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STADIUL CUNOAŞTERII
PROFIL CLINICO-EPIDEMIOLOGIC
Carcinomul prostatic (CP) este o proliferare epitelială malignă cu punct de
plecare la nivelul epiteliului acinilor şi/sau ductelor prostatei care etalează o
variabilitate extrem de largă a fenomenelor de diferenţiere glandulară, anaplazie şi a
comportamentului biologic.
La ora actuală, CP este, conform statisticilor oficiale ale WHO cu datele până în
2012, a doua neoplazie ca frecvenţă de apariţie şi diagnosticare a bărbaţilor,
devansată numai de cancerul pulmonar şi a patra neoplazie ca frecvenţă în general,
devansată de cancerele pulmonar, mamar, și colorectal [Stewart and Wild 2014].
Incidența și mortalitatea neoplaziei maligne epiteliale prostatice variază însă
semnificativ de la o regiune geografică la alta. Rata de supraviețuire a CP este mai
mică în țările în curs de dezvoltare față de țările dezvoltate din cauza întîrzierii
diagnosticului și lipsei de acces adecvate la sistemele de îngrijire a sănătății [Jemal
et al 2011]. Incidența și Mortalitatea CP prezintă nu numai diferențe geografice ci și
variații în timp. Wong și colaboratorii au identificat șase tipuri de profiluri ale evoluției
incidenței și mortalității prin CP [Wong et al 2016].
Poziția incidenței CP în cadrul incidenței cancerului la bărbați la noi în țară este
a III-a, după cancerul pulmonar și cel colo-rectal, diferit de situația la nivel european
unde CP ocupă prima poziție [Ferlay et al 2013].
Cu toate că etiologia CP nu este încă pe deplin elucidată, numeroasele studii
epidemiologice au conturat, de-a lungul timpului, o paletă extrem de largă și variată
de factori care au fost considerați ca fiind asociați cu riscul de a dezvolta CP. Ei pot fi
grupați în factori individuali, genetici și de comportament și factori de mediu. Dintre
aceștia, însă, numai foarte puțini și anume vârsta, antecedentele personale familiale
și rasa, au demonstrat a avea o relaţie directă cu apariţia cancerului [Haas et al
2008; Sierra et al 2016].
O clasificare mai didactică a factorilor legați de riscul de a face CP îi împarte pe
aceștia în două categorii [Sadeghi-Gandomani et al 2017] și anume:
 Factori de risc majori
 Factori cu efect mai puțin clar asupra riscului de dezvoltare a CP (minori)
Manifestările clinice nu sunt detectabile decât peste vârsta de 60-70 de ani
[Abate-Shen and Shen 2000]. Se pare că unele CP pot trece printr-o perioadă de
latență de până la 15-20 de ani, timp în care boala este prezentă histologic dar nu
provoacă manifestări clinice [Haas et al 2008]. Cu toată marea varietate de
simptome, în aproape jumătate din cazuri, pacienții cu cancer de prostată sunt
asimptomatici.
Pentru a stabili un diagnostic corect şi rapid, la ora actuală se foloseşte
următorul protocol:
 Pentru diagnosticul tumorii [NCCC 2014]: Tuşeu rectal (DRE), PSA, Ecografie
transrectală (TRUS) și Biopsie urmată de examen histopatologic. Parcurgerea
ulterioară a algoritmului depinde de stadializarea clinică stabilită în urma
parcurgerii etapei de diagnosticare a tumorii.
 Pentru diagnosticul stadiului: Investigare imagistică: (Radiografie pulmonară,
Urografie), Scintigrafie osoasă, Ecografie abdominală și Investigaţii biochimice,
biologice, Markeri tumorali
Ar trebui menționat totuși că descoperirea excesivă a CP are și consecințe
clinice adverse evidente, dat fiind că majoritatea pacienților tratați nu resimt beneficii
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clinice directe în urma tratamentului [Hoffman et al 2014]. S-a estimat că între 42% și
66% din cancerele diagnosticate nu ar fi produs nici o suferință clinică dacă ar fi
rămas nedetectate [Draisma et al 2009].
Factorii de predicţie a prognosticului pot fi împărţiţi în două categorii [Hayes et
al 1996]:
 Factorii predictivi – prezic răspunsul sau rezistenţa la un tratament specific
 Factorii de prognostic – prezic recăderea sau progresia independent de
efectele viitoare ale tratamentului şi se împart, la rândul lor în trei categorii:
Categoria I – Factori stabiliţi, recomandaţi pentru raportarea de rutină;
Categoria II – Factori care promit sau sunt recomandaţi, în ciuda datelor
incomplete; Categoria III – Factori care nu sunt în prezent recomandaţi,
datorită dovezilor insuficiente
Au fost propuse mai multe sisteme de evaluare a evoluției și prognosticului CP.
În toate acestea factorii legați de tumoră utilizați au fost aceiași trei din categoria I
descrisă mai sus și anume: nivelul seric al PSA în momentul diagnosticului,
stadializarea clinică (TNM), stadializarea histopatologică (Scorul Gleason) la care s-a
adăugat pozitivitatea marginilor tumorale [Martin et al 2011, Stephenson et al 2009,
D’Amico et al 1998, Kattan et al 1999].
Deși, spre deosebire de alte tumori solide, CP nu se caracterizează prin mutații
frecvente care să aibă valoare predictivă sau prognostică, au fost explorați mulți
factori moleculari și genetici pentru a încerca o individualizare mai exactă a predicției
riscului [Martin et al 2011, Kan et al 2010].
Cel mai utilizat sistem în practica medicală a fost sistemul TNM care foloseşte
mai mulţi parametri descriptivi [Catalona 1984; Fleming et al 1997]. În ediția a 8-a a
Clasificării TNM a tumorilor maligne [Brierley et al 2017], sistemul TNM de
stadializare clinică a fost completat și pcombinat cu cei doi factori de prognostic
validați de experiența clinică practică și anume valoarea PSA şi evaluarea după
sistemul Gleason.

PROFIL MORFOLOGIC
Prostata este o “înmugurire” epitelială care apare în regiunea intermediară
(pelvică) a sinusului urogenital primitiv (al cărui epiteliu este derivat din endoderm),
imediat sub vezica urinară [Abate-Shen and Shen 2000; Cunha et al 1986].
Embriogeneza prezintă la toate vertebratele două faze: Faza I, numită faza
ambisexuală sau Indiferentă; Faza a II-a sau faza de Diferenţiere sexuală
Studiile genetice asupra genei homeobox Nkx3.1 au arătat că regiunile
sinusului urogenital primitiv au capacitatea de a se diferenția pentru a forma prostata
[Bhatia Gaur et al. 1999]. Au fost identificate mai multe gene candidate la rolul de
reglare a dezvoltării prostate.
La ora actuală este acceptată împărţirea prostatei în patru regiuni anatomice
fundamentale sau compartimente [McNeal 1981; Aumuller 1989 a şi b], punctul
central anatomic de referinţă fiind reprezentat de relaţia dintre fiecare din aceste
regiuni şi uretră: Zona Periferică; Zona Centrală; Zona de tranziţie sau segmentul
preprostatic; Stroma fibromusculară anterioară neglandulară
Prostata adultă este alcătuită din două componente fundamentale: parenchimul
constituit din 30-50 glande individualizate şi o componentă neglandulară care
constituie stroma organului.
Compartimentul epitelial care formează structurile glandulare ale prostatei este
alcătuit din cel puțin trei tipuri diferite de celule ce pot fi evidențiate datorită
caracteristicilor morfologice, semnificației funcționale și relevanței acestora pentru
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carcinogeneză. Acestea sunt: celulele secretorii exocrine, celulele bazale și celulele
neuroendocrine la care se mai adaugă celulele stem, şi celulele epiteliale de tip
tranziţional [Abate-Shen and Shen 2000; Stamey and McNeal 1992; McNeal 1976].
Compartimentul stromal este o structură complexă care formează mediul
înconjurător de susţinere mecanică şi trofică a celulelor epiteliale, funcţionale. Ele
este alcătuit, la rândul lui, din două componente de bază: componenta celulară
specifică, dominată de fibrele musculare netede și matricea extracelulară [Aumuller
1983; Mawhinney 1989; Hayward 2002; Brar et al 2003; Saito and Munakata 2004;
Laczko et al 2005; Long et al 2005].
La ora actuală aspectele histopatologice majore ale adenocarcinomului de
prostată sunt recunoscute şi acceptate de majoritatea anatomopatologilor în special
când este vorba de preparate obţinute prin puncţie biopsie. Din toată paleta de
aspecte histopatologice evaluate se detașează modificările nucleare – dimensiunile
mari ale nucleului și evidențierea nucleolilor – și patternul de dispoziție arhitecturală
cu caracter infiltrativ egal sau mai mare de ”3” [Kumar et al 2015].
În 1966 Donald Gleason a dezvoltat sistemul de evaluare a adenocarcinomului
prostatic care definește cinci pattern-uri (stadii) histologice de diferențiere. Patternul
Gleason 1 reprezintă stadiul cu aspectul cel mai bine diferențiat și este corelat cu cel
mai favorabil prognostic, în timp ce patternul Gleason 5 este stadiul cu aspectul cel
mai slab diferențiat și este asociat cu un prognostic foarte slab [Gleason 1966].
Gleason a detaliat și rezumat modelele (gradele) de diferențiere histologică ale
adenocarcinomului de prostată, analizând corelația acestora cu datele clinice precum
stadializarea și prognosticul [Delahunt et al 2012; Chen and Zhou 2016].
Spre sfârșitul anului 2014 a avut loc la Chicago o întrunire internațională cu
scopul de a aduce la zi sistemul Gleason, întrunire la care au participat nu doar
experți din anatomie-patologică ci și urologi, oncologi și radioterapeuți [Pierorazio et
al 2013; Epstein et al 2016a; Kryvenko și Epstein 2016].
In 2004, John Srigley, plecând de la realitatea marii heterogenități a aspectelor
CP care poate genera foarte ușor confuzie în momentul diagnosticului cu alte foarte
numeroase procese patologice, propune și el un sistem de împărțire a aspectelor
arhitecturale tumorale mai simplu care să grupeze paleta largă de patternuri descrisă
de Gleason. Autorul mai face și o trecere în revistă a aspectelor morfologice normale
sau a proceselor patologice nonneoplazice care pot crea probleme de diagnostic
diferențial cu proliferarea epitelială malignă prostatică [Srigley 2004].
Au existat, de-a lungul timpului, nenumărate încercări de definire și clasificare a
variantelor histologice de CP. Una dintre aceste abordări [Humphrey 2012] împarte
CP în două grupe: Adenocarcinomul acinar și variantele sale histologice și Tipuri de
adenocarcinom non-acinar. Marea majoritate a cancerelor de prostată sunt
adenocarcinoame acinare. Este important însă ca anatomopatologii să recunoască și
variantele histologice rare ale adenocarcinomului acinar [Humphrey 2012; Li and
Wang 2016].
Apariția și progresia fenotipului celular malign la nivelul populației celulelor
epiteliale ale acinilor și ductelor prostatice este rezultatul unui proces dinamic de
modificări dramatice genetice ale celulelor epiteliale normale și apoi ale celulelor
tumorale care constau în alterări cromozomiale succesive care le eliberează de
semnalele reglatorii care limitează proliferarea și invazia, probabil prin reducerea sau
pierderea funcției genelor presupuse a fi supresoarele procesului tumoral [AbateShen and Shen 2000; Dvorak 2015]. Acest proces complex de alterare genică
cuprinde mai multe etape și anume: Etapa de Inițiere, Etapa de Progresie și Etapa
de progresie avansată cu apariția metastazelor.
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Stroma tumorală din cancere, numită și stromă reactivă, are multe caracteristici
asemănătoare cu stroma de la nivelul zonelor de vindecare a rănilor, elemente care
au fost identificate în tumorile de sân sau în cele de colon sau chiar în carcinomul de
prostată [Bhowmick and Moses 2005; Dvorak 1986; Rowley 1998-1999; Tuxhorn et
al 2001].
Modificările morfologice de la nivel epitelial, constând în pierderea arhitecturii
tisulare normale, atipia nucleară şi modificările genetice [Niu and Xia 2009] sunt
însoțite de următoarele modificări morfologice fundamentale la nivelul stromei
reactive din ţesutul malign prostatic: Scăderea semnificativă sau dispariţia celulelor
musculare netede pe măsură ce cancerul progresează, Proliferarea miofibroblaştilor
şi fibroblaştilor, Amplificarea corespunzătoare a ECM, Amplificarea angiogenezei și
Modificări genetice.
Analiza de imagine reprezintă extragerea de informații utile din imaginile
microscopice, achiziționate de obicei cu ajutorul unei camere video sau al unui
scanner de lame histologice. Aplicațiile analizei de imagine în Anatomia Patologică,
atât în zona de cercetare dar și în zona de diagnostic sunt extrem de numeroase și
variate.
Fractalul este un obiect/formă geometrică alcătuit/ă din subunități care
reprezintă copii reduse ale structurii originale și care au un comportament
aproximativ similar cu cea originală atunci când sunt examinate la scale diferite.
Această caracteristică este denumită auto-similitudine. [Chaudhuri and Sarkar 1995;
Waliszewski et al 2010]. Analiza dimensiunii fractale a început să fie utilizată în multe
specialități medicale precum cardiologie, neurologie, oftalmologie și radiologie
deoarece analiza imaginilor cu ajutorul computerului permite o abordare realmente
cantitativă și se speră reproductibilă, devenind un instrument de mare folos pentru
cercetătorii experimentați [Keipes et al 1993; Baish and Jain 2000]. În patologia
urogenitală masculină, analiza dimensiunii fractale a fost utilizată atât în studiul
țesutului tumoral prostatic [Tambasco et al 2009; de Arruda et al 2013; Waliszewski
et al 2010; 2014; 2014b; 2015; 2016a; 2016b; Tanase and Waliszewski 2015; Stepan
et al 2015] precum și al rețelei vasculare din parenchimul prostatic și din tumorile
prostatice [Taverna et al 2009, 2015].

CONTRIBUŢIA PERSONALĂ
MATERIAL ŞI METODE
Baza de studiu a prezentei lucrări a fost constituită dintr-un lot de 109 pacienţi
internaţi cu diagnosticul de carcinom de prostată la care s-a practicat prostatectomie
totală.
Materialul de studiu a fost reprezentat de fragmente tisulare de parenchim
prostatic incluse în parafină obținute din piesele de prostatectomie totală.
Studiul a fost de tip prospectiv întrucât a inclus numai pacienţi diagnosticaţi cu
carcinom prostatic descoperit pe piesele de prostatectomie totală după începerea sa
şi a cuprins două direcții majore de cercetare:
I. Evaluarea arhitecturii tumorale cu ajutorul dimensiunii fractale (FD)
II. Evaluarea comportamentului biologic (biological behaviour – BB) al
populațiilor de celule tumorale maligne.
Au fost alcătuite două loturi de studiu diferite pentru cele două direcții de
cercetare propuse alcătuite din 453 și respectiv 435 de câmpuri tumorale cu
patternuri arhitecturale distincte. Aspectele arhitecturii tumorale au fost evaluate
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separat și împărțite în subgrupuri cu ajutorul a două sisteme de stadializare a
gradului de diferențiere tumorală si anume: sistemul Gleason și sistemul Srigley.
Pentru fiecare din cele două direcții de cercetare au fost luați în considerare
câte un set de trei parametri, astfel: I. Pentru arhitectura tumorală: (1) Arhitectura
populației de celule tumorale; (2) Arhitectura structurii de susținere stromală; (3)
Arhitectura rețelei vasculare. II. Pentru comportamentul biologic: (1) Gradul de
adezivitate între celulele maligne; (2) Capacitatea de degradare a matricei
extracelulare; (3) Gradul de agresivitate.
Materialul biologic uman reprezentat de fragmentele de ţesut prostatic a fost
supus tehnicilor histologice clasice de prelucrare. Din blocurile de parafină obţinute
au fost efectuate patru secţiuni seriate cu grosime de 3-4 m . Prima secțiune a fost
colorată cu Hematoxilină – Eozină (H-E) după care au fost selectate între 1 și 5
câmpuri de interes de proliferare tumorală compactă, fără necroză, conținând un
pattern distinct arhitectural din clasificarea lui Gleason modificată de noi [Gleason
1977], convertit apoi și la sistemul Srigley [Srigley 2004]. Zonele au fost delimitate cu
marker pe lamelă.
Blocurile de parafină primare au fost puncționate cu ajutorul unui dispozitiv cu
cilindru din oțel, ascuțit pe interior, cu diametru de 2,5 mm, la nivelul zonelor de
interes identificate și marcate pe lamele colorate cu Hematoxilină – Eozină. Cilindrii
de parafină obținuți au fost montați în blocuri ”acceptor” realizate dintr-un material
compozit brevetat ce simulează proprietățile fizico-chimice ale țesuturilor animale,
infiltrat cu parafină folosind metodele uzuale [Mușat 2017]. Blocurile astfel obținute
au fost secționate la 5 m grosime, fiind selectate câte 4 secțiuni seriate de la fiecare
bloc.
Cele trei secțiuni seriate obținute din blocurile primare în afara primei secțiuni
colorate cu Hematoxilină - Eozină au fost colorate la fiecare caz în parte conform
algoritmului din Tabelul 1.
Tabelul 1: Algoritmul de colorare pentru evaluarea arhitecturii tumorale
Secţiunea
Coloraţie
S1
H-E
Impregnare
S2
argentică (metoda
Gömöri)
S3
Tricromic Goldner
S4
Imunomarcare CD34

Scop
Stabilirea patternurilor Gleason/Srigley
Evaluarea arhitecturii tumorale (GÖ)
Evaluarea arhitecturii stromale (TC)
Evaluarea arhitecturii vasculare (VN)

Cele 4 secțiuni seriate obținute din blocurile secundare de microarray au fost
marcate imunohistochimic conform algoritmului din Tabelul 2.
Tabelul 2: Algoritmul de imunomarcare
pentru evaluarea comportamentului biologic
Secţiunea
Coloraţie
Scop
S5
MMP9
Evaluarea capacității de degradare a matricei
extracelulare
S6
MMP2
S7
ECAD
Evaluarea Adeziunii intercelulare
S8
PTEN
Evaluarea moleculară a agresivității/prognosticului
Toate preparatele histologice obținute atât în urma colorării cu colorațiile clasice
cât și cu markerii imunohistochimici au fost transformate în lame virtuale cu ajutorul
unui scanner Leica Aperio AT2, utilizând: (a) obiectivul X20 pentru cele 4 secțiuni
seriate utilizate pentru evaluarea arhitecturii tumorale și (b) obiectivul X40 pentru cele
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4 secțiuni seriate utilizate pentru evaluarea comportamentului biologic al proliferărilor
maligne epiteliale prostatice.
Evaluarea arhitecturii tumorale cu ajutorul FD. Pornind de la lama de ghidaj
colorată cu H-E, a fost identificat fiecare câmp de interes pe celelalte trei colorații.
Din fiecare câmp de interes a fost extras un câmp pătrat conținând aceeași zonă de
țesut tumoral cu dimensiuni de 512/512 pixeli pentru optimizarea algoritmului de
calcul al FD. Determinarea FD pentru cele trei componente ale arhitecturii tumorale
s-a realizat cu ajutorul unor algoritmi care au fost concepuți în programul MATLAB
(MathWorks, USA).
Procesul de evaluare computerizată a imaginilor a parcurs două etape: I.
Prelucrarea imaginilor care a consat în doi pași: (a) Segmentare și (b) Binarizare și II.
Calcularea dimensiunii fractale (FD) la nivelul imaginilor binare. Pentru estimarea FD
au fost testați doi algoritmi BOX-Counting. Raportarea s-a făcut cu ajutorul
Algoritmului I.
Evaluarea comportamentului biologic. Din lamele virtuale imunomarcate, au
fost selectate imagini RGB din același câmp cu pattern omogen al arhitecturii
tumorale fiecare imagine având aceeași arie de 1778582 pixeli.
Algoritmul evaluării intensității imunomarcării cu cei patru anticorpi a fost aplicat
în doi pași: I. Selectarea zonelor de interes (ROI – region of interest) și II. Evaluarea
computațională a fiecărei caracteristici de comportament biologic.
Analiza de imagine a cuprins la rândul ei, mai multe etape: ROI a fost definită la
nivelul imaginii originale ca setul de pixeli care a respectat simultan următoarele două
reguli: (1) Valoarea canalului ”Verde” nu a fost mai mare decât pragul fix de 220; (2)
Valoarea canalului ”Roșu” a fost de cel puțin 1.1 ori mai mare decât cea a canalului
”Albastru”. Toți ceilalți pixeli au fost marcați cu ”0” pe toate canalele. Valoarea medie
a versiunii ”Grayscale” a ROI a fost considerată valoarea determinării colorării
imunohistochimice. Deoarece tehnica de achiziție s-a bazat pe lumină transmisă,
fiecare valoare determinată a fost scăzută din ”255” astfel încât valoarea determinării
să crească o dată cu intensitatea colorării. Scala de măsurare a intensităților
imunomarcării a fost stabilită între ”0” (lipsă de culoare) și ”90” (prag maxim, coborât
de la ”255” la ”90” deoarece nu au existat valori mai mari decât pragul de ”90” și
pentru a optimiza exprimarea grafică a rezultatelor).
Pentru culegerea datelor au fost create fişiere tip „bază de date” în calculator.
Prelucrarea datelor preliminare a fost efectuată cu ajutorul modulului Microsoft Excel
din pachetul de programe Microsoft Office 2010 Professional. Indicatorii statistici
calculați pentru parametrii numerici au fost: Valoarea cea mai mică (VMIN); Valoarea
cea mai mare (VMAX); Valoarea medie (VMEDIE); Deviaţia standard (STDEV).
Pentru a putea face analiza statistică a valorilor numerice, a fost necesară mai întâi
evaluarea normalității șirurilor de date numerice ale fiecăruia dintre parametri cu
ajutorul tetului Lilliefors.
Evaluarea statistică a avut două direcții: (I) Compararea diferenţei dintre valorile
medii ale parametrilor studiați care a utilizat următoarele teste: Testul "t" (TwoSample Assuming Equal Variances), Testul Mann-Whitney / Two-tailed test, Testul
One-Way ANOVA – Single Factor și Testul Kruskal-Wallis; (II) Măsurarea intensității
și direcției asocierii dintre valorile a câte doi dintre parametrii studiați care a utilizat
testul de corelaţie ”Pearson”.
Diagramele (graficele) care ilustrează tendiţele de evoluţie ale diferiţilor
parametri evaluaţi precum şi comparaţiile statistice dintre aceştia au fost executate
cu ajutorul instrumentului „Graph” din modulele „Word” şi „Excel” ale pachetului de
programe Microsoft Office 2010, 2013 și 2016 Professional precum şi programul de
tip „add on” XLSTAT 2014 pentru modulul „Excel”, trial version.
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STUDIUL ARHITECTURII TUMORALE CU
AJUTORUL DIMENSIUNII FRACTALE
În sistemul Gleason, AV a FD a arhitecturii celulelor tumorale a arătat o
tendință de stabilizare, cu o discretă pantă descendentă dinspre patternurile bine
diferențiate spre cele slab diferențiate, pe un fond de oscilare a acestor valori de la
un subtip la celălalt, aparent fără nici un fel de legătură cu gradul de diferențiere.
AV a FD a arhitecturii stromale a arătat o tendință evidentă ascendentă de la
patternurile bine diferențiate spre cele slab diferențiate, pe un fond de oscilare mai
atenuată a acestor valori de la un subtip la celălalt.
AV a FD a arhitecturii rețelei vasculare, deși au pornit de la valori mici la
nivelul paternurilor bine diferențiate, urcând către patternurile moderat diferențiate și
revenind apoi la valor mici la patternurile slab diferențiate, a arătat în ansamblu un
trend descendent evident dinspre patternurile bine diferențiate spre cele slab
diferențiate.
În sistemul Srigley, probabil datorită grupării subtipurilor din sisemul Gleason,
AV ale FD ale celor trei componente ale arhitecturii tumorale au arătat în general
tendințe mai clare de evoluție dinspre patternul bine diferențiat spre cel slab
diferențiat cu o excepție notabilă și anume la arhitectura populației celulare tumorale
la care trendul a fost evident unul ascendent, față de cel discret descendent,
observat la Sistemul Gleason
Compararea AV al FD ale celor trei componente ale arhitecturii tumorale atât la
nivelul întregului lot cât și separat pe șirurile de valori ale fiecărui subtip al sistemelor
Gleason și Srigley a relevat diferențe notabile, validate statistic (”p” foarte înalt
semnificativ) între AV ale celor trei componente în ambele sisteme de evaluare a
gradului de diferențiere.
Diagramele corelațiilor dintre AV ale FD ale celor trei componente ale
arhitecturii tumorale pentru întregul lot au relevat că AV ale FD ale GÖ și TC pentru
întregul lot au exprimat o tendință netă de corelare directă validată statistic (valoarea
calculată a ”p” – foarte înalt semnificativă). Cu alte cuvinte, dispozițiile arhitecturale
ale GÖ și TC evoluează simultan fie spre modelul în suprafață, fie spre modelul liniar.
AV ale FD ale GÖ și VN pentru întregul lot au exprimat o tendință netă de
corelare directă validată statistic (valoarea calculată a ”p” – înalt semnificativă). Cu
alte cuvinte, dispozițiile arhitecturale ale GÖ și VN evoluează simultan fie spre
modelul în suprafață, fie spre modelul liniar.
AV ale FD ale TC și VN pentru întregul lot au exprimat o tendință vagă de
corelare directă (valoarea calculată a ”p” > 0,05 dar <0,5). Cu alte cuvinte, dispozițiile
arhitecturale ale TC și VN au tendința de a evolua simultan fie spre modelul în
suprafață, fie spre modelul liniar.
Diagrama corelativă a celor trei componente ale arhitecturii tumorale permite
schițarea unor profiluri arhitecturale pentru cele patru tipuri de patternuri ale
sistemului Gleason investigate. Astfel:
 Patternul Gleason 2 prezintă o tendință discretă de dispoziție după model în
suprafață pentru arhitectura celulară tumorală, prezintă o tendință mai
accentuată de dispoziție a arhitecturii stromale tumorale după model liniar și o
tendință mai accentuată de dispoziție a arhitecturii vasculare intratumorale după
model liniar
 Patternul Gleason 3 prezintă o tendință mai accentuată de dispoziție după
model în suprafață pentru arhitectura celulară tumorală, prezintă o tendință de
dispoziție intermediară a arhitecturii stromale tumorale și o tendință de
dispoziție după model liniar a arhitecturii vasculare intratumorale
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 Patternul Gleason 4 prezintă o tendință de dispoziție după model în suprafață
pentru arhitectura celulară tumorală, prezintă o tendință discretă de orientare a
dispoziției arhitecturii stromale tumorale după model liniar și o tendință evidentă
de dispoziție a arhitecturii vasculare intratumorale după model liniar
 Patternul Gleason 5 prezintă o tendință evidentă de dispoziție după model în
suprafață pentru arhitectura celulară tumorală, o tendință discretă de dispoziție
a arhitecturii stromale tumorale după model în suprafață și cea mai accentuată
tendință de dispoziție a arhitecturii vasculare intratumorale după model liniar.
Pentru cele patru tipuri de patternuri ale sistemului Srigley, schițele de profiluri
arhitecturale ar fi următoarele:
 Patternul Srigley 1 prezintă cea mai accentuată tendință de dispoziție după
model în suprafață pentru arhitectura celulară tumorală după patternul Srigley
4, prezintă o tendință discretă de dispoziție a arhitecturii stromale tumorale
după model liniar și o tendință moderată de dispoziție a arhitecturii vasculare
intratumorale după model liniar.
 Patternul Srigley 2 prezintă o tendință clară de dispoziție după model în
suprafață pentru arhitectura celulară tumorală, prezintă o tendință evidentă de
dispoziție intermediară a arhitecturii stromale tumorale și o tendință moderată
de dispoziție după model liniar a arhitecturii vasculare intratumorale
 Patternul Srigley 3 prezintă o tendință clară de dispoziție după model în
suprafață pentru arhitectura celulară tumorală, prezintă o tendință clară de
dispoziție intermediară cu o vagă orientare a dispoziției arhitecturii stromale
tumorale după model liniar și cea mai puțin accentuată tendință de dispoziție a
arhitecturii vasculare intratumorale după model liniar dintre toate patternurile
 Patternul Srigley 4 prezintă, așa cum am arătat, o poziție aparte, cu cea mai
accentuată tendință de dispoziție după model în suprafață pentru arhitectura
celulară tumorală, cea mai accentuată tendință de dispoziție după model în
suprafață a arhitecturii stromale tumorale dintre toate patternurile și cea mai
accentuată tendință de dispoziție a arhitecturii vasculare intratumorale după
model liniar.

STUDIUL COMPORTAMENTULUI BIOLOGIC AL
POPULAȚIILOR DE CELULE TUMORALE
În sistemul Gleason, AV a intensității expresiei MMP9, ca indicator al
capacității de degradare a matricei extracelulare de către celulele tumorale, au arătat
o tendință de stabilizare, cu o foarte discretă pantă ascendentă dinspre patternurile
bine diferențiate spre cele slab diferențiate, pe un fond de oscilare a acestor valori de
la un subtip la celălalt, aparent fără nici un fel de legătură cu gradul de diferențiere.
AV a intensității expresiei MMP2 au arătat și ele un nivel de stabilizare în jurul
unui prag de aproape două ori mai mic decât nivelul expresiei MMP9, fără nici o
tendință de evoluție dinspre patternurile bine diferențiate spre cele slab diferențiate și
cu oscilații de la un subtip la celălalt mai atenuate decât în cazul MMP9.
AV intensității expresiei ECAD au arătat în ansamblu un trend descendent
evident dinspre patternurile bine diferențiate spre cele slab diferențiate, oscilații în
general atenuate de la un subtip la celălalt.
În sfârșit, AV intensității expresiei PTEN, ca indictor al agresivității tumorale, au
arătat și ele, ca și AV ale MMP9, o tendință de stabilizare, cu o discretă pantă
ascendentă dinspre patternurile bine diferențiate spre cele slab diferențiate, pe un
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fond de oscilare semnificativă a acestor valori de la un subtip la celălalt, fără nici un
fel de legătură cu gradul de diferențiere.
În sistemul Srigley, probabil datorită grupării subtipurilor din sisemul Gleason,
AV ale intensității expresiei celor patru parametri descriptivi ai comportamentului
biologic al populațiilor celulare maligne au arătat în general aceleași tendințe de
evoluție ca și la sistemul Gleason însă mai clare conturate, de stabilizare, fără nici o
tendință de evoluție dinspre patternurile bine diferențiate spre cele slab diferențiate.
Și aici a existat o excepție notabilă și anume intensitatea expresiei ECAD, la
care trendul a fost evident unul descendent, ca și la sistemul Gleason, dinspre
patternurile bine diferențiate spre cele slab diferențiate.
Compararea AV ale expresiei intensității imunomarcării pentru fiecare din cei
patru parametri descriptivi ai comportamentului biologic între ele atât la nivelul
întregului lot cât și separat pe șirurile de valori ale fiecărui subtip al sistemului
Gleason a relevat diferențe notabile, validate statistic (”p” foarte înalt semnificativ)
între AV ale celor patru parametri.
De asemenea, au existat diferențe notabile, validate statistic (”p” foarte înalt
semnificativ) la compararea AV ale expresiei intensității imunomarcării pentru fiecare
din cei patru parametri descriptivi ai comportamentului biologic luate câte două atât la
nivelul întregului lot cât și separat pe șirurile de valori ale fiecărui subtip al sistemului
Gleason pentru: MMP9 și MMP2, MMP9 și ECAD, ECAD și PTEN, MMP2 și ECAD și
MMP2 și PTEN. În cazul comparării AV ale expresiei MMP9 și PTEN au fost
observate diferențe semnificative, validate statistic, cu valoarea ”p” calculat pentru
testul Pearson ”foarte înalt semnificativă” numai pentru întregul lot și pentru
patternurile GL3a, GL3C, GL4CR și GL4FU.
La sistemul Srigley, compararea AV ale expresiei intensității imunomarcării
pentru fiecare din cei patru parametri descriptivi ai comportamentului biologic între
ele atât la nivelul întregului lot cât și separat pe șirurile de valori ale fiecărui pattern a
relevat și ea diferențe notabile, validate statistic (”p” foarte înalt semnificativă) între
AV ale celor patru parametric.
De asemenea, au existat diferențe notabile, validate statistic (”p” foarte înalt
semnificativ) la compararea AV ale expresiei intensității imunomarcării pentru fiecare
din cei patru parametri descriptivi ai comportamentului biologic luate câte două atât la
nivelul întregului lot cât și separat pe șirurile de valori ale fiecărui pattern pentru:
MMP9 și MMP2, MMP9 și ECAD, ECAD și PTEN, MMP2 și ECAD și MMP2 și PTEN.
Și la sistemul Srigley, în cazul comparării AV ale expresiei MMP9 și PTEN au fost
observate diferențe semnificative, validate statistic, cu valoarea ”p” calculat pentru
testul Pearson ”foarte înalt semnificativă” numai pentru întregul lot și pentru
patternurile SG2 și SG3.
Diagramele corelațiilor dintre AV ale celor patru parametri descriptivi ai
comportamentului biologic (MMP9, MMP2, ECAD și PTEN) luate câte două pentru
întregul lot au relevat următoarele aspecte:
 Expresiile ambelor matrix metaloproteinaze au arătat o corelație puternică
directă cu expresia ECAD, ambele corelații fiind validate statistic (valoarea
calculată a ”p” – foarte înalt semnificativă, respectiv înalt semnificativă). Cu alte
cuvinte, intensitatea expresiei ambelor matrix metaloproteinaze evoluează
paralel în același sens cu intensitatea expresiei adezivității celulare, fie spre
accentuare fie spre reducere.
 Tot o corelație puternică directă au arătat expresia ECAD și expresia PTEN,
validată statistic (valoarea calculată a ”p” – semnificativă). Cu alte cuvinte,
intensitatea expresiei adezivității celulare și gradul de agresivitate tumorală
evoluează în același sens, fie cresc fie se reduc împreună.
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 De asemenea, expresia MMP9 a arătat o corelație puternică directă cu
expresia PTEN validată statistic (valoarea calculată a ”p” – înalt semnificativă).
Cu alte cuvinte intensitatea expresiei matrix metaloproteinazei evoluează în
sens opus cu gradul de agresivitate tumorală, când prima se accentuează, a
doua se reduce.
 În sfârșit, expresia PTEN a arătat o corelație directă validată statistic (valoarea
calculată a ”p” – semnificativă) cu valoarea raportului MMP9/MMP2. Cu alte
cuvinte, agresivitatea tumorală evoluează în sens opus cu valoarea raportului
dintre intensitățile celor două matrix metaloproteinaze (deoarece intensitatea
imunomarcării pentru PTEN evoluează în același sens cu valoarea raportului).
 Expresiile celor două matrix metaloproteinaze a arătat o tendință la corelație
directă (valoarea calculată a ”p” >0,05 dar <0,5). Cu alte cuvinte, intensitățile
expresiei ambelor matrix metaloproteinaze au tendința la evoluție paralelă în
același sens, fie spre accentuare fie spre reducere.
 De asemenea, expresia ECAD a arătat o tendință la corelație directă (valoarea
calculată a ”p” >0,05 dar <0,5) cu valoarea raportului MMP9/MMP2. Cu alte
cuvinte, intensitatea expresiei adezivității celulare are tendința la evoluție
paralelă în același sens, fie spre accentuare fie spre reducere cu valoarea
raportului dintre intensitățile celor două matrix metaloproteinaze.
 În sfârșit, expresia MMP2 a arătat numai o schiță de corelație directă cu
intensitatea expresiei PTEN (valoarea calculată a ”p” >0,5). Cu alte cuvinte,
intensitatea expresiei matrix metaloproteinazei are o tendință discretă de
evoluție divergentă cu agresivitatea tumorală.
Evaluarea parametrilor descriptivi ai comportamentului biologic al proliferării
neoplazice maligne epiteliale a parenchimului prostatic a scos în evidență câteva
aspecte interesante:
Expresia capacității de degradare a matricei extracelulare a fost dominată de
MMP9 – Gelatinaza B. Intensitatea expresiei MMP9 a avut o tendință oscilantă însă
cu un trend general discret ascendent de la patternurile bine diferențiate (Gleason 2
în sistemul Gleason și Srigley 1 în sistemul Srigley) către patternurile moderat și slab
diferențiate (Gleason 3 și 4, respectiv Srigley 2 și 3).
Interesant este că expresia MMP9 s-a redus la patternurile cele mai slab
diferențiate (Gleason 5, respectiv Srigley 4) însă valorile medii ale intensității
expresiei s-au situat peste valorile medii înregistrate la patternurile bine diferențiate
Evaluarea expresiei MMP2 a arătat că Gelatinaza A joacă un rol secundar în
degradarea matricei extracelulare în evoluția carcinomului de prostată, mediile
valorilor raportului MMP9/MMP2 variind între 1,8 și 2.
Expresia ECAD, unul din principalii actori care contribuie la adezivitatea
intercelulară, a arătat, deși și ea pe fondul unei evoluții oscilante, un trend evident
descendent al valorilor intensității de la patternurile bine diferențiate (Gleason 2 în
sistemul Gleason și Srigley 1 în sistemul Srigley) la patternurile cele mai slab
diferențiate (Gleason 5, respectiv Srigley 4), trădând o scădere a coeziunii
intercelulare pe măsura reducerii gradului de diferențiere.
În sfârșit, expresia PTEN, caracterizată și ea prin oscilații semnificative de la un
pattern la altul, nu a părut să schițeze nici un fel de corelare cu gradul de diferențiare,
deși la patternurile sistemului Gleason a schițat un trend ușor ascendent care însă sa aplatizat la evaluarea valorilor medii ale expresiei la patternurile sistemuluui
Srigley.
În general, tendințele evoluțiilor parametrilor analizați au fost mai clar conturate
la patternurile sistemului conceput de Srigley.
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CONCLUZII
Studiul nostru, cuprinzând o analiză atât individuală cât şi comparativă a
arhitecturii tumorale complexe şi comportamentului biologic al populațiilor de celule
tumorale a condus la câteva concluzii care pot avea importanţă şi aplicabilitate în
practica medicală:
Componentele arhitecturii tumorale au prezentat, în ansamblu, două categorii de
tendințe ale evoluției modului de aranjare exprimat de dimensiunile fractale (FD)
ale fiecăreia dintre ele în cadrul procesului de remodelare tumorală: pe de-o parte
tendințele de evoluție corelate cu gradul de diferențiere tumorală iar pe de altă
parte, tendințele de influență reciprocă.
 În ceea ce privește corelarea cu gradul de diferențiere, s-au desprins câteva
aspecte interesante:
 Modul de dispoziție a celulelor tumorale a arătat în ansamblu, deși pe un fond
oscilant, o tendință de stabilizare în jurul unui model de aranjare a populației
celulare tumorale mai mult în suprafață, cu o tendință de evoluție către modelul
de dispunere în suprafață pe măsura scăderii gradului de diferențiere exprimată
în sistemul Srigley.
 Aranjamentul stromal a avut și el aceeași tendință de orientare către modelul
în suprafață, mai redusă însă decât la populația de celule tumorale, însă cu o
tendință exprimată de evoluție către modelul de dispunere în suprafață pe
măsura scăderii gradului de diferențiere atât în sistemul Gleason cât și în
sistemul Srigley..
 Trama vasculară a arătat în general o tendință de dispunere după modelul
liniar, valorile medii ale FD pentru fiecare pattern din ambele clasificări fiind
inferioare valorii de 1,4. Mai mult decât atât, această tendință s=a accentuat de
la patternurile bine diferențiate către cele slab diferențiate.
 În ceea ce privește posibilele influențe reciproce, datele furnizate de evaluarea
statistică au arătat că:
 Stroma tumorală se adaptează aranjamentului populației de celule tumorale
urmând același mod de dispunere cu acesta fie în sensul extinderii în suprafață
fie în sensul ordonării după un model liniar.
 Rețeaua vasculară intratumorală se reconfigurează și ea după modul de
aranjare a celulelor tumorale, urmând ca și componenta stromală același model
arhitectural ca cel al componentei celulare.
 În schimb, nu pare să existe nici un fel de influență sau legătură între modurile
în care se configurează cele două elemente ale structurii de susținere a
populației de celule tumorale, aparatul statistic dovedind că evoluțiile lor spre
unul sau altul din modelele de aranjare sunt independente una de cealaltă.
Și parametrii definitorii ai comportamentului biologic al populațiilor de celule
tumorale au prezentat aceleași două categorii de tendințe ale evoluției intensității
lor de expresie și anume tendințele de evoluție corelate cu gradul de diferențiere
tumorală și tendințele de influență reciprocă.
 În ceea ce privește corelarea cu gradul de diferențiere, s-a putut observa că:
 Gradul de adeziune intercelulară a prezentat o tendință discretă de reducere
dinspre patternurile bine diferențiate spre cele slab diferențiate, tendință mai
bine exprimată la sistemul Srigley.
 Capacitatea de degradare a matricei extracelulare este asigurată în principal
de Gelatinaza B/MMP9. Gelatinaza A/MMP2 ocupă un rol secundar, secreția ei
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fiind, independent de tipul de arhitectură tumorală, de aproape două ori mai
redusă decât cea a MMP9. Valorile expresiei celor două matrix
metaloproteinaze nu par însă să se coreleze cu gradul de diferențiere tumorală
indiferent dacă acesta este evaluat cu ajutorul sistemului Gleason sau cu
ajutorul sistemului Srigley
 Nici nivelul de agresivitate tumorală, tradus prin intensitatea expresiei PTEN,
nu a etalat variații legate de gradul de diferențiere al proliferărilor tumorale
indiferent dacă sistemul de evaluare a fost Gleason sau Srigley.
 În ceea ce privește posibilele influențe reciproce, datele furnizate de evaluarea
statistică au arătat următoarele aspecte:
 Adezivitatea intercelulară, exprimată de intensitatea imunomarcării cu ECAD,
a fost mai accentuată la populațiile celulare care au arătat o expresie mai
accentuată a PTEN, cu alte cuvinte, un grad de agresivitate mai redusă.
 Paradoxal oarecum, populațiile celulare la care adezivitaea celulară a fost mai
accentuată au produs o cantitate mai mare de enzime de degradare ale
matricei extracelulare.
 Ca o consecință firească a celor afirmate mai sus, se poate spune că
populațiile celulare care au produs mai multe enzime de degradare a matricei
extracelulare, au fost mai puțin agresive întrucât au arătat o expresie mai
accentuată a PTEN.
În ansamblu, rezultatele obținute sugerează că.
 Populația celulară tumorală modelează și adaptează componenta stromală și
componenta vasculară înconjurătoare în același sens în care evoluează
dispoziția ei arhitecturală.
 Componenta stromală și trama vasculară se dezvoltă independent una de
cealaltă, prima evoluând către modelul de dispoziție arhitecturală ”în suprafață”
o dată cu scăderea gradului de diferențiere în timp ce a doua evoluează către
modelul de ”liniar” de dispoziție arhitecturală o dată cu scăderea gradului de
diferențiere.
 Se pare că sistemul de clasificare a modelului de distribuție a arhitecturii
tumorale propus de Srigley, prin regruparea subtipurilor descrise de Gleason,
oferă o descriere mai corectă și mai fidelă a corelației dintre arhitectura
tumorală și gradul de diferențiere.
 Proprietățile caracteristice pentru comportamentul populațiilor de celule
maligne evaluate, și anume adezivitatea intercelulară, capacitatea de
degradare a matricei extracelulare și gradul de agresivitate, au arătat trenduri
de evoluție sincronă. Unele dintre ele par oarecum firești, ca în cazul scăderii
adezivității celulare în paralel cu scăderea expresiei PTEN. Altele însă sunt
paradoxale cum este cazul creșterii capacității de degradare a matricei
extracelulare în paralel cu creșterea gradului de adezivitate intercelulară și cu
scăderea gradului de agresivitate (semnalat de supraexpresia PTEN). Dintre
toate însă, numai scăderea adezivității intercelulare s-a corelat cu scăderea
gradului de diferențiere celulară.
O ultimă remarcă ar fi aceea că pașii făcuți în cadrul acestui studiu trebuie
continuați pe de-o parte prin extinderea loturilor iar pe de altă parte prin introducerea
în studiu a noi parametri și prin extinderea evaluării corelațiilor dintre toți parametrii
urmăriți.
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