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I. Rememorări dermato-histologice 
 

1. Histologia sistemului tegumentar 
 

Pielea învelește corpul, fiind considerat cel mai mare organ cu rol senzorial și de 

protecţie, reprezintând aproximativ 16% din greutatea unui adult și până la 24% din 

greutatea unui nou-născut (1, 2, 15, 16, 28). 

Tegumentul include:  

• pielea și  

• producţiile sale: păr, unghii, gheare, ongloane, copite.  
 

Pielea este alcătuită din:  

• epidermă, un epiteliu specializat de origine ectodermică;  

• derma, un ţesut de conexiune de origine mezodermică; și  

• hipodermă, un ţesut conjunctiv lax cu conţinut variabil de grăsime care leagă 

pielea de ţesuturile adiacente (1, 2, 15).  

Pielea, auto-regeneratoare și elastică, se poate întinde rapid în cazul edemelor 

Derma și hipoderma conţin vase de sânge, vase limfatice și filete nervoase.  

În dermă se mai găsesc de asemenea:  

• glandele sebacee și  

• sudoripare,  

• foliculi piloși,  

• pene.  

Pielea se poate clasifica în:  

• groasă sau  

• subţire.  

Cea groasă se găsește în zonele de uzură ca periniţele palmare și plantare cu o 

grosime a epidermei între 400-1400 µm, și poate avea între 12-20 rânduri de cheratinocite. 

Piele groasă se mai găsește pe planul nazal al mamiferelor, excepţie ecvideele, unde pielea 

este subţire, prezintă glande sebacee și sudoripare, fire de păr subţiri și vibrize.  

Pielea subţire se găsește pe tot restul corpului, iar grosimea epidermei este de 75-

150 µm, cu 2-4 rânduri de cheratinocite.  

Grosimea totală a pielii variază în funcţie de regiunea corporală, de exemplu are 

aproximativ 4 mm pe regiunea dorsală și 1,5 mm pe cap (1, 15, 28).  
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1.1. Epiderma 
 

Epiderma este alcătuită în principal dintr-un epiteliu scuamos cheratinizat compus 

din cheratinocite (aproximativ 85%). Se mai disting celulele:  

• pigmentare sau melanocite, (aproximativ 5%),  

• Langherhans (cu antigen) și  

• Merkel (senzoriale) (15, 16, 28). Aceste celule se organizează pe 5 straturi, cu 

următoarea ordine (de la interior spre suprafaţă): 

- stratul bazal sau germinativ (stratum basale) (figura1.1) se sprijină pe 

membrana bazală a epidermei și e format din celule columnare sau cuboidale, 

cu o intensă activitate mitotică. O parte din celule rămân în stratul bazal, iar 

altele migrează spre suprafaţă și devin cheratinocite. Celule sunt legate de 

membrana bazală prin hemidesmozomi, și între ele, prin desmozomi (1, 7, 15, 

16, 28). 

 

Figura 1.1. Straturile epidermei (76) 
 

- stratul spinos (stratum spinosum) este format din celule poligonale, cuboidale 

și/sau turtite (figura 1.1.). Stratul este de diferite grosimi în funcţie de 

regiunea corporală (mai gros în regiunea cuzineţilor, planului nazal, 

joncţiunilor mucocutanate), prezintă tonofilamente și mai mulţi desmozomi. 

Celulele sunt legate între ele prin tonofilamente care pătrund până în 
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citoplasmă și prin desmozomi. În citoplasma cheratinocitelor adulte se 

formează granule de cheratină (corpi Odland), care au funcţie protectivă. (1, 

7, 15, 16, 28). 

- stratul granular (stratum granulosum) este format din 3-5 straturi de celule, 

iar în zonele fără păr în aproximativ 4-8 rânduri (figura 1.1.). Sunt celule 

turtite, în citoplasma cărora se acumulează granule de cheratohialină și de 

grupări sulfhidrice care stabilesc legături cu tonofilamentele (1, 7, 15, 16, 28). 

- stratul lucidum (stratum lucidum) este bine reprezentat în zonele cu piele 

groasă (epiderma plantară și palmară) ca un strat celular, reprezentat de o 

bandă de cheratină (figura 1.2.). Claritatea și strălucirea se datorează 

eleidinei (substanţă refringentă) (1, 7, 15, 16, 28). 

 

Figura 1.2. Stratul lucidum (stratum lucidum) (85) 

 
- stratul cornos (stratum corneum) este format din straturi de cheratinocite 

lamelare suprapuse, neuniforme acoperite de un film omogen care ascunde 

structura scuamelor (figura 1.2.). Acesta ofera suport celulelor și protejează 

împotriva microorganismelor și factorilor de mediu, și totodată are rol în reglarea 

permeabilităţii. Aceste straturi se descuamează, fiind înlocuite de alte celule din 

stratul bazal. Unii îl consideră ca pe un al șaselea strat numit stratul descuamant 

sau exfoliant (1, 7, 15, 16, 28). 

Celulele componente ale epidermei: 

• cheratinocitele (figura 1.3.) reprezintă majoritatea celulelor. Prezintă 3 etape de 

dezvoltare, proliferarea, creșterea și maturarea (I), deplasarea spre suprafaţă (II) 

și descuamarea (III). Sunt înalt specializate, au funcţie de protecţie și în structura 

epidermei, în teaca rădăcinii și medulara foliculului pilos și în cuticula ghearelor 

(7, 28). Celulele devin turtite, își pierd nucleul, organitele și structura, devin 

hexagonale urmare a procesului de cheratinizare. Prin cheratinizare apar in celulă 

mănuchiuri strânse de filamente de cheratină agregate cu monomeri de filagrină, 
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în urma căreia rezultă forma aplatizată și rezistenţa mecanică a acestora. 

Adeziunea dintre cheratocite se realizează cu ajutorul corneodesmozomilor. În 

urma degradării proteinelor din corneodesmozomi rezultă descuamarea (32); 

 

Figura 1.3. Cheratinocite și melanocite (74) 
 

• melanocitele (figurile 1.3. și 1.4.) provin din creasta neurală, migrează în perioada 

dezvoltării embrionare spre membrana bazală a epidermei și se localizează printre 

cheratinocitele bazale. Ca localizare se mai găsesc în partea exterioară a rădăcinii 

firului de păr și în matricea foliculului pilos. La animalele cu pielea închisă se 

găsesc și in straturile superficiale din derm. Nu migrează spre straturile superioare 

ale epidermei și nu se divid, dar emit prelungiri dendritice cu melanozomi (granule 

cu melanină), care sunt înglobate prin fagocitoză de către cheratinocite. 

Melanina are rol de protecţie contra radiaţiilor UV.  

Pigmenţii melanici sunt răspunzători pentru culoarea pielii și părului:  

- eumelaninele – pigmentează în negru-brun,  

- pheomelaninele – în gălbui sau brun-roșcat. 

Indivizii cu mai puţină melanină în urma expunerii la radiaţiile UV, sunt predispuși la 

apariţia leziunilor precanceroase și a neoplaziilor (1, 7, 16, 28); 

 

Figura 1.4. Melanocite (88). 
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• celulele Langerhans (CPA): reprezintă 3-5% din totalul celulelor epiteliale, are 

originea în măduva hematogenă (monocite). Sunt celule dendritice, cu aspect 

stelat cu numeroase prelungiri, mononcleate, cu localizare suprabazală, lipsite de 

tonofilamente și nu formează joncţiuni celulare (figura 1.5.). Prezintă nucleul 

scobit și granulaţii (Langerhans și Birbeck). Membrana celulară prezintă receptori 

pentru imunoglobuline și complement, celula având rol în procesarea și 

transmiterea antigenilor către limfocite și macrofage și în instalarea 

hipersensibilităţi de contact (1, 7, 16, 28). 

 

Figura 1.5. Celulele Langerhans (săgeţile roșii) (85). 
 

• celulele Merkel: se formează dintr-o celulă stem epidermală primordială. Conţin o 

vacuolă citoplasmatică și nucleul situat dorsal. Se localizează printre celulele 

bazale, și imediat sub acestea. Se leagă de cheratinocite prin desmozomi. Au rol 

de mecanoceptori pentru că sunt asociate cu terminaţii nervoase (7, 16, 28). 

 
1.2. Dermul 

 
Are origine mezodermică, reprezintă aproximativ 85% din grosimea pielii. În zonele 

slab acoperite de păr și unde epiderma este mai subţire, derma este mai groasă Dermul 

este alcătuit din fibre, celule și structuri auxiliare ale epidermei prinse într-o matrice 

extracelulară (substanţa fundamentală a dermului) (7, 16). 

Ţesutul conjunctiv e bogat în:  

- celule,  

- fibre de colagen,  

- fibre elastice,  

- fibroblaste. 

Dermul se poate subîmpărţi în derm:  
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- papilar și  

- reticular.  

Dermul papilar (figura 1.6.) are structură laxă, conţine fibre elastice care formează 

o reţea fină care se extinde spre epidermă și realizează legătura dermă-epidermă cu 

ajutorul a numeroase papile dermice, adelomorfe (mici) și delomorfe (mari).  

Dermul reticular (figura 1.6.) este formată dintr-un ţesut conjunctiv dens cu fascicule 

groase de colagen care se întretaie în toate direcţiile (1, 2, 16, 28). 

 

Figura 1.6. Derm: papilară (săgeata albastră) și reticulară (săgeata galbenă) (60). 
 

Pe lângă structurile amintite în derm se mai găsesc:  

- macrofage,  

- mastocite,  

- limfocite perivasculare,  

dermul fiind bogat vascularizată, asigurând astfel termoreglarea și hrănirea epidermei.  

De asemenea, în derm se mai găsesc:  

- terminaţiuni nervoase libere și încapsulate (receptori cutanaţi),  

- vase limfatice,  

- glande și  

- fibre musculare netede (2, 7, 28). 
 

Substanţa fundamentală este o substanţă amorfă, elastică, cu origine fibroblastică, 

cu conţinut mare de muco-polizaharide și proteo-glicani și are rolul de a umple spaţiile 

intercelulare, și permite schimbul de electroliţi și nutrienţi și pasajul unor celule din spaţiul 

vascular spre epidermă (16). 

Mușchiul erector al firului de păr (Arector pili) de origine mezenchimală, este un 

mușchi neted, care prezintă vacuole intra și extracelulare. Se localizează în pielea cu păr, 

este mai dezvoltat în zona dorsală a gâtului, regiunea dorso-lombară și sacrală și la baza 



10 

cozii. Are un diametru cuprins între 15-60 µm, originea este în derma superficială, iar 

terminaţia se leagă printr-un tendon elastic de foliculul pilos, și reprezintă 1/6 până la 1/4 

din diametrul firului de păr adiacent. Are inervaţie colinergică și se contractă la acţiunea 

epinefrinei și norepinefrinei producând horipilaţie. Are rol în termoreglare și în golirea 

glandelor sebacee (26). 

 
1.3. Hipodermul 

 
Hipodermul (figura 1.7.) este de origine mezenchimală fiind cel mai profund și cel 

mai gros strat al pielii. Reprezintă ultimul strat al pielii, este situată imediat sub dermă și 

are în alcătuire ţesut conjunctiv lax (fibre de colagen și elastice, matricea extracelulară), 

bogat în ţesut adipos (grupat în paniculi adipoși).  

Paniculii adipoși au rol de depozit de grăsime, termoreglare, amortizarea șocurilor, 

menţinerea mobilităţii tegumentare și sunt sediul metabolizării steroizilor (1, 16, 26, 28).  

Porţiunea superioară a hipodermului face legătura cu dermul sub forma papilelor 

adipoase, care înconjoară de asemenea foliculul pilos, glandele sebacee și vasele de sânge.  

Partea inferioară a dermului face legătura cu ţesutul conjunctiv dens al fasciilor, 

aponevrozelor, periostului și pericondrului (1, 16, 28). 

 

Figura 1.7. Hipoderm (66). 
 

Grosimea hipodermului este invers proporţională cu vascularizaţia (pereţii vaselor de 

sânge sunt mult mai subţiri decât ale celor din dermă) și cu circulaţia sângelui, adică 

circulaţia slabă favorizează lipogeneza, iar circulaţia puternică favorizează lipoliza. Urmare 

a acestor factori, hipodermul este susceptibil la diverse afecţiuni, urmare a unor leziuni, 

fie ele chiar și minore, problema fiind dată de absenţa unui sistem eficient de eliminare a 

ţesuturilor distruse (25, 26). 
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1.4. Vascularizaţia pielii 
 

Pielea este puternic vascularizată, microcirculaţia pielii fiind reprezentată de un 

sistem complex și dinamic, cu importanţă în troficitate, metabolism și termoreglare (figura 

1.8.), reprezentând de fapt o parte importantă a sistemului de apărare al acestui organ.  

Vasele sanguine nu pătrund în epiderm, fiind aranjate în trei plexuri arterio-venoase, 

care prin aranjamentul lor asigură și necesarul pentru susţinerea funcţională a epidermului: 

• plexul profund – între derm și hipoderm, emite ramuri către hipoderm, partea 

inferioară a foliculului pilos și a glandelor sudoripare (7, 16, 21, 26); 

• plexul mijlociu – la nivelul glandelor sebacee și este alimentat de plexul profund și 

irigă mușchii erectori ai firului de păr, partea mijlocie a foliculului pilos și glandele 

sebacee (7, 16, 21, 26); 

• plexul superficial – aflat în imediata apropiere a epidermului, este format din 

ramurile ascendente ale plexului mijlociu fiind responsabil pentru irigarea 

epidermei și porţiunea superioară a foliculului pilos (7, 16, 21, 26). 

Șunturile (anastomozele) arterio-venoase reprezintă legături (conexiuni) normale 

între artere și vene, care permit pasajul sângelui arterial în circulaţia venoasă, fără 

tranzitarea reţelei capilare. Ele se localizează în derm, în special în dermul profund, 

asigură evitarea blocajelor și pierderile de căldură, având rol imortant în termoreglare. 

Vasoconstricţia acestora reduce; respectiv, vasodilataţia, crește circulaţia sanguină în zona 

irigată. Acetilcolina și histamina au efect vasodilatator, iar epinefrina și norepinefrina 

produc vasoconstricţie (7, 16, 26). 
 

Patul microvascular este compus din trei segmente: 

• arteriole 

• capilare arteriale și venoase 

• venule (21, 26). 

Vasele de sânge din reţeaua profundă au pereţii formaţi din trei tunici, care 

formează: adventicea, media și intima; vasele sanguine rezultate din acestea au pereţii din 

ce în ce mai subţiri (7). 

Arteriolele au în componenţă celule endoteliale înconjurate de două straturi de celule 

musculare netede. Aceste două straturi musculare netede lipsesc la capilare. 

Majoritatea vaselor dermale superficiale sunt reprezentate de venule postcapilare, 

acestea fiind cele mai reactive din punct de vedere fiziologic și, de asemenea, reprezintă 

segmentul în care celulele inflamatoare migrează din patul vascular în ţesuturi, datorită 

prezenţei unor spaţii intercelulare care permit permeabilitatea crescută în timpul reacţiilor 

inflamatorii (26). 
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Figura 1.8. Secţiune prin piele (65). 
 

Pericitele sunt celule fusiforme aliniate paralel cu vasele de sânge în porţiunea 

dermală. Acestea sunt celule contractile, ce conţin filamente asemănătoare cu actina și 

miozina, cu prezintă importanţă în reglarea fluxului capilar și esenţiale pentru stabilitatea 

microvasculară și controlul angiogenezei (26).  

Măsurătorile microcirculatorii realizate prin velocimetrie cutanată cu laser-Doppler, 

au relevat diferenţe semnificative de:  

•••• flux sanguin,  

•••• viteză de circulaţie și  

•••• volum între diferite regiuni ale pielii, dar fără corelaţie cu grosimea pielii (26). 

 
1.5. Reţeaua limfatică a pielii 

 
Pielea are o colecţie unică de celule limfatice, limfoide și dendritice care să facă faţă 

acestor cerinţe speciale. Vasele limfatice apar din reţelele capilare aflate în derm și 

înconjoară anexele pielii. Vasele apărute din aceste reţele se drenează într-un plex limfatic 

subcutanat. În mod normal, în preparatele histologice vasele limfatice se observă doar sub 

regiunea mijlocie a dermului (26). 

Vasele limfatice se organizează sub forma unor plexuri bogate în dermul papilar cât 

și în hipoderm. Cel mai bine reprezentate sunt la nivelul foliculilor piloși și a glandelor 
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sudoripare. Fiecare papilă dermală are vase limfatice care, mai apoi, coboară subpapilar 

în grosimea dermului, formând o reţea limfatică intradermică situată între reţeaua 

arterială subpapilară și reţeaua arterială subdermică. 

Hipodermul este vascularizat de ramurile descendente ale acestei reţele, care 

însoţesc arterele și venele cu care ajung în profunzime (21). 

Circulaţia limfatică este esenţială pentru troficitate, pentru că prin ea se reglează 

microcirculaţia pielii și mișcarea fluidelor interstiţiale.  

Suplimentarea, răspândirea și mișcarea fluidelor tisulare este importantă pentru 

funcţionarea corespunzătoare a pielii. 

Sistemul limfatic este responsabil pentru drenarea debriurilor și materiei în exces, 

care rezultă din activitatea zilnică a pielii. Este esenţială pentru conectarea pielii cu 

limfonodurile regionale într-o manieră imunoregulatoare (16, 26). 

În piele, vasele limfatice transportă „materie” care a pătruns prin epiderm și derm, 

cum ar fi solvenţii, medicamentele topice, vaccinurile și substanţele medicamentoase 

injectabile, și produsele infalmaţiei. Vasele limfatice se pot împărţi în vase non-contractile 

și vase contractile, în care se drenează cele noncontractile.  

Primele au un strat endotelial, o membrană bazală discontinuă și joncţiuni celulare 

discontinue. Formarea limfei depinde de expansiunea periodică a vaselor limfatice iniţiale, 

compresia acestora duce la golirea acestor vase limfatice în vasele contractile colectoare, 

care prezintă muculatură netedă, peristaltism și duc limfa spre limfonoduri.  

Expansiunea, compresia vaselor limfatice colectoare este realizată prin mișcarea 

tisulară, cum ar fi: 

- presiunea, 

- pulsaţia, 

- vasomotilitatea arteriolară, 

- masaje ale pielii, 

- contracţia musculară (26). 
 

În general, vasele limfatice sunt diferenţiate de capilarele sanguine prin: 

- lumenul mai larg și mai angular 

- celulele endoteliale mai atenuate și aplatizate 

- absenţa pericitelor 

- absenţa sângelui.  
 

Totuși, un traumatism, fie el și minor, poate întrerupe peretele vaselor limfatice și a 

celor sanguine, sau a ţesutului conjunctiv.  

Aceasta explică apariţia sângelui în vasele limfatice ale pielii inflamate (16, 26). 
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1.6. Inervaţia pielii 
 

Pielea este o suprafaţă senzorială majoră. Oferă informaţii despre mediul extern și 

starea internă a pielii, sistemului nervos central prin intermediul receptorilor 

terminaţiunilor nervoase. Fibrele nervoase din piele sunt de origine cerebrospinală și 

vegetativă. Terminaţiunile nervoase apar sub formă de corpusculi senzitivi, nervi 

vasomotori și nervi motori. Inervaţia motorie este asigurată de fibre simpatice din sistemul 

nervos autonom, fiind considerate nervi senzitivi somatici, au în componenţă fibre 

simpatice post-ganglionare mielinizate (21, 26). 

Au funcţii senzoriale, controlează tonusul vasomotor și reglează activitatea secretorie 

a glandelor, fiind asociate cu vase sanguine, diferite formaţiuni cutanate cum ar fi:  

- corpusculii Pacini, 

- corpusculii Meissner, 

- corpusculii Rufini etc., 

- glandele sebacee, 

- glandele sudoripare și 

- mușchii erectori ai firului de păr. 

De asemenea exercită, un număr de funcţii cum ar fi: modularea unor procese 

inflamatorii, proliferative și reparatorii cutanate. Fibrele nervoase cutanate sunt în contact 

cu vasele dermale, mastocitele, fibroblastele, cheratinocite și celulele Langerhans.  

Neuropeptidele eliberate de nervii cutanaţi pot activa un număr de celule, cum ar fi:  

- cheratinocitele (eliberarea citokinelor IL-1),  

- mastocitele (eliberarea citokinelor proinflamatorii TNF și celulele endoteliale 

(secreţia de IL-8) (21, 26). 

Fibrele nervoase se prezintă sub forma unui plex nervos în profunzimea dermului, din 

care pornesc filete nervoase spre un plex nervos superficial subepidermal, din care câteva 

filete nervoase pătrund în epidermă (reţeaua intraepidermică) și spre corpusculii senzitivi.  

Corpusculii senzitivi încapsulaţi sunt: corpusculii Meissner, Krause, Doghiel, iar 

corpusculii neîncapsulaţi sunt: Ruffini și Vater-Paccini. (16, 26). 

Receptorii se mai pot clasifica în: 

• termoceptori: 

� unităţile receptoare pentru frig (corpusculii Krause), reacţionează la scăderea 

temperaturii pielii, (axoni de tip C și A); 

� unităţile receptoare pentru cald, reacţionează la creșterea temperaturii pielii. 

• mecanoceptorii senzitivi (axoni tip A), sunt prezenţi în majoritatea regiunilor 

corporale, sunt de patru tipuri:  
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� corpusculii Vater-Pacini (figura 1.9.) – se găsesc în hipoderm, reacţionează la 

modificările de presiune; 

 

Figura 1.9. Corpusculii Vater-Pacini (57). 
 

� corpusculii Meissner (figura 1.10.) – localizare în papilele dermice, responsabile 

pentru senzaţiile tactile, au prezenţă crescută în pielea cu păr, reacţionând la 

mișcarea firelor de păr și astfel asigură senzaţiile tactile din aceste regiuni; 

� corpusculii Ruffini – cu localizare în dermul papilar, recepţionează senzaţiile de 

tracţiune, întindere a pielii; 

� complexul celulelor Merkel împreună cu terminaţii nervoase de tipul I 

recepţionează presiunea statică (16, 21, 26). 
 

 

Figura 1.10. Corpusculii Meissner (58). 
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Majoritatea unităţilor nociceptive intră în două categorii: 

• axoni A – mecanoceptori cu prag înalt, au teacă de mielină, segmente internodale 

lungi, viteză de transmisie 15-120m/s; 

• axoni C – nociceptori polimodali, fără teacă de mielină, viteză de transmisie 0,5-

2m/s. Sunt receptori clasici pentru durere, răspund la stimuli mecanici și termici 

intenși sau chimicale iritante. Sunt implicaţi în fenomenul de hiperalgezie și 

prurit, responsabili pentru eliberarea agenţilor vasoactivi și pentru apariţia 

„roșeţii” din jurul traumatismelor cutanate (26, 62). 

Nervii cutanaţi și terminaţiunile nervoase libere se pot evidenţia la microscop prin 

colorare cu albastru de metilen, impregnare metalică sau tehnici histochimice (26). 

 
1.7. Anexele sistemului tegumentar 

 
1.7.1. Structurile glandulare ale pielii 

 
Glanda sebacee (figurile 1.7. și 1.11.) este o glandă alveolară modificată holocrină, 

cu aspect sacifrom, fiind adiacentă firului de păr. Canalul excretor al glandei se deschide 

în foliculul pilosebaceu, sau direct la suprafaţa pielii. Glandele sebacee au dimensiunea 

cuprinsă între 55-50 µm x 195-285 µm, sunt mai mari și mai numeroși la nivelul joncţiunilor 

cutaneo-mucoase, pleoapa superioară, coamă, regiunea submandibulară, uger. 

Are în componenţă o membrană bazală, care susţine un rând de celule cubice cu 

citoplasma bazofilă, care reprezintă stratul generator, iar canalul excretor este alcătuit 

din 2-4 rânduri de celule scuamoase.  

Produsul de secreţie este unul uleios și poartă denumirea de sebum și eliminarea 

acestuia este favorizată prin contracţia mușchiului erector al firului de păr. Are în 

componenţă lipide, în general gliceride, acizi grași (acid linoleic, miristic, oleic, palmitic), 

esteri ceraţi. Secreţia este continuă, fiind influenţată de hormonii androgeni, care 

stimulează secreţia și produc hipertrofia și hiperplazia glandei, și de hormonii estrogeni și 

glucocorticoizii, care inhibă secreţia și duc la involuţia glandei. 

Compoziţia lipidică a sebumului cât și structura sterolilor și a acizilor grași este 

variabilă în funcţie de specie. Glandele sebacee sunt bine vascularizate și inervate (1, 7, 

16, 21, 26, 28). 

Sebumul produs formează o emulsie la suprafaţa pielii și părului, menţine umiditatea 

și asigură hidratarea, astfel conferă fineţe, elasticitate și luciu firelor de păr, acţionează 

ca barieră fizică, iar emulsia sebum-transpiraţie ca barieră chimică împotriva posibililor 

patogeni. De asemenea, se consideră că mai are și rol de feromon, asigurând recunoașterea 

între indivizi (7, 16, 21, 26, 28). 



17 

 

Figura 1.11. Glanda sebacee și sudoripară (66) 
 

Glandele sudoripare sunt de două feluri:  

•••• apocrine (epitrichiale) și  

•••• merocrine (ecrine sau atrichiale).  

Glande tubuloglomerulare, glomerulul sudoripar se găsește în derm (1, 7, 16, 26, 28). 

Glandele sudoripare apocrine, se găsesc în pielea acoperită cu păr, sunt cele mai 

răspândite (la animale predomină), pot fi răsucite, saciforme sau tubulare. Se localizează 

în derm sub glandele sebacee, sunt mai mari și mai numeroase la nivelul joncţiunilor 

cutaneomucoase, regiunea submandibulară, coamă. Porţiunea secretorie este formată 

dintr-un epiteliu simplu cuboidal sau columnar și un rând de celule mioepiteliale fusiforme 

situate între membrana bazală și celulele secretorii.  

Canalul secretor este căptușit de două rânduri de celule epiteliale cu aspect cuboidal 

până la turtit și o cuticulă luminală. Au secreţie seromucoasă, vâscoasă, de culoare albă-

gălbuie, sau chiar roșie-negricioasă, care conţine proteine, carbohidraţi, lipide, ioni de 

fier, indoxil, acizi grași și acid caprilic. Se consideră că au rol de feromoni și rol 

antimicrobian prin conţinutul de IgA (1, 2, 16, 26, 28). 

Glandele sudoripare merocrine sau ecrine (figura 1.12.), se găsesc în derm și 

hipoderm, cu un mecanism de secreţie care nu afectează integritatea structurală a 

celulelor secretoare, produsul de secreţie este excretat prin exocitoză.  

Epiteliul este cuboidal și are rare celule mioepiteliale. La pisică se întâlnesc în 

regiunea anală, orală, mandibulară și perniţelor plantare și palmare, iar la canide doar în 

periniţele palamre și plantare. Rolul principal este în termoreglare, în cazul stresului termic 

elimină cantităţi mari de sudoare hipotonă (faţă de plasmă), cu conţinut ridicat de apă, 

care prin evaporare răcește suprafaţa corpului (1, 2, 16, 28, 81). 
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Figura 1.12. Glanda sudoripară merocrină (86) 
 

Alte formaţiuni glandulare ale pielii sunt:  

• glandele anale – prezente la câine, pisică și porc, în submucoasa canalului anal, 

asociate cu o vascularizaţie limfatică bogată; 

• glandele carpale – la suine, glande sudoripare merocrine (2, 28); 

• glandele circumanale – la câine, se conectează cu glandele sebacee din regiune și 

sunt predispuse la tumori; 

• glandele cornuale – la ţap, la baza coarnelor, sunt glande sebacee modificate, care 

secretă acid caproic, și conferă mirosul specific, 

• glandele infraorbitale – la oi, în sinusul infraorbital, format din glande sebacee 

• glandele submentale – la pisici, tot glande sebacee; 

• glandele supracaudale – la pisică și câine, glande sebacee; 

• organul mental – la porc, în spaţiul intermandibular,  

• glanda sudoripară apocrină (2, 28). 

 
1.7.2. Fanerele – producţiile cornoase ale pielii 

 
Părul este o producţie cornoasă flexibilă a pielii, are funcţie senzorială și de protecţie 

contra agenţilor patogeni fizici, chimici și microbieni și contra radiaţiilor solare (prin luciul 

firelor de păr), are rol în termoreglare (prin stratul de aer izolator care se formează între 

firele de păr). În general, nu se mai formează noi foliculi piloși după naștere (6, 7, 16, 21, 

28, 26). 
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Firul de păr are două porţiuni delimitate, o rădăcină situată în profunzimea dermului, 

și o porţiune liberă la exterior, numită și tijă.  

Rădăcina este formată din bulbul firului de păr, o porţiune dilatată care conţine 

matricea firului de păr (grup de celule care se divid rapid și asigură creșterea firului de păr) 

și care prezintă în partea ventrală o invaginaţie numită papilă dermală, care primește o 

bogată reţea vasculară și nervoasă (6, 16, 23, 28). 

Foliculul pilos înconjoară firul de păr până să iasă din piele. Are o teacă fibroasă (de 

natură conjunctivă) la exterior și două teci epiteliale (internă și externă); teaca internă 

realizează legătura firului de păr cu pielea, teaca externă este continuarea epidermului la 

nivelul folicului pilos. Histologic este format dintr-un strat de ţesut conjunctiv care are 

membrana bazală cu două straturi de celule epiteliale.  

Stratul bazal este format din: stratul generator, stratul spinos și stratul granular; 

stratul superficial este alcătuit din celule turtite, bogate în cheratină și un rând de celule 

cornificate (16, 23, 28). 

Firul de păr are trei straturi celulare (figura 1.13), de la exterior la interior: 

• cuticula – formată dintr-un strat de celule cornificate, anucleate, așezate ca 

„ţiglele pe casă” sau ca „solzii”; 

• corticala – celule turtite, conţin cheratină, iar intercelular spaţii cu aer; celulele 

cu pigment care dau culoare părului; 

• medulara – formată din celule cuboidale sau aplatizate separate prin spaţii de aer 

(16, 23, 28). 

 

Figura 1.13. Straturile celulare ale firului de păr (64) 
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Pigmentul apare sub formă de granule citoplasmatice, care dau culoare firului de păr.  

Toate cele trei straturi dau culoare părului, culoare neagră fiind exprimată dacă toate cele 

trei straturi sunt pigmentate, nuanţa castanie doar dacă medulara pigmentată, iar culoarea 

roșcată se exprimă dacă corticala are pigment, iar medulara e plină cu aer (16, 21). 

Creșterea firului de păr depinde de circulaţia capilară, nutriţia asigurată de mediul 

intern și starea funcţională a sistemului nervos capilar. Creșterea învelișului pilos este 

diferită la adulţi și la tineret, deorece au cerinţe diferite în ceea ce privește termoreglarea, 

comunicarea socială și sexuală și necesitatea de a se camufla (16, 21).  

Dezvoltarea firului de păr este ciclică. Ciclurile piloase sunt în strânsă legătură cu 

sezoanele anuale; deci năpârlirea este periodică, se realizează în valuri sezoniere și 

reprezintă adaptarea învelișului pilos în funcţie de temperatură și decor. Părul nou, care 

apare după năpârlire, se dezvoltă prin regenerarea dintr-un folicul pilos pre-existent.  

La om și cobai năpârlirea se realizează continuu după modelul mozaicat, iar la restul 

mamiferelor de două ori pe an: primăvara (se schimbă părul de iarnă cu cel de vară) și 

toamna (se schimbă părul de vară cu cel de iarnă). Este influenţată de fotoperioadă, 

alimentaţie, hormoni, starea de sănătate sau boală, genetică (6, 7, 16, 21). 

Fazele evoluţiei firului de păr: 

•••• anagenă – stadiul creșterii firului de păr, se caracterizează prin diviziunea celulelor 

matriceale și cheratinizarea lor; 

•••• catagenă – sau degenerativă, se activează la câteva zile după ce nu se mai divid 

celulele matriceale, se caracterizează prin reducerea vascularizaţiei la nivelul 

papilei și implicit si a nutriţiei, ceea ce duce la moartea firului de păr; 

•••• telogenă – firul de păr este reţinut în foliculul pilos ca fir de păr mort, până ce va 

fi îndepărtat, pentru că după o perioadă începe o nouă creștere, iar firul nou îl 

împinge pe cel vechi afară. Durata fazelor de creștere este influenţată de specie, 

rasă, vârstă, sex, hormoni și regiune corporală. Astfel, starea de boală sau stres 

poate induce apariţia în număr mare a foliculilor piloși în faza telogenă, ceea ce 

duce la alopecie, glucocorticoizii și estrogenii au efect inhibitor, iar hormonii 

androgeni favorizează creșterea firului de păr (6, 7, 16, 21). 

La bovine și ecvine firele de păr sunt egal răspândite pe tot corpul. La suine, câine și 

pisică firele de păr sunt dispuse în grupuri care conţin un fir de păr principal (păr de 

acoperire sau primar) însoţit de trei până la nouă fire de păr auxiliare (puf sau păr secundar) 

(figura 1.14); cel prinicipal prezintă toare cele trei straturi, iar cele secundare sunt lipsite 

de medulară. În regiunea botului se află peri tactili, care sunt fire de păr mai lungi și mai 

groase, cu un bulb pilos voluminos care prezintă numeroase terminaţiuni nervoase senzitive 

și celule senzoriale și un sistem venos lacunar (16, 28). 
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Figura 1.14. Secţiune de piele, cu prezentarea grupului de fire de păr (64) 
 

Periniţele plantare (figura 1.15) la carnivore sunt formaţiuni cu stratul cornos al 

epidermei puternic dezvoltat; sunt pigmentate și lipsite de păr, au rol în locomoţie 

deoarece amortizează șocurile datorită hipodermului bogat în ţesut adipos, iar datorită 

cornificării sunt rezistente la factorii mecanici.  

La aceste specii au un rol important în termoreglare, deoarece conţin glande 

sudoripare merocrine, care în condiţii de stres termic secretă un produs apos, hipoton faţă 

de plasmă. La câine au aspect rugos (papilat), iar la pisică suprafaţa este netedă (28, 81). 

 
Figura 1.15. Periniţa plantară: 1- derm, 2-falanga distală, 3-epidermul periniţei digitale, 4-furou limitant,  

5-glande sudoripare merocrine, 6-sola. (2) 
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Unghiile și ghearele (figura 1.16.) acoperă parţial sau în totalitate partea superioară 

a extremităţii distale a falangelor la carnivore și se situează în prelungirea acestora, 

formând un strat protectiv. Provin din transformarea straturilor cornoase ale epidermei. 

Au ca bază anatomică procesele unguale, care sunt acoperite de derm și epiderm cu stratul 

cornos gros, intens cornificat, stratul bazal al epidermei formează matricea germinativă, 

din care se formează unghiile. Unghiile prezintă un perete dorsal, doi pereţi laterali și unul 

ventral, la bază sunt acoperite de un pliu al pielii (1, 2, 16, 28). 

 
Figura 1.16. Unghia: 1-derma, 2-falanga distală, 3-lamina, 4-sola, 5-peretele unghiei (2) 

 
Coarnele sunt producţii cornoase prezente la rumegătoare. Au ca bază anatomică 

procesul cornuar (proces osos) care este acoperit de dermă și epidermă; epiderma este 

reprezentată de un strat cornos gros de cheratină, iar derma doar de derma papilară. 

Creșterea se face periodic, când vascularizaţia papilelor dermice este mai abundentă (1, 

2, 28). 

Castanele la cal, sunt reprezentate de porţiuni de epidermă cheratinizată, formate 

din structuri tubulare asemănătoare celor din copită, care provin din stratul bazal care 

acoperă derma papilară, și structuri intertubulare (sau interpapilare) care i-au naștere din 

stratul bazal de la nivelul bazei papilelor dermice (2). 

Copita are la bază falanga distală și jumătate din falanga mijlocie, este formată din 

cutia de corn la exterior, care prezintă un strat superficial derivat din stratul cornos al 

epidermei, și o membrană cheratogenă derivată din dermă, stratul generator și spinos al 

epidermei. De la interior la exterior copita este alcătuită din: 

• osul copitei (falanga distală și jumătate din falanga mijlocie); 

• hipoderma – în zonele unde copita nu se sprijină direct pe os; 

• derma – care prezintă trei straturi: 

→ periostul  
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→ stratul reticulat  

→ stratul papilar sau podofilos este bogat vascularizat și inervat. Emite o serie de 

papile cu spect de foi, care prezintă la rândul lor niște papile secundare. În 

regiunea solei și a furcuţei aceste papile sunt filiforme, iar în regiunea peretelui 

copitei sunt foliate. Derma perioplică emite papile de 1-2 mm, iar cea coronară 

de 4-6mm; 

•  stratul cheratofilos este format din stratul bazal și spinos al epidermei;  

• stratul tubulos este cea mai groasă parte a copitei. Este format din structuri 

tubulare orientate longitudinal de la bureletul cutidural spre marginea liberă a 

copitei, paralel cu falanga distală. Ele se leagă de stratul cheratofilos prin lame 

cornoase care se întrepătrund cu lamele podofiloase. Structurile tubulare ale 

bulbilor călcâielor, solei și furcuţei sunt mai moi decât cele ale cutiei de corn; 

• stratul marginal – este subţire, alcătuit din structuri tubulare fine aflate într-o masă 

strălucitoare; 

• glazura – epiderma de la nivelul perioplei formează o bandă moale, nepigmentată 

de strat tubular, care în partea superioară se unește cu pielea, iar în jos se continuă 

cu un strat subţire strălucitor de cheratină care formează glazura peretelui copitei. 

Acest strat este bine dezvoltat la animalele tinere și are tendinţă spre degradare la 

cele bătrâne. 

Epiderma laminară este formată din lame care au orientare paralelă cu structurile 

tubulare. Fiecare lamelă primară prezintă numeroase lamele secundare care formează un 

unghi drept cu cele primare. Epiderma laminară formează stratul intern al peretelui cutiei 

de corn și se întrepătrund cu lamele și lamelele dermei laminare (2, 4, 20, 28).  

Această structură servește ca aparat suspensor pentru falanga distală. Joncţiunea 

dintre acestea la nivelul solei apare nepigmentată și se numește linia albă (2, 4, 20, 28). 

 
1.8. Funcţiile pielii 

 
Pielea este cel mai mare și mai vizibil organ al corpului, reprezintă bariera fiziologică 

și anatomică între animal și mediul extern. Oferă protecţie faţă de de agenţii chimici, fizici 

și microbiologici, iar componentele senzoriale percep: frigul, căldura, durerea, pruritul, 

atingerea și presiunea.  

În plus, pielea, acţionează sinergic cu alte sisteme organice interne, deci reflectă 

procese patologice care sunt localizate în alte ţesuturi, fiind un indicator al stării de 

sănătate sau boală la animale. Deci, nu este doar un organ cu reacţii proprii ci și un 

intermediar, o oglindă, care reflectă statusul intern al organismului și în acelaș timp, și 

efectul mediului extern (21, 26, 27). 
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Principalele funcţii ale pielii sunt:  

•••• funcţia de protecţie și apărare,  

•••• depozitare,  

•••• secreţie,  

•••• absorbţie,  

•••• termoreglare,  

•••• senzorială și  

•••• metabolică. 
 

Funcţia de protecţie (figura 1.17. și 1.18.) faţă de acţiunea agenţilor patogeni de 

natură fizică, chimică sau microbiologică. Factorii fizici includ: factorii calorici (frigul, 

căldura), umiditatea, presiunea, radiaţiile UV; factorii chimici includ substanţele chimice 

acide, bazice și toxice; agenţii microbiologici se referă la patogeni de natură virală, 

bacteriană sau parazitară. Protecţia faţă de acești factori se face prin structurile 

histologice și biochimice ale pielii. Epiderma prin straturile cheratinizate, melanina și 

secreţile glandelor anexe formează filmul hidrolipidic superficial (mantaua acidă – conţine 

ioni de Cl, K, Na, Ca, amoniu și carbonat) (16, 21, 26, 27, 29).  

Acţiunea factorilor mecanici este combătută prin acţiunea cheratinei, structurii 

fibrilare și elastice a dermei și stratului adipos din hipoderm.  

Protecţia faţă de factorii termici se realizează cu ajutorul cheratinei, învelișului pilos, 

circulaţiei periferice, glandelor sudoripare și stratului adipos hipodermic. Pielea are 

capacitatea de a neutraliza substanţele chimice cu caracter acid și alcalin prin structurile 

hidrolipidice și pH-ul acid, prezintă rezistenţă mai ridicată în zonele cu strat cornos mai 

gros. Prin descuamarea stratului superficial, flora saprofită a pielii (inhibă dezvoltarea 

florei patogene) și secreţiile glandelor anexe care pot conţine enzime bactericide (lizozim) 

și anticorpi se realizează protecţia faţă de agenţii biologici; filmul lipidic superficial are 

acţiune antibacteriană și antifungică (16, 21, 26, 27, 29). 

Fotoprotecţia (figura 1.17.) contra radiaţiilor solare se realizează cu ajutorul 

cheratinei și a melaninei (pigment format în melanocite), aceste două componente ale 

pielii asigurând reflexia, difuzia și absorbţia razelor UV. Melanocitele, la joncţiunea dintre 

dermă și epidermă, produc melanină care protejează animalul contra efectelor dăunătoare 

ale radiaţiilor UV, în adiţie la funcţia de camuflaj pe care o au la animale.  

Distribuţia și structura melaninei determină culoarea robei la animale. Animalele 

cărora le lipsește genetic substanţa fundamentală pentru producţia de melanină sunt 

albinotici și sunt cei mai expuși efectelor dăunătoare ale radiaţilor UV (16, 21, 26, 27, 29). 
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Figura 1.17. Fotoprotecţia (84). 
 

Funcţia de depozit. Pielea este rezervor pentru ţesutul adipos (rezervă de energie) 

în hipoderm, apă și electroliţi în derm, și glande sudoripare, vitamine și provitamine (A, D, 

complex B), carbohidraţi și proteine; iar în caz de boală poate acumula, pentru a elimina, 

un număr mare de metaboliţi (21, 26, 29). 

Funcţia de secreţie și excreţie (figura 1.18.). Se realizează prin activitatea glandelor 

anexe secretorii ale pielii.  

Glanda sebacee secretă sebumul, care este semilichid, vâscos, bogat în lipide – 

trigliceride, colesterol, proteine și electroliţi (provenite din circulaţia sanguină sau 

metabolismul propriu al glandei).  

Glanda sudoripară secretă sudoare care are în componenţă până la 99% apă și 1% alte 

substanţe solubile, cum ar fi substanţe organice (uree, amoniac, acid uric), electroliţi (Na, 

K, Ca, Mg), glucoză, acid lactic etc.  

Glandele sudoripare apocrine produc o secreţie cu miros specific, care conţine 

feromoni, ajută la recunoașterea partenerului și a teritoriului. Componenţa transpiraţiei 

este afectată de sistemul endocrin, tipul de metabolism, efort, mediul extern, astfel prin 

ea se elimină o serie de metaboliţi, care ar putea perturba funcţionarea normală a 

organismului.  

Glandele ceruminoase sunt glande sudoripare modificate, cu localizare în canalul 

auditv extern. Secreţia se numește cerumen și ajută la protejarea membranei timpanice, 

prin captarea corpilor străini care pătrund în canalul auditiv extern (16, 21, 26, 29). 

Funcţia de termoreglare (figura 1.18.) este specifică homeotermelor și face posibilă 

menţinerea temperaturii corporale în limitele normale specifice fiecărei specii.  
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Pielea participă la termoreglare prin ţesutul adipos din hipoderm (strat izolator), 

reglarea circulaţiei cutanate, funcţionarea glandelor sudoripare și învelișul pilos.  

Transferul de căldură se realizează prin iradiere, convecţie, conducţie și evaporare. 

Prin transpiraţie se pierde căldură prin evaporare, mai ales în caz de efort sau mediu 

exterior cu temperatură ridicată și umiditate scăzută. Prin iradiere se pierde până la 60% 

din căldura generată de corp, iar prin convecţia datorată curenţilor de aer până la 20%. În 

cazul unor diferenţe mari de temperatură ale mediului, intervin procesele vasomotoare 

(vasoconstricţie, vasodilataţie periferică) și horipilaţia.  

Stratul pilos este primul strat izolator care menţine căldura pe timpul rece datorită 

stratului de aer pe care îl formează între piele și mediul extern. S-a observat că majoritatea 

raselor de câini care s-au format în zone cu climă rece au blana mai deasă și mai lungă (21, 

26, 29). 

Funcţia exteroceptivă și senzitivă (figura 1.18). Pielea reprezintă cel mai mare organ 

senzorial important, face legătura dintre mediul extern și cel intern, prin receptorii săi 

care transmit centrilor nervoși aferenţi. Are receptori specializaţi pentru senzaţile tactile, 

excitaţii termice, senzaţii de presiune, tracţiune, excitaţii dureroase, prurit și stimuli 

chimici. Pentru animale este foarte importantă deorece ajută la orientarea lor în mediul 

de viaţă (16, 21, 26, 29). 

 

Figura1.18. Funcţiile pielii (90). 

 
Producţia de anexe. Pielea are următoarele anexe, cum ar fi glandele sebacee, 

sudoripare și producţiile cornoase: părul, ghearele, copita.  

Ghearele și unghile au rol în atac și apărare, vânătoare (pisică), căţărat, marcarea 

teritoriului prin zgârierea solului sau pomilor. Părul, în afară de rolul de protecţie și în 
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termoreglare, mai are rol în comunicarea inter și intraspecifică, părul zburlit pe spate la 

câine, sau coada ridicată și zburlită la pisică, denotă agresivitate (26, 29). 

Funcţia de absorbţie sau permeabilitate (figura 1.18.). Prin structura sa morfologică 

și biochimică, pielea este o barieră naturală pentru diverse molecule. Substanţele 

liposolubile și cheratina neutralizează substanţele alcaline și acide, astfel împiedică sau 

diminuează penetrarea lor în alte straturi ale tegumentului.  

Pentru creșterea absorbţiei substanţelor active, acestea sunt incluse în solvenţi 

organici care acţionează asupara filmului lipidic superficial și îi măresc permeabilitatea.  

Prin funcţia sa de membrană semipermeabilă ajută la menţinere homeostaziei 

împiedicând pierderile de apă, electroliţi și pătrunderea unor molecule străine. Pentru a 

putea trece în/prin piele există trei căi: prin stratul cornos intact, prin canalele glandelor 

sudoripare sau prin foliculul sebaceu.  

Stratul cornos limitează rata absorbţiei cutanate, de aceea sunt de preferat 

moleculele cu greutate moleculară mică (sub 600 Da), solubile în apă și ulei, cu un 

coeficient de partiţie mare. Cu excepţia particulelor foarte mici, ionii solubili în apă; 

moleculele polare nu pot penetra stratul cornos intact (3, 16, 21, 26, 27). 

Sinteza vitaminei D. Celulele epidermei expuse la radiaţii UV pot converti precursori 

ai vitaminei D în vitamina D3. În epidermă, vitamina D3 (colecalciferolul) este formată din 

provitamina D (7-dehidrocolicalciferol) la expunerea la lumina solară.  

Proteina transportoare a vitaminei D leagă vitamina D3 din piele și o transportă prin 

circulaţia sangvină către ficat unde va fi hidroxilată, apoi în rinichi pentru o nouă 

hidroxilare pentru formarea 1,25-dihidroxivitaminei D3, care are importanţă în reglarea 

proliferării și diferenţierii epidermale. Vitamina D are rol important în absorbţia calciului 

si fosforului din dietă în intestin. În cazul lipsei expunerii la soare se produce 

hipovitaminoza D, ceea ce duce la malformaţii osoase, chiar fracturi (26, 29). 

Supravegherea imunologică. Funcţia de apărare împotriva patogenilor microbieni se 

poate împărţi în nespecifică și specifică (figura 1.19.). 

Funcţia de apărare nespecifică se referă la: 

• celulele fagocitare – primele care răspund la activitatea patogenilor sunt 

neutrofilele și eozinofilele care traversează din circulaţia periferică în ţesut, în caz de 

inflamaţie sau traumatism. Neutrofilele fagocitează celulele avariate și microorganismele, 

iar eozinofilele patogenii care prezintă anticorpi. 

• macrofagele (histiocitele) – derivă din monocite, din sistemul reticuloendotelial. 

Sunt capabile de răspunsuri variate faţă de un agent patogen: fagocitare și liză cu lizozim; 

legarea de patogeni, dar nu sunt capabile să le distrugă fără ajutorul altor celule; 

eliminarea patogenilor prin eliberare de susbstanţe citotoxice (16, 29). 
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Funcţia imunogenă. Pielea dispune de un sistem imun propriu, controlat genetic. 

Rolul principal în procesele imunogene îl au celulele sistemului reticulo-histiocitar, adică 

macrofagele, limfocitele și plasmocitele din piele care au rolul de ajuta la formarea 

anticorpilor și asigură pielii capacitatea de imunosupraveghere, care protejează în mod 

eficient împotriva apariţiei unor infecţii sau neoplasme cutanate (16, 21, 26). 

Celulele NK recunosc și distrug celulele anormale proprii organismului, detectează 

antigenii anormali care sunt prezenţi la suprafaţa celulelor anormale sau străine, se leagă 

la celule și eliberează substanţe care atacă membrana celulară și distrug celula.  

Interferonii sunt proteine cu moleculă mică eliberate de macrofage, limfocite și 

celulele infectate cu virusuri. Se leagă de membrana celulelor sănătoase și declanșează 

producţia de substanţe antivirale în celulele învecinate. Complementul ajută acţiunea 

anticorpilor, se găsește în plasmă, favorizează răspunsul inflamator prin atragerea 

fagocitelor și distrugerea membranei celulare (29). 

Celulele Langerhans sau prezentatoare de antigen au rol în captarea, prelucrarea și 

prezentarea antigenilor limfocitelor T. Comunicarea intercelulară se realizează prin 

intermediul citokinelor, care duc la activarea sau inactivarea altor celule.  

Celulele implicate în răspunsul imun sunt limfocitele T și B: 

• Limfocitele T distrug antigenul specific prin secreţia de substanţe citotoxice, lizozim 

și interferon, proces numit imunitate mediată celular. 

• Limfocitele B produc anticorpi specifici pt. antigenul invadant, imunitate umorală.  

Limfocitele T se activează în prezenţa antigenilor sau a IL-1. Antigenii care pătrund 

prin piele sunt captaţi de celulele Langerhans, care prezintă antigenii limfocitelor T helper, 

care mai departe activează limfocitele cu răspuns specific, activează limfocitele B, care se 

transformă în plasmocite și produc imunoglobuline. Dar limfocitele T helper pot activa 

limfocitele T citotoxice sau celulel NK (16, 27, 29).  

Procesele imunologice din piele au rolul de a proteja organismul și se numește 

imunitate, dar în unele cazuri organismul poate reacţiona anormal și se produce alergia, 

iar dacă reacţia este exagerată se produce hipersensibilizarea.  

Alergia se produce la contactul organismului cu un antigen sau alergen, care poate să 

nu manifeste imediat semne clinice și evoluează mai departe cu hiperproducţie de 

imunoglobuline (anticorpi), iar la un nou contact cu antigenul iniţial se produc semne 

clinice variate, uneori chiar foarte grave și imediate, șocul anafilactic, sau alteori, în timp, 

reacţii de hipersensibilizare întârziate. Rol în producerea alergiilor are mastocitul, care 

prezintă pe membrană receptori pentru anticorpi și în citoplasmă granule cu mediatori 

celulari; prin cuplarea antigenului cu anticorpii se realizează degranularea mastocitului și 

eliberarea mediatorilor, ceea ce declanșează alergia. (16, 21). 
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Figura 1.19. Funcţia de apărare și imunitate a pielii (80) 
 
Există stări de hipersenzibilizare induse voit, cum ar fi vaccinările, dar și spontane 

prin pătrunderea diverșilor patogeni în organism. Stările de hipersensibilizare se împart în: 
 

•••• hipersensibilizare de tipul I sau imediat, șocul anafilactic. Există o predispoziţie 

genetică, se realizează în prezenţa IgE, prin degranularea mastocitelor; exemple: 

urticaria, edemul angioneurotic, hipersensibilitatea la insecte, atopiile etc.; 

•••• hipersensibilizare de tipul II sau citotoxic se realizează prin legarea anticorpilor la 

IgE, IgM, cu sau fără participarea complementului de către antigenele din ţesuturi 

ceea ce duce la o reacţie citotoxică/citoliză; exemple: pemfigus, boala hemolotică 

a nou-născutului, anemie hemolitică autoimună; 

•••• hipersenzibilizare de tipul III sau imunocomplex. Depunerea complexului Ag-Ac pe 

pereţii vasculari în diferite organe și ţesuturi, ceea ce duce la disfuncţia acestora; 

•••• hipersensibilizare de tipul IV, întârziată – necesită 24-72 ore, sau mediat celular. 

Nu implică alterări mediate de anticorpi.  
 

Antigenul este unul incomplet, care necesită cuplarea cu o proteină tisulară pentru a 

forma un antigen complet, care va fi procesat de monocite, macrofage și celulele 

Langerhans, care vor prezenta antigenul limfocitelor T.  

Limfocitele T eliberează limfochine care produc leziuni tisulare; exemplu, 

hipersensibilitatea de contact (21). 
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2. Morfopatologia pielii 
 

2.1. Regenerarea pielii 
 

Regenererea pielii este o reacŃie de adaptare şi se realizează prin înlocuirea şi 

refacerea celulelor şi Ńesuturilor uzate sau distruse. Poate fi fiziologică sau patologică. 

Regenerarea fiziologică se referă la descuamarea stratului cornos al epidermei care 

este în permanenţă reînoit prin stratul bazal (5, 18). 

Regenerarea patologică sau reparatorie se referă la înlocuirea celulelor și ţesuturilor 

distruse. Această capacitate este afectată de factori generali și locali. Factorii locali sunt 

reprezentaţi de localizare și substratul anatomic afectat, gradul de distrucţie tisulară, 

irigaţia sanguină și inervaţia locală, prezenţa sau absenţa infecţiei sau a corpilor străini, 

stres mecanic asupra plăgii, edemul. Factorii generali sunt reprezentaţi de:  

•••• specie (la carnivore se realizează mai repede decât la erbivore), 

•••• vârsta (tinerele mai sensibile la infecţii, iar cele bătrâne la formarea de cicatrici), 

•••• carenţe nutriţionale (hipovitaminoze, hipomineraloze, hipoproteinemie), 

•••• administrarea de corticosteroizi și citotoxice și  

•••• preexistenţa unor stări patologice (hepatopatii, nefropatii, etc.) (5, 10, 18, 24). 

Refacerea ţesutului lezat poate fi completă sau incompletă; în cazul celei complete, 

ţesutul nou format este identic cu cel iniţial, și vorbim despre ”restitutio ad integrum”, 

iar în cazul celei incomplete se produce o substituţia ţesutului iniţial și rezultă apariţia 

unei cicatrici (5, 10, 18). 

Regenerarea completă are loc în cazul distrugerilor tisulare minime, neinfectate, 

epitelizarea fiind cel mai frecvent proces de regenerare completă, produs prin 

multiplicarea celulelor stratului bazal de la marginea plăgii spre centru (5, 10, 18). 

Regenerarea incompletă este reprezentată de substituţie sau cicatrizare, se 

realizează prin înlocuirea elementelor tisulare distruse cu ţesut conjunctiv de neoformaţie. 

Acest proces apare în cazul distrugerilor tisulare masive (5, 18). 

În dinamica regenerării se pot deosebi mai multe faze, parţial suprapuse, care se 

caracterizează prin: inflamaţie și hemostazie, proliferare, maturare și remodelare.  

Iniţial apare faza inflamatorie (figura 1.20.a), ca reacţie la stimulii produși de 

traumatism. Este caracterizată printr-o vasoconstricţie pentru asigurarea hemostazei, 

urmată de vasodilataţie care permite mobilitatea celulară și eliminarea necrozelor și 

detritusurilor celulare prin fagocitoză și liză enzimatică, ce duce la debridarea plăgii și 

pregătirea substratul pentru faza de înmugurire (10, 24). 

A doua fază (figura 1.20.b) este caracterizată prin proliferarea fibroblastică, 

formarea de capilare și organizarea ţesutului cicatricial.  
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Baza formării noului ţesut este reprezentat de coagulul de fibrină care va fi colonizat 

cu celule endoteliale, histiocite și fibroblaști, care formează legături inercelulare de unde 

rezultă dupa 3-6 zile ţesutul de granulaţie (foarte friabil, sângerează ușor).  

Faza de epitelizare începe după apariţia ţesutului de granulaţie, prin intensificarea 

mitozei în stratul bazal al pielii la o distanţă de 2-5 mm de marginea plăgii. Celulele 

epiteliale migrează de-a lungul reţelei de fibrină și acoperă ţesutul de granulaţie. 

Proliferare ţesutului de granulaţie este oprită de colagenazele eliberate de celulele 

epiteliale. În cazul plăgilor de mici dimensiuni și fără suprainfecţii prin contractarea 

fibroblastelor se realizează micșorarea plăgii, ceea ce duce la vindecarea fără urme. 

 

Figura 1.20. Regenerarea incompletă a pielii: a- inflamaţia, b-formarea de ţesut nou, c-remodelare (79). 



32 

În cazul plăgilor complicate, ţesutul de granulaţie se transformă în ţesut cicatricial, 

se devascularizează, iar fibrele conjunctive se reorganizează (figura 1.20.c), după care 

apare o retracţie primară, urmată de hiperplazie conjunctivă, după care se realizează o 

retracţie secundară și stabilizarea ţesutului cicatricial.  

După o săptămână, cicatricea formată prezintă doar 3% din forma și structura 

ţesutului iniţial, iar după trei săptămâni 20%; după aproximativ trei luni prezintă 80% din 

structura și forţa tegumentului iniţial, ceea ce reprezintă maximul (10, 18, 24). 

 
2.2. Leziunile macroscopice ale pielii 

 
Leziunile macroscopice ale pielii se pot incadra în trei categorii:  

•••• leziuni primare,  

•••• leziuni primare și secundare și  

•••• leziuni secundare.  

Leziunile primare sunt leziuni induse în mod direct de agentul patogen, se pot 

transforma în leziuni secundare, ca urmare a gratajului și a suprainfecţiei. 

Eritemul (figura 1.21.) reprezintă înroșirea pielii; este datorat vasodilataţiei din 

derma superficială. Ca întindere poate fi localizat sau difuz. Eritemul cedează la 

vitropresiune. Poate fi activ, când se produce prin aflux de sânge arterial, iar pielea devine 

roz-roșietică și este caldă și pasiv, prin atonia vaselor dermice, prezintă culoare roșietică 

și este rece la atingere (9, 23, 27). 

 

Figura 1.21. Eritem la câine (59) 
 

Purpura (figura 1.22. și 1.23.) reprezintă extravazarea sângelui din vasele dermice, 

și ca urmare, rezultă apariţia unor zone de culore roșu închis, de dimensiuni variabile. Spre 

diferenţă de eritem, nu cedează la vitro-presiune. Se consideră că pot fi semne ale unor 

boli interne (stări hemoragipare).  
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După aspect, se pot împărţi în peteșii (punctiforme), echimoze (au dimensiuni mai 

întinse, culoare roșu-violacee) și sufuziuni (traiecte lineare) (9, 16, 21, 23, 27). 

 

Figura 1.22. Purpura (68). 
 

Macula (figura 1.23.) este o zonă circumscrisă, de formă rotundă, cu diametrul sub 1 

cm, nepalpabilă. În funcţie de pigmentare pot fi hiperpigmentare, nu cedează la presiune, 

au cantitate crescută de melanină (pot apărea post inflamator) și hipopigmentare 

hipocrome (cantitate scăzută de pigment), sau acrome (lipsa totală a pigmentaţiei, vitiligo) 

(9, 16, 21, 26, 27). 

Papulele (figura 1.23.) sunt mici umflături palpabile la suprafaţa pielii, au consistenţă 

fermă, și formă bine circumscrisă, culoare roz-roșie. Se formează prin: îngroșarea pielii, 

prin edem – papula edematoasă care apare în urticarie, infiltrat inflamator, sau 

supraîncărcare cu substanţe amorfe (calcinoză, xantomatoză). Ca localizare a procesului 

poate fi intraepidermic sau subepidermic. Pot fi cauzate de agenţi patogeni infecţioși (ex. 

foliculita stafilococică) sau ectoparaziţi (9, 16, 21, 26, 27). 

Veziculele (figura 1.23.) au formă de dom (dacă depășesc 1 cm se numesc bule), sunt 

bine delimitate, translucide și conţin un lichid clar. Histologic se localizează la limita dintre 

epiderm și derm. Se sparg ușor, în locul lor apar eroziuni. Cel mai adesea apar în: înţepături 

de insecte, infecţii virale, fotodermatoze, arsuri, boli autoimune etc. (9, 16, 21, 26, 27). 

Pustulele (figura 1.23.) sunt ridicături epidermice, pot ajunge până la 1 cm 

dimensiune, au conţinut purulent, culoare alb-gălbuie. Pot fi intraepidermice, 

subepidermice, foliculare, sunt centrate în jurul unui fir de păr, și nefoliculare, sunt 

independente de foliculii piloși. După spargere apar coleretele epidermale. Sunt rezultate 

în urma unui proces inflamator (16, 21, 26, 27). 

Nodulul este o masă fermă, de consistenţă solidă, formă sferică, circumscrisă cu 

dimensiune mai mare de 1 cm. Poate adera sau nu la substrat, poate fi de natură 

inflamatorie, neoplazică, depozit metabolic (16, 21, 27). 
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Figura 1.23. Leziunile majore ale pielii (23). 

 
Tumora / granulomul sunt reprezentate de mase mai mult sau mai putin delimitate, 

urmare a unei proliferări celulare patologice, care poate afecta toate structurile pielii. 

Vegetaţile/verucozităţile sunt excrescenţe în relief, fiind proliferări ale epidermului. Pot 

avea aspect pediculat, conopidiform (9, 16, 21, 27). 

Leziunile care se încadrează atât ca primare cât și secundare sunt: 

Alopecia (figura 1.24.) este o pierdere parţială sau totală a părului. Este congenitală 

(determinată genetic sau urmare unor carenţe fetale) sau urmarea a inflamaţiei foliculilor 

pilosi (inflamaţie infecţioasă sau sterilă) și a gratajului datorat pruritului. Poate fi 

generalizată, localizată, circumscrisă sau difuză (16, 21, 26). 

Scuamele (figura 1.23.) reprezintă acumularea de fragmente libere ale stratului 

cornos, rezultate ca urmare a unor cheratinizări anormale. Descuamarea normală a 

stratului cornos se realizează celulă cu celulă sau sub formă de grupuri care nu sunt vizibile. 

Scuamele variază de la subţiri neaderente la unele groase, aderente, cu aspect grăsos. 

Culoarea variază de la alb-gălbui la cenușiu-maroniu.  
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În funcţie de grosime și gradul de omogenitate pot fi pitiriaziforme (albicioase cu 

aspect de praf), psoriaziforme (mai mari, numeroase și mai groase), scarlatiforme (sub 

formă de lambouri), ihtioziforme (aspect de solzi), eczematiforme (superficiale, placarde 

îngroșate) (16, 21, 26, 27). 

 
Figura 1.24. Alopecia la pisică (55). 

 
Crustele (figura 1.23.) se formează după aderarea și uscarea exudatului, serului, 

sângelui, puroiului sau unei medicaţii la suprafaţa pielii și are aspectul unei plăci. De obicei, 

au formă circulară și sunt asociate unor infecţii sau ectoparaziţi, sau sunt urmarea unor 

leziuni primare, ca veziculele și pustulele. Pot aveau culoare închisă în cazul distrucţiilor 

tisulare și hemoragiilor (16, 21, 26, 27). 

Comedoamele sunt foliculi piloși dilataţi umpluţi cu cheratină și secreţii ale glandelor 

anexe, resturi celulare și bacterii, apar în tulburări de cheratinizare, hipercorticism. 

Datorită oxidării substanţelor de natură lipidică la suprafaţă apar de culoare neagră (9, 16, 

26, 27).  

Anomaliile de pigmentaţie se datorează cantităţii crescute sau scăzute de pigment 

melanic. Melanizarea crescută a pielii – hiperpigmentarea, se realizează prin creșterea în 

dimesiune a melanocitelor sau răspândirea melanozomilor, se numește melanodermie (ex. 

în pemfigus foliaceu), iar cea a părului melanotrichie (ex. hipersenzitivitate la Culicoizi – 

la cabaline). Hiperpigmentarea poate fi focală (suprafaţa de 1 cm) și generală (dermatite 

cronice sau endocrine).  

Scăderea nivelului de pigment al pielii se numește leucodermie (vitiligo), iar a firului 

de păr leucotrichie (creșterea unor fire de păr albe la locul unui traumatism, boli autoimune 

- vitiligo). Poate fi congenitală, dobândită, localizată sau generală (figura 1.25.). 

Lipsa totală de pigment se numește albinism (16, 21, 26, 27). 
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Figura 1.25. Leucodermie (72) și leucotrichie (89).  

 

Se consideră leziuni secundare: 

Cicatricea este înlocuirea unei zone dermale sau subcutanate deteriorate cu ţesut 

fibros, urmare a unei vindecări tardive, zona poate rămâne depilată și depigmentată și 

lipsită de elasticitate (16, 21, 26). 

Excoriaţia este rezultatul autotraumatizării prin scărpinare, mușcare, frecare, și 

apare ca o rosătură superficială. Apariţia ei indică prezenţa pruritului (16, 21, 26). 

Coleretul epidermal (figura 1.26.) este reprezentat de o scuamă (crustă) de formă 

inelară, care este de fapt un rest dintr-o veziculă, bulă sau pustulă (16, 26). 

 

Figura 1.26. Coleretul epidermal (87). 



37 

Eroziunea este un defect epitelial superficial care nu afectează membrana bazală, 

nu sângerează și se vindecă fără cicatrici. Apare în urma spargerii veziculeleor, bulelor, 

pustulelor, sau autotraumatizării (16, 21, 26, 27). 

Ulcerul (figura 1.23.) este un defect epitelial profund, afectează membrana bazală a 

pielii, chiar și ţesutul subcutanat, poate fi circumscris sau difuz și în urma vindecării rămân 

adesea cicatrici permanente (16, 21, 23, 26, 27). 

Necroza reprezintă o distrucţie ireversibiă a pielii datorată ischemiei locale sau unor 

toxine. Pielea necrozată are culoare albastru-violacee, apoi neagră, devine uscată și fermă 

(23, 26). 

Fisura (figura 1.23.) este o ruptură lineară a pielii uscate, groase și lipsite de 

elasticitate, sau urmare a unui traumatism. Poate afecta doar epiderma, dar poate fi mai 

adâncă afectând și dermul (16, 21, 23, 26). 

Lichenificarea, este o îngroșare și întărire a pielii, urmare a unei inflamaţii cronice, 

sau fricţiunii. Se poate observa și hiperpigmentarea pielii, cu demarcarea exagerată a 

suprafeţei pielii – aspectul de „piele de elefant” (16, 21, 26, 27). 

Calusul este o placă formată din piele îngroșată, rugoasă, hipercheratozică și 

alopecică, cu localizare deasupra proeminenţelor osoase, fiind urmarea presiunii și 

fricţiunii produse dintre acestea și suprafeţele tari (16, 26). 

 
2.2.1. Deformări ale pielii 

 
Edemul este o infiltraţie seroasă în ţesutul dermo-hipodermic, care dă pielii o 

consistenţă păstoasă.  

După cauză poate fi de mai multe tipuri:  

• edem de stază (culoare cianotică a pielii, rece și fără sensibilitate la palpaţie),  

• edem inflamator (cald și sensibil la palpare, culoare hiperemică),  

• edem renal (localizat la membre și subabdominal, rece și insensibil la palpare, 

dispare după mișcare),  

• edem angioneurotic (apare în alergii, cald și sensibil la palpare, pruriginos, cu 

tendinţă de generalizare) și  

• edem cahectic (apare submandibular și subabdominal, în parazitoze, boli 

infecţioase și nutriţionale) (21).  

Emfizemul subcutanat reprezintă o colecţie gazoasă sub piele, în ţesutul 

subcutanat, poate fi localizat sau generalizat.  

Este o urmare a ruperii sacilor aerieni la păsări, sau a infecţilor cu agenţi patogeni 

anaerobi. La locul formării apare crepitaţia, iar la percuţie se aude un sunet hipersonor 

(21). 
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2.2.2. Leziunile epidermei și ale anexelor pielii 
 

Hipercheratoza (figura 1.27.) reprezintă creșterea în grosime a stratului superficial 

al epidermei, sub acţiunea factorilor metabolici, nutriţionali (hipovitaminoza A, complex 

B) inflamatori, hormonali sau neoplazici. Se manifestă prin eliminarea crescută de celule 

cornoase sub formă de lamele, afectează foliculii piloși (pseudo-comedoame) și glandele 

sudoripare (prin depuneri rezultă chiști de retenţie) (16, 21, 23, 27). 

 
Figura 1.27. Hipercheratoză (83). 

 
 

Paracheratoza reprezintă îngroșarea stratului cornos datorită maturării incomplete a 

celulelor cornoase și a atrofierii stratului granular, ceea ce duce la desprinderea stratului 

sub formă de lambouri cutanate. Pielea are aspect rugos, apar cruste, iar culoarea devine 

negricioasă. Apare în carenţe de zinc și acizi grași (16, 21, 23, 27). 

Diagnosticul diferenţial între hipercheratoză și paracheratoză se realizează pe baza 

examenului microscopic. În hipercheratoză celulele sunt cheratinizate, anucleate, iar în 

paracheratoză sunt parţial cheratinizate și nucleate (9, 27). 

Discheratoza se manifestă prin cheratinizare izolată, incompletă și aleatorie a unor 

celule din stratul spinos. La examenul microscopic celulele apar globuloase, eozinofilice, 

cu nucleu picnotic. Se observă în dermatopatii lichenoide (lupus eritematos, pemfigus, 

seboree) (21, 23, 27). 

Acantoza (figura 1.28.) se manifestă prin creșterea în grosime a straturilor 

necornificate, realizată prin hiperplazie (creșterea numărului de celule) sau hipertrofia 

cheratinocitelor (pseudoacantoză). Rezultatul acestor hiperplazii este formarea unor 

creste epidermice. Clinic apare îngroșarea și îndurarea pielii (9, 27). 
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Figura 1.28. Acantoză aspect clinic (82) și aspect histologic (71). 

 
Acantoliza (figura 1.29.) reprezintă pierderea legăturilor cheratinocitelor prin 

denaturarea cimentului intercelular, ceea ce duce la formarea de vezicule intraepidermice. 

S-a constatat apariţia acestui fenomen în dermatite acute/subacute, boli virale, boli 

autoimune (9, 27). 

 

Figura 1.29. A-Acantoliză, grupări de cheratinocite care întrerup arhitectura normală a epidermei; săgeţile-
cheratinocite acantolitice; B-Aspect normal al pielii (61). 
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Calcinoza/calcificarea cutanată se manifestă prin depuneri de săruri de calciu pe 

fibrele de elastină și colagen din derm, ceea ce duce la formarea de granulom de corp 

străin. Clinic duce la formarea de papule, plăci, noduli, ulcere. Poate fi vorba despre 

calcificare distrofică localizată (leziuni inflamatorii, chiști epidermoizi, leziuni tumorale), 

calcificare difuză (hipercorticism, diabet zaharat) și calcificare metastatică (perturbarea 

metabolismului Ca-P, insuficienţă renală) (9, 27). 

Mucinoza / mixedemul se manifestă prin prezenţa în exces a glicozaminoglicanilor 

acizi și a mucopolizaharidelor, acestea înlocuiesc fibrele de colagen. Apare în 

hipotiroidism, lupus eritematos. Dezorganizarea și fragmentarea fibrelor de colagen apare 

în astenia cutanată – sindromul Ehler-Danlos (9, 27). 

 
2.3. Morfologia procesului tumoral 

 
2.3.1. Patogeneza procesului tumoral 

 
Creșterea tumorală este un proces de multiplicare progresivă a elementelor din 

ţesuturi și organe în urma căreia rezultă apraţia unui ţesut nou, cu sau fără diferenţiere, 

cu o activitate metabolică deosebită care influenţează în diverse grade starea generală a 

organismului (figura 1.30.). 

 
Figura 1.30. Oncogeneza (75). 

 

Tumora / neoplasmul este o masă anormală de ţesut, mai mult sau mai puţin 

asemănătoare cu cea adiacentă, rezultată din proliferarea excesivă a unor celule 



41 

precursoare preexistente în organism. Toate sunt caracterizate prin hiperplazia excesivă și 

anormală a celulelor din ţesuturile normale preexistente. Singurele celule din organism 

incapabile de hiperplazii tumorale sunt neuronii.  

Uneori originea tumorilor este greu de recunoscut din cauza lipsei de specializare a 

celulelor neoplazice, sau celulelor embrionare (5, 18, 24). Carcinogeneza este un proces 

complex care include factori cu acţiune favorizantă sau cocancerigeni sau cu acţiune 

determinantă sau cancerigeni. Agenţii cauzali se condiţionează reciproc, produc modificări 

intercelulare ireversibile, ceea ce reprezintă substratul pentru creșterea anormală în sens 

neoplazic (5, 18, 24). Factorii oncogeni sunt prezentaţi în tabelul 1. 

Tabelul 1 

Principalii factori oncogeni (5, 18): 

factori endogeni 
sau intrinseci: 

factori exogeni  
sau extrinseci: 

ereditatea 
rasa 

vârsta 
sexul 

hormonii 

factori fizici 
factori chimici 
factori biologici 

 

Oncogeneza prin factori fizici 

Se referă la radiaţiile cancerigene:  

• radiaţii electromagnetice ( UV, X, gamma) 

• radiaţii corpusculare (beta, protoni, neutroni, particule alfa) 

Organismele vii sunt expuse natural unor iradieri complexe: raze cosmice, radiaţii 

tehnice (aproximativ 0,1 nm/an), interacţiunea cu ADN-ul este bine cunoscută, verificată 

experimental și confirmată prin date epidemiologice. De exemplu expunerea îndelungată 

la radiaţii solare duce la melanom malign; frecvenţa mai ridicată a oncopatiilor la 

categoriile de populaţie expuse radiaţilor ionizante (5, 12, 18, 24). 

Oncogeneza prin agenţi chimici 

După modelul de acţiune pot fi direcţi adică acţionează în mod direct asupra ADN-

ului, produc o leziune biochimică primară necesară procesului de transformare malignă; 

sau indirecţi pre/procancerigeni care pentru a acţiona cu moleculele celulelor critice 

necesită participarea unei sau mai multor enzime. 

Din factorii oncogeni chimici fac parte:  

• hidrocarburile, amine aromatice, coloranţii azoici, hormoni (estrogeni, androgeni); 

• substanţele naturale (aflatoxine, trichotecene); 

• substanţele inerte (celofan, polietilenă, nylon), 

• metalele (crom, cobalt, zinc, mercur, plumb etc.) 

• pesticidele 
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Rezultatul final, atât al factorilor fizici cât și a celor chimici este apariţia unor celule 

care se sustrag activităţilor factorilor inhibitori și se multiplică indefinit (5, 18, 24). 
 

Oncogeneza prin agenţi biologici 

Mai ales datorită virusurilor, dar și datorită unor paraziţi este posibilă transformarea 

neoplazică. Paraziţii produc iritarea locală prelungită a ţesuturilor, ceea ce duce la 

tumorizarea acestora.  

De exemplu la câine, Spirocerca lupi, care se găsește în esofag, stomac, aortă 

produce noduli fibroși ce se pot maligniza rezultând fibrosarcom; la rozătoare, Cysticercus 

fasciolaris localizat în ficat, cavitatea peritoneală produce sarcom hepatic; la cal, larvele 

de gasterofili din mucoasa stomacului produc carcinom gastric. (5, 18). 

Din virusurile cunoscute, peste 600, aproximativ 150 sunt oncogene, din care se 

disting două grupe mari: 

• virusuri tip ARN din care fac parte virusul sarcomului Rous, leucozelor aviare și 

mamifere, adenocarcinomului mamar la șoareci, virusul HIV1 și HIV2 , etc. 

• virusuri de tip ADN din care fac parte virusul bolii lui Marek, papilomatozelor la 

mamifere, adenomatozei pulmonare a oilor etc. (5, 18). 

Tumorile se pot împărţi în două categorii:  

• benigne și  

• maligne.  

Caracteristicile lor sunt prezentate în tabelul 2. 

Tabelul 2. 
Principalele caracteristici ale tumorilor (după Robbins, 1974) (24) 

 

Caracteristicile Benigne Maligne 

Comportament 
local: 

- creştere - lentă, progresivă,  
- se pot stabiliza, pot regresa; - variabilă, în general rapidă 

- extensie - dislocantă, fără distrucŃii - invazie, distructivă 
- delimitare - circumscrisă, incapsulată - infiltrativă, fără încapsulare 
- recidive - excepŃionale - obişnuite 
- diseminare - inexistentă - metastazare 

Comportament 
general: 

- efect asupra 
organismului 

- fără efect, cu excepŃia complicaŃiilor 
(ex. compresiuni, ocluzii etc.) 

- toxic, spoliere,  
- frecvent evoluŃie letală 

Structura histologică: 
- bine diferenŃiată; celule mature 
foarte asemănătoare structurii 
Ńesuturilor de origine 

- puŃin diferenŃiate, celulele în 
diferite stadii evolutive 
- reproduc parŃial şi anormal 
structura Ńesutului de origine 

Multiplicarea (mitoza) - coeficient mitotic scăzut - coeficient mitotic crescut, anarhic; 
- celule fiice cu aspect normal -celule anormale, atipice 

 
2.3.2. Tumorile pielii 

 
La animalele domestice, din care în special la carnivore (1/3 din neoplasmele câinilor, 

și a doua ca frecvenţă după tumorile limfoide la pisică), cele mai frecvente neoplasme sunt 

cele cutanate și ale ţesutului subcutanat. 

Aproximativ 20-30% din tumorile pielii la câine sunt maligne, iar la pisică 50-65%.  
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Au frecvenţă ridicată la animalele bătrâne, fiind una din cauzele principale ale 

decesului acestora. Etiologia acestora este multifactorială, și incă se află în studiu, dar se 

consideră mai relevanţi factorii fizici (radiaţii), genetici, hormonali, vaccinurile și unele 

virusuri (17, 27, 33). 

Papilomul (figura 1.31.). La câine se întâlnesc frecvent, sunt de origine epitelială; 

sunt două forme, una cutanată și una bucală. Aspectul clinic se caracterizează prin leziuni 

nodulare, de culoare albă-cenușie, uneori pediculate.  

Pot fi singulare/solitare, multicentrice, sau grupate (papilomatoză). Ca localizare, 

mai frecvente sunt cele din regiunea feţei, gâtului și membrelor. Uneori regresează spontan 

(în aproximativ 3 luni). La câinii bătrâni pot apărea papiloame care nu au origine virală. La 

feline s-a constatat că apariţia papiloamelor este favorizată pe lângă Papiloma virus, și de 

virusul imunodeficienţei feline (FIV), dar incidenţa este foarte scăzută.  

Histologic se pot distinge trei faze:  

• creștere,  

• dezvoltare,  

• regresie;  

În faza de creștere se observă hiperplazie marcată a celulelor bazale epidermale, 

acantoză, puţine incluzii virale, paracheratoză;  

Faza de dezvoltare se caracterizează prin hiperplazie epidermală papilată, prezenţa 

granulelor de cheratohialină, degenerare balonizantă a cheratinocitelor, mitoze în număr 

mare, incluzii virale în stratul cornos. 

În faza de regresie apare o proliferare crescută a fibroblastelor și infiltarea cu 

limfocite (17, 23, 24, 26, 27). 

 
Figura 1.31. Papilom canin: aspect clinic și histologic (37) 
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Carcinomul scvamocelular (figura 1.32.). Principalul factor etiologic este considerat 

radiaţia solară cu expunere de lungă durată, care iniţial produce cheratoză solară, care în 

timp, se dezvoltă în carcinom, care are ca bază cheratinocitele.  

Afectează mai ales animalele cu pigmentaţie slabă și pilozitate rară (planul nazal, 

pleoape, ureche), frecvenţa apariţiei crește cu vârsta.  

Ca aspect clinic se poate constata un nodul dermic, ca leziune solitară, slab 

circumscris, ferm de culoare albicioasă, la suprafaţă se pot observa crustizări sau ulceraţii, 

dacă leziunea s-a dezvoltat în locul unei cheratite solare. Se consideră a fi o tumoare 

malignă datorită caracterului distructiv și a frecventelor recidive. 

La carnivore apare și o formă subungulară (figura 1.33.) care este adesea 

nediagnosticată sau greșit diagnosticată. Aceasta se prezintă ca o infecţie rezistentă la 

tratament, apare cel mai adesea la câinii de talie mare și, adesea provoacă liza falangei a 

treia.  

O variaţie a carcinomului scvamocelular este carcinomul scvamocelular multicentric 

in situ sau boala Bowen. Aceasta se localizează pe pielea pigmentată, cu păr, nu este 

asociată cu expunerea solară. Leziunile care se găsesc în epiteliu, sunt crustoase, 

hemoragice și dureroase.  

Histologic se constată lipsa stratului spinos și a celui bazal de lângă neoplasm, iar 

celulele neoplazice pătrund în derm sub forma unor cordoane sau aglomerări celulare, 

prezenţa de celule cheratinizate (17, 26, 27). 

 

Figura 1.32. Carcinomul scvamocelular la pisică: aspect clinic și histopatologic (38). 
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Figura 1.33. Forma subunguală a carcinomului scvamocelular: aspect clinic (36), radiologic (35)  

(liza falangei a III-a) histopatologic (35). 
 

Tumorile celulelor bazale (bazaliomul). Dezvoltate din celulele bazale ale pielii, au 

frecvent caracter benign. Clinic se poate constata prezenţa unui nodul de forma unui dom, 

singular de cele mai multe ori, bine circumscrise, ferme, depilate, cu dimensiunea până la 

10 cm, uneori poate fi pigmentat. Frecvent localizat pe cap, gât și spată (figura 1.34.). 

La pisică se poate identifica o formă invazivă (palpebral, plan nazal), uneori ulcerată, 

sau chistică.  

Histologic se observă cordoane sau aglomerări de celule bazale normale, fără 

joncţiuni intercelulare, au caracter invadant, dar spre deosebire de carcinomul 

scvamocelular, nu depășesc jocţiunea dermo-epidermică. (17, 26, 27). 
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Figura 1.34. Bazaliomul felin: aspect clinic (40) și histopatologic (benign și malign) (39, 40). 

 

Tumorile glandelor sebacee.  

Adenomul sebaceu se caracterizează prin formarea de multiple mase polilobate, 

localizate în derma superficială, epidema care o acoperă este hipercheratinizat. 

Dimensiunile caracteristice sunt sub 1cm. Masele neoplazice formate sunt benigne, dar 

adesea ulcerează, sau sunt alopecice. Sunt mai frecvente la Cocker, Poodel și Tekel.  

Histologic se observă hiperplazia unei singure glande sebacee, cu lobuli tumorali 

neregulaţi.  

Adenocarcinomul sebaceu este rar, format din celule nediferenţiate, polimorfe, cu 

indice mitotic crescut. Prezintă invazivitate locală și capacitate de metastazare.  

Histologic se observă celule polimorfe, cu mitoze crescute și atipii, diferenţierea spre 

celule sebacee este scăzută (17, 26, 27). 

Tumorile glandelor sudoripare.  

Adenoamele glandelor sudoripare au incidenţă scăzută, cu localizare în special pe 

regiunea dorsală, baza cozii și urechii. Aspectul clinic este de forma unor noduli mici, 

uneori chistici (lichid galben-brun, semifluid).  

Histologic se observă cavităţi căptușite de epiteliu columnar, uneori papile 

intraluminale.  
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Carcinoamele glandelor sudoripare sunt polimorfe, infiltrante. Au capacitate 

metastazantă scăzută. Histologic se constată prezenţa anaplaziilor, a structurilor tubulure 

stratificate, insule de celule atipice, nediferenţiate, indice mitotic crescut. La pisici apar 

mai ales în regiunea inghinală și axilară, sub formă de noduli solitari, sau leziuni difuze 

ulcerative, asemănătoare unor plăci și, majoritatea sunt maligne (9, 17, 26, 27). 

Tumori fibroblastice. 

Fibromul (figura 1.35.) este un neoplasm benign, care are ca bază fibroblastele 

dermale și cele ale ţesutului subcutanat, bine circumscris, de consistenţă fermă (predomină 

fibrele conjunctive) sau moale (proliferare celulară).  

Histologic se observă o întreţesere a fibrelor conjunctive sau așezarea lor în vârtej, 

mitozele sunt rare. La cele de consistenţă moale apare o componentă vasculară și adipoasă, 

iar în cazul apariţiei celulelor mixomatoase se formează fibromixomul (9, 18, 26, 27). 

 
Figura 1.35. Fibrom canin: aspect morfopatologic pe secţiune (42) și histopatologic (41). 

 
Sarcomul. Se dezvoltă din mezoderm sau ţesutul conjunctiv extrascheletal. Tumorile 

prezintă o pseudocapsulă din celule tumorale comprimate (dar care nu stă în calea 

răspândirii celulelor tumorale). Au indice metastazant scăzut spre moderat, se răspândesc 

pe cale sanguină. La câine apar la cei de talie medie spre mare, de vârstă mijlocie sau cei 

peste 10 ani. Clinic se pot observa mase de ţesut solitare, de consistenţă moale spre fermă, 

de formă rotundă, fixe sau mobile, nedureroase. Au de obicei o rată de creștere lentă. 

Fibromul și fibrosarcomul (figura 1.36.) au punct de plecare fibroblaştii Ńesutului 

conjunctiv subcutanat şi reprezintă circa 30% din tumorile pielii şi Ńesutului subcutanat la 

pisică, 75% dintre ele fiind maligne. La pisicile tinere apare în cazul infecţiei cu virusul 

leucemiei feline (FeLV), au tendinţă scăzută spre expansiune și indice mitotic scăzut. 

Fibrosarcoamele solitare neinfecţioase se întâlnesc la pisici bătrâne, sub forma unei mase 

neoplazice dense și invazive.  
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Histologic apar fibroblaste dispuse aleatoriu, polimorfism celular și celule gigante, 

mitoze crescute. Tumora prezintă vascularizaţie bine dezvoltată (9, 18, 26, 27). 

Mutaţiile care produc fibrosarcoame multicentrice se extind rapid, sunt invazive, 

uneori ulcerează și au potenţial metastazant crescut, ceea ce duce la slăbirea rapidă a 

organismului. La pisici s-a mai semnalat dezvoltarea sarcoamelor asociate cu locul injecţiei 

vaccinului. Se consideră a fi o reacţie inflamatorie exagerată la o injecţie subcutanată, 

ceea ce duce la dezvoltarea exagerată a fibroblastelor și, eventual, la formarea unei 

tumori, la aceasta se asociază și predispoziţia genetică a animalului.  

 

Figura 1.36. Fibrosarcom felin: aspect clinic (43) și histopatologic (44). 
 

Hemangiosarcomul la câine poate fi primar sau secundar (urmare a metastazării la 

piele a unor tumori viscerale primare). Acestea au tendinţă crescută spre metastazare la 

distanţă (frecvent plămâni).  

De obicei sunt leziuni singulare, de dimensiune mică. Hemangiosarcomul cutanat se 

întâlnește rar la pisici bătrâne, ca leziune singulară, în zonele slab pigmentate. Cele 

formate în zona abdominală ventrală/inghinală sunt mai agresive, pot provoca coagulare 

intravasculară diseminată. 

Histologic se observă proliferare fibroblastică cu hiperplazie epidermală. Aranjarea 

fibrelor de colagen și a fibroblastelor se face după diverse modele (încurcate, înspicate, 

încrucișate, liniar, în verticil). Fibrosarcomul prezintă fibroblaste atipice, polimorfice, 

imature întreţesute cu un număr moderat de fibre de colagen. Sunt fusiforme, mitotice cu 

o pronunţată atipie celulară. Uneori se poate observa o degenerare mucinoasă focală 

(fibromixosarcoame) (17, 23, 24, 26, 27). 

Tumorile histiocitare.  

Sunt neoplasme ale celulelor monocitare nediferenţiate. 

Histiocitomul cutanat (figura 1.37.), neoplasm de obicei benign, apare la animale 

tinere (sub varsta de 2 ani). Se constată apariţia unei excrescenţe solitare cu dezvoltare 



49 

rapidă, de până la 5 cm, rar multiplă. Zona este eritematoasă și alopecică, cu localizare pe 

extremităţi (cap, urechi, membre).  

Histologic se constată invazia dermală de către celule cu aspect histiocitar, cu mitoze 

crescute. Se mai poate constata apariţia infiltratului inflamator ceea ce duce la necroze 

centrale ale masei tumorale, care poate duce la regresia spontană a acesteia în câteva luni 

(la rasa Sharpei peste 10 luni). Este mai frecvent la câini și rar la alte specii. 

Histiocitomul malign, mai frecvent la pisici bătrâne, prezintă malignitate redusă, de 

obicei nu metastazează. Clinic se observă apariţia unor noduli sau plăci ferme, 

nedureroase, ulcerate. Este un neoplasm invaziv subcutanat (uneori chiar mai profund), cu 

localizare interscapulară, pelivină sau pe membre.  

Histologic se constată multiple mitoze, celule multinucleate gigante, fibroblaste și 

celule cu aspect histiocitar, aranjate sub formă de verticil (roată de car) (9, 17, 26, 27).  

 
Figura 1.37. Histiocitom canin. aspect clinic (45) și histopatologic (46)  

 
Tumorile adipocitelor  

Lipomul (figura 1.38.) este un neoplasm benign, cu creștere lentă, diagnosticat la 

toate speciile de animale. La câini este mai frecvent la cei bătrâni și de talie mare 

(Labrador retriever, Doberman, Weimaraner).  

Se prezintă ca o formaţiune nodulară bine delimitată, neaderentă la substrat 

(mobilă), cu localizare în ţesutul adipos subcutanat. Cele de dimensiuni mari sunt 

predispuse la traumatizare, ceea ce duce la formarea de hemoragii, necroze și fibrozări.  

Histologic se observă ţesut adipos aproape normal cu adipocite bine delimitate, iar 

lobulii tumorali sunt prevăzuţi cu o stromă conjunctivă.  

Liposarcomul este un neoplasm malign al adipocitelor, cu caracter invaziv local, are 

incidenţă rară, nu metastazează.  

Histologic se pun în evidenţă celule cu polimorfism accentuat (diverse forme) în 

diverse stadii de evoluţie, apariţia de vacuole intracelulare; în caz de infiltrare se observă 

adipocite aparent normale infiltrate în ţesuturile înconjurătoare (mai ales în mușchi). 

Indicele mitotic este fluctuant (17, 23, 26, 27). 
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Figura 1.38. Lipom aspect: clinic (63) și histopatologic (34).  
 

Tumorile mastocitare. Se diagnostichează la toate speciile, au creștere lentă, sunt 

mai frecvente la câine, unde se poate vorbi de o predispoziţie de rasă (rase care au avut 

ca ascendenţi rasele Bulldog – Boxer, Bull Mastif, Boston terrier și alţi terrieri, Labrador) 

de obicei sunt solitare, cu localizare perineală, pe extremităţi sau gât. Clinic se poate 

observa un nodul eritematos adesea ulcerat, având ca substrat pielea, dar pot fi și invazive 

pentru ţesuturile mai profunde.  

Histologic (figura 1.39.) se observă fâșii de colagen denaturat alternând cu celule 

tumorale dispuse linear, sau sub formă difuză (celule eozinofilice și mastocite în diferite 

faze ale diferenţierii celulare).  

În funcţie de diferenţierea celulară, mastocitoamele sunt de trei grade:  

• gradul I – se consideră a fi neoplasm benign, cu celule bine diferenţiate, absenţa 

mitozelor, a necrozelor și edemelor;  

• gradul II – neoplasm cu malignitate scăzută, invazivitate spre ţesuturile adiacente, 

celule mai puţin diferenţiate, ovale sau rotunde, gigante, cu granulaţii 

hipercrome, apar necroze și edemul stromei; iar  

• gradul III – mastocitomul malign, cu celule slab diferenţiate, anaplazice și invazive, 

cu mai mulţi nuclei veziculoși (uneori cu formă neregulată) și mitoze frecvente, în 

stromă apar frecvente necroze, edeme și hemoragii.  

La pisică se semnalează existenţa mastocitomului mastocitar și a celui histiocitar. 

Cel mastocitar are incidenţă la pisicile adulte, mai ales în regiunea capului și gâtului, 

majoritatea fiind leziuni unice (solitare), dar rar pot apărea și leziuni multicentrice.  

Histologic se observă mastocite, eozinofile și plasmocite. Forma histiocitară e mai 

frecventă la pisicile Siameze tinere. Are localizare subcutanată multicentrică și, de obicei, 

regresează spontan (2-24 luni). 
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Histologic se observă mastocite nediferenţiate, plasmocite și eozinofile. Clinic pot 

apărea noduli solitari proeminenţi, de consistenţă fermă, bine circumscriși, depilaţi, de 

culoare alb-roz, uneori eritematoși sau noduli multipli, cu ulceraţii superficiale; noduli 

subcutanaţi discreţi. Forma histiocitară se manifestă cu leziuni multiple, ferme, alopecice 

de culoare roz, nepruriginoase sau sub forma unor noduli subcutanaţi ulceraţi (9, 17, 26, 

27). 

 

Figura 1.39. Aspect histologic al tumorii mastocitare (67): 1a, 1b-aspect histopatologic gradul I, 2a,  
2b-aspect histopatologic grad II, 3a, 3b-aspect histopatologic grad III. 

 
Tumorile celulelor endoteliale. 

Hemangiomul (benign) și hemangiosarcomul (malign) neoplasme care derivă din 

celule endoteliale nediferenţiate ale capilarelor dermice, în principiu.  

Hemangiomul (figura 1.40.) apare la animalele în vârstă, de obicei ca leziune unică, 

de formă rotundă, circumscrisă, de consistenţă fermă până la fluctuantă, de culoare roșie-

albăstruie-negricioasă.  

Histopatologic se observă formarea unor spaţii (lacune) vasculare de diferite 

dimensiuni (lacune cavernoase și capilare) pline cu sânge, care sunt mărginite de celule 

endoteliale diferenţiate.  

Hemangiosarcomul (figura 1.40.) se localizează rar pe piele (mai des pe viscere) la 

câine și, frecvent, la pisică. Clinic se observă mase tumorale singulare sau multiple, slab 

delimitate, fără capsulă, fragile, de consistenţă moale, culoare gri sau vișinie, pot avea 

aspectul unei contuzii sau chiar al unui ulcer sângerând.  
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Se pot produce adesea hemoragii și necroze, iar tulburările hematologice duc la 

coagulare intravasculară diseminată. Are rată de dezvoltare ridicată, metastazează ușor pe 

cale sanguină la distanţă (cel mai frecvent în plămâni) și cu incidenţă crescută.  

Histopatologic apar lacune vasculare slab demarcate de celule endoteliale atipice în 

diferite stadii de diferenţiere (17, 23, 27, 26). 

 

 
Figura 1.40. Hemangiom: aspect clinic și histopatologic (53) și hemangiosarcom: aspect histopatologic (54). 

 
Melanomul (figura 1.41.) este un neoplasm al sistemului melanogen, are incidenţă 

crescută la câine, dar este rar la pisici. Clinic se observă noduli proeminenţi de consistenţă 

fermă, de culoare închisă (negricioasă) sau de consistenţă moale, aplatizate și 

depigmentate. Pielea de la suprafaţa acestora poate fi: normală, alopecică, 

hipercheratozică sau ulcerată. Ca localizare sunt periferice – cap, coadă, membre.  

Are rată de creștere lentă, după excizie prezintă recurenţă locală.  

La câine apare mai frecvent forma benignă, sub forma unui nodul de aproximativ 1 

cm (sub 2 cm), uneori pediculat, bine pigmentat. 

Forma malignă (figura 1.42.) are dimensiuni mai mari, aproximativ 2,5 cm și rată de 

creștere rapidă, este nepediculată, uneori ulcerată. Localizarea este pe pielea pigmentată, 

patul unghiei (50% maligne) sau chiar cavitatea bucală. Peste 50% au potenţial metastatic.  
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Spre deosebire de carcinomul scvamocelular, melanomul subungular nu lizează 

falanga a III-a. La examenul citologic se pot observa melanocite polimorfe și atipice.  

Histologic se poate observa aranjarea melanocitelor sub formă de grupuri (cuiburi), 

cordoane sau straturi, cu localizare în epiderm, de unde se extind spre derm. Cele maligne 

sunt fusiforme, epiteloide sau ambele, cu nuclei multipli (17, 23, 26, 27). 

 
Figura 1.41. Melanom benign: aspect clinic (49) și histopatologic (50). 

 
Figura 1.42. Melanom malign: aspect clinic (47) și histopatologic (48).  

 
Plasmocitomul cutaneo-mucos (figura 1.43.). Este întâlnit mai des la câine, rar la 

pisică, frecvent la nivelul buzelor, urechilor, degetelor, rect, sub forma unor noduli 

cutanaţi sau subcutanaţi. Se întâlnește la câini mai bătrâni, de talie mare, în majoritatea 

cazurilor fiind benign.  

Histologic se caracterizează prin apariţia unor plasmocite mai mult sau mai puţin 

diferenţiate, chiar multinucleate, aranjate în straturi, pachete sau cordoane, infiltrate în 

dermă sau ţesutul subcutanat (9, 17, 26, 27). 
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Figura 1.43. Plasmocitom cutanat la câine: aspect clinic (51) și histopatologic (52).  

 
3. Dermatitele de natură solară – fotodermatitele 

 
Radiaţiile din spectrul UV sunt importante în dermatologie, deorece afectează direct 

pielea în funcţie de lungimea de undă; astfel se împart în radiaţii:  

• UVC – sub 290 nm,  

• UVB – 290-320 nm și  

• UVA – 320-400 nm.  

Cu cât au lungime de undă mai scurtă cu atât penetrează pielea mai adânc și au 

activitate biologică mai pronunţată. 

Radiaţiile UVC afectează celulele, dar în mod normal sunt filtrate de stratul de ozon 

(9, 16, 22, 26, 27). 

Spectrul de acţiune al razelor UVB cuprinde epiderma și derma acestea se consideră 

cele mai active din punct de vedere biologic, provocând arsuri solare sau eritem, fiind de 

1000 ori mai eritemogene decât radiaţiile UVA. (9, 16, 22, 26, 27). 

Radiaţiile UVA au acţiune asupra dermei profunde și sunt asociate reacţiilor de 

fotosensibilizare (9, 16, 22, 26, 27). 

Acţiunea radiaţiilor UV poate varia în funcţie de sezon, de timpul zile, latitudine și 

altitudine, se reflectă în proporţie de 85% în apă și zăpadă, ceea ce duce la o dublă 

expunere (26). 

Moleculele care absorb energie din lumina solară se numesc cromofori și iniţiază un 

răspuns biologic fotochimic, care poate afecta orice componentă a celulelor.  

Cromoforii din piele includ:  

• melanina,  

• cheratina,  

• hemoglobina,  

• porfirina,  
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• carotenul etc., fiecare având un spectru specific de absorbţie a luminii. 

Barierele naturale împotriva radiaţiilor UV sunt: stratul cornos, melanocitele 

(melanina), sângele și carotenul. 

Melanina  absoarbe radiaţiile UV de la 300 nm la 1200 nm și neutralizează unii radicali 

liberi produși în urma arsurii solare, dar eliberează alţii la fel de dăunători. Aceste bariere 

pot fi depășite prin expunerea repetată și prelungită la soare (9, 22, 26, 27). 

Fototoxicitatea este reacţia clasică care apare în arsurile solare și este un răspuns 

legat de doza de expunere solară. Mecanismele care apar în fototoxicitate sunt generarea 

de specii de oxigen reactiv care afectează membrana celulară, legarea covalentă la bazele 

pirimidinice ale ADN-ului și eliberarea de mediatori ai inflamaţiei (histamine și 

eicosanoide). Nu se cunoaște implicarea componentei imune a pielii (22, 26). 

Fotosensibilizarea apare când în piele se găsesc agenţi fotosensibilizanţi care cresc 

susceptibilitatea la efectele deteriorante ale radiaţiilor UV. Agenţii fotosensibilizanţi pot 

fi ingeraţi, injectaţi, produși prin metabolizarea unor substanţe sau de contact (22, 26). 

Fotoalergia este reacţia dintre o substanţă chimică sistemică sau de contact și 

radiaţia UV la care participă și sistemul imun. Se poate descrie ca o dermatită alergică 

pruriginoasă fotoactivată, semnele clinice se pot observa la aproximativ 24-72 h de la 

expunere la alergen și UV. Surse de alergeni pot fi unele substanţe topice.  

Radiaţiile UVA/UVB afectează celulele Langerhans atât morfologic cât și funcţional, 

influenţând producţia de citochine cutanate. Afectarea recunoașterii și procesării 

antigenilor duce la afectarea răspunsului imun, ceea ce duce la influenţarea 

susceptibilităţii pielii la neoplasme și infecţii. Efectele radiaţiilor UVB asupra pielii sunt 

mediate de TNF-α, care pare să fie factor de risc în apariţia carcinoamelor scvamocelulare 

și a celulelor bazale (22, 26, 27). 

 
3.1. Dermatoza solară (dermatita actinică) 

 
Acest tip de dermatoză se întâlnește la animalele cu piele slab pigmentată și 

pilozitate rară, expuse la radiaţii UV, și este o reacţie de tip inflamator. Iniţial apare arsura 

solară, dar dacă expunerea la raze UV continuă apar leziunile preneoplazice cum ar fi:  

•••• cheratoza actinică și  

•••• carcinomul scvamocelular in situ (sub acţiunea mutagenică și carcinogenetică a 

radiaţiilor UV). 

Afecţiunea este mai importantă la animalele mai bătrâne ţinute afară sau cele cărora 

le place să stea la soare. La câine s-a constatat predispoziţie de rasă la: Boxerii albi, Bull 

terrieri, American staffordshire terrieri, Dalmaţieni, Beagle și Pointerii germani cu păr scurt 

(8, 11, 12, 13, 14, 16, 27). 
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Manifestările clinice iniţiale constau în apariţia eritemului (datorită căldurii și 

acţiuniii directe a radiaţiilor UV asupra capilarelor), scuamelor și alopeciei zonelor 

hipopigmentate. În cazul continuării expunerii la soare se observă eritem grav, edem 

dermo-epidermic, crustizare, alopecie, uneori ulcere și durere, cicatrizări.  

La pisică (figura 1.44.) cele mai afectate zone sunt marginile urechilor, pleopele, 

planul nazal și buzele.  

La câine (figura 1.45.) apare frecvent în zona botului și în fazele mai avansate pe 

trunchi. Leziunile care apar pe trunchi debutează cu eritem și scuame, apoi apar macule 

eritematoase, papule, plăci și noduli, hipercheratoză.  

Leziunile sunt crustoase, uneori ulcerate. Piodermatita secundară este frecventă. 

Evoluţia bolii este mai gravă vara, și regresează iarna, dar se agravează progresiv în fiecare 

vară. (8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 27). 

 
Figura 1.44. Aspecte clince ale dermatitei solare la pisică (70,73) 

 
Figura 1.45. Dermatita solară nazală (56) și truncală (69) la câine 
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Histopatologic în leziunile iniţiale se observă hiperplazie epidermală, și dermatită 

perivasculară superficială. Mai apar celule epidermale vacuolizate, cheratinocite 

discheratozice, edem dermic, eritrocite și neutrofile (extravazare), degenerarea elastinei. 

În leziunile mai avansate se observă epiderma hiperplazică și displazică, fără afectarea 

membranei bazale, sau derma poate fi invadată de celule epidermale displazice în cuiburi 

– carcinom scvamocelular (9, 12, 14, 27). 

 
3.2. Dermatita de fotosensibilizare  

 
Este o reacţie inflamatorie datorată radiaţiilor UV potenţate de acţiunea unor agenţi 

fotosensibilizanţi propriu-ziși sau metaboliţi ai unor substanţe, ajunși în circulaţie și în piele 

prin ingestie, injectare sau contact direct, care sunt energizate de radiaţiile UV, iar când 

revin la forma lor iniţială, eliberează energie care provoacă reacţii chimice cu moleculele 

din piele, ceea ce duce la eliberarea de radicali liberi.  

Radicalii liberi afectează permeabilitatea membranei citoplasmatice și a lizozomului, 

afectarea membranei citoplasmatice ducând la extravazarea ionilor de K și a citoplasmei, 

iar afectarea membranei lizozomale determină eliberea enzimelor litice, rezultatul vizibil 

al acestor fenomene fiind edemele, ulecerele și necrozele de la nivelul pielii.  

Timpul scurs până la apariţia primelor semne clinice depinde de natura agentului 

fotosensibilizant și durata și frecvenţa expunerii la soare. Aceasta diferă de arsura solară 

și dermatita solară prin faptul că acestea nu necesită prezenţa agenţilor fotosensibilizanţi 

(21, 26, 27, 77, 78). 

Agenţii fotosensibilizanţi pot fi de natură endogenă, produși de metabolism rezultaţi 

în urma descompunerii unor molecule sau în urma unor boli și exogeni, preluaţi din mediu. 

Cei exogeni pot fi ingeraţi și ajung în piele prin absorbţie prin tubul digestiv, iar un exemplu 

tipic pentru agenţii endogeni ar fi filoeritrina rezultată în urma digestiei clorofilei în 

intestin; filoeritrina se elimină prin bilă, dar la animalele cu afecţiuni hepatice se 

acumulează în sânge și se regăsește în piele dând reacţii de fotosensibilizare. Porfiria, boală 

congenitală, dă nivel ridicat de porfirine în sânge care au efect fotosensibilizant (21, 22). 

În funcţie de agentul fotosensibilizant fotosensibilizarea se împarte în patru categorii: 

1. fotosensibilizare primară – agentul fotodinamic preformat sau rezultat în urma 

metabolizării ajunge în piele în urma ingestiei, injectării sau prin contact direct; 

2. fotosensibilizare hepatogenă – în urma unei afecţiuni hepatice crește nivelul de 

filoeritină sanguină; 

3. fotosensibilizarea în urma sintezei aberante de pigment – porfirină; 

4. fotosensibilizarea idiopatică (25, 26, 78). 
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Fotosensibilizarea primară poate fi determinată de diferite substanţe 

medicamentoase administrate topic sau pe cale generală, principii active din diferite 

plante, derivaţi ai gudronului, fungi, alge (tabelul 3) (19, 22, 25, 26, 27, 77, 78). 

 
Tabelul 3 

Agenţi fotosensibilizanţi în fotosensibilizarea primară (sinteză 21, 25, 27, 77, 78). 
 

Plante Agentul 
fotodinamic Substanţe chimice Agenţi fotosensibilizanţi 

de contact 
Hypericum perforatum 

(sunătoare) Hipericina Derivaţi fenotiazinici Antibacteriali 

Fagopyrum esculentum (hrișca) Fagopirina Tiazine Triclosan 
Brasica spp.  Acriflavine Clorhexidina 

Polygonum spp  
(troscot, piper de baltă) Furocumarine Roz bengal Parfumuri 

Lolium perenne Perlolina Albastru de metilen Ulei din lemn de santal 
Medicago spp (lucerna)  Sulfamide Protecţie solară 

Siloz lucernă  Tetracicline Acidul PAB 
Apiaceae  Furocumarine Griseofulvină  Esteri ai acidului PAB 

Rutaceae (citrice) Furocumarine Difenhidramina Benzofenone 
  Clorpromazina   

 

Fotosensibilizarea de natură hepatogenă sau secundară este o formă frecventă. Se 

datorează acumulării de filoeritrină în plasma sanguină datorită afectării excreţiei biliare 

și a diferitelor afecţiuni hepatice cauzate de diverse intoxicaţii.  

Filoeritrina este rezultatul metabolizării clorofilei în tractul digestiv de către 

microorganisme, după care este absorbită în circulaţie și excretată prin ficat și bilă. 

Incapacitatea de a excreta filoeritrina datorită afecţiunilor hepatice sau a căilor biliare 

crește filoeritrinoemia, deci se poate localiza la nivelul pielii, absoarbe energie și dă 

reacţia de fotosensibilizare. Uneori leziunile de fotosensibilizare pot apărea înainte de 

semnele disfuncţiei hepatice. Cauzele fotosensibilizării de natură hepatogenă sunt 

prezentate în tabelul 4 (19, 21, 77, 78). 

Fotosensibilizarea în urma sintezei anormale de pigment se referă la agenţii 

porfirinici fotosensibilizanţi, care sunt pigmenţi endogeni care apar din cauza unor defecte 

moștenite sau dezvoltate a unor enzime implicate în sinteza hemului (protoporfiria 

eritropoietică); s-a semnalat la pisicile Siameze (21, 25, 30, 78).  

Fotosensibilizarea idiopatică se referă la fotosensibilizarea la care nu se cunoaște 

agentul fotodinamic, sau incă nu a fost identificat (78). 

Semnele clinice pot apărea după câteva ore sau chiar zile de la expunerea la agenţii 

fotosensibilizanţi. Modificările clinice sunt identice la toate patru formele, cu precizarea 

că în cea hepatogenă poate apărea icterul, letargia, anorexia, edemul ventral, scăderea în 

greutate, dar de multe ori semnele fotosensibilizării preced apariţia acestora (21, 22, 27, 

77, 78). 
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Tabelul 4 
Cauzele fotosensibilizării hepatogene (sinteză 21, 25, 31, 78). 

 

Sursa  Hepatotoxina  Sursa  Hepatotoxina  

Plante   Infecţii/infestaţii  
Agave lechuguilla Saponine Leptospiroza Leptospira spp 

Brassica spp (crucifere)  Abcese hepatice Toxine bacteriene 
Trifolium spp. (trifoi)  Febra Văii Rift Virus (Buniaviridae) 

Echium lycopsis (iarba sarpelui) Alcaloide 
pirolizidinice Chiști parazitari  

Lantana camara (Lantana) Triterpene  Neoplasme  
Heliotropium europaeum (vanilie 

salbatica) 
Alcaloide 
pirolizidinice Limfom Limfocite maligne 

Panicum spp (meișorul)  Carcinom hepatic Hepatocite maligne 
Fungi  Chimicale  

Pithomyces chartarum Sporodesmina  Cupru  
Anacystis spp. (alge verzi-albastre) Alcaloizi  Fosfor  

Fusarium spp. (pe porumbul mucegăit) Toxina T-2 Tetraclorură de carbon  
Aspergillus spp. (pe furaje stocate) Aflatoxina Fenantren   

 
Animalele fotosensibilizate prezintă fotofobie și semne de agitaţie și discomfort la 

expunerea la lumina solară, care preced apariţia leziunilor vizibile. Prezintă prurit, în 

diferite grade în zonele slab pigmentate (urechi, pleoape, bot), care se manifestă prin 

scărpinare sau frecare de obiectele din jur (21, 22, 25, 26, 77, 78).  

Leziunile iniţiale apar în zonele slab pigmentate sau nepigmentate, cu pilozitate rară 

sau depilate (nas, bot, abdomen ventral, uger). În cazul în care filoeritrinemia este crescută 

sau radiaţiile sunt puternice și de lungă durată, leziunile apar și în zonele pigmentate 

(cazuri severe) (21, 22, 25, 26, 77, 78). 

Leziunile iniţiale constau în eritem și edem, dacă se întrerupe expunerea solară, 

modificările se remit; se poate confunda cu arsura solară.  

Dacă expunerea la radiaţii UV continuă leziunile avansează spre vezicule, bule, 

exsudat seros, ulcerare, crustizare sau necroze, pe lângă pruritul de diferite grade apare 

durerea. În evoluţiile grave apare sfacelarea pielii, cu desprinderi de bucăţi mari de piele 

(21, 22, 25, 26, 77, 78). 

La unii indivizi s-a mai putut constata epiforă, conjunctivită, cheratită, edem cornean 

și în final orbire. Animalele sunt predispuse la infecţii secundare, piodermite (25, 26, 77, 

78). Dacă se intervine terapeutic șansele de vindecare sunt mari, dar recuperarea este 

indelungată (21, 22, 25, 26, 77, 78). 
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II. Elemente de terapeutică cutanată 
 

2. Terapeutica cu fluide magnetice în afecţiunile dermatologice la animale 

 
Nanoparticulele pot fi definite pe larg ca ingrediente farmaceutic active, cu o 

dimensiune medie 10-200 nm, și pot cuprinde lipozomi, micelii, nanoparticule polimerice 

și magnetice, dendrimere și macromolecule (17, 27). 

Aplicaţiile nanotehnologiei în medicină au dus la apariţia unei noi ramuri numite 

nanomedicină. Nanomedicina studiază nanomaterialele care ar putea îmbunătăţii 

diagnosticul, controlul, profilaxia și tratamentul unor boli (26, 27, 32). 

Nanofarmacologia este o ramură relativ nouă a farmacologiei care investighează 

interacţiunea dintre nanomedicină și sistemele vii la scară nanometrică (27, 32). 

Nanofarmacologia se ocupă cu descoperirea de noi forme farmaceutice, transportori de 

substanţe active și selecţia farmaceuticelor (27, 32). 

Are scopul de a maximiza indexul terapeutic prin creșterea eficacităţii teraputice dar 

reducând, în acelaș timp, toxicitatea acestora prin transport selectiv al particulei active la 

locul ţintă cu ajutorul nanoparticulei (27, 32). 

 
2.1. Nano-materialele utilizate în biomedicină 

 
Nanoparticulele sunt comparabile, ca dimensiune, cu proteinele.  

Organismele vii sunt alcătuite din celule care au in general dimensiunea de 10 µm, 

componentele celulare sunt, ca dimensiune, din domeniul sub-micronic, iar proteinele sunt 

și mai mici, având, în general, în jur de 5 nm (56).  

Se cunosc deja numeroase materiale cu abilităţi în eliberarea medicamentelor. Dintre 

acestea, primele substanţe cunoscute au fost polimerii care iniţial aveau utilizări non-

biologice, dar care au fost selectate și în medicină datorită numeroaselor proprietăţi 

dezirabile (tabelul 2.1) (10).  

Tabel 2.1. 

Materiale cu abilităţi în eliberarea medicamentelor (10) 

Tipul polimerului Caracteristica principală 
Poliuretanii Elasticitate 
Polisiloxanii Abilităţi de izolare 

Polimetil-metacrilaţi Rezistenţă și transparenţă 
Polivinil alcooli Hidrofilie și rezistenţă 

Polietilene Duritate și lipsa gonflării 
Polivinil-pirolidonele Suspensia  
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Materialele biocompatibile care prezintă răspuns la câmpul magnetic extern și-au 

găsit multe aplicaţii interesante în arii variate ale bioștiinţelor și biotehnologiei, incluzând 

diferite discipline medicale (64, 108). 

Pentru a interacţiona cu o ţintă biologică, este necesară atașarea unui strat biologic 

sau molecular care acţionează ca o interfaţă bioanorganică; exemple de strat bio: 

anticorpi, biopolimeri (colagenul, diferite monostraturi de molecule care fac nanoparticula 

biocompatibilă). 

Tehnicile de detectare optică sunt foarte răspândite în biologie, astfel că 

nanoparticulele ar trebui să aibe în plus un strat fluorescent sau unul care își schimbă 

proprietăţile optice. Un material de succes folosit pentru nano-formulări trebuie să fie: 

inert chimic, liber de impurităţi filtrabile, cu îmbătranire minimă, ușor procesabil, cu 

structură adecvată (10). 

Factorii care pot influenţa biodegradarea polimerilor pot fi: 
 

a. Specifici 

• structura chimică 
• compoziţia chimică 
• prezenţa grupărilor ionice 
• prezenţa formaţiunilor (sau lanţurilor defecte) 
• greutatea molecular sau distribuţia greutăţii molecular 
• morfologia (amorfă/semi cristalină, microstructura) 
• prezenţa compușilor cu greutate molecular mică 

b. Tehnologici 

• condiţii de prelucrare 
• procesele termice 
• procesele de sterilizare 
• stocaj 
• formă 

c.  Medicali  

• locul implantării 
• compușii absorbiţi și adsorbiţi (apa, lipidele, ionii) 
• factori fizico-chimici (schimbul ionic, energia ionică, pH-ul) 
• factori fizici (schimbări de formă și mărime, variaţii ale coeficienţilor de 

difuziune, stresul mechanic) 
• hidrolizele (enzime vs. apă) (10). 

Comparaţia nanoparticulelor cu proteinele, dă o idee a utilizării acestor „sonde” 

foarte mici care ne permit „spionarea” funcţionării celulare, fără a produce prea multe 

interferenţe. Înţelegerea proceselor biologice la nivel nanometric, este o forţă motrică 

puternică în spatele dezvoltării nanotehnologiei (56). 
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Pentru aplicaţii biologice, cele mai utilizate proprietăţi sunt efectele optice și 

magnetice, pe lângă cele fizice.  

Nanoparticulele formează de obicei centrul (mijlocul) nano-biomaterialelor.  

Pot fi utilizate ca suprafeţe pentru asamblare moleculară, și pot fi formaţi din 

material anorganic sau polimeric (54).  

Se mai găsesc sub forma unor nano-vezicule înconjurate de o membrană sau un strat. 

Forma este de obicei sferică, dar poate fi și cilindrică, plată (discoidală), sau alte forme. 

Dimensiunea și distribuirea dimensiunii poate fi importantă, de exemplu atunci când este 

necesară traversarea unei membrane celulare (54, 56).  

Un control strict al dimensiunilor medii ale particulelor și o distribuţie limitată a 

dimensiunilor a permis crearea unor sonde fluorescente care emit lunmină, într-o gamă 

largă de lungimi de undă. Acest lucru permite crearea unor biomarkeri cu multe culori bine 

definite (54). 

Mijlocul însuși poate avea mai multe straturi și poate fi multifuncţional, de exemplu 

combinând straturi magnetice și luminiscente, se pot detecta și manipula particulele.  

Particula centrală este adesea protejată de mai multe monostraturi de materiale 

inerte, de exemplu siliciu, sau molecule organice care sunt adsorbite sau chemisorbite la 

suprafaţa particulei. Peste se mai adaugă un strat adiţional de molecule de legare pentru 

a fi funcţional. Aceste molecule de legare sunt liniare și au grupări reactive la ambele 

capete, unul pentru a se atașa de particulă iar celălalt pentru atașarea diverselor grupări 

biocompatibile (anticorpi, fluorofori în funcţie de aplicaţie) (56). 

 
2.2. Materialele magnetice 

 
Familia largă a materialelor controlabile prin câmp magnetic, includ atât nano-, cât 

și micro-particule, nano-structuri (nanotuburi, nanofire), nano-pelicule.  

Pot servi ca exemple (55, 58): 

• ferofluidele (fluidele magnetice),  

• fluidele magnetoreologice,  

• polimerii magnetici,  

• materiale anorganice magnetice,  

• structurile biologice modificate magnetic,  

• particule magnetice cu biomolecule legate (55, 58).  

În multe cazuri materialele composite sensibile magnetic, constau din particule 

magnetice mici (cel mai adesea formate din magnetită, maghemită sau diverse ferite), de 

la scară nanometrică la cea micrometrică, dispersaţi în polimeri, biopolimeri sau matrice 

anorganice.  
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Ca metodă alternativă particulele magnetice pot fi adsorbite pe suprafaţa externă a 

unei particule diamagnetice (nu conţine electroni desperecheaţi și deci nu este atras de 

câmpul magnetic) (54, 55, 58). 

În majoritatea cazurilor s-au dezvoltat nano-/microparticule sintetice sensibile 

magnetic, dar s-au produs cu succes și particule magnetice biologice (magnetozomi produși 

de o bacterie magnetotactică) care au fost utilizaţi cu succes în bio-aplicaţii (54, 55, 64). 

Pe site-ul clinicaltrials.gov, până în decembrie 2014 au fost înregistrare 1575 de studii 

clinice în domeniul nanomedicinei, din care 1381 au fost pentru terapia antineoplazică (71). 

În iunie 2015 pe același site se găsesc 1587 de studii clinice în domeniul nanomedicinei din 

care 1355 pentru terapie antineoplazică (tabelul 2.2 și figura 2.1), dispersate în diferite 

zone geografice ale globului (99). 

Tabelul 2.2 
Numărul studiilor clinice cu localizare pe regiuni geografice (99) 

 
 

 

 

Figura 2.1. Harta numărului de studii clinice antineoplazice (99) 

 
2.3. Modul de acţiune al nanoparticulelor 

 
Lipsa livrării/transportării selective a agenţilor antineoplazici la nivel tumoral și 

implicit expunerea sistemică ridicată la aceste substanţe toxice duce la toxicitate în 

ţesuturi sănătoase, ceea ce impune o limitare a dozelor.  

Deci transportarea localizată a agenţilor neoplazici este foarte importantă pentru a 

reduce toxicitatea și a crește eficacitatea, de aceea dezvoltarea nanotehnologiei este 

importantă (71). 

Nanotransportorii sunt de ordinul nanometrilor, raportul suprafaţă/volum este mare 

iar materialele din care se fabrică au caracteristici fizico-chimice favorabile. Au 

posibilitatea de a îmbunătăţii atât farmacocinetica cât și farmacodinamica substanţelor 

Regiunea Numărul 
studiilor 

În total 1355 
Africa 35 

America centrală 60 
Asia de est 86 
      Japonia 11 

Europa 421 
Orientul mijlociu 43 
America de nord 880 

     Canada 153 
     Mexic 15 

     Statele unite 857 
Asia de nord 35 

Pacificul 97 
America de sud 40 

Asia de sud 14 
Asia de sud-est 24 
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medicamentoase. Atașarea de nano-transportori crește stabilitatea in vivo a acestora și 

timpul de circulaţie, și permite eliberarea lor condiţionată la locul de acţiune dorit prin 

acumularea preferenţială în tumori, astfel modificând biodistribuirea acestora. Acest 

fenomen se descrie ca efectul de permeabilitate și retenţie îmbunătăţit (17, 71). 

Nanoparticulele corect formulate se sustrag filtrarii renale de 5 nm, astfel ele se 

menţin mai mult în circulaţia sanguină, deci pot interacţiona mai îndelungat cu ţesuturile 

tumorale. Cele care trec de filtrarea renală pot fi opsonizate și fagocitate, aceste două 

mecanisme fiinde următoarele în procesul de clearance al particulelor străine din organism 

(17, 32, 51). 

Diferit de vasele sanguine normale, cele tumorale au o permeabilitate crescută faţă 

de macromolecule și nanoparticule, iar drenajul limfatic este aproape inexistent, 

caracteristici care duc la acumularea nanoparticulelor în tumori (17, 32, 51). 

Pe de altă parte medicamentele cu greutate moleculară mică difuzează non-selectiv 

prin endoteliul vascular normal, ceea ce duce la afectarea ţesuturilor sănătoase, chiar daca 

doza utilizată este cea terapeutică (17, 32, 51). 

Nanomedicina se bazează pe ipoteza efectului de permeabilitate și retenţie 

îmbunătăţită, iar tumorile cu permeabilitate mare sunt susceptibile pentru astfel de 

terapie. Astfel se realizează o acumulare de substanţe terapeutice localizate tumoral, ceea 

ce reduce efectele secundare ale acestora (17, 32, 51). 

Se poate considera că există trei faze ale transportului de medicamente prin 

nanoparticule (17, 32):  

1 – circulaţia sistemică și interacţiunea cu sistemul reticuloendotelial, 

2 – extravazarea și pătrunderea în tumori și  

3 – interacţiunea cu celulele ţintă (17, 32). 

Prima fază a transportului include circulaţia sistemică și interacţiunea 

nanoparticulelor cu sistemul reticuloendotelial (17, 51).  

Particulele care nu pot fi distruse prin fagocitoză vor fi sechestrate în sistemul 

reticuloendotelial. Sistemul reticuloendotelial se referă la sistemul de macrofage din ficat, 

splină și măduva osoasă, dar cu privire la clearance-ul nanoparticulelor ficatul și splina sunt 

cele mai active (17, 51).  

Macrofagele sunt celule fagocitare și vor recunoaște și distruge particulele care 

prezintă opsonine adsorbite pe nanoparticule. Opsoninele reprezintă oricare componentă 

din serul sanguin care ajută la recunoașterea particulelor în procesul de fagocitoză.  

Nanoparticulele cu timp de circulaţie scăzut prezintă de obicei asimilare tumorală și 

eficacitate scăzută (17, 51).  
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Pentru ca o nanoparticulă să aibe timp de circulaţie prelungit trebuie sa aibe minim 

5,5 nm pentru a ocoli filtrarea renală. O a doua limită este impusă de filtrarea hepatică, 

deoarece endoteliul vascular prezintă spaţii de 50-100 nm, deci particulele sub 50 nm vor 

interacţiona cu hepatocitele.  

Limita superioară pentru dimensiune este influenţată de asimilarea în tumori și 

filtrarea splenică, spaţiile endoteliului vascular tumoral fiind de 400-600 de microni (39). 

Liu și colab. (41) au investigat biodisponibilitatea unor lipozomi cu dimensiunea între 30-

400 nm.  

La patru ore de la injectare lipozomii între 100-200 nm s-au concentrat de 4 ori mai 

mult în tumori decât lipozomii sub 50 nm sau cei de peste 300 nm (41).  

Particulele sub 50 nm s-au cantonat cu precădere în ficat, iar cele de peste 300 nm 

s-au cantonat în splină (17, 32, 41, 51).  

Hrkach și colab. (25) au stiudiat nanoparticule între 28-224 nm, după care au selectat 

o formulare principală care era de dimensiunea de 100 nm. În general particulele de 

aproximativ 100 nm în diametru tind să reprezinte intervalul optim pentru a manifesta 

efectul de permeabilitate și retenţie îmbunătăţit în tumori (17, 25).  

Hui Li Ma și col. (42) au arătat că nanoparticulele Fe3O4 injectate intravenos la 

șobolani se acumulează în proporţie de 80% în ficat, 10 % în splină, 2 % în rinichi și restul în 

plămâni și inimă, după o durată de maxim 24 de ore. S-au efectuat preparate histologice, 

coloraţie Pearls, din ficat și splină pentru evidenţierea particulelor de fier. Acestea s-au 

localizat în celule Kupfer, în foliculii și în pulpa splenică, chiar și la 336 de ore după 

injectare (39, 42).  

Potenţialul zeta sau potenţialul electrocinetic este rezultatul acumulării de sarcini 

electrice la interfaţa solid/lichid (109). Măsurarea potenţialului zeta prezice stabilitatea 

suspensilor de particule sau tendinţa lor de a se aglomera (109). este un factor fizic care 

influenţează farmacocinetica și biodistribuţia.  

Particulele cu potenţial zeta negativ (sub 10 mV) manifestă asimilare crescută în 

sistemul reticuloendotelial, iar cele cu potenţial pozitiv (peste 10 mV) vor induce agregarea 

proteinelor serice. Nanoparticulele neutre (±10 mV) manifestă cea mai slabă acumulare în 

sistemul reticuloendotelial și cea mai lungă circulaţie plasmatică (17, 26, 51). 

A doua fază a transportului nanoparticulelor este extravazarea din circulaţia sanguină 

și retenţia în ţesutul tumoral. Acest proces este mai evident la tumorile cu permeabilitate 

crescută și cu lipsa drenajului limfatic (17, 32).  

Vasele tumorale sunt imature, haotic ramificate și dilatate, de multe ori fiind 

hiperpermeabile chiar și pentru molecule mari. În cazul ţesuturilor normale nanoparticulele 

din circulaţie nu pot extravaza din vasele sanguine normale, deci nu se vor acumula în 
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acestea. Nanoparticulele cu timp de circulaţie sanguină mare au posibilitatea de a se 

acumula progresiv în tumorile cu vascularizaţie bine reprezentată (17, 32). 

Dimensiunea optimă a nanoparticulei pentru a ocoli filtrarea renală, hepatică și 

splenică este de ±100 nm (17, 32).  

Nanoparticulele extravazate în ţesutul tumoral se confruntă cu o altă barieră 

constând din: 

•••• presiunea înaltă a lichidului interstiţial, 

•••• ţesutul stromal dens și 

•••• interacţiunea complexă dintre macrofage, fibroblaste și celulele tumorale. 

Vascularizaţia tumorală este foarte neregulată, cu distribuţie morfologică heterogenă 

și permeabilitate și perfuzie sanguină neregulată. Periferia tumorală este mai bine 

perfuzată, dar comparativ cu centrul tumorii permeabilitatea vasculară e mai scăzută (17). 

Din cercetările lui Yuan și col. (74) și Lee și col. (36) a reieșit că acumularea 

nanoparticulelor și distribuirea acestora a avut loc în principal în zona tumorală periferică 

bine perfuzată, sugerând că factorul limitant pentru penetrarea tumorală a 

nanoparticulelor este mai degrabă perfuzia tumorală decât permeabilitatea (17 36, 74). 

Vascularizaţia tumorală este adesea permeabilă pentru nanoparticule, dar după 

extravazarea din spaţiul vascular în cel interstiţial, datorită permeabilităţii anormale a 

vaselor limfatice sau lipsei acestora, a fibrozelor intrestiţiale și a compresiei celulelor 

tumorale în multiplicare, acestea întâlnesc adesea o presiune crescută a lichidului 

interstiţial (peste 60 mm Hg) ceea ce încetinește sau oprește diseminarea intra-tumorală a 

acestora (17, 32).  

Celulele canceroase sunt înconjurate de:  

•••• membrană bazală,  

•••• fibroblaste,  

•••• celule ale sistemului imunitar și  

•••• un matrix extracelular, care împreună formează stroma tumorală.  

Stroma reprezintă fracţiunea dominantă a mesei tumorale totale.  

Fibroblastele tumorale sunt neregulate, proliferează continuu și nu îmbătrânesc. 

Acestea reprezintă o barieră în calea fluxului lichidului interstiţial și împiedică difuziunea 

nanoparticulelor, prin masa tumorală (17). 

Macrofagele asociate tumorilor (TAM – tumor associated macrophage) pot fi mijloace 

de diseminare a nanoparticulelor în tumori. S-a arătat că acestea încorporează/asimilează 

nanoparticulele cantonate la periferia tumorală și sunt capabile să le disemineze până în 

centrul tumoral (17, 51).  
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Alţi factori implicaţi în diseminarea intratumorală a nanoparticulelor sunt: 

dimensiunea acestora și potenţialul zeta.  

Lee și col. (35) au demonstrat că extravazarea particulelor de 25 nm din patul 

vascular a fost dublă faţă de cele de peste 60 nm, cele de peste 60 nm fiind blocate în 

reţeau de colagen a tumorii.  

Și particulele de dimensiuni mai mari pot disemina în tumori, dar au nevoie de un 

timp mai îndelungat (17, 35, 36). Particulele cu potenţial zeta neutru ± 10 mV au disemimat 

la o distanţă de 3 ori mai mare și mai omogen decât nanoparticulele cu potenţial negativ 

sau pozitiv (17, 51). 

Din masa tumorală, nanoparticule vor fi internalizate de celule tumorale prin 

endocitoză. Există două mecanisme de endocitoză prin care celulele asmilează particulele: 

fagocitoza și pinocitoza, aceasta fiind a treia fază a transportului (17, 32).  

Particulele mai mari de 1µm sunt în general internalizate prin fagocitoză (de către 

macrofage, neutrofile, celule dendritice). Mecanismul relevant pentru asimilarea 

nanoparticulelor este pinocitoza, dimensiunea particulelor fiind cuprinsă între 40-200 nm 

(in vitro). Nanoparticulele au acţiune și asupra metabolismului celular.  

S-a constatat apariţia stresului oxidativ ceea ce a dus la instabilitate genomică. S-a 

mai constatat acumularea de autofagozomi și deteriorarea lizozomilor (17, 32). 

Pe lângă deteriorarea lizozomilor, nanoparticulele mai afectează și mitocondriile, 

reticulul endoplasmatic și aparatul Golgi, ceea ce duce la afectarea metabolismului celular 

și implicit a viabilităţii celulare (17, 32). 

 
2.4. Progresele recente 

 
Particulele sensibile magnetic au deja multe aplicaţii stabilite sau potenţiale în 

variate domenii din bio-știinţe, biotehnologie și tehnologiile mediului înconjurător (54, 55). 

Aplicaţiile referitoare la biomedicină sunt bazate în special pe utilizarea unor 

proprietăţi selectate, cum ar fi: separarea magnetică, targetingul (ţintirea) magnetică, 

producerea de căldură, creșterea contrastului MRI. Proprietăţile magnetice a asemenea 

materiale au permis utilizarea lor în numeroase domenii (54, 55): 

• nano-/microparticulele pot fi separate din probele complexe utilizând un câmp 

magnetic extern (un separator magnetic, magnet permanent sau un 

electromagnet). Această proprietate este importantă pentru că majoritatea 

materialelor biologice au proprietăţi dia-magnetice care permit separarea 

selectivă eficientă a materialelor magnetice. 

• particulele magnetice pot fi conduse și menţinute la un loc anume utilizând un 

câmp magnetic extern. Supuse unui câmp magnetic alternativ cu frecvenţă înaltă, 
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particulele magnetice, sunt capabile să genereze căldură. Acest fenomen este 

utilizat în special în timpul hipertermiei pe bază de fluide magentice în 

tratamentul cancerului de exemplu. 

• Nanoparticulele de oxid de fier magnetic generează un contrast T2 negativ în 

timpul RMN-ului, au rol de agent de contrast.Acestea pot fi utilizate pentru 

modificarea diamagnetică a materialelor biologice (materiale derivate din celule 

sau plante), polimeri organici și materiale organice, pentru etichetarea magnetică 

a compușilor biologici activi (anticorpi, enzime, aptameri) (54, 55). 
 

Diagnoza medicală și transportul adecvat și eficient al medicaţiei sunt domeniile 

medicale unde particulele nanometrice și-au găsit deja aplicaţii practice. Sunt multe alte 

propuneri interesante pentru utilizarea instrumentelor nanomecanice în domeniul 

cercetărilor medicale și practică clinică (24). 

Nanodispozitivele din știinţele medicale ar putea înlocui celule, care funcţionează 

defectiv sau necorespunzător, de exemplu respirocitele propuse de Freitas (19).  

Aceste eritrocite artificiale teoretic sunt capabile să furnizeze (asigure) oxigen mai 

eficient decât un eritrocit natural. Ar putea înlocui celulele roșii defecte din circulaţia 

sanguină. Aplicaţiile respirocitelor ar putea include înlocuitori de transfuzii de sânge, 

tratamentul parţial al anemiei, probleme neonatale/prenatale și tulburări pulmonare (24). 

Nanodispozitivele ar putea administra medicamente direct în corpul pacientului.  

Asemenea nanostructuri ar putea transporta medicamente în locuri bine determinate, 

realizând un tratament mai precis. Mecanisme similare cu „arme” specifice ar putea fi 

utilizate pentru îndepărtarea obstacolelor din sistemul circulator sau în identificarea și 

distrugerea celulelor tumorale. Nanoroboţii care funcţionează în corp, ar putea monitoriza 

nivelul diferiţilor compuși și înregistra informaţia într-o memorie internă. Pot fi utilizaţi 

rapid în examinarea unui anumit ţesut, prin controlarea caracteristicilor biochimice, 

biomecanice și histometrice ale acestuia (19, 24).  

Biotehnologia își extinde sfera și eficacitatea privind opţiunile tratamentelor 

disponibile din nanomateriale. Nanotehnologia moleculară va dezvolta eficacitatea, 

confortul și viteza viitoarelor tratamente medicale și în acelaș timp le va scădea 

semnificativ riscul, costul și invazivitatea (24). 

Biotehnologia permite fabricarea personalizată, biofarmaceutică și biotehnologică a 

medicamentelor pentru a învinge problemele asociate cum ar fi solubilitatea slabă, 

stabilitate chimică slabă după administre in vivo și in vitro (perioada de înjumătăţire 

scurtă), biodisponibilitate slabă și potenţiale efecte secundare (24). 

Nanoparticulele transportoare au fost dezvoltate ca o soluţie pentru a depăși 

problemele de transport:  
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• nanocristale de substanţe medicamentoase,  

• nanoparticule solide de lipide (SLN),  

• transportoare lipidice nanostructurate (NLC),  

• nanoparticule din conjugate medicament-lipid (LDC) (24).  

Transportorii (cărăușii) sunt adecvaţi pentru a rezolva problemele de livrare a 

medicamentelor cu solubilitate diferită (24). 

Quantum Dots cu nanoparticule de o culoare specifică, poate oferi o verificare ieftină 

și ușoară, a unei probe de sânge, pentru prezenţa în același timp a diferte virusuri. 

În ceea ce privește cercetarea, capacitatea de a eticheta mai multe biomolecule, 

atât în exteriorul cât și în interiorul celulei, ar putea permite cercetătorilor să vadă 

schimbări celulare complexe și evenimente asociate cu boala, furnizând indicii valoroase 

pentru dezvoltarea viitoarelor produse farmaceutice și terapeutice (24). 

Prima nanosită artificială cu porţi voltaice a fost fabricată de către Martin și col. la 

Colorado State University în 1995 (19, 24).  

Membrana lui Martin conţine o matrice din nanotubi cilindrici de aur cu diametrul de 

1,6 nm. Când tubii sunt încărcaţi pozitiv, sunt excluși ionii pozitivi și pot trece cei negativi, 

iar când membrana primește voltaj negativ, pot trece doar cei pozitivi.  

Pentru a obţine un nanodispozitiv similar, dar cu specificitate moleculară 

semnificativă, ar putea combina porţile voltaice cu dimensiunile și forma porilor pentru a 

obţine control asupra ionilor transportaţi (19, 55). 

Domeniul multidisciplinar al aplicaţiilor nanotehnologice pentru descoperirea de noi 

molecule și manipularea celor disponibile în mod natural, ar putea fi orbitoare în 

potenţialul său de a îmbunătăţi îngrijirea sănătăţii.  

Pe viitor, ne putem imagina o lume în care nanodispozitivele medicale sunt 

implantate în mod curent sau chiar injecta în circulaţia sanguină pentru a monitoriza 

sănătatea și a participa automat în repararea sistemelor care au deviat de la funcţionarea 

normală (19, 55).  

Avansarea continuă în domeniul nanobiotehnologiei biomedicale este stabilirea și 

colaborarea grupurilor de cercetare din domeniile complementare (19, 24, 55).  

Asemenea colaborări trebuie menţinute nu doar la nivelul domeniilor de specialitate 

ci și la nivel internaţional. Ar trebui menţionat faptul că nanotehnologia insăși nu este o 

disciplină unică în curs de dezvoltare ci mai degrabă un punct de întâlnire al știinţelor 

tradiţionale cum ar fi chimia, fizica, biologia pentru a aduce împreună cunoștinţe colective 

și expertiza necesară dezvoltării acestei noi tehnologii.  

Tabelul 2.3 oferă o privire de ansamblu asupra acestui domeniu cu expansiune rapidă 

(19). 
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Tabelul 2.3 
 
 

Lista aplicabilitatea nanotehnologiei în știinţele biomedicale (după Freitas Jr., 2004)(19). 
 

Nano-aplicaţii 

Biodetectarea patogenilor Detectarea proteinelor 
Cercetarea structurii ADN-ului Ingineria ţesuturilor 

Distrugerea prin căldură a tumorilor (hipertermia) Studii fagocinetice 
Intensificarea contrastului MRI Separarea și purificarea biomoleculelor și celulelor 
Markeri biologici fluorescenţi Transportul de medicamentente și gene 

Celule artificiale Construcţia de proteine pentru transportul eficient 
de electroni, sau cu proprietăţi mecanice 

Biosenzori Nanobiomotori 
Biomineralizare Nanorobotică 

 

În tabelul 2.4 se regăsesc câteva domenii de aplicare ale nanotehnologiei (24).  
 

Tabelul 2.4 
 

Aplicabilitatea nanotehnologiei (după: Herbert Ernest și Rahul Shetty, 2005) (24). 
 

Nanomateriale brute Simulare și diagnostic celular Cercetare biologica 
Învelișul nanoparticulelor Chip-uri celulare Nanobiologie 
Materiale nanocristaline Simulatoare celulare Nanoștiiţa în știinţele vieţii 

Materiale nanostructurate Manipulare ADN, secvenţializare, 
diagnostic Transportul medicamentelor 

Peptide ciclice Testări genetice Descoperirea de medicamente 
Dendrimere Micro-matrice ADN Biofarmaceutice 
Agenţi detoxifianţi Secvenţiere ADN ultra-rapidă Încapsularea de medicamente 
Fulerene Manipulare și control ADN Medicamente ”inteligente” Transportori de medicamente 
Nanoparticule pt. Scanare MRI Instrumente și diagnosticare Medicină moleculară 
Nano-coduri de bare Sisteme de detectare bacteriană Terapie genetică 
Nano-emulsii Bio-chip-uri Farmacogenomice Nano-fibre Imagistică biomoleculară 
Nano-particule Biosenzori și biodetectare Enzime artificiale și controlul lor 
Nanoshell Aplicaţii de diagnostic și apărare Manipularea și controlul enzimelor Nano-tubi de carbon Roboţi de endoscopie și microscopie 
Nano-tubi noncarbon Senzori bazaţi pe fulerene Nanoterapeutice 
”puncte cuantice”  
(quantum dots) 

Imagistică Nano-antibacteriene / antivirale 
Laborator pe un chip Farmaceutice bazate pe fulerene 

Locuriartificiale de fixare Monitorizare Terapie fotodinamică 
Anticorpi artificiali Nanosenzori Radiofarmaceutice Enzime artificiale 
Receptori artificiali Micro-matricea proteinelor Nano-dispozitive primitive 

Polimeri imprimaţi molecular Scanare microscopică prin sondare Tecto-dendrimere 
Nanoplatforme dinamice ”nanozomi”

Controlul suprafeţelor Dispozitive intracelulare Celule și lipozomi artificiali 

Adezivi de suprafaţă artificiali 
Analize (teste) intracelulare Miceliile polimerice Biocomputere intracelulare 
Senzori/reporteri intracelulari Biotehnologie și biorobotică 

Suprafeţe biocompatibile Implante în celule Terapia virală biologică 

Suprimarea biofilmului Micro-Electromechanical Systems 
(BioMEMS) Hibrizi bazaţi pe viruși 

Suprafeţe prelucrate Materiale și instrumente implantabile Celule stem și clonarea 
Suprafeţe model BioMEMS, chip-uri, și electrozi implant Ingineria ţesuturilor 

Înveliș filmat 
Protetică MEMS/nanomateriale Organe artificiale 
Ajutoare senzoriale (retină artificială) Nanobiotehnologia 
Micromatrice Biorobotică și bioboţi Nanopori Senzori bazaţi pe micro-structuri 

Imunoizolare Microfluide Nanorobotică 
Site și canale moleculare Micro-ace Nanoroboţi și dispozitive ADN 
Membrane nanofiltrante MEMS medical Nanoroboţi bazaţi pe diamante 
Nanopori Instrumente chirurgicale MEMS Dispozitive de reparare a celulei Separare 
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Abilitatea de a structura materiale și dispozitive la nivel molecular aduce beneficii 

imediate și va revoluţiona cercetarea și practica medicală (19). 

Argumentele care sunt în favoarea dezvoltării nanoterapiei antitumorale ar fi (71): 

1. nanoparticulele ar putea rezolva problemele de solubilitate ale unor compuși 

antineoplazici, hidrosolubilitatea scăzută limitează biodisponibilitatea substanţei; 

2. nanotransportorii pot proteja agentul antineoplazic de biodegradare sau excreţie, 

influenţând farmacocinetica și biodisponibilitatea acestuia; 

3. nanotehnologia poate îmbunătăţi distribuţia și localizarea agenţilor antitumorali, 

acestea fiind influenţate de proprietăţile fizico-chimice ale nanoparticulelor și de 

natura tumorii, utilizând atât metode pasive cât și active de ţintire tumorală; 

4. nanotransportorii pot elibera substanţa activă la locul dorit prin acţiunea unor 

stimuli, de exemplu nanoparticule cu sensibilitate de pH. Stimulii se pot divide în 

interni (stimuli fiziologici sau chimici interni: pH, reacţii redox, stres metabolic) și 

externi (temperatură, lumină, ultrasunete, câmp magnetic sau electric) 

5. nanomedicina cu eliberarea substanţelor active localizat, poate reduce rezistenţa 

tumorilor la medicaţia antineoplazică, prin acumulare specifică în celulele 

tumorale (71). 

 
2.5. Aplicaţiile de interes dermato-medical ale nanoparticulelor  

 
Radiaţiile ultraviolete sunt responsabile pentru o gamă largă de efecte acute sau 

cronice asupra pielii. Efectele acute pot fi atât pozitive (sinteza vitaminei D) cât și negative 

(eritemul solar). Efectele cronice includ foto-îmbătrânirea și foto-carcinogeneza indusă de 

producerea imunosupresiei și mutaţiei celulelor epiteliale (47).  

Marea majoritate a carcinomului scvamocelular epidermal prezintă mutaţii induse de 

UV, și aproximativ jumătate din carcinoamele celulelor bazale.  

Cremele de protecţie solară pot fi catalogate ca anorganice (dioxid de titan și oxid 

de zinc) și organice (etil-hexil-metoxicinamat, etil-hexil-triazona, decil-glucozida). Cele 

organice se mai pot clasifica în substanţe cu spectru anti-UVA, anti-UVB sau spectru larg 

(47). 

Leite-Silva și col. în 2013 (38) au studiat penetrabilitatea nanoparticulelor de oxid de 

zinc în piele. Nanoparticulele folosite în studiu fiind similare celor folosite pentru cremele 

tip ecran solar (38). Acestea au o utilizare frecventă deoarece transmit, reflectă și 

împrăștie lumina vizibilă a spectrului solar și în același timp absorb și radiaţii din spectrul 

UV (UVB 290-320 nm, UVA 320-400 nm). În studiu s-au utilizat nanoparticule comerciale de 

oxid de zinc, Z-COTE și Z-COTE HP1. Primul amfifil și se încorporează bine în formulări pe 
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bază de apă, iar cel de al doilea este hidrofob, este acoperit cu un strat de silicon, și se 

pretează pentru formulările uleioase. Ambele forme au dimensiuni sub 200 nm (38).  

În experiment s-au utilizat trei formulări: gel, emulsie ulei/apă și emulsie apă/ulei 

pentru ambele forme de oxid de zinc. Formulările s-au aplicat la suprafaţa pielii într-o doză 

de 2mg/cm2 prin masaj local timp de 20 secunde, evaluarea efectelor s-a efectuat după 4 

și 6 ore. În urma studiului s-a constatat ambele forme de oxid de zinc s-au localizat cu 

predominanţă în stratul cornos și în foliculii pielii, ceea ce a permis o penetrare mai adâncă 

în epidermă, chiar până în stratul granular (figura 2.2.).  

Nanoparticulele acoperite cu silicon au penetrat pielea în procent mai mare, dar 

acestea au avut o dimensiune medie mai mică (sub 30 nm) și stratul hidrofob a facilitat 

trecerea prin matrixul lipidic al pielii. Chiar dacă s-a constatat in vitro că nanoparticulele 

de oxid de zinc induc citotoxicitate, stres oxidativ, deteriorarea ADN-ului și a 

metabolismului celular, aceste fenomene nu au fost constatate la aplicările in vivo (38, 

59). 

 
Figura 2.2. Imagine histologică piele (coloraţie hematoxilină) Metoda de colorare permite evidenţierea 

nucleiilor din epiderma viabilă (VE) și unele celule din dermă (D), nanoparticule se observă ca o depunere 
maronie între celulele stratului cornos (SC), și mai puţin vizibil (în pătratele galebene) între celulele stratului 

granular (90) 

 
Wu și col. în 2015 (72) au studiat capacitatea de protecţie a nanoparticulelor de dioxid 

de titan, oxid de zinc și a nanodiamantelor (de 5 și 100 nm) în filme protectoare. Toate 

formulările au avut efecte de protecţie, reducând radiaţiile UVB la o intensitate sigură de 

UVI sub 2 (UVI= UV index, definit de Organizaţia Mondială a sănătăţii), la o concentraţie de 

2 mg/cm2. 

Valorile indexului UV (figura 2.3.) cresc de la 0 în sus, cu cât mai mare valoarea UVI 

cu atât mai mare potenţialul dăunător asupra pielii și ochilor, și are nevoie de timp de 
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acţionare mai scurt (96). Dioxidul de titan a avut o eficacitate de blocare a UVB de 99%, 

oxidul de zinc de 94%, iar nano-diamantele de 90%, dar la o concentraţie de 1 mg/cm2, 

nanodiamantele au avut eficacitate mai bună (72). 

Mai departe au investigat capacitatea protectoare a acestor formulări asupra 

culturilor celulare de cheratinocite HaCaT și de fibroblaste de șoarec (MEFs) expuse la UVB 

cu valoare UVI = 6 și timp de expunere 10 minute. Rezultatele cele mai bune pentru 

protecţie au avut nanodiamantele de 100 nm. Formulării au avut efect de protecţie adecvat 

la concentraţia de 2mg/cm2, celulele prezentând o viabilitate de 82%. La concentraţia de 

3mg/cm2 nu s-au observat diferenţe considerabile între dioxidul de titan și nano-diamante. 

Dioxidul de titan cu nanodimensiuni de aproximativ 100 nm blochează cu succes radiaţiile 

UVA și UVB, iar la o dimensiune de 50 nm crește protecţia faţă de UVB dar scade cea faţă 

de UVA (72). 

 
Figura 2.3. Valorile indexului UV (96). 

 
Pielea s-a dovedit a fi permeabilă pentru unele nanoparticule cu diverse proprietăţi 

chimice și poate servi ca poartă de intrare pentru unele substanţe terapeutice pentru a 

avea efecte localizate sau generalizate (75). 

Nanoparticulele trebuie să fie hidrosolubile și să aibă citotoxicitate scăzută ca să 

poată funcţiona ca „sonde” biocompatibile. Diverse tipuri de nanoparticule au fost aplicate 

topic pentru a determina gradul de penetrare ale acestora. Nanoparticulele de maghemită 

de 5,9 nm au diseminat prin foliculul pilos și prin stratul cornos al epidermei, sugerând că 

ar putea traversa bariera dermală (4, 75). 

Oxidul de zinc microfin cu o dimensiune medie de 80 nm și aglomeratele de dioxid 

de titan de 160 nm nu au diseminat prin stratul cornos, studiu efectuat in vitro pe piele 

porcină (22, 75). Totuși aplicările topice de oxid de zinc micronizate de 26-30 nm, din unele 

creme de protecţie solară (sun-screen), au arătat apariţia nanoparticulelor în straturile 

superficiale ale stratului cornos (75). 

Shim și col. în 2004 (61), au arătat că nanoparticulele polimerice de aproximativ 40 

nm, pot penetra epiderma porcilor de guinea după 12 ore (61, 75). 

Utilizarea luminii ca stimul extern pentru eliberarea substanţelor antineoplazice sau 

pentru activarea nanoparticulelor este o metodă simplă de aplicat, cu control spaţial precis 
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și biocompatibil. Sursele de lumină includ ultravioletele sau cele din spectrul aproape 

infraroșu, cu cât mai lungă unda de lumină cu atât penetrează mai adânc în ţesut (figura 

2.4.) (71). Câmpurile magnetice și electrice acţionează asupra nanoparticulelor anorganice 

și paramagnetice (nanoparticule de oxid de fier). Nanoparticulele pot fi astfel ghidate spre 

neoplasm realizându-se astfel acumularea acestora și realizarea unei hipertermii localizate 

(71). 

 
Figura 2.4. Penetrarea luminii prin piele (76). 

 
Nanoparticulele anorganice sunt utilizate pentru o varietate de aplicaţii atât pentru 

tratament (hipertermie, nanoterapie medicamentoasă localizată) cât și pentru imagistica 

tumorală (MRI – imagistică prin rezonanţă magnetică). 

Nanoparticulele de oxid de fier sunt utilizate cu precădere în diagnostic imagistic, 

MRI- rezonanţă magentică, și terapie.  

NanoTherm este o dispersie coloidală apoasă de nanoparticule de oxid de fier, care 

injectat intratumoral ajută la ablaţia termică a tumorii, prin aplicarea unui câmp magnetic 

(hipertermie magnetică). Plasarea particulelor de oxid de fier superparamagnetice sub un 

câmp magnetic, permite transferarea energiei magnetice spre particule sub formă de 

căldură, ceea ce duce la creșterea temperaturii tumorale, și distrugerea celulelor tumorale 

prin hipertermie. Beneficiul terapiei hipertermice este dat de posibilitatea localizării razei 

de acţiune, și astfel distrucţiile tisulare se pot concentra doar pe ţesutul neoplazic 

neafectând ţesuturile sănătoase. Nanoparticulele de oxid de hafniu sunt în studiu ca 

radiosensibilizatori în tratamentul sarcoamelor. 
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Nanoparticulele magnetizabile în combinaţie cu un câmp magnetic sau cu un implant 

magnetic pot orienta particulele la locul de acţiune dorit, astfel asigurându-se acumularea 

controlată a acestora (63, 71). 

Nanoparticulele magnetice compuse din derivaţi de fier au potenţiale aplicaţii în 

transportul substanţelor prin piele, cele sub 10 nm fiind capabile să traverseze epiderma 

până la nivelul stratului granular (63). Un potenţial candidat în nanomedicină, aplicaţii în 

tratamentul cancerului, sunt nanoparticulele de aur (figura 2.5.) care au o istorie lungă în 

aplicaţii medicale pentru tratarea artritelor, epilepsiei sau a afecţiunilor reumatice. 

Introducerea nanoparticulelor plasmonice de aur poate fi de ajutor în diagnosticarea 

cancerului și în aplicarea tratamentului fototermic, datorită proprietăţilor optice ale 

acestei particule (26, 32, 77, 78). Cele mai sensibile la acţiunea nanoparticulelor de aur 

sunt fibroblastele ţesutului conjunctiv, celulele epiteliale, macrofagele și melanoamele.  

Nanoparticulele plasmonice sunt particule care pot interacţiona cu radiaţii 

electromagnetice de lungimi de undă mult mai mari decât particula, datorită naturii lor de 

interfaţă de metal dielectric între mediu și particulă, spre deosebire de un metal obișnuit 

unde limita maximă a lungimii de undă care poate ineracţiona cu acesta depinde de 

dimensiunea materialului. Pe lângă acest fapt lumina absorbită de aceste particule este 

convertită în căldură prin procese nonradiative (26, 32, 77, 78). 

Rezonanţa plasmonică de suprafaţă este oscilaţia rezonantă a electronilor de la 

interfaţa dintre un material cu permitivitate negativă și pozitivă, stimulat de lumină. 

Condiţia de rezonanţă se stabilește când frecvenţa fotonilor incidenţi se potrivește cu 

frecvenţa naturală a electronilor de suprafaţă, care oscilează împotriva forţelor de revenire 

a nucleului pozitiv. Această rezonanţă este la baza multor instrumente standard de 

măsurare a absorbţiei, fiind și principiul fundamental din spatele mai multor aplicaţii cu 

biosenzori bazaţi pe culor – detecţia optică a celulelor canceroase (26, 32, 78).  

Nanoparticulele de aur au o absorbanţă UV de 520 nm, și în funcţie de dimensiunea 

lor, emit culoarea roșie sau albastră. Nanoparticulele de aur de 30-100 nm în diametru 

permit detecţia optică a celulelor chiar și cu ajutorul unui microscop comercial cu câmp 

întunecat iluminat (26, 32, 78).  

Nanoparticulele de aur pot transforma lumina absorbită în căldură prin procese non-

radiative. Transformarea energiei incepe prin pierderea rapidă a electronilor excitaţi prin 

coliziunea electro-electron ducând la formarea de electroni încălziţi până la 1000 de K 

(kelvin, 310 K-36,8 o C). Apoi electronii transmit energia fotonilor prin interacţiuni electron-

foton, rezultând o reţea fierbinte (cu temperatură ridicată) de câteva zeci de grade.  

Procesul de relaxare electron-foton este independent de forma și dimensiunea 

plasmonului. În funcţie de nivelul de energie conţinut apare următorul proces: reţeaua își 
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reduce temperatura pasând căldura în mediul înconjurător prin relaxarea foton-foton (26, 

32, 63). Acest proces duce la încălzirea mediului înconjurător. Acestă conversie și disipare 

rapidă a energiei poate fi utilizată pentru suficienta încălzire a celulelor canceroase 

adsorbite fizic sau chimic pe nanoparticule. Pentru eliberarea ecestei energii se utilizează 

lumină cu o lungime de undă care se suprapune maxim cu banda de absorbţie a rezonanţei 

plasmonice de suprafaţă a nanoparticulei (26, 32, 63). 

 

Figura 2.5. Nanostructuri plasmonice de aur: a) nanosfere, b) nanocilindri; c) nanopiramide; d) nanocilindri 
de Au cu înveliș de Ag; e) nanocilindri; f) nanocapsule de oxid de siliciu/aur; g) nanocupe; h) nanostele de 
oxid de siliciu/aur; i) particule tetraedrice și octoedrice de aur; j) nanocuburi de Au; k) cuburi de argint 

învelite în aur; l) semilune de Au (63) 
 
Alte două fenomene care pot avea loc sunt topirea particulei sub influenţa căldurii 

emanate sau ablaţia acesteia. Pentru a avea succes în terapia anticancer primul fenomen 

trebuie să fie dominant. Acest lucru se poate realiza prin folosirea laserelor cu undă 

continuă, pentru a permite disiparea căldurii din particule în mediul înconjurător (26, 32, 

63). Nanoparticulele de aur absorb lumina de milioane de ori mai mult decât particulele de 

colorant utilizate in mod normal pentru terapia fototermală, aproape 100% din lumina 

absorbită fiind transformată în căldură prin procesele nonradiative (26, 32, 63). 

Aceste particule sunt fotostabile și biocompatibile, datorită acestor proprietăţi sunt 

considerate a fi o nouă generaţie de agenţi fototermali de contrast pentru terapia 

fototermală. Terapia fototermală utilizează energia fotonică transformată în căldură 

suficientă pentru a induce deteriorare celulară prin hipertermie, coagulare sau evaporare. 

Terapia fototermală utilizează nanoparticule sferice excitate prin lasere pulsatile fiindcă 

acestea se absorb în spectrul rezonanţei plasmonice de suprafaţă a particulei.  
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Acest procedeu este utilizabil doar în regiunile superficiale ale corpului, fiind acceptabil 

pentru tumorile superficiale cum sunt cele de piele. Utilizarea laserelor pulsatile permite 

o acţiune controlabilă și localizabilă de nivelul nanometrilor, în funcţie de durata pulsaţiei 

și dimensiunea particulelor utilizate ca agenţi sensibilizatori. Acest lucru face metoda 

utilizabilă pt. tumori de dimensiuni mici și pentru cele metastatice localizate (26, 32, 63). 

Noha Nafee și col. (46) au studiat efectul nanoparticulelor cu hipericină asupra 

vindecării plăgilor infectate cu Stafilococcus aureus. Studiul a fost efectuat pe femele de 

șobolani Wistar, împărţite pe trei grupuri Gp I (grupul martor), Gp II- șobolani trataţi topic 

cu hipericina în DMSO (dimetilsulfoxid) și GP III – trataţi cu nanoparticule cu hipericină. 

Regiunea dorsală și laterală a șobolanilor a fost rasă, dezinfectată, apoi s-a realizat 

o plagă circulară cu diametrul de 8 mm, toate manoperele au fost realizate pe animalele 

sedate în prealabil cu tiopental 50 mg/kg. Evoluţia plăgilor s-a urmărit timp de 10 zile.  

În ziua 0 au fost infectate cu S. aureus, iar în ziua 1 au fost trataţi cu Gp I PBS, Gp II 

cu Hiperoconă-DMSO, Gp III cu Np-Hipericină. După aplicarea soluţiilor s-a trecut la 

fotosensibilizarea plăgilor (23,5 J/cm2). În cursul experimentului s-au observat modificările 

morfologice, vindecarea plăgilor, evaluarea microbiologică și rata supravieţuirii. În a 10-a 

zi de la producerea plăgilor, acestea au fost excizate complet și studiate histopatologic 

prin colorarea hematoxilină-eozină și tricrom Masson, pentru evaluarea tesutului de 

granulaţie, a epitelizării și monitorizării formării fibrelor de colagen (46).  

La grupurile II și III s-a observat o reducţie de 20% a plăgii la o zi post tratament, iar 

la grupul martor de 14%, și totuși nu s-a observat o diferenţă semnificativă la sfârșitul celor 

10 zile. La Gp III s-a observat o reducţie de aproximativ 80% a plăgii. Rata de supravietuire 

a fost de 50% pentru Gp I, de75% pentru Gp II și 100% pentru Gp III (46). 

Evaluarea microbiologică s-a realizat pe plăcuţe cu agar, în prima zi post infecţie se 

observă o infecţie puternică, în ziua 3 la Gp II se observă o reducere semnificativă a 

infecţiei, dar până la ziua a 5-a nivelurile dintre Gp II și Gp III s-au egalizat, iar până la ziua 

a 10-a infecţie putea fi considerată dispărută (46). Rezultatele examenului histopatologic 

au arătat că în cazul Gp I epiteliul a fost discontinuu, iar stratul bazal al ţesutului de 

granulaţie afost foarte slab și a fost lipsită de fibre de colagen bine definite. Epitelizarea, 

keratinizarea și maturarea ţesutului de granulaţie la Gp II a arătat tendiţe slabe către 

finalizare și dezvoltare, fibrele de colagen au avut o densitate mai mare, dar au fost mai 

mici decât cele din Gp III. În cazul Gp III epiteliul a fost complet dezvoltat cu keratinizare 

normală atît la marginea cât și în centrul plăgii, remodelarea fibrelor de colagen a fost 

remarcabilă, dar resorbţia ţesutului de granulaţie din centrul plăgii nu s-a realizat complet; 

fibrele de colagen au fost normale ca dimensiune, formă și orientare (din marginea plăgii) 

(46).  
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3. Activitatea onco-dermato-fito-terapeutică a unor plante medicinale 

 
Utilizarea plantelor în scopuri medicinale are o tradiţie de peste o mie de ani la foarte 

multe popoare. Aceste tradiţii s-au menţinut mai ales în ţările mai puţin dezvoltate unde 

medicina nu este la îndemâna tuturor.  

Utilizarea diverselor plante etnofarmacologice a dus de multe ori la dezvoltarea unor 

preparate medicamentoase îmbunătăţite, exemplu alcaloizii din Vinca minor 

(chemoterapicele: vincristina, vinblastina), podofilotoxina din Podophyllum peltatum, 

utilizat în tratamentul negilor de către nativii Americani a dus la dezvoltarea etoposidului 

și teniposidului (chimioterapice). Organizaţia mondială a sănătăţii estimează că 

aproximativ 80% din populaţia utilizează sau a utilizat la un moment dat plante medicinale 

pentru tratarea unor afecţiuni (2, 31, 43, 53). 

Agenţi chimioterapici actuali, cum ar fi agenţii alchilanţi, agenţi care se leagă sau 

întrerup sinteza de ADN, agenţi antimitotici, reușesc reducerea dimensiunii tumorale, dar 

de multe ori nu reușesc eradicarea celuleor tumorale, ceea ce favorizează recurenţa 

acestora. O altă deficineţă a acestora ar fi faptul că utilizarea lor în tratamente de lungă 

durată duce la formarea de noi tumori sau la apariţia rezistenţei.  

De aceea este necesară identificarea de noi produse naturale cu efect de inhibare a 

proliferării tumorale și de inducerea apoptozei celulelor neoplazice, fără a avea efecte 

toxice asupra celulelor sănătoase (73). 

 
3.1. Pătlagina – Plantago spp. 

 
Pătlagina (figura 3.1.a-b) în medicina tradiţională se utilizează ca astringent, siptic 

(astringent pentru ux extern), agent antimicrobian, expectorant, diuretic și demulcent 

(agent mucoprotectiv), are și efecte citotoxice și antioxidante (5, 14, 21, 31, 53). 
 

a b 

Figura 3.1. (a) Plantago major (94); (b) Plantago lanceolata (103). 
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Plantago spp sau pătlagina a fost utilizată încă de milenii în mai multe regiuni pentru 

activitatea sa recunoscută antitumorală, (ex. Insula Paștelui, Mexic, Argentina, Insulele 

Canare, Chile, Venezuela și Panama) (5, 21, 31). 

Cele mai caracteristice componente ale pătlaginei sunt fenolii, mai ales flavonoidele, 

majoritari fiind apigenina, luteolina și luteolin-7-O-β-glucozidul.  

Mecanismul precis responsabil pentru efectul antitumoral al flavonoidelor nu este pe 

deplin elucidat, dar flavonoidele afectează diferite căi metabolice, cum ar fi activarea 

enzimelor glicolitice sau sinteza proteinelor. Efectul citotoxic se poate datora scindării 

ADN-ului, datorită activării topoizomerazei I și II (5, 21, 31). 

Galvez și col.în 2003 (21) au studiat efectele citotoxice ale pătlaginei asupra 

culturilor celulare de adenocarcinom renal uman, adenocarcinom mamar uman și melanom, 

care au fost incubate cu extracte metanolice de Plantago spp. cu concentraţii între 0.025 

µg/ml la 250 µg/ml. S-au urmărit concentraţia necesară pentru a inhiba dezvoltarea 

celulară în proporţie de 50% (GI50), inhibarea totală a dezvoltării celulare (TGI) și moartea 

a 50% din celule (LC50).  

Extractele de Plantago spp. au avut efect, într-o manieră dependentă de doză, asupra 

celulelor de adenocarcinom mamar și melanom, dar înafară de Plantago bellardii, nu au 

avut efect asupra celulelor de adenocarcinom renal.  

Plantago bellardii și Plantago coronopus au fost cele mai citotoxice (GI50= 32 respectiv 

34 µg/ml). Inhibarea totală a dezvoltării celulare pentru melanom s-a realizat pentru: P. 

afra TGI= 238 µg/ml, P. bellardii TGI= 84 µg/ml, P. coronopus TGI=89 µg/ml, P. major 

TGI=112 µg/ml (21). 

Beara și col. în 2012 (5) au studiat activitatea antioxidantă, antiinflamatorie și 

citotoxică a P. lanceolata și P.altissima pe culturi celulare din diverse tumori (carcinom, 

adenocarcinom).  

Rezultatele au arătat că extractele din speciile de pătlagină menţionate au avut un 

efect antioxidant comparabil cu cel al BHT (di-butil-hidroxi-toluen – derivat fenolic utilizat 

ca aditiv alimentar pentru proprietăţile sale antioxidante).  

Activitatea antioxidantă mai marcată a avut P. lanceolata. Rezultatele citotoxicităţii 

pe linii celulare de carcinom și adenocarcinom au arătat o activitate dependentă de doză, 

unde P. laceolata a avut efect mai bun faţă de P. altissima.  

Rezultatele citotoxicităţii s-au realizat în comparaţie cu activitate podofilotoxinei.  

Valorile IC50 (concentraţia necesară pentru a inhiba dezvoltarea a 50% din celule) 

pentru carcinom au fost 262,55 µg/ml pentru P. altissima și 172,33 µg/ml pentru P. 

lanceolata; pentru adenocarcinom mamar 255,16 µg/ml respectiv 142,78 µg/ml; iar pentru 

adenocarcinom de colon 511,99 µg/ml, respectiv 405, 50 µg/ml (5). 
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3.2. Traista ciobanului – Capsella bursa-pastoris 
 

Capsella bursa-pastoris sau traista ciobanului (figura 3.2.a-b) conţine o gamă largă 

de compuși activi: flavonoizi, polipeptide, colină, acetilcolină, histamină, tiramină, acizi 

grași, steroli, acizi organici, aminoacizi (valină, arginină, isoleucină, triptofan, 

fenilalanină, cisteină, lizină, histidină), microelemente (Cu, Pb, Zn, Co, K, Fe, Ca, Na), 

vitamine (A, B1, B2, B3, C) și alţi compuși (2, 14, 34).  

Pe lângă alte efecte farmacologice, traista ciobanului, are efecte antimicrobiale 

(asupra Gram negativilor), antiinflamatoare, antioxidante, cardiovasculare, 

antineoplazice, hepatoprotectoare și sedative (2, 14, 34).  

În China și Japonia s-a utilizat ca diuretic și hemostatic. Ceaiul făcut din planta 

întreagă se utiliza pentru efectele antiscorbutice, astringente, diuretice, hemostatice și 

hipotensive (2, 34). 

a b 
Figura 3.2. Capsella bursa-pastoris (104). 

 
Efectele antitumorale ale extractelor de traista ciobanului pe tumori Ehrlich solide 

se datorează acidului fumaric conţinut de acesta. Șoarecii cărora l-i s-au implantat 

subcutan celule tumorale Ehrlich au fost trataţi cu injecţii intraperitoneale din extractul 

de traista ciobanului (0,14 g/kg/zi).  

Acest tratament a dus la reducerea în proporţie de 50-80% a dezvoltării tumorale, de 

la o greutate tumorală medie de 13,5 g±7,8 la lotul martor la 3,0± 3,1 g la lotul tratat cu 

extract. Tumorile au prezentat multiple focare de necroză neregulate, și infiltraţii cu 

fibroblaste, unele fiind încapsulate, după tratament (2, 34). 

Efectele asupra carcinomului oral au fost studiate prin evaluarea creșterii celulare și 

apoptozei în culturi celulare. Extractul metanolic de traista ciobanului a dus la inhibiţia 

dezvoltării celulare și la inducerea apoptozei, inhibiţie dependentă de concentraţia 

extractului (2, 37). 
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3.3. Turmericul (curcumina) – Cucuma longa 
 

Curcumina e un compus difenolic extras din rizomul de turmeric (Curcuma longa) 

(figura 3.3.a-b) cu acţiune antiinflamatoare, antiangiogenetică, antioxidantă, 

antineoplazică. Se mai utilizează în terapia fibrozei chistice, a bolii Alzheimer sau a 

malariei, pe lângă activitatea antineoplazică. Incidenţa scăzută a cancerului cu localizare 

intestinală în India se poate datora consumului crescut de turmeric (29, 44, 65, 73, 89).  

Acţiunea curcuminei este asupra ADN-ului, ARN-ului și a enzimelor din celule. Are 

activitate modulatoare asupra factorului nuclear - kappaB (NF-κB), proteinei -1 activatoare 

de factor de transcripţie (AP-1), proteinchinazei activate de mitogene (MAPK), proteinei 

tumorale 53 (p53), curcumina având astfel efecte citotoxice și antioxidante, induce 

apoptoză și reduce dezvoltarea tumorală (29, 44, 65, 73, 89).  

Curcumina suprimă expresia receptorilor de creștere epidermală și a celor de 

estrogen, aceștia fiind cunoscuţi factori de creștere asociaţi dezvoltării neoplazice. 

Curcumina sensibilizează eficient celulele tumorale la agenţi chimioterapici și la radiaţii 

(29, 44, 65, 73, 89). 

a b 
Figura 3.3. (a) Turmericul - Curcuma longa (83), (b) rizom turmeric (89). 

 
Un factor limitant în utilizarea acestora este slaba solubilizare în apă, și sensibilitatea 

moleculelor de curcumină la pH. Administrarea orală a 10-12 g/ml curcumină a dus la o 

concentraţie serică de 50 ng/ml, ceea ce nu este suficient pentru efecte terapeutice.  

Administrarea orală la șoboloani a demonstrat că se elimină în proporţie de 75% prin 

fecale. În cazul administrării intraperitoneale se găsesc valori simialare în fecale, dar în 

proporţie de 11% se elimină și pe cale biliară, ceea ce demonstrează o slabă absorbţie prin 

intestine. Pentru transportarea formei active a curcuminei se pretează nanoparticulele 

polimerice, miceliile polimerice, lipozomii, microemulsiile, nanogelurile, și conjugatele 

polimerice (33, 44, 73). 

În iunie 2015 conform cliinicaltrials.gov există 116 studii clinice pentru utilizarea 

curcuminei pentru diverse afecţiuni, din care 44 pentru cancer (100, 101). 
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Microemulsiile pe bază de curcumină pot îmbunătăţii biodisponibilitatea locală sau 

transdermală pentru terapia cancerelor de piele, a sclerodermiei sau a psoriazisului. 

Microemulsile de curcumină pe bază de eucaliptol au avut cea mai bună permeabilitate cu 

o solubiliate moderată a curcuminei (40, 73). 

Stresul oxidativ are rol major în patogeneza multor boli (ischemii miocardice, 

cerebrale, hemoragii, hipoxii etc) nu doar în cel al cancerului.  

Curcumina are puternice efecte antioxidante, comparabile cu ale vitaminei C și E. 

Neutralizează speciile reactive de oxigen (radicali superoxid), radicalii hidorxil și radicalii 

de dioxid de azot. Inhibă peroxidarea lipidelor, protejează celulele renale și hepatice de 

stresul oxidativ (29, 44, 65).  

Angiogeneza este un proces fiziologic în cazul dezvoltării embrionare, reproducţiei, 

cicatrizării sau în vindecarea fracturilor, dar poate fi și patologică, necontrolată, în cazul 

dezvoltării neoplazice, artritei reumatoide, retinopatiei diabetice sau a hemangioamelor.  

Această angiogeneză necontrolată ajută la extinderea tumorilor primare și la 

metastazarea acestora. Curcumina inhibă angiogeneza necontrolată prin scăderea expresiei 

genelor asociate angiogenezei, factorul de creștere al endoteliului vascular (VEGF) și a 

metaloproteinazelor (3, 33, 44, 62). 

Curcumina are efect asupra linilor celulare de melanom prin inhibarea: activităţii 

glutation-S-transferazei, enzimelor COX-1 și COX-2, prin inducerea apoptozei,, și prin 

reducerea factorului nuclear - kappaB (NF-κB). Curcumina inversează rezistenţa multiplă, 

a celulelor din melanoame, la chimioterapice prin inhibarea glutation-S-transferazei. 

Aplicarea topică a 20-100 nmol de curcumină reduce semnificativ dezvoltarea 

papiloamelor. Deasemenea curcumina reduce dermatitele induse de UV, la șoarecii la care 

s-a administrat în proporţie de 2% în dietă (3, 33). 

 
3.4. Mărul lupului – Aristolochia Clematitis 

 
Mărului lupului (figura 3.4.a-c) se găsește atât în Europa cât și în Asia și în Nordul 

Africii. În medicina tradiţională din India se utilizează ca astringent, în tratamentul 

ulcerelor și a plăgilor, în mușcături de șarpe, în probleme ale stomacului, și pe lângă asta 

în sudul Algeriei se utilizează pentru activitatea antitumorală (6, 28, 49). 

Farmacopeia homeopatică germană enumeră următoarele utilizări ale plantei: 

tratamentul afecţiunilor tractului respirator, tractului gastr-intestinal și urinar (6, 28, 49).  

Din punct de vedere chimic, mărul lupului, conţine derivaţi de nitrofenantren ca 

acidul aristolochic, care are activitate antitumorală și genotoxică. Pe lângă acidul 

aristolochic mai conţine alkaloizi din grupul bis-benzil-izochinolonelor, aristolactam N-

beta-D-glucozid, aristolonă, sitosterol, acid 4-cumaric și metil esteri, alcaloizi sub formă 
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liberă și de săruri, tanine, antociani. Datorită compoziţiei are efecte antioxidante cu efecte 

asupra radicalilor liberi (6, 49). 

a b c 
 

Figura 3.4. (a-c) Mărul lupului – Aristolochia clematitis (85, 88). 
 
Tinctura de mărul lupului are efect de inhibare a sintezei de ADN în celulele HepG2 

din tumorile hepatice la om, ducând la aberaţii cromozomiale (micronuclei) și la ruperea 

helixului de ADN datorită formării de radicali de oxigen (49).  

După adăugarea tincturii de mărul lupului pe culturile celulare de tumori hepatice 

HepG2 s-a constatat o citotoxicitatedependentă de concentraţia tincturii (49).  

Unii autori recomandă în terapia adjuvantă a neoplasmelor tegumenrare aplicarea de 

comprese cu tinctură de arnică și mărul lupului o dată pe zi, iar după 2 ore se unge 

afecţiunea cu tinctură de propolis (66). 

 
3.5. Ghimbirul – Zingiberis officinale 

 

Ghimbirul (figura 2.5.a-d) este o plantă medicinală utilizare largă în China, în 

medicina Ayurvedică și Tibb-Unani, încă din timpul antichităţii, pentru tratarea artritelor, 

reumatismului, entorselor, durerilor musculare, constipaţiei, indigestiei, vomei, 

hipertensiunii, febrei și a bolilor infecţioase (1, 9, 48, 62).  

Acţiunea farmacologică a compușilor izolaţi din rizomul de ghimbir au efecte 

imunomodulatoare, antitumorale, antiinflamatoare, antiapoptotice, anti-hiperglicemice, 

anti-lipidemice și anti-emetice (1, 9, 48, 62).  

Ghimbirul este un puternic antioxidant și poate combate sau preveni formarea de 

radicali liberi, fiind considerat o plantă medicinală sigură cu efecte adverse puţine sau 

nesemnificative (1, 9, 48, 62).  

Extractul metanolic de ghimbir are concentraţie mai mare de 6-gingerol faţă de 

extractul etanolic, ceea ce sugerează un efect mai bun al extractului metanolic (1, 9, 48, 

62). Componentele chimice are ghimbirului: uleiuri volatile 1-3% (monoterpenoide și 

seschiterpenoide), gingeroli (serii de fenoli omologi, cel mai abundent este 6-gingerol), 

șagaol, derivaţi mono- și diacetil de gingerol și gingerdioli (1, 9, 48, 62). 
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Figura 3.5.(a-d) Ghimbir - Zingiberis officinale (81, 82, 86, 93). 
 
Ding și col. (16) au studiat cinetica 6-gingerolului administrat intravenos la o doză de 

3 mg/kg la șobolani. 6-gingerolul a prezentat un timp de înjumătăţire plasmatică de 7,23 

minute, și eliminarea totală din organism de 16,8 ml/min/kg. Legarea la proteinele serice 

a fost de 92,4% (1, 9, 16). 

Gingerdionele și șagaolii au proprităţi farmacologice care mimează activitatea 

antiinflamatoarelor nesteroidiene, iar gingerolii sunt foarte activi în inhibarea activităţii și 

sintezei prostaglandinelor și leucotrienelor.  

Ghimbirul are efect împotriva citochinelor sintetizate și secretate în focarul 

inflamator, acesta având un potenţial antiinflamator foarte bun, fără a da efectele 

secundare gastrointestinale ale antiinflamatoarelor comerciale (1, 9, 23, 62). 

Extractele alcoolice de ghimbir sunt mai citotoxice, decât cele apoase. Extractele 

alcoolice inhibă creșterea celulară (pe culturi celulare) la o concentraţie de 0,2 – 1 mg/ml 

in vitro. 6-gingerolul din ghimbir inhibă angiogeneza celulelor endoteliale și provoacă 

blocarea ciclului celular in faza G1 prin reducerea ciclinelor.  

Ghimbirul induce apoptoza în celulele cancerose și cele transformate malign, efectul 

este dependent de concentraţia extractului.  

Efectul apoptotic se datorează reducerii proteinei Bcl-2 antiapoptotice și creșterii 

nivelului proteinelor Bax apoptotice (9, 62). 

Extractele alcoolice din rizomul de ghimbir suprimă/reduc carcinogeneza 

tegumentară indusă de TPA (tetradecanoil-forbol-acetat) și DMBA (di-metil-benz-antracen) 

la șoareci. Administrarea topică a extractului aclcoolic de ghimbir cu 30 de minute înainte 

de administrarea topică a TPA și DMBA, a dus la reducerea dezvoltării tumorilor faţă de 

grupul control (a redus cu 56% edemul epidermal și cu 44% hiperplazia) (9, 62). 

 
3.6. Rozmarinul - Rosmarinus officinalis 

 
Rozmarinul (figura 3.6.a-c) se găsește în regiunea mediteraneană sub formă de tufă.  

Are în compoziţia frunzelor fenoli din genul triterpenelor (49,5%) și diterpenelor 

(44.3%): acidul carnosic și carnozolul cu efecte antioxidante; și derivaţi cafeoil: acidul 
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rozmarinic (7, 30, 45, 57, 67). Are efecte: hepatoprotectoare, antimicrobiale, 

antitrombotice, diuretice, antidiabetice, antiinflamatorii, antioxidante și antineoplazice 

(7, 30, 45, 57, 67).  

a b c 
 

Figura 3.6. Rozmarin - Rosmarinus officinalis (79, 80, 98,102). 
 
Efectele extractului alcoolic de rozmarin asupra culturilor celulare de cancer de colon 

au arătat efecte pozitive la doze de 30 și 60 µg/ml, cu timp de acţiune 24 și 48 de ore, 

scăzând viabilitatea celulară sub 30% (7). 

Activitatea citotoxică se datorează sinergismului componentelor chimice ale plantei, 

repetarea studiului cu izolate ale princilor activi nu a dat rezultate asemănătoare (7). 

Extractele de rozmarin au efecte antioxidante comparabile cu cele ale BHT (butil 

hidroxitoluen), dar fără riscul citotoxic și cancerigen al acestuia. 90% din activitatea 

antioxidantă de datorează acidului carnosic și carnozolului, și acidului rosmarinic (45). 

Administrat topic la șoarecii cărora li s-au indus tumori cu TPA (tetradecanoil-forbol-acetat) 

a inhibat producerea inflamaţiei și tumorogeneza. Deasemenea reduce dezvoltarea 

melanomului la șoareci, prin reducerea activităţii metaloproteinazelor prin inhibarea 

factorului nuclear –κB (30, 45).  

Nabekura și col. (45) au efectuat un studiu pe culturi de celule de carcinom rezistent 

la diferite chimioterapice, pentru a demonstra că extractele de rosmarin pot acţiona și ca 

sensibilizatori pentru agenţi chimioterapici. În urma experimentului s-a constatat că 

celulele suplimentate cu extracte de rosmarin au prezentat o concentraţie mai mare de 

chimioterapice (daunorubicină, rodamină, vinblastină) (45, 67). 

Tai și col. (67) au demostrat efectul antiproliferativ al extractului etanolic 70% de 

rozmarin pe culturi celulare de tumori ovariene.  

Experimentul a fost efectuat în paralel cu efectul cisplatinului. S-a constat că la 

diluţia 1/400 a extractului de rozmarin și la 10 µM concentraţia cisplatinului, inhibarea 

proliferării celulare a fost de aproximativ 50%, iar combinarea celor două substanţe a dus 

la o inhibarea proliferării de aproximativ 85%, având efect sinergic. 

Pérez-Sánchez și col. (52) au efectuat un studiu cu extract de rozmarin, și extract de 

citrice, pentru a observa efectul protector al acestora, asupra cheratinocitelor, împotriva 



88 

radiaţiilor UV. S-a urmărit capacitatea acestor extracte de a reduce moartea celulară 

indusă de UVB, formarea de specii de oxigen reactiv și deteriorarea ADN-ului. În cazul 

testului cu radiaţii UVB, extractul de citrice a avut un efect mai bun ca cel de rozmarin, 

dar soluţia 1:1 extract citrice: extract rozmarin, a avut cel mai bun rezultat, sugerând un 

sinergism între componentele celor două extracte (52). 

 
3.7. Urzica – Urtica dioica 

 
Urzica (figura 3.7.a-c) este o plantă din flora spontană are căror frunze conţin o gamă 

variată de componente chimice, fiind utilizată în medicina naturistă. Senzaţia de arsură 

este dată de acetilcolină, histamină, 5-hidroxitriptamină, și o cantitate mică de 

leucotriene. Au mai fost identificate acidul cafeic, acidul clorogenic și cafeoilmalic, și 

scopoletina. Pe lângă acestea mai are în compoziţie flavonoide (chempferol, izoramnetin, 

chercitină, rutinozid și 3-glicozid), acizi grași (acidul palmitic, stearic, oleic, linoleic și 

linolenic), terpene, proteine (5-6% în planta proaspătă), vitamine (β-caroten, vitamina C, 

B complex și K) și minerale (Ca, Fe, Mg, P, K, Na) (11, 50, 69). 

Frunzele de urzică sunt recomandate ca terapie adjuvantă în în reumatism, infecţii 

ale tractului urinar, ca tonic nutritiv, și în tratamentul alergiilor, având un efect 

antiinflamator. Prezenţa în concentraţie relativ mare a flavonoidelor și a derivaţiolr de acid 

cafeic, sugerează, în principal efecte antiinflamatorii și antioxidante (8, 50, 69). 

Utilizat topic are efecte rubefiante și antiinflamatorii, ca astringent de uz extern 

pentru plăgi, înţepături de insecte, alergii, eczeme sau infecţii secundre (15, 69). 

Efectul antiinflamator se datorează faptului că, urzica, interferează cu protucţia de 

citochine proinflamatoare, extractele etanolice inhibă biosinteza, dependentă de 

ciclooxigenaze, a prostaglandinelor (IC50=92 mg/ml). 

Extractul etanolic (solvent etanol 50%, 25, 100 și 300 mg/kg) a produs efect 

antiinflamator dependent de doză la șobolanii cu gonartroză experimentală indusă cu 

gammaglobuline bovine și particule de silicon (grupul martor a primit diclofenac). 

Evaluarea histopatologică a confirmat o infiltrare limfocitară semnificat mai scăzută faţă 

de grupul martor, efectul fiind similar cu cel al diclofenacului (8, 69). 

a b c 
 

Figura 3.7. Urzica-Urtica dioica (91, 105, 106). 
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Activitatea antioxidantă se evidenţiază prin neutralizarea radicalilor liberi, și prin 

inhibarea peroxidării. Extractul apos de urzică în doze de 50, 100 și 250 µg a inhibat 

peroxidarea emulsiei de acid linoleic, având un efect mai pronunţat decât 60 µg α-

tocopherol. Ca princiu antioxidant a fost identificată oxidaza polifenolică (6, 69).  

Extractul etanolc de urzică 50 mg/kg a avut efect asupra unor sisteme enzimatice de 

biotransformare hepatică și asupra enzimelor antioxidante care sunt necesare pentru 

activarea căilor enzimatice și nonezimatice de metabolism. Urzica are efectul de a crește 

activitate factorului necrotic-κB, fiind un bun antioxidant și posibil antiapoptotic (6, 69). 

Unii autori sugerează ca terapie adjuvantă în cancerele pielii să se bea 4 cești de ceai 

de urzică, ventrilică, gălbenele și coada-șoricelului în părţi egale, sau decoct din următorul 

amestec: coada șoricelului, gălbenele, frunze de nuc, trei fraţi pătaţi, coada-calului, 

urzică, lăsnicior și brusture, se beau 50 ml de 3x/zi, înainte de masă (66).  

 
3.8. Nalba – Altaea officinalis 

 
Nalba (figura 3.8.a-c) este o plantă medicinală din flora spontană. Frunzele conţin 

polizaharide cu caracter acid (ramnoză, acid glucuronic, acid galacturonic), fenoli (acid 

cafeic, acid p-coumaric, acid salicilic acid, acid vanilic), flavoniode (hipoletin, quercetină, 

chempferol) și mucilagii (10%), pectine, sucroză (68).  

Extern se utilizează frunzele sub formă de unguente, cataplasme, macerate sau 

infuzii și aplicate pe inflamaţii ale pielii, abcese, ulcere, plăgi, escare ajutând la formarea 

ţesutului de granulaţie și la cicatrizare, sau în cazul arsurilor și înţepăturilor de insecte.  

Topic mai are efect, antiseptic, emolient, de calmare a pruritusului și protector 

nutritiv in zgârieturi, fisuri ale pielii (14, 15, 43, 53, 68). 

Datorită compoziţiei chimice, nalba are efect antioxidant (cantităţi crescute de 

flavonoli și acid hidroxicinamic). Una din rolurile fenolilor din nalbă este protecţia contra 

deteriorării produse de radiaţiile UVB (13, 14, 15). 

a b c 

Figura 3.8. Nalba – Altaea officinalis (84, 87,  97). 
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3.9. Gălbenele – Calendula officinalis 
 

Gălbenelele (figura 3.9.a-b) se găsesc în flora spontană în zona mediteraneană, iar în 

restul Europei și America se cultivă ca plante medicinale sau ornamentale.  

Florile de Calendula officinalis sunt utilizate în terapia naturistă sub formă de decoct, 

infuzii și tincturi. Este un bun remediu pentru arsuri (și arsurile solare), plăgi, eczeme, 

contuzii și inflamaţii ale cutanate (18, 70). 

a b 
 

Figura 3.9. Gălbenele – Calendula officinalis (92, 95, 107). 
 
Principalele componente ale plantei includ steroizi, terpenoizi, alcooli triterpenici 

liberi și esterificaţi, acizi fenolici, flavonoide (quercetină, rutină, narcisină, izoramnetină, 

kempferol), carotenoizi, saponine, polizaharide uleiuri volatile și acizi grași (12, 18). 

Estractele de gălbenele au efect antitumoral, antinflamator, ajută la vindecarea 

plăgilor și au activitate antioxidantă. Activitatea antiinflamatoare a gălbenelelor se 

datorează mai ales triterpenelor și esterilor acizilor grași, în special monoesterilor de 

faradiol (18, 20, 70). 

Preparatele obţinute din gălbenle stimulează formarea ţesutului de granulaţie și cresc 

metabolismul colagenului în plăgi, dacă se utilizează la o concentraţie mică, dacă se crește 

concentraţie efectul va fi citotoxic. Fibroblastele, care participă la formarea ţesutului de 

granulaţie și la metabolismul colagenului, sunt stimulate de extractele de gălbenele, ceea 

ce duce la proliferarea și migrarea acestora în plagă (18, 20). 

Fonseca și col. susţin că extractul de gălbenele, a prezentat o relevantă activitate 

antioxidantă in vitro contra radicalilor liberi și administrat oral, la șoarecii fără păr a 

prevenit depleţia de glutation, indusă de radiaţiile UVB, în pielea șoarecilor.  

Extractul afectează activitatea proteinazelor stimulate de expunerea la UVB, și 

această creștere a activităţii gelatinazei poate fi beneficială pentru vindecarea pielii și 

sinteza de procolagen (18). 
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Sharp și col (60) amintesc că utilizarea unguentului cu gălbenele a redus efectele 

acute ale radioterapiei asupra pieli, la pacienţii cu cancer expuși la acest tip de tratament.  
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