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Referate generale

Nevii nevocelulari (aluni¡ele)
Nevocellular nevi

GENERALITÅºI
Nevii sunt ni¿te pete mici, de culoare închiså, la
nivelul tegumentului. Ele sunt produse de ni¿te
celule de la nivelul tegumentului, care produc pigment (culoare). Nevii sunt de obicei de culoare
brunå, de¿i unii pot fi de culoare închiså sau de culoarea pielii. Nevii pot fi plani sau supradenivela¡i,
netezi sau rugo¿i, unii prezintå pår pe suprafa¡a lor.
Nevii sunt rotunzi sau ovalari, cu margini regulate.
Unii nevi sunt prezen¡i de la na¿tere. Ace¿tia se
numesc nevi congenitali. Cu toate acestea, majoritatea nevilor se dezvoltå în primii 20 de ani de via¡å
(uneori ¿i în decadele a treia ¿i a patra). De obicei,
apar în caz de expunere excesivå la soare, având
tendin¡a så aparå pe regiunile cele mai expuse, de
exemplu pe fa¡å.
Nevii î¿i pot modifica aspectul în timp, uneori
råspund la modificarile hormonale, de exemplu cele
din timpul sarcinii, adolescen¡ei sau menopauzei.
Unii pot dispårea cu timpul sau så se elimine, fårå
ca persoana så î¿i dea seama.
Keratozele seboreice sunt ni¿te forma¡iuni benigne
întâlnite în rândul persoanelor vârstnice, care s-au
expus îndelungat la soare. Suprafa¡a acestei forma¡iuni este moale, de obicei supradenivelatå. Culoarea
variazå de la galben pânå la negru.
Majoritatea nevilor sunt normali ¿i fårå semnifica¡ie
patologicå, unii înså se pot transforma în melanom,
un tip de cancer de piele. Melanomul malign este cel
mai sever tip de cancer cutanat ¿i este de obicei cauzat
de perioade scurte cu expunere exageratå la soare, ca
de exemplu o vacan¡å de douå såptåmâni. Melanomul
malign poate apårea în orice regiune a corpului. Poate
fi o patå închiså la culoare, care cre¿te rapid, pe o zonå
unde nu existå un nev, sau un nev preexistent care î¿i
modificå forma, mårimea sau culoarea, sângereazå,
este pruriginos sau inflamat.

DIAGNOSTIC
Este important så efectuåm un control periodic
al nevilor, pentru a observa orice fel de modificare
în formå, mårime sau culoare. Majoritatea modificårilor
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sunt benigne, fiind determinate de o cre¿tere normalå, benignå (non-canceroaså) a pigmentului la
nivelul celulelor cutanate. Cu toate acestea, se
recomandå consultul medicului specialist în cazul
în care se observå modificåri anormale ale oricårei
forma¡iuni nevice.
Medicul specialist va chestiona pacientul despre
recentele modificåri ale forma¡iunilor ¿i despre
momentul când acestea au avut loc. Va mai întreba
despre antecedentele heredo-colaterale pentru a
evalua riscul de a dezvolta un melanom.
În cazul în care apar modificåri minore, medicul
specialist va efectua fotografii ale nevului, care vor
putea fi utilizate pentru evaluarea ulterioarå. În cazul
în care apar semne de transformare malignå, medicul
specialist ar putea recomanda prelevarea unei biopsii
(o por¡iune din forma¡iune) sau excizia în totalitate
a forma¡iunii. Acestea se pot efectua într-o clinicå
de chirurgie. Por¡iunea de piele va fi trimiså cåtre
un laborator de histopatologie, pentru examinare la
microscop a semnelor transformårii maligne.
Dacå existå suspiciune de transformare malignå
a nevului, se recomandå consultul chirurgului plastician sau a celui dermatolog (specialist în boli de
piele), pentru efectuarea unui tratament adecvat. Se
poate consulta ¿i un specialist în leziuni pigmentare,
care poate identifica ¿i diagnostica melanomul
malign. Probabil cå vor exista douå programåri, una
pentru examinarea forma¡iunii de cåtre medicul specialist, a doua pentru excizia chirurgicalå a acesteia.

TRATAMENT
În cazul în care biopsia aratå modificåri celulare
anormale la nivelul nevului, se recomandå excizie
chirurgicalå. Dacå modificårile celulare sunt recente,
forma¡iunea va putea fi excizatå printr-o simplå
tehnicå chirurgicalå. Acest lucru este posibil deoarece melanomul nu a depå¿it straturile superficiale
tegumentare ¿i nu s-a extins la organele învecinate.
Dacå melanomul este diagnosticat în stadii tardive,
pot exista metastaze la distan¡å (råspândirea de celule
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tumorale de-a lungul fluxului sanguin, cu formarea
de noi forma¡iuni tumorale la nivelul altor organe).
Dacå medicul specialist este îngrijorat în privin¡a
unui nev, se poate efectua excizia forma¡iunii înainte
de ob¡inerea rezultatului biopsiei sau nevul poate fi
excizat în totalitate cu trimiterea acestei piese la
examen histopatologic. În cazul în care se gåsesc
celule anormale, se recomandå controlul medical
periodic pentru completarea terapiei, dacå este nevoie, ¿i pentru examinarea tuturor nevilor.
Nevii se excizeazå chirurgical folosind urmåtoarele metode:
– excizie (incizia ¿i îndepårtarea forma¡iunii),
uneori cu suturå;
– excizie cu electrocauterizare (se folose¿te un
instrument pentru arderea forma¡iunii).
Sutura chirurgicalå se efectueazå sau nu în func¡ie
de mårimea ¿i profunzimea forma¡iunii tumorale,
precum ¿i în func¡ie de cicatricea care ar putea apårea
dupå.
Înainte de excizia chirurgicalå, tegumentul este
dezinfectat ¿i amor¡it cu un anestezic local. Pentru
îndepartarea forma¡iunii fårå suturå chirurgicalå,
chirurgul va folosi un bisturiu pentru råzuirea forma¡iunii, astfel încât nu se depå¿e¿te foarte mult
stratul superficial al tegumentului. Ulterior se folose¿te un instrument electric pentru coagularea regiunii råmase. Rana va fi acoperitå cu un pansament
steril, iar medicul specialist va explica pacientului
modalitatea de îngrijire a acesteia.
Nevii care necesitå suturå chirurgicalå dupå excizie sunt de dimensiuni mai mari, mai închi¿i la
culoare ¿i/sau plani. Medicul chirurg îndepårteazå
forma¡iunea în totalitate ¿i o parte de ¡esutul sånåtos,
în func¡ie de riscul de cancer ¿i dacå existå celule
care au fost råspândite la distan¡å. Se pot folosi fire
resorbabile în interiorul plågii chirurgicale sau fire
neresorbabile aplicate la suprafa¡a pielii, ce vor fi
îndepårtate ulterior.
Uneori nevii sunt exciza¡i din motive cosmetice,
de¿i nu au semnifica¡ie patologicå. De exemplu, o
persoanå care prezintå un nev mare ¿i inestetic, putându-i afecta încrederea ¿i stima de sine. De obicei,
acest tip de interven¡ie chirurgicalå va fi plåtit de
cåtre pacient (nu este inclus în interven¡iile acoperite
de asigurarea medicalå) ¿i se efectueazå de obicei
într-o clinicå privatå. Se recomandå consultul medicului curant pentru informa¡ii suplimentare despre
acestea.

PREVENIRE
Cancerul de piele este cel mai frecvent tip de
cancer în Regatul Unit, iar cazurile raportate sunt în
continuå cre¿tere. Cifrele s-au dublat comparativ cu

anul 1980 ¿i existå peste 69000 de noi cazuri diagnosticate în fiecare an De aceea este important så
se efectueze controale periodice ale nevilor, atât a
forma¡iunilor noi, cât ¿i a celor congenitale.
Se recomandå control periodic la câteva luni,
pentru orice tip de modificare. Se vor urmåri urmåtoarele:
– nevii care cresc foarte mult (majoritatea nevilor nu sunt mai mari decât lå¡imea unui
creion);
– nevii colora¡i neuniform (majoritatea nevilor
au una, maxim douå culori, dar melanoamele
au multe nuan¡e pe suprafa¡a lor);
– nevii cu margini sau suprafa¡å neregulatå
(nevii sunt de obicei rotunzi sau ovalari, cu
margini regulate);
– sângerarea, pruritul local, eritemul, inflama¡ia
sau apari¡ia de crustå pe suprafa¡å (în cazul
în care forma¡iunea nu a fost traumatizatå
niciodatå), care nu se vindecå în câteva såptåmâni;
– apari¡ia unui nou nev care este neregulat sau
cu aspect ciudat (este normal så aparå noi
nevi pe parcursul vie¡ii, dar se recomandå
controlul periodic al acestora, în cazul în care
marginile devin neregulate sau neregulat colorate);
– inflama¡ie, umflåturå sau patå fårå o cauzå
evidentå, ¿i care dureazå mai mult de câteva
såptåmâni;
– por¡iuni de tegument care sunt pruriginoase,
îndurate, scuamoase, murdare, sângerânde
sau eritematoase, fårå o cauzå evidentå (de
exemplu eczemå).

EXPUNEREA ÎN SIGURANºÅ LA SOARE
Cea mai eficien¡å metodå de prevenire a cancerului de piele constå în expunerea precautå la soare
¿i limitarea expunerii prelungite la soare.
Nu va påcåli¡i spunând ca vå ve¡i arde numai
dacå face¡i båi de soare, activitå¡ile precum cålåtoria
cu ma¿ina având ferestrele deschise sau practicarea
unor sporturi în aer liber, sunt de asemenea o modalitate de expunere la soare. Soarele poate arde ¿i
printre noi, de aceea este bine så folosim protec¡ie
solarå pe toatå perioada anului.
Radia¡iile ultraviolete provenite de la soare (care
produc arsuri cutanate) sunt mai intense la mijlocul
zilei (între aprilie ¿i septembrie), la altitudini ridicate
(de exemplu în vacan¡ele la ski), ¿i cu cât suntem
mai aproape de ecuator. Urmåtoarele sfaturi sunt
utile pentru a ne proteja împotriva soarelui:

PRACTICA FARMACEUTICÅ – VOL. 2, NR. 1-2, AN 2009

63

NEVII NEVOCELULARI (ALUNIºELE)
– sta¡i la umbrå în momentele când soarele este
foarte puternic (între 11 am. ¿i 3 pm.);
– evita¡i expunerea la soare a nou-nåscu¡ilor ¿i
la copiilor mici, folosi¡i o cremå cu factor de
protec¡ie solarå mare, îmbråca¡i-i cu haine
largi pentru a le proteja pielea delicatå;
– purta¡i haine largi, pålårii cu boruri largi ¿i
ochelari de soare;
– folosi¡i o cremå fotoprotectoare cu factor
mare de protec¡ie (minim SPF 15) ¿i aplica¡io regulat, mai ales dupå baie;
– evita¡i folosirea solarului sau a låmpilor cu
ultraviolete, deoarece emit radia¡ii nocive.

RISCURI
Majoritatea cancerelor de piele apar din cauza
expunerii la soare. Cu toate acestea, numai una din
zece persoane prezintå o aluni¡å (nev) care este anormalå (nev displazic), ¿i care prezintå un risc mai
mare de transformare în melanom, comparativ cu
un nev obi¿nuit. Nevii cu probleme sunt de obicei
plani, de mari dimensiuni. Nevii displazici sunt
uneori diagnostica¡i ca melanom malign, deoarece
pot avea aspecte asemånåtoare.
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Keratozele solare sau petele de la soare sunt
forma¡iuni de mici dimensiuni, ro¿ii, cu suprafa¡a
scuamoaså, care dau senza¡ie de rugos în cazul în
care sunt palpate. Sunt mai frecvent întâlnite la persoanele de peste 40 de ani, expuse prelungit la soare
¿i reprezintå un alt semn de predispozi¡ie cåtre melanom.
Riscul de a face melanom este crescut ¿i în cazul
persoanelor cu mul¡i nevi; de obicei mai mult de 25
de aluni¡e. În acest caz, se recomandå precau¡ie în
privin¡a expunerii la soare ¿i verificarea periodicå a
nevilor pentru orice tip de modificare. Acest lucru
este foarte important mai ales dacå existå antecedente familiale de melanom.
Al¡i factori de risc pentru melanom sunt:
– persoanele care au pistrui;
– pielea de culoare deschiså;
– sexul feminin (melanomul este mai frecvent
la femei decât la bårba¡i);
– episoade frecvente de arsuri solare în antecedente;
– expunerea frecventå la soare.
Sursa: www.sfatulmedicului.ro
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