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INTRODUCERE
Hiperplazia pseudoepiteliomatoasă (HPE) sau boala Heck este o proliferare epitelială şi
mai puţin şi inconstant şi conjunctivă, ca răspuns la un stimul iritativ cronic, interesând
suprafețele mucoase și tegumentul. Se consideră astfel că, hiperplazia pseudoepiteliomatoasă
este o leziune benignă reactivă care se caracterizează prin hiperplazia epiteliului sub formă de
proiecții epiteliale "tongue-like" la nivelul dermului sau corionului, ce îmbracă uneori un aspect
pseudoinvaziv(Grunwald M.H., Lee J.Y., Ackerman A.B., 1988; Ju D.M., 1967).
Fiind o afecţiune ce se dezvoltă secundar unei alte afecţiuni, incidenţa sa reală este dificil
de apreciat. Afectează în proporţii sensibil egale ambele sexe, iar vârsta pacienţilor variază foarte
larg, literatura de specialitate semnalând cazuri între 11-80 de ani.
Ne-a motivat alegerea acestei teme, în special etiopatogenia sa multifactorială, asocierea
cu diverse alte patologii, infecțioase, neoplazice, dermatoze cu iritații și inflamații cronice și alte
procese patologice, dar mai ales, din punctul de vedere al specialistului practician, interesul a
fost determinat de problemele pe care această patologie le ridică privind diagnosticul de
certitudine, care de multe ori pretează la confunzii (Zayour M., Lazova R., 2011).
Prin studiul realizat, ne-am propus să completăm şi să contribuim la elucidarea unor
aspecte privind etiopatogenia şi diagnosticul de certitudine al acestei afecţiuni.
Studiul histopatologic şi imunohistochimic s-a întins pe durata a 3 ani, pe un număr de 47
de cazuri de hiperplazii pseudoepiteliomatoase orale, materialul histopatologic, selectat în
perioada 2012-2014, aprovenit din cazustica Laboratorului de Anatomie Patologică a Spitalului
Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova.

STADIUL CUNOAŞTERII
CAPITOLUL 1
HIPERPLAZIA PSEUDOEPITELIOMATOASĂ-ASPECTE
EPIDEMIOLOGICE, ETIOPATOGENICE ŞI CLINICE
Primul caz de hiperplazie pseudoepiteliomatoasă este menţionat, în 1896 ca fiind o
proliferare epidermică deasupra unui caz de lupus vulgaris(El-Khoury J., Kibbi A.G., Abbas O.,
2012). Această hiperplazie este denumită şi hiperplazie pseudocarcinomatoasă, acantoză
invazivă, hiperplazie epidermică invazivă, hiperplazie carcinomatoasă (Sarangarajan R.,
Vaishnavi Vedem V.K., Sivadas G. et. al, 2015; Kao G.F., Farmer E.R., 2000).
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Etiopatogenia hiperplaziei pseudoepiteliomatoase nu este complet elucidată, această
leziune reactivă care interesează suprafețele mucoase și tegumentul, pare să se dezvolte ca
răspuns la o mare diversitate de stimuli de tip infecțioşi, neoplazici, inflamatori sau traumatici
(Zarovnaya E, Black C, 2005). Hiperplazia pseudoepiteliomatoasă este o leziune asociată unei
alte patologii, fiind întalnită într-o serie de condiţii patogenice(Sapp J.P., Eversole L.R., Wysocki
G.P., 2004; Scully C., 1999; Speight P.M., 2007). Astfel, în etiologia hiperplaziei
pseudoepiteliomatoase sunt incriminate: condiţii patogenice infecţioase, printre care bacilul
Kokh, actinomicetele, genul candida şi virusul papiloma uman, condiţii patogenice tumorale, atât
benigne cât şi maligne, condiţii patogenice inflamatorii.
Hiperplazia pseudoepiteliomatoasă sau boala Heck, reprezintă o proliferare epitelială, ca
răspuns la o iritaţie cronică, proliferarea conjunctivă fiind mai redusă şi neregulată.
În literatura de specialitate este consemnat faptul că există leziuni orale care frecvent sunt
însoţite de hiperplazii pseudoepiteliomatoase, uneori interpretate drept carcinoame epidermoide.
Cele mai frecvente leziuni orale însoţite de hiperplazie pseudoepiteliomatoasă sunt:
mioblastomul, cheratoacantomul, tuberculoza. Uneori epulisurile fistulizate sunt însoţite de
hiperplazie pseudoepiteliomatoasă (Crăiţoiu Ş., Florescu M., Crăiţoiu M., 1999).
Hiperplazia pseudoepiteliomatoasă însoţeşte şi mimează în special următoarele afecţiuni:
afecţiuni infecţiose ca: tuberculoza, actonomicoza, candidoza; tumori benigne şi maligne ca
papilomul, epulisul (hiperplazia fibroasă inflamatorie, granulomul piogen, fibromul osifiant
periferic, granulomul periferic, granulomul congenital), keratoacantomul, tumora cu celule
granulare, adenomul pleomorf, melanomul, carcinomul bazocelular, carcinomul cu celule
scuamoase; afecţuni inflamatorii ca lichenul plan oral şi pemfigusul(Green R., Cordero A.,
Winkelmann R.K., 1977; Bucur A., Navarro Villa C., Lowry J., et al, 2009; Mitrache C., Benea
V., Ţovaru M. et al, 2011; Florescu M., Simionescu C., Mărgăritescu C., 2004; Mărgăritescu C.,
Simionescu C., Surpăţeanu M., 2010; Pătroi G., 2010).

CAPITOLUL 2
FACTORII DE CREŞTERE IMPLICAŢI ÎN HIPERCREŞTEREA
MUCOASEI ORALE
Citochinele sunt moleculele cu activitate biologică, ce în concentraţii foarte mici induc un
răspuns specific al celulelor sensibile. Activitatea citochinelor se manifestă in vivo şi in vitro la
concentraţii foarte scăzute şi din această cauză au fost denumite imunohormoni sau hormoni
reglatori ai răspunsului imun. Citochinele sunt cunoscute ca şi mediatori ai imunităţii,
inflamaţiei, proliferării şi diferenţierii liniilor celulare. Ele sunt implicate în toate aspectele
patologice, spectrul lor de acţiune fiind foarte larg.
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Citochinele se pot clasifica astfel: interleukine, factori de necroză tumorală, factori de
stimulare a coloniilor, factori de creştere, interferoni şi chemokine.
Factorii de creştere care acţionează la nivelul mucoasei orale sunt: factorul de
transformare şi creştere (TGF), factorul de creştere al endoteliului vascular (VEGF), factorul de
creştere derivat din palchete (PDGF), factorul de creştere fibroblastic (FGF), factorul de creştere
al keratinocitelor (KGF), factorul de creştere epidermal (EGF), factorul de creştere al ţesutului
conjunctiv (CTGF)(Roberts A.B., Anzano M.A., Lamb L.C. et al, 1981; Măgăritescu C., Pirici
D., Simionescu C., 2009; Kohler N., Lipton A., 1974; Nunes Q.M., Li Y., Sun C. et al, 2016;
Danilenko D.M., 1999; Carpenter G., Cohen S., 1979; Duncan M.R., Frazier K.S., Abramson S.
et al, 1999).

CONTRIBUŢII PERSONALE
CAPITOLUL 3
STUDIUL HISTOPATOLOGIC
Studiul histopatologic a investigat principalele caracteristici morfologice microscopice
ale hiperplaziei pseudoepiteliomatoase orale și respectiv condițiile etiopatogenice asociate
acestor leziuni.
Materialul histopatologic a proventit din cazustica Laboratorului de Anatomie Patologică
a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova şi a fost reprezentat de blocurile de parafină
arhivate. Mai întâi s-au căutat blocurile şi lamele de diagnostic histopatologic corespunzătoare
fişelor de obervaţie clinică sortate în cursul studiului clinico-epidemiologic al bolnavilor internați
în clinica de chirurgie Oro-Maxilo-Facială a aceluiași spital.
Studiul s-a întins pe durata a 3 ani, cazurile fiind selectate în intervalul de timp 20122014, un număr de 47 de cazuri de hiperplazii pseudoepiteliomatoase orale au constituit obiectul
studiului histopatologic.
Din foile de observaţie au fost culese datele anamnestice și cele clinice, respectiv: vârsta
şi sexul pacienţilor, localizarea leziunilor, antecedentele personale patologice (afecţiuni
preexistente, tumoră primitivă/recidivă tumorală), condiții etiopatogenice asociate acestor
leziuni, simptomatologia, etc.
În studiul histopatologic am utilizat tehnica histologică clasică prin includere la parafină
iar ca metode de colorare am utilizat:
- Hematoxilină-Eozină (H.E.) pentru evaluarea diagnostică;
- Albastru alcian - PAS pentru evaluarea integrității membranei bazale și a profilului
glicoproteic al leziunilor;
- tricromică Masson cu albastru de anilină pentru aprecierea gradului de fibroză asociat.
5

În studiul întreprins de noi hiperplazia pseudoepiteliomatoasă orală a reprezentat doar
0,87% din totalul leziunilor orale diagnosticate în intervalul 2012-2014 în secția de chirurgie
oro-maxilo-facială a Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova.
Grupele de vârstă cel mai frecvent afectate au fost decadele V și VI, cu 36,2% din cazuri
și respectiv 32%. Vârsta medie de apariţie a hiperplaziei pseudoepiteliomatoase orale pe
cazuistica studiată a fost de 49 de ani. Aceste leziuni s-au dezvoltat mai frecvent la sexul
masculin (57,5%), etiopatogenic leziunile asociate tumorilor cu celule granulare și cele asociate
lichenului plan au fost diagnosticate îndeosebi la persoanele de sex feminin. Topografic cea mai
frecventă localizare a leziunilor de hiperplazie pseudoepiteliomatoasă orală a fost cea linguală
(44,7%), urmată la o oarecare distanță de localizarea de la nivel jugal (23,4%) și apoi de cea de
la nivel gingival (19,15%). În tabelul Tabelul 3.1 este redată distribuția cazurilor investigate pe
grupe de vârstă.
Tabel nr. 3.1 Distribuţia pe grupe de vârstă a cazusticii
Grupe de vârstă
21-30 31-40 41-50 51-60 61-70
Nr. cazuri
1
8
17
15
6
2,1%

%

Referitor

la

distribuţia

17%
pe

36,2%

sexe

a

32%

celor

Total
>71
0

47

12,7%

0%

100%

de

leziuni

47

de

hiperplazie

pseudoepitemiomatoasă orală investigate am consemnat datele înregistrate în Tabelul 3.2.
Tabel nr. 3.2Distribuţia incidenţei pe sexe a cazuisticii
Sexul
Masculin
Feminin
Nr. Cazuri
27
20
57,45%

%

Total
47

42,55%

100%

Distribuția topografică a leziunilor de hiperplazie pseudoepiteliomatoasă orală a fost
rezumată în tabelul de mai jos (Tabel 3.3).
Tabel nr. 3.3 Distribuţia topografică a cazuisticii
Limbă

Jugal

Gingie

Palat

Buză
inferioară

Total

Nr.
cazuri

21

11

9

4

2

47

%

44.7%

23,4%

19,15%

8,5%

4,25

100%

Topografie
lezională
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Din punct de vedere strict histopatologic ne-au interesat modificările histopatologice
tipice diagnosticului leziunii și modificările histopatologice ale condițiilor etiopatogenice de la
nivelul mucoasei orale în care s-a dezvoltat hiperplazia pseudoepiteliomatoasă orală.
Una din cele mai caracteristice modificări morfologice ale epiteliului de suprafaţă din
hiperplazia pseudoepiteliomatoasă este reprezentată de alungirea crestelor epiteliale ce coboară
profund în corion, acantoza fiind o altă modificare prezentă în toate cazurile investigate de noi
(Fig. 3.1, Fig. 3.2).
La nivelul corionului în 14 cazuri am observat fibroza subiacentă a epiteliului hiperplaziat
constând în prezența de fascicule de fibre de colagen de grosime variabilă care se întretaie în
diverse unghiuri, între acestea coexistând cantități variabile de matrix intercelular și fibrocite, în
cazurile de cauză inflamatorie și infecțioasă s-a asociat existența unui infiltrat inflamator
predominant de tip limfoplasmocitar (Fig. 3.3, Fig. 3.4).

Fig.

3.1

Hiperplazie pseudoepiteliomatoasă-creste
epiteliale alungite. Col HE, x40

Fig. 3.3 Hiperplazie pseudoepiteliomatoasă - fibroză
subepitelială. Col. HE, x100

Fig. 3.2 Hiperplazie pseudoepiteliomatoasă- acantoza
epiteliului de acoperire. Col HE, x40

Fig. 3.4 Hiperplazie pseudoepiteliomatoasă- infiltrat
inflamator. Col HE, x100
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Cele 47 de leziuni de hiperplazie pseuepiteliomatoasă de la nivelul mucoasei orale au fost
diagnosticate în asociere cu o mare diversitate de entități clinice, mergând de la stomatite
infecțioase (tuberculoză, actinomicoză și candida), la afecțiuni inflamatorii cronice (lichenul plan
oral) și respectiv leziuni neoplazice (tumora cu celule granulare și carcinomul scuamos oral).
Cele mai frecvente asocieri au fost cele cu stomatitele infecțioase, diagnosticate în
40,42% din cazuri, din care 17% s-au asociat cu tuberculoza, 12,76% cu actinomicoza și 25,
53% cu candida (Fig. 3.5, Fig. 3.6, Fig. 3.7).În 7 cazuri hiperplazia orală pseudoepiteliomatoasă sa asociat cu lichenul plan- Fig. 3.8.
Pe locul doi s-au situat asocierile cu condițiile neoplazice orale diagnosticate în 29,78%
din cazuri, asocieile cele mai frecvente fiind cu carcinomul scuamos oral întâlnite în 17% din
cazuri, urmat de asocierile cu tumora cu celule granulare, diagnosticate în 12,76% din cazuri
(Fig. 3.9, Fig. 3.10).

Fig. 3.5 HPE asociată tuberculozei-granulom specific
tuberculos cu necroză de cazeificare. Col HE,x 100

Fig. 3.6 HPE asociată actinomicozei-granulom specific
actinomicotic. Col HE, x100

Fig. 3.7 HPE asociată candidozei–infiltrat inflamator
cronic în corion cu limfocite, plasmocite și celule
pitelioide cu prezența de spori și hife de candida. Col
HE, x200

Fig. 3.8 HPE asociată lichenului plan oral degenerescența hidropică a stratului bazal și un
abundent
infiltrat
inflamator
limfoplasmocitar
subepitelial. Col HE, x200
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Fig. 3.9 HPE asociată tumorii cu celule granulare.
Col HE, x200

Fig. 3.10 HPE şi carcinom scuamos oral bine diferențiat.
Col HE, x100

CAPITOLUL 4
STUDIUL IMUNOHISTOCHIMIC
În studiul imunohistochimic am folosit blocurile de parafină din care au fost efectuate
secţiunile necesare prelucrării histopatologice clasice, realizându-se pe un lot mai restrâns de
cazuri, respectiv 20 de cazuri de leziuni.Am folosit ca metodă de lucru tehnica LSAB (Labelled
Streptavidin-Biotin2 System) și kitul firmei Dako (Redox, Romania - K0675).
În studiul imunohistochimic am utilizat anticorpi concentraţi dezvoltați în şoarece sau
iepure direcţionaţi împotriva omului, ale căror principale caracteristici sunt redate în Tabel 4.1.
Tabelul nr. 4.1 Anticorpii utilizaţi în studiul hiperplaziilor pseudoepiteliomatoase
Anticorp

Clona/ Producător

Diluţia Demascare antigenică Control pozitiv

TGFβ

1:250

Citrat, pH 6

Rinichi

TGFβ R3

3C11/ SantaCruz
Biotechnology
Policlonal/ SDIX

1:200

Citrat, pH 6

Glanda salivară

EGF

Policlonal / SDIX

1:100

Citrat, pH 6

Glanda salivară

EGFR

384/LEICA

1:100

Citrat, pH 6

Carcinom
scuamos

FGF7

Policlonal / Sigma-Aldrich

1:40

Citrat, pH 6

Apendice

FGFR2

Policlonal / Sigma-Aldrich

1:50

Citrat, pH 6

Glanda salivară

beta-Catenină

Β-Catenin-1/ Dako

1:100

Citrat, pH 6

Uroteliu

Vimentină

SP20 / Thermo Fisher

1:200

Citrat, pH 6

Tegument

1:50

Citrat, pH 6

Apendice

1:1000

Citrat, pH 6

Amigdală

Scientific
MMP9
CXCR4

2C3 / SantaCruz
Biotechnology
Policlonal / Acris Antibodies
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În studiul întreprins, reactivitatea pentru TGF-b1 a fost înregistrată în toate straturile
epiteliului oral hiperplaziat, (Fig. 4.1),reactivitateapentru TGF-bR3 a fost îndeosebi în stratul
bazal și în rândurile superficiale ale stratului spinos(Fig. 4.2),imunoreactivitatea pentru EGF a
fost observată doar la 6 cazuri (30%) - (Fig. 4.3)iar pentru EGFR a fost dovedită deasemenea
într-un număr restrâns de cazuri (15% din cazurile investigate) - (Fig. 4.4).

Fig. 4.1 HPE - reacție TGF-b1 pozitivă la nivelul
crestelor epiteliale. Col IHC- TGF-b1 (maro), x100

Fig. 4.2 HPE - reacție TGF-bR3 slab pozitivă în str
spinos. Col IHC- TGF-bR3 (maro), x100

Fig. 4.3Hiperplazie pseudoepiteliomatoasă - reacție EGF
moderat pozitivă în stratul spinos din porțiunea
superficială a leziunilor. Col. IHC- EGF (maro), x100

Fig. 4.4 Hiperplazie pseudoepiteliomatoasă- reacție EGFR
slab pozitivă lanivelul rețelelorepiteliale din corionul
sublezional. Col IHC-EGFR (maro), x100

Am consemnat prezența unui imunomarcaj pentru FGF7 în 80% din cazurile investigate,
maximum de intensitate fiind consemnat în rândul cazurilor asociate cu condiții inflamatorii(Fig.
4.5), iar imunoreactivitatea pentru FGFR-2 a fost evidențiată îndeosebi în zonele cu acantoză și
diskeratoză, fiind ceva mai scăzută la nivelul crestelor epiteliale (Fig. 4.6).La nivelul ariilor de
hiperplazie pseudoepiteliomatoasă patternul membranar al expresiei beta-cateninei se păstrează
în ariile cu acantoză și în interiorul crestelor și rețelelor epiteliale (Fig. 4.7). Imunoreactivitatea
pentru vimentină a fost consemnată doar la nivelul zonelor cu creste epiteliale și a rețelelor
epiteliale (Fig. 4.8). Imunomarcajul pentru MMP9 a fost unul slab în zonele de acantoză și
10

diskeratoză, dar de intensitate moderată în ariile cu creste și rețele epiteliale (Fig. 4.9), iar
reactivitatea pentru CXCR4 a fost semnalată mai ales în ariile de acantoză și diskeratoză și
respectiv la nivelul crestelor epiteliale (Fig. 4.10).

Fig. 4.5 HPE - reacție FGF7 intens pozitivă în celulele
stratului spinos și superficial. Col IHC-FGF7, x40

Fig. 4.6 HPE - reacție FGFR2 intens pozitivă în zona de
acantoză. Col IHC- FGFR2, x40

Fig. 4.7 HPE - reactivitate membranară pentru betacatenină până în straturile superioare. Col IHC betacatenină (maro)/ vimentină (roșu), x100

Fig. 4.8 HRE– imunomarcaj citoplasmatic pentru
vimentină la nivelul crestelor și a rețelelor epiteliale.
Col IHC beta-catenină (maro)/ vimentină (roșu), x100

Fig. 4.9 HPE– reactivitate pentru MMP9 mai ales la
nivelul stratului bazal și parabazal al crestelor epiteliale.
Col IHC MMP9 (maro)/ CXCR4 (roșu), x100

Fig. 4.10 HPE–reactivitate citoplasmatică pentru
CXCR4 la nivelul zonelor de acantoză și diskeratoză.
Col IHC MMP9 (maro)/ CXCR4 (roșu), x40
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CAPITOLUL 5
CONCLUZII GENERALE


Hiperplazia pseudoepiteliomatoasă sau boala Heck, reprezintă o proliferare epitelială, ca
răspuns la o iritaţie cronică, proliferarea conjunctivă fiind mai redusă, neregulată.



Hiperplazia pseudoepiteliomatoasă orală este o leziune rară, incidența sa în patologia oromaxilofacială fiind de sub 1%.



Asocierea acestei entități cu o multitudine de condiții etiopatogenice, care în ordinea
frecvenței au fost reprezentate de: candidoză orală (25%), tuberculoză cu diseminări orale
(17%), carcinomul scuamos oral (17%), lichenul plan oral (15%), actinomicoza cu determinări
orale (13%) și respectiv tumora cu celule granulare (13%).



Existența unor astfel de asocieri etiopatogenice impune efectuarea unui diagnostic
histopatologic cât mai amănunțit necesar atât pentru stabilirea cu certitudine a etiologiei, dar și
pentru evitarea unor erori de diagnostic cu impact negativ asupra stării de sănătate a acestor
bolnavi.



Faptul că pe de o parte există importante surse de factori de creștere, iar pe de altă parte și
surse de metaloproteinaze matriceale la nivelul corionului subiacent cu un pronunțat caracter
inflamator explică și asocierea frecventă a acestei hiperplazii pseudoepiteliomatoase cu condiții
patogenice inflamatorii.
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