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REZUMAT
Obiective. Am urmărit în această lucrare să ținem cont de caracteristicile biologice ale tumorii: histologie, 

linie celulară (B versus T), rata de proliferare a tumorii (Ac KI 67, marker de proliferare nucleară etc.), 
expresia moleculelor de adeziune, anomalii citogenetice și expresia oncogenelor. 

Material și metodă. Pacienți cu suspiciune clinică de limfom la nivelul cavității orale internați în secția 
ORL a Spitalului Colțea.

Rezultate. Clasifi carea imunologică a țesuturilor tumorale, caracterele citogenetice ale celulelor și unii 
markeri imunologici sunt importanți pentru prognosticul evoluției pacienților cu limfom și stabilirea 
opțiunii terapeutice.

Concluzii. Limfoamele reprezintă un important model de studiu al rolului oncogenelor în fi ziologia 
celulară.
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ABSTRACT
Objective. We took in consideration in this article the biological characteristics of the tumour: histology, 

cell lign (B vs T), rate of proliferation (Ac KI 67, nuclear proliferation rate), expression af adhesion molecules, 
cytogenetic anomalies and oncogene expression. 

Material and method. Pacients with clinical suspicion of lymphoma of the oral cavity from Coltea 
Hospital (ENT).

Results. Imunological classifi cation of the tumour, cytogenetic characters of some cells and immunologic 
markers are very important in prognosis of these pacients with lymphomas as well as establishing a corect 
treatment.

Conclusion. Lymphomas represent a great model of study for oncogenes involved in cellular physiology.
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INTRODUCERE

Limfoamele reprezintă un grup heterogen 
de boli care se întâlnesc mai frecvent la pa-
cienţi peste 40 de ani, procentul fi ind unul 

de 21,4%. Limfoamele maligne non-Hodgkin 

interesează mai frecvent inelul Weldeyer (Fig. 
1), cu prezenţa tulburărilor de degluti ţie (limfom 
faringian sau adenopati e periesofagiană), disfo-
nie, surditate. (1)

Datele din literatura de specialitate afi rmă că 
limfomul reprezintă a doua neoplazie a capului 
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și gâtului (aproximati v 25% din limfoamele cu 
localizare extranodală apar la nivelul capului și 
gâtului). (2)

Diagnosti cul de certi tudine este pus de către 
examenul histopatologic prin biopsie, în cola bo-
rare cu clinica de hematologie. Date suplimen-
tare sunt oferite de imunohistochimie. Diagnos-
ti cul precoce presupune o bună cunoaștere a 
ca racteristi cilor tumorale, frecvenţă mare la 
grupa de vârstă 18-45 de ani sau după 60 de ani. 
(7) Depistarea precoce determină un răspuns 
rapid la tratament și infl uenţează favorabil spe-
ranţa de vârstă. Factorii de prognosti c nefavo-
rabil sunt scleroza nodulară, depleţia limfocitară, 
supraexpresia BCL 2, p 53, p21, KI 67. (12)

Există aproximati v 300 de ganglioni limfati ci 
la nivelul capului și gâtului, acești a fi ind clasifi caţi 
după Henry Rouviere (1938). AAO (Academia 
Americană de ORL și Chirurgie cervico-facială) și 
AJCC (Comitetul American pentru Cancer) de-
scriu șapte niveluri ganglionare laterocervicale. 
În funcţie de localizarea anatomică a procesului 
neoplazic sunt afectaţi acești  ganglioni. Spre 
exemplu, în cancerul de laringe, în funcţie de 
eta jul afectat (supragloti c, paragloti c sau sub-
gloti c) o anumită grupă ganglionară laterocer vi-
cală este afectată. 

Cea mai săracă distribuţie de limfati ce o are 
spaţiul paragloti c (conţine lim fati ce, ţesut grăsos 
și vase sangvine). (26) 

Patogeneza limfoamelor maligne implică al-
te rări geneti ce în celula clonă tumorală, precum 
și alterări biologice ale gazdei. Mecanismele lim-
fomagenezei sunt următoarele: acumularea alte-
rărilor genice în genomul tumoral, infecţia clo-
nei tumorale cu un virus oncogenic, sti mularea 
și selecţia celulei tumorale de către un anti gen, 
imunodefi cienţa gazdei. (8)

Eti ologia este reprezentată de infecţia virală 
(EBV, HTLV 1, HHV 8), factori geneti ci și se dis-
cută implicarea H. Pylori, a virusurilor hepati ti ce 
B și C, precum și a anumitor boli autoimune. (22)

OBIECTIVE
Corelaţia expresiei oncogenelor cu apoptoza 

și creșterea celulară, prezenţa modifi cărilor mo-
le culare induse de oncogene, factori predicti vi 
im  plicaţi în limfoproliferările maligne. (13) 

În trebările perti nente sunt dacă infecţia vira-
lă in fl u enţează sau nu supravieţuirea, dacă de-
ter  mină rezistenţa la tratament prin mecanism 
ge nic și dacă determină recăderea. (17) 

MATERIAL ŞI METODĂ
Pacienţii luaţi în discuţie reprezintă un lot 

selecţionat din clinica ORL a Spitalului Colţea pe 
o perioadă de doi ani (2011-2013), cu formaţiuni 
tumorale la nivelul cavităţii orale (Fig. 2) care se 
demonstrează a fi  limfom, în colaborare cu cli-
nica de hematologie. 

Diagnosti cul de certi tudine este pus prin bi-
opsie excizională și examen histopatologic (Fig. 
3), precum și evidenţierea unor markeri de in-
fecţie virală (Ac anti virali, ADN viral), IHC pentru 
CD 20, 52, 8, 4, culturi celulare. (7)

Analiza imunofenoti pică uti lizează Ac cu spe-
cifi citate variabilă pentru a detecta Ag celulare 
(de suprafaţă, citoplasmati ce sau nucleare) în 
suspensii de celule (fl owcitometrie) sau pe sec-
ţiuni îngheţate sau la parafi nă (examen imuno-
histochimic). (21)

Anti corpii selectaţi în analiza imunofenoti pică 
a limfoamelor sunt CD 1 – 23, CD 25, CD 30, CD 
103, HLA – DR, KI 67, Ig G, Ig M, Ig A, D, E, K. (21)

FIGURA 1. Limfom cu determinare amigdaliană 

 
FIGURA 2. Limfom regiune vesti bulară dreaptă 

REZULTATE ŞI CONCLUZII 
Toate tumorile au fost poziti ve pentru CD 20 

și CD 10. (7) Protooncogenele BCL 2 și BCL 6 au 
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FIGURA 3. LMNH cu celulă mare B 

fost prezente în toate tumorile. (19) Toate tu-
morile au prezentat o populaţie redusă de celule 
T poziti ve pentru UCHL 1. (12) Locusul genic: Q 
32, 21. (17)

Expresia BCL 2 este factor de prognosti c ne-
fa vorabil, în ti mp ce prezenţa BCL 6 și a CD 10 
sunt factori de prognosti c favorabil, precum și 
prezenţa liniei celulare T. (2,5)
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