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REZUMAT
Profilaxia şi diagnosticul precoce sunt esenţiale în patologia tumorală cutanată, contribuind la creşterea
supravieţuirii şi la îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a prognosticului. Pentru a realiza o profilaxie primară
eficientă, este esenţială cunoaşterea şi recunoaşterea factorilor de risc documentaţi. Culoarea pielii, a părului
şi a ochilor reprezintă trăsături morfologice evidente, uşor de evaluat clinic, ce au fost asociate riscului de
carcinogeneză cutanată. Trăsăturile fenotipice pigmentare sunt folosite în întreaga lume pentru a încadra
un individ într-o categorie de risc. Importanţa fototipului cutanat este susţinută de numeroase studii
epidemiologice, pielea albă şi incapacitatea de a se bronza reprezentând factori de risc independenţi pentru
patologia oncologică cutanată. În ceea ce priveşte culoarea ochilor, datele sunt mai puţine şi discordante,
însă majoritatea raportărilor susţin corelaţia dintre ochii deschişi la culoare şi riscul de a dezvolta cancer
cutanat.
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ABSTRACT
Prevention and early detection in skin cancer are of utmost importance as they increase survival rates, life
quality indicators and overall prognosis. In order to achieve an optimal primary prophylaxis one must first
know and recognise documented risk factors. The colour of skin, hair and eyes were linked to the risk of developing skin cancer and are easy to evaluate morphologic traits. Pigmentary phenotypic traits are used
worldwide to evaluate an individual’s risk for cutaneous carcinogenesis. A high number of epidemiologic
studies highlight the importance of skin type as an independent skin cancer risk factor, fair skin and the inability to tan being frequent characteristics of patients suﬀering from this pathology. Regarding eye colour,
there is less scientific data available, but most published studies link light irises to the risk of developing skin
cancer.
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INTRODUCERE

FOTOTIPUL CUTANAT

Cancerul cutanat epidermic reprezintă o problemă de sănătate publică importantă, atât prin
incidenţa aflată în continuă creștere, cât și prin
consecinţele nefaste ce derivă din nediagnosticarea în fazele iniţiale de boală. (1) Există două
categorii distincte, din punct de vedere al celulei
de origine și al prognosticului, și anume: carcinoamele (bazocelular și spinocelular) și melanomul. Carcinoamele cutanate sunt cele mai frecvente tumori ale speciei umane, estimându-se
că numai în SUA sunt peste 1 milion de cazuri
noi diagnosticate în fiecare an. (2) Melanomul
cutanat este responsabil de 75% din decesele
determinate de patologia tumorală cutanată și
este lider în scăderea supravieţuirii de cauză oncologică, afectând în același timp un segment
demografic mult mai tânăr în comparaţie cu alte
neoplazii. (3)
Având în vedere datele epidemiologice, profilaxia și diagnosticul precoce în patologia oncologică cutanată sunt de o importanţă vitală. Melanomul este caracterizat de o mortalitate ridicată, dar poate fi complet vindecat atunci
când este diagnosticat și tratat în fazele iniţiale.
(4) În cazul carcinoamelor epidermice, un diagnostic precoce asigură un prognostic estetic și
funcţional excelent, pe când o evoluţie la stadii
avansate conduce la distrucţie tisulară extensivă,
mutilare ireversibilă și deces prin metastazare.
(5,6)
Caracterele fenotipice pigmentare, cum ar fi
culoarea pielii (fototipul cutanat), a părului și a
ochilor au fost asociate, în diverse studii, cu
riscul de a dezvolta cancer cutanat și sunt folosite în întreaga lume pentru a încadra un individ într-o categorie de risc pentru această patologie. (7-9) Trăsăturile pigmentare umane sunt
ușor de evaluat clinic și de clasificat, fără o pregătire specială prealabilă, iar informaţiile pe
care le furnizează sunt esenţiale pentru orientarea examenului clinic, indiferent pentru ce se
prezintă un pacient la consult, precum și pentru
informarea și educarea acestuia referitor la comportamentul său de expunere la soare, în cazul
în care prezintă factori de risc pentru cancerul
cutanat.

Conceptul de fototip cutanat a fost creat în
1975 de Fitzpatrick pentru a clasifica reactivitatea
pielii deschise la culoare (albă) la expunerea la
ultravioletele A. (10) Scopul iniţial al clasificării a
fost stabilirea dozei iniţiale de UV în cadrul abia
introdusei fototerapii PUVA, pentru a evita producerea de arsuri solare. Ulterior, clasificarea
s-a extins pentru a include și pielea brună și
neagră (11), iar scala a început să fie utilizată la
nivel mondial pentru a estima riscul de dezvoltare a cancerului de piele, atât pentru carcinoamele bazocelulare și spinocelulare, cât și pentru
melanomul cutanat. (7,9,12,13)
Fototipul Fitzpatrik se definește ca reactivitatea cutanată la expunerea la UV, analizată la
24 h și la 7 zile după prima expunere neprotejată
la soare, de la începutul verii și se referă la două
aspecte principale:
– eritemul post-expunere la UV;
– capacitatea de bronzare.
Ambii parametri sunt autoevaluaţi de pacient, în baza unui chestionar cu întrebări. În
funcţie de reactivitatea cutanată la expunerea la
UV, pielea se clasifică în șase fototipuri cutanate
sau skin type-uri (11) (Tabelul 1).
Capacitatea melanocitelor de a sintetiza melanină, atât în stare bazală (pigmentarea constituţională), precum și după expunerea la soare
(pigmentarea dobândită), variază considerabil
în funcţie de fototip. (14) Melanina reprezintă
determinantul principal al culorii pielii, cantitatea de melanină epidermică în cazul fototipurilor
I-II fiind aproximativ jumătate din cantitatea dozată în cazul fototipurilor V-VI. (15)
Pigmentaţia cutanată reprezintă principalul
mecanism de protecţie împotriva UV. (16) Încă
dinainte de anii 2000 au existat numeroase
studii de corelaţie care au investigat factorii de
risc pentru cancerul cutanat și care au demonstrat că pielea deschisă la culoare, părul roșu sau
blond, predispoziţia de a face pistrui și de a se
arde la expunerea la soare reprezintă factori de
risc independenţi (OR semnificativ) pentru carcinogeneza cutanată, atât pentru melanom, cât
și pentru carcinoame. (13,17-19) Lock-Andresen,
în studiul său controlat, pe două cohorte daneze
semnificative, a evidenţiat fototipul II ca factor
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TABELUL 1. Fototipurile cutanate Fitzpatrick
Fototip Apariţia eritemului la expunerea la
cutanat UV și capacitatea de bronzare
I
Se arde tot timpul
Nu se bronzează niciodată
II

III
IV

V
VI

De obicei se arde
Câteodată se bronzează
(rar și cu dificultate)
Câteodată se arde ușor
De obicei se bronzează uniform
Se arde minimal
Se bronzează cu ușurinţă, aproape
întotdeauna
Se arde foarte rar
Se bronzează profuz
Nu se arde niciodată

Caracteristici morfologice
Piele albă-palidă, translucidă
Păr blond sau roșcat
Ochi albaștri, pistrui numeroși
Piele albă, deschisă
Păr blond sau roșcat
Ochi albaștri, verzi
Piele crem-bej
Orice tip de ochi
Pielea brună, moderat pigmentată
Skin type-ul mediteranean
Ochi căprui
Pielea brună, puternic pigmentată
Skin type-ul asiatic
Pielea brună foarte închisă sau neagră
Skin type-ul african
Ochi căprui

de risc independent pentru carcinomul bazocelular și melanom, însă în ceea ce privește culoarea părului, a găsit o corelaţie semnificativă a
părului roșu doar cu riscul de a dezvolta melanom, în cazul carcinomului bazocelular neexistând diferenţe între diferitele tipuri de culoare
de păr. (7)
Aceste rezultate timpurii sunt susţinute de
numeroase studii epidemiologice, review-uri și
metaanalize, efectuate în întreaga lume, care
demonstrează că fototipurile I și II, pielea albă,
translucidă, părul roșcat sau blond, incapacitatea
de bronzare, eritemul post expunere la UV și
pistruii cutanaţi sunt factori de risc esenţiali în
dezvoltarea cancerului de piele, atât pentru melanom, cât și pentru carcinoame. (12,20-24)

CULOAREA OCHILOR ŞI CANCERUL
CUTANAT
Dacă în ceea ce privește fototipul cutanat și
riscul de a dezvolta cancer de piele dovezile
știinţifice sunt clare și concordante, în ceea ce
privește culoarea ochilor și riscul aferent nu
există până în prezent un consens general. Studiile epidemiologice ce au investigat culoarea
irisului ca factor de risc pentru cancerul epidermic sunt reduse la număr și majoritatea utilizează pentru clasificarea culorii irisului fie autodeclararea culorii de către pacienţi, fie scale de
clasificare simple cu trei categorii: ochi deschiși/
intermediari/închiși.
La fel cum studiile de microscopie electronică
au evidenţiat diferenţe semnificative în ceea ce
privește cantitatea totală de melanină epidermică, în funcţie de fototip, la fel și în cazul

irisului, ochii închiși la culoare (căprui/negri) au
cantitatea totală de melanină semnificativ mai
mare decât ochii deschiși la culoare (albaștri/
verzi/micști). (25) În medie, ochii căprui au cu
40% mai multă melanină decât ochii albaștri.
Gandini a realizat o metaanaliză utilizând datele extrase din 37 de studii referitoare la acest
subiect, publicate până în 2005, ce concluzionează că ochii deschiși (albaștri/verzi) sunt semnificativ asociaţi cu riscul de apariţie a melanomului cutanat. (20) Studii multicentrice pe loturi
mari populaţionale au descris o corelaţie între
ochii deschiși și riscul de apariţie al melanomului,
alături de părul deschis (roșu/blond), fototipurile
I-II, nevii multipli și istoric personal de carcinom
epidermic sau de keratoză actinică. (7,24) Zanetti
a arătat corelaţii între ochii deschiși și riscul de
dezvoltare atât a melanomului, cât și a carcinomului bazocelular, dar nu și a celui spinocelular.
(9) Brachtel a găsit o corelaţie între irisul deschis
la culoare și cancerul epidermic, cu o semnificaţie
statistică mai mare pentru carcinoame (p=0,001)
decât pentru melanom (p=0,05). (26)
În studiul său, Titus-Ernstoﬀ a semnalat însă
o corelaţie statistică slabă între melanom și ochii
albaștri faţă de căprui. (23) Ochii gri, micști sau
verzi nu par a fi deloc asociaţi cu melanomul în
acest studiu, spre deosebire de părul blond/
roșu, prezenţa pistruilor sub vârsta de 15 ani și
fotosensibilitatea cutanată.
În afară de cancerul cutanat, culoarea ochilor
pare a fi asociată și cu numărul nevilor atipici ai
unei persoane, care sunt mai frecvenţi la cei cu
ochi albaștri-verzi faţă de căprui. (27) Acest aspect este important, dat fiind faptul că numărul
nevilor reprezintă un factor de risc independent
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pentru melanomul cutanat. Pacienţii cu sindromul nevilor atipici au o frecvenţă mai mare și a
nevilor localizaţi la nivelul uveei (iris/coroidă/
conjunctivă), fapt ce poate fi explicat printr-o
exprimare generalizată exagerată, în bază genetică, a sistemului melanocitar, cu risc crescut
atât pentru melanomul cutanat, cât și pentru
cel uveal. (28,29)
Un studiu italian ce a investigat factorii de
risc ai melanomului la femei a evidenţiat o corelaţie puternică cu ochii verzi-galbeni faţă de
căprui. (30) Un studiu asiatic, utilizând un sistem
computerizat de analiză cromatică a irisului
(CIELAB) a demonstrat că, și într-o populaţie
aparent omogenă din punct de vedere al culorii
irisului, având doar variaţii subtile de nuanţe de
căprui, irisurile mai deschise sunt asociate cu un
risc mai mare pentru cancerul cutanat, faţă de
cele mai închise. (31)
Pe de altă parte, Lock-Andresen, pe două
loturi de studiu semnificative daneze (predominant fototipuri I și II), nu a evidenţiat o legătură
semnificativă statistic între melanom sau carcinom bazocelular și culoarea irisului. (7)

DISCUŢII
În cancerul cutanat, profilaxia primară și diagnosticul precoce sunt salvatoare și îmbunătăţesc calitatea vieţii pacienţilor. (32,33) Pentru
a realiza o profilaxie primară eficientă, este esenţială cunoașterea și recunoașterea factorilor de
risc documentaţi. Fototipul cutanat se determină
extrem de ușor, cu câteva întrebări referitoare la
caracterele morfologice pigmentare și la toleranţa cutanată la expunerea la soare, iar culoarea părului și a ochilor sunt trăsături fenotipice evidente, ce se evaluează instant de la
primul contact cu pacientul. Astfel, evaluarea
factorilor de risc pentru cancerul cutanat se
poate efectua atât ușor, cât și rapid, fiind la îndemâna oricărui medic, fără o instruire specială
în acest sens.
Atunci când un pacient se prezintă la consult
pentru o leziune cutanată suspectă sau cu diagnostic incert la examenul clinic, prezenţa de tră-
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sături pigmentare la risc înalt pentru carcinogeneza cutanată poate ridica mai mult gradul de
suspiciune și orienta atitudinea terapeutică înspre beneficiul pacientului. Pe cât de facilă este
evaluarea factorilor de risc pentru cancerul cutanat, pe atât de mari sunt beneficiile rezultate
din detecţia precoce a leziunilor canceroase sau
precanceroase. Carcinomul bazocelular nu prezintă prognostic vital sever, fiind un cancer cutanat cu evoluţie lentă și cu risc scăzut de metastazare. (5) Tratat în fazele incipiente, nu
determină consecinţe importante pentru pacient, nici măcar de ordin estetic, însă dacă nu
este recunoscut la timp, distrucţia tisulară poate
fi importantă, calitatea vieţii afectată și tratamentul ulterior problematic. Selecţia pacienţilor
la risc înalt este cu atât mai importantă în melanom, întrucât profilaxia și diagnosticul precoce
pot face diferenţa între viaţă și moarte. (4)
Evaluarea factorilor de risc este esenţială nu
doar în cazul pacienţilor ce se prezintă pentru
leziuni cutanate deja existente, ci mai ales în
cazul celor care nu au asemenea leziuni, dar se
prezintă pentru diverse alte afecţiuni, prezentând trăsături fenotipice evidente la risc înalt. În
cazul acestor pacienţi, informarea asupra riscului existent și iniţierea unui proces minim de
educaţie referitor la comportamentul sanogen
de expunere la soare și de fotoprotecţie corectă
pot diminua în timp riscul de carcinogeneză cutanată. (34)
Caracterele fenotipice pigmentare sunt factori de risc îndelung documentaţi pentru cancerul cutanat. Melanina reprezintă legătura dintre diferitele trăsături fenotipice, exprimarea
pigmentaţiei unui individ fiind o trăsătură genetică. (35) Există date solide în literatură ce
susţin importanţa fototipului cutanat ca marker
esenţial de evaluare a riscului pentru carcinogeneza cutanată și, chiar dacă aceste date nu
sunt încă foarte clare și în ceea ce privește
corelaţia cu culoarea irisului, majoritatea raportărilor susţin totuși necesitatea de a lua în considerare această trăsătură pigmentară în procesul de evaluare a unui pacient, în cadrul
profilaxiei primare pentru cancerul de piele.
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