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INTRODUCERE
În prezent cancerul oral este cea de-a 8 cea mai frecventă neoplazie malignă la nivel
mondial, respectiv cea de-a 12 cauză de deces prin cancer la bărbat. În ultimul deceniu
s-a remarcat tendința de creștere a incidenței în rândul femeilor și tinerilor, rata
mortalității prin cancer oral continând să crească într-o serie de state membre ale
Europei de Est. Particularizat pentru localizarea linguală tendința manifestată în ultimii
ani este de creștere a incidenței mai ales rândul tinerilor de sex feminin și din rasa albă.
Totodată cancerele dezvoltate în porțiunea mobilă a limbii sunt asociate cu o rată mai
mare de mortalitate consecință a faptului că aceste tumori au o predilecție de
metastazare în limfoganglionii locoregionali încă din stadiile incipiente.
Studiul nostru a investigat din punct de vedere epidemiologic, histopatologic,
imunohistochimic și statistic un număr de 54 de bolnavi diagnosticați cu carcinoame
scuamoase linguale de-a lungul unui interval de 3 ani, între 2012 – 2014.
Studiul epidemiologic a scos în evidență prevalența carcinoamelor scuamoase
linguale la persoanele de sex masculin, provenind din mediul rural, expuse cronic la
fumat și alcool, în decada a VI-a de viață și afectând cu precădere cele 2/3 anterioare ale
limbii.
Studiul histopatologic au dus la conturarea unui fenotip agresiv cu predominența
formelor nekeratinizate, cu grad moderat de diferențiere, cu pattern de invazie îndeosebi
de tip discoeziv (3 și 4), cu invazie musculară în peste 2/3 din cazuri și cu invazie
vasculară și diseminare limfoganglionară locoregională într-o treime din cazurile
investigate. Câte o treime din caeste cazuri au fost stadializate în stadiile II și III pTNM.
Analiza imunohistochimică a vizat îndeosebi particularitățile procesului de
angiogeneză din aceste și a arătat:
 existența unui proces intens de angiogeneză în frontul de invazie certificat prin
valori ridicate ale lui MVD-CD105, marea majoritate a vaselor fiind de tip imatur și de
tip intermediar și având și un index de proliferare ridicat;
 indexul proliferativ și gradul de maturitate vasculară a fost mai mare pe măsură
ce tumorile au fost mai nediferențiate, au avut un pattern de invazie din ce în ce mai
discoeziv și pe măsură ce stadiul tumoral a fost mai avansat.
 existența unui profil angiogen particular în formele agresive de carcinom
scuamos lingual (slab diferențiate, cu pattern invaziv ridicat și în stadiu avansat) VEGF/VEGFR1+/VEGFR2+; scorurile de imunoreactivitate pentru cei 2 markeri corelându-se
cu MVD-CD105, indexul de maturitate și indexul de proliferare
 implicarea în progresia carcinoamelor scuamoase orale a factorilor de creștere
VEGF, TGFβ1 și a angiopietinei-2, dovadă fiind imunoreactivitatea tumorală a acestor
tumori pentru acești markeri și a receptorilor acestora, scorurile de imunoreactivitate cel
ami ridicate fiind semnalate în tumorile cele mai agresive histologic.
Cuvinte cheie: carcinom scuamos, limbă, angiogeneză, microdensitate vasculară,
factori de creștere, factori prognostici,
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CAPITOLUL I. ETIOPATOGENIA CARCINOAMELOR SCUAMOASE
ORALE- prezintă cele mai noi date despre factorii etiologici ai carcinoamelor
scuamoase și modul în care aceștia sunt implicați carcinogeneza de la acest nivel.
CAPITOLUL II. FACTORII PRO- SI ANTIANGIOGENI IMPLICAȚI ÎN
CARCINOGENEZA ORALĂ- oferă mai întâi date generale despre procesul de
angiogeneză tumorală și implicațiile sale în carcinogeneza umană, după care sunt
descriși principalii factori proangiogeni și antiangiogeni și funcțiile lor în carcinogeneza
de la nivelul mucoasei orale.
CAPITOLUL III. ANGIOGENEZA CA ȘI FACTOR DE PROGNOSTIC ÎN
CARCINOAMELE SCUAMOASE ORALE prezintă mai întâi implicațiile procesului
de angiogeneză în inițierea, progresia și diseminarea proceselor canceroase, după care
sunt oferite informații cu privire la valoarea prognostică a angiogenezei în carcinoamele
scuamose orale.

OBIECTIVELE STUDIULUI
I. Evaluarea caracteristicilor epidemiologice și histopatologice ale carcinoamelor
scuamoase ale buzelor din punct de vedere al prognosticului, pentru o perioadă de timp
de 3 ani, prin cuantificarea următorilor parametri:
 epidemiologici: sexul şi vârsta pacienţilor, mediul de provenienţă, factorii de risc,
localizarea tumorilor;
 histopatologici: varianta histopatologică; gradul de diferențiere; cuantificarea
infiltratul inflamator asociat; aprecierea patternului invaziei tumorale; prezenţa/absența
invaziei vasculare, perineurale, muculare; aprecierea statusului limfoganglionar,
prezenţa/absența invaziei microscopice la nivelul marginilor de siguranţă chirurgicală,
prezența leziunilor asociate.
II. Stabilirea imunoprofilului angiogenic al acestor tumori prin investigarea:
 microdensității vasculare folosind markerul endotelial CD105;
 gradului de maturitate al vaselor tumorale cu ajutorul dublei imunohistochimice
CD105/α-SMA;
 gradului activităţii proliferative a vaselor de neoformaţie cu ajutorul dublei
imunohistochimice CD105/Ki-67;
 reactivității tumorale, a endoteliilor vasculare și a celorlalți parteneri celulari
stromali (fibroblaști și celule inflamatorii) la o serie de factori cunoscuți cu efect
proangiogen (VEGF, TGFβ1 și angiopietină 2) și şi a receptorilor acestora (VEGFR1,
VEGFR2 și TGFβ1R1);
 selectarea datelor semnificative statistic, în urma analizei parametrilor amintiți, cu
realizarea unor corelaţii statistice semnificative în vederea relevării factorilor cu valoare
prognostică.
CAPITOLUL IV- Material şi Metode - oferă date despre materialul studiat şi
metodele utilizate în cercetare.
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MATERIALUL CERCETAT- din cazustica Laboratorului de Anatomie Patologică a
Spitalului Clinic de Urgenţă, Nr. 1, Craiova şi a fost reprezentat de blocurile de parafină
arhivate. Studiul s-a întins pe durata a 3 ani, cazurile fiind selectate în intervalul de timp
2012-2014 un număr de 54 de cazuri de tumori linguale ce au constituit obiectul
studiului histopatologic.
METODE UTILIZATE
Studiul epidemiologic a urmărit colectarea următoarelor date despre bolnavii incluși
în studiu: sexul, vârsta, mediul de provenienţă, mediu de proveniență, factori de risc și
localizarea tumorilor.
ANALIZA HISTOPATOLOGICĂ a urmărit următoare variabile morfologice:
variantele histopatologice, gradul de diferenţiere; amploarea infiltratului inflamator;
patternul invaziei tumorale; prezenţa/absența invaziei vasculare sanghine şi limfatice;
prezenţa/absența a invaziei perineurale, prezenţa/absența invaziei musculare;
prezenţa/absența adenopatiei metastatice, prezenţa/absența celulelor maligne reziduale
la nivelul marginilor de siguranţă chirurgicale; prezența leziunilor asociate: displazii.
STUDIUL IMUNOHISTOCHIMIC a cuprins un număr de 20 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 șiVEGFR1/
VEGFR2, TGFβ1 și TGFβ1R1, 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 (pentruCD105 monoclonal), developarea realizându-se cu cromogen DAB (culoare brună). Cea
de-a doua parte a reacţiilor duble (α-SMA; CD105- policlonal), după blocare cu avidină
biotină, am utilizat istemul de vizualizare LSAB2-AP şi cromogenul Vulcan Fast Red
(culoare roșie).
Prin metoda morfometrică am analizat microdensitatea vaselor marcate cu CD105 şi
α- SMA folosind tehnica "hot spot", care a constat în cuantificarea manuală a vaselor
din trei arii cu maximum de marcaj la obiectiv x20. 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+.
În studiul imunohistochimic am utilizat anticorpi concentraţi ale căror principale
caracteristici sunt redate în tabelul de mai jos:
Clona/ Producător
Anticorp
CD105 (endoglina) SN6h/ Dako
CD105 (endoglina) Policlonal/

α-SMA (smooth
muscle actin)
Ki67
VEGF
VEGFR1 (Flt-1)

Diluţia Demascare antigenică Control pozitiv
1:1000 Rinichi
1:50
Citrat, pH 6
Rinichi

Thermo
Scientific
1A4/ Dako

1:50

Citrat, pH 6

Colon

MIB 1/ Dako

1:200

Citrat, pH 6

C1/ Dako
1:100
CL0344 / Sigma-Aldrich 1:150

Citrat, pH 6
Citrat, pH 6

Carcinom
Mamar
Rinichi
Tegument
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VEGFR2
(KDR/Flk-1)
ANG 2
TGFβ1
TGFβ RI

Policlonal/
Abcam
F1/ SantaCruz
Biotechnology
3C11/ SantaCruz
Biotechnology
H-100/ SantaCruz
Biotechnology

1:300

Citrat, pH 6

Rinichi

1:50

Citrat, pH 6

Placentă

1:250

Citrat, pH 6

Rinichi

1:50

Citrat, pH 6

Rinichi

Anticorpi utilizaţi în studiul carcinoamelor scuamoase linguale
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 Nikon Eclipse 55i și softul Image-Pro Plus.
CAPITOLUL V- Rezultate şi CAPITOLUL VI- Discuţii redau rezultatele
studiului nostru, care mai apoi sunt raportate la datele clasice și recente din literatura de
specialitate.
Analiza epidemiologică a relevat prevalența cazusiticii în rândul persoanelor de sex
masculin cu circa 64,81%, raportul pe sexe fiind de circa 1:1,2 în favoarea bărbaților.
Topografia lezională a arătat că cele mai frecvente cazuri de carcinom scuamos lingual
s-au dezvoltat în cele 2/3 anterioare ale limbii (33,33%), marea majoritate a bolnavilor
noștrii provenind din mediul rural (57,41%), iar principalul factor de risc incriminat în
etiopatogenia acestor carcinoame a fost expunerea mixtă la alcool și fumat (76%).
Potrivit datelor furnizate de Programul pentru Supraveghere, Epidemiologie și a
Rezultatelor Finale (SEER) între anii 1975 -2007 s-a înregistrat o creștere a incidenței
carcinoamelor orale îndeosebi în rândul femeilor tinere, în special ca urmare a creșterii
incidenței cancerelor lingual [366]. Potrivit datelor din literatura de specialitate cel mai
frecvent tumorile linguale s-ar dezvolta pe marginile limbii [378] și mult cele 2/3
anterioare ale limbii [379]. În literatură cei mai frecvent incriminați factori în etiologia
cancerului oral sunt tutunul (fumatul și mestecatul tutunului) și alcoolul [381-383]. La
care se mai pot adăuga ocazional deficiențele nutriționale, dentiția proastă și virusurile
[381, 384, 385].
Studiul histopatologic a evidențiat faptul că cele mai multe tumori au corspuns
variantei nekeratinizat (44,44%), fiind urmate îndeaproape de formele keratinizate
(37%) și la o anumită distanță de varianta acantolitică (13%). Tendința manifestată
ultima vreme este de a grupa carcinoamele scuamoase orale în 3 mari categorii: I.
nekeratinizat, având în etiopatogenie infecția cu HPV și cu localizare predominantă la
nivelul orofaringelui; II. keratinizat, fără legătură etiopatogenică HPV și III. keratinizat
cu diferențiere scuamoasă, ariile de keratinizare nedepășind 10% din tumoră și în care
legătura etiopatogenică cu infecția HPV nu este atât de evidentă [390]. Din punct de
vedere al gradului de diferențiere cele mai multe cazuri ale cazusiticii noastre au fost
diagnosticate în categoria celor moderat diferențiate (57,4%), aici fiind încadrate toate
cazurile de tumori acantolitice, majoritatea cazurilor de carcinoame necheratinizate și 5
cazuri de carcinom scuamos keratinizat care au prezentat rare perle keratozice. Acest
sistem histologic de gradare a malignității deși este destul de frecvent folosit în clinică,
totuși are o utilitate prognostică redusă în cazul carcinoamelor scuamoase orale în
general și respectiv carcinoamelor cu localizare linguală în particular [401-403].
6

Referitor la patternul invaziei tumorale, investigarea cazuisticii noastre a evidențiat
prevalența cazurilor cu pattern invaziv de tip 3 (42,59%), cazuri în care invazia s-a
realizat sub formă de grupuri celulare mici sau cordoane de celule infiltrative. Marea
majoritate a studiilor au confirmat faptul că tumorile scuamose orale cu pattern de
invazie de grad înalt se asociază și cu un prognostic prost [409, 410]. În raport cu
prezența invaziei limfoganglionare am consemnat faptul că acest aspect a fost prezent în
doar 27,77% din totalul cazuisticii investigate. Datele din literatură indică invazia
limfoganglionară ca un factor de prognostic nefavorabil în carcinoamele scuamoase
linguale, având în vedere asocierea mai frecventă a acestora cu metastazele
limfoganglionare cervicale și/sau cu recidivele locoregionale [414, 415]. Referitor la
invazia tumorilor în musculatura proprie a limbii în studiul nostru am consemnat faptul
că acest aspect a fost observat în mai mult de jumătate din cazuri (62,96%). Datele din
literatură indică invazia musculară ca fiind un aspect morfologic destul de frecvent
întâlnit, indicându-se un procent de 85% de tumori invazive în musculara proprie a
limbii, iar în 91% din recidive acest aspect a fost prezent [419]. În cadrul cazuisticii
noastră am consemnat prezența de margini pozitive (invadate tumoral) în aproximativ
1/3 din cazuri (31,48%), cel mai adesea depistând invazia unei singure limite (24,7%
din totalul cazuisticii investigate, respectiv 76,47% din totalul cazurilor cu invazia
limitelor). Consensul genral este că prezența unor margini de rezecție clare este un
important factor de prognostic, dar rămâne încă controversată problema ce înseamnă cu
adevarat o margine de rezecție adecvată. Câțiva cercetători au recomandat margini
adecvate pe cele care aveau până la 2cm, în timp ce alții au sugerat 3mm ca fiind
suficenți [424], deși tendița manifestă astăzi este să se considere 1cm tridimensional ca
fiind o margine adecvată [425]. Analiza cazuisticii noastre în raport cu stadializarea
pTNM a evidențiat faptul că 2/3 din cazuri (circa 70,38%), au fost diagnosticate în
stadiile II și III în procente egale (35,18%). Marea majoritate a datelor din literatură
indică diagnosticarea cazurilor de cancer lingual în stadiile I și II, și mult mai puține în
stadii avansate [413].
Analiza imunohistochimică. Utilizând markerul CD105 am vizualizat în principal
vasele tumorale care au avut o morfologie aberantă, fiind tortuoase, cu ramificări,
deseori colabate și de dimensiuni mici (<15μm în diametru) sau am observat prezența
unor arhitecturi vasculare mult mai complexe cu numeroase puncte de înmugurire,
precum și celule endoteliale izolate CD105 reactive, îndeosebi în frontul de invazie
tumoral. Cuantificarea MVD-CD105 a evidențiat existența unui proces de angiogeneză
mult mai activ la nivelul frontul de invazie comparativ cu ariile intratumorale, procesul
fiind mult mai evident în formele slab diferențiate, respectiv în stadiile II-IV pTNM.
Studii care au utilizat CD105 ca și marker endotelial și au cuantificat MVD în
carcinoamele scuamoase ale capului și gâtului au arătat valoarea sa prognostică,
tumorile cu valori mari ale MVD-CD105 asociindu-se cu un prognostic prost [349, 445,
446].
Pe cazuistica investigată evaluarea MVD- αSMA a arătat prevalența vaselor αSMA+
la nivelul frontului de invazie comparativ cu aria intratumorală, existând diferențe
semnificative statistice. Am mai consemnat existența unor corelații semnificativ
statistice ale MVD- αSMA și gradul de diferențiere, atât intratumoral cât şi la nivelul
frontului de invazie. Studii din literatură indică existența unor grade variate de acoperire
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cu pericite a noilor vase tumorale (CD34+/αSMA+) și prin urmare și grade variate de
maturitate vasculară în diverse tumori umane [455].
În studiul efectuat de noi am remarcat o corelație a indexului de proliferare tumorală
cu gradul de diferențiere tumorală, valorile cele mai mari fiind înregistrate în tumorile
linguale slab diferențiate. În plus am mai consemnat: (1) variații ale acestui index cu
gradul patternului invaziv, valori mari fiind înregistrate în patternurile 3 și 4; (2) IPKi67 a avut valori mai mari în tumorile cu invazie vasculară și musculară comparativ cu
tumorile noninvazive; (3) tumorile cu stadiu evolutiv avansat au avut valori mai mari
ale indexului de proliferare tumorală. Studii efectuate asupra indexului de proliferare
pentru Ki-67 în carcinoamele scuamoase orale, incluzând carcinoamele cu localizare
linguală au arătat că valorile mari ale acestui index sunt semnificativ mai mari la
bolnavii cu metastaze limfoganglionare cervicale, constituind un factor de prognostic
independent în evaluarea supraviețuirii unor astfel de bolnavi [456].
Analiza cazusiticii investigate de noi a evidențiat existența unor corelații ale
imunomarcajului pentru VEGF și gradul de diferențiere tumorală, scorurile
imunoreactivității pentru VEGF fiind mai mari în formele bine diferențiate comparativ
cu cele slab diferențiate. Spre deosebire de noi, date din literatură privind reactivitatea
pentru VEGF indică existența unor diferențe semnificative statistice de reactivitate a
fontului de invazie versus periferie, cea mai mare expresie înregistrându-se la frontul de
invazie al carcinoamelor scuamoase orale [213].
În ceea ce privește reactivitatea tumorală la receptorii factorului de creștere VEGF
am consemnat faptul că VEGFR1 a fost exprimat în 60% din cazurile investigate, în
timp ce VEGFR2 a fost reactiv în 55% din cazuri. Ambele scoruri de imunoreactivitate
ale celor doi receptori s-au corelat semnificativ cu gradul diferențierii tumorale și stadiul
evolutiv al bolii. Date din literatură indică expresia receptorilor factorului proangiogen
VEGF atât la nivelul celulelor tumorale cât și la nivelul celulelor endoteliale vasculare
tumorale din carcinoamele scuamose orale [470-472]. Acest fapt ar indica implicarea
axului VEGF-VEGFR1,2 în progresia tumorală atât direct via unor mecanisme de reglaj
autocrin și paracrin cât și indirect prin stimularea angiogenezei tumorale [470, 473].
Investigația cazuisticii noastre a evidenția faptul că imuoreactivitatea tumorală
pentru TGFβ1 a fost cea mai mare în carcinoamele scuamoase moderat diferențiate,
predominând în frontul de invazie. În plus am mai consemnat corelația scorului IHS
pentru TGFβ1 cu indexul de proliferare tumorală. Într-o serie de studii efectuate asupra
carcinoamelor scuamoase ale capului și gâtului s-a evidențiat faptul că în peste 80% din
tumori a fost exprimat TGFb1 și că expresia acestui factor de creștere se corelează cu
stadiile avansate de boală și reducerea ratei de supraviețuire [481, 482].
În studiul nostru circa 80% din cazurile investigate au exprimat receptorul TGFβR1.
Imunoreactivitatea cea mai mare a fost observată în formele moderat diferențiate, cazuri
în care a existat și o corelație a sa cu factorul de creștere TGFβ1. Investigarea expresiei
receptorilor TGFb în carcinoamele scuamoase ale capului și gâtului a arătat o
subexpresie a receptorilor TGFbR2 și TGFbR3, aproximativ 35% din specimenele
tumorale orale prezentând o slabă reactivitate sau absența expresiei TGFbR2, iar 53%
absența sau o reactivitate mică în cazul receptorului TGFbR3 [486]. În plus această
scădere de reactivitate a fost asociată cu progresia carcinoamelor scuamoase orale, acest
eveniment având loc precoce încă din faza prenoplazică de leucoplazie orală.
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Ang2 pe cazusitica investigată de noi s-a pozitivat în 65% din specimenele tumorale
linguale. Imunoreactivitatea tumorală a prezentat variații cu gradul de diferențiere și
stadiul tumoral. Într-un studiu recent efectuat asupra carcinoamelor scuamoase orale s-a
găsit un procent destul de ridicat (circa 54%) de tumori care au exprimat Ang2 și
VEGF, iar parametrii angiogeni investigați (microdensitatea tumorală și indexul de
maturitate vasculară) s-au corelat semnificativ cu expresia acestui factor proangiogen
[454].
Capitolul VII.- Concluzii scoate în evidență cele mai importante rezultate ale
studiului nostru:
- Profilul epidemiologic general al acestor bolnavi arată prevalența cazuisticii la
persoanele de sex masculin (64,81%), în decada a VI-a de viață (33,33%), cu dezvoltare
cel mai frecvent la nivelul celor 2/3 anterioare ale limbii (33,33%).
- Studiul histopatologic a evidențiat prevalența formelor nekeratinizate de carcinom
scuamos (44,44%), a formelor moderat diferențiate (57,4%), cu pattern de invazie cel
mai frecvent de tip 3 (42,59%), prezentând invazie vasculară în 27,77%, perineurală în
33,33% din cazuri, invazie musculară în 62,96%, iar 31,48% din cazuri și invazia
microscopică a marginilor de rezecție. Totodată 27,78% au prezentat diseminare
limfoganglionară în momentul diagnosticului, iar 71% din cazuri au fost diagnosticate
în stadiile II și III pTNM.
- MVD-CD105 a evidențiat un proces de angiogeneză mult mai activ la nivelul
frontul de invazie comparativ cu ariile intratumorale, îndeosebi în formele slab
diferențiate și respectiv în stadiii avansate de boală.
- La nivelul frontului de invazie am mai consemnat accentuarea imaturității
vasculare pe măsură ce patternul de invazie a devenit mai discoeziv, în cazul prezenţei
invaziei vasculare, perineurale, musculare, precum şi în cazul tumorilor aflate într-un
stadiu tumoral avansat.
- Indexul de proliferare pentru Ki-67 a prezentat valori semnificativ superioare în
cazul carcinoamelor slab diferenţiate, cu pattern de invazie discoeziv (3 și 4), invazie
vasculară şi musculară, aflate în categoria T3-T4, cu metastaze ganglionare şi în stadii
tumorale avansate.
- Imunoreactivitatea tumorală pentru VEGF a avut valori semnificativ mai mari în
formele bine diferențiate și a avut o tendință de creștere la periferia insulelor tumorale
comparativ cu centrul acestora. În plus am mai consemnat existența unei corelații cu
microdensitatea vasculară, indexul de proliferare pentru Ki67 și densitatea vaselor
marcate cu αSMA, indiferent de topografia tumorală.
- Deși expresia celor 2 receptori nu s-a corelat cu cea a factorului VEGF, între ei au
existat corelații slabe și ambii receptori s-au corelat cu indexul de proliferare la Ki-67,
rata cea mai înaltă de imunoreactivitate obținând-o în tumorile cu cea mai mare rată de
proliferare
- Reactivitatea vaselor tumorale pentru TGFβ1, mai ales a celor din frontul de
invazie sugerează implicare directă a acestui factor de creștere în procesul de
angiogeneză
- Implicare activă a Ang2 în procesul de angiogeneză tumorală este dovedită pe de o
parte prin expresia acestuia la nivelul celulelor endoteliale cât și prin faptul că
imunoreactivitatea sa tumorală s-a corelat cu cea pentru VEGF.
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- Valoarea prognostică a investigării markerilor VEGF, MVD-CD105 și a IP-Ki67
în carcinoamele scuamoase linguale, permițând selectarea tumorilor cu caracter agresiv.
- Participarea la procesul de angiogeneză tumorală din carcinoamele scuamoase
orale au unor bucle de reglaj autocrin ca urmare a coexpresiei markerilor investigați la
nivelul celulelor endoteliale și au unor bucle de reglaj paracrin cu participarea atât a
celulelor tumorale cât și a partenerilor lor celulari stromali.
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