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INTRODUCERE
Hipercreșterea gingivală (HG) este o patologie manifestată printr-o augmentare
anormală, excesivă, a volumului matricei extracelulare a țesutului parodontal normal, asociată cu
o creştere a numărului de celule ale mucoasei gingivale (un proces de hiperplazie) şi cu o
creştere în volum a acestor celule (un proces de hipertrofie). Numeroşi factori etiologici au fost
incriminaţi. HIpercreşterea gingivală poate să fie produsă de inflamaţia locală datorită existenţei
plăcii bacteriene, de o anumită medicaţie (cel mai frecvent este incriminată medicaţia
antihipertensivă, antiepileptică, imunosupresoare), de cauze sistemice, fiziologice (ereditatea,
dezechilibre hormonale apărute la pubertate sau în sarcină) sau patologice (leucemia), prin
intervenţia factorilor de creştere, iar ereditatea se pare că deţine un rol important.
Efectul secundar al administrării unor medicamente, determină modificări estetice și
simptome clinice, inclusiv durere, sensibilitate, sângerare, tulburări de vorbire, mobilitate dentară
anormală, probleme de ocluzie, creșterea apariției cariilor dentare și tulburări parodontale
(Brunet L, Miranda J, Farré M, 1996; Lin K, Guilhoto LM, Targas Yacubian EM, 2007). Este
nevoie de abordări la nivel molecular pentru a stabili patogeneza proliferarării gingivale (Meller
AT, Rumjanek VM, Sansone C, Allodi S,2002; Andriani F, Margulis A, Lin N et al, 2003).
Obiectivul major de cercetare l-a reprezentat realizarea unui model experimental animal
pe care să se evidenţieze, printr-un studiu histologic şi unul imunohistochimic, diferenţele
histologice induse de diferitele clase de medicamente implicate în inducerea HG. Modelul de
șobolan este mult mai util, datorită disponibilităţii animalelor, micilor diferenţe în reacția la
medicamente pentru diferitele specii, datorită reproductibilităţii rezultatelor experimentale
(Nishikawa S, Nagata T, Morisaki I, Oka T et al, 1996) şi mai ales datorită faptului că epiteliul
oral este similar histologic cu cel uman (Gimenez-Conti IB, Shin DM, Bianchi AB et al, 1990;
Santis H, Shklar G, Chauncey HH, 1964; Vairaktaris E, Spyridonidou S, Papakosta V, 2008;
Gimenez-Conti IB, Slaga TJ, 1993). De asemenea, am întreprins şi un studiu clinic asupra
mucoasei gingivale cu hipercreştere provenită de la pacienţi trataţi cu trei clase de medicamente,
cele care au fost folosite şi în inducerea experimental a HG.

STADIUL CUNOAŞTERII
CAPITOLUL 1
PARODONŢIUL - CONSIDERAŢII HISTOLOGICE ŞI HISTOFIZIOLOGIE
Odontonul sau organul dentar este format din odonţiu (dintele propriu-zis) şi parodonţiu,
structurile de susţinere şi legătură a dintelui la nivelul oaselor maxilare. Parodonţiul este format
din totalitatea ţesuturilor care asigură menţinerea şi susţinerea dinţilor în oasele maxilare:
cementul, ligamentele parodontale (periodonţiul), osul alveolar, o parte a mucoasei gingivale.
Prezintă două compartimente: parodonţiul de înveliş (superficial) format din fibromucoasa
gingivală şi din ligamentele supraalveolare; parodonţiul de susţinere (profund) format din
cement, os alveolar, periodonţiu sau desmodonţiu. Este utilizat şi termenul de parodonţiu
marginal, mai ales în clinică. Parodonţiul marginal desemnează totalitatea ţesuturilor din jurul
dintelui, cu excepţia celor din jurul apexului, pentru care se foloseşte termenul de parodonţiu
apical. Patologia care afectează aceste zone prezintă o etiopatogenie diferită: pentru parodonţiul
apical, punctul de plecare este endodontic, iar pentru parodonţiul marginal, punctul de plecare se
află la nivelul mucoasei gingivale şi şanţului gingival (Dumitriu HT, 2009).
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CAPITOLUL 2
ETIOPATOGENIA HIPERCREŞTERII GINGIVALE MEDICAMENTOASE
HG indusă de medicamente este un efect secundar și nedorit al medicației sistemice,
invalidantă fizic prin modificarea fizionomiei şi funcţional prin tulburările induse la nivelul
cavităţii orale, cu repercursiuni asupra psihicului pacienţilor. Formele moderate şi severe de HG
deteriorează igiena orală şi pot duce la o acumulare crescută de microorganisme. Infecțiile orale
determinate de HG pot afecta starea de sănătate sistemică a pacienţilor (Casamassimo, 2000; Li
X, Kolltveit KM, Tronstad L, Olsen I, 2000). Poate să apară însă, cel mai frecvent, la trei
categorii de medicamente: blocante ale canalelor de calciu (Nifedipina, Diltiazem și Verapamil),
medicamente antiepileptice (Fenitoina), imunosupresoare (Ciclosporina A) (Subramani T,
Rathnavelu V, Alitheen NB, 2013). Nu toţi pacienţii care au primit aceste medicamente pot să
dezvolte o HG, de obicei, aceasta apare la aproximativ trei luni de la începerea medicaţiei, sub
forma unei dezvoltări a papilei interdentare, procesul extinzându-se apoi în toate direcţiile
(Nishikawa S, Nagata T, Morisaki I, Oka T, Ishida H, 1996).
Patogenia HG este multifactorială. Există încă discuţii cu privire la rolul plăcii bacteriene, unii
autori susţinând că aceasta are rolul de a declanşarea sau de a accentua HG (Micallef L,
Vedrenne N, Billet F, 2012; Kessler D, Dethlefsen S, Haase I, 2001; Schild C, Trueb B, 2002).
Alte studii, arată că o igienă orală bună poate reduce HG dar nu previne în totalitate formarea ei
(Thomason JM, Seymour RA, Ellis JS. 2005. Placa dentară este considerată cofactor în
etiologia medicamentoasă a HG (Hood KA, 2002; Kataoka M, Kido J, Shinohara Y, Nagata T,
2005; Correa JD, Queiroz-Junior CM, Costa JE et al, 2011). Mai mulți factori: vârstă,
predispoziția genetică, prezența preexistentă a plăcii bacteriene și inflamația gingivală
influențează relația dintre medicamente și ţesuturile gingivale (Seymour RA, Thomason JM,
Ellis JS, 1996).
Patogeneza HG indusă de medicamente nu este pe deplin eluidată, studiile sugerând
implicarea mai multor factori: populaţiile de fibroblaşti, predispoziţia genetică, metabolismul
calciului intracelular, mecanisme moleculare, inactivarea colagenului şi inflamaţia indusă de
bacterii. În HG a fost semnalată, mai mult decât proliferarea fibroblastelor, acumularea severă a
matricei extracelulare în țesutul conjunctiv gingival, în special a componentei colagenice
(Kataoka M, Kido JI, Shinohara Y, Nagata T, 2005) Aceste discrepanțe pot fie determinate de
diferitele grade de inflamație gingivală la om deoarece din cauza producției de citokine
inflamatorii este stimulată proliferarea fibroblaștilor gingivali.
În HG medicamentoasă, deși efectul farmacologic al medicamentelor este diferit și
îndreptat spre diverse ţesuturi primare, toate fac același lucru pe un țesut țintă, adică mucoasa
gingivală, cauzând aspecte clinice și histopatologice commune (Academy Report, 2004).
Ciclosporina A determină o creştere a secreției de glicozaminoglicani de către fibroblaste
și Nifedipina și Fenitoina cresc nivelul heparinei (Newell J, Irwin CR, 1997). Alte studii nu au
raportat diferențe in vivo (Rocha LA, Martins RC, Werneck CC et al, 2000; Martins RC,
Werneck CC, Rocha LA et al, 2003). Mai multe studii demonstrează că aceste medicamente
inhibă producția matricei extracelulare de către fibroblastele gingivale și/sau proliferarea celulară
in vitro (McKevitt KM, Irwin CR, 1995; Redlich M, Greenfeld Z, Cooperman H et al, 1997),
fiind în contradicție cu aspectele in vivo ale HG indusă medicamentos.

CONTRIBUŢII PERSONALE
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CAPITOLUL 3
STUDIUL HISTOPATOLOGIC AL HG MEDICAMENTOASE EXPERIMENTALE
Materialul studiat este reprezentat de 25 şobolani rasa Wistar de aceiaşi vârstă (3 luni), cu
greutatea de 360-400 g, ţinuţi în aceleaşi condiţii de mediu, cu temp constantă de 200C-240C,
primind aceiaşi dietă. Administrarea medicamentelor s-a făcut la toate animalele timp de 2 luni.
Animalele au fost împărţite în cinci loturi:
 Lotul I – Injectat sc x 2/zi cu Fenitoină sodică suspendată în solutie de 0,5 % Tween 80
(Fenitoina Richter 100 mg comprimate). Dozele au fost pe /kg/zi şi s-au crescut
săptămânal pentru prevenirea efectelor toxice. S-a pornit de la doza iniţială de 120 mg /
kg pe zi (1 ml/100 g) de PHT în prima săptămână şi s-a crescut cu 10 mg/kg
săptămânal. Greutatea corporală a fost măsurată în fiecare zi, înainte de injectare.
 Lotul II – S-a administrat per os soluţie de Nifedipină 250 mg/kg/zi Nifedipin Retard
Terapia 20 mg comprimate cu eliberare prelungita(125 mg/ml obţinută prin dizolvarea
pulberei de nifedipină în dimetil sulfoxid (DMSO).
 Lotul III – Injectat sc cu Ciclosporină 30 mg/kg/zi - Equoral soluție 100mg/ml.
 Lotul IV – Injectat sc cu Ciclosporină 30 mg/kg/zi în aceeaşi doză zilnică cu cea
administrată la lotul III plus Azitromicină în doză de 60 mg/kg/zi.
 Lotul V - lotul martor a primit aceeiaşi dietă, fără medicaţie, şobolanii fiind injectaţi sc,
zilnic cu NaCl.
Prelucrarea materialului s-a făcut prin tehnica de includere la parafină, secţiunile
obţinute au fost colorate cu hematoxilină-eozină şi tricromic Goldner-Szekelly.
Au existat diferenţe ale aspectului mucoasei gingivale la loturile experimentale. La lotul martor
nu a existat nici o creștere semnificativă a țesuturilor. Ţesuturile prelevate de la lotul tratat cu Fenitoină
au prezentat modificări microscopice evidente, caracterizate printr-o hipertrofie gingivală extinsă. Este
prezentă acantoza, în diferite grade, determinată de hiperplazia stratului spinos al epiteliului mucoasei
gingivale. Uneori, subepitelial, am identificat pe unele secţiuni capilare în număr crescut. Asociate
componentei fibrilare colagene sunt prezente celule inflamatorii cronice, în special limfocite şi
plasmocite, macrofage, dispuse în multe zone mai ales perivascular (Fig. 3.1, Fig. 3.2).
Pe preparatele obţinute de la lotul la care s-a administrat Nifedipină, modificările histologice
identificate au constat în hiperplazia epitelială, creşterea grosimii laminei propria fără depunere de
colagen subepitelial, o reducere a celularităţii şi o vascularizaţie bogată (Fig. 3.3, Fig. 3.4).
Examinarea secțiunilor provenite de la lotul III indică o creștere a țesutului epitelial, sub formă de
prelungiri epiteliale proliferate spre lamina propria. Hiperplazia epitelială este uneori neuniformă,
existând zone în care epiteliul de grosime normală alternează cu zone în care epiteliul prezintă crestele
adânci, în "deget de mănuşă" . La nivelul țesutului conjunctiv, fibrele de colagen sunt numeroase, dispuse
în fascicule perpendiculare, între ele găsindu-se un infiltrat inflamator de tip cronic, limfo-plasmocitar.
Vascularizaţia este crescută, localizată mai ales subepitelial (Fig. 3.5, Fig. 3.6).

La lotul IV s-a administrat concomitant cu Ciclosporina şi un antibiotic, Azitromicina.
Grosimea epiteliului nu a prezentat diferenţe mari comparativ cu celelalte loturi la care s-au
administrat alte clase de medicamente. S-a observant o reducere a fibrelor de colagen pe
secţiunile provenite de la şobolanii trataţi cu Azitromicină, comparativ cu lotul III la care s-a
administrat numai Ciclosporină. Fibroblastele şi celulele inflamatorii au fost mai puţine, ceea ce
indică o reducere a procesului inflamator. Vascularizaţia a fost mai puţin dezvoltată, fiind
prezente vase comparabil cu lotul martor (Fig. 3.7, Fig. 3.8).
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Fig. 3.1 Paracheratoză, uşoară acantoliză. La nivelul
laminei propria, fibre colagene dispuse fascicular,
vascularizaţie moderată. Col. HE X 100

Fig. 3.2 Creste epiteliale cu aspect de "deget de
mănuşă", la nivelul laminei propria, dezvoltarea
componentei fibrilare colagene. Col HE X 100

Fig. 3.3 Epiteliu cu parakeratinizare, infiltrat inflamator
cronic, moderat, interdigitaţii la nivelul interfeţei epitelioconjunctivale. Col. HE X 100.

Fig. 3.4 Redus infiltrat inflamator limfoplasmocitar şi
macrofagic la nivelul laminei propria. Col. HE X 100.

Fig. 3.5 Creste epiteliale adânci, celularitate crescută la
nivelul laminei propria şi depunere de colagen
subepitelial. Col HE X 200

Fig. 3.6 Proliferare epitelială, celule cu aspect
balonizat, acantoză, acantoliză, infiltrat inflamator,
vascularizaţie intensă a laminei propria. Col HE X 200

La toate loturile examinate a existat o hipercreştere gingivală asociată cu o inflamaţie
gingivală pe care am cuantificat-o pe o scară de la 1 la 3. A predominat infiltratul
limfoplasmocitar asociat cu o vascularizaţie crescută, reprezentată de numeroase capilare tipice,
dar şi de capilare tinere, de neoformaţie. Analiza morfologică s-a referit la procesul inflamator,
gradul vascularizaţiei şi reprezentarea componentei fibrilare colagene (Tabelul nr. 3.1).
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Fig. 3.7 Hiperplazie epitelială moderată. Infiltrat
inflamator zonal. Col HE X 200

Fig. 3.8 Hiperplazie epitelială moderată. Fragmentarea
fascicolelor de fibre colagene. Col. HE X 200

Tabelul nr. 3.1 Cuantificarea intensităţii modificărilor histopatologice
ELEMENTELE DE
STRUCTURĂ

LOTUL I
(Fenitoină)

LOTUL II
(Nifedipină)

LOTUL III
(Ciclosporină)

LOTUL IV
(Cs + Azt)

LOTUL V
(Martor)

FIBROZA (Densitatea
fibrelor colagene)

+++

++

++

+

_

FIBROBLASTE

+++

++

++

+

+_

CELULE
INFLAMATORII

+

++

+++

+

_

VASE

+

++

+++

++

+_

CAPITOLUL 4
STUDIUL IMUNOHISTOCHIMIC AL HIPERCREŞTERII GINGIVALE
MEDICAMENTOASE EXPERIMENTALE
În studiul imunohistochimic, materialul cercetat a provenit de la şobolanii celor cinci
loturi descrise la Cap 3. Algoritmul de diagnostic imunohistochimic folosit în studiul
experimental a fost centrat pe investigarea următoarelor aspecte:
 Studiul proliferării celulare prin imunomarcare cu Ki 67;
 Studiul citokeratinelor cu: pancitokeratina AE1-AE3 şi cu MNF116;
 Studiul imunohistochimic al vaselor sanguine şi angiogenezei cu: F VIII sau factorului
von Willebrand (FVW) şi cu STL (Lectina Solanum tuberosum).
Imunoexpresia crescută pentru Ki-67 pe secţiunile provenite de la loturile I, II, III se
datorează activității proliferativă ridicate în stratul bazal secundar iritației cronice determinată de
medicaţie, la care se asociază şi procesul inflamator existent la nivelul laminei propria (Fig. 4.1,
Fig. 4.2, Fig. 4.3). Citokeratina AE1/AE3 a fost pozitivă la toate loturile examinate, prezentând
mici variaţii în intensitate de la un lot la altul (Fig. 4.4, Fig. 4.5). Imunomarcarea pentru MNF
116 a fost mai slabă în intensitate comparativ imunomarcarea pentru citokeratina AE1/AE3 şi
inconstantă, îmbrăcând un aspect difuz sau fiind zonală (Fig. 4.6). Cea mai intensă
vascularizaţie, precum şi prezenţa procesului de angiogeneză le-am consemnat la lotul III, tratat
cu Ciclosporină şi cea mai scăzută a fost la lotul tratat cu Fenitoină şi cel sub terapie antibiotică,
7

cu Azitromicină. Vasele au fost localizate mai ales subepitelial, această localizare este motivată
de necesităţiile crescute ale epiteliului în proliferare. (Fig. 4.7 - Fig. 4.12).

Fig. 4.1 Reacţie pozitivă în epiteliu Fig. 4.2 Pozitivitate pentru Ki 67 în Fig. 4.3 Pozitivitate pentru Ki 67 în
în HG indusă de Nifedipină. epiteliu şi în fibroblastele laminei epiteliu şi în fibroblastele ţs conj în
Imunomarcare cu Ki 67 X 100
propria în HG indusă de CsA X100
HG indusă de Fenitoină X 200

Fig. 4.4 Reacţie intens pozitivă Fig. 4.5 Reacţie pozitivă pentru Fig. 4.6 Citokeratina MNF 116 cu
pentru Citokeratina AE1/AE3 în str Citokeratina AE1/AE3 în toată pozitivitate intensă, difuză X 200
bazal şi slabă suprabazal X 400
grosimea epiteliului X200.

Fig. 4.7 Capilare sanguine printre Fig. 4.8 Capilare sanguine alături de Fig. 4.9 Vas limfatic. Imunofascicolele colagene. Imunomarcare vase de angiogeneză. Imunomarcare F marcare FVIII X 200
F VIII X 400
VIII X 400

Fig. 4.10 Capilare înterfascicular. Fig. 4.11 Numeroase capilare Fig. 4.12 Capilare sanguine şi
Imunomarcare STL X 200
sanguine
prezente
subepitelial. limfatice localizate subepitelial.
Imunomarcare STL X 400
Imunomarcare STL X 400
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CAPITOLUL 5
STUDIUL HISTOLOGIC ŞI IMUNOHISTOCHIMIC AL
HIPERCREŞTERII GINGIVALE MEDICAMENTOASE LA OM
Materialul folosit în studiu a fost reprezentat de fragmente de mucoasă gingivală
provenite de la 10 pacienţi care au prezentat hipercreştere gingivală medicamentoasă: 4 pacienţi
au fost în tratament cu Fenitoină; 4 pacienţi au urmat un tratament cu Nifedipină; 2 pacienţi au
primit tratament cu Ciclosporină A pentru afecţiuni sistemice. Am urmărint confirmarea
aspectelor histologice evidenţiate în cadrul experimentului pe animale şi realizarea unui studiu
imunohistochimic al procesului inflamator, având în vedere că acesta a fost prezent la toate cele
trei categorii de pacienţi selectaţi pentru studiul morfologic.
Studiul histologic a fost realizat pe fragmentele provenite de la cele trei categorii de
pacienţi care au fost prelucrate prin tehnica histologică de includere la parafină, realizându-se
următoarele coloraţii: Hematoxilină- eozină, Tricromic Masson şi tricromic Goldner Szekelly. În
analiza imunohistochimică s-au utilizat anticorpi care s-au adresat studiului procesului
inflamator (Tabel 5.1).

Epitop / marker

Producător

Demascare antigenică

Diluţia

CD20

Limfocite B

DAKO

Tampon citrat pH=6

1:50

CD79 alfa

Plasmocite

DAKO

Tampon citrat pH=6

1:100

CD45

Limfocite T

DAKO

Tampon citrat pH=6

1:100

CD3

Limfocite T

DAKO

Tampon citrat pH=6

1:100

CD68

Macrofage

DAKO

Tampon citrat pH=6

1:50

CD34

Vase

DAKO

Tampon citrat pH=6

1:50

Anticorp

`
În general, HG a fost realizată prin hiperplazia epitelială şi prin creşterea laminei
propria. Diferenţa între cele trei categorii de pacienţi a făcut-o modificarea laminei propria,
hiperplazia epitelială fiind prezentă în parametrii cvasiegali la toţi pacienţi investigaţi.
Hipertrofia gingivală cea mai mare a prezentat-o pacienţii trataţi cu Ciclosporina A, apoi cei
trataţi cu Fenitoină şi pe ultimul loc s-au situat, din acest punct de vedere, pacienţii trataţi cu
Nifedipină (Fig. 5.4 - Fig. 5.6).
Modificările epiteliale şi cele ale laminei propria au fost prezente la toate celel trei
categoriile de pacienţi, dar parametrii investigaţi (celularitatea inflamatorie şi non inflamatorie,
vascularizaţia şi aspectul componentei fibrilare colagene) au prezentat variaţii în intensitate în
funcţie de medicaţia administrată
În HG indusă de terapia cu Fenitoină, Nifedipină şi Ciclosporina A există un proces
fibrilogenetic asociat cu unul inflamator, ceea ce ne-a determinat să evidenţiem
imunohistochimic populaţiile celulare participante. Cele mai numeroase celule au fost limfocitele
şi dintre acestea, limfocitele T CD3 şi CD45 pozitive, comparativ cu limfocitele B CD20
pozitive, ceea ce indică existenţa unui proces de apărare imun, cu prevalenţa apărării imune de
tip celular. De asemenea, au fost prezente numeroase macrofage şi o vascularizaţie de grade
diferite, în funcţie de tipul medicaţiei (Fig. 5.7- Fig. 5.12).
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Fig. 5.1 Creste epiteliale adânci, Fig. 5.2 Celulele epiteliului gingival Fig. 5.3 Creste epiteliale proliferate,
hipercheratoză,
acantoză
şi cu modificări de tip vacuolar ale ramificate şi interdigitate, cu aspect
papilomatoză. Col. HE X 100
celulelor superficiale. Col. HE X 100 de reţea. Col. HE X100

Fig. 5.4 Papilomatoză, infiltrat Fig. 5.5 Proliferare fibrilară colagenă Fig. 5.6 Unele celule endoteliale
inflamator cronic difuz la nivelul cu proces inflamator cronic. Col. sunt cuboidale, ceea ce poate să fie
Tricr. Masson X 200
semnul unei angiogeneze intense.
laminei propria. Col. HE X 100
Col. HE X 200

Fig. 5.7 Limfocite B subepitelial. Fig. 5.8 Plasmocite. Imunomarcare cu Fig. 5.9 Limfocite T CD45 pozitive
Imunomarcaj cu CD20 X 200
anticorpul anti-CD79-alfa X 200
dispuse intraepitelial şi subepitelal
în corionul perivascular X 200

Fig. 5.10 Limfocitelor T CD3 +
dispuse perivascular X 200.

Fig. 5.11 Macrofage CD68 localizate Fig. 5.12 Vascularizaţia intensă a
difuz, dar mai ales perivascular X 200 corionului superficial Imunomarcaj
CD34 + X 200
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CONCLUZII GENERALE
Hipercreşterea gingivală, cu implicaţiile sale estetice şi funcţionale reprezintă o
preocupare serioasă atât pentru pacienţi cât şi pentru clinicieni, ceea ce justifică necesitatea
realizării unui studiu morfologic aprofundat, pe model animal.
Hipercreşterea cea mai accentuată a prezentat-o mucoasa gingivală provenită de la lotul
III tratat cu Ciclosporină, urmată de cea de la lotul I tratat cu Fenitoină şi apoi de mucoasa
gingivală aparţinând lotului II tratat cu Nifedipină, în timp ce la lotul IV la care administrării
Ciclosporinei s-a asociat şi un antibiotic, Azitromicina, s-a înregistrat o reducere a grosimii
mucoasei, în special datorită laminei propria.
In studiul nostru, a existat o creștere a activitatăţii mitotice a keratinocitelor gingivale în
toate grupurile cu medicație, comparativ cu lotul martor şi lotul la care s-a administrat antibiotic
(Azitromicină). Totuşi, Celulele Ki 67 pozitive au fost mai numeroase pe secţiunile provenite de
la loturile tratate cu Fenitoină şi Nifedipină, comparativ cu cele tratate cu CsA şi lotul martor.
Pentru evidenţierea şi pentru analiza imunohistochimică a vaselor am folosit anticorpul
anti FVIII şi anti STL. Aceştia sunt mai puţin frecvent utilizaţi în practică şi, după cunoştinţele
noastre, nu au fost folosiţi până acum în investigarea acestei patologii, acest lucru putând să fie
considerat o premieră.
În HG indusă de terapia cu Fenitoină, Nifedipină şi Ciclosporina A există un proces
fibrilogenetic asociat cu unul inflamator. Cele mai numeroase celule au fost limfocitele şi dintre
acestea, limfocitele T CD3 şi CD45 pozitive, comparativ cu limfocitele B CD20 pozitive, ceea
ce indică existenţa unui proces de apărare imun, cu prevalenţa apărării imune de tip celular.
Rezultatele obţinute oferă oportunitatea înţelegerii unor aspecte legate de patogenia
afecţiunii şi indică posibilitatea dezvoltării unei strategii de reducere non chirurgicală a
hipertrofiei prin inducerea apoptozei fibroblastelor, asociată cu o medicaţie antiinflamatorie, care
la rândul ei ar stimula apoptoza.
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