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BIOLOGICAL EVENTS IN THE METASTATIC CASCADE ASSOCIATED TO COLORECTAL 
CANCER (Abstract): The hepatic metastasis process, a specific study subject within the carcinogenesis 
framework is characterized by the selection, at the primary tumor level, of a tumoral cell population able 
to undergo several mandatory stages, generally designed as the metastasis cascade. The study of the 
mechanisms involved in the biology of the metastasis, by molecular cell-to-cell and cell-to-matrix 
interactions, respectively, opens new perspectives for a clinical and therapeutic approach oriented towards 
the intrinsic events that govern over the transformation from normal to malignant. The article 
concentrates the information present in the publications mainstream, the text organization being focused 
on the angiogenesis, the overcoming adhesive interactions at the primary tumor, the disruption of the 
basement membrane followed by the initiation of tumoral invasion, the arrest and adhesion of metastatic 
tumor cells in target organs. The overview of the metastasis cascade from the point of view of the general 
rules acting disregarding the location is doubled by details referring strictly to the hepatic metastasis 
secondary to colorectal cancer. The presentation of some molecular biology notions supports the intention 
to achieve a connection between the pathologist’ and the surgeon’s insight. 
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Cancerul colorectal este cea mai frecventă cauză a metastazelor hepatice, 
evidente clinic în momentul diagnosticului la 10-25% dintre pacienţi şi prezente în 60-
70% din cazurile decedate [1]. Apariţia metastazelor hepatice, 70-80% în intervalul de 2 
ani după rezecţia primară, constituie un factor de prognostic negativ, existenţa lor fiind 
asociată cu o rată de supravieţuire la 5 ani de sub 5% [1].  

Metastazarea este definită ca un proces multistadial complex, a cărui desfăşurare 
nu este întâmplătoare şi în cadrul căruia celulele tumorale părăsesc tumora primară, 
stabilind noi focare neoplazice [2-7]. Subpopulaţii de celule tumorale cu diferite abilităţi 
de metastazare există în interiorul aceleiaşi tumori primare, iar metastazele rezultă din 
diseminarea selectivă a acelor celule tumorale care sunt capabile să participe la toate 
etapele cascadei de metastazare [2,3,4,5,7,8]. 

Celulele maligne, componente ale tumorii primare vascularizate, trebuie să 
invadeze structurile vasculare şi limfatice, să formeze emboli în curentul sanguin, să 
supravieţuiască interacţiunii cu elementele figurate ale sângelui şi cu sistemul imun şi să 
fie transportate în situsuri organice situate la distanţă [2,3,7,9]. La acest nivel vor fi 
extravazate, vor adera la structurile ţintă şi vor realiza tumori secundare [2,3,7,9]. 
Fenomenele de iniţiere şi progresie tumorală care au loc în noile localizări implică o 
serie de interacţiuni dinamice gazdă – tumoră [5,8]. Studiul mecanismelor intime ale 
carcinogenezei şi metastazării a creat premisele de înţelegere a proprietăţilor biologice 
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ale celulelor tumorale [2,3,4,8,10]. Consecutiv activităţii diferitelor grupuri de cercetare 
axate asupra acestui domeniu a fost dezvoltat un model fiziopatologic care presupune – 
sintetic – succesiunea următoarelor evenimente: [1] angiogeneza; [2] afectarea adeziunii 
intercelulare la nivelul tumorii primare; [3] distrugerea membranei bazale şi iniţierea 
invaziei tumorale; [4] sechestrarea şi adeziunea celulelor tumorale în organele ţintă. Un 
rol extrem de important revine micromediului tumoral [2,3,4,7], în ultimii ani fiind 
descrişi o multitudine de factori moleculari si genetici (ţinte terapeutice potentiale) 
prezenţi la acest nivel şi intervenind în modularea imunologică în scop protumoral 
[4,10,11].  

Lucrarea de faţă îşi propune să realizeze, în baza datelor din fluxul principal de 
publicaţii, o prezentare sistematizată a evenimentelor majore care caracterizează 
procesul de metastazare, în principal prin prisma elementelor definitorii de biologie 
moleculară. Cu toate că metastazarea urmează în principiu aceleaşi reguli generale, 
textul face trimiteri concrete către localizarea hepatică, secundară cancerului colorectal. 
Fără a ne propune o abordare exhaustivă a subiectului (practic imposibilă datorită 
avalanşei de studii dedicate carcinogenezei şi metastazării), considerăm că informaţia 
oferită are un grad ridicat de utilitate în instruirea celor interesaţi, accentuând acele 
repere esenţiale care asigură trecerea de la perspectiva patologului, la cea a chirurgului. 

 
1. ANGIOGENEZA 
Termenul de angiogeneză, definit ca formare de noi vase de sânge, a fost 

introdus în 1787 de John Hunter [12]. Corelarea angiogenezei cu carcinogeneza s-a 
realizat câteva sute de ani mai târziu, în 1971, ca urmare a observaţiilor legate de 
limitarea extinderii tumorale în absenţa unei vascularizaţii proprii [13,14]. S-a stabilit 
astfel că în dezvoltarea unei tumori există iniţial o fază prevasculară urmată, odată cu 
creşterea volumului tumoral peste 2-3 mm3 – echivalentul a 100-300 celule tumorale 
[12], de o fază de angiogeneză tumorală. Formarea de vase sanguine noi şi, implicit, 
translarea spre fenotipul tumoral angiogenic sunt controlate prin factori angiogenetici 
stimulatori şi inhibitori, eliberaţi atât de celulele neoplazice, cât şi de matricea 
extracelulară sau celulele gazdei [15-19]. Neovascularizaţia este extrem de importantă 
în evoluţia unei tumori deoarece, prin creşterea perfuziei în teritoriul celulelor maligne, 
asigură aportul de nutriente şi oxigen, în paralel cu eliminarea cataboliţilor, cu rezultat 
în stimularea creşterii tumorale [9]. Într-o tumoră primară, zonele cu microdensitate 
vasculară crescută sunt cele care conţin celulele apte de metastazare, exprimând 
fenotipul angiogenic [2,18].  

Conceptul angiogenezei tumorale a fost susţinut în principal prin numeroase 
dovezi experimentale şi clinice, rezultate ca urmare a unor investigaţii axate pe studiul 
factorilor pro şi anti-angiogenici şi ai receptorilor endoteliali corespunzători [19]. 
Cercetările, orientate în principal spre identificarea celulelor responsabile de producerea 
factorilor angiogenici şi aprofundarea mecanismelor moleculare şi genetice de stimulare 
/ inhibare a procesului de angiogeneză [9,12,17,18,20,21,22], au avut impact direct în 
creşterea valorii prognostice a angiogenezei tumorale [23]. Sunt descrişi în prezent peste 
12 factori angiogenici, cei mai mulţi fiind proteine sau cytokine [9,24]. Ei acţionează fie 
direct, prin stimulare endotelială, fie indirect, prin intermediul unor mecanisme 
paracrine care implică participarea altor cellule [16]. 

Angiogeneza poate fi evaluată printr-o serie largă de markeri endoteliali, foarte 
utilizaţi fiind factorul VIII (von Willebrand), CD31 (PECAM-1), CD34, CD105, Tie 
[9,12,18]. Deoarece aceşti markeri sunt exprimaţi de celulele endoteliale atît în 
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ţesuturile normale, cât şi în cele tumorale, identificarea microvascularizaţiei exclusiv 
tumorale este dificilă [12]. Preocupările specialiştilor au vizat prioritar markerii 
specifici statusului malign, recent fiind identificaţi, prin compararea ADN-ul celulelor 
endoteliale din mucoasa colonică normală cu cel al celulelor endoteliale obţinute din 
tumorile colorectale, 9 markeri endoteliali tumorali (eng. TEMs – Tmour Endothelial 
Markers), implicaţi direct în angiogeneza tumorală [25,26]. 

Dintre factorii angiogenici implicaţi în reglarea angiogenezei tumorale, cei mai 
cunoscuţi sunt VEGF (eng. Vascular Endothelial Growth Factor – factorul de creştere 
endotelial vascular), FGF (eng. Fibroblast Growth Factor – factorul de creştere 
fibroblastic), TGFα/β (eng. Transforming Growth Factor - factorul de transformare a 
creşterii α/β) şi angiogenina. VEGF a fost intens studiat în raport cu cancerul colorectal 
şi în metastazele hepatice corespondente [9,17]. Pentru ceilalţi factori, rolurile specifice 
în promoţia metastazelor cancerelor colorectale nu sunt clar stabilite, ei având multiple 
activităţi şi o varietate de efecte pe diferite celule [12]. 

VEGF a fost iniţial descris ca un produs care induce creşterea permeabilităţii 
vasculare (motiv pentru care a primit denumirea de factor de permeabilitate vasculară) 
şi care determină un important răspuns angiogenic [19,28,29,30]. Mai mult, VEGF 
induce producerea de colagenază, de activatori ai plasminogenului ca şi ai inhibitorilor 
lor şi stimulează transportul hexozei în aceste cellule [2]. Gena VEGF produce 5 tipuri 
de ARNm care codifică variante VEGF diferite prin greutatea moleculară şi 
proprietăţile biologice [31]. Familia VEGF (factori de creştere cu care leagă heparina) 
[30,31,32,33] include 5 molecule distincte cu structură de glicoproteină homodimerică: 
VEGF-A, -B, -C, –D, şi PLGD (factorul de creştere placentar-like), alături de receptorii 
tirozin-kinazici specifici: VEGFR1, R2 şi R3. Efectul biologic al VEGF este mediat 
prin activarea acestor receptori, localizaţi la nivel endotelial [34-37]. VEGF-A şi 
VEGF-B sunt liganzi pentru FLT-1 sau VEGF-R1 [32, 35], VEGF-A şi VEGF-C pentru 
Flk-1/KDR sau VEGF-R2 [32,36], iar VEGF-C şi VEGF-D pentru FLT-4 sau VEGF-
R3 [38,39,40]. VEGF-R3 este similar ca structură celorlaltor doi receptori, dar care nu 
leagă VEGF-A, PlGF sau VEGF-B. VEGF-R1 şi VEGF-R2 sunt exprimaţi în principal 
pe endoteliul vascular sanguin, în timp ce VEGF-R3 este restricţionat la endoteliul 
limfatic, caracterizând procesul de limfangiogeneză [12]. 

Nivelul activităţii angiogenice tumorale este strâns legat de proprietăţile 
biologice şi de prezenţa membrilor familiei VEGF. Valoarea VEGF ca factor prognostic 
este în atenţia specialiştilor în domeniu, numeroase studii retrospective de evaluare fiind 
publicate în literatură - uneori cu rezultate şi concluzii diferite, datorită numărului 
relativ redus de pacienţi la care diferitele echipe de cercetare fac raportarea [41].  

Expresia VEGF a fost intens studiată la nivelul mucoasei normale, în cancerul 
colonic primar şi în cancerul colonic metastazat, precum şi experimental, în liniile 
celulare de cancer colorectal, în fluxul principal de publicaţii existând peste 500 de 
articole concentrate pe acest subiect [19,42,43]. Expresia VEGF şi a receptorilor se 
corelează cu extinderea neovascularizaţiei şi, implicit, cu microdensitatea vasculară 
[40,44,45], apreciată nu numai intratumoral, ci şi la marginea de invazie, iar 
microdensitatea vasculară este mai mare în tumorile metastatice, comparative cu cele 
non-metastatice [46,47]. Deoarece expresia altor factori angiogenici nu diferă între 
tumora primară şi cea secundară, VEGF este considerat un factor angiogenic important 
în cancerul de colon metastazat, VEGF şi receptorii corespunzători fiind indicatori 
prognostici pentru risc metastatic crescut şi pentru supravieţuire [43,44,48,49,50]. 
Nivelele VEGF sunt semnificativ mai mari în metastazele la distanţă, comparative cu 
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cele apropiate, iar expresia VEGF scăzută se asociază cu o rată de supravieţuire 
semnificativ crescută comparativ cu expresia VEGF crescută [49]. KDR şi flt 1 sunt 
puternic exprimaţi de către celulele endoteliale tumorale localizate în metastazele 
hepatice [2]. 

Rolul VEGF în angiogeneza tumorală are impact direct în dezvoltarea terapiei 
anti-angiogenice [51], administrarea de anticorpi monoclonali anti-VEGF inhibînd 
creşterea tumorală in vivo şi, experimental, reducând numărul şi dimensiunea 
metastazelor hepatice [18,19,32,52-55]. 

 
2. AFECTAREA ADEZIUNII CELULARE LA NIVELUL TUMORII 

PRIMARE 
Cele mai multe dintre celulele tumorale sunt reţinute în interiorul tumorii 

primare datorită adeziunii intercelulare (interacţiuni de tip homotipic) sau adeziunii 
dintre receptorii de suprafaţă celulari şi structurile membranei bazale (interacţiuni de tip 
heterotipic) [2]. Procesul de metastazare este condiţionat de pierderea acestor adeziuni, 
iar celulele implicate direct sunt considerate celule metastazante, care pot invada local 
sau la distanţă.  

Moleculele cu rol determinant în adeziune la nivelul tumorii primare sunt 
integrinele, caderinele şi proteinele imunoglobulin-like (molecule de adeziune celulară, 
CEA (eng. Carcinoembryonal Antigen – antigenul carcinoembrionar), DCC (eng. 
Deleted in Colorectal Cancer) [2,3,56,57]. 

Integrinele 
Integrinele [58] constituie o superfamilie moleculară de importanţă deosebită 

prin implicarea lor în comunicarea şi interacţiunea între celule şi materialul extracelular. 
Aceste molecule reprezintă de fapt receptori celulari membranari care mediază 
ataşamentul celular la matricea extracelulară şi migrarea celulară. Au o răspândire 
extrem de largă, majoritatea celulelor având mai mult decât o integrină pe suprafaţa lor.  
Integrinele [59] sunt proteine transmembranare formate din lanţuri α şi β asociate 
necovalent; există 14 tipuri de subunităţi α şi 8 tipuri de subunităţi β, astfel încât se 
formează cel puţin 20 de heterodimeri. Un singur lanţ β poate interacţiona cu o serie de 
lanţuri α, producând integrine care pot lega diferite componente ale matricei. Fiecare 
heterodimer are un domeniu intracelular, un domeniu transmembranar şi un domeniu 
extracelular. Domeniul intracelular (intracitoplasmatic) se leagă, prin intermediul altor 
molecule intracelulare (talină, vinculină, α-actinină), de filamentele de actină. Domeniul 
extracelular prezintă situsurile de recunoaştere pentru liganzii (moleculele) matricei 
extracelulare – în mod concret pentru secvenţe specifice de aminoacizi, inclusiv 
secvenţa Arg-Gly-Asp (RGD) caracteristică anumitor proteine matriciale. Integrina 
α2β1 recunoaşte, în principal, colagenul de tip IV şi laminina, integrina α5β1 recunoaşte 
fibronectina. Deşi nu în totalitate, majoritatea integrinelor sunt calciu-dependente; 
pentru cele mai multe ADN-ul corespunzător a fost clonat şi secvenţat. 
În ţesutul epitelial normal integrinele sunt prezente la nivelul celulelor stratului bazal, 
localizat pe membrana bazală, şi sunt responsabile de realizarea joncţiunii de tip contact 
în focar [59]. Acest tip de joncţiune implică legarea integrinelor de citoschelet. 
Proteinele intracelulare care participă la formarea contactului în focar sunt: talina, 
vinculina, α-actinina, tensina şi paxilina. Odată asamblat, complexul integrină-
citoschelet funcţionează similar cu receptorii activaţi şi recrutează componenţi ai 
sistemelor de semnalizare intracelulară [58]. Pe lângă rolul important în dezvoltarea 
embrionară şi menţinerea integrităţii ţesuturilor adulte, integrinele reprezintă 
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principalele molecule capabile să recepţioneze semnale extracelulare destinate unei 
bune funcţionări celulare (de exemplu, inducţia expresiilor unor gene) [58].  

Expresia alterată a integrinelor determină modificări în adeziunea celulelor la 
matricea extracelulară şi, implicit, creşte abilitatea celulară de metastazare [58, 60, 61]. 
Literatura de specialitate raportează, în carcinomul colorectal, fie diminuarea expresiei 
integrinelor [62], fie alterarea expresiei lor (de exemplu, alterarea glicozilării, 
comparativ cu mucoasa colonică normală [63], care conduce la scăderea adezivităţii la 
laminină, colagen IV şi fibronectină). Promovarea detaşării celulelor tumorale din 
tumora primară şi migrarea lor poate fi asociată cu o scădere în expresia integrinelor şi 
corelată cu progresia tumorală [64]. Consecutiv acestor constatări, integrinele ar putea fi 
utilizate ca metodă precoce de tratament în metastazele hepatice secundare cancerului 
colorectal [65]. Datele obţinute sunt rezultate în principal din studii experimentale, 
utilizând linii celulare tumorale [61, 66-69], existând puţine studii realizate pe subiecţi 
umani [64].  

E-caderina  
Caderinele [70] reprezintă o superfamilie de molecule glicoproteice, calciu-

dependente şi cu localizare transmembranară, specifice diferitelor tipuri de joncţiuni 
intercelulare de tip adherent şi contribuind la menţinerea organizării citoscheletale. 
Formează, prin interacţiuni homotipice, complexe cu molecule intracitoplasmatice 
numite catenine (α, β şi γ), acestea din urmă fiind localizate sub membrana plasmatică şi 
fixându-se pe filamentele de actină intracelulară [71].  
După localizarea lor, au fost împărţite în două tipuri: caderine clasice şi caderine 
desmozomale. Caderinele clasice au fost evidenţiate în joncţiunile aderente, denumirile 
fiind în corelaţie cu celulele la care aparţin. Pentru ţesutul epitelial este specifică E-
caderina, cu rol de menţinere a integrităţii straturilor epiteliale. Caderinele desmozomale 
sunt prezente în structura desmozomilor şi sunt reprezentate de către desmogleine şi 
desmocoline. Sunt codificate de gene identificate pe cromozomul 18 şi sunt implicate în 
unele procese patologice de tip autoimun.  
Dispariţia E-caderinei conduce la pierderea structurii normale tisulare, rezultate din 
asamblarea celulelor şi respectarea unei anumite polarităţi histoarhitectonice şi, 
consecutiv, contribuie la procesele de carcinogeneză şi metastazare [70]. Scăderea 
expresiei complexului de adeziune celulară E-caderină – alfa catenină facilitează 
desprinderea celulelor tumorale din tumora primară şi este asociată cu un potenţial 
metastatic crescut, diferenţiere redusă şi prognostic infaust [60, 70-75]. 

Datele din literatura de specialitate atestă că inhibarea expresiei E-caderinei este 
asociată cu dediferenţierea, progresia şi metastazarea cancerului colorectal [57, 70, 75-
77], utilizarea anticorpilor anti-E-caderină blocând interacţiunea dintre celulelor 
tumorale colonice şi favorizînd invazia tumorală [78]. Gena APC (eng. Adenomatous 
Polyposis Coli) codifică, în statusul de normalitate, o proteină care se asociază cu 
cateninele şi E-caderina, favorizând adeziunea. Mutaţiile care afectează gena APC 
dezvoltate în polipoza adenomatoasă familială, în peste 60% din carcinoamele corectale 
sporadice şi în uneori în adenoame, conduc, consecutiv, la pierderea acestei adeziuni, 
care se repercută în dinamica procesului de metastazare [79, 80]. 

Proteine imunoglobulin-like  
Aceste molecule sunt încadrate în superfamilia imunoglobulinelor datorită organizării 
sub forma de bucle peptidice consolidate prin legături disulfidice şi au rolul de a stabili 
adeziuni intercelulare calciu-independente, spre deosebire de celelalte clase, fără a 
implica structurile citoscheletale. Din această clasă fac parte câteva molecule de 
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adeziune cu localizare restrânsă la nivelul celulelor endoteliale: ICAM-1, VCAM-1, 
PECAM-1, implicate într-o etapă ulterioară a metastazării, prin facilitarea extravazării 
celulelor tumorale circulante [81], CEA şi gena DCC.  
CEA, descoperit în 1965 şi utilizat ca marker tumoral clinic în carcinomul colorectal 
[82], este o moleculă de adeziune intercelulară homotipică, calciu-independentă, 
stabilizată prin legături fosfatidil-inozitol [83-85]. În mucoasa colonică normală, CEA 
este exprimat numai la nivelul domeniului apical [86, 87]. În celulele maligne din 
cancerul colorectal, CEA este exprimat pe toată suprafaţa celulară; adeziunea 
intercelulară fiind compromisă, rezultă alterarea histoarhitectoniei în teritoriul 
respective [86-88]. Prezenţa CEA facilitează, în schimb, în metastazele hepatice, 
adeziunea între celulele tumorale sau adeziunea cu celulele gazdei [86, 89]. 

La nivelul regiunii q21 a cromozomului 18 există o genă care codificată o 
proteină cu rol de moleculă de adeziune pentru celulele din mucoasa colonică [90]. 
Pierderea unei alele, cunoscută ca pierdere a heterozigozităţii (eng. Loss of 
Heterogeneity - LOH), conduce la pierderea proteinei respective, fiind raportată în peste 
70% din carcinoamele colorectale [91, 92]. Consecutiv, gena implicată, membru al 
familiei de supergene imunoglobulinice, cu o omologie substanţială cu alte molecule de 
suprafaţă celulară, este denumită DCC şi este considerată o genă tumorală supresor 
candidată [93]. DCC are nivele scăzute în mucoasa normală, prezenţa sa fiind asociată 
cu implicaţii prognostice [94, 95], datorită alterării interacţiunilor de adeziune celulă-
celulă sau celulă-substrat în tumora primară, care facilitează procesul de metastazare 
[92, 93, 96-98]. 

 
3. DISTRUGEREA MEMBRANEI BAZALE ŞI INIŢIEREA INVAZIEI 

TUMORALE 
Pentru a explica modul în care se realizează invazia tumorală în ţesutul gazdă au 

fost propuse mai multe mecanisme, fiind luate în discuţie rolul presiunii mecanice 
rezultate printr-o creştere tumorală rapidă, care poate orienta angajarea celulelor 
maligne de-a lungul planurilor tisulare de minimă rezistenţă [99], sau motilitatea 
celulară crescută care conduce la creşterea capacităţii de invazie [100]. Mecanismul cel 
mai larg acceptat este fundamentat pe degradarea membranei bazale şi a matricei 
extracelulare, aceste structuri funcţionând ca bariere între celulele epiteliale şi stroma 
adiacentă [3, 101]. 

Membrana bazală [102] este o structură histologică specială constituită între 
ţesutul epitelial şi ţesutul conjunctiv. Denumită şi complex bazal datorită aspectului său 
ultrastructural care traduce o organizare mai complexă, este formată din trei lamine: 
lamina lucida, lamina densa – care formează lamina bazală – şi lamina reticularis. 
Lamina bazală este sintetizată de celulele epiteliale, iar lamina reticularis – de ţesutul 
conjunctiv. 

Lamina lucida este o zonă aparent clară, de 45 nm grosime, în care apar 
condensări moderate în zonele corespunzătoare hemidesmozomilor. Acestea constau din 
filamente foarte fine, numite filamente de ancorare, care traversează lamina lucida. Din 
punct de vedere biochimic, la acest nivel au fost identificate glicoproteine (laminina, 
entactina, glicoproteina de membrană bazală), precum şi  proteine transmembranare 
din  familia integrinelor care se proiectează din membrana celulelor epiteliale în lamina 
bazală. Lamina densa este un strat de material fin granular sau filamentos, de 50 nm 
grosime. Din punct de vedere biochimic lamina densa este formată din laminină şi 
colagen tip IV, aranjate sub formă de “gard de plasă metalică” şi înconjurate de 
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proteoglicani de tipul perlecanului; lanţurile laterale ale heparansulfatului, care se 
prelungesc din miezul proteic al perlecanului, au capacitatea de a forma polianioni şi de 
a lega proteinele, limitând trecerea printre ele. Sunt prezente şi componente extrinseci: 
fibronectină, entactină/nidogen, colagen tip V, molecule de adeziune din familia 
integrinelor. În lamina densa mai există inserate anse mici de fibrile bandate fin – fibrile 
de ancorare, formate din colagen tip VII, prin care trec fibrilele de colagen tip I şi III din 
lamina reticularis. Se realizează astfel, prin această manieră de ancorare, un ataşament 
flexibil. Lamina reticularis este formată din colagen tip I şi III. Ea se interpune între 
membrana bazală şi ţesutul conjunctiv subjacent, grosimea ei variind în raport cu forţele 
care se exercită la nivel epitelial. Fibrele de colagen tip I şi III fac anse în lamina 
reticularis. Ele interacţionează şi sunt legate la microfibrilele de fibrilină şi la fibrilele 
de ancorare din lamina densa. Mai mult, grupările bazice ale fibrilelor de colagen 
formează legături cu grupările acide ale glicozaminoglicanilor din lamina densa, iar 
domeniile care leagă colagenul şi domeniile pentru glicozaminoglicani ale fibronectinei 
facilitează şi mai mult ancorarea laminei bazale de lamina reticularis. 

Conform datelor din literatură, procesul de metastazare este strict dependent de 
capacitatea invazivă a celulelor tumorale din tumora primară, care acţionează asupra 
structurii şi/sau compoziţiei membranei bazale [103-105], distrugând-o, realizând iniţial 
invazie locală şi, ulterior, penetrare în sistemul vascular sanguin şi/sau limfatic. 
Procesul de invazie este esenţial pentru progresia tumorală, motiv pentru care evaluarea 
histopatologică a profunzimii de penetrare a tumorii este un element major în 
stadializare şi tratament [3]. În mod concret, integrinele exprimate pe suprafaţa celulelor 
tumorale în cancerul colorectal [106,107] interacţionează cu componente ale membranei 
bazale sau ale matricei extracelulare, această adeziune fiind recunoscută ca un pas critic 
în procesul de invazie. Dacă în statusul de normalitate fibroblastele, responsabile de 
sinteza colagenului IV, realizează impreună cu colonocitele o membrană bazală integră, 
pierderea interacţiunilor epitelio-mezenchimale în carcinogeneză determină un defect în 
producerea colagenului tip IV şi afectarea membranei bazale, care conduce în mod 
direct la diseminarea celulelor tumorale [108]. 

Distrugerea membranei bazale poate rezulta şi ca urmare a producerii 
insuficiente, sau datorită unei degradări enzimatice accelerată, în care sunt implicate 
metaloproteinazele. Metaloproteinazele (MMP) sunt enzime proteolitice zinc-
dependente, caracterizate prin capacitatea de a degrada nu numai membrana bazală, ci şi 
componente ale matricei extracelulare [109,110]. Există 6 clase principale de MMP: 
colagenaze, gelatinaze, stromelizine, matrilizine, MMP de tip membranar şi alte MMP. 
Conform datelor din literatură, expresiile MMP-1 (colagenaza 1), MMP-13 (colagenaza 
2), MMP 2 (gelatinaza A), MMP-9 (gelatinaza B), MMP-3 (stromelizina 1), MMP-10 
(stromelizina 2), MMP-11 (stromelizina 3) şi MMP-7 (matrilizina 1) sunt crescute în 
cancerele colorectale [2,109,111-117], fiind mai mari în cancerul colorectal invaziv, cu 
metastaze, comparative cu formele non-invazive, fără metastaze. Studii experimentale 
realizate pe linia de celule tumorale colonice SW620 au arătat că reducerea nivelului de 
matrilizină determină scăderea agresivităţii tumorale şi, consecutiv, a metastazării la 
nivel hepatic [118]. Această constatare deschide perspective pentru un tip nou de 
tratament, dirijat împotriva metaloproteinazelor, inclusiv prin inhibitorilor tisulari 
endogeni (TIMP) sau produşi sintetic (de exemplu batimastat / BB-94), a căror utilizare 
poate determina reducerea potenţialului metastatic [109,110,117,119,120]. 

Alte enzime identificate în etapa de iniţiere a invaziei tumorale sunt activatorul 
plasminogenului tip urokinază (uPA) – o serin-protează care acţionează prin 
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transformarea plasminogenului în plasmină, care intervine în degradarea matricei 
extracelulare şi activează alte proteaze [121-124], hialuronidaza – care degradează 
acidul hialuronic, proteoglican component ale matricei extracelulare [125-127] şi 
trombospondina [128,129]. 

După depăşirea membranei bazale, celulele maligne migrează, eveniment crucial 
deoarece permite accesul spre sistemul circulator. În aceste condiţii se discută despre 
motilitatea celulară, stimulată prin intermediul unor citokine – de exemplu HGF (eng. 
Hepatocyte Growth Factor) şi TGFbeta. HGF, considerat proteină prototip, este produs 
de hepatocite în cantităţi importante, contribuind la formarea metastazelor hepatice în 
carcinomul colorectal [130-132]. Expresia TGFbeta este semnificativ crescută la nivelul 
metastazelor, comparativ cu tumora primară sau mucoasa colonică normală, fiind astfel 
asociat cu fenotipul tumoral agresiv şi metastatic [133]. 

 
4. SECHESTRAREA ŞI ADEZIUNEA CELULELOR METASTATICE 

TUMORALE ÎN ORGANELE ŢINTĂ 
Celulele metastazante au o mare capacitate de coeziune, formând frecvent 

emboli tumorali. Acest fapt creşte posibilitatea de sechestrare în microcirculaţia 
organelor ţintă şi, implicit, creşte potenţialul metastatic [3], secvenţa de evenimente 
implicând aderare iniţial la endoteliu şi ulterior la membrana bazală subendotelială şi 
matricea extracelulară adiacentă, apoi extravazare şi invazie în parenchimul adiacent. În 
această etapă, celulele tumorale care exprimă intens molecule de adeziune specifice au 
prioritate în metastazare [3]. 

Aderarea la endoteliul activat citokinic presupune cuplarea cu molecule de 
suprafaţă celulară din grupul selectinelor, lectine legate de acidul sialic [134-136]. Aici 
intervin liganzii oligozaharidici pentru E-selectină, structuri lactozaminice sialate, 
fucozilate, prezente pe glicoproteinele asociate celulelor tumorale din cancerul colonic 
[3,137,138]. Liganzii pentru E-selectină includ două antigene asociate cancerului de 
colon, denumite sialil-Lewis x (sialil-Le-x) [138,139] şi sialil-Lewis a (sialil-Le-a) 
[140]. Din clasa moleculelor ce conţin sialil Le-x fac parte mucine asociate cancerului 
colorectal, membri ai familiei CEA, şi glicoproteine de membrană lizozomală. Celulele 
metastazante din cancerul colonic exprimă puternic aceste molecule şi, în consecinţă, 
pacienţii cu metastaze prezintă nivele serice crescute de sialil-Lex [138,141] şi CEA 
[83].  

Date raportate în literatura de specialitate [2,3] relevă faptul că adeziunea poate 
fi inhibată prin anticorpi anti-E-selectină, mucine sintetizate (competitiv) de celulele 
tumorale, inhibitori ai glicozilării mucinelor sau prin substanţe cu efect anti-apoproteine 
asociate mucinelor, sugerând astfel un alt tip de conduită terapeutică care ar putea fi 
dezvoltat.  

Integrinele au şi ele un rol important în adeziunea şi detaşarea dinamică a 
celulelor tumorale la endoteliu, în condiţiile curgerii laminare a sîngelui în 
microcirculaţia organelor ţintă [3,68]. 

Aderarea, distrugerea şi depăşirea membranei bazale subendoteliale se 
realizează prin mecanisme similare celor prezentate în contextul iniţierii invaziei 
tumorale. Pentru cancerul colorectal, în etapa de populare a organelor ţintă sunt 
implicate mai multe molecule: CEA, CD44, laminina. Modul în care fiecare dintre ele 
acţionează constituie posibile mecanisme care pot explica dezvoltarea tumorilor 
secundare. Astfel, CEA ar interveni prin legarea sa homofilică de celulele tumorale cu 
CEA asociate ficatului [88], CD44 (şi variantele sale) – prin stimularea celulelor 
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tumorale de a migra pe acidul hialuronic prezent în matricea extracelulară hepatică 
[142,143], iar laminina, prin stimularea adeziunii, creşterii şi migrării celulare, precum 
şi a sintezei de colagenază IV [144-148]. Blocarea acestor molecule reprezintă alte căi 
prin care specialiştii tentează oprirea procesului de metastazare. Dovezi concrete în 
acest sens rezultă, de exemplu, din faptul că administrarea experimentală de peptide 
sintetice similare unei zone din lanţul alfa al lamininei inhibă colonizarea hepatică, 
probabil printr-o competiţie pentru receptorul lamininic [144]. 

Sechestrarea în organele ţintă este dependentă şi de modificările glicoproteinelor 
de suprafaţă celulară sintetizate de către celulele tumorale [149], în cadrul cărora sunt 
incluse galectina 3, membră a familiei de lectine endogene legate de B-galactozidă şi 
sialil-Tn, un carbohidrat asociat mucinei. Sialil-Tn pare a avea rol în adeziunea celulelor 
metastazante la membrana bazală şi în depăşirea supravegherii imunologice [150,151]. 
Metastazele prezintă nivele crescute de galectină 3, comparativ cu tumorile primare, 
expresia sa corelându-se cu stadiile avansate Dukes şi cu reducerea semnificativă a 
supravieţuirii pe termen lung [152-155]. Ca mecanism de acţiune, galectina aderă în 
manieră homotipică la celulele tumorale şi determină creşterea adezivităţii acestora la 
endoteliu [156]. 

 
CONSIDERAŢII FINALE 
Celulele metastatice sunt considerate celule competitive, înalt selecţionate din 

ansamblul populaţiei tumorale prezente la nivelul tumorii primare. Această selecţie 
urmăreşte acele caracteristici de biologie celulară şi moleculară care asigură capacitatea 
de a participa la etapele successive ale cascadei metastazării. Orientarea cercetărilor 
asupra mecanismelor intime, moleculare şi genetice, ale carcinogenezei şi, implicit, ale 
metastazării oferă, prin rezultatele concrete obţinute, nu numai perspectiva înţelegerii 
procesului de transformare a normalului în malign, ci şi a dezvoltării unei terapii ţintite. 

 
Menţiune: acest material a fost parţial susţinut prin fondurile grantului CEEX 

122/2006. 
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