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INTRODUCERE
În ultima perioadă, tranziția epitelio-mezenchimală (TEM) a primit o atenție copleșitoare,
existând numeroase rapoarte științifice care s-au preocupat de modificările genelor și expresia
ARNm, proteină compatibilă cu TEM și de posibila corelare a acestora cu invazia tumorală,
prognosticul și metastazarea.
TEM este un process biologic prin care celulele epiteliale își pierd polaritatea și contactul
celulă-celulă și capătă fenotip mezenchimal [340]. Procesul se caracterizează prin pierderea
markerilor epiteliali și supraexpresia celor mezenchimali, având astfel rol cheie în procesul de
invazie și metastazare [133, 316]. Acest proces implică reprogramarea moleculară a celulei
interesate, prin scăderea expresiei E-caderinei, care menține adeziunea celulă-celulă și
reorganizarea citoscheletului, cu creșterea expresiei N-caderinei sub acțiunea unor factori de
transcripție, precum SNAIL, SLUG, TWIST1 și ZEB1.
Cuvinte cheie: CRCC, AE1/AE3, Vimentină, E-caderină, N-caderină, P-caderină,SNAIL,
SLUG, TWIST1, ZEB1,Fibronectină.
STADIUL CUNOAȘTERII
CAPITOLUL I. Epidemiologia şi factorii de risc ai carcinomului renal cu celule clare
Carcinomul renal (CR) reprezintă 4% dintre malignităţile adulţilor [369], şi este al treilea
cel mai frecvent tip de tumoră cu localizare urologică, după carcinomul de prostată şi cel de vezică
urinară. La nivel global incidenţa CR, rata incidenței și a mortalităţii variază substanțial, fiind mai
mare în ţările dezvoltate faţă de cele în curs de dezvoltare [210].
Cauzele CR includ 3 factori majori de risc: fumatul, obezitatea şi hipertensiunea. În timp
ce studiile epidemiologice au stabilit că fiecare dintre aceşti factori are conexiune etiologică cu
CR, mecanismele prin care acţionează şi interacţiunile dintre ei nu au fost decât parțial elucidate
[257].

CAPITOLUL II. Carcinogeneza carcinomului renal cu celule clare
Carcinogeneza renală include intervenţia a numeroase căi de semnalizare. Fiecare dintre
cele 7 gene cunoscute pentru implicarea în patogenia CR: VHL (von Hippel-Lindau), MET (gena

care codează proteina tirozin-kinază), FLCN (foliculină), TSC1 (complexul scleroză tuberoasă 1),
TSC2 (complexul scleroză tuberoasă 2), FH (fumarat hidrataza) și SDHB (succinat dehidrogenaza
B), sunt implicate în căi de semnalizare care răspund la stresul metabolic și/sau la stimularea
nutritivă [181, 355].
CAPITOLUL

III.

Rolul

tranziției

epitelio-mezenchimale

în

prognosticul

carcinoamelor renale cu celule clare
TEM este un proces complex prin care celulele îşi pierd caracteristicile epiteliale şi obţin
un fenotip mezenchimal [183]. În procesul TEM, celulele canceroase scapă din situl primar şi
invadează ţesuturi la distanţă prin vasele de sânge şi limfatice. În plus, fenotipul TEM este adesea
însoţit de scăderea nivelului markerilor epiteliali E-caderină şi zonuela occludens 1 (ZO-1) şi
creşterea nivelului markerilor mezenchimali și de transcripție, cum ar fi N-caderina, Twist1 şi
Twist2, care rezultă într-o creştere a motilităţii [42]. Mai mult decât atât, s-a raportat o asociere
între expresia E-caderinei sau vimentinei şi progresia tumorală şi rata de supravieţuire (OS) într-o
varietate de tipuri de cancer, inclusiv cancer pulmonar şi carcinom nazofaringian [149]. În plus, sa descoperit că SLUG şi SNAIL scad nivelul E-caderinei prin legarea la promotorul E-caderinei
[223].
CERCETĂRI PERSONALE
SCOPUL ȘI OBIECTIVELE STUDIULUI
Acest studiu își propune evaluarea implicării TEM în carcinogeneza carcinomului renal cu
celule clare (CRCC), cu scopul de a identifica posibili factori prognostici și ținte terapeutice.
Cercetarea este una de actualitate și obţinerea unor corelații semnificative statistic între markerii
și factorii de prognostic studiați susține implicarea TEM în carcinogeneza CRCC, precum și
aplicabilitatea acestora în prognosticul și terapia pacienților cu CRCC.
CAPITOLUL IV. Material și metode
Studiul a fost unul analitic, retrospectiv și prospectiv, care a cuprins 50 de cazuri de CRCC
diagnosticate în perioada 2015-2017.

Studiul clinico-epidemiologic a furnizat date privind: anul, sexul, vârsta pacienților și
dimensiunea tumorii.
Studiul histopatologic a urmărit principalii parametrii histologici ai tumorii: gradul
Fuhrman, invazia vasculară, invazia în țesutul adipos; invazia și depășirea capsulei;
prezența/absența adenopatiei metastatice, prezența/absența metastazelor la distanță, stadiul
tumoral, necroza, transformarea sarcomatoidă și patternul de creștere.
Studiul imunohistochimic a urmărit evaluarea expresiei unor markeri implicați înTEM în
CRCC, cum sunt AE1/AE3, Vimentină, E-caderină, N-caderină, P-caderină, SNAIL, SLUG,
TWIST1, ZEB1, Fibronectină.
Rezultatele obţinute au fost supuse analizei statistice şi s-au folosit teste statistice pentru
evaluarea diferenţelor dintre scorurile de imunoreactivitate obţinute pentru fiecare caz în parte,
considerând diferenţă semnificativă un nivel p<0.05.
CAPITOLUL V. Rezultate
În cadrul studiului clinico-epidemiologic am constatat că majoritatea pacieților au aparținut
categoriei de vârstă 60-69 de ani, peste jumătate au fost de sex masculin (64%) și majoritatea
cazurilor s-au prezentat la nivelul rinichiului drept (60%).
Analiza histopatologică a indicat că cele mai multe cazuri (17 cazuri, 34%) au corespuns
categoriei cu dimensiuni > 4cm și ≤7 cm, majoriatea a fost reprezentată de CRCC cu grad Fuhrman
scăzut 37 de cazuri (74%) și jumătate din cazuri au prezentat pattern mixt (25 de cazuri, 50%).
Necroza a fost prezentă în (26 de cazuri, 52%), invazia în țesutul adipos a fost prezentă în 32 de
cazuri (64%), iar invazia vasculară a fost prezentă doar in 11 cazuri (22%). Potrivit clasificării
pTNM am constatat că cele mai multe tumori au aparținut stadiului tumoral III, cu 30 de cazuri
(60%).
Imunoreacția pentru AE1/AE3 a fost identificată în toate cele 50 de cazuri de CRCC analizate
imunohistochimic, cu localizare la nivel citoplasmatic, marcajul fiind superior în cazurile cu grad
Fuhrman scăzut și stadiu incipient.
Imunoreacția Vimentinei a fost identificată în toate cele 50 de cazuri de CRCC analizate
imunohistochimic, cu localizare la nivel citoplasmatic, cu localizare la nivel citoplasmatic,
marcajul fiind superior în cazurile cu grad Fuhrman crescut și stadiu avansat.

Imunoreacția pentru E-caderină a fost identificată în 70% din cele 50 de cazuri de CRCC
analizate imunohistochimic, cu localizare la nivel citoplasmatic, cu marcaj superior în cazurile cu
grad Fuhrman scăzut și stadiu incipient.
Imunoreacția pentru N-caderină a fost identificată în 72% din cele 50 de cazuri de CRCC
analizate imunohistochimic, cu localizare la nivel citoplasmatic și membranar și cu SC mai mare
în cazurile cu grad Fuhrman înalt.
Imunoreacția pentru P-caderină a fost identificată în 92% din cazuri de CRCC analizate
imunohistochimic, cu localizare la nivel citoplasmatic, membranar și nuclear, cu SC mai mare în
cazurile cu grad Fuhrman înalt.
Imunoreacția pentru Snail a fost identificată în 92% din cazuri, cu localizare la nivel
citoplasmatic, CRCC cu grad Fuhrman scăzut au prezentat un procent mediu de celule marcate de
19.05±11.77, intensitatea reacțiilor fiind slabă sau moderată.
Imunoreacția pentru SLUG a fost identificată în 96% din cazuri, cu un procent mediu de celule
tumorale pozitive mai mare în stadiile incipiente, I și II (54.58±25.97; 57±33.27) și intensitatea
reacțiilor predominant moderată.
Imunoreacția Twist1 a fost identificată în 90% din cazuri, iar procentul mediu al celulelor
imunomarcate a fost mai mare în stadiile avansate III/IV (45.64±23; 65±21.79), cu intensitate
moderată și crescută.
Imunoreacția ZEB1 a fost identificată în 70% din cazuri, CRCC cu grad Fuhrman scăzut au
prezentat un procent mediu de celule tumorale marcate de 35.51±22.14, intensitatea reacțiilor a
fost predominant slabă, cu un SC mediu de 2.35.
Imunoreacția Fibronectinei a fost identificată în 78.33% din cazuri, cu pattern citoplasmatic și
nuclear. Marcajul a variat în funcție de gradul nuclear Fuhrman în ceea ce privește procentul de
celule imunomarcate și intensitatea acestuia

CAPITOLUL VI. Discuții
CRCC reprezintă aproximativ 65-75% dintre toate cancerele renale [210]. Datele descrise
în literatură arată că această neoplazie malignă are o incidență maximă în decada 6-7 de viață, fiind
mai des întâlnită la bărbați [210]. Dimensiunea inițială a tumorii este reflectată în stadializarea
TNM și are rol prognostic în CR [58, 270]. Gradul Fuhrman și stadiul tumoral sunt considerați cei
mai importanți factori de prognostic în CRCC, mai multe studii indicând sistemul de clasificare

Fuhrman ca pe un factor de prognostic al supraviețuirii, independent de stadiul tumoral [88, 239].
Raportările din literatură confirmă că incidența crescută a invaziei vasculare este asociată cu
stadiile tumorale avansate [117]. De asemenea, datele din literatură confirmă rezultatele noastre,
în mai multe studii stadiul tumoral fiind corelat cu dimensiunea tumorii, invazia vasculară, necroza
și rata de supraviețuire la 5 ani [377].
CRCC este o tumoră particulară, cu un pattern mixt, epitelial și mezenchimal, leziunile
exprimând și citokeratine (CK) și Vimentină. În literatură există studii care au raportat o
specificitate de 100% și o sensibilitate de 88% a CK A1/AE3 pentru metastazele CRCC [348].
Supraexpresia Vimentinei se corelează cu prognosticul nefavorabil și creșterea tumorală, fiind
intens studiată ca marker al TEM, însă rolul acesteia în progresia cancerului rămâne incert [271].
Caderinele clasice sunt glicoproteine transmembranare de adezivitate intercelulară, fiind
reprezentate de E-caderină, N-caderină, P-caderină [101]. O caracteristică importantă a TEM este
pierderea expresiei E-caderinei [271, 133]. În ultimii ani, un interes particular a fost îndreptat spre
switch-ul caderinic, care este din ce în ce mai utilizat în monitorizarea procesului TEM [372].
Studii recente au relevat implicarea mai multor factori de transcripție, cu rol cheie în
TEM printre care SNAIL, SLUG, Twist1 și ZEB1 [ 203]. Raportările din literatura de specialitate
confirmă rezultatele cercetării efectuate cu privire la supraexpresia SNAIL în CRCC cu grad
Fuhrman înalt [206]. În alte studii s-a arătat că expresia crescută SLUG a fost asociată semnificativ
cu supraviețuirea îmbunătățită, în contrast cu expresia Snail care a fost negativ asociată cu
supraviețuirea, în timp ce asocierea în cazul E-caderinei a fost nesemnificativă [206]. În alte studii
s-a raportat faptul că Twist1 are un rol crucial în agresivitatea tumorală [107, 233], dar cu toate că
expresia Twist1 a fost asociată cu un prognostic nefavorabil și în CRCC [107, 233], semnificația
patologică a acestuia în CR nu este pe deplin înțeleasă [233].
În ceea ce privește Fibronectina, studiul lui Kondisetty este printre puținele care arată că
expresia acestui marker în citoplasma CR este asociată cu o rată mai mare a mortalității asociată
bolii, indicând un rol posibil în progresia acestor carcinoame [148].

CAPITOLUL VII. Concluzii
Studiul efectuat, ce a cuprins un număr de 50 de cazuri de CRCC, a permis următoarele
concluzii:

•

Analiza clinico-epidemiologică pentru perioada de timp investigată (2015-2017) a indicat
vârsta medie de diagnostic a fost de 60.18 ±10 ani, majoritatea pacienților fiind de sex masculin
(64%), cu o valoare medie a dimensiunilor tumorale de 6.7±2.9 cm, cele mai multe (34%)
aparținând categoriei >4 și ≤7 cm;

•

Studiul histopatologic al cazurilor analizate a evidențiat că peste jumătate din CRCC au
prezentat grad Fuhrman scăzut (74%), iar 26% grad Fuhrman înalt;

•

Histologic pattern-ul de tip mixt a fost prezent în jumătate din cazuri (50%), necroza tumorală
în 52%, invazia vasculară în 22% și invazia în țesutul adipos în 64% din cazuri;

•

Încadrarea pTNM tumorilor a indicat: 24% din cazuri în stadiul I, 10% stadiul II, 60% stadiul
III, 6% stadiul IV;

•

Studiul imunohistochimic a cuprins toate cele 50 de cazuri de CRCC, utilizând markeri
implicați în TEM: epiteliali, mezenchimali și de transcripție;

•

Imunomarcajul pentru AE1/AE3 a fost identificat în toate cele 50 de cazuri, analiza statistică
a evidențiat asocieri semnificative statistic ale expresiei AE1/AE3 cu gradul nuclear Fuhrman
(p=0.008);

•

Imunoreacția pentru Vimentină a fost identificată în toate cazurile, cu asocieri semnificative
între expresia Vimentinei și gradul nuclear Fuhrman (p=0.000), respectiv invazia vasculară
(p=0.047).

•

Imunoreacția pentru E-caderină a fost identificată în 70% din cazuri; cu asocieri semnificative
între SC înalt al E-caderinei și gradul nuclear Fuhrman scăzut (p=0.000), respectiv cu absența
invaziei vasculare (p=0.031); în plus E-caderina a prezentat corelație liniară negativă cu
Vimentina (p<0.05, Pearson).

•

Imunoreacția pentru N-caderină a fost identificată în 72% din cazuri, cu asocieri semnificative
între expresia N- caderinei și gradul Fuhrman (p=0.048);

•

Imunoreacția pentru P-caderină a fost identificată în 92% din cazuri, cu asocieri semnificative
între expresia P-caderinei și gradul Fuhrman (p=0.049); în plus între P-caderina și E-caderină
a existat o corelație liniară negativă (p<0.05, Pearson), respectiv corelație liniară pozitivă între
P-caderină și N-caderină (p<0.05, Pearson).

•

Imunoreacția pentru SNAIL a fost identificată în 92% din cazuri; cu asocieri semnificative
între expresia Snail și gradul nuclear Fuhrman (p=0.007), invazia în țesutul adipos (p=0.03) și

stadiul tumoral (p=0.007); în plus am obținut corelație liniară pozitivă între N-caderină și
SNAIL (p<0.05, Pearson);
•

Imunomarcajul pentru SLUG a fost identificat în 96%; cu asocieri semnificative statistic între
expresia SLUG și gradul Fuhrman (p=0.008), invazia în țesutul adipos (p=0.001), extensia
tumorală (p=0.006), invazia vasculară (p=0.011), necroza (p=0.014) și stadiul tumoral
(p=0.006); în plus a existat corelație liniară pozitivă între SLUG și E-caderină (p<0.05,
Pearson), respectiv corelație negativă între Vimentină și SLUG (p<0.05, Pearson);

•

Imunoreacția pentru Twist1 a fost identificată în 90% din cazuri, cu asocieri semnificative între
expresia Twist1 și gradul nuclear Fuhrman (p=0.003), extensia tumorală (p=0.05), invazia în
țesutul adipos (p=0.001) și stadiul tumoral (p=0.03);

•

Imunoreacția pentru ZEB1 a fost identificată în 70% din cazuri, cu asocieri semnificative între
expresia ZEB1 și gradul Fuhrman (p=0.008);

•

Imunoreacția pentru Fibronectină a fost identificată în 78% din cazuri, cu marcaj superior în
cazul tumorilor cu grad Fuhrman înalt; analiza statistică nu a relevat asocieri semnificative cu
factorii histopatologici investigați (p>0.05);
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