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I.

STADIUL ACTUAL AL CUNOAŞTERII
Capitolul 1. Introducere. Factori de risc. Patogenie.
Introducere
Cancerul pancreatic reprezintă una din cele mai importante probleme de sănătate

publică în întreaga lume, constituind a 4 – a cauză de deces prin cancer, cu o rată de
supraviețuire la 1 an de 25% și la 5 ani de doar 5%. Ecoendoscopia reprezintă cea mai
eficientă metodă utilizată în managementul cancerului pancreatic. Angiogeneza are un rol
esențial în creșterea și dezvoltarea tumorală iar VEGF și receptorii săi (VEGFR1 și VEGFR2)
sunt cei mai importanți factori de stimulare a angiogenezei în cancerul pancreatic [1 – 4].
Scopul prezentului studiu este de a îmbunătăți cunoștiințele în ceea ce privește rolul
ecoendoscopiei în evaluarea neoplasmului pancreatic, de a determina expresia genetică a
VEGFR1 și VEGFR2 la pacienții cu cancer pancreatic și de a stabili în ce măsură,
caracteristicle demografice, ecoendoscopice, și genetice influențează evoluția bolii.
Cuvinte cheie: cancer pancreatic, ecoendoscopie, puncție fină aspirativă, angiogeneză
VEGFR1, VEGFR2.
Etiologie. Factori de risc. Elemente de patogenie
Există o multitudine de factori de risc care s-au dovedit a fi implicați în apariția
neoplaziei pancreatice: fumatul, consumul de alcool, dieta (aportul caloric crescut, carnea
roșie, grăsimile totale și acizii grași) și obezitatea, factorii genetici (cancerul pancreatic
familial, pancreatita ereditară, mutația genei BRCA2 etc), afecțiuni benigne preexistente bolii
neoplazice (diabetul zaharat, pancreatita cronică etc) [5 – 17].
Peste 95% din neoplasmele maligne ale pancreasului se dezvoltă din elementele
exocrine ale glandei (din celulele acinare si cele ductale) și poartă denumirea de
adenocarcinoame. Tumorile pancreatice se descoperă predominant la nivelul capului
pancreatic (60-70%) având dimensiunea medie de 25 – 35 mm. Indiferent de localizare,
tumorile se dezvoltă insidios și produc tardiv simptomatologie. Evoluția naturală a afecțiunii
duce către invazia loco-regională a structurilor anatomice de vecinătate și în final către
diseminare la distanță (ficat, cavitate peritoneală etc) [18 – 23].
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Angiogeneză
Angiogeneza reprezintă un proces esențial în creșterea și dezvoltarea tumorală. Există
o serie de factori ce stimulează procesul de neoangiogeneză tumorală, cel mai important fiind
VEGF (vascular endothelial growth factor). Familia proteinei VEGF cuprinde mai mulți
membri, care sunt implicați în apariția și dezvoltarea majorității tipurilor de cancere digestive
sau nondigestive. În cancerul pancreatic sunt implicați în mod special VEGF-A, VEGF-C,
VEGF-D și receptorii VEGFR1, VEGFR2 și VEGFR3. VEGFR-2 reprezintă cel mai
important receptor în evaluarea angiogenezei în cancerul pancreatic, expresia sa crescută,
fiind totodată, un factor de prognostic negativ [24 – 36].
Capitolul 2. Diagnosticul cancerului pancreatic.
Manifstări clinice
Cancerul pancreatic se dezvoltă insidios și devine simptomatic, tardiv, în evoluția sa,
odată cu compresia/invazia structurilor anatomice locoregionale. Principalele manifestări
clinice sunt reprezentate de icter obstructiv și durere abdominală. Mai pot apărea: pierdere
ponderală, insuficiență pancreatică exocrină (steatoree și malabsorbție) și endocrină (diabet
zaharat) și mai puțin frecvent, depresie, tromboflebită migratorie (semnul Trousseau),
tromboză venoasă și sângerarea gastrointestinală [37 – 40].
Metode imagistice de diagnostic în cancerul pancreatic
Imagistica ocupă în prezent rolul central și decisiv în managementul cancerului
pancreatic fiind implicată în toate etapele acestuia: detectarea și caracterizarea formațiunilor
tumorale pancreatice, identificarea oricăror variante anatomice, determinarea extensiei locale
și vasculare precum și a invaziei perineurale și limfatice, evaluarea limitelor tumorale,
detectarea metastazelor și evaluarea rezecabilității tumorale. Principalele examene imagistice
pentru detectarea tumorilor pancreatice sunt ultrasonografia abdominală (US), ecoendoscopia
(EUS), colangio-pancreatografia endoscopică retrogradă (ERCP), computer tomografia (CT),
rezonanța magnetica nucleară (MRI) și tomografia cu emisie de pozitroni (PET- CT) [41 –
48].
Ultrasonografia endoscopică
Descrisă la începutul anilor 1980 (de către DiMagno), ecoendoscopia (EUS), a
devenit, în prezent, cea mai bună metodă de evaluare a afecțiunilor pancreato-biliare fiind
demonstrat ca având o rată superioară de diagnostic precoce a tumorilor pancreatice, față de
PET, MRI, CT sau US. Adenocarcinomul pancreatic apare tipic la EUS ca o formațiune
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hipoecogenă, neomogenă, cu margini neregulate. Ultrasonografia endoscopică reprezintă
cea mai sensibilă și mai specifică metodă imagistică existentă în managementul maselor
focale pancreatice (acuratețe, sensibilitate și VPN de până la 98%.
Prin rezoluția sa înaltă, EUS poate detecta leziuni mai mici de 2-5 mm diametru. Mai
mult, evidențierea fluxului vascular la examinarea în modul Doppler sau Power Doppler poate
fi utilă pentru descrierea vascularizației peripancreatice. În modul Doppler tumorile maligne
pancreatice apar tipic hipovascularizate. Avantajul major al acestui tip de examinare este
evident în timpul realizării puncției fine aspirative, ajutând la evitarea puncționării unui vas
sangvin important și astfel, a complicațiilor hemoragice consecutive. Echoendoscopia cu
contrast (CE-EUS), utilizând agenți de contast de generația a doua (SonoVue), a îmbunătățit
caracterizarea vascularizației din interiorul leziunilor interesate, permițând o mai bună
diferențiere a maselor tumorale benigne de cele maligne. CE-EUS comportă două faze
vasculare importante: faza arterială precoce (parenchimatoasă/pancreatică) și faza venoasă
tardivă. Adenocarcinomul ductal pancreatic apare ca hipovascular, în faza arterială și
realizează fenomen de wash-out în faza venoasă. Pancreatita cronică pseudotumorală sau
tumorile neuroendocrine au, din contră, aspect izovascular sau hipervascular în faza arterială,
ceea ce le diferențiază, astfel, de leziunile maligne. Sonoelastografia permite aprecierea
durității tisulare în timpul EUS, având o acuratețe ridicată în diagnosticul diferențial al
tumorilor solide pancreatice. Cancerul pancreatic are aspect elastografic dur. Utilitatea
elastografie este evidențiată mai ales în orientarea diagnosticului, la pacienții cu
adenocarcinom pancreatic și PFA-EUS fals negative [49 – 62].
Avantajul major al ecoendoscopiei este oferit de posibilitatea de a obține material
citologic/histologic prin puncție fină aspirativă ghidată ecoendoscopic.
Capitolul 3. Puncția fină aspirativă ghidată ecoendoscopic (PFA-EUS)
Puncția fină aspirativă (EUS-FNA sau PFA-EUS) efectuată sub ghidaj ecoendoscopic
este o tehnică minim invazivă ce permite colectarea de probe citologice (și/sau histologice) de
la nivelul maselor tumorale pancreatice [50]. Descrisă pentru prima dată în 1991, PFA este
efectuată de rutină, în prezent, în majoritatea centrelor de gastroenterologie, fiind evident
faptul că această procedură are un impact decisiv în managementul pacienților cu neoplasm
pancreatic. Deși, valoarea predictivă negativă a PFA este relativ scăzută (46 – 80%)
acuratețea PFA-EUS pentru diagnosticul adenocarcinomului ductal pancreatic variază între
80–95%, cu o sensibilitate și o specificitate de 85%, respectiv 98%.
5

În plus față de avantajul de a oferi un diagnostic citologic/histologic, PFA furnizează
suficient material pentru prelucrarea genetică și determinarea expresiei genetice (prin qRTPCR) a unor markeri moleculari angiogenici precum VEGFR1 și VEGFR2 [63 – 79].

Capitolul 4. Prognosticul cancerului pancreatic
Deși s-au făcut progrese tehnologice remarcabile în îmbunătățirea diagnosticului
cancerului pancreatic de-a lungul ultimelor decenii, rata de supraviețuire la 5 ani, rămâne doar
5%. Prognosticul modest este cauzat, în principal, de stadiul avansat în momentul
descoperirii, mai mult de 80% din pacienți prezentându-se cu boală local avansată sau
metastatică, ceea ce contraindică intervenția chirurgicală. Prognosticul rămâne rezervat chiar
și la pacienții operabili (15 – 20% din cazuri). Astfel, necesitatea descoperirii unor noi metode
terapeutice este esențială [80 – 83].

II.

CONTRIBUŢII PERSONALE
Capitolul 5. Obiective. Material si metodă.
Obiectivele studiului.
Tema de cercetare aleasă este de mare importanță, având în vedere prognosticul

devastator al cancerului pancreatic, iar necesitatea identificării unor metode diagnostice și
terapeutice mai eficiente este primordială. Prezenta lucrare are ca obiectiv îmbunătățirea
cunoștințelor în ceea ce privește rolul ecoendoscopiei în managementul neoplasmului
pancreatic, evaluarea expresiei genetice a receptorilor VEGFR1 și VEGFR2 și identificarea
unor markeri prognostici în cancerul pancreatic.
Material și metodă
Studiul este unul prospectiv și s-a efectuat pe o perioadă de 4 ani (ianuarie 2011 –
decembrie 2014), în Centrul de Cercetare în Gastroenterologie și Hepatologie din cadrul UMF
Craiova. Au fost incluși în studiu 108 pacienți, individualizați în 3 loturi: lotul I (cancer
pancreatic, n=68), loturile martor (lotul II - pancreatită cronică, n=20 și lotul III - pancreas
normal ecoendoscopic, n=20). După îndeplinirea criteriilor de includere în studiu, pacienții au
fost examinați ecoendoscopic (în mod standard, Doppler, cu contrast, elastografie). La finalul
ecoendoscopiei s-au prelevat probe prin PFA pentru examenul citologic, iar o parte din probe
au fost stocate în laboratorul de genetică, unde ulterior, s-a determinat prezența expresiilor
genetice VEGFR1 și VEGFR2. Înaintea examinării și după explicarea avantajelor și a
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posibilelor complicații asociate cu ecoendoscopia, pacienţii şi‐au dat consimţământul scris
pentru

examinarea

ecoendoscopică,

efectuarea

anesteziei,

colectarea

de

probe

biologice/citologice şi folosirea datelor rezultate din investigaţii în scopuri ştiinţifice. Toți
pacienții au fost atent urmăriți și prin consultarea bazei de date a Serviciului de Evidentă a
Populației s-a determinat supraviețuirea pacienților cu cancer pancreatic incluși în studiu.
Rezultatele examinărilor au fost structurate într-o bază de date, într-un fișier
Microsoft Excel (din pachetul de programe Microsoft Office 2010 professional) pentru a fi
ulterior prelucrate statistic, utilizând programul Microsoft Excel (Microsoft Corp., Redmond,
WA, USA) şi programul IBM Statistic Package for the Social Sciences (SPSS), versiunea
20.0 (IBM Corporation, Armonk, NY, USA).
Inițial s-a realizat statistica descriptivă a loturilor de pacienți: frecvență, valoarea cea
mai mică, valoarea cea mai mare, valoarea medie, valoarea mediană, deviație standard,
coeficientul de variație, eroarea standard a unei medii, intervalul de încredere 95%.
Ulterior, s-a utilizat analiza univariată, analiza unui tabel de contingență cu testul chipătrat, unde, am calculat p-ul de semnificație statistică (considerând valoarea p < 0,05
semnificativă statistic) iar la final am realizat un model de regresie Cox. Prin regresia Cox se
estimează efectul unui anumit parametru statistic, dintre cei analizați, asupra unui anumit
eveniment (considerat eveniment final sau end-point). Deoarece în cadrul analizei privind
evoluția pacienților, pentru studiul de față, există corelații multiple între variabilele
explicative introduse în modelul Cox, am folosit metoda de analiză Backward, prin care, în
mai mulți pași, se elimină variabilele care nu contribuie în mod semnificativ la model,
rămânând, în final, doar acele variabile care explica cel mai bine relația cu evenimenul final
analizat (statusul de nerezecabilitate, supraviețuirea la 6 luni, supraviețuriea la 12 luni și
mortalitatea pacienților cu cancer pancreatic).

Capitolul 6. Rezultate.
Caracteristici demografice
Pacienții cu cancer pancreatic au avut o vârstă medie de 62,51 ani în momentul
diagnosticului, cu 9 ani mai scăzută decât media globală raportată. Predomină sexul masculin
și proveniența urbană a acestora iar distribuția pe grupe de vârstă evidențiază că 63% din
pacienți fac parte din grupa de vârstă 60 – 79 ani.
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Caracteristici ecoendoscopice
Tumorile pancreatice diagnosticate sunt majoritatea cupronse între 25 și 35 mm
localizare preponderent cefalică. Ultrasonografia endoscopică reprezintă cea mai bună metodă
de stadializare loco-regională în cancerul pancreatic. Astfel, majoritatea (67%) pacienților se
aflau în stadiile III și IV de evoluție în momentul diagnosticului, doar aproximativ 1 pacient
din 5, îndeplinind criteriile de operabilitate.
Ecoendoscopia demonstrează o acuratețe diagnostică de peste 93% (prin utilizarea
modului Doppler, a elastografiei și a ecoendoscopiei cu contrast). Puncția fină aspirativă are o
acuratețe diagnostică de 81%, cu o specificitate excelentă (tabel 6.1), dar cu o valoare
predictivă negativă modestă. În cazul pacienților cu puncții fine aspirative fals negative, EUS
este o metodă extrem de utilă în orientarea diagnosticului de cancer.
Tabel 6.1 Valoarea diagnostică a EUS_standard, EUS_Doppler, EUS_contrast,
elastografiei și PFA-EUS, în cancerul pancreatic

Parametru
statistic
Sensibilitate
Specificitate
Acuratețe
VPP
VPN

EUS
standard
97,1%
21,1%
80,5%
81,5%
66,7%

EUS
Doppler
79,4%
90,0%
81,8%
96,4%
56,3%

EUS
contrast
91,1%
81,3%
88,9%
94,4%
77,2%

Elastografie
93,9%
90,9%
93,2%
96,9%
83,3%

PFA EUS
77,6%
100%
81,0%
100%
44,4%

Rezultate genetice
În ceea ce privește prezența expresiilor genetice, 90% din probele de țesut malign
analizate au prezentat expresie genetică VEGFR1, 65% VEGFR2, iar 60% din cazuri au
prezentat ambii receptori.
Supraviețuirea lotului de pacienți cu cancer pancreatic
Din totalul pacienților cu cancer pancreatic urmăriți, 89,7% au decedat pe perioada
studiului. Supraviețuirea medie a fost de 9 luni, cu o rată de supraviețuire la 6 luni de 74%
și la 12 luni de 29%. Supraviețuirea este direct influențată de stadiul de evolutiv, fiind de 12
luni pentru stadiul I și de doar 6 luni pentru stadiul IV. Prezența expresiei genetice VEGFR1
și VEGFR2 influențează, de asemenea, supraviețuirea. Astfel, pacienții cu VEGFR1 prezent
au supraviețuire medie de 7,22 luni comparativ cu cei cu VEGFR1 negativ (17,25 luni).
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Situația este valabilă și pentru VEGFR2 pozitiv (5,96 luni) față de VEGFR2 negativ (12,42
luni).
SUPRAVIEȚUIRE

medie

La 6 luni
La 12 luni
Suprav
Deces
Suprav
Deces
nr
%
nr
%
nr
%
nr
%
Generală
9 luni
50
74%
18
26%
20
29%
48
71%
Std I (n=8)
12 luni
7
88%
1
12%
4
50%
4
50%
Std II (n=14)
11 luni 10
71%
4
29%
8
57%
6
43%
Std III (n=27)
7 luni
15
56%
12
44%
1
4%
26
96%
Std IV (n=19)
6 luni
8
42%
11
52%
5
21%
14
74%
Tabelul 6.2 Supraviețuirea pacienților cu cancer pancreatic în funcție de stadializare

nr luni
20

17,25
12,42

15

9

7,22

10

5,96

5,54

5
0
VEGFR1 +

VEGFR1 -

VEGFR2 +

VEGFR2 -

coexpresie
VEGFR1/R2

suprav
globală

Figura 6.1 Supraviețuirea pacienților cu cancer pancreatic în funcție prezența expresiei
genetice a VEGFR1 și VEGFR2

Factori de prognostic în cancerul pancreatic
Statusul de inoperabilitate se corelează individual, statistic cu: aspectul hipoecogen la
examinarea ecoendoscopică standard, cu prezența expresiei VEGFR1, cu decesul pacienților
și cu supraviețuirea pacienților mai puțin de 12 luni de la diagnostic. De asemenea există o
slabă asociere cu sexul masculin al pacienților, localizarea tumorală cefalică și cu
supraviețuirea sub 6 luni. Analiza modelului de regresie Cox, folosind ca parametrii de
intrare, sexul pacienților, aspectul ecoendoscopic standard, localizarea tumorală și expresia
VEGFR1, validează ca factor predictiv pentru statusul inoperabil, prezența expresiei
genetice a VEGFR1.
Supraviețuirea pacienților sub 6 luni de la momentul diagnosticării se asociază
individual cu PFA pozitivă și cu invazia tumorală locală. Există de asemenea o slabă corelație
cu prezența invaziei ganglionare și cu statusul de nerezecabilitate. Din analiza modelului Cox,
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unde s-au utilizat ca și parametrii de intrare PFA, statusul ganglionar, invazia tumorală,
statusul de rezecabilitate și coexpresia VEGFR1/VEGFR2, s-a constatat că prezența
coexpresiei VEGFR1/VEGFR2 reprezintă factori de predictiv pentru supraviețuirea
pacienților sub 6 luni de la diagnosticare.
Supraviețuirea sub 12 luni a pacienților cu cancer pancreatic se corelează individual,
cu stadiul avansat de evoluție al bolii, stadializarea T3-T4, statusul de nerezecabilitate,
prezența expresiei genetice a VEGFR1, VEGFR2 și coexpresia VEGFR1/VEGFR2.
Introducând parametrii cu semnificație statistică din analiza univariată, într-un model de
regresie Cox, se observă că prezența expresiei genetice a VEGFR1, VEGFR2 și coexpresia
VEGFR1/VEGFR2 sunt factori predictivi ai supraviețuirii sub 12 luni din momentul
diagnosticului.
Decesul pacienților se asociază cu mediul de proveniență urbană, cu stadiul avansat de
evoluție al bolii, cu categoria T3-T4, cu prezența adenopatiilor (N1), cu statusul de
nerezecabilitate și cu expresia genetică a VEGFR2 și coexpresia VEGFR1/VEGFR2.
Parametrii semnificativi din punct de vedere statistic sunt introduși într-un model de regresie
Cox, ce urmează 6 pași, ultima etapă evidențiind parametrul cu cea mai importantă implicație
prognostică. Astfel, coexpresia VEGFR1/VEGFR2 reprezintă factorul cu cea mai mare
implicație prognostică în decesul pacienților cu cancer pancreatic.
Capitolul 7. Discuții.
Studiul de față, confirmă datele din literatura de specialitate, și subliniază că VEGFR1
joacă un rol important în progresia tumorală (prin promovarea migrării și invaziei celulare)
[24, 83, 84], fiind factor predictiv al evoluției spre statusul de nerezecabilitate și al
supraviețuirii pacienților cu cancer pancreatic sub 12 luni de la diagnostic. Studiile
publicate relatează că VEGFR-2 este cel mai important receptor în evaluarea angiogenezei în
cancerul pancreatic. Expresia VEGFR-2 în celulele tumorale se corelează semnificativ cu
invazia tumorală în țesuturile înconjurătoare și cu prognosticul negativ [85]. Prezenta lucrare
confirmă că VEGFR2 este un factor predictiv al supraviețuirii sub 12 luni din momentul
diagnosticului. Mai mult, coexpresia celor doi receptori ai VEGF, reprezintă factorul cu
cea mai mare implicație prognostică negativă, în ceea ce privește supraviețuirea la 6 luni și
mortalitatea pacienților cu cancer pancreatic.
Cancerul pancreatic este, așadar, unul dintre cele mai devastatoare tipuri de cancer.
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Ecoendoscopia rămâne examenul gold-standard de management al cancerului
pancreatic, realizând diagnosticul, stadializarea și stabilirea rezecabilității cu acuratețea cea
mai mare [86]. Progresele tehnologice sunt departe de a fi stagnat. Descoperirile din ultimul
timp au evoluat până la posibilitatea de a obține imagini de biopsie optică în timp real de la
nivelul formațiunilor solide pancreatice vizualizate ecoendoscopic (endomicroscopie laser
confocală) [87]. Progresele în ceea ce privește rata de supraviețuire, sunt lente, dar ele există.
Însuși studiul de față, raportează o rată de supraviețuire, la 1 an, ușor crescută (29%) față de
rezultatele publicate până în prezent (25%). Așadar continuarea studiilor pentru descoperirea
unor noi alternative diagnostice și terapeutice este vitală. Având în vedere implicația VEGF și
a receptorilor acestuia în angiogeneza cancerului pancreatic, terapia anti-angiogenică trebuie
sa reprezinte piatra de temelie a tratamentului cancerului pancreatic. Astfel, lupta cu această
patologie, nu este în totalitate pierdută și în consecință, nu trebuie abandonată. În Marea
Britanie aproximativ 4300 de pacienți cu cancer pancreatic încă trăiau la finalul anului 2006,
după 10 ani de la diagnostic [4]. Din acest motiv, speranțe de a prelungi supraviețuirea acestor
pacienți, încă mai există, iar eforturile trebuind concentrate, în egală măsură, pe prevenția
primară (evitarea factorilor de risc modificabili precum fumatul și dieta nocivă),
diagnosticarea precoce, acuratețea stadializării preoperatorii și pe îmbunătățirea opțiunilor
terapeutice.

Cele mai importante concluzii:
 EUS reprezintă cea mai eficientă tehnică în diagnosticarea și stadializarea cancerului
pancreatic, cu o acuratețe ce poate depăși 93%. Mai mult, EUS este o metodă utilă în
orientarea diagnosticului de cancer la pacienții cu PFA fals negativă.
 Adenocarcinomul pancreatic este unul dintre cele mai devastatoare tipuri de cancer.
Astfel, aproximativ 90% din pacienți au decedat, având o supraviețuire medie de 9
luni din momentul diagnosticului.
 Rata de supraviețuirea la 12 luni a fost de 29%, ușor peste media raportată până în
prezent (25%).
 Supraviețuirea este negativ influențată de stadiul avansat de evoluție și de prezența
expresiilor genetice VEGFR1 și VEGFR2.
 Analiza genetică a evidențiat prezența VEGFR1 și VEGFR2 în 90%, respectiv 65%
din probele maligne evaluate.
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 Supraviețuirea la 1 an de la diagnostic este de 14% pentru VEGFR1 pozitiv și de doar
4% pentru VEGFR2 pozitiv.
 VEGFR1 reprezintă factor predictiv pentru statusul inoperabil și supraviețuirea sub 6
luni de la diagnostic.
 VEGFR2 este considerat factor predictiv pentru supraviețuirea sub 12 luni din
momentul diagnosticului.
 Coexpresia VEGFR1/VEGFR2, reprezintă factorul cu cea mai mare implicație
prognostică negativă, în ceea ce privește supraviețuirea la 6 luni și mortalitatea
pacienților cu cancer pancreatic.
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