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Ocena ekspresji receptora VEGFR2 w nowotworach złośliwych 
ślinianek

Assessment of expression of receptor VEGFR2 in malignant salivary gland tumors
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A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Cel pracy. badanie ekspresji Vegfr2 w nowotworach złośliwych ślinianek oraz ocena zależności tej ekspre-
sji od cech histoklinicznych nowotworu.
Materiał i metody. Materiał do badania stanowiły wycinki z 27 guzów ślinianek utrwalone w 10% zbuforowanej formalinie 
i zatopione w bloki parafinowe. wykonane z nich skrawki parafinowe o grubości 3–4 milimetrów posłużyły do sporządzenia 
rutynowych preparatów barwionych hematoksyliną i eozyną oraz do badań immunohistochemicznych z użyciem przeciw-
ciał przeciw Vegfr2. 
Wyniki. obserwowano istotną zależność między ekspresją Vegfr2  a stopniem złośliwości histologicznej guza. nie znalezio-
no korelacji między ekspresją Vegfr2 a obecnością przerzutów do węzłów chłonnych, wznową miejscową procesu nowo-
tworowego, wielkością guza, płcią i wiekiem pacjentów.
Wnioski. Uzyskane wyniki wskazują na potencjalne znaczenie badanego receptora w progresji zmian nowotworowych ślinianek. 
Słowa kluczowe: ślinianki, nowotwory, ekspresja.

Objectives. the aim of the research was to examine expression of Vedfr2 in malignant  salivary gland tumors and 
evaluate association of this expression and histoclinical features of these tumors. 
Material and methods. the authors selected for their study 27 formalin-fixed and paraffin-embedded tumor tissue sections of 
malignant salivary gland tumors. from all these tissue samples paraffin blocks about the thickness 3–4 cf micrometers were 
prepared and stained with heamtoxylin and eosin and they were used for immunohistochemical research with the use of 
Vegfr2 markers. 
Results. there was a significant correlation between expression of Vedfr2 and tumor histological grade. Close significant 
relationship was found between expression of Vedfr2 and lymph node metastases, local tumor recurrence, tumor size, gender 
and age of the patients. 
Conclusions. the results indicate a potential role of this receptor in the salivary gland cancer progression.
Key words: salivary gland, tumors, expression.

Streszczenie

Summary

Wstęp
ważną rolę w progresji, inwazji i migracji nowotwo-

rów stanowi sieć naczyń i stymulujące jej rozwój czynniki 
proangiogenne [1]. za kluczowy czynnik regulujący fizjo-
logiczną i patologiczną angiogenezę uważany jest obecnie 
naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu (ang. vascular 
endothelial growth factor – Vegf). Vegf jest czynnikiem 
mitogennym dla komórek śródbłonka naczyń pochodzą-
cych z tętnic, żył i naczyń limfatycznych. Powstanie una-
czynienia jest warunkiem niezbędnym do wzrostu nowo-
tworu i powstawania przerzutów nowotworowych. działa-
nie Vegf uwarunkowane jest obecnością odpowiadających 
mu receptorów należących do grupy kinaz tyrozynowych: 
Vegfr1 i Vegfr2. receptory te znajdują się głównie, choć 
nie wyłącznie, na komórkach śródbłonka. zwiększoną eks-
presję Vegf oraz Vegfr2, zarówno w tkance nowotworo-
wej, jak i w osoczu, surowicy czy w moczu, stwierdzono 
w wielu nowotworach [2]. 

Cel pracy
Celem pracy było badanie ekspresji receptora Vegfr2 

w nowotworach złośliwych ślinianek oraz ocena zależności 
tej ekspresji od wybranych cech histoklinicznych nowotworu.

Materiał i metoda
badaniem objęto 27 chorych na nowotwór złośliwy śli-

nianki, diagnozowanych w katedrze Patomorfologii UM 
w łodzi w latach 1996–2000. Materiał do badań stanowi-
ły preparaty nowotworów utrwalone w 10% formalinie i za-
topione w bloczki parafinowe. badania immunohistoche-
miczne przeprowadzono według metody immunoperoksy-
dazowej, z zastosowaniem pierwotnych mysich przeciwciał 
monoklonalnych skierowanych przeciw Vegfr2. 

Intensywność ekspresji Vegfr2 oceniano jako odsetek 
komórek wykazujących reakcję barwną, zgodnie ze skalą: 
• brak komórek wykazujących reakcję – brak ekspresji,
• < 25% komórek wykazujących reakcję – niska ekspre-

sja,
• 26–50% komórek wykazujących reakcję – średnia eks-

presja, 
• > 50% komórek wykazujących reakcję – wysoka eks-

presja.
wyniki oceny immunohistochemicznej zestawiono 

z cechami klinicznymi i stopniem histologicznego zróżnico-
wania nowotworów. analizy statystycznej uzyskanych wy-
ników dokonano przy użyciu pakietu statystycznego sta-
tIstICa 8.0. za znamienne statystycznie uznano wartości 
p < 0,05.
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Wyniki
w analizowanej grupie 27 chorych było 12 mężczyzn 

i 15 kobiet. wiek pacjentów wahał się od 16 do 82 lat (śred-
nio: 51 lat). wznowę miejscową procesu nowotworowego 
obserwowano w 6 przypadkach (22,2%). najczęściej roz-
poznawanym typem histologicznym nowotworu był rak 
gruczołowo-torbielowaty (ang. adenoid cystic carcinoma), 
który stwierdzono u 11 chorych (40,7%). 

ekspresję Vegfr2 stwierdzono w 26 przypadkach 
(96,3%). dwanaście zmian (45,2%) charakteryzowała śred-
nia ekspresja Vegfr2, 14 zmian (53.8%) – niska ekspresja. 
obserwowano istotną zależność między ekspresją Vegfr2 
a stopniem złośliwości histologicznej guza (p = 0,048). nie 
znaleziono natomiast korelacji między ekspresją badanego 
receptora a obecnością przerzutów do węzłów chłonnych, 
wznową miejscową procesu nowotworowego, wielkością 
guza, płcią i wiekiem pacjentów (p > 0,05).

Dyskusja
analiza piśmiennictwa wykazała zainteresowanie na-

czyniowo-śródbłonkowym czynnikiem wzrostu oraz jego 
receptorem Vegfr2 jako potencjalnymi czynnikami pro-
gnostycznymi w złośliwych nowotworach ślinianek. Jednym 
z najbardziej zaangażowanych w ocenę ekspresji czynni-
ków regulujących angiogenezę w nowotworach gruczołów 
ślinowych jest zespół naukowców z korei. Uzyskane przez 
nich wyniki dowodzą znaczenia Vegf oraz Vegfr2 w de-

terminowaniu inwazyjności oraz potencjału przerzutowego 
nowotworów ślinianek [3, 4]. również Lequerica-fernán-
dez i wsp. zanotowali występowanie znamiennych współ-
zależności między ekspresją Vegf w utkaniu guza i obec-
nością przerzutów w węzłach chłonnych, stopniem za-
awansowania klinicznego oraz krótszym czasem przeżycia 
pacjentów [5]. w dostępnym piśmiennictwie można wska-
zać także prace, w których autorzy nie potwierdzają wystę-
powania zależności między ekspresją Vegf a cechami hi-
stoklinicznymi badanych nowotworów ślinianek [6]. nato-
miast w badaniach własnych stwierdzono istotną statystycz-
nie korelację między ekspresją Vegfr2 a stopniem złośli-
wości histologicznej nowotworu oraz brak takiej zależno-
ści między ekspresją badanego receptora a pozostałymi ba-
danymi cechami histoklinicznymi nowotworu. rozbieżno-
ści w wynikach uzyskiwanych przez różnych autorów mogą 
wynikać z faktu niejednorodności grup badawczych, tj. włą-
czania do badań różnych typów histologicznych nowotwo-
rów ślinianek. 

Podsumowując, przedstawione w pracy wyniki stanowią 
głos w dyskusji nad znaczeniem ekspresji czynników regulu-
jących angiogenezę w zaawansowaniu i progresji zmian no-
wotworowych ślinianek. Istotna statystycznie zależność mię-
dzy ekspresją Vegfr2 a stopniem złośliwości histologicznej 
guza wskazuje na potencjalną możliwość włączenia oceny 
ekspresji Vegfr2 do rutynowej diagnostyki złośliwych no-
wotworów ślinianek. niezbędna jest kontynuacja badań, 
a pozyskana wiedza może być również przydatna w zrozu-
mieniu niektórych procesów zachodzących w nowotworach.
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