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Introducere

Deşi presupune două manifestări biologice de „esenţă patologică”, in amaţia şi 
granularea, cicatrizarea reprezintă un proces  ziologic obişnuit în biologia reconstructivă 
a organismului şi funcţionează ca expresie a două funcţii suprasistemice, adaptarea şi 
morfogeneza. Cicatricea hipertro că şi forma ei tumorală, cheloidul, apar consecu-
tiv unui proces de stagnare cronică în stadiul de modelare corespunzător perioadei de 
imaturitate,  e prin persistenţa sau autoreproducerea continuă a unor cantităţi mari de 
produşi „imperfecţi” de metaplazie şi/sau structuri extracelulare,  e prin hiperproducţia 
de citokine şi TNF (Tumor Necrosis Factor) a limfocitelor T (sistemul imunitar), re-
sponsabile cu recunoaşterea şi tolerarea noilor structuri. În cazul primului mecanism 
(im amaţie de structuri imperfecte), rezultă cicatricea hipertro că, iar în cazul celui 
de-al doilea mecanism (hipervigilenţa limfocitară), rezultă cheloidul.

Cicatricile hipertro ce apar întodeauna după o plagă (cicatricea este roşie, iritabilă, 
înalt reliefată, cu cianozări în timpul puseelor in amatorii, însoţite de prurit şi care 
se albesc la apăsarea mecanică), cresc rapid (3 – 6 luni), după care stagnează treptat 
şi regresează parţial (cicatrice cu evoluţie scurtă). Apar în orice regiune tegumentară a 
corpului şi nu manifestă semne de invazibilitate în pielea sănătoasă având o incidenţă 
mai mare la vârsta de 5 – 7 ani.

Cicatricile cheloide au o evoluţie îndelungată (ani), crescând continuu şi invadând 
ţesuturile sănătoase vecine. Prezintă un aspect tumoral, dur, cald, de culoare roşie, pru-
riginoase,  ind uneori exfoliative. Apar speci c în regiunile: sternală, spate, şolduri, 
coapse,  ind relativ rare la nivelul pielii laxe: pleoape, penis, areole şi scrot. Sunt cara-
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cteristice adulţilor tineri şi de obicei nu apar înainte de pubertate. Sunt caracteristice 
tutuor raselor, evoluţia lor  ind progesivă şi continuă, nemanifestând „platouri” în 
evoluţie. 

În ceea ce priveşte cicatricea matură normală, avem de-a face cu stabilirea unui 
echilibru între sinteza de colagen şi procesul de colagenoliză. 

În cazul cheloidelor, imaturitatea se explică printr-un dezechilibru în favoarea sin-
tezei, colagenoliza rămânând la valori normale. Imaturitatea se exprimă la toate nive-
lele (colagen, glicozaminoglicani,  broblaşti, mio broblaşti, mastocite, vascularizare, 
stigamte enzimatice şi imunitare). Colagenul este imatur histochimic şi structural, pre-
dominând colagenul de Tip III (embrionar) în raport cu cel de Tip I (colagenul matur al 
conjunctivului normal). Fibroblastele proliferează şi îşi cresc activitatea metabolică, în 
loc să regreseze. Mio broblastele se înmulţesc şi sunt responsabile de contractilitatea 
cheloidului. Mastocitele care apar în cicatricea normală după încetarea maturării ei, se 
multiplică şi în cheloid, deşi maturarea nu a început,  ind incriminate în puseele con-
gestive. Vascularizaţia este abundentă,  ind responsabilă pentru aspectul roşu-roz, care 
se albeşte prin presare, şi dă coloraţia cianotică în puseele in amatorii. Intensi carea 
vascularizaţiei cu caracter embrionar, determină menţinerea agresivităţii anti-tisulare a 
limfocitelor T. Modi cările enzimatice sunt reprezentate de: creşterea enzimelor me-
tabolismului energetic, scăderea enzimelor proteolitice conducând la o sinteză proteică 
crescută, creşterea fosfatazei acide, creşterea glucozo-6-fosfat-dehidrogenazei. Din 
punct de vedere imunitar, se produce o creştere IgG, α1-antitripsina şi 2-macroglob-
ulina.

Cicatricile hipertro ce şi formele lor tumorale, cheloizii, sunt amândouă incluse 
în spectrul bolilor  broproliferative, aceste cicatrici anormale rezultând în urma unei 
disfuncţionalităţi a mecanismelor de control care regularizează în mod normal echili-
brul  n al regenerării şi reparaţiei ţesutului epitelial.

Material şi metodă

Iradierea cu câmp electromagnetic unde milimetrice s-a efectuat asupra unei cica-
trici hipertro ce în formă tumorală (cheloid), poziţionată la nivel inghinal şi rezultată 
în urma unei operaţii de chirurgie plastică reparatorie pentru corectarea unei arsuri 
de piele mai vechi, dobândite în urma unui accident cu apă clocotită. Subiectul OGL 
implicat în tratamentul experimental cu unde milimetrice, a fost un pacient de sex femi-
nin, în vârstă de 16 ani, internată în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă „Bagdasar 
Arseni” din Bucureşti. Pentru a avea o imagine clară asupra rezultatelor experimentale 
obţinute în urma sesiunilor de iradiere cu unde milimetrice, s-a colectat iniţial o probă 
de control (neiradiată), prelevată din zona leziunii ţintă, din care s-au preparat probe 
pentru examenul histopatologic în vederea efectuării analizelor speci ce în cadrul De-
partamentului de Anatomopatologie al Spitalului Clinic de Urgenţă „Bagdasar Arseni” 
din Bucureşti.

În protocolul de iradiere s-a folosit un generator de unde milimetrice „EHF – ND” 
(Carfem Electronic, realizat în Federaţia Rusă), dotat cu un ghid de undă pentru 
frecvenţa de 42.25 GHz, ce dezvoltă o densitate de putere incidentă la suprafaţa pielii 
(2 cm2) de 10 mW/cm2. Lungimea de undă corespunzătoare a fost 7.1 mm, folosindu-
se un radiator circular, prevăzut cu lentilă dielectrică (vezi Fig. 1, a şi b), timpul de 
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iradiere continuă  ind 15 – 20 minute (temporizator digital), în corelaţie cu procesul 
de evoluţie a rănii subiectului (timpul de expunere a fost reglat astfel datorită cara-
cterului cumulativ demonstrat în cazul efectelor biologice non-termice indus de undele 
milimetrice). Generatorul utilizat a fost dotat şi cu un detector de unde milimetrice, 
prevăzut cu led indicator, pentru veri carea funcţionalităţii radiatorului; generatorul 
a mai fost prevăzut cu două alte porturi pentru cuplarea unor ghiduri de undă mobile, 
corespunzătoare lungimilor de undă de 5.6 şi 4.9 mm, pe panoul de comandă existând 
posibilitatea alegerii unui regim de iradiere continue sau în pulsuri, în funcţie de pro-
tocolul stabilit.

A B
Fig. 1. Generatorul de unde milimetrice „Electronica – EHF” folosit în experiment

Protocolul experimental de iradiere a constat în respectarea următoarelor etape: 
după colectarea probei control s-a iradiat zona ţintă cu o densitate de putere incidentă 
de 10 mW/cm2, câte 20 minute pe zi, timp de 10 zile, folosindu-se frecvenţa de 42.25 
GHz, corespunzătoare lungimii de undă de 7.1 mm (vezi Fig. 2, a şi b, şi Fig. 3). După 
 ecare 5 zile consecutive (două sesiuni de iradiere), s-au colectat chirurgical probe de 
ţesut, pentru a urmări procesul de evoluţie al recicatrizării sub in uenţa undelor mili-
metrice, respectiv al modi cărilor celulare care au survenit în structura ţesutului lezat.

A - înainte de biopsie B - după biopsie

Fig. 2. Colectarea probei de control (neiradiate)
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Fig. 3. Sesiune de iradiere cu unde milimetrice în curs de desfăşurare.

Rezultate experimentale

În continuare prezentăm o serie de date experimentale, rezultate în urma analizei 
histopatologice la microscopul optic (tip „Novex Holland”) a 3 probe, prelevate con-
secutiv, după sesiunile de iradiere MMW corespunzătoare. Probele de ţesut au fost ex-
trase după injectarea prealabilă a unui anestezic local, acest procedeu repetându-se pen-
tru toate biopsiile efectuate pe parcursul experimentului. Proba de control examinată 
histopatologic a relevat următoarea structură: stratul epidermic a prezentat un as-
pect cvasi-normal (Fig. 4 – a, c şi d); la nivel dermic se remarcă o proliferare difuză 
 broblasto-histocitară şi rare dispuneri de elemente in amatorii cronice; con guraţia 
pericelulară apare sub forma unui ţesut colagenic în curs de maturare, zona de prolifer-
are extinzându-se până în vecinătatea stratului hipodermic (Fig. 4 – b şi c).

În timpul primei sesiuni de iradiere, ziua 1, pacientul OGL nu a acuzat nici o mani-
festare senzorială (vezi literatura de specialitate), poate şi datorită injectării anestezicu-
lui local.

Începând cu cea de-a doua sesiune de iradiere, ziua 6, pacientul a simţit o senzaţie 
de căldură acompaniată de un fenomen de relaxare locală la nivelul zonei ţintă, iar su-
biectul a indicat o senzaţie de „mâncărime”.
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a) x10 mărire b) x40 mărire

c) x40 mărire d) x40 mărire

Fig. 4. Descrierea histopatologică a probei control (microscopie optică)

Descrierea histopatologică a probei de ţesut colectată după primele 5 zile de iradiere 
MMW, în câmpul apropiat al ghidului de undă, arată astfel (vezi Fig. 5): fragmentul este 
irelevant din punct de vedere histologic deoarece nu s-a reuşit obţinerea unui număr de 
elemente de orientare su cient: epidermul lipseşte (Fig. 5, a şi b). 

 Fragmentul pare a-şi avea originea din zona interfeţei derm – hipoderm şi este 
relativ rar populat cu celule epiteliale, prezentând însă o bună vascularizare (Fig. 5, 
c).

Proba de ţesut colectată după 10 zile de expunere MMW, regim de iradiere continuă 
timp de 20 minute, a prezentat următoarea con guraţie particulară (privire comparativă 
cu proba de control – Fig. 4, d). Fragmentul de piele cuprinde toate cele trei straturi 
caracterisitice: epiderm, derm şi hipoderm (vezi Fig. 6, a). În acest caz, prima dovadă 
concretă a unui efect biologic de natură atermică indus de iradierea cu unde milimetrice a 
apărut la nivelul epidermului, unde s-a constatat o tendinţă discretă de papilomatoză, 
în comparaţie cu aceeaşi zonă din proba control:

în al doilea rând, la nivelul dermului s-a observat o proliferare  broblasto-
histocitară în manieră  oridă, cu dispoziţie nodulară (vezi Fig. 7, a). De asemenea, 
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s-a observat prezenţa unui număr de mitoze, fapt care a sugerat un efect stimulativ 
asupra proliferării celulelor epiteliale (Fig. 7, b). 

a) x10 mărire b) x40 mărire

c) x10 mărire

Fig. 5. Descrierea histopatologică a probei colectate după 5 zile de iradiere MMW

Din punct de vedere  zic, subiectul a manifestat la nivelul leziunii şi modi cări 
macro, perceptibile prin presare: „tare” (neiradiat) şi „înmuiere” după 10 zile de iradi-
ere a zonei lezate.

Datele rezultate în urma investigaţiei anatomo-patologice au generat următoarele 
concluzii:

- prima dovadă concretă a unui efect biologic non-termic MMW a apărut la nivelul 
epidermului, unde s-a constatat o tendinţă discretă de papilomatoză, în comparaţie cu 
aceeaşi zonă din proba control.

- la nivelul dermului s-a observat o proliferare histocitară în manieră  oridă, cu 
dispoziţie nodulară. De asemenea, s-a observat prezenţa unui număr de mitoze, fapt 
care a sugerat un efect stimulativ asupra proliferării celulelor epiteliale. Din punct de 
vedere  zic, subiectul a manifestat la nivelul leziunii şi modi cări macro, perceptibile 
prin presare: „tare” (neiradiat) şi „înmuiere” după 10 zile de iradiere a zonei lezate.
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a) x40 mărire b) x10 mărire

Fig. 6. Proba neiradiată (a) în comparaţie cu proba colectată după 10 zile de iradiere 
MMW (b)

a) x40 mărire b) x40 mărire

Fig. 7. Proba colectată după 10 zile de iradiere MMW: proliferare  broblasto-
histocitară în manieră  oridă, cu dispoziţie nodulară (a) şi prezenţa unui număr de mitoze 
(b)
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