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CUVINTE CHEIE: carcinom ovarian seros de grad scăzut, carcinom ovarian seros de
grad înalt, carcinom ovarian mucinos, tumori borderline seroase, tumori borderline
mucinoase, markeri de creștere și de proliferare.

INTRODUCERE
Tumorile epiteliale sunt cele mai frecvente neoplasme ovariene, reprezentând
aproximativ 60% din toate tumorile ovarului, din care carcinoamele constituie în jur de
90% din tumorile maligne ale ovarului [73,183]. Un studiu relativ recent care a urmărit
numai incidența carcinoamelor derivate din epiteliul de suprafață ovarian, indică
carcinomul seros de grad înalt ca fiind de departe cel mai frecvent tip de carcinom [216].
Pe de altă parte, pe baza prevalenței și a mortalității, carcinomul seros este cel mai
important tip de cancer ovarian, reprezentând majoritatea carcinoamelor primitive
ovariene cu prognostic sumbru [405].
Divizarea ulterioară a diferitelor subtipuri de tumori epiteliale în forme benigne,
borderline și maligne se bazează pe faptul că tumorile borderline au arhitectură și
citologie intermediară între cele benigne și maligne aparținând aceluiași tip de celule
epiteliale, dar cu prognostic mai bun în același stadiu comparativ cu omologele lor
maligne.
Studiul efectuat asupra a 54 de cazuri de tumori ovariene maligne, seroase și
mucinoase, a urmărit o evaluare completă şi amanunţită a procesului de carcinogeneză
ovariană, cu ajutorul unor metode clasice de investigare, precum şi a unor tehnici
moderne precum imunohistochimia şi morfometria.

A. STADIUL CUNOAȘTERII
Capitolele I-III cuprind cele mai importante noțiuni despre: epidemiologia
carcinomului ovarian, factorii de risc (istoricul reproductiv, vârsta, obezitatea, sindromul
metabolic, fumatul, etnia, boala inflamatorie pelvină, endometrioza, terapia de substituție
hormonală, istoricul familial și factorii genetici, alimentația, factorii de mediu ), patogenia
carcinoamelor ovariene seroase de grad scăzut și grad înalt, patogenia carcinomului ovarian
mucinos.
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B.CERCETĂRI PERSONALE
SCOPUL ȘI OBIECTIVELE SPECIFICE
MATERIAL ȘI METODE
Lucrarea de față își propune o evaluare asupra carcinogenezei ovariene, cu scopul
de a identifica unii dintre factorii implicați în evoluția nefavorabilă a unora dintre
tumorile borderline sau carcinoamele ovariene, seroase și mucinoase, cu scopul de a
identifica posibile ţinte prognostice şi/sau terapeutice.
Prezentul studiu a fost efectuat retrospectiv şi prospectiv, pe o perioadă de timp
de 3 ani, cuprinsă între 2013-2015 și a inclus un număr de 54 de cazuri de tumori
maligne ovariene, atât tumori borderline cât și carcinoame seroase si mucinoase și a
urmărit analiza unor parametri histopatologici şi imunohistochimici pentru aceste
categorii tumorale.
În acest scop am urmărit îndeplinirea următoarelor obiective:
- extinderea cunoştinţelor asupra trăsăturilor histopatologice şi imunohistochimice
ale tumorilor borderline cat si a carcinoamelor seroase si mucinoase.
- identificarea şi definirea parametrilor histopatologici.
- identificarea celor mai fiabili markeri de crestere si proliferare in tumorile
maligne ovariene, seroase si mucinoase.
Materialul studiat a fost reprezentat de registrele anatomo-patologice din care am
extras informații privind vârsta pacientelor, parametrii macro și microscopici ale
tumorilor ovariene selectate. În plus, pentru cazurile retrospective am utilizat blocurile de
parafină și lamele histologice aflate în histotecile Laboratorului de Anatomie patologică
al Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova. Pentru cazurile actuale, piesele de
exereză chirurgicală fixate în formol tamponat 10%, după înregistrarea parametrilor
macroscopici, le-am supus prelucrării histologice uzuale prin tehnica includerii la
parafină .
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Ulterior,

cazurile

investigate

histopatologic

au

fost

supuse

examenului

imunohistochimic în cadrul Laboboratorului Disciplinei de Morfopatologie al UMF
Craiova.
Metodele de studiu utilizate au fost reprezentate de: analiza histopatologică,
analiza imunohistochimică și analiza statistică.
Analiza histopatologică s-a realizat pe un număr de 54 de tumori maligne seroase şi
mucinoase ovariene şi a urmărit identificarea principalilor parametri histopatologici ai
acestora în legătură cu prognosticul. Parametrii histopatologici au inclus următoarele
criterii de apreciere: pentru tumorile borderline: varietatea histologică, prezența/absența
microinvaziei stromale, prezența/absența invaziei limfo-vasculare, prezența/absența
implanturilor epiteliale; pentru carcinoame: varietatea histologică, gradul lezional,
prezența/absența metastazelor peritoneale, stadializarea pTNM.
Pentru prelucrarea imunohistochimică au fost selectate 54 de cazuri, unde am
urmărit expresia unor factori de creștere cum sunt EGFR, HER2 și HER3, precum și a
unor factori de proliferare cum sunt Ki67, p53 și p16. Studiul imunohistochimic a fost
unul de tip cu detecţie enzimatică folosind ca metodă de lucru tehnica LSAB-HRP (Dako,
cod K0675).
Anticorpii utilizați în prezentul studiu sunt redați în tabel împreună cu clona și sursa
provenienței lor, diluția utilizată, precum și modul de demascare și țesutul folosit pentru
controlul extern.
Panel cu anticorpii utilizaţi în studiul imunohistochimic
Anticorp
EGFR
HER2
HER3
Ki67
p53
p16

Clona / Sursa
E30
policlonal
DAK-H3-IC
MIB 1/Dako
DO-7
DC-468/Dako

Diluția
1:1000
1:250
1:100
1:100
1:50
1:100

Demascarea
fără demascare
Citrat, pH 6
Tris-EDTA, pH 9
Tris-EDTA, pH 9
Tris-EDTA, pH 9
Citrat, pH 6

Control extern
mucoasă orală
carcinom mamar
ileon
amigdală
amigdală
HSIL cervical

Pentru analiza statistică au fost utilizate valori medii, deviaţii standard şi teste de
comparaţie (t-Student, Anova unifactorială, Chi pătrat, Pearson), care au fost realizate cu
ajutorul softului SPSS10. Testul t-Student l-am utilizat pentru compararea mediilor
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categoriilor analizate. Testul ANOVA a fost utilizat pentru analiza variaţiei unei variabile
numerice sub influenţa unei variabile de grupare, utilizând comenzile Analyze, Compare
means, One-Way Anova. Testul Chi pătrat a fost folosit pentru a interpreta tabelele de
incidenţă. Datele au fost apreciate din punct de vedere al dependenţei între cei doi factori
de clasificare. Testul a indicat dacă există o legatură (influenţă reciprocă) între doi factori,
comenzile utilizate din cadrul softului fiind Analyze, Descriptive Statistics, CrossTabs.
Testul Pearson a fost utilizat pentru aprecierea distribuţiei valorilor efective ale
marcajelor imunohistochimice.

REZULTATE ŞI DISCUŢII
Analiza histopatologică efectuată asupra celor 54 de tumori seroase şi mucinoase
maligne a evidenţiat: 41 cazuri de tumori maligne seroase și 13 cazuri de tumori maligne
mucinoase. Ambele tipuri lezionale au cuprins atât tumori borderline cât și carcinoame.
Astfel, cele 41 tumorile seroase maligne au inclus 14 cazuri de tumori seroase borderline
și 27 carcinoame seroase, iar cele 13 cazuri de tumori maligne mucinoase analizate au
inclus 6 cazuri de tumori mucinoase borderline și 7 carcinoame mucinoase. Din cele 41
de tumori seroase maligne, 27 de cazuri au fost reprezentate de carcinoamele seroase şi
14 cazuri de tumorile borderline. În ceea ce privește vârsta pacientelor diagnosticate cu
tumori seroase maligne, am constatat că în timp ce tumorile seroase borderline au fost
diagnosticate predominant la paciente cu vârsta cuprinsă între 31-78 ani, carcinoamele
seroase au fost diagnosticate predominant la paciente cu vârsta cuprinsă în intervalul 4181 ani. Şi datele din literatură au raportat rezultate asemănătoare studiului nostru, astfel
tumorile ovariene seroase borderline sunt diagnosticate la paciente puțin mai în vârstă
decât cele cu chistadenom ovarian, dar de obicei sunt mult mai tinere decât pacientele cu
carcinom ovarian invaziv [14]. Majoritatea pacientelor au aproximativ 40 de ani în
momentul diagnosticului [122]. Comparativ, vârsta medie a pacientelor diagnosticate cu
carcinom ovarian invaziv este de 60 de ani [2].
În studiul nostru din cele 14 cazuri de tumori seroase borderline, 12 cazuri au
aparţinut formei tipice şi doar 2 cazuri formei micropapilare. Aceste rezultate coincid
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datelor din literatură, unde subtipul seros a fost împărțit aproximativ 90%-în forma tipică,
restul fiind reprezentat de forma micropapilară (10%) [454].
Toate tumorile din studiul nostru au fost diagnosticate în stadiul I de boală.
Autorii unui studiu au raportat că majoritatea tumorilor borderline seroase sunt
diagnosticate în stadii incipiente, 70-80% fiind diagnosticate în stadiul I, comparativ cu
25% din carcinoamele ovariene invazive [416].
În ceea ce priveşte tumorile mucinoase borderline din studiul nostru, în urma
analizării celor 6 cazuri, am constatat că acestea au fost diagnosticate la paciente aflate în
perioada reproductivă, incidența crescând în decada a patra de viață, cu o medie de vârstă
de 47,5 ani. Toate tumorile mucinoase analizate au fost în stadiul I de boală.
Rezultatele noastre sunt în concordanţă cu datele din literatură. Tumorile
mucinoase borderline apar într-un interval foarte larg de vârstă (9-70 ani), cu o vârstă
medie de 35 ani [14].
În studiul nostru carcinoamele au fost diagnosticate în 34 de cazuri, din care
carcinoamele seroase au reprezentat 27 de cazuri (79,41%), cele mucinoase fiind
identificate în doar 7 cazuri (20,58%). Datele din literatură raportează carcinomul seros
ovarian ca fiind cea mai frecventă tumoră ovariană malignă (60% din cazuri) [356].
Din cele 27 de tumori ovariene seroase maligne, 3 tumori au fost carcinoame
seroase de grad scăzut, iar 24 de tumori au fost carcinoame seroase de grad înalt. Datele
din literatură evidențiază aspectul că dintre cele două subtipuri majore de carcinom
ovarian seros, carcinomul ovarian seros de grad înalt reprezintă cea mai agresivă formă
diagnosticată la pacientele de toate vârstele (în special in stadiul avansat), fiind totodată și
cel mai comun subtip de carcinom ovarian seros [80]. Comparativ, carcinomul seros de
grad scăzut, reprezintă un subtip rar, reprezentând doar o mică proporție (5-10%) din
toate cancerele seroase ovariene [62,480].
Am constatat că pacientele cu carcinom seros au fost diagnosticate la o vârstă
cuprinsă în intervalul 41-81 ani, cu o medie de vârstă de 62 ani pentru ambele grupe de
carcinoame seroase. Pentru pacientele diagnosticate cu carcinom seros de grad scăzut
media de vârstă a fost de 56,5 ani, iar pentru pacientele diagnosticate cu carcinom seros
de grad înalt, media de vârstă a fost de 67,5 ani.
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Rezultate similare au fost găsite și în literatura de specialitate. Plaxe SC. și colab.
au efectuat un studiu prin care au comparat caracteristicile pacientelor diagnosticate cu
carcinom seros ovarian de grad scăzut respectiv carcinom seros ovarian de grad înalt. În
prima grupă (paciente diagnosticate cu carcinom ovarian seros de grad scăzut), s-a
observat că media de vârstă în momentul diagnosticului a fost de 55 de ani, iar pentru a
doua grupă (paciente diagnosticate cu carcinom seros de grad înalt) media de vârstă a fost
de 63 de ani [356].
Nici o pacientă din studiul nostru nu a fost diagnosticată în stadiul I sau IV de
boală, majoritatea pacientelor (24 de cazuri) fiind în stadiul III de boală.
Date din literatură confirmă că diagnosticarea pacientelor în stadiul I de boală este
neobișnuită și rară [73], iar prezentarea în acest stadiu este sub forma unei mase
ovariene/pelvine asimptomatice [140]. Până la 95% din pacientele aflate în stadiul III-IV
de boală au aparținut subtipului seros [73]. Într-un studiu, majoritatea cazurilor de
carcinom seros de grad scăzut au fost diagnosticate în stadiul II-IV de boală, doar o
singură pacientă a fost în stadiul I. Pentru pacientele cu carcinom seros de grad înalt,
majoritatea au fost în stadiu avansat de boală [8].
În studiul realizat, din cele 24 de cazuri de carcinom ovarian seros de grad înalt,
jumătate s-au asociat cu metastaze peritoneale.
Date din literatură au raportat că metastazele peritoneale sunt cea mai comună
cauză de deces la pacientele cu cancer ovarian. Există un număr mare de paciente care în
momentul diagnosticului sunt cu metastaze peritoneale, datorită întârzierii diagnosticării
precoce a cancerului ovarian [90]. Alt studiu a constatat că majoritatea pacientelor
diagnosticate cu carcinom seros de grad înalt și aflate în stadiu avansat se prezintă cu
boală metastatică [370]. Aproape 85% din pacientele cu carcinom seros ovarian se
prezintă cu metastaze peritoneale [133,511].
În studiul nostru, 7 paciente au fost diagnosticate cu carcinom mucinos primitiv
ovarian. Vârsta medie în momentul diagnosticului a fost de 62 ani (intervalul de vârstă
fiind cuprins între 50-78 de ani). Toate pacientele au fost diagnosticate în stadiul I de
boală.
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Carcinomul mucinos ovarian reprezintă sub 5% din totalul tumorilor ovariene
maligne [394], fiind diagnosticat la paciente cu vârsta cuprinsă într-un interval foarte
larg, inclusiv la fetițe și adolescente [427].
Analiza imunohistochimică a urmărit expresia unor factori de creștere cum sunt
EGFR, HER2 și HER3, precum și a unor factori de proliferare cum sunt Ki67, p53 și p16.
Analiza expresiei EGFR a evidenţiat pozitivitatea reacţiei în jumătate din cazuri,
repartizate în toate grupurile tumorale analizate. Pozitivitatea EGFR a fost într-un număr
mai mare în grupul carcinoamelor decît în cazul tumorilor borderline (51,2% vs.7,3%).
Cazurile negative au corespuns ambelor categorii tumorale. În cazul tumorilor
mucinoase, numărul celor EGFR pozitive a fost mai redus, de asemenea mai mic pentru
tumorile borderline comparativ cu carcinoamele (7,7% vs.15,4%). Datele din literatură
confirmă rezultatele studiului nostru, respectiv EGFR este supraexprimat în carcinoamele
seroase și variază în diferitele studii între 4-100% din cazuri [372,168].
Există relativ puține studii care au analizat expresia EGFR în tumorile seroase
borderline. Un studiu a raportat expresia proteinei într-o proporție semnificativ mai mare
în carcinoame comparativ cu tumorile borderline, respectiv 69% față de 18% (p <0,004)
[479].
Analiza expresiei HER2 a evidenţiat pozitivitatea reacţiei în 37% din cazuri.
Pentru tumorile maligne seroase am observat pozitivitatea HER2 într-un număr redus de
tumori borderline comparativ cu carcinoamele (21,4% vs.51,8%). În cazul tumorilor
maligne mucinoase am constatat negativitatea expresiei în tumorile borderline și un
număr redus de cazuri HER2 pozitive pentru carcinoamele mucinoase (42,8%).
Conform datelor din literatură, un studiu amplu care a cuprins 783 de paciente cu
cancer ovarian sau tumori borderline a raportat supraexpresia Her2 în 35% dintre tumori
[330]. Procentul pacientelor cu cancer ovarian Her2 / neu pozitive variază considerabil în
diferitele studii individuale, între 8% și 66% [431,115,41,50,245,293,371,411].
Analiza expresiei HER3 a evidenţiat pozitivitatea reacţiei în 59.2% din cazuri,
repartizate în toate grupurile tumorale. Pentru tumorile maligne seroase am observat
pozitivitatea HER3 într-un număr redus de tumori borderline comparativ cu carcinoamele
(57.1% vs. 62.9%). În cazul tumorilor maligne mucinoase am constatat pozitivitate HER3
în 3 din cazurile de tumori borderline (50%) și intr-un număr de 4 cazuri pentru
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carcinoamele mucinoase (57.1%). Supraexpresia HER3 a fost observată la 53,4% dintre
pacientele cu cancer ovarian [450].
Analiza expresiei Ki67 a evidenţiat pozitivitatea reacţiei în 92,6% din cazuri,
repartizate în toate grupurile tumorale. Tumorile negative pentru Ki67 au corespuns
grupului borderline, seroase și mucinoase. Pentru tumorile seroase am observat
pozitivitatea Ki67 într-un număr mai mic de tumori seroase borderline comparativ cu
carcinoamele, care au fost pozitive in totalitate. Astfel, am găsit pozitivitate în 12 tumori
borderline (85,7%) și în 27 de carcinoame seroase (100%). În cazul tumorilor mucinoase
am constatat pozitivitate Ki67 în 66,6% din cazuri și în toate cazurile de carcinoame
mucinoase. Asemănător rezultatelor noastre, mai multe studii au raportat expresie mai
înaltă a Ki-67 / MIB-1 în carcinoamele ovariene comparativ cu tumorile borderline și
cele benigne [177,139].
Analiza expresiei p53 a evidenţiat pozitivitatea reacţiei în 37 de cazuri (68.5%),
repartizate în toate grupurile tumorale. Pentru tumorile seroase am observat pozitivitatea
p53 într-un număr redus de tumori seroase borderline (28,6%) comparativ cu
carcinoamele (96,3%). În cazul tumorilor mucinoase numărul cazurilor p53 pozitive a
fost mai redus, și de asemenea mai mic pentru tumorile borderline comparativ cu
carcinoamele, respectiv 3 cazuri (50%) pentru tumorile borderline față de 4 cazuri pentru
carcinoame (57.1%). În mai multe studii, supraexpresia p53 a fost observată în cel puțin
50% din cazurile de cancer ovarian în stadiu avansat [157,106]. Mutația sau
supraexpresia p53 au fost studiate și în tumorile ovariene borderline, în timp ce mutațiile
p53 nu au fost observate în două studii [496,221], supraexpresia p53 a fost raportată cu
valori între 0-50% [164,210,282,217,106]. Într-un studiu, imunoreacția pentru p53 a fost
prezentă în 37,7% din toate tumorile, predominant în carcinomul mucinos în cazul în care
a avut valori inalte (indice mediu 52,3%), în contrast cu tumorile borderline (indice
mediu 15,5%) [195].
Analiza expresiei p16 a evidenţiat pozitivitatea reacţiei în 33 de cazuri (61,1%),
repartizate în toate grupurile tumorale. Pentru tumorile seroase am observat pozitivitatea
p16 într-un număr redus de tumori seroase borderline (21.4%), comparativ cu
carcinoamele (100%). În cazul tumorilor mucinoase numărul cazurilor p16 pozitive a fost
mai redus, de asemenea mai mic pentru tumorile borderline (16,6%), comparativ cu
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carcinoamele (28,5%). Conform datelor din literatură, similar carcinoamelor seroase,
tumorile seroase borderline sunt frecvent pozitive pentru p16 [7,327], imunocolorarea
pentru p16 fiind intensă și neuniformă cu pattern nuclear și citoplasmatic [7]. În
carcinoamele mucinoase, imunocolorarea pentru p16 este focală sau absentă [430].

CONCLUZII
Studiul efectuat a cuprins un număr de 54 tumori maligne ovariene, dintre care 41
de cazuri au fost seroase și 13 cazuri au fost mucinoase, și a permis observarea
următoarelor aspecte:
Studiul histopatologic:
• Tumorile seroase maligne au inclus 14 cazuri de tumori seroase borderline și 27
cazuri de carcinoame seroase, iar cele 13 cazuri de tumori maligne mucinoase analizate
au inclus 6 cazuri de tumori mucinoase borderline și 7 cazuri de carcinoame mucinoase.
• Cele 14 cazuri de tumori seroase borderline investigate au corespuns în
majoritate formelor tipice ale neoplaziilor, respectiv 12 cazuri și doar în 2 cazuri
carcinoamelor micropapilare seroase, pentru care am observat:
∙ Microinvazia stromală în 4 cazuri, care au reprezentat 28,57% în cazuistica
analizată.
∙ Invazia limfo-vasculară a fost identificată în doar 2 cazuri (14,28%).
∙ Implanturile epiteliale in peritoneu au fost prezente în 3 cazuri (21,42%), in 2
cazuri de tip neinvaziv și într-un singur caz de tip invaziv.
• Carcinoamele seroase au fost prezente în 27 de cazuri, constituind 65,85% din
tumorile seroase maligne și 50% din cazuistica analizată.
∙ Histopatologic au corespuns în 2 cazuri carcinoamelor de grad scăzut (7,40%) și
în 25 de cazuri carcinoamelor seroase de grad înalt (92,59%).
∙ Metastazele peritoneale au fost prezente în 12 cazuri din cele 27 de carcinoame
seroase, toate asociate tumorilor de grad înalt;
• Analiza celor 13 cazuri de mucinoase maligne a evidențiat ca și în cazul
tumorilor maligne seroase, predominanța carcinoamelor mucinoase cu 7 cazuri (53,84%)
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față de tumorile mucinoase borderline care au fost prezente în număr de 6 cazuri
(46,15%).
• Tumorile mucinoase borderline au asociat:
∙ Microinvazia stromală prezentă într-un singur caz (16,66%).
∙ Pseudomixoma ovarii identificată în 5 tumori (83,33%).
• Carcinoamele mucinoase au prezentat:
∙ În 5 cazuri am observat aspecte asociate filiației tumorale mucinoase, pornind de
la neoplaziile benigne (chistadenoame sau chistadenofibroame) la tumorile mucinoase
borderline și până la cele maligne;
∙ Invazia tumorala a îmbrăcat 3 aspecte: expansivă (28,57%), infiltrativă (42,85%)
sau mixtă (28,57%).
• Încadrarea pTNM pentru toate cele 14 cazuri de tumori seroase borderline a
corespuns stadiului I de boală, ca de altfel și pentru toate tumorile maligne mucinoase.
Carcinoamele seroase au corespuns în 3 cazuri stadiului II și în 24 de cazuri stadiului III
de boală.
Studiul imunohistochimic:
• Analiza expresiei EGFR a evidenţiat pozitivitatea reacţiei în jumătate din
tumorile investigate (50%), mai frecvent in carcinoame comparativ cu tumorile
borderline, în special în cele de tip seros.
• Expresia frecventă a EGFR în tumorile ovariene impune continua urmărire a
inhibitorilor EGFR pentru terapia cancerului ovarian, dar probabil în urma stabilirii unor
criterii mai riguroase de selecție și stratificare a pacienților.
• Analiza expresiei HER2 a evidenţiat pozitivitatea reacţiei în 17 de cazuri
(31,5%), repartizate în toate grupurile tumorale analizate cu excepția tumorilor
mucinoase borderline; cele mai mari valori ale IP al HER2 au fost prezente în cazul
carcinoamelor seroase de grad înalt.
• Analiza expresiei HER3 a evidenţiat pozitivitatea reacţiei în 25 de cazuri
(46,2%), repartizate în toate grupurile tumorale; cele mai mari valori ale IP al HER3 a
fost prezent în cazul carcinoamelor seroase slab diferențiate;
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• Analiza receptorilor ErbB in tumorile maligne ovariene seroase si mucinoase, a
indicat coexpresia lor în ambele subtipuri lezionale, tumori borderline si carcinoame;
incidența cea mai redusă, indiferent de subtipul lezional, a avut-o Her2.
• Supraexpresia HER3 într-o proporție mai mare de cazuri comparativ cu cele care
supraexprimă HER2 sau EGFR, sugerează că HER3 poate constitui o posibilă țintă
terapeutică în cancerul ovarian.
• Pozitivitatea Her2 pentru un număr redus de carcinoame mucinoase ovariene
pune sub semnul întrebării potențialul terapiei anti-Her2 pentru acest grup de neoplazii.
• Analiza expresiei ki67 a evidenţiat pozitivitatea reacţiei în 50 de cazuri (92,6
%), repartizate în toate grupurile tumorale; cazurile negative pentru ki67 au corespuns
tumorilor borderline, seroase și mucinoase; cele mai înalte valori ale IP al KI67 a fost
prezent în cazul carcinoamelor seroase slab diferențiate.
• p53 şi Ki-67 pot fi utilizați ca markeri pentru evaluarea comportamentului
agresiv al carcinoamelor mucinoase, precum și pentru diferențierea lor de tumorile
mucinoase borderline.
• Carcinoamele seroase au prezentat în mod tipic o expresie p16 ridicată; a existat
o expresie p16 semnificativă statistic mai mare în carcinoamele seroase comparativ cu
celelalte tipuri morfologice.
• Expresia p16 atât în tumorile seroase benigne, cât și în cele borderline și
maligne, sugerează faptul că poate reprezenta un eveniment precoce al tumorigenezei
seroase.
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