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INTRODUCERE

Cancerul colorectal (CCR) reprezintă al treilea cel mai comun cancer din lume, cu
aproximativ 447.000 de pacienţi diagnosticaţi în 2012 în Europa, reprezentând 13% din totalul
cancerelor din această regiune. Sunt menţionate variaţii mari ale incidenţei CCR de-a lungul
Europei, iar în România CCR constituie a doua cauză de morbiditate şi mortalitate, atât în cazul
femeilor cât şi al bărbaţilor (1). Creşterea continuă a prevalenţei CCR în ţările în curs de
dezvoltare este asociată cu două aspecte: creşterea speranţei de viaţă şi implicit îmbătrânirea
globală a populaţiei, la care se adaugă stilul de viaţă dezechilibrat prin diete sărace în fructe şi
legume, dar bogate în alimente procesate, grăsimi şi carne roşie, asociate cu lipsa activităţii
fizice (2).
CCR a fost şi continuă să fie intens studiat. În ciuda progreselor din oncologie legate de
utilizarea schemelor terapeutice ce asociază noile terapii biologice şi medicamente citotoxice,
problema eşecului tratamentului şi a recidivei rămâne o piatră de încercare în ceea ce priveşte
supravieţuirea. Aproximativ 50% dintre pacienţii cu CCR supravieţuiesc la 5 ani după
diagnostic (2,3), de unde derivă şi scopul studiului nostru: îmbunătăţirea ratei de supravieţuire a
pacienţilor cu CCR.
Actual sunt descrise două modele posibile ale carcinogenezei în CCR: modelul
stochastic (proces aleatoriu), care presupune faptul că fiecare celulă canceroasă prezintă o
capacitate egală de a iniţia şi de a susţine creşterea tumorală şi modelul reprezentat prin
„ipoteza celulelor stem canceroase”, care afirmă că tumorile au o organizare ierarhică şi numai
celulele stem canceroase (CSC) au potenţial cancerigen (4,5). Pe lângă capacitatea de a
determina apariţia, progresia şi reapariţia cancerului, CSC prezintă şi o chemorezistenţă
naturală. În acest context, apare nevoia de identificare şi evaluare a acestor celule.
Identificarea şi localizarea CSC prin intermediul markerilor propuşi până în prezent este
dificilă, la fel ca evidenţierea diferitelor căi alterate în tumorigeneza CCR. Izolarea CSC poate
fi realizată prin ţintirea şi selectarea subpopulaţiilor de celule tumorale pe baza expresiei unuia
sau mai multor markeri celulari de suprafaţă, precum CD133, CD166, CD44, CD24, CD29,
Lgr5, EpCAM (ESA), ALDH-1, Msi-1, DCAMLK1 sau receptori EphB, sugeraţi în literatura
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de specialitate (5, 6). Acest subiect rămâne însă controversat prin lipsa unor markeri moleculari
specifici general acceptaţi.
În consecinţă, studiul CSC este o provocare ce implică o varietate de tehnici, incluzând
imunohistochimia (IHC) şi microscopia cu flurescenţă, microdisecţia laser, biologia moleculară
prin qRT-PCR şi endomicroscopia confocală laser (CLE).
Endomicroscopia confocală laser este o tehnică endoscopică de ultimă generaţie ce
permite evaluarea histologică în timp real a mucoasei colorectale, prin utilizarea unor agenţi de
contrast cu administrarea topică sau sistemică. Dincolo de caracterizarea aspectelor
morfologice ale mucoasei, imunoendomicroscopia (asocierea CLE cu anticorpi marcaţi
fluorescent şi peptide ce se leagă specific de o ţintă) a făcut posibilă examinarea funcţională
până la nivel molecular. Dovedită a fi fezabilă în cercetarea fundamentală, CLE a parcurs deja
primii paşi spre translaţia în practica clinică, conturându-se un rol însemnat în diagnosticul
precoce al CCR şi posibilitatea promovării unor terapii individualizate vizând CSC (7, 8). Cu
toate că cercetările privind CSC s-au amplificat pe parcursul ultimilor ani, complexitatea
biologiei acestora nu a permis până în prezent descrierea unei strategii incontestabile de
identificare şi izolare (9).
În acest context, am asociat o metodă imagistică modernă unor tehnici diagnostice
consacrate, urmărind atingerea următoarelor obiective: 1) Identificarea, evaluarea şi
optimizarea celor mai relevanţi biomarkeri ai CSC din CCR; 2) Evaluarea fezabilităţii privind
utilizarea CLE pentru examinarea CSC în CCR şi validarea acestei tehnici prin IHC şi qRTPCR.

CONTRIBUŢII PERSONALE

MATERIAL ŞI METODĂ
Studiul s-a desfăşurat în cadrul Centrului de Cercetare în Gastroenterologie şi
Hepatologie, UMF Craiova şi al Clinicii de Gastroenterologie a Spitalului Clinic Judeţean de
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Urgenţă din Craiova şi a cuprins mai multe loturi de pacienţi cu CCR incluşi prospectiv în
perioada octombrie 2012 – septembrie 2015.
Lotul I a inclus 126 pacienţi diagnosticaţi cu CCR într-un studiu privind
particularităţile demografice, clinice şi anatomopatologice. Diagnosticul prezumtiv de CCR a
fost ridicat în urma prezenţei următoarelor semne şi simptome: discomfort abdominal,
rectoragii, hematochezie, tulburări de tranzit, inapetenţă, scădere ponderală, anemie.
Colonoscopia cu biopsierea formaţiunii tumorale, urmată de examen histopatologic, a stabilit
cu certitudine diagnosticul de cancer rectal sau colonic.
Pacienţii au fost incluşi într-o bază de date în care au fost notate date generale de
identificare, istoric medical, date clinice şi paraclinice, informaţii privind tratamentul urmat şi
supravieţuirea. Toţi pacienţii au primit un formular de consimţământ informat, explorările
desfăşurându-se în concordanţă cu Declaraţia de la Helsinki privind Principiile Etice ale
Cercetării Medicale ce Implică Subiecţi Umani, menţionată pe website-ul ,,World Medical
Association’’.
Analiza statistică
Pentru înregistrarea şi analiza datelor am utilizat programul Microsoft Office Excel®.
Statistica descriptivă a variabilelor cantitative a implicat aplicarea funcţiilor Excel medie,
maxim, minim, deviaţie standard. Variabilele calitative au fost exprimate procentual.
Lotul II a inclus 13 pacienţi diagnosticaţi cu adenocarcinom colorectal. Minimum două
biopsii pereche din ţesut normal şi tumoral, cu un diametru de aproximativ 3 mm, au fost
prelevate în timpul colonoscopiei şi incubate la întuneric cu anticorpi marcaţi fluorescent antiCD44, CD133 şi CD166, fiind examinate prin CLE (Pentax EC-3870 CIFK). Secvenţele de
endomicroscopie achiziţionate au fost ulterior analizate utilizând software-ul de procesare a
imaginii ImageJ (National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, SUA). Pentru numărarea
CSC au fost selectate cel puţin cinci imagini pentru fiecare fragment de ţesut examinat,
prezentând cea mai intensă fluorescenţă.
Analiza statistică
Rezultatele numărării celulelor stem au fost exportate în programul Excel, fiind
exprimate ca medie ± deviaţie standard. În vederea evaluării raportului linear al expresiei
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CSC in biopsiile perecheam aplicat coeficientul de corelaţie Pearson (r), toate analizele fiind
efectuate la un nivel al semnificaţiei statistice de 5% (p < 0.05).
Lotul III a inclus 45 pacienţi cu adenocarcinom de colon într-un studiu imunohistologic
privind expresia şi colocalizarea markerilor pentru CSC CD133 şi CD166. Au fost înregistrate
date privind dimensiunea tumorii, gradul de invazie, existenţa metastazelor în ganglionii
limfatici şi la distanţă, stadializarea tumorii, gradul de diferenţiere. Studiul histologic a implicat
metode clasice de coloraţie pentru diagnostic, precum hematoxilină-eozină şi a fost condus
independent de doi anatomopatologi, prin metodologia dublu orb. În vederea analizei
semicantitative a expresiei şi colocalizării CD133 şi CD166 au fost utilizate tehnici de
imunohistochimie enzimatică şi imunoflurescenţă. Metoda de lucru a urmat un algoritm
standard, cu anumite ajustări în funcţie de anticorpii folosiţi pentru realizarea imunomarcajelor:
PROM1 (CD133) MAB10525, ALCAM (CD166) HPA010926, Ki-67 M7240, ab91353,
ab27478.
Analiza statistică
Diferenţele dintre grupurile de investigat au fost analizate aplicând testul Student t şi
testul ANOVA, pe când corelaţiile au fost evaluate utilizând testul Pearson. Diferenţele au fost
considerate statistic semnificative pentru p < 0.05.
Lotul IV a cuprins 60 de pacienţi diagnosticati cu CCR, pentru care au fost prelevate
biopsii pereche de ţesut tumoral şi mucoasă normală colorectală, supuse ulterior analizei
expresiei genice a CD133 şi CD166 (51 cazuri) şi CD44 (19 probe perechi). Biopsiile de ţesut
tumoral şi mucoasă normală au fost recoltate de la toţi pacienţii în timpul colonoscopiei,
simultan cu probele destinate analizei imunohistochimice şi endomicroscopice. Pentru
măsurarea nivelului de exprimare a celor trei gene din probele pereche a fost folosită reacţia de
polimerizare în lanţ cantitativă (qRT-PCR) în două etape. ADN-ul complementar (ADNc)
sintetizat prin revers-transcripţie a fost cuantificat folosind tehnologia TaqMan.
Analiza statistică
Pentru comparaţia expresiei genice în probele pereche a fost utilizat testul nonparametricl Wilcoxon pentru diferenţa rangurilor a două eşantioane pereche. Testul Student
bilateral (two-tailed) sau testul t împerecheat a fost utilizat pentru determinarea gradului de
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semnificaţie a diferenţei dintre nivelele expresiei genice în probele pereche. Rezultatele au fost
considerate semnificative statistic pentru p < 0.05.
REZULTATE ŞI DISCUŢII
Studiul privind caracteristicile demografice, clinice şi anatomopatologice a inclus
126 de pacienţi diagnosticaţi cu CCR, cu vârsta medie de 61,65 ± 13,25 ani şi limite între 24 şi
83 ani. S-a observat o incidenţă crescută în rândul pacienţilor peste 50 de ani, 85,66% dintre
pacienţii diagnosticaţi încadrându-se în grupele de vârstă peste această limită. Repartiţia pe
sexe a lotului studiat a relevat că 61% dintre pacienţi au fost bărbaţi, iar în ceea ce priveşte
mediul de provenienţă majoritatea pacienţilor au fost din mediul urban. La examenul
histopatologic, 75,8% dintre tumori au fost reprezentate de adenocarcinoame moderat
diferenţiate. Localizarea formaţiunilor tumorale a avut o distribuţie de peste 60% la nivelul
rectului şi sigmoidului. Având în vedere perioada limitată de desfaşurare a studiului,
supravieţuirea a putut fi calculată doar la 3 ani de la diagnostic (70,37%).

Rolul endomicroscopiei confocale laser în evaluarea celulelor stem
canceroase din adenocarcinomul colorectal
În vederea evaluării endomicroscopice a expresiei celulelor stem canceroase, au fost
propuşi spre utilizare trei biomarkeri: CD133, CD166 şi CD44.
Imunomarcarea cu anticorpul anti-CD133 a condus la rezultate slabe, doar 10 imagini
putând fi selectate şi analizate. Numărătoarea celulelor a relevat un numar de 16,3 ± 3,87
celule/secţiune în ţesutul tumoral şi 37,45 ± 24,36 celule/secţiune în mucoasa normală
(p<0,01).
Ţesuturile marcate cu anticorpul anti-CD166 nu au putut fi evaluate endomicroscopic,
imaginile fiind lipsite de o expunere corespunzătoare a contrastului fluorescent, similar cu
observaţiile unui studiu precedent (10).
După imunomarcarea cu anticorpul anti-CD44 au fost salvate în total 537 de imagini ce
au prezentat un semnal fluorescent distinct. Cele mai clare 65 de imagini au fost stocate,
prelucrate şi evaluate prin numărarea manuală a celulelor stem, utilizând programul ImageJ.
Biopsiile standard din ţesutul normal au relevat un aspect bine definit al structurilor mucoasei,
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cu cripte de dimensiuni normale şi distributie simetrică asociat unui numar redus de CSC. În
ţesutul tumoral caracteristicele descrise mai sus s-au pierdut, arhitectura prezentând un
aranjament neregulat, cu cripte distorsionate şi structuri greu reconoscibile, prezenţa CSC fiind
semnificativ crescută. Evaluarea CLE a imaginilor selectate a relevat 34,92 ± 16 celule/secţiune
în ţesutul tumoral şi 22,77 ± 11,65 celule/secţiune în cazul ţesutului normal (p=0,037). În ceea
ce priveşte corelaţia dintre numărul de celule stem cuantificate prin CLE şi stadializarea T şi N
a cancerului colorectal, majoritatea pacienţilor au fost încadraţi în stadiul T3, N0 sau N1.
Numărul de celule marcate pentru CD44 a fost mai ridicat în ţesutul tumoral
comparativ cu ţesutul normal, diferenţa dintre cele doua tipuri de ţesuturi fiind relavantă din
punct de vedere statistic în stadiul T3/4: p= 0,028, r= 0,622, pe când pentru N0: p=0, 1, r= 0, 92
si pentru N1: p= 0, 1, r= 0, 8. În grupul supus evaluării prin CLE, 5 tumori au fost gradate ca
G1, 6 ca G2 şi doar 2 ca G3. Media numărului de CSC în ţesut tumoral, raportat la gradul de
diferenţiere al tumorii, a fost următoarea: pentru G1 42,8 ± 18,8 celule/secţiune, pentru G2 34,7
± 13 celule/secţiune şi pentru G3 19 ± 9,89 celule/secţiune. Media numărului de CSC numărate
în mucoasa normală, raportat la gradul de diferenţiere al tumorii adiacente, a fost după cum
urmează: pentru G1: 24,2±14,55 celule/lamă, pentru G2 24,6±10.76 celule/lamă şi pentru G3
13,5±0,7 celule/lamă. Cu toate că s-a observat o reducere a numărului de CSC marcate prin
CD44 odată cu reducerea gradului de diferenţiere tumorală, diferenţele înregistrate nu au fost
relevante din punct de vedere statistic.
Acesta este primul studiu ce utilizează CLE ca metodă imagistică de evaluare a unor
markeri ai CSC din CCR, studiile precedente axându-se pe evaluarea endomicroscopică a
angiogenezei (11,12,13). Ca urmare a studiului nostru putem susţine fezabilitatea CLE ca
metodă de examinare a formaţiunilor tumorale, însă pentru optimizarea tehnicii sunt necesare
studii suplimentare implicând un spectru mai larg de biomarkeri ai CSC, cu protocoale de
imunomarcare bine stabilite şi un număr mai mare de pacienţi. Deşi rezultatele noastre nu au
fost statistic semnificative în toate cazurile (probabil datorită numărului redus de pacienţi
incluşi în lotul de studiu), şi a fost observată numai o corelaţie parţială cu stadializarea tumorală
şi gradul de diferenţiere tumorală, ar trebui luate în considerare mai multe aspecte favorabile
pentru examinarea prin CLE. Utilizarea ţesutului proaspăt reduce riscul de apariţie al
artefactelor asociate metodelor anatomopatologice de prelucrare, în acest caz fiind necesară
administrarea agenţilor de contrast dupa un protocol prestabilit. Principalul avantaj al tehnicii
este reprezentat de obţinerea imaginilor la scurt timp după recoltarea fragmentului de ţesut,
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ceea ce are potenţialul de a accelera considerabil procedurile diagnostice. Mai mult, aplicarea
imunoendomicroscopiei in vivo promite rezultate în timp real care ar putea facilita procesul de
selectare a pacienţilor în vederea aplicării terapiilor personalizate şi, de asemenea, ar oferi
posibilitatea de evaluare a răspunsului la tratament şi a evoluţiei pacientului (14,15).

Evaluarea imunohistochimică a celulelor stem canceroase putative în
adenocarcinomul colonic
În studiul nostru, evaluarea imunofluorescentă triplă CD133/CD166/Ki67 a condus la o
prima observaţie: ambii anticorpi CD133 şi CD166 au fost exprimaţi, în proporţii diferite, atât
în ţesutul normal cât şi în biopsiile prevelate din ţesutul tumoral. De asemenea, s-a înregistrat o
creştere graduală a expresiei CD133 de la mucoasa normală, la displazia de grad scăzut şi până
la displazia de grad înalt.
Expresia CD133 a fost diminuată în ţesutul normal al mucoasei colonice, comparativ
cu ţesutul displazic sau neoplazic. CD133 a fost prezent preponderant în celulele de la baza
criptelor colonice, aspect raportat şi în studiile precedente (16,17,18). Cel mai comun tipar de
expresie a fost coloraţia citoplasmatică punctiformă ,,dot-like’’, cu o diseminare membranară
redusă.
În ţesutul tumoral, coloraţia specifică CD133 a fost detectată atât în citoplasmă cât şi în
membrana plasmatică apicală a celulelor situate între entitaţi similare ţesutului glandular.
Global, ariile cu expresie medie a CD133 au fost mai extinse în ţesutul displazic (11802.46 ±
6538.75 µm2) comparativ cu ţesutul normal (7076.48 ± 3721.93 µm2) (p=0.0069) şi cu cel
tumoral (8193.62 ± 4776.23 µm2) (p=0.0185). În ceea ce priveşte indexul de proliferare, am
obiectivat o corelaţie inversă moderată cu aria de expresie a CD133 în mucoasa normală (r=0.409). În stadiile precoce am determinat o arie de expresie mai vastă (9490.44 ± 4853.18 µm2)
comparativ cu cea din stadiile avansate (6133.98 ± 3951.196 µm2) (p=0.010).
În ceea ce priveşte expresia CD166 în mucoasa normală, am observat o prevalenţă
membranară de-a lungul lumenului şi pereţilor laterali ai celulelor situate la baza criptei,
sugerând că, în calitate de moleculă de adeziune celulară, CD166 poate juca un rol important în
menţinerea integrităţii nişei celulelor stem sau în orientarea celulelor din baza criptelor
(17,19,20).
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Reactivitatea ţesutului tumoral faţă de anticorpii anti-CD166 s-a manifestat atât
citoplasmatic cât şi membranar, cu o expresie mai pronunţată totuşi la nivelul membranei. În
ansamblu, tumorile au manifestat un tipar heterogen de imunomarcare. Procentul ariei marcate
cu CD166 în epiteliul tumoral a variat de la 0.89% la 28.86% din aria imaginii salvate sub
obiectivul de 40× (între 377.8 µm2 şi 12252.65 µm2).
Indexul de proliferare a demonstrat o corelaţie inversă moderată cu aria de expresie a
CD166 pentru adenocarcinoamele confirmate (r=-0.428).
Corelaţia cu stadializarea tumorală a condus la observaţia că expresia anticorpului a fost
mai pronunţată doar în stadiile avansate ale tumorilor slab diferenţiate(5581.73 ± 3275.67 µm2)
faţă de stadiile incipiente (2466.30 ± 1742.11 µm2) (p=0.039).
Colocalizarea CD133/CD166 a fost evidentă în special la nivelul membranei celulelor
aparţinând întregului spectru de tumori colonice, coeficientul cu cea mai mare valoare fiind
înregistrat în stadiile incipiente (0.77 ± 0.088) comparativ cu tumorile avansate (0.63 ± 0.154)
(p=0.0014).
În privinţa gradelor de expresie imunohistochimică a celor doi biomarkeri, literatura
indică variaţii considerabile. Astfel, procentul de marcare cu CD133 a fost raportat ca variind
între 15.3% şi 91.4% (16,17,18,21,22), în timp ce pentru CD166 reactivitatea ţesutului tumoral
a variat între 34% şi 76% (17,19,20). Coloraţia specifică CD133 a fost exprimată în ţesutul
tumoral preponderant la nivel citoplasmatic, iar în cazul CD166 îndeosebi la nivel membranar,
în concordanţă cu rezultatele raportate anterior (16,19, 21, 22, 23).
În ansamblu, expresia CD133 s-a corelat cu cea a CD166 în cazul tuturor tipurilor de
ţesut, însă cu nivele mai ridicate de corelaţie în cazul leziunilor neoplazice (r=0.306).
Leziunile displazice au prezentat grade de corelaţie chiar mai ridicate (r=0.52). În alte studii, sa observat de asemenea corelaţia CD133-CD166 şi absenţa unei corelaţii a celor doi biomarkeri
cu CD44, de unde reiese şi posibilitatea ca analiza combinată a celor trei markeri să fie
superioară în identificarea cazurilor cu risc scăzut, mediu şi înalt de CCR (24).

Implicaţiile biologiei moloeculare în evaluarea expresiei genelor specifice
celulelor stem canceroase în carcinomul colorectal
qRT-PCR este metoda de referinţă pentru măsurarea expresiei genice, făcând posibilă
detecţia diferenţei de câteva copii de mRNA pe celulă.
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În studiul nostru, am urmărit evaluarea a trei gene specifice PROM1/CD133,
AlCAM/CD166 şi CD44, a căror eficienţă în identificarea CSC şi a tumorilor cu prognostic
negativ a fost deja sugerată de numeroase alte studii care au utilizat tehnici imunohistochimice
sau de analiză genetică. Similar literaturii, analiza qRT-PCR a probelor pereche incluse studiu a
relevat exprimarea celor trei gene atât în tumoră cât şi în mucoasa normală colorectală
(24,25,26).
Expresia CD44 a fost evaluată în 19 probe pereche. În 15 cazuri (78.95%) expresia
CD44 a fost mai ridicată în ţesutul tumoral comparativ cu ţesutul peritumoral neinvadat şi în
restul de 4 cazuri (21.05%) diferenţa dintre probele pereche a fost biologic nesemnificativă
(Figura 1).
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Figura 1. Expresia genei CD44 în ţesutul tumoral versus ţesut colorectal normal. Rezultatele sau obţinut prin raportarea genei de studiat la GAPDH
Expresia PROM1/CD133 a fost mai ridicată în ţesutul normal comparativ cu probele de
ţesuturi tumorale asociate în 15 cazuri (46.88%); în 7 cazuri (21.88%) expresia a fost mai
ridicată în ţesutul tumoral şi în cele 10 cazuri rămase (31.25%), diferenţa dintre probele
pereche a fost nesemnificativă biologic (Figura 2).
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Figura 2. Expresia genei PROM1/CD133 în ţesut tumoral versus ţesut normal colorectal.
Rezultatele s-au obţinut prin raportarea genei de studiat la GAPDH
Expresia ALCAM/CD166 a fost crescută în ţesutul tumoral comparativ cu probele de
mucoasă normală pereche în 5 cazuri (15,63%), în 4 cazuri (12,5%) expresia a fost mai mare în
ţesutul normal şi în cele 23 de cazuri rămase (71.88%) diferenţa dintre probele pereche a fost

Relative ALCAM mRNA expression
(ALCAM/GAPDH)

nesemnificativă biologic (Figura 3).
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Figura 3. Expresia genei ALCAM/CD166 în ţesut tumoral versus ţesut normal colorectal.
Rezultatele s-au obţinut prin raportarea genei de studiat la GAPDH
În studiul nostru expresia CD44 a fost mai ridicată în ţesutul tumoral, în concordanţă cu
alte date recent publicate (27), fiind în acelaşi timp şi în consens cu expresia marcată a CD166
în ţesutul neoplazic. Pe de altă parte, gena CD133 a fost exprimată preponderent în ţesutul
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normal, contrar unora dintre rezultatele menţionate în literatura de specialitate. Astfel, expresia
CD133 este descrisă ca având un caracter heterogen în diverse tipuri de ţesut, fără o relevanţă
statistică (28), în timp ce alte studii susţin o expresie mai ridicată în ţesutul tumoral (29,30).
Deşi în literatură se observă o inconsecvenţă a tipului şi gradelor de expresie genetică a
markerilor CSC, în studiul nostru metoda qRT-PCR a condus la rezultate semnificative din
punct de vedere statistic, prezentând astfel un potenţial înalt pentru evaluarea CSC din
neoplasmul colorectal.

CONCLUZII
Ø Cancerul colorectal (CRC) reprezintă a doua cauză de mortalitate în România, pentru
ambele sexe, iar în cadrul studiului nostru datele demografice, clinice şi histopatologice
înregistrate au fost în concordanţă cu rezultatele prezentate în literatură.
Ø Carcinogeneza în CCR este descrisă în literatura prin doua modele: stochastic şi
„ipoteza celulelor stem canceroase”. Evaluarea celulele stem canceroase (CSC) prin
tehnici imagistice moderne a reprezentat direcţia de cercetare în studiul nostru.
Ø Endomicroscopia confocală laser (CLE) este o tehnică endoscopică de ultimă generaţie
care permite scanarea unui ţesut până la nivel molecular, înlesnind obţinerea unui
diagnostic histologic în timp real, dar şi o analiza computerizată offline a imaginilor
achiziţionate.
Ø Imunoendomicroscopia reprezintă asocierea examinării CLE cu biomarkeri meniţi să
marcheze fluorescent ţinte specifice. În studiul nostru, dintre cei trei biomarkeri
utilizaţi, CD44 s-a dovedit fezabil pentru imunomarcarea şi evaluarea endomicroscopică
a CSC. Imunomarcarea cu anticorpi anti-CD133 necesită o ajustare a protocolului de
lucru, rezultatele fiind parţial satisfăcătoare, în timp ce biomarkerul CD166 nu s-a
dovedit util în identificarea CSC prin CLE.
Ø Constatările studiului nostru pilot dovedesc utilitatea tehnicii CLE pentru studiul
molecular al CSC şi reprezintă o bază pentru studii suplimentare. Timpul redus dintre
colectarea probelor şi obţinerea imaginilor

endomicroscopice ale ţesuturilor

imunomarcate face metoda CLE adecvată translatării în practica clinică.
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Ø Studiul imunohistochimic sugerează colocalizarea CD133-CD166 ca reprezentând un
eveniment precoce în tumorigeneză. De asemenea, coexpresia acestor doi markeri ar
putea fi utilă în aprecierea prognosticului şi stratificarea pacienţilor cu CCR, având în
vedere coeficientul de colocalizare ridicat din tumorile bine diferenţiate şi în stadiu
precoce.
Ø Similar evaluării endomicroscopice şi imunohistochimice, evaluarea genetică a celor
trei biomarkeri a condus la observaţia unei exprimări a CSC atât în ţesutul tumoral cât şi
în cel normal colorectal, în diverse proporţii şi cu preponderenţa în ţesutul normal a
CD133 şi în ţesutul tumoral a CD44 şi CD166.
Ø Asocierea CLE cu tehnici imunohistochimice şi genetice permite evaluarea expresiei
markerilor CSC din CCR.
Ø Sunt necesare studii suplimentare pentru identificarea acelor markeri ai CSC specifice
CCR, cu rol în diagnostic, prognostic şi dezvoltarea unor terapii individualizate, menite
să ţintească subgrupul CSC.
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