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3. Η ανοσοϊστοχημική έκφραση του EGFR και VEGF στo
αδενοκαρκίνωμα του παχέος εντέρου και η συσχέτισή τους με
κλινικοπαθολογικά χαρακτηριστικά.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εισαγωγή: Ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι υπεύθυνος για το 10% των θανάτων κυρίως στις
αναπτυγμένες χώρες.Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η ανοισοϊστοχημική έκφραση του VEGF
και του EGFR στο αδενοκαρκίνωμα του παχέος εντέρου και η συσχέτισή τους με διάφορες κλινικοπαθολογικές
παραμέτρους.
Υλικό και μέθοδος: Το υλικό μας αποτέλεσαν 90 περιπτώσεις αδενοκαρκινώματος του παχέος εντέρου από
παρασκευάσματα κολεκτομής. Από κάθε περίπτωση ελήφθησαν τομές πάχους 4μm από κύβους παραφίνης
στις οποίες έγιναν ανοσοϊστοχημικές χρώσεις για τους δείκτες EGFR και VEGF. Πληροφορίες που αφορούσαν
το φύλο,την ηλικία,το μέγεθος και την τοπογραφία του όγκου, το βαθμό διαφοροποίησης(grade),τη διηθητική
ανάπτυξη,την παρουσία νέκρωσης,τη φλεγμονώδη αντίδραση, τη διήθηση αγγειακών χώρων και την ύπαρξη
λεμφαδενικών μεταστάσεων καταγράφησαν από όλους τους ασθενείς.
Όλες οι περιπτώσεις ταξινομήθηκαν ανάλογα με την έκφραση των EGFR και VEGF σε δύο κατηγορίες που
αντιστοιχούσαν στο ποσοστό των θετικώς χρωσθέντων νεοπλασματικών κυττάρων: χαμηλή (<25%) και
υψηλή (>25%).
Η ένταση των χρώσεων αξιολογήθηκε ως ακολούθως: ασθενής, μέτρια και έντονη.
Η ανοσοϊστοχημική έκφραση των δεικτών συσχετίσθηκε στατιστικά με όλες τις ανωτέρω παραμέτρους.
Αποτελέσματα:Το EGFR(μεμβρανική χρώση) ήταν θετικό σε 42 από τις 90 περιπτώσεις που
εξετάστηκαν(47%).Το VEGF(κυτταροπλασματική χρώση) ήταν θετικό σε 81 περιπτώσεις (90%).Η ένταση των
χρώσεων και για τους δύο δείκτες ήταν μέτρια έως έντονη.Όλες οι περιπτώσεις των θετικών στο VEGF
καρκινωμάτων είχαν υψηλή έκφραση (>25%) και από την ομάδα των θετικών στο EGFR περιστατικών υψηλή
έκραση (>25%) παρατηρήθηκε σε 33 περιπτώσεις.
Δέν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική σχέση της έκφρασης των δεικτών EGFR και VEGF με όλες τις
ανωτέρω παραμέτρους (p>0.05).
Συμπέρασμα: Οι δείκτες EGFR και VEGF δεν φαίνεται να αποτελούν αξιόπιστους προγνωστικούς δείκτες στα
αδενοκαρκινώματα του παχέος εντέρου.
Λέξεις-κλειδιά: EGFR,VEGF,αδενοκαρκίνωμα παχέος εντέρου,ανοσοϊστοχημεία
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Παγκοσμίως ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι
υπεύθυνος για το 10% των θανάτων κυρίως στις
ανεπτυγμένες χώρες. Αποτελεί τη μεγαλύτερη
ομάδα καρκίνων του γαστρεντερικού συστήματος
στο Δυτικό κόσμο, είναι η δεύτερη αιτία θανάτου
για τους άνδρες μετά τον καρκίνο του πνεύμονα και
η τρίτη στις γυναίκες μετά τον καρκίνο του μαστού
και του πνεύμονα.Ως σήμερα,σε διάφορες μελέτες

έχει χρησιμοποιηθεί πληθώρα δεικτών στην
προσπάθεια να προβλέψουν τη βιολογική
συμπεριφορά και να καθορίσουν τους όγκους που
ανθίστανται στους διάφορους θεραπευτικούς
χειρισμούς.[1,2]
Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η
ανοισοϊστοχημική έκφραση του υποδοχέα του
επιδερμιδικού παράγοντος ανάπτυξης (EGFR) και
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του
αγγειακού
ενδοθηλιακού
παράγοντος
ανάπτυξης (VEGF) στα αδενοκαρκινώματα και η
συσχέτιση τους με διάφορες κλινικοπαθολογικές
παραμέτρους.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ
Το υλικό μας αποτέλεσαν 90 περιπτώσεις
αδενοκαρκινώματος του παχέος εντέρου από
παρασκευάσματα κολεκτομής που εξετάσθηκαν
στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο του Τζανείου
Νοσοκομείου Πειραιά τη χρονική περίοδο
2000-2005.
Πληροφορίες που αφορούσαν το φύλο,την
ηλικία,το μέγεθος και την τοπογραφία του όγκου,
το βαθμό διαφοροποίησης (grade),τη διηθητική
ανάπτυξη,
την
παρουσία
νέκρωσης,
τη
φλεγμονώδη αντίδραση,την διήθηση αγγειακών
χώρων
και
την
ύπαρξη
λεμφαδενικών
μεταστάσεων καταγράφησαν από όλους τους
ασθενείς.
Τα περιστατικά αφορούσαν 54 άνδρες και 36
γυναίκες ηλικίας από 41 έως 83 ετών. Η μέγιστη
διάμετρος του όγκου ήταν από 2 έως 11 εκ. Σε 12
περιπτώσεις ήταν ανωτέρας, 74 μετρίας και 4
χαμηλής διαφοροποίησης.
Ο όγκος παρουσίαζε εστίες νεκρώσεως σε 21
περιπτώσεις,σε
85
συνοδευόταν
από
φλεγμονώδεις διηθήσεις και σε 27 περιπτώσεις
υπήρχαν λεμφαδενικές μεταστάσεις.
Όσον αφορά την τοπογραφία του όγκου 22
περιπτώσεις εντοπίζονταν στο τυφλό,σε 2 στο
ανιόν,σε 7 στο εγκάρσιο,σε 3 στο κατιόν,σε 33 στο
σιγμοειδές και 23 στο ορθό.
Το νεόπλασμα επεκτεινόταν και διηθούσε τον
περικολικό λιπώδη ιστό σε 51 περιπτώσεις,όλο το
πάχος του εντερικού τοιχώματος σε 23, τον μυϊκό
χιτώνα σε 10 περιπτώσεις και σε 6 περιπτώσεις
έφθανε στον υποβλεννογόνιο χιτώνα.
Από κάθε περίπτωση ελήφθησαν τομές πάχους 4
μm. από κύβους παραφίνης που περιέκλειαν ικανή
ποσότητα νεοπλασματικής μάζας. Οι αντιοροί που
χρησιμοποιήθηκαν ήταν: α) Mouse anti-Human
Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR),
Clone:H11 της Dako σε φιαλίδιο του 1m και
αραίωση 1:80. Β )Vascular Endothelial Growth
Factor (VEGF) Ab3,Clone:IH 121 της Neomarkers
σε φιαλίδιο του 1ml και αραίωση 1:50.
Για την εκτίμηση της ανοσοϊσοχημικής έκφρασης
του κάθε δείκτη αξιολογήθηκε η εκατοστιαία
αναλογία των θετικών χρωσθέντων νεοπλασματικών κυττάρων κάθε περίπτωσης. Για την
εξαγωγή του εκατοστιαίου ποσοστού μετρήθηκαν
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σε κάθε περίπτωση 1000 κακοήθη κύτταρα σε
τυχαία οπτικά πεδία μεγάλης μεγέθυνσης και οι
περιπτώσεις μας ταξινομήθηκαν ανάλογα με την
έκφραση των EGFR και VEGF σε δύο κατηγορίες
που αντιστοιχούσαν στο ποσοστό των θετικά
χρωσθέντων νεοπλασματικών κυττάρων: χαμηλή
(<25%) και υψηλή (>25%). Η ένταση των χρώσεων
αξιολογήθηκε ώς ακολούθως: ασθενής, μέτρια και
έντονη. Ακολούθως η ανοσοϊστοχημική έκφραση
των ανωτέρω δεικτών συσχετίστηκε με τις
ακόλουθες
παραμέτρους:
φύλο,
ηλικία,
τοπογραφία, μέγεθος του όγκου, παρουσία
νέκρωσης, φλεγμονώδης αντίδραση, διήθηση
αγγειακών χώρων,διηθητική ανάπτυξη,ύπαρξη
λεμφαδενικών μεταστάσεων και βαθμό διαφοροποίησης. Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων
μας χρησιμοποιήθηκε το test ανεξαρτησίας χ².
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα των χρώσεων ήταν πολύ
ικανοποιητικά. Το EGFR ήταν θετικό σε 42 από τις
90 περιπτώσεις που εξετάσθηκαν (47%). Η ένταση
της χρώσης ήταν από μέτρια έως έντονη και
αφορούσε την κυτταρική μεμβράνη (φωτογραφίες
1-2).
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Το VEGF ήταν θετικό σε 81 περιπτώσεις (90%). Η
χρωστική
αντίδραση
ήταν
κυρίως
κυτταροπλασματική και η έντασή της από μέτρια
έως έντονη (φωτογραφίες 3-4).

Φωτογραφία
VEGFX200

3:

ΑδενοCa

παχέος

εντέρου

Φωτογραφία
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4:
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Όλες οι περιπτώσεις των θετικών στο VEGF είχαν
υψηλή έκφραση (>25%) ενώ από την ομάδα των
θετικών στο EGFR περιπτώσεων υ ψ η λ ή
έκφραση (>25%) παρατηρήθηκε σε 9 και χαμηλή
σε (≤ 25%) σε 33.
Δέν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση της έκφρασης των ανωτέρω δεικτών (p>0.05)
με το φύλο,την ηλικία, την τοπογραφία,το μέγεθος
του όγκου,την ύπαρξη νέκρωσης,τη φλεγμονώδη
αντίδραση,τη διήθηση αγγειακών χώρων, τη
διηθητική ανάπτυξη,την παρουσία λεμφαδενικών
μεταστάσεων και το βαθμό διαφοροποίησης.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Το καρκίνωμα του παχέος εντέρου αποτελεί ένα
από τα συχνότερα νεοπλάσματα, στις ανεπτυγμένες κυρίως χώρες και έχουν γίνει και γίνονται
πολλές μελέτες με καινούργιους δείκτες,σε μια

προσπάθεια να προβλέψουν την πρόγνωση και να
καθορίσουν, για να αντιμετωπίσουν καλύτερα,
νεοπλασματικούς όγκους που ανθίστανται στη
θεραπεία.[1,2]. Είναι γνωστό ότι ο υποδοχέας του
επιδερμιδικού παράγοντα ανάπτυξης (EGFR)
εμπλέκεται στην γένεση πολλών όγκων κατέχοντας σημαντικό ρόλο στον πολλαπλασιασμό του
νεοπλάσματος, την αγγειογένεση και την
επέκταση-διηθητικότητα του όγκου. Όσον αφορά
τα καρκινώματα του παχέος εντέρου,σε ορισμένες
μελέτες έχει παρατηρηθεί ότι ο EGFR δείκτης
σχετίζεται με κακή πρόγνωση ενώ σε άλλες δεν
έχει αποδειχθεί καμμία συσχέτιση μεταξύ της
έκφρασης του EGFR και της επιβίωσης. Επίσης
έχει αναφερθείσημαντική έκφραση του EGFR
στους χαμηλής διαφοροποίησης και υψηλού
σταδίου όγκους[1,2,3,4,5,6,7,8].
Η αγγειογένεση έχει σπουδαίο ρόλο στην
ανάπτυξη των όγκων. Είναι γνωστό ότι πολλοί
παράγοντες σχετίζονται με την αγγειογένεση και ο
αγγειακός ενδοθηλιακός παράγοντας ανάπτυξης
(VEGF) είναι από τους σπουδαιότερους και από
τους πλέον μελετηθέντες. Σε ορισμένες δε μελέτες
αναφέρεται ότι εκφράζεται στα υψηλού σταδίου
καρκινώματα του παχέος εντέρου. Αν και γενικά
θεωρείται ότι η έκφραση του VEGF είναι δείκτης
κακής
πρόγνωσης
σε
πολλούς
τύπους
νεοπλασμάτων (καρκινώματα στομάχου, ουροδόχου κύστεως, προστάτη, ήπατος, κόλπου,
πλακώδη), κάτι τέτοιο δεν έχει αποδειχθεί όσον
αφορά τα καρκινώματα του παχέος εντέρου
[1,2,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18].
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, το EGFR και το
VEGF αποτελούν τους νεώτερους θεραπευτικούς
στόχους για πολλούς όγκους και η χημειοθεραπεία
anti-EGFR και anti-VEGF
θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματική θεραπεία σε
ασθενείς με καρκίνο του παχέος εντέρου με θετική
έκφραση αντίστοιχα
στα EGFR και VEGF
αντίστοιχα [19].
Ωστόσο σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δικής
μας μελέτης, το EGFR και το VEGF δεν φαίνεται να
αποτελούν αξιόπιστους προγνωστικούς δείκτες
στα καρκινώματα του παχέος εντέρου.
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SUMMARY
Background: Colorectal carcinomas account for about 10% of deaths in the world, especially in developed
countries. The aim of this study was to investigate the EGFR and VEGF expression in colorectal carcinoma
and to correlate them with the available clinicopathological parameters.
Methods: Immunohistochemical staining for EGFR and VEGF was carried out on paraffin embedded tissue
sections of 4 μm thick from specimens of 90 patients who underwent surgery for colorectal cancer.
Data about sex, age, size and location of the tumor, grade, necrosis, depth of invasion, inflammatory response,
vascular invasion and status of lymph nodes were obtained from all patients.
The staining degree was evaluated as in the following: weak moderate and strong. VEGF and EGFR
expression was classified in two groups corresponding to the percentage of positive carcinoma cells: low
(<25%) and high (>25%).
Results: Tumor cells showed positive staining for EGFR in 42 cases (47%) and for VEGF in 81 cases (90%).
The degree of staining with EGFR antibody was moderate to strong in the cell’s membrane. The degree of
staining with VEGF antibody was moderate to strong and observed mainly in the cytoplasm. All the cases of
the VEGF positive group had high expression (>25%) while the EGFR positive group had high expression
(>25%) in 9 cases and low expression (<25%) in 33 cases. There wasn’t any relationship between the
expression of EGFR and VEGF and all of the above parameters (p>0.05).
Conclusion: This study suggests that EGFR and VEGF appear not to be reliable prognostic factors in
colorectal carcinomas.
Key words: EGFR, VEGF, colorectal carcinoma, immunohistochemistry.
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