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STADIUL CUNOAȘTERII
Capitolul I: Epidemiologia cancerului colorectal
Cancerul colorectal este al treilea cel mai frecvent tip de cancer la nivel global
în rândul bărbaților și al doilea în rândul femeilor, însumând circa 10% din incidența
globală a cancerelor (1-3). Din punct de vedere al mortalității, cancerul colorectal
ocupă locul patru la nivel global (2).
În România mortalitatea cancerului colorectal s-au dublat în ultimele două
decenii, în prezent CCR fiind a doua cauză de deces de origine neoplazică după
cancerul pulmonar (4). Actual, Ministerul Sănătății estimează incidența CCR la 10,1
cazuri noi la 100000 de bărbați și 7,3 cazuri noi la 100000 de femei (5).

Capitolul II: Autofagia
Autofagia (din greacă ”auto”=propriu și ”phagein”= a mânca (6)) este un
mecanism catabolic bazal, caracterizat de autodigestie celulară, îndepărtarea
componentelor celulare (cum ar fi organitele și proteinele) îmbătrânite sau degradate
și a reziduurilor toxice provenite din metabolismul celular, realizat prin acțiunea
lizozomilor (7,8). Autofagia (sau autofagocitoza) este un proces fiziologic ce apare în
celulele normale la un nivel bazal, asigurând homeostazia sau supraviețuirea celulei
în condiții speciale, prin degradarea și reciclarea compușilor celulari (8). Hipoxia,
stresul oxidativ si deprivarea de nutrienți se numără printre condițiile speciale care
declanșează autofagia, fapt ce asigură supraviețuirea celulei (9).

Capitolul III: Rolul autofagiei în cancer
Ipoteza actual acceptată prezintă autofagia ca având un rol dual, contradictoriu în
carcinogeneză. Mai întâi autofagia este un mecanism de supraveghere în celulele
normale, protejându-le pe acestea de transformarea malignă prin îndepărtarea
organitelor și proteinelor deteriorate, și prin reducerea deteriorării ADN-ului, a
cantității de specii reactive ale oxigenului și a mitocondriilor anormale. Cu toate
acestea, autofagia poate să susțină formarea celulelor maligne prin oferirea de
nutrienți necesari creșterii celulelor maligne în condiții de hipoxie și prin inhibarea
morții celulare și creșterea rezistenței la tratament (10,11).

Răspunsul celulelor maligne la autofagie în timpul metastazării este diferit în
funcție de stadiul de evoluție. Autofagia poate ajuta la reducerea metastazelor în
primele etape ale diseminării celulelor maligne, prin promovarea răspunsului imun
inflamator împotriva tumorii. În plus, autofagia limitează necroza tumorală și
expansiunea celulelor maligne dormante (ce duc la formarea de micrometastaze), și
în același timp afectează senescența produsă de oncogene (12). Autofagia pare să
susțină formarea metastazelor în stadii avansate ale cancerului, prin creșterea ratei
de supraviețuire a celulelor maligne detașate din tumora primară (lucru posibil și
datorită lipsei matricei extracelulare) și prin susținerea diseminării celulelor maligne
în situsuri aflate la distanță de tumora primară, datorate trecerii celulelor tumorale
(cărora le lipsesc factorii de conexiune cu matricea extracelulară) într-un stadiu
dormant până la apariția condițiilor propice pentru creșterea și diviziunea celulară
(12,13).

Capitolul IV: Principalele gene ale autofagiei implicate în cancerul
colorectal
 LC3/LC3-II:
-

supraexpresie în stadiile avansate (14);

-

supraexpresia este asociată cu agresivitatea (15);

-

supraexpresie perinucleară asociată cu un pronostic pozitiv (16);

-

niveluri crescute în DLD-1 și SW480 (linii celulare de CCR) tratate cu
inhibitori ai autofagiei (17);

-

niveluri crescute în liniile celulare de CCR tratate cu 5-fluorouracil (18);

-

niveluri crescute în liniile celulare de CCR tratate cu 5-fluorouracil și
radiotratate (19);

-

niveluri scăzute asociate cu un pronostic bun și răspuns la tratament
(20,21);

-

lipsa expresiei asociată cu un pronostic nefavorabil și o supraviețuire
scăzută (22).

 BECN1/Beclin1:
-

supraexpresia este invers proporțională cu metastazarea (23);

-

supraexpresia este asociată cu un pronostic bun (24);

-

supraexpresia este asociată cu creșterea supraviețuirii la pacienții
tratați cu 5-fluorouracil (25);

-

niveluri scăzute asociate cu o supraviețuire crescută în stadii avansate
la pacienții tratați cu cetuximab (20,21);

-

niveluri scăzute asociate cu o supraviețuire scăzută și un pronostic
nefavorabil (22);

-

niveluri scăzute asociate cu invazia limfo-vasculară (26).

 BCL2/Bcl2:
-

niveluri crescute asociate cu metastazarea și invazia (27);

-

niveluri crescute asociate cu rezistența la paclitaxel (28).

Capitolul V: Medicația autofagică în cancerul colorectal
Inhibitorii

autofagiei

pot

exercita

efecte

antineoplazice,

de

exemplu:

suprimarea efectului protector al autofagiei prin tratarea cu 3-metil adenină a fost
raportată că potențează eficacitatea terapeutică a cisplatinului și 5-FU în cancerele
digestive, inclusiv în cancerul de colon (29).
Modulatorii autofagiei pot deveni o țintă pentru creșterea eficacității terapiilor
antineoplazice, fie singuri sau combinați cu alte chimioterapice (30).

CONTRIBUȚII PERSONALE
Capitolul VI: Obiective urmărite
Scopul principal este reprezentat de găsirea unei potențiale noi ținte
terapeutice prin studierea unor genelor cheie implicate în autofagie (LC3, BECN1 și
BCL2), urmărindu-se, totodată, posibila asociere cu alte ținte deja folosite în terapia
cancerului colorectal. Obiective:
- evaluarea rolului autofagiei: promotor sau supresor tumoral prin studierea
nivelului de expresie al LC3 la nivelul tumorii primare;
- evaluarea expresiei genelor BECN1 și BCL-2 pentru a observa influența
acestora asupra modului de reglare al autofagiei la nivelul tumorii primare comparativ
cu țesutul normal și rolul lor în dezvoltarea tumorii;
- evaluarea vascularizației la nivel tumoral comparativ cu cel din mucoasa
colorectală normală.

Capitolul VII: Material și metode
Materialul a fost recoltat de la pacienții diagnosticați și operați pentru cancer
colorectal, fiind prelevate două probe: una de la nivelul formațiunii tumorale maligne
și cealaltă din țesutul normal.
S-au folosit trei metode diferite de evaluare a expresiei genice și proteice a
țintelor de interes (Imunohistochimie, Western Blot și Real Time PCR) în vederea
atingeri obiectivelor propuse.

Capitolul VIII: Expresia LC3 în cancerul colorectal
Expresia proteinei LC3 pe secțiuni la parafină obținute din țesut normal și
tumoral a relevat o supraexpresie înalt semnificativă a LC3 la nivelul țesutului
tumoral (p<0,001 pentru testul t Student) spre deosebire de cel normal (care a fost
considerat ca nivel de referință pentru expresia LC3), cu o medie a valorii LC3 mai
mare în tumoră comparativ cu media din țesutul sănătos. De asemenea, testul de
corelație Pearson a arătat faptul că nivelurile de LC3 din țesutul normal și din cel
tumoral sunt într-o corelație directă (p< 0,001), cu cât nivelul de LC3 este mai mare
în epiteliul normal, cu atât va fi mai mare și în cel malign. Acest lucru conduce la
concluzia că nivelul de expresia a proteinei LC3 este reglat genetic în celulele
normale, variind de la individ la individ, și este up-reglat în celulele maligne.
Evaluarea cantitativă a proteinei LC3 prin tehnica Western Blot a constatat un
nivel crescut de expresie pentru izoforma LC3-II (considerată marker pentru
autofagie) în țesutul tumoral comparativ cu cel normal, testul t Student corectat cu
factorul Wilcoxon fiind semnificativ (p<0.05); mediile expresiei LC3-II au fost de 0,107
g/µl în țesutul normal și de 0,504 g/µl în cel tumoral. Autofagia este up-reglată în
țesutul malign, participând activ în procesul carcinogenic, spre deosebire de țesutul
sănătos în care autofagia este reglată la nivelul bazal asigurând funcționarea în
condiții optime a acestuia.
Evaluarea expresiei genei MAP1LC3 nu a găsit nicio diferență semnificativă
din punct de vedere statistic între media valorilor de expresie ale genei LC3 pentru
țesutul normal (0,484) și media pentru țesutul tumoral (0,770), cu o valoare a
coeficientului p al testului t Student de 0,283.

Capitolul IX: Expresia genelor LC3, BECN1 ȘI BCL2 în cancerul
colorectal
La compararea nivelelor de expresie a genelor LC3 și BECN1 s-a obținut o
medie de 1,164 (cu o deviație standard de 1,461) pentru LC3 și de 0,9286 (cu
deviația standard de 0,6774) pentru BECN1, rezultând o diferența nesemnificativă
statistic (testul t Student - p = 0,5304), fapt ce susține afirmația potrivit căreia
autofagia este up-reglată la nivelul țesutului malign colorectal, aici BECN1 fiind
supraexprimată comparativ cu țesutul normal, spre deosebire de BCL2 care este
supraexprimată în țesutul normal. La compararea nivelelor de expresie dintre BECN1
și BCL2 s-a obținut o medie de 1,047 (cu o deviație standard de 0,9857) pentru
BECN1 și de 0,8638 (cu deviația standard de 1,753) pentru BCL2, testul t Student,
corectat cu factorul Wilcoxon pentru distribuția gausiană a datelor, a fost înalt
semnificativ (p <0.0001), fapt ce arată un efect promotor al procesului autofagic la
nivelul țesutului malign comparativ cu cel normal, efect care pare să joace un rol
important în susținerea carcinogenezei.

Capitolul X: Relația dintre autofagie și neovascularizație în cancerul
colorectal
Marcarea imunohistochimică a secțiunilor provenite din zona tumorală a arătat
o medie a vaselor marcate cu CD34 și CD31 mai mare la nivelul bazei tumorale
comparativ cu suprafața tumorii, și o medie a vaselor marcate cu CD105 mai mare la
nivelul suprafeței tumorii comparativ cu baza tumorii. Diferența dintre mediile
rezultatelor obținute a fost înalt semnificativă (p< 0.0001) la aplicarea testului
ANOVA.
Vasele de neoformație marcate cu CD105 au fost comparate cu evaluarea
cantitativa a LC3 pe aceleași zone, urmărindu-se corelația acestora. Testul de
corelație Spearman (p=0,9588) nu a arătat existența nici unei relații între
neovascularizație și procesul de autofagie, numărul de vase de neoformație fiind
crescut atât la cazurile cu un procent ridicat de LC3, cât și la cazurile cu un procent
scăzut, neexistând nici un trend (ascendent sau descendent) al corelației.
Observația de mai sus aduce un argument important asupra posibilității de a
combina terapia anti-autofagie cu terapia anti-angiogenică, cele două tipuri de terapii

țintind mecanisme diferite, cu rol în carcinogeneză, care nu par să se influențeze
reciproc.

Capitolul X: CONCLUZII FINALE
1. Rezultatele obținute în acest studiu arată o augmentare a procesului autofagic
în țesutul colorectal malign comparativ cu cel normal.
2. BECN1, gena promotoare a procesului autofagic, este supraexprimată în
țesutul tumoral comparativ cu BCL2, gena inhibitoare a procesului autofagic,
rezultatele indicând faptul că progresia autofagiei favorizează carcinogeneza.
3. Neovascularizația tumorală, evaluată cu ajutorul marker-ului CD105,

nu

se corelează cu procesul autofagic, cele două mecanisme neinfluențându-se
reciproc.
4. Rezultatele noastre susțin faptul că procesul autofagic poate fi o nouă țintă

terapeutică pentru cancerul colorectal, terapia anti-autofagie singură sau în
combinație cu terapia anti-angiogenică reprezentând o opțiune pentru viitorul
tratament împotriva cancerului colorectal.
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