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INTRODUCERE

Carcinoamele scuamoase constituie cele mai frecvente tumori epiteliale din
sfera orală și sunt estimate în prezent de către numeroase statistici la 95% din totalul
cancerelor orale, ocupând locul şase ca frecvenţă la nivel mondial. Raportul publicat în
anul 2012 de către membrii comisiei de cercetare a stării de sănătate orală din țările UE,
consideră cancerul oral a 8-a cea mai comună formă de cancer la nivel mondial, iar
cancerul de buză se situează pe locul al 12-lea drept cel mai comun tip de cancer la
bărbați, în cadrul țărilor UE.
Prevalența cea mai crescută a bolii a fost înregistrată în Spania și Ungaria, iar în
ceea ce privește rata mortalității, aceasta continuă să crească în țările est-europene.
În anul 2007 s-au înregistrat aproximativ 8 milioane de decese la nivel mondial
din cauza cancerului și a complicațiilor sale, iar pentru anul 2030 sunt prognozate 12
milioane de decese.
La nivel mondial sunt diagnosticate mai mult de 300.000 de noi cazuri de
carcinoame scuamoase anual, acestea reprezentând aproximativ 90% din neoplasmele
cavității orale, iar cancerul de buză atinge un procent de 25-30% dintre cancerele cavității
orale. Carcinoamele scuamoase cu localizare la nivelul buzelor prezintă incidență
crescută în țările tropicale, fiind influențate de factori socio-demografici și culturali locali
și însumează 40% din carcinoamele capului și gâtului.
Cei 107 pacienți cuprinși în acest studiu au fost mai întâi analizați din punct de
vedere clinico-epidemiologic, ceea ce a dus la urmatoarele concluzii: cele mai multe
cazuri de carcinoame scuamoase cu localizare la nivelul buzelor s-au înregistrat la
pacienți de sex masculin, în decada a șaptea de viață, predominant din mediul rural,
leziunile fiind localizate în procent de peste 90% la nivelul buzei inferioare.
Studiul microscopic al carcinoamelor scuamoase de la nivelul buzelor a urmărit
pentru cele 107 cazuri investigate, evaluarea patternului de creștere tumoral, a tipului
tumoral și a gradului histologic, cuantificarea infiltratului inflamator, prezența/absența
invaziei limfo-vasculare, perineurale și musculare, paternul invaziei tumorale, statusul
limitelor de rezecție chirurgicală și leziunile asociate, prezența/absența adenopatiei
metastatice.
Analiza imunohistochimică s-a realizat pentru 40 de carcinoame scuamoase și
displazii asociate și a urmărit imunoexpresia CD105 și evaluarea MVD CD105+,
cuantificarea gradului de maturitate al vaselor tumorale pentru CD105 şi α-SMA,
stabilirea gradului de proliferare vasculară şi tumorală prin dublă imunocolorare pentru
CD105 şi Ki67, cuantificarea imunoexpresiei VEGF și a receptorilor săi VEGFR1,
VEGFR2 și cuantificarea imunoexpresiei Angiopoietinei 2. De asemenea, expresia
markerilor la nivelul carcinoamelor incluse în lot a fost analizată comparativ cu leziunile
displazice asociate, respectiv cu metastazele corespunzătoare.
Cuvinte cheie: carcinom scuamos, buză, angiogeneză, factori imunohistochimici,
microdensitate vasculară, prognostic.
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Capitolul I. Epidemiologia şi riscul de apariţie al carcinoamelor scuamoase orale –
oferă date despre incidența cancerelor orale la nivel mondial, dar și informații cu privire
la principalii factori de risc incriminați și influența pe care o au aceștia asupra
carcinogenezei: consumul cronic de alcool, fumatul, deficiențele nutriționale, expunerea
prelungită la radiații solare, imunodeficiența, leziunile cu potențial de malignizare.
Capitolul II. Angiogeneza tumorală în contextul carcinogenezei orale – prezintă
cateva date despre cercetările care s-au facut încă din secolul trecut despre procesul de
angiogeneză, etapele angiogenezei tumorale, descrierea factorilor proangiogeni şi
antiangiogeni și a funcțiilor acestora, a căror înțelegere este esențială pentru terapia
tumorală și pentru aplicarea clinică a rezultatelor obținute.

Capitolul III. Prognosticul carcinoamelor scuamoase orale cu localizare la nivelul
buzelor – oferă informații despre factorii clinici (sex, vârstă, rasă, condiții socioeconomice, localizarea anatomică a tumorilor), factorii histopatologici (metastazare,
stadializare TNM) și factorii imunohistochimici (VEGF, genele HOX) care au rol în
aprecierea prognosticului carcinoamelor scuamoase ale buzelor.

OBIECTIVELE STUDIULUI
Acest studiu propune o cercetare complexă a procesului de angiogeneză din
carcinoamele scuamoase cu localizare la nivelul buzelor, folosind metode clasice de
investigare, dar și tehnici moderne precum morfometria și imunohistochimia.
Principalele obiective specifice ale acestui studiu sunt:
1. evaluarea
caracteristicilor
clinico-epidemiologice,
histopatologice
și
imunohistochimice ale carcinoamelor scuamoase ale buzelor, pentru o perioadă de
timp de 3 ani, prin cuantificarea următorilor parametri:
- clinici: sexul şi vârsta pacienţilor, mediul de provenienţă, factorii de risc, perioada
de timp scursă de la debutul bolii, simptomatologia, localizarea tumorilor,
prezenţa/absența adenopatiei metastatice.
- histopatologici: patternul de dezvoltare și patternul invaziei tumorale, gradul de
diferențiere, infiltratul inflamator, prezenţa/absența adenopatiei metastatice, a invaziei
perineurale, vasculare și musculare, prezenţa/absența celulelor maligne reziduale la
nivelul marginilor de siguranţă chirurgicală, prezența leziunilor asociate.
- imunohistochimici: cuantificarea expresiei CD105, VEGF, VEGFR1, VEGFR2,
ANG2.
- morfometrici: evaluarea MVD (microdensității vasculare).
2. cuantificarea vaselor sangvine în carcinoamele scuamoase ale buzelor cu scopul de a
evidenţia gradul de implicare al angiogenezei în apariţia şi progresia leziunilor;
3. stabilirea gradului activităţii proliferative a vaselor de neoformaţie;
4. identificarea şi cuantificarea proteinelor cu rol angiogenic şi a receptorilor acestora în
vederea identificării surselor proangiogenice şi stabilirea rolului acestora în fiecare etapă
a carcinogenezei scuamoase de la nivelul buzelor;
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5. identificarea unor mecanisme moleculare sinergice sau antagonice în modularea
angiogenezei.
6. selectarea datelor semnificative statistic, în urma analizei parametrilor amintiți, cu rol
în carcinogeneza de la nivelul buzelor și care pot constitui eventuale ținte terapeutice.
CAPITOLUL IV- Material şi Metode - oferă date despre materialul studiat şi metodele
utilizate în cercetare.
MATERIALUL CERCETAT
Studiul a fost realizat pe o perioadă de 3 ani (2010-2012), cuprinzând un număr de 107
cazuri de carcinoame scuamoase localizate la nivelul buzelor. Materialul cercetat a fost
reprezentat de piese de exereză chirurgicală cu limite variabile de rezecţie, iar în 25 de
cazuri, în care s-a practicat și limfadenectomie, au fost însoţite de ganglionii limfatici
respectivi. Materialul a provenit de la pacienţii internaţi și operați în Clinica de Chirurgie
Oro-Maxilo-Facială a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova.
METODE UTILIZATE
Am inceput prin a urmări obţinerea unor date epidemiologice şi clinice, pentru cei
107 pacienți ai lotului de studiu, referitoare la: sexul, vârsta, mediul de provenienţă,
factori de risc, perioada de timp scursă de la debutul bolii, simptomatologia, localizarea
tumorilor, prezenţa/absența adenopatiei metastatice.
Analiza histopatologică s-a realizat pe un lot de 107 cazuri de carcinoame
scuamoase ale buzelor şi a inclus următoarele criterii de apreciere: patternul de dezvoltare
al tumorilor; gradul de diferenţiere; amploarea infiltratului inflamator; patternul invaziei
tumorale; prezenţa/absența adenopatiei metastatice, a invaziei perineurale, vasculare
sanghine şi limfatice; prezenţa/absența invaziei musculare; prezenţa/absența celulelor
maligne reziduale la nivelul marginilor de siguranţă chirurgicale; prezența leziunilor
asociate: displazii, cheilită actinică, elastoză solară, ulcerații, etc.
Studiul imunohistochimic a cuprins un număr de 40 de cazuri selectate, pentru
care au fost analizate microdensitatea vasculară (CD105), gradul de maturitate al vaselor
(CD105/α-SMA), gradul de proliferare vasculară şi tumorală (Ki67/CD105), precum şi
expresia unor factori de creştere şi a receptorilor acestora (VEGF, VEGFR1, VEGFR2,
ANG2).
Am utilizat reacții simple și duble; pentru reacţiile simple şi pentru prima parte a
reacţiilor duble am folosit sistemul de amplificare LSAB2-HRP și CSAII (Biotin-Free
Catalyzed Amplification System- CD105 monoclonal), developarea realizându-se cu
cromogen DAB (culoare brună). Pentru cea de-a doua parte a reacţiilor duble (α-SMA;
CD105 - policlonal), după blocare cu avidină biotină, am utilizat LSAB2-AP System şi
cromogenul Vulcan Fast Red (culoare roșie).
Analiza morfometrică a analizat microdensitatea vaselor marcate CD105 şi αSMA prin metoda "hot spot", care a constat în cuantificarea manuală a vaselor.
Microdensitatea vasculară a fost analizată atât intratumoral, cât și la nivelul frontului de
invazie. În cazul SMA au fost analizate doar vasele care au prezentat marcaj dublu,
CD105+ și SMA+.
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A fost utilizat următorul panel de anticorpi:
ANTICORPUL
CD105 (endoglina)
CD105 (endoglina)
α-SMA (smooth
muscle actin)
Ki67
VEGF
VEGFR1 (Flt-1)
VEGFR2 (KDR/Flk-1)
ANG 2

CLONA/
PRODUCĂTOR
SN6h/ Dako
Policlonal/
Thermo
Scientific
1A4/ Dako

DILUŢIA

MIB 1/ Dako
C1/ Dako
C17/ Dako
Policlonal/
Abcam
F1/ SantaCruz
Biotechnology

1:1000
1:50

DEMASCAREA
ANTIGENICĂ
Citrat, pH 6

CONTROL
POZITIV
Rinichi
Rinichi

1:50

Citrat, pH 6

Colon

1:200
1:100
1:150
1:300

Citrat, pH 6
Citrat, pH 6
Citrat, pH 6
Citrat, pH 6

Carcinom mamar
Rinichi
Tegument
Rinichi

1:50

Citrat, pH 6

Placentă

Panelul anticorpilor utilizaţi
Pentru analiza statistică au fost utilizate testele t Student, Anova, chi pătrat şi
Pearson utilizând softul SPSS 10, iar imaginile au fost achizitionate cu ajutorul
microscopului Nikon Eclipse E600 şi softului Lucia 5.
CAPITOLUL V- Rezultate şi CAPITOLUL VI- Discuţii redau rezultatele studiului,
care sunt raportate la datele clasice și recente din literatura de specialitate.
Analiza clinico-epidemiologică a relevat că procentul cel mai ridicat de
carcinoame scuamoase cu localizare la nivelul buzelor s-a înregistrat la pacienți de sex
masculin (78,5%), în decada a șaptea de viață (34,6%), predominant din mediul rural
(63,5%). Localizarea leziunilor a fost în procent de 96,2% la nivelul buzei inferioare și
doar 2,8% dintre tumori s-au localizat la nivelul buzei superioare. Rezultatele concordă
cu datele din alte publicații, care găsesc o incidență mult mai mare în rândul bărbaților,
având o rată de 6:1 față de cazurile diagnosticate la femei, afectând în primul rând
bărbații peste 50 de ani [273]. Din studiul factorilor de risc incriminați în apariția
carcinoamelor scuamoase de buză, am constatat frecvent asocieri ale acestora, pe primul
loc fiind asocierea fumatului cu consumul cronic de alcool. Din numărul total de pacienți
studiați, majoritatea (71%) erau fumători și doar 28,9% s-au declarat nefumători. Datele
concordă cu cele din literatură, consumul de alcool și fumatul fiind factori cu rol cert în
etiopatogenia CSB [119, 206, 309]. În ceea ce privește rata de metastazare, carcinoamele
scuamoase cu localizare la nivelul buzelor, în special cele de mici dimensiuni, se asociază
cu cea mai redusă incidență de metastazare cervicală dintre toate cancerele orale [336,
364]. Rata de supraviețuire a pacienților cu CSB este mai mare de 5 ani [204], această
neoplazie având și un prognostic mai bun în comparație cu alte cancere ale tractului aerodigestiv [153, 6], iar în ceea ce privește rata de supraviețuire în funcție de sex, nu se
constată diferențe semnificative la bărbați față de femei [204].
Studiul histopatologic a evidențiat faptul că cele mai multe tumori au fost bine
diferențiate, reprezentând 48,5% din cazurile analizate, urmate în ordinea frecvenței de
formele moderat diferențiate (37,3%) și slab diferențiate (13,9%). Un studiu de analiză
multivariată a arătat faptul că gradul tumoral a fost semnificativ legat de prezența
metastazelor ganglionare în momentul diagnosticului [185], cele mai multe studii
6

raportând că acest sistem de clasificare este un bun indicator al evoluției bolii și
răspunsului la tratament [264, 352, 265]. Am observat prezența infiltratului inflamator cu
amploare diferită, predominând cel cu intensitate crescută. Răspunsul inflamator
peritumoral de tip limfo-plasmocitar a fost corelat direct cu rata de supraviețuire și invers
proporțional cu frecvența metastazelor [316]. Invazia musculară este descrisă ca fiind
destul de frecventă în carcinoamele scuamoase ale buzelor, cel mai probabil datorită
superficialității mușchiului orbicular. În studiul nostru, aspectul a fost identificat în 56 de
cazuri, din cele 107 investigate, indiferent de gradul histologic al tumorilor. Analiza
invaziei vasculo-limfatice, a relevat prezența acesteia în 36 de cazuri (33,6%), asociată
carcinoamelor scuamoase slab și moderat diferențiate. În unele studii, incidența invaziei
perineurale a fost raportată la 3,7% din cazuri, asociată semnificativ statistic cu riscul de
metastazare [284]. Invazia perineurală a fost identificată în 33 de cazuri, care au
reprezentat 30,8 % din cazuistică. În 92 de cazuri, la nivelul limitelor de rezecție laterale
neinvadate tumoral, au existat o serie de modificări asociate. Astfel, în 16 cazuri au fost
prezente aspecte de displazie, în 7 cazuri cheilită actinică și elastoză solară în 59 de
cazuri. În 10 cazuri, leziunile au fost asociate, de tipul displazie- cheilită actinică și
elastoză solară- cheilită actinică. Elastoza solară și cheilita actinică care se observă
adiacent tumorilor constituie argumente ale relației semnificative între aceste boli [232].
Încadrarea tumorilor în sistemul pTNM a indicat faptul că cele mai multe cazuri din acest
studiu s-au încadrat în stadiul I de boală (60,7%), 9,3% cazuri în stadiul II de boală,
19,4% în stadiul III și în stadiul IV, 10,2%. Predominența tumorilor în stadiile clinice
precoce este invariabil însoțită de rate mari ale supraviețuirii generale la 5 ani, indiferent
de modalitatea terapeutică.
Analiza imunohistochimică s-a realizat în raport cu parametrii clinicopatologici
de interes: vârstă, sex, factori de risc asociaţi, aspect macroscopic, grad de diferenţiere
tumorală, gradul inflamaţiei asociate, patternul invaziei, invazia vasculară, invazia
perineurală, invazia musculară, dimensiunea şi extensia tumorală (categoria T), prezenţa
metastazelor ganglionare (categoria N), stadiul tumoral. Expresia markerilor la nivelul
carcinoamelor incluse în lot a fost analizată comparativ cu leziunile displazice asociate,
respectiv cu metastazele corespunzătoare. Imunomarcajul pentru CD105 a fost identificat
în citoplasma celulelor endoteliale, atât în carcinoame cât și în displaziile asociate. În
raport cu gradul de diferențiere, în acest studiu, carcinoamele slab diferenţiate au
prezentat medii valori superioare ale MVD CD105 la nivel intratumoral (p=0.030) şi la
nivelul frontului de invazie (p=0.045), comparativ cu carcinoamele moderat sau bine
diferenţiate. Numărul vaselor cu marcaj α-SMA+ a fost superior la nivelul frontului de
invazie comparativ cu aria intratumorală, cu relaţii statistice cu diferite categorii ale
parametrilor clinico-patologici analizaţi (p<0.05). La nivel intratumoral, numărul vaselor
marcate a avut o valoare medie a MVD α-SMA+ de 3.7±2.0, comparativ cu frontul de
invazie unde aceasta a fost MVD α-SMA+ de 6.1±2.4, diferenţă semnificativă statistic
(p<0,01). Comparativ cu tumorile primitive, metastazele au prezentat valori medii MVD
α-SMA semnificativ superioare la compararea cu frontul de invazie (p=0.003). Marcajele
Ki67 au prezentat diferenţe semnificative în raport cu gradul de diferenţiere al
carcinoamelor analizate, valorile medii cele mai înalte fiind observate în carcinoamele
slab diferenţiate, urmate de formele moderat şi bine diferenţiate, fără diferenţe
semnificative în raport cu compartimentele intratumoral și respectiv frontul de invazie. În
ceea ce privește corelarea IP Ki67 cu stadiul tumoral, studiul nostru a indicat diferenţe
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semnicativ superioare ale IP Ki67 în cazul carcinoamelor cu pattern de invazie discoeziv
(p=0.040), cu invazie vasculară (p<0.001), perineurală (p<0.001), musculară (p<0.001),
aflate în categoria T3-T4 (p<0.001) şi în stadiile tumorale III-IV (p<0.001). Aceste
rezultate indică prezenţa unei activităţi proliferative vasculare reduse în cazul leziunilor
displazice, care devine consistentă în cazul leziunilor invazive. În studiul efectuat, am
constatat pozitivitatea VEGF în 80% din CSB aflate în diferite stadii tumorale și cu grade
variate de diferențiere. Cu toate că scorul mediu VEGF a fost superior în carcinoame
comparativ cu leziunile displazice asociate, nu am constatat diferenţe semnificative
statistic; nu au existat diferenţe semnificative ale marcajelor în raport cu gradul displaziei.
Datele din literatură privind corelația VEGF cu parametrii clinici și histopatologici nu
sunt omogene. În timp ce unii autori au demonstrat existența unei corelații semnificative
între expresia VEGF și parametrii clinici pentru carcinoamele scuamoase cu diferite
localizari la nivelul mucoasei orale [151, 169, 301, 332], alții nu au găsit nici o astfel de
corespondență [196, 213, 178, 179, 9, 330]. Imunoreacţia pentru ANG-2 a fost prezentă
la nivel citoplasmatic în 62.5% din leziunile analizate, cazurile negative aparţinând unor
carcinoame cu grade de diferenţiere variabile şi aflate în diferite stadii tumorale. Date
similare au comunicat și alte studii, rata pozitivității Ang-2 fiind semnificativ mai mare în
aria tumorală comparativ cu țesutul adiacent netumoral sau cu mucoasa orală normală
(51.22% vs 26.67% și 0, P <0,05) [195]. Analiza scorurilor medii ale ANG-2 în raport cu
parametrii clinicopatologici analizaţi a indicat diferenţe semnificative statistic în raport cu
gradul de diferenţiere (p=0.014), categoria T (p=0.018) şi stadiul tumoral (p=0.037). În
ceea ce privește expresia ANG-2, VEGF și a receptorilor acestuia R1 și R2, nu am
constatat relaţii statistice semnificative ale imunoexpresiei ANG-2 cu alţi markeri
analizaţi.

Capitolul VII.- Concluzii prezintă concluziile studiului:
- Procentul cel mai ridicat de carcinoame scuamoase cu localizare la nivelul
buzelor s-a înregistrat la pacienți de sex masculin (78,5%), în decada a șaptea de viață
(34,6%), predominant din mediul rural (63,5%).
- Localizarea leziunilor a fost în procent de 96,2% la nivelul buzei inferioare și
doar 2,8% dintre tumori s-au localizat la nivelul buzei superioare.
- Majoritatea pacienților, 71%, erau fumători; consumul de alcool a fost de
asemenea frecvent întâlnit, 83% dintre participanții la studiu, însumând cele două
obiceiuri vicioase.
- Aspectul macroscopic al neoplaziilor a determinat încadrarea lor în urmatoarele
forme clinice: ulcerată (44,8%), vegetantă (33,6%), ulcero-vegetantă (18,6%) și forma
infiltrantă, în 2,8% din cazuri.
- Cele mai multe cazuri au fost forme bine diferențiate ale carcinoamelor
scuamoase, dintre care 46,7% au corepuns aspectului convențional și doar în 1,8% din
cazuri am diagnosticat carcinoame verucoase; formele moderat diferențiate au corespuns
în 34,5% din cazuri formelor convenționale și în 2,8% din cazuri carcinoamelor
scuamoase acantolitice; carcinoamele scuamoase slab diferențiate, în 13% din cazuri au
corespuns aspectelor conventionale și doar în 0,9% unui carcinom bazaloid.
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- Analiza invaziei vasculo-limfatice a relevat prezența acesteia în 33,6% din
cazuri, iar invazia perineurală a fost identificată în 30,8% din cazuistica analizată.
- Limitele de rezecție chirurgicală au prezentat invazie tumorală în 13,9% din
cazuri: la nivelul unei singure margini de siguranţă chirurgicală pentru 11,1% cazuri și
pentru 2,8% la nivelul ambelor margini de siguranţă chirurgicală.
- Leziunile asociate de la nivelul marginilor de rezecție chirurgicală au fost
prezente în 85,9% din cazuri, din care displazia în 16 cazuri, cheilita actinică în 7 cazuri
și elastoza solară în 59 de cazuri. În 10 cazuri, leziunile au fost asociate, de tipul
displazie- cheilită actinică și elastoză solară- cheilită actinică.
- Încadrarea tumorilor în sistemul pTNM a indicat faptul că cele mai multe cazuri
s-au încadrat în stadiul I de boală (60,7%), în stadiul II de boală am încadrat 9,3% cazuri,
în stadiul III am găsit 19,4% dintre cazuri și în stadiul IV 10,2%.
- În cadrul lotului analizat imunohistochimic, tumorile au prezentat un aspect
vegetant (35%), cele mai multe dintre leziuni fiind bine diferenţiate (40%), cu diferite
grade de inflamaţie asociată şi respectiv patternuri invazive. În 9 cazuri (22.5%), au fost
identificate leziuni displazice de grad înalt (3 cazuri) sau scăzut (6 cazuri) asociate la
nivelul mucoasei adiacente carcinoamelor.
- MVD CD105 a fost superior la nivelul frontului de invazie comparativ cu aria
intratumorală, indiferent de parametrii clinico-patologici analizaţi.
- La nivelul frontului de invazie am constatat o corelaţie liniară negativă a MVD
CD105/ MVD α-SMA, aspect care indică cel puţin pentru compartimentul invaziv
tumoral o creştere a imaturităţii vaselor de neoformaţie.
- IP Ki67 a prezentat valori semnificativ superioare în cazul carcinoamelor slab
diferenţiate, cu pattern de invazie discoeziv, invazie vasculară, perineurală şi musculară,
aflate în categoria T3-T4, cu metastaze ganglionare şi în stadii tumorale avansate.
- Imunoreacţia pentru VEGFR1 şi VEGFR2 a fost prezentă la nivel citoplasmatic
în 67,5%, respectiv 75% din leziunile analizate, tumorile slab diferenţiate, aflate în
categoria T3/T4, în stadii avansate şi IP Ki67 înalt, prezentând scoruri semnificativ
superioare, în acest sens existând o corelaţie liniară pozitivă între cei doi markeri şi
liniară negaivă în raport cu VEGF
- Imunoreacţia pentru ANG-2 a fost prezentă la nivel citoplasmatic în 67,5% din
leziunile analizate, tumorile moderat diferenţiate, aflate în categoria T3 şi stadii avansate
având scorurile cele mai înalte.
- Analiza marcajelor CD105, α-SMA şi Ki67 indică frontul de invazie ca fiind
zona tumorală cu un grad de imaturitate accentuat şi o activitate proliferativă
considerabilă. Existenţa unor vase de calibru mediu cu activitate proliferativă în cazul
carcinoamelor analizate, pledează mai degrabă pentru existenţa a două tipuri de vase de
neoformaţie, unele cu activitate proliferativă, cu un grad de maturitate variabil (α-SMA±)
şi altele imature, fără activitate proliferativă (α-SMA-).
- Rezultatele obţinute în urma analizei imunoexpresiei VEGF, VEGFR1 şi
VEGFR2 indică un imunofenotip VEGF-/VEGFR1+/VEGFR2+ în cazul tumorilor
agresive aflate în stadii avansate, precum şi relaţii ale receptorilor R1 şi/sau R2 ai VEGF
cu MVD CD105 şi MVD α-SMA. În acest sens, tumorile agresive, cu scoruri VEGFR1 şi
VEGFR2 înalte au prezentat un proces de neoformare vasculară consistent şi un grad de
imaturitate vasculară accentuat.
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