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Potențiali biomarkeri moleculari pentru prognosticul și predicția cancerului de colon 
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Rezumat 
Unul dintre obiectivele cercetãrii medicale actuale este depistarea de noi biomarkeri care sã poatã 
detecta tumorile colonice în stadii timpurii și sã poatã indica cu acuratețe stadiul bolii. Scopul 
studiului nostru a fost identificarea unui panel de biomarkeri specifici pentru debutul și progresia 
cancerul colonic. Am evaluat expresia genicã a unui panel de 10 gene candidat (MMP-1, MMP-3, 
MMP-7, DEFA 1, DEFA-5, DEFA-6, IL-8, CXCL-1, SPP-1, CTHRC-1) prin real time PCR cantitativ pe 
tripleți ai mucoasei colonice (țesut normal, adenom și țesut tumoral) recoltați de la acelașii pacient 
pe parcursul intervenției chirurgicale, pentru un lot de 20 pacienți. Adițional am realizat teste de 
imunohistochimie pentru DEFA1-3 și SPP-1. Am remarcat faptul cã DEFA-5 și DEFA-6 sunt factori 
cheie în formarea adenomului (p<0.05), DEFA-5. MMP-7 are un rol important în tranziția de la stadiul 
benign la cel malign (p<0.01) și apoi în metastazã, fiind un indicator prognostic al transformarii 
tumorale și al potențialului metastatic. IL8, indiferent de stadiul bolii, prezintã un nivel de expresie al 
mARN crescut în adenocarcinoame (p<0.05). nivelul expresiei SPP-1 este corelat cu stadiul tumorii. 
Sugerãm cã nivele crescute de DEFA-5, DEFA-6 (elemente cheie în formarea adenoamelor), MMP-7 
(marker de debut al bolii și progresiei cãtre metastazã), SPP-1 (marker de progresie) și IL-8 ar putea fi 
utilizate în diagnosticul cancerului de colon în stadii timpurii și în evaluarea prognosticului de 
progresie a tumorilor colonice. Dacã nivelele de expresie a DEFA-5 și DEFA-6 sunt scãzute dar nivelele 
MMP-7, SPP-1 și IL-8 sunt crescute, se poate sublinia faptul cã tranziția de la stadiul de adenom la cea 
de adenocarcinom a avut loc. În concluzie, DEFA-5, DEFA-6, MMP-7, IL-8 și SPP-1 alcãtuiesc un panel 
valoros de bio-markeri a cãror detecție poate fi utilizatã în depistarea în stadii timpurii dar și 
evolutive ale bolii cât și pentru prognosticul cancerului colonic.  
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