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REZUMAT
Înţelegerea mecanismelor imunologice implicate în patogeneza leziunilor melanocitare poate conduce la 
elaborarea unor strategii terapeutice noi care să inducă un status imun cutanat adecvat. În acest review, am 
discutat reacţiile imune îndreptate împotriva melanocitelor benigne şi maligne în: vitiligo, regresia în melanom, 
depigmentările vitiliginoase asociate cu melanomul, nevul cu halou (Sutton). Cunoaşterea acestor fenomene este 
considerată în prezent punctul de plecare pentru optimizarea terapiei imunologice în melanom.

Cuvinte cheie: mecanism imun, melanocit, vitiligo, melanom, regresie, depigmentări 
vitiliginoase asociate cu melanomul, nev cu halou (Sutton)

ABSTRACT
Understanding of the immune mechanisms in melanocytic lesions may help the development of new therapeutic 
strategies in order to achive adequate skin immunity. In this review, we discuss immune reactions against benign 
and malignant melanocytes in: vitiligo, regression in melanoma, vitiliginous depigmetations related to melanoma, 
halo nevus (Sutton). Insights into these phenomena represent a promise for a more effi cient immunotherapy in 
melanoma.
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INTRODUCERE 

Înţelegerea mecanismelor imune umorale şi 
celulare îndreptate împotriva melanocitelor normale 
şi a celor tumorale constituie un subiect extrem de 
important şi de interesant pentru cercetare, eluci-
darea acestor mecanisme creând premisa elaborării 

în fi nal a unor strategii terapeutice deosebit de 
valoroase atât pentru vitiligo, cât şi pentru melanom. 
În continuare vor fi  prezentate reacţiile imunologice 
implicate în distrucţia melanocitară mediată imu-
nologic în vitiligo, nevii Sutton şi melanom, în 
privinţa cărora s-au făcut numeroase progrese în 
ultimii ani.
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VITILIGO – FENOMENE DEPIGMENTANTE 
AUTOIMUNE ŞI AUTOINFLAMATORII

Vitiligo este o afecţiune dobândită a pielii şi mu-
coaselor caracterizată prin apariţia unor macule şi/
sau placarde depigmentate, ca urmare a distrucţiei 
selective a melanocitelor. Au fost propuse nume-
roase teorii privind etiologia acestei afecţiuni, cel 
mai bine susţinută fi ind ipoteza mecanismului auto-
imun (1). Tendinţa actuală este de a considera viti-
ligo un grup de afecţiuni fi ziopatologice heterogene 
cu un fenotip asemănător. Teoria convergenţei sus-
ţine că autoimunitatea, mediul celular alterat, muta-
ţiile genetice, infecţiile, stresul, acumularea com-
po nentelor toxice, afectarea migrării melanocitelor, 
toate pot avea un rol în patogeneza bolii (2). Câteva 
dintre aspectele care sprijină ipoteza autoimună 
sunt: pacienţii cu melanom care dezvoltă depig-
mentări vitiliginoase au un prognostic mai bun, 
sugerând mecanisme imunologice comune respon-
sabile pentru depigmentări şi răspunsul antitumoral 
(1); debutul vitiligo în urma transplantului de mă-
duvă osoasă sau infuziei cu limfocite pentru trata-
mentul leucemiei sau al limfomului (3,4,5); seve-
ritatea vitiligo prezent la modele animale (găini 
Smyth) este scăzută prin realizarea supresiei siste-
mului imun (6,7); asocierea vitiligo cu afecţiuni 
auto imune (8).

Distrucţia melanocitelor mediată imunologic în 
vitiligo este bine documentată, fi ind implicate atât 
me canisme ale imunităţii umorale, cât şi ale imu-
nităţii celulare (9).

Implicarea mecanismelor imunităţii umorale în 
fi ziopatologia vitiligo a fost evidenţiată în nume-
roase studii care au demonstrat prezenţa anticorpilor 
circulanţi îndreptaţi împotriva antigenelor de supra-
faţă şi intracelulare ale melanocitelor normale şi 
împotriva antigenelor celulelor nemelanocitare în 
serul pacienţilor afectaţi de boală (10). A fost chiar 
demonstrată o corelaţie directă între titrurile anti-
corpilor şi activitatea bolii (11). Au fost evidenţiaţi 
anticorpi îndreptaţi împotriva antigenelor cu gre-
utăţi moleculare de 35, 40-45, 65, 68, 70, 75, 88, 
110, 150 şi 165 kDa, corespunzători antigenelor ce-
lulelor nepigmentare, antigenelor de suprafaţă ale 
me lanocitelor, antigenelor citoplasmatice ale me-
lano citelor şi antigenelor celulelor din melanom. 
Melanocitele sunt mai sensibile la atacul mediat 
imu nologic sau toxic decât keratinocitele şi fi bro-
blastele (12), astfel încât sunt mai susceptibile de a 
fi  distruse de către anticorpii nespecifi ci. Printre 
anti genele specifi ce identifi cate se numără tiro zi-
naza, proteinele asociate tirozinazei TRP1/gp75 şi 
TRP2 (tyrosinase-related proteins 1 şi 2), proteina 

matricială a melanosomului gp100 (Pmel17), 
Melan A/MART 1 (13). Există studii discordante 
cu privire la procentul pacienţilor cu vitiligo care 
prezintă anticorpi împotriva tirozinazei şi a pro-
teinelor asociate tirozinazei (TRP1 şi TRP2), en-
zime cu rol imoprtant în sinteza melaninei la nivel 
melanozomal (14,15). Au fost detectaţi la pacienţii 
cu vitiligo anticorpi îndreptaţi împotriva SOX9 şi 
SOX10, factori implicaţi în difereniţierea celulelor 
derivate din creasta neurală (16).

A fost demonstrat că serul pacienţilor cu vitiligo 
poate distruge melanocitele in vivo şi in vitro prin 
activarea complementului, citotoxicitate celulară şi 
anticorpii asociaţi (17,18,19). Receptorul 1 al hor-
monului de concentrare a melaninei (melanin-con-
centrating hormone receptor 1) poate reprezenta 
ţinta producţiei anticorpilor înalt specifi ci pentru 
vitiligo (20). Aceştia se leagă de receptorul hor-
monului de concentrare a melaninei şi antagonizează 
funcţia melanocortinei. Melanocortina este un hor-
mon care stimulează pigmentarea. Nu se ştie dacă 
acest mecanism joacă un rol şi în depigmentările 
vitiliginoase asociate cu melanomul. În plus, anti-
corpii antimelanocitari de tip IgG pot juca un rol în 
stimularea şi expresia inadecvată a HLA-DR şi 
inducţia ICAM-1 la nivelul melanocitelor, crescând 
sinteza de IL-8 (21). Astfel, moleculele complexului 
de histocompatibilitate de tip II (MHC II) de la 
nivelul melanocitelor pot prezenta antigene limfo-
ci telor CD4+, elicitând un răspuns imunologic. 
ICAM-1 poate juca un rol în melanotoxicitate, prin 
mo dularea reacţiilor imunologice şi infl amatorii (8).

A fost clar demonstrat, de asemenea, rolul imu-
nităţii celulare alterate în patogeneza vitiligo (22). 
Acesta a fost iniţial susţinut prin prezenţa la nivelul 
marginilor active ale leziunilor de vitiligo a celulelor 
infl amatorii şi infi ltrarea cu limfocite T CD4+ şi 
CD8+, în general cu creşterea raportului CD8+/
CD4+ (23). Limfocitele T localizate la nivelul tegu-
mentului perilezional exprimă şi CD25, complexul 
major de histocompatibilitate de tip II, în special 
HLA-DR (1) şi secretă TNFα şi IFNɤ, crescând 
migrarea limfocitelor T spre piele (8). Limfocitele 
T CD8+ pot exprima CLA (cutaneous lymphocyte-
association antigen) care are capacitatea de a recruta 
alte limfocite T din circulaţia periferică la nivelul 
te gumentului afectat (24). Au fost identifi cate lim-
focite T CD8+ specifi ce MelanA/MART1, cu frec-
venţă crescută atât la nivel circulator, cât şi al pielii 
afectate, cu activitate citotoxică antimelanocitară in 
vitro şi capacitate chemoatractantă la nivelul pielii 
(25). Numărul limfocitelor T CD8+ pare să se 
coreleze cu activitatea bolii (26). Reactivitatea lim-
focitelor CD8+ faţă de melanocite, demonstrată în 
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numeroase studii, in vitro, in situ pe explanturi cu-
tanate, pe modele animale, poate constitui o stra-
tegie terapeutică importantă în lupta împotriva me-
lanomului (27).

Limfocitele T CD4+ pot avea o funcţie im-
portantă în patogeneza vitiligo, existând numeroase 
boli autoimune care se asociază cu defecte la nivelul 
limfocitelor T CD4+ periferice (8). A fost raportată 
o corelaţie între limfocitopenia idiopatică a limfo-
citelor CD4+ şi vitiligo (28). De asemenea, s-a 
arătat că îndepărtarea antigenului 4 asociat limfo-
citelor T citotoxice (CTLA-4, cytotoxic T lym pho-
cyte-associated antigen) conduce la activarea func-
ţiilor efectorii ale limfocitelor CD8+ doar în 
pre zenţa unui defect al limfocitelor CD4+ (29). 
CTLA-4 are funcţie imunomodulatoare asupra to-
leranţei limfocitelor T, iar după îndepărtarea sa 
genetică s-au raportat cazuri severe de vitiligo (8). 
S-au descris procese anormale privind prezentarea 
antigenelor şi activarea limfocitelor CD4+, cum ar 
fi  expresia crescută a moleculei de adeziune inter-
celulară ICAM-1 şi expresia anormală a moleculelor 
complexului de histocompatibilitate de tip II (MHC 
II) la nivelul melanocitelor perilezionale (30).

Dacă este bine stabilit că depigmentarea din 
vitiligo este consecinţa pierderii toleranţei faţă de 
structurile proprii şi a distrugerii melanocitelor de 
către limfocitele T activate, rămân încă multe lu-
cruri de lămurit în privinţa proceselor care permit 
acestor limfocite T să se sustragă mecanismelor 
toleranţei centrale şi periferice (13).

Toleranţa periferică a limfocitelor CD8+ faţă de 
antigenele proprii melanocitare presupune o fază 
de inducţie şi o fază de execuţie. În faza de inducţie, 
stimularea şi expansiunea limfocitelor T CD8+ 
autoreactive sunt dependente de limfocitele CD4+ 
la nivelul sistemului limfoid. În cea de a doua fază, 
efectoare, distrucţia autoimună a melanocitelor de-
pinde de infl amaţia locală (31). A fost propus un 
număr de mecanisme care pot sta la baza pierderii 
toleranţei periferice faţă de antigenele proprii, un 
model fi ind reprezentat de reactivitatea încrucişată 
a limfocitelor T activate între o secvenţă proteică 
patogenetică (de exemplu, infecţioasă) şi o secvenţă 
antigenică proprie organismului. S-a propus această 
teorie şi pentru a explica distrugerea melanocitelor 
de către limfocitele T activate în urma contactului 
cu agenţi infecţioşi după ce s-a demonstrat reacti-
vitatea încrucişată importantă a limfocitelor T între 
fragmente peptidice ale MART1 prezentate de 
HLA-A2 şi anumite fragmente bacteriene şi virale 
prezentate tot prin intermediul HLA-A2 (32).

Mecanismele toleranţei centrale acţionează prin 
îndepărtarea la nivelul timusului a limfocitelor T 

specifi ce pentru antigenele proprii. Limfocitele T 
se pot sustrage totuşi eliminării dacă autoantigenele 
sunt exprimate la nivelul timusului într-o formă 
puţin diferită comparativ cu ţesuturile periferice. 
Acest fenomen se consideră că poate fi  întâlnit şi în 
patogeneza vitiligo după ce s-au efectuat studii 
folosind modelul găinilor Smyth la care s-a raportat 
depigmentarea penelor asociată cu infi ltrarea lim-
focitelor T (33).

Există studii care au descris şi implicarea altor 
celule imunologice în patogeneza vitiligo, în afara 
celor descrise anterior. Astfel, macrofagele, celulele 
Langerhans şi celulele dendritice contribuie la fe-
no menele depigmentante, însă noi studii sunt nece-
sare pentru a clarifi ca rolul acestora.

Diferite citokine infl amatorii cu rol în procesul 
de depigmentare din vitiligo au fost identifi cate şi 
studiate. Printre moleculele al căror nivel seric 
crescut sau a căror prezenţă în tegumentul afectat 
se crede că se asociază cu prezenţa şi extensia viti-
ligo, se numără IL-2R solubil, IL-6, IL-17, TNFα 
(8). Polimorfi smul TNFα-308G/A este frecvent la 
pacienţii cu vitiligo şi este asociat cu producţia de 
citokine (34). Au fost de asemenea stabilite corelaţii 
între activitatea bolii şi niveluri scăzute serice ale 
TGFβ precum şi expresia scăzută a unor mediatori 
ai melanogenezei la nivelul tegumentului lezional 
şi perilezional, ca factorul de stimulare a coloniilor 
de granulocite-monocite (GM-CSF, granulocyte-
monocyte colony stimulating factor), factorul bazic 
de creştere fi broblastică (bFGF, basic fi broblastic 
growth factor), factorul celulelor stem (SCF, stem 
cell factor) şi endotelina-1 (ET-1) (8).

Un alt factor implicat în răspunsurile infl amatorii 
ce au loc în vitiligo, precum şi în alte afecţiuni cu-
tanate infl amatorii frecvent întâlnite, este infl ama-
zomul (35). Acesta reprezintă un complex multi-
proteic intracelular exprimat la nivelul celulelor 
imu nologice şi epiteliale, care modulează eliberarea 
mediatorilor proinfl amatorii IL-1β si IL-18 (36). 
Infl amazomii sunt responsabili pentru activarea 
me canismelor infl amatorii ce conduc la piroptoza 
celulară, un proces de moarte celulară programată, 
diferit de apoptoză (37). Infl amazomii reprezintă 
de fapt un subset al receptorilor intracitoplasmatici 
Nod-like receptors (NLR), care au capacitatea de a 
se asambla şi oligomeriza într-o structură ce acti-
vează cascada caspazei 1, conducând la producţia 
cito kinelor proinfl amatorii menţionate, ca răspuns 
la anumiţi factori patogeni (36). De-a lungul tim-
pului au fost descrişi mai mulţi infl amazomi, printre 
care şi infl amazomul criopirinei. Infl amazomul 
crio pirinei a fost descoperit în încercarea de a elu-
cida bazele moleculare ale sindroamelor periodice 



REVISTA MEDICALÅ ROMÂNÅ – VOLUMUL LX, NR. 1, An 2013 49

asociate criopirinei (CASP, cryopyrin associated 
periodic syndromes). Acestea reprezintă un grup de 
afecţiuni autoinfl amatorii moştenite, datorate unei 
mutaţii ale genei NLRP3 care codează criopirina 
(35). Studii ulterioare ce examinează efectul deleţiei 
genelor NLRP1, NLRP3 şi caspazei 1 în cazul unor 
modele murine recent descrise pentru studiul vi-
tiligo vor conduce la o mai bună înţelegere a ro lului 
infl amazomilor în patogeneza vitiligo (38).

Un rol important în patogeneza vitiligo îl joacă 
prezenţa triggerilor, ce induc injurie la nivel me-
lanocitar şi în continuare declanşarea bolii la in-
divizii susceptibili. Factorii declanşatori nu sunt 
cunoscuţi în majoritatea cazurilor, însă unul dintre 
efectele traumei provocate este inducerea stresului 
oxidativ (39). Rolul stresului oxidativ în vitiligo a 
fost sugerat în numeroase studii. S-a demonstrat că 
stresul oxidativ la nivelul melanocitelor poate con-
duce în fi nal la producţia de citokine responsabile 
pentru reacţiile autoimune implicate în progresia 
vitiligo (40). O altă dovadă că trauma joacă un rol 
important în distrucţia melanocitară este reprezen-
tată de existenţa fenomenului Koebner în vitiligo.

MELANOMUL – DEPIGMENTĂRI 
VITILIGINOASE ASOCIATE ŞI REGRESIA 

TUMORALĂ 

Asocierea dintre diferite forme clinice de depig-
mentări vitiliginoase şi melanom a fost observată şi 
descrisă în literatură, atât la oameni, cât şi la 
animale. Asocierea poate fi  privită ca un paradox 
deoarece melanomul reprezintă o proliferare ne-
controlată de melanocite maligne în timp ce vitiligo 
este rezultatul distrucţiei celulelor pigmentare nor-
male (41). Datorită faptului că epidemiologia, as-
pectul clinic şi distribuţia corporală, caracteristicile 
histopatologice şi fi ziopatologice ale vitiligo clasic 
nu sunt identice în anumite privinţe cu formele de 
vitiligo descrise în asociere cu melanomul, numeroşi 
autori folosesc recent expresii ca „depigmentări 
aso ciate cu melanomul“ sau „hipopigmentări aso-
ciate cu melanomul“ pentru situaţia din urma 
(42,43). Rata relativă a acestei asocieri variază între 
1,4% şi 20% (44,45).

Diferite forme clinice de depigmentare cu sub-
strat fi ziopatologic imunologic au fost raportate în 
asociere cu melanomul: depigmentare localizată la 
nivelul melanomului şi/sau al metastazelor acestuia; 
depigmentări sub formă de halou în jurul melano-
mului şi/sau al metastazelor; depigmentări sub 
formă de halou localizate la nivelul nevilor melano-
citari benigni; depigmentări vitiliginoase localizate 
la distanţă faţă de melanom, izolate sau asociate cu 

afectare oculara (sindromul Vogt-Koyanagi-Ha-
rada) (46).

Înţelegerea semnifi caţiei depigmentărilor auto-
imune asociate cu melanomul şi cu terapia imuno-
logică utilizată în tratamentul melanomului repre zintă 
un subiect de interes pentru cercetare înca de câteva 
decenii, rezultatele fi ind încă insufi cient de 
clarifi catoare. Au fost propuse diferite ipoteze care să 
explice semnifi caţia depigmentărilor autoimune în 
cadrul răspunsului imunologic al organismului 
împotriva melanomului (13). Mecanismele imuno-
logice ce au loc la nivelul melanocitelor, normale şi al 
celulelor canceroase la pacienţii cu melanom şi depig-
mentări prezintă anumite caracteristici: în tegumentul 
depigmentat există limfocite citotoxice capabile să 
distrugă melanocitele dar şi să secrete TNFα şi IFNɣ; 
melanocitele distruse eliberează antigene preluate de 
celulele prezentatoare de anti gen, iar concentraţiile 
ridicate de TNFα şi IFNɣ vor contribui la maturarea 
celulelor prezentatoare de anti gen (celule dendritice 
de tip 1); ajunse în sis temul limfoganglionar, celulele 
prezentatoare de antigen vor conduce la amplifi carea 
răspunsului celular îndreptat împotriva antigenelor de 
diferen ţiere melanocitară, exprimate atât de melano-
citele normale cât şi de celulele melanomului; astfel, 
se obţine un răspuns îndreptat împotriva tumorii. Im-
por tanţa acestor feno mene poate fi  esenţială, de oarece 
răspunsurile imune produse la nivelul sis temului 
limfo ganglionar ce dre nează tegumentul afectat de 
me lanom se găseşte sub infl uenţa unor factori imuno-
supresivi eliberaţi de tumoră (13). Aceste mecanisme 
sunt posibile dacă răs   punsurile imune dominante nu 
sunt îndreptate împotriva anti genelor tumorale, ne-
exprimate la nivelul mela no citelor normale. De aceea, 
rolul adjuvant al depig mentărilor autoimune poate fi  
cu atât mai im portant cu cât acestea apar mai devreme 
în evoluţia me lano mului, atunci când supresia indusă 
de tumoră nu domină încă întregul tablou imunologic 
al gazdei. Eventuale depigmentări microscopice ce 
debutează foarte devreme în evoluţia melanomului 
pot scăpa diagnosticului clinic, studii imunohisto chi-
mice re le vând arii microscopice de distrucţie melano-
citară (47).

Concluzionând, s-a considerat posibilitatea ca 
depigmentările vitiliginoase să reprezinte un „am-
plifi cator“ al răspunsului imunologic antitumoral, 
melanocitele afectate la nivelul pielii aparent să-
nătoase fi ind o sursă de antigene exprimate, de ase-
menea, şi la nivelul celulelor tumorale (48). Alte 
ipoteze au sugerat că distrucţia melanocitelor nor-
male la pacienţii cu melanom reprezintă doar un 
efect secundar al pierderii toleranţei faţă de anti-
genele proprii (13).
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Fenomenul de regresie în melanom refl ectă in-
teracţiunea dintre sistemul imun al gazdei şi tumora 
în evoluţie F în prezenţa mediului imunosupresiv 
peri tumoral, ce împiedică distrucţia celulelor tu mo-
rale, însă nu şi pe cea a melanocitelor de la nivelul 
tegumentului sănătos (56).

NEVUL SUTTON – PARTICULARITĂŢILE 
MECANISMELOR IMUNOLOGICE DE 

DISTRUCŢIE MELANOCITARĂ

Fenomenul Sutton sau leukoderma aquisitum 
centrifugum a fost descris pentru prima dată în 
1916 şi este cel mai frecvent asociat cu nevii do-
bândiţi, dar şi cu melanomul, metastazele acestuia, 
nevi congenitali şi alte formaţiuni tumorale cutanate. 
Nevul Sutton sau nevul cu halou reprezintă un nev 
care regresează spontan, înconjurat iniţial de un 
halou depigmentat. Evoluţia sa, ce cuprinde câteva 
stadii clinice, se îndreaptă spre resorbţia totală a 
formaţiunii tumorale şi posibilitatea repigmentării 
tegumentului afectat (57). Nevii Sutton au o 
prevalenţă de aproximativ 1% în populaţia generală, 
fi ind mai frecvent întâlniţi la copii şi adulţii tineri 
de ambele sexe (58). Afecţiunea cel mai frecvent 
asociată cu nevii Sutton este vitiligo, descrisă la 
18-26% dintre pacienţii diagnosticaţi cu nevi cu 
halou. Un procent şi mai ridicat, cuprins între 20 şi 
50% dintre pacienţii cu vitiligo asociază nevi Sutton 
(59). De asemenea, la unii pacienţi, a fost descrisă 
asocierea nevilor cu halou cu leziuni depigmentate 
la distanţă diferite de vitiligo clasic. A fost propusă 
folosirea terminologiei de „depigmentări asociate 
cu nevii cu halou“, reprezentând un fenomen similar 
depigmentărilor vitiliginoase asociate cu melano-
mul (60). Prezenţa unuia sau mai multor nevi cu 
halou, singuri sau asociaţi cu alte tipuri de depig-
mentări vitiliginoase, a fost raportată la pacienţii cu 
melanom (61,62,63,64).

Patogeneza nevului cu halou nu este complet 
elucidată, fi ind considerat de-a lungul timpului un 
fenomen imunologic, postinfl amator sau neurotrop. 
Există însă dovezi importante că mecanisme 
imunologice sunt la baza distrucţiei melanocitare: 
prezenţa unui infi ltrat infl amator limfocitar ce 
conduce la distrucţia progresivă a celulelor nevice; 
prezenţa de anticorpi îndreptaţi împotriva celulelor 
nevice (59). Studii recente subliniază chiar 
asemănările şi deosebirile dintre evenimentele ce 
au loc în resorbţia melanomului, în vitiligo şi în 
fenomenul Sutton (65,66). La nivelul nevilor Sutton 
a fost descris un infi ltrat infl amator celular ce 
înconjoară simetric nevul în formă de bandă, 
alcătuit preponderent din limfocite T. Limfocitele 

B, celulele Langerhans şi macrofagele sunt absente 
sau rar observate (67). A fost descrisă prezenţa 
sem  nifi cativă a limfocitelor CD8+ ce exprimă 
CD69 (68). Dispariţia celulelor nevice ce carac-
terizează evoluţia biologică a nevilor cu halou nu 
are ca rezultat dezvoltarea de fi broză, spre deosebire 
de distrucţia celulelor tumorale din cadrul feno me-
nului de regresie a melanomului, unde fi broza der-
mului papilar caracterizează stadiul fi nal al re-
sorbţiei (53). Lipsa fi brozei la nivelul tegumentului 
afectat în nevii Sutton poate fi  explicată şi prin 
profi lul diferit al citokinelor comparativ cu cel din 
fenomenul de resorbţie a melanomului. Un exemplu 
este expresia mai crescută a citokinei antifi brino-
genice TNFα la nivelul infi ltratului infl amator din 
nevii cu halou faţă de cel din melanom (65).

Caracterizarea ultrastructurală a melanocitelor 
din nevii Sutton sugerează celule slab stimulate 
imunologic la nivelul dermului superior, ce prezintă 
încă melanozomi afl aţi la acelaşi nivel de diferenţi-
ere şi organite celulare slab reprezentate la nivelul 
cito plasmei. În schimb, celulele melanocitare anali-
zate în cadrul regresiei în melanom sunt activate 
puternic în cadrul unui mediu bogat în citokine. 
Prezintă melanozomi în diferite etape de diferenţiere 
şi nu me roase organite citoplasmatice (65).

CONCLUZII 

Înţelegerea mecanismelor imunologice îndrep-
tate împotriva melanocitelor benigne şi maligne 
reprezintă un subiect extrem de relevant pentru 
cercetare în momentul actual deoarece creează pre-
misa dezvoltării de noi terapii imunologice atât în 
melanom, cât şi în vitiligo, cu rezultate promiţătoare. 
În practică, reacţiile imunologice antimelanocitare 
pot fi  studiate în trei situaţii clinice: în vitiligo, unde 
procesele imunologice sunt supraexprimate; în 
nevii Sutton, unde mecanismele imune sunt adec-
vate; în melanom, în care imunosupresia locală 
împiedică de cele mai multe ori fenomenele anti-
tumorale să acţioneze efi cient.

În acest review, am discutat reacţiile imune în-
dreptate împotriva melanocitelor benigne şi maligne 
în: vitiligo, regresia în melanom, depigmentările 
vitiliginoase asociate cu melanomul, nevul cu halou 
(Sutton).

În ultimii ani s-au înregistrat progrese semni-
fi cative în dezvoltarea unor metode terapeutice de 
activare a răspunsului limfocitar antitumoral sau de 
producere a unor limfocite îndreptate împotriva 
antigenelor tumorale. Au fost descrise însă nume-
roase mecanisme de evadare tumorală, printre care 
expresia unor markeri de imunosupresie ca CTLA-4 
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(cytotoxic T-lympocyte antigen 4), IDO (indole-
amine 2,3-dioxygenase), PD-L1 (programmed cell 
death 1-ligand 1) (69). Deşi metodele de potenţare 
a răspunsurilor imunologice sistemice sunt foarte 
atractive, supresia infl amaţiei indusă de tumoră 
poate limita activitatea limfocitelor antitumorale la 
nivelul melanomului. Un studiu recent propune 
utilizarea agenţilor imunomodulatori topici (imi-
quimod) ce potenţează infl amaţia la nivelul mela-
nomului crescând efi cacitatea vaccinurilor (70). 
Anti-PD-L1 şi anti-IDO reprezintă opţiuni tera pe-
utice promiţătoare în tratamentul melanomului, cu 
privire la care studii viitoare vor aduce noi informaţii 
utile. Stresul oxidativ, al cărui rol a fost demonstrat 
în distrucţia melanocitară din vitiligo, reprezintă, 

de asemenea, un fenomen ce ar putea juca un rol şi 
în tratamentul imunologic al melanomului (60). În 
prezent, un interes deosebit îl ocupă încercarea de a 
acţiona asupra imunosupresiei peritumorale, creând 
un mediu care să permită mecanismelor imunologice 
anticanceroase să inducă infl amaţia şi să acţioneze 
adecvat (60).
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