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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εισαγωγή: Ελαττωμένη έκφραση της E-Cadherin σε νεοπλασματικά κύτταρα έχει αποδειχθεί ότι σχετίζεται με
δυσμενή κλινικοπαθολογικά χαρακτηριστικά σε διάφορους όγκους. Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να
αξιολογήσει την έκφραση της E-Cadherin και την προγνωστική αξία αυτής στα ενδομητρικά καρκινώματα.
Υλικό και μέθοδος: Το υλικό μας αποτέλεσαν 50 περιπτώσεις ολικών υστερεκτομών μετά των εξαρτημάτων.
Από κάθε περίπτωση ελήφθησαν τομές πάχους 4μm από κύβους παραφίνης στις οποίες έγιναν
ανοσοϊστοχημικής χρώσεις για το δείκτη E-Cadherin.Πληροφορίες που αφορούσαν την ηλικία, το βαθμό
διαφοροποίησης (grade),το βάθος διήθησης του μυομητρίου, την παρουσία νέκρωσης, τη διήθηση αγγειακών
χώρων, τον ιστολογικό τύπο (ενδομητριοειδές, θηλώδες-ορώδες,
διαυγοκυτταρικό) και το στάδιο
καταγράφηκαν από όλες τις ασθενείς. Όλες οι περιπτώσεις ταξινομήθηκαν σε τέσσερις ομάδες ανάλογα με το
βαθμό έκφρασης (score) της E-Cadherin.(0:<5% , 1: 5%-25% , 2: 25%-75% , 3: >75% ).Η ένταση της χρώσης
αξιολογήθηκε ως ακολούθως : ασθενής, μέτρια και έντονη. Η έκφραση του δείκτη συσχετίσθηκε στατιστικά με
τις ανωτέρω παραμέτρους.
Αποτελέσματα: Ανάλογα με την έκφραση της E-Cadherin στις ομάδες 0,1,2 και 3 αντιστοιχούσε το
0%,32%,32% και 36% των περιπτώσεων. Η χρωστική αντίδραση ήταν μεμβρανική και η έντασή της από
μέτρια έως έντονη. Ελαττωμένη έκφραση του δείκτη παρατηρήθηκε στις περιπτώσεις με υψηλότερο
grade,διήθηση αγγείων και διήθηση του μυομητρίου >½ του πάχους αυτού χωρίς όμως τα αποτελέσματα να
ήταν στατιστικά σημαντικά(p=0.17, p=0.12 ,p=0.14)
Συμπεράσματα: Η ελαττωμένη έκφραση της E-Cadherin δεν είναι ένας αξιόπιστος προγνωστικός δείκτης
όσον αφορά την εξέλιξη της νόσου στα ενδομητρικά καρκινώματα, βοηθά όμως στον καθορισμό των ασθενών
που χρειάζονται επιθετικότερη θεραπευτική αντιμετώπιση.
Λέξεις ευρετηρίου: Ενδομητρικό καρκίνωμα, E-Cadherin.
(Υποβολή: 2/1/12, Αποδοχή: 23/1/12)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το ενδομητρικό καρκίνωμα είναι η συχνότερη
κακοήθεια του γυναικείου γεννητικού συστήματος
και οι κλασσικοί προγνωστικοί παράγοντες είναι ο
ιστολογικός
τύπος
αυτού,
ο
βαθμός
διαφοροποίησης, το βάθος διήθησης του
μυομητρίου και η επέκταση της νόσου σε
λεμφαδένες ή άλλα όργανα.
Συμπληρωματική
ακτινοθεραπεία
ή
χημειοθεραπεία έχει χορηγηθεί σε ασθενείς
υψηλού κινδύνου χωρίς όμως τα αναμενόμενα
αποτελέσματα σε πολλές περιπτώσεις, ενώ σε

άλλες περιπτώσεις υψηλού κινδύνου οι ασθενείς
εκτέθηκαν στην τοξικότητα της θεραπείας χωρίς
αυτή να ήταν τελικά απαραίτητη.[1-5]
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.
Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να αξιολογηθεί η
ανοσοϊστοχημική έκφραση της E-Cadherin
πρωτεΐνης και η προγνωστική αξία αυτής στα
ενδομητρικά καρκινώματα.
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ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ
Το υλικό μας αποτέλεσαν 50 περιπτώσεις
ενδομητρικών καρκινωμάτων από παρασκευάσματα ολικών υστερεκτομών μετά των εξαρτημάτων που εξετάσθηκαν στο Παθολογοανατομικό
Εργαστήριο του Τζανείου Νοσοκομείου Πειραιά τη
χρονική περίοδο 2003-2009.
Πληροφορίες που αφορούσαν την ηλικία, το βαθμό
διαφοροποίησης (grade),το βάθος διήθησης του
μυομητρίου, την παρουσία νέκρωσης, τη διήθηση
τον
ιστολογικό
τύπο
αγγειακών χώρων,
(ενδομητριοειδές, θηλώδες-ορώδες, διαυγοκυτταρικό), και το στάδιο καταγράφηκαν από όλες τις
ασθενείς.
Τα περιστατικά αφορούσαν 50 γυναίκες ηλικίας
από 40 έως 82 ετών. Τα 41 ήταν ενδομητριοειδή
καρκινώματα, τα 5 θηλώδη-ορώδη και τα 4
διαυγοκυτταρικά.
Σε 19 περιπτώσεις ήταν ανώτερας, 22 μέτριας και
9 χαμηλής διαφοροποίησης.
Ο όγκος παρουσίαζε εστίες νέκρωσης σε 14
περιπτώσεις και διήθηση αγγειακών χώρων σε 11
περιπτώσεις ενώ διήθηση λεμφαδένων ή άλλων
οργάνων παρατηρήθηκε σε 7 περιπτώσεις.
Το νεόπλασμα επεκτεινόταν και διηθούσε το
μυομήτριο > ½
του πάχους αυτού σε 22
περιπτώσεις.
Από κάθε περίπτωση ελήφθησαν τομές πάχους
4μm από κύβους παραφίνης που περιέκλειαν
ικανή ποσότητα νεοπλασματικής μάζας. Ο
αντιορός που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο Rabbit
polyclonal E-Cadherin της Santa Cruze σε φιαλίδιο
του 1ml και αραίωση 1:300.
Για την εκτίμηση της ανοσοϊστοχημικής έκφρασης
αξιολογήθηκε η εκατοστιαία αναλογία των θετικών
χρωσθέντων νεοπλασματικών κυττάρων κάθε
περίπτωσης. Για την εξαγωγή του εκατοστιαίου
ποσοστού μετρήθηκαν σε κάθε περίπτωση 1000
κακοήθη κύτταρα σε τυχαία οπτικά πεδία μεγάλης
μεγέθυνσης και οι περιπτώσεις μας ταξινομήθηκαν
ανάλογα με το βαθμό έκφρασης (score) της
E-Cadherin
σε
τέσσερις
ομάδες:
0:<5% ,1:5%-25% ,2:25%-75%, 3:>75%.Η ένταση
της χρώσης αξιολογήθηκε ως ακολούθως:
ασθενής, μέτρια και έντονη.
Η έκφραση του δείκτη συσχετίσθηκε στατιστικά με
τις ακόλουθες παραμέτρους: ηλικία, βαθμό
διαφοροποίησης(grade),βάθος
διήθησης
του
μυομητρίου, παρουσία νέκρωσης, διήθηση
αγγειακών χώρων, ιστολογικό τύπο και στάδιο.
Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων μας
χρησιμοποιήθηκε το test ανεξαρτησίας Χ².
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα της χρώσης ήταν πολύ
ικανοποιητικά. Ανάλογα με την έκφραση της
E-Cadherin στις ομάδες 0,1,2 και 3 αντιστοιχούσε
το 0%, 32%, 32% και 36% των περιπτώσεων. Η
χρωστική αντίδραση ήταν μεμβρανική και η έντασή
της από μέτρια έως έντονη (φωτογραφίες 1,2).

Εικόνα 1: Ενδομητρικό καρκίνωμα Ε-Cadherin
x100

Εικόνα 2: Ενδομητρικό καρκίνωμα E-Cadherin
x400
Ελαττωμένη έκφραση του δείκτη παρατηρήθηκε
στις περιπτώσεις με υψηλότερο grade,διήθηση
αγγείων και διήθηση του μυομητρίου >½ του
πάχους αυτού χωρίς όμως τα αποτελέσματα να
ήταν στατιστικά σημαντικά (p=0.17, p=0.12,
p=0.14).
Δεν
παρατηρήθηκε
στατιστικά
σημαντική
συσχέτιση της έκφρασης του ανωτέρου δείκτη
(p>0.05) με την ηλικία, την ύπαρξη νέκρωσης, τον
ιστολογικό τύπο και το στάδιο της νόσου.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η
E-Cadherin
είναι
μια
διαμεμβρανική
γλυκοπρωτεΐνη η οποία εκφράζεται κυρίως στα
επιθηλιακά κύτταρα σαν εξειδικευμένο στοιχείο
των κυτταρικών συνάψεων διατηρώντας τη δομική
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ακεραιότητα του επιθηλίου.[6, 7]
Μεταλλάξεις στο γονίδιο της E-Cadherin (CDHI)
που βρίσκεται στο χρωμόσωμα 16q22.1
συνδέονται με αλλαγές στην έκφραση και
λειτουργία της πρωτεΐνης.
Η απώλεια της έκφρασης της E-Cadherin
πρωτεΐνης θεωρείται δείκτης κακής πρόγνωσης σε
πολλούς τύπους νεοπλασμάτων (καρκίνωμα
στομάχου, ουροδόχου κύστης, ωοθήκης,
ενδομητρίου, θυρεοειδούς) όμως σε αρκετές
μελέτες δεν έχει αποδειχθεί καμία σχέση μεταξύ
της έκφρασης και της επιβίωσης.[5, 8-12]
Απώλεια της έκφρασης έχει παρατηρηθεί και στα
λοβιακά καρκινώματα του μαστού ενώ αντιθέτως
τα πορογενή καρκινώματα είναι E-Cadherin θετικά.
Ο δείκτης εκφράζεται στην κυτταρική μεμβράνη
ενώ κυτταροπλασματική χρώση έχει αναφερθεί
στον
διάχυτο
τύπο
των
γαστρικών
αδενοκαρκινωμάτων και σε μερικά διηθητικά
λοβιακά καρκινώματα του μαστού.
Το ενδομητρικό καρκίνωμα αποτελεί ένα από τα
συχνότερα
νεοπλάσματα
του
γυναικείου
γεννητικού συστήματος 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
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θεραπεία.[11-16]
Ασθενείς με καλής διαφοροποιήσεως ενδομητρικό
καρκίνωμα και χαμηλού σταδίου εκφράζουν
συνήθως έντονα την E-Cadherin και σπανίως
δίνουν μεταστάσεις ή υποτροπιάζουν εξωπυελικά.
Οπωσδήποτε
μεταξύ
των
γυναικών
με
ενδομητρικό καρκίνωμα και κλινικοπαθολογικά
χαρακτηριστικά που τις κατατάσσουν στην ομάδα
υψηλού κινδύνου η απώλεια ή ελαττωμένη
έκφραση της E-Cadherin φαίνεται να συσχετίζεται
με αυξημένο κίνδυνο εξωπυελικών υποτροπών. Η
συμπληρωματική χορήγηση χημειοθεραπείας θα
ωφελούσε σ’ αυτήν την υποομάδα ασθενών.[5, 17,
18]
Στη δική μας μελέτη ελαττωμένη έκφραση του
δείκτη παρατηρήθηκε στις περιπτώσεις με
υψηλότερο grade,διήθηση αγγείων και διήθηση
του μυομητρίου>½ του πάχους αυτού χωρίς όμως
στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Αυτό αν και
δεν επιβεβαιώνει την άποψη ότι η ελαττωμένη
έκφραση της E-Cadherin είναι ένας αξιόπιστος
προγνωστικός δείκτης όσον αφορά την εξέλιξη της
νόσου στα ενδομητρικά καρκινώματα, βοηθά όμως
στον καθορισμό των ασθενών που χρειάζονται
επιθετικότερη θεραπευτική αντιμετώπιση.
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ORIGINAL ARTICLE
Prognostic Significance of E-Cadherin Protein Expression in Endometrial Cancer
Th.Vasilakaki, A.Tsavari, E.Skafida, K.Koulia, E.Moustou, E.Arkoumani, D.Myoteri, K.Manoloudaki.
Department of Pathology, “Tzaneio” General Hospital of Piraeus, Greece
(Scientific Chronicles 2012;17(2):83-86)
ABSTRACT
Background: Decreased expression of E-Cadherin in cancer cells is associated with adverse prognostic
features. The aim of this study was to evaluate the prognostic significance of
E-Cadherin expression in
patients with endometrial cancer.
Methods: Immunohistochemical staining for E-Cadherin was carried out on paraffin embedded tissue sections
of 4μm thick from specimens of 50 patients who underwent hysterectomy and bilateral salpingo-oophorectomy.
Data about age, grade, necrosis, vascular invasion, stage, histological type (endometrioid, papillary-serous,
clear cell) and depth of the myometrium invasion were obtained from all patients.
The staining degree was evaluated as in the following: weak, moderate and strong. E-Cadherin expression
was classified in four group corresponding to the percentage of positive carcinoma cells (score): 0<5%,
1:5%-25%, 2:25%-75%, 3 :> 75%.
Results: The degree of staining with E-Cadherin antibody was moderate to strong in the cells membrane.
E-Cadherin staining was scored as 0, 1, 2 and 3 in 0%, 32%, and 32% and 36% of cases, respectively.
Decreased expression of E-Cadherin was more common in high grade, vascular invasion and deep
myometrial invasion (>½) but the results were not statistically significant (p=0.17, p=0.12, p=0.14).
Conclusion: Decreased E-Cadherin expression is not a creditable prognostic factor for disease progression in
endometrial cancer but seems to be useful in indentifying a group of patients with aggressive tumors needing
adjuvant therapy.
Keywords: E-Cadherin, endometrial carcinoma.
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