (intens pozitivӑ), la fel ca ȋn
formele solide pure. Ȋntr-un caz de CBC cu diferenṭiere tricoblasticӑ am obṭinut o reacṭie
moderat spre intens pozitivӑ (80%), iar ȋn celӑlalt caz o reacṭie negativӑ, ȋnsӑ controlul intern a
fost neconvingӑtor. Formele superficial multicentric au reacṭionat spre intens pozitiv ȋn proporṭie
de 80%.
Reacṭia la Ki67 a fost ȋn general intens pozitivӑ ȋn proporṭie variabilӑ (10-40%),
valoarea maximӑ observȃndu-se ȋn forma colizional solid-infiltrativ. Ȋn interiorul tumorilor
solide non-infiltrative s-a observant o depresare a reacṭiei la Ki67.
-Reacṭia la CD3 a fost intensӑ pozitivӑ, de tip brisk ȋn cazul pacientei de 35 ani şi nonbrisk ȋn cazul pacienṭilor cu vȃrsta de peste 50 ani.

V. Concluzii finale
1. Creṣterea numӑrului bolnavilor cu cancer în toatӑ lumea, în pofida normelor de prevenție
aplicate în ultima vreme, constituie o veridicӑ provocare, atȃt pentru cercetӑtorii din
domeniul medical, cȃt, mai ales, pentru clinicieni.
2. Leziunile maligne cutanate fiind expuse la vedere, cu posibilitatea depistӑrii chiar de la
debut, cu evoluție lentӑ, uneori înṣelӑtoare, precum ṣi apariția acestora, în peste 50% din
cazuri, pe alte leziuni cutanate, numite precanceroase, a condus la dublarea, sau chiar
triplarea numӑrului celor care se adreseazӑ medicului pentru suspiciunea unui proces
malign.
3. Dintre tumorile cutanate maligne, cele mai frecvente sunt epitelioamele, reprezentȃnd 9095% din total, dar ṣi cele mai puțin grave.
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4. În lucrarea de fațӑ am încercat sӑ identific existența, sau nu, a unor corelații dintre
aspectul clinic ṣi arhitectonica structurii histologice, precum ṣi comportamentul evolutiv
al leziunii cutanate în raport cu metoda terapeuticӑ opționalӑ.
5. Cȃt priveṣte etiopatogenia cancerului cutanat, expunerea la radiațiile ultraviolete este
factorul declanṣator cel mai important, datoritӑ riscului cumulativ al acestora. Astfel,
expunerea excesivӑ, încӑ din copilӑrie, la radiațiile ultraviolete, explicӑ apariția tumorilor
cutanate la tineri.
6. Studiul nostru ne-a arӑtat cӑ, carcinoamele bazocelulare, apar la ambele sexe, la orice
vȃrstӑ, cu incidențӑ maximӑ în intervalul 70-79 ani, confirmȃnd teoria conform cӑreia
modificӑrile suferite de organul cutanat, odatӑ cu trecerea anilor, constituie, de asemenea,
un factor etiopatogenic important.
7. Cazuistica studiatӑ aratӑ o diferențӑ foarte micӑ între numӑrul pacienților din mediul
urban ṣi cel rural, încȃt nu ne permitem sӑ susținem ideea incidenței scӑzute în mediul
urban. Diferența de 7,68% nu este veridicӑ, datoritӑ lotului mic de pacienți cuprinṣi în
studiu.
8. Localizarea predilectӑ a CBC la cazurile studiate a fost la nivelul extremitӑții cefalice,
piramida nazalӑ deținȃnd ponderea, urmatӑ îndeaproape de zona obrazului ṣi unghiul
intern al ochiului.
9. Carcinomul bazocelular are un debut atipic, înṣelӑtor, motiv pentru care pacientul se
prezintӑ tȃrziu la medic. Elementele caracteristice acestei tumori apar, conform studiului
nostru, dupӑ 1-3 ani.
10. Epiteliomul bazocelular prezintӑ un polimorfism clinic, de la forme superficiale pȃnӑ la
forme invadante, distructive, clinicianul întȃmpinȃnd dificultӑți în emiterea
prognosticului ṣi mai ales în stabilirea conduitei terapeutice. Formele superficiale,
adeseori neglijate, pot apare la orice vȃrstӑ. Forma perlatӑ a fost mai frecventӑ la grupa
de vȃrstӑ 50-59 ani, forma nodularӑ la 70-79 ani, iar formele invadante au avut o creṣtere
semnificativӑ dupӑ decada a V-a, forma infiltrativӑ cu un maxim între 60-69 ani.
11. De multe ori, aspectul clinic nu corespunde aspectului histologic, în aceeaṣi tumorӑ
putȃnd exista mai multe tipuri histologice, comportamentul fiind diferit, motiv pentru
care ṣi abordarea terapeuticӑ trebuie diferențiatӑ, în funcție de particularitatea cazului.
12. Ulcerația ṣi pigmentarea sunt semen de evoluție îndelungatӑ a tumorii. Totuṣi
pigmentarea nu reprezintӑ o caracteristicӑ frecventӑ, doar 11% din cazurile studiate au
12

prezentat-o, dar ulcerația a fost mai frecvent întȃlnitӑ, 20% din cazuri, în special la sexul
masculin.
13. Cȃt priveṣte aspectul histologic al CBC polimorfismul este, de asemenea, prezent,
definitoriu rӑmȃnȃnd celula bazaloidӑ.
14. Examenul histopatologic este obligatoriu pentru stabilirea diagnosticului de certitudine.
Sunt situații în care sunt necesare investigații mai aprofundate, cum ar fii studiile
imunohistochimice, în studiul nostru nefiind folosite decȃt la douӑ cazuri.
15. Pentru stabilirea unor particularitӑți privind sensibilitatea reacțiilor celulare, am întreprins
un studiu pe 10 cazuri, alese aleatoriu. Reacția citoplasmaticӑ ṣi/sau nuclearӑ estes
variabilӑ la Bcl-2, cu maxime în cazul formelor infiltrative ṣi superficiale ṣi o reacție
slabӑ în formele solide. Reacția la markerul KI67 este nespecificӑ, iar folosirea CD3 în
studiul nostru, ne-a ajutat sӑ evidențiem prezența infiltratului inflamator peritumoral la
toate cazurile, dar distribuția a fost diferitӑ. Aṣa s-ar explica evoluția diferitӑ a aceleiaṣi
forme histologice.
16. În carcinomul bazocelular nu s-au identificat suficiente date care sӑ ne convingӑ de
prezența unei anumite reacții a sistemului imunitar.
17. O evoluție aproape imprevizibilӑ a CBC a dus la dezvoltarea unei palate largi de metode
terapeutice, toate avȃnd ca scop distrugerea tumorii, dar nici una nu este perfectӑ.
Electrocauterizarea rӑmȃne cea mai folositӑ metodӑ, deṣi excizia chirurgicalӑ este
consideratӑ metoda standard. Chimioterapia localӑ este abordarea terapeuticӑ la pacienții
care au comorbiditӑți ce contraindicӑ celӑlalte metode.
18. Indiferent de metoda folositӑ, rata de recidivӑ este prezentӑ. În studiul nostru,
electrocauterizarea ṣi chimiterapia cu imiquimod 5% au avut cele mai mici rate de
recidivӑ la numӑrul de pacienți studiați.
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