




OCENA KLINICZNO-MORFOLOGICZNA 
REGIONALNEGO UKŁADU CHŁONNEGO 

WE WCZEŚNIE ZAAWANSOWANYM 
PŁASKONABŁONKOWYM 

RAKU SZYJKI MACICY



Uniwersytet Jagielloński
Collegium Medicum
Wydział Lekarski
Klinika Ginekologii i Onkologii
Katedra Ginekologii i Położnictwa

Kierownik Katedry i Kliniki: Prof, dr hab. med. Antoni Basta 



ROZPRAWY HABILITACYJNE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 
COLLEGIUM MEDICUM

WYDZIAŁ LEKARSKI

KAZIMIERZ PITYŃSKI

OCENA KLINICZNO-MORFOLOGICZNA 
REGIONALNEGO UKŁADU CHŁONNEGO 

WE WCZEŚNIE ZAAWANSOWANYM 
PŁASKONABŁONKOWYM 

RAKU SZYJKI MACICY

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO



RECENZENT WYDAWNICZY

Prof, dr hab. med. Marek Spaczyński, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

PROJEKT OKŁADKI

Dorota Heliasz

REDAKTOR

Dorota Węgierska

KOREKTOR

Władysława Bulsza

SKŁAD I ŁAMANIE

Regina Wojtyłko

© Copyright by Kazimierz Pityński 
Wydanie I, Kraków 2009 
All rights reserved

ISBN 978-83-233-2788-2 

www. wuj. pl

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków 
tel. 012-631-18-81, 012-631 -18-82, fax 012-631 -18-83 
Dystrybucja: ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków 
tel. 012-631-01-97, tel. /fax 012-631-01-98 
tel. kom. 0506-006-674, e-mail: sprzedaz@wuj. pl
Konto: PEKAO SA, nr 80 1240 4722 1111 0000 4856 3325

http://www.wuj.pl
mailto:sprzedaz@wuj.pl


Dziękuję Panu Profesorowi dr. hab. med. Antoniemu Baście 
za okazaną mi życzliwość, cierpliwość i wsparcie. 





SPIS TREŚCI

WYKAZ SKRÓTÓW I TERMINÓW UŻYTYCH W PRACY............................................. 9

WSTĘP.......................................................................................................................................... 11
Epidemiologia i etiologia raka płaskonabłonkowego szyjki macicy............................... 13
Drogi szerzenia się raka płaskonabłonkowego szyjki macicy.......................................... 15
Przegląd współczesnych sposobów leczenia raka płaskonabłonkowego szyjki macicy....  17
Nowe tendencje w leczeniu operacyjnym raka płaskonabłonkowego szyjki macicy....  18
Miejsce limfadenektomii w postępowaniu operacyjnym w raku szyjki macicy............ 19
Czynniki rokownicze w raku płaskonabłonkowym szyjki macicy.................................. 20
Koncepcja węzła wartowniczego......................................................................................... 25
Budowa węzłów chłonnych................................................................................................. 25
Metody stosowane w przedoperacyjnej ocenie węzłów chłonnych w nowotworach....  27
Obrazowanie układu chłonnego i poszukiwanie węzła wartowniczego w nowotworach 
litych...................................................................................................................................... 31
Mikroprzerzuty w węzłach chłonnych i metody ich detekcji........................................... 32
Limfangiogeneza a nowotwory............................................................................................ 36

ZAŁOŻENIA I CEL PRACY.................................................................................................... 47

MATERIAŁ I METODY............................................................................................................ 49
Obrazowanie spływu limfatycznego i poszukiwanie węzłów wartowniczych............... 52
Badania histopatologiczne, immunohistochemiczne i molekularne................................ 53

Ocena węzłów chłonnych wartowniczych.................................................................... 54
Immunohistochemia................................................................................................... 54
RT-PCR...................................................................................................................... 55

Odczyny immunohistochemiczne do oceny ekspresji VEGF-A, VEGF-C i VEGF-D, 
CD34, L YVE-1 i Prox-1................................................................................................. 56

CD34 ......................................................................................................................... 57
Prox-1 iLYVE-1........................................................................................................ 57
VEGF-A, VEGF-C, VEGF-D.................................................................................... 57

Analiza statystyczna.............................................................................................................. 57

WYNIKI....................................................................................................................................... 59
Wyniki obrazowania układu chłonnego i detekcji węzła wartowniczego.......................... 59
Mikroprzerzuty (MiM) w węzłach chłonnych wartowniczych........................................ 60
Wyniki immunohistochemicznych oznaczeń ekspresji czynników wzrostu śródbłonka 
naczyniowego (VEGF)......................................................................................................... 64
Wyniki badań gęstości naczyń limfatycznych (lymph vascular density - LVD)............  69
Analiza przeżycia w grupie kobiet z płaskonabłonkowym rakiem szyjki macicy 
w stopniu zaawansowania IA2-IIA.................................................................................... 76



8

DYSKUSJA................................................................................................................................. 79

WNIOSKI........................................................................................................................................ 101

STRESZCZENIE............................................................................................................................ 103

SUMMARY..................................................................................................................................... 111

PIŚMIENNICTWO......................................................................................................................... 117



WYKAZ SKRÓTÓW I TERMINÓW UŻYTYCH W PRACY

AGO (niem. Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie) - Niemieckie Towarzystwo 
Ginekologii Onkologicznej

CI (ang.  Confidence Interval) - przedział ufności

C1N (ang.  Cervical Intraepithelial Neoplasia) - śródnabłonkowa ncoplazja szyjki macicy

CK cytokeratyna

CT (ang.  Computer Tomography) - tomografia komputerowa

FIGO (ang. International Federation of Gynecology and Obstetrics) - Międzynarodowa Fede
racja Ginekologii i Położnictwa

HEV (ang. High Endothelial Venules) - żyłki o wysokim śródbłonku

FIFV (ang. Human Papilloma Virus) - wirus brodawczaka ludzkiego

LEEP (ang. Large Eleclrosurgical Excision Procedure) - wycięcie dużą pętlą elektryczną 

LVD (ang. Lymph Vascular Density) - gęstość naczyń limfatycznych

LVS1 (ang. Lymph Vascular Space Involvement) - zajęcie przestrzeni limfatyczno-naczynio- 
wych

LYVE-1 (ang. Lymphatic Vessel Endothelial Hyaluronan Receptor-1) - receptor hialuronianu 
w śródbłonku naczyń limfatycznych

MaM makroprzerzut

MASA (ang. Mutant Allele-Specific Amplification) - amplifikacja specyficznych zmutowa
nych allcli

MBq (ang. Megabccquerel) - megabekerel

MHC (ang. Major Histocompatibility Complex) - główny układ zgodności tkankowej

MM mikroprzerzut

MRI (ang. Magnetic Resonance Imaging) - obrazowanie rezonansu magnetycznego 

PET (ang. Positron Emission Tomography) - pozytonowa tomografia komputerowa

Prox-1 (ang. Prospero-related homeobox-1) - jądrowy czynnik transkrypcyjny 

RT-PCR (ang. Revcrsc-Transcriptase-Polymerasc Chain Reaction) - reakcja łańcuchowa poli- 
merazy z odwróconą transkryptazą

SN (ang. Sentinel Node) - węzeł wartowniczy

VEGF-A (ang. Vascular Endothelial Growth Factor A) - czynnik wzrostu śródbłonka naczynio
wego A
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VEGF-B (ang. Vascular Endothelial Growth Factor B) - czynnik wzrostu śródbłonka naczynio
wego B

VEGF-C (ang. Vascular Endothelial Growth Factor C) - czynnik wzrostu śródbłonka naczynio
wego C

VEGF-D (ang. Vascular Endothelial Growth Factor D) - czynnik wzrostu śródbłonka naczynio
wego D

VEGFR-3 (ang. Vascular Endothelial Growth Factor Receptor 3) - receptor czynnika wzrostu 
śródbłonka naczyniowego 3

WR współczynnik ryzyka



WSTĘP

Badania epidemiologiczne wskazują na stały wzrost zachorowań i zgonów z powodu no
wotworów złośliwych. Szacuje się, że w ciągu najbliższych 20 lat zachorowalność na 
nowotwory złośliwe na świecie podwoi się. 70% tych zachorowań dotknie państwa roz
wijające się, do których należy także Polska. Wśród głównych przyczyn takiej tendencji 
wymienia się starzenie się społeczeństw, wzrost ekspozycji na czynniki rakotwórcze i nie
wystarczająco szybkie zmiany niewłaściwych postaw zdrowotnych społeczeństw. Śmier
telność w większości przypadków nowotworów złośliwych litych jest spowodowana nie 
przez pierwotny guz, ale przez jego przerzuty. Istnieje kilka dróg rozprzestrzeniania się 
guzów złośliwych: inwazja w obręb otaczających tkanek, bezpośrednie zasiedlanie jam 
ciała, przerzuty na drodze krwionośnej i limfatycznej. Rola układu limfatycznego w roz
siewie nowotworów znana jest od dawna. Z wieloletnich obserwacji klinicznych wynika, 
że nowotwory złośliwe pochodzenia nabłonkowego przede wszystkim rozprzestrzenia
ją się poprzez układ limfatyczny, natomiast guzy pochodzenia mezenchymalnego częś
ciej wykorzystują do rozsiewu układ krwionośny. Badania kliniczno-patomorfologiczne 
wskazują, że około 80% guzów złośliwych wykorzystuje do rozsiewu układ limfatyczny, 
a w około 20% tych zmian przerzuty tworzą się poprzez krążenie systemowe z pomi
nięciem układu chłonnego. W przeszłości główny nacisk w badaniach nad przerzutami 
kładziono na przerzuty systemowe. Poznano wiele markerów biologicznych i molekular
nych pozwalających lepiej rozumieć przerzutowanie na drodze krwionośnej. Ustalono, że 
nowotworzenie naczyń krwionośnych związane z rozwojem nowotworu jest niezbędne 
do jego dalszego wzrostu powyżej 1-3 mm oraz ma istotny wpływ na przerzutowanie. 
W przeciwieństwie do tego nasilenie badań nad mechanizmem rozsiewu nowotworów na 
drodze limfatycznej było znacznie mniejsze. Różnica w zaawansowaniu badań wynika
ła przede wszystkim z braku specyficznych markerów dla naczyń limfatycznych, które 
pozwalałyby na dokładne różnicowanie naczyń w guzach nowotworowych. Stąd nadal 
powszechny jest pogląd, wypracowany na podstawie obserwacji pochodzących sprzed 
wielu lat, że komórki nowotworowe w sposób pasywny łącznie z limfąprzedostająsię do 
istniejących w sąsiedztwie guza naczyń limfatycznych i poprzez nie docierają do okolicz
nych węzłów chłonnych. W węzłach tych może dochodzić do kumulacji komórek nowo
tworowych i utworzenia przerzutów. Węzły regionalne z kolei mogą tworzyć przyczółek 
dla dalszego rozsiewu do następnych grup węzłów limfatycznych. Ostatecznie komórki 
nowotworowe z układu chłonnego przez przewód piersiowy i przewód limfatyczny pra
wy dostają się do układu żylnego. Zajęcie przez komórki nowotworowe przestrzeni 
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limfatyczno-naczyniowych jest w wielu nowotworach uznawane za niekorzystne co do 
prognozy. Stan węzłów chłonnych jest jednym z podstawowych kryteriów stopniowania 
nowotworów złośliwych oraz jednym z najistotniejszych elementów, na których podsta
wie podejmuje się decyzje terapeutyczne.

Podział dróg przerzutowania nowotworów na krwionośne i limfatyczne, jak wyka
zały bardziej zaawansowane i nowocześniejsze badania, okazuje się jednak dość sztucz
ny i nienaturalny ze względu na obecność wielu wzajemnych połączeń między układem 
limfatycznym i krwionośnym, a rozsiane komórki nowotworowe mogą się przedostawać 
z jednego do drugiego układu na różnych poziomach ich organizacji. Potwierdzono rów
nież, iż przerzuty w węzłach chłonnych pojawiają się prawie niezmiennie w określonej 
kolejności, poczynając od tzw. węzła wartowniczego aż do węzłów następnych, bardziej 
odległych od guza. Przerzuty przeskakujące (skip metastases) z pominięciem węzła 
wartowniczego należą do rzadkości. Obserwacje te nie wpłynęły jednak w zasadniczy 
sposób na zmiany procedur chirurgicznych dotyczących układu chłonnego w wypadku 
leczenia operacyjnego litych nowotworów złośliwych. O ile bowiem nastąpiło zróżnico
wanie w zakresie resekcji tkanek w zależności od rozmiarów guza, o tyle podejście do 
limfadenektomii w zasadzie się nie zmieniło. Nadal w większości nowotworów standar
dowo wykonywana jest radykalna limfadenektomia. Wyjątkami są rak piersi i czerniak 
skóry, gdzie - w określonych sytuacjach klinicznych - coraz powszechniej stosuje się 
biopsję węzła wartowniczego. Procedura ta, oprócz unikania często niepotrzebnego 
usuwania niezajętych przez nowotwór węzłów chłonnych i związanych z tym konse
kwencji, daje możliwość praktycznego zastosowania metod immunohistochemicznych 
i molekularnych do poszukiwania w węzłach chłonnych izolowanych komórek nowo
tworowych i mikroprzerzutów.

Odkrycie markerów specyficznych dla naczyń limfatycznych oraz czynników 
wzrostu śródbłonków limfatycznych spowodowało pod koniec ubiegłego wieku rene
sans badań nad układem limfatycznym, w tym nad jego rolą w rozwoju nowotworu. 
Badania na modelach zwierzęcych oraz niektórych nowotworach u ludzi wykazały ist
nienie w układzie limfatycznym procesu podobnego do neoangiogenezy nowotworowej, 
nazwanego przez analogię limfangiogenezą nowotworową. Czynniki wzrostu, które 
biorą udział w limfangiogenezie, promują w niektórych nowotworach rozsiew komórek 
nowotworowych do węzłów chłonnych i przerzuty odległe. Rozpoczęły się prace, które 
mają na celu wyjaśnienie, czy blokowanie limfangiogenezy może mieć istotny wpływ 
na przerzutowanie nowotworów.

Rak szyjki macicy należy do najczęściej występujących nowotworów u kobiet, 
szczególnie w krajach rozwijających się. Dominującą drogą rozsiewu tego nowotworu, 
zwłaszcza we wczesnych stopniach zaawansowania (IA-IIA), w których można zastoso
wać pierwotne leczenie chirurgicznie jest układ limfatyczny. Jednocześnie w tych właś
nie stopniach zaawansowania w zdecydowanej większości przypadków węzły chłonne 
są wolne od przerzutów nowotworowych w tradycyjnym badaniu histopatologicznym. 
Wprowadzenie badań skriningowych powinno zwiększać wykrywanie stanów przedno- 
wotworowych i wczesnych postaci raka szyjki macicy. Predylekcja raka szyjki do ukła
du limfatycznego oraz pojawienie się nowych możliwości badawczych zachęcają do 
podjęcia ponownych badań nad regionalnym układem chłonnym w tym nowotworze.
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Epidemiologia i etiologia raka płaskonabłonkowego szyjki macicy

Podstawową przyczyną zgonów wśród kobiet do 65. roku życia są nowotwory złośliwe. 
Polska należy do krajów o średniej zachorowalności i wysokiej umieralności na nowo
twory. Średnie roczne tempo wzrostu zachorowalności szacuje się na 0,55% [489].

Standaryzowane współczynniki zachorowań i zgonów na nowotwory narządu płciowe
go w Polsce w 2006 roku wynosiły odpowiednio dla raka piersi 44,2/14,8; raka szyjki maci
cy 11,3/5,6; raka trzonu macicy 13,7/2,2 i raka jajnika 10,8/7,0 [http://85.128.14.124/km/].

Procentowy udział guzów złośliwych kobiecego narządu płciowego wśród wszyst
kich nowotworów złośliwych wynosi w zależności od umiejscowienia odpowiednio: 
szyjka macicy - 7,6%, jajnik - 6,3%, trzon macicy - 6,0%, srom i pochwa - 3,4% [118, 
489]. Rak szyjki macicy jest trzecim pod względem częstości występowania nowotwo
rem złośliwym u kobiet. Wskaźnik względny pięcioletniego przeżycia dla raka szyjki 
macicy to 50,7%, dla raka trzonu macicy - 66,1%, a dla raka jajnika - 35,1% [488].

75% raków szyjki macicy występuje w krajach rozwijających się [488]. Corocznie 
diagnozuje się na świecie prawie 500 000 nowych przypadków tego nowotworu, a 300 
000 kobiet umiera z jego powodu [324].

W Polsce każdego roku rozpoznaje się prawie 4000 nowych przypadków raka 
szyjki macicy, a około 2000 kobiet umiera na tę chorobę. Niestety, po krótkim okre
sie zwiększonej wykrywalności stanów przednowotworowych i wczesnych postaci 
raka szyjki macicy w Polsce, w latach 70. XX wieku, nastąpiło ponowne pogorsze
nie w wykrywalności tych stanów, stąd jedynie 25-30% przypadków raka szyjki 
macicy jest rozpoznawanych we wczesnym stopniu zaawansowania klinicznego (I- 
IIA), w którym radykalne leczenie operacyjne, jak i radioterapia zapewniają około 
80% przeżyć 5-letnich [341]. Zachorowalność i umieralność na raka szyjki macicy 
w Polsce od lat 80. XX wieku utrzymuje się na zbliżonym poziomie [506] (Ryc. 1, 
Ryc. 2).

Rak szyjki macicy rzadko występuje przed 20. rokiem życia. Zachorowalność na 
ten nowotwór wyraźnie wzrasta w grupie wiekowej 25-29 lat i wykazuje szybki wzrost 
wraz z wiekiem, aż do grupy wieku 45-49 lat, w której osiąga wartość najwyższą.

Ryc. 1. Liczba zachorowań i zgonów z powodu raka szyjki macicy w Polsce, w latach 1999-2006

http://85.128.14.124/km/
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Ryc. 2. Standaryzowany współczynnik zachorowalności i zgonów z powodu raka szyjki macicy 
w Polsce, w latach 1999-2006

W przedziale wieku 50-79 lat zachorowalność utrzymuje się na stałym, wysokim pozio
mie, a po 80. roku życia szybko się obniża [487].

Umieralność na raka szyjki macicy wykazuje stopniowy wzrost wraz z wiekiem, 
począwszy od grupy wiekowej 30-34 lata, aż do grupy wiekowej 80-84 lata, w której 
osiąga najwyższy poziom, po czym się obniża.

Czynniki zwiększające ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy można podzie
lić na główne i sprzyjające [506].

Do czynników głównych należą: wiek, infekcja wirusem brodawczaka ludzkiego 
(HPV), wczesne rozpoczęcie życia seksualnego, duża liczba partnerów seksualnych, 
duża liczba porodów, palenie papierosów, niski status socjoekonomiczny, stwierdzona 
wcześniej patologia w badaniu cytologicznym, partnerzy podwyższonego ryzyka (nie- 
monogamiczni, z infekcją HPV).

Czynniki sprzyjające to: wieloletnie stosowanie hormonalnych środków 
antykoncepcyjnych, niewłaściwa dieta, zakażenie HIV, stany zapalne narządu płciowego 
przenoszone drogą płciową, inne niż HPV (np. chlamydia, rzęsistek, wirus opryszczki 
HSV-2). Bardzo ważny w etiologii tego nowotworu jest tzw. czynnik męski, oznacza
jący zwiększone ryzyko zachorowania u kobiet współżyjących z mężczyzną, którego 
poprzednia partnerka seksualna zmarła z powodu raka szyjki macicy.

Model epidemiologiczny infekcji HPV jest podobny do modelu epidemiologicz
nego raka szyjki macicy [28]. Wzrost odsetka infekcji HPV typu 16/18, tj. o wysokim 
potencjale onkogennym, w miarę wzrostu zaawansowania neoplazji szyjki macicy może 
dowodzić udziału głównie tej grupy wirusów w transformacji nowotworowej wielo
warstwowego nabłonka płaskiego. Poznanie genomu HPV pozwoliło na zrozumienie 
aktywności transformacyjnej wirusa. Dzieli się on na trzy regiony funkcjonalne: wczes
ny (E), późny (L) i niekodujący (LCR). Region wczesny składa się z otwartych ramek 
odczytu (ORF) kodujących sekwencję białek El, E2, E4, E5, E6 i E7. Białka te, jako 
pierwsze w cyklu życiowym wirusa, podlegają ekspresji (wyłącznie w komórkach war
stwy podstawnej, przypodstawnej i pośredniej nabłonka), uczestniczą w replikacji wiru
sa (El, E2, E4, E5) oraz aktywują podział komórek gospodarza (E6, E7). Region późny, 
koduje biała strukturalne LI i L2. Podlega on ekspresji w późniejszej fazie cyklu życio
wego wirusa jedynie w komórkach warstwy powierzchownej. Kluczowe znaczenie dla 
transformacji nowotworowej ma prawdopodobnie: utrata funkcji E2 oraz wbudowanie 
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aktywnego transkrypcyjnie DNA HPV do DNA gospodarza. To z kolei wywołuje eks
presję białek kodowanych przez E6 i E7. Białka te wydają się blokować antyonkogenne 
funkcje genu p53 (E6) i genu retinoblastoma (E7).

Pomimo znacznych osiągnięć w poznawaniu przyczyn rozwoju raka szyjki macicy 
oraz wprowadzania nowych metod w jego terapii nowotwór ten nadal pozostaje naj
częściej występującym guzem złośliwym u kobiet w krajach rozwijających się, a wyniki 
jego leczenia nie uległy poprawie w ciągu ostatnich trzydziestu lat. Wynika stąd potrze
ba prowadzenia dalszych badań nad tym nowotworem.

Drogi szerzenia się raka płaskonabłonkowego szyjki macicy

Sposoby rozprzestrzeniania się raka szyjki macicy są najlepiej zbadane spośród wszyst
kich nowotworów żeńskiego narządu płciowego. Rak szyjki macicy, podobnie jak inne 
nowotwory lite, szerzy się przez ciągłość na sąsiadujące z szyjką macicy struktury ana
tomicznie oraz na drodze limfatycznej i krwionośnej.

Wszystkie raki płaskonabłonkowe szyjki macicy rozwijają się z postaci śródna- 
błonkowej, a w dalszej kolejności dochodzi do naciekania zrębu szyjki macicy. Liczne 
obserwacje kliniczne i badania anatomiczne pokazują, że rak płaskonabłonkowy szyjki 
macicy szerzy się przede wszystkim poprzez układ limfatyczny. Plentl i Friedman [362] 
opisali możliwy do przewidzenia sposób przerzutowania raka szyjki macicy stopniowo 
z naczyń surowicówki, przez zrąb szyjki, do kolejnych grup węzłów chłonnych leżących 
w przymaciczu oraz wzdłuż naczyń miednicznych, pararektalnych i paraaortalnych. 
Stwierdzili także możliwość istnienia różnych istotnych wariantów spływu chłonki 
z szyjki macicy i przerzutowania jej nowotworów. Reiffensthul [371], badając anatomię 
układu limfatycznego, wykazał, że chłonka z szyjki macicy spływa przede wszystkim 
do węzłów chłonnych zasłonowych powierzchownych, biodrowych zewnętrznych i bio
drowych wspólnych. Dokładne usunięcie tych węzłów pozwala zidentyfikować wszyst
kie pacjentki z zajętymi węzłami chłonnymi. Jeżeli węzły te są zajęte, to około 50% 
pacjentek ma również przerzuty w innych węzłach miednicy, głównie w przymaciczu, 
a około 14% ma przerzuty do węzłów chłonnych okołoaortalnych.

Anatomowie francuscy Leveuf i Godard [258] wyróżnili jedną główną i dwie po
boczne drogi odpływu chłonki z szyjki macicy. Droga główna towarzyszy tętnicy ma
cicznej, krzyżuje tętnicę pęcherzową dolną, dobrzusznie w stosunku do początku tętnicy 
macicznej, dalej krzyżuje nerw zasłonowy i kończy się w głównym węźle chłonnym 
położonym z jednakową częstością przyśrodkowo, powyżej lub poniżej żyły biodrowej 
zewnętrznej. Pierwsza droga poboczna biegnie równolegle do moczowodu i kończy się 
w węźle zlokalizowanym w miejscu odejścia jednego z odgałęzień tętnicy biodrowej 
wewnętrznej. Druga droga poboczna podąża wzdłuż nerwu podbrzusznego górnego 
i kończy się w węźle położonym blisko żyły biodrowej wspólnej lewej na wysokości 
promontorium. Na przebiegu głównej drogi limfatycznej może znajdować się węzeł 
chłonny pośredni, zlokalizowany w miejscu odejścia tętnicy macicznej lub tętnicy pęp
kowej. Buchsbaum [57] wymienia trzy główne drogi drenażu chłonki z szyjki macicy.
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Ryc. 3. Drogi spływu chłonki z szyjki macicy

Najważniejszy jest kanał limfatyczny kierujący się bocznie do węzłów zasłonowych, 
biodrowych zewnętrznych, biodrowych wewnętrznych i biodrowych wspólnych. Druga 
droga, kanał przedni, kończy się w węzłach biodrowych zewnętrznych. Trzecia droga 
biegnie ku tyłowi i kończy się w węzłach biodrowych wspólnych, krzyżowych i okołoa- 
ortalnych. FIGO (The Figo Committee on Gynecologic Oncology) również wyróżnia trzy 
drogi odpływu chłonki: przedmoczowodową, zamoczowodową i krzyżowo-maciczną, 
które drenują chłonkę z szyjki macicy do pierwszej stacji węzłów chłonnych, tj. węzłów 
przymacicza, zasłonowych, biodrowych wewnętrznych, biodrowych zewnętrznych, bio
drowych wspólnych i przedkrzyżowych [32] (Ryc. 3).

Rak szyjki macicy szerzy się w wielu kierunkach, najczęściej do przymacicza. Sze
rzenie się do przymacicza zachodzi przez ciągłość, w sposób rozproszony bądź przez 
embolizację nowotworową naczyń limfatycznych lub przerzuty do węzłów chłonnych 
przymacicza. Zajęcie węzłów chłonnych przymacicza wydaje się pozbawione jakich
kolwiek reguł i może z równym prawdopodobieństwem dotyczyć tak węzłów zlokali
zowanych tuż przy szyjce macicy, jak i tych leżących blisko ściany miednicy mniejszej. 
W 17,5% przypadków przerzuty w węzłach chłonnych przymacicza dotyczą zarówno 
węzłów przyszyjkowych, jak i położonych bocznie [139]. Sklepienia pochwy mogą być 
zajęte procesem nowotworowym przez ciągłość lub rozproszony rozsiew poprzez na
czynia chłonne leżące pod nabłonkiem pochwy. Mikroskopowe ogniska raka w pochwie 
spotyka się w 9% raków szyjki macicy w I stopniu zaawansowania i w 13% raków w II 
stopniu zaawansowania klinicznego [22]. Naczynia limfatyczne są drogą szerzenia się 
raka szyjki macicy także do mięśniówki trzonu macicy. Winter [484] nie stwierdził hi
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stologicznie naciekania trzonu macicy w żadnym przypadku raka w stopniu I i IIA za
awansowania, natomiast przejście nowotworu na trzon macicy pojawiło się w 5% przy
padków raka w stopniu IIB.

Rak szyjki macicy rzadko przerzutuje do jajników. Częstość przerzutów do jajników 
wynosi od 0,5 do 1,4% przypadków [414]. Tak niskie prawdopodobieństwo przerzutów do 
jajników pozwala na ich pozostawienie u kobiet młodych podczas operacji radykalnej.

Liczba wykrywanych przerzutów do węzłów chłonnych miednicy mniejszej i oko- 
łoaortalnych zależna jest od zakresu operacji i histologicznej procedury badania pre
paratu operacyjnego. Częstość spotykanych przerzutów w tych węzłach rośnie wraz 
z wielkością guza i stopniem zaawansowania klinicznego raka szyjki macicy. Węzły 
okołoaortalne uznawane są za drugą stację przerzutowania tego nowotworu.

Przerzuty na drodze krwionośnej występują z częstością sięgającą 30% przypad
ków [270, 313]. Odległe przerzuty raka szyjki macicy lokalizują się w węzłach okołoa- 
ortalnych, węzłach śródpiersia, płucach, układzie kostnym.

W analizie jedno- i wielowariantowej wykazano, że inwazja naczyń krwionośnych, 
stopień zróżnicowania guza, rozsiany wzrost nowotworu i ilość mitoz są prognostyczny
mi czynnikami ryzyka przerzutów drogą krwionośną. Również starszy wiek kobiet ma 
istotny wpływ na przerzuty poprzez układ krwionośny.

U 70% kobiet ze stwierdzonymi przerzutami na drodze krwionośnej węzły chłonne 
podczas operacji były wolne od przerzutów.

Przegląd współczesnych sposobów leczenia raka płaskonabłonkowego 
szyjki macicy

Proste usunięcie macicy jest metodą z wyboru leczenia raka szyjki macicy w stopniu 
zaawansowania IA1. Alternatywnie u kobiet młodych można wykonać konizację szyjki 
macicy. Jeżeli marginesy stożka konizacyjnego są wolne od nowotworu i nie ma nacie
kania przestrzeni naczyniowo-limfatycznych, wyniki terapeutyczne tych dwóch metod 
chirurgicznych są podobne. W stopniu zaawansowania IA2, IB i IIA wykonuje się rady
kalne usunięcie macicy z limfadenektomiąmiednicznąi usunięciem lub pozostawieniem 
jajników, w zależności od wieku pacjentki. Kobiety z rakiem szyjki macicy w stopniu 
zaawansowania IB i IIA można również leczyć radioterapią, uzyskując wyniki podobne 
do rezultatów metod chirurgicznych. Korzyści wynikające z leczenia chirurgicznego to 
uniknięcie uszkodzeń popromiennych zdrowych narządów, zabezpieczenie przed ewen
tualnym powstaniem nowych nowotworów wynikających z napromieniania (mięsaki) 
i uzyskanie informacji o rzeczywistym zaawansowania nowotworu [119].

Stąd w ostatnim czasie notuje się spadek liczby przypadków wcześnie zaawanso
wanego raka szyjki macicy leczonych tylko radioterapią [324].

Kontrowersje w leczeniu dotyczą raka szyjki macicy w stopniu zaawansowania IB2 
(wielkość guza przekracza 4 cm) i w stopniu IIB.

Rak szyjki macicy o wielkości powyżej 4 cm i kształcie szyjki beczułkowatym 
w I stopniu zaawansowania (IB2) może być leczony tylko radioterapią lub przez wyko
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nanie radykalnej histerektomii z równoczesnym usunięciem węzłów chłonnych mied
nicy mniejszej i pobraniem węzłów okołoaortalnych. Wiele z tych guzów ma zmienny 
zasięg boczny i może zawierać centralnie ogniska hipoksji, co powoduje gorszą odpo
wiedź na radioterapię. Stąd postuluje się indywidualizację postępowania, która może 
obejmować: tylko radykalną histerektomię, tylko radioterapię, radykalną histerektomię 
z uzupełniającą radioterapią pooperacyjną, radioterapię i zewnątrzpowięziowe usunię
cie macicy, radioterapię i jednoczesną chemioterapię z użyciem środków radiouczulają- 
cych, chemioterapię neoadjuwantową i zabieg chirurgiczny z radioterapią lub bez [70, 
120, 305].

Pacjentki z zaawansowanym rakiem szyjki macicy, tj. w stopniu IIB do IV, w więk
szości ośrodków są leczone radioterapią. Ostatnie doniesienia wskazują na lepsze wyniki 
leczenia tak zaawansowanego nowotworu, jeżeli stosuje się chemioradioterapię opartą 
na cisplatynie, która ma dodatkowo właściwości radiouczulające.

Doniesienia dotyczące chirurgicznego leczenia raka szyjki macicy w stopniu IIB są 
nieliczne [147]. Do niedawna przeważały poglądy wywodzące się sprzed ponad osiem
dziesięciu lat, że wyniki leczenia chirurgicznego raka w tym stadium zaawansowania są 
znacznie gorsze w porównaniu z wynikami uzyskanymi po zastosowaniu radioterapii. 
Dodatkowo wskazywano na dużą liczbę powikłań leczenia chirurgicznego takich jak 
krwotoki i uszkodzenia układu moczowego. Wraz z postępem technologicznym liczba 
powikłań chirurgicznych uległa zmniejszeniu, co spowodowało, iż w niektórych ośrod
kach powrócono do operacji radykalnych u kobiet z rakiem szyjki macicy naciekającym 
przymacicza. Również uzyskane wyniki okazały się niegorsze niż przy zastosowaniu 
napromieniania. Stąd operacja radykalna połączona z limfadenektomią stała się rozsąd
ną opcją w postępowaniu w raku w stopniu IIB. Heung-Tat [178] podał, że wyniki lecze
nia chirurgicznego kobiet z rakiem szyjki macicy IIB są porównywalne, a nawet lepsze 
w stosunku do radioterapii. Wykonywane przez doświadczonego chirurga obarczone są 
małą liczbą powikłań. Inną korzyścią leczenia chirurgicznego w tym stadium, na którą 
wskazuje wielu autorów, jest poprawa wyników leczenia, jeżeli usunie się także węzły 
chłonne z przerzutami komórek nowotworowych [79, 155, 206, 223].

Nowe tendencje w leczeniu operacyjnym raka płaskonabłonkowego 
szyjki macicy

Obecnie dominująca strategia leczenia operacyjnego inwazyjnego raka szyjki macicy 
została zaadaptowana z koncepcji chirurgicznego leczenia raka piersi [411]. Jej twór
ca, Halsted [160, 161], ponad 100 lat temu zakładał, iż nowotwór najpierw przerzutuje 
z ogniska pierwotnego do regionalnych węzłów chłonnych, a dopiero później daje prze
rzuty odległe. Wynika z tego konieczność usuwania w bloku ogniska nowotworowego 
wraz z tkanką, którą biegną naczynia chłonne do regionalnych węzłów chłonnych razem 
z regionalnymi węzłami chłonnymi.

Operację radykalną z powodu raka szyjki macicy cechują dwa specyficzne elemen
ty: radykalna limfadenektomia miedniczna i usunięcie przymacicza w bloku z macicą 
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i odpowiednią częścią pochwy. Resekcja przymacicza niesie z sobą największe ryzy
ko powikłań śródoperacyjnych, zarówno wczesnych, jak i późnych [251]. W 1967 roku 
FIGO zdefiniowała radykalną limfadenektomię miedniczą, jako usunięcie co najmniej 20 
węzłów chłonnych miednicznych [115]. Mimo zmian, do jakich doszło w podejściu tera
peutycznym do raka piersi i prac Pivera, Rutledge’a i Smitha [360] sprzed ponad ćwierć 
wieku, którzy wyróżnili pięć klas operacji radykalnych raka szyjki macicy, odnosząc 
zakres operacji do zaawansowania choroby, zabieg sposobem Wertheima-Meigsa (klasa 
III według Pivera, Rutledge’a, Smitha) pozostaje dominujący w leczeniu wcześnie za
awansowanego raka szyjki macicy. W ostatnim okresie pojawiły się tendencje zarówno 
do poszerzania, jak i ograniczania zakresu operacji w takim stopniu zaawansowania raka 
szyjki macicy. Postulowane jest poszerzanie limfadenektomii o węzły chłonne okołoa- 
ortalne [39, 223, 298]. Pojawiły się również doniesienia o celowości określania stop
nia zaawansowania chirurgicznego nowotworu metodą tradycyjną lub laparoskopową 
w przypadkach, które do tej pory dyskwalifikowano z zabiegu operacyjnego z powodu 
ich dużego zaawansowania [79, 143, 176].

Równolegle toczy się debata nad ograniczaniem zakresu operacji radykalnej w raku 
szyjki macicy w stopniu I-IIA [277, 297, 380, 397, 413]. Landoni i wsp. [248] przedsta
wili badanie randomizowane, z którego wynika, że umiarkowanie rozszerzona histerekto- 
mia (klasa II według Pivera, Rutledge’a, Smitha) jest tak samo skuteczna jak histerekto- 
mia radykalna sposobem Wertheima-Meigsa w leczeniu raka szyjki w stadium IB1-IIA. 
Radykalne usunięcie szyjki macicy wraz z przymaciczem i limfadenektomią miedniczną 
jest nową, alternatywną metodą dla młodych kobiet z rakiem szyjki macicy w stopniu IA 
i IB1 o średnicy do 2 cm, pozwalającą zachować zdolność rodzenia dzieci.

Udaną próbą zmniejszenia śmiertelności z powodu raka szyjki macicy wydaje się 
wprowadzenie, jako standardu, chemioterapii neoadj u wantowej połączonej z napromie
nianiem miednicy mniejszej do leczenia dużych i zaawansowanych przypadków raka 
szyjki macicy [37, 225].

Miejsce limfadenektomii w postępowaniu operacyjnym 
w raku szyjki macicy

Stan regionalnych węzłów chłonnych jest jednym z najistotniejszych czynników progno
stycznych w nowotworach litych. Stąd usuwanie węzłów jest jedną z głównych części 
chirurgicznego leczenia nowotworów złośliwych żeńskiego narządu płciowego. Lim- 
fadenektomia uznawana jest tradycyjnie za jedną z najważniejszych części operacji 
radykalnych w raku szyjki i raku sromu. Jest również niezbędna do ustalenia stopnia 
zaawansowania nowotworów jajnika i endometrium.

Rak szyjki macicy szerzy się głównie przez system limfatyczny do węzłów chłon
nych miednicznych i okołoaortalnych. Odpowiedź na pytanie, czy koncepcja radykalności 
operacji w raku szyjki macicy obejmuje limfadenektomię miedniczną i/lub okołoaortal- 
ną pozostaje nadał kwestią otwartą. Chirurgiczne usunięcie tych węzłów jest najlepszym 
sposobem ustalenia ich stanu w raku szyjki macicy. Niektórzy, po stwierdzeniu zajęcia 
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węzłów chłonnych podczas zabiegu operacyjnego we wczesnym raku szyjki macicy, od
stępują od leczenia operacyjnego i stosują radioterapię [47, 365]. Nie przeprowadzono 
do tej pory badań randomizowanych, wskazujących, że limfadenektomia poprawia prze- 
żywalność w raku szyjki macicy [66]. Navratil [322] zaobserwował w swoim materiale 
klinicznym, że radykalna histerektomia przezpochwowa bez limfadenektomii daje takie 
same wyniki jak operacja brzuszna z limfadenektomią. Jednak dowody pośrednie wska
zują, że usunięcie powiększonych węzłów chłonnych z przerzutami jest korzystniejsze 
dla wyników leczenia niż ich pozostawienie [79, 155, 304]. Usunięcie takich węzłów 
zwiększa szanse przeżycia po zastosowaniu radioterapii pooperacyjnej, bo ilość dawki 
wymaganej do eliminacji przerzutów jest bezpośrednio związana z ich objętością [226, 
364, 415]. Większość operatorów łączy radykalne usunięcie macicy z limfadenektomią 
miedniczną, a w przypadku, gdy guz przekracza 40% objętości szyjki macicy, także 
z limfadenektomią okołoaortalną [64].

Radykalne usunięcie macicy połączone z radykalną limfadenektomią miedniczną 
i w wybranych przypadkach z usunięciem węzłów chłonnych okołoaortalnych może 
prowadzić do zwiększenia odsetka powikłań zarówno śród-, jak i pooperacyjnych. Czę
stość powikłań śródoperacyjnych jest szacowana na 0-16% [82]. Należą do nich zgony 
śródoperacyjne, krwotoki spowodowane uszkodzeniem dużych naczyń żylnych i tętni
czych, splotów naczyniowych oraz uszkodzenia narządów sąsiednich. Tylko sama limfa
denektomia radykalna w związku z sąsiedztwem dużych naczyń wydłuża czas zabiegu, 
zwiększa utratę krwi i naraża pacjentkę na uszkodzenie naczyń i nerwów. Po operacji 
radykalnej i usunięciu węzłów chłonnych istnieje ryzyko niedrożności jelit, infekcji, 
obrzęku limfatycznego kończyn dolnych (5%), szczególnie jeżeli pacjentka była nastę- 
powo napromieniana, tworzenia się torbieli limfatycznych (2-5%) i dysfunkcji układu 
moczowego. Aby zminimalizować możliwość tych powikłań, Höckel [185] oraz Höc
kel i wsp. [184] zaproponowali wprowadzenie liposukcji do operacji radykalnych oraz, 
opierając się na badaniach rozwojowych macicy, całkowitą mezometrektomię zamiast 
całkowitej parametrektomii.

Czynniki rokownicze w raku płaskonabłonkowym szyjki macicy

W wyniku licznych badań, przede wszystkim klinicznych, wyróżniono wiele czynników 
prognostycznych dla chorych z rakiem płaskonabłonkowym szyjki macicy. Nie wszyst
kie z wymienionych poniżej są powszechnie akceptowane.

Wiek

Do 1990 roku wpływ młodego wieku pacjentki na prognozę w raku płaskonabłonko
wym szyjki macicy był nieznany. Retrospektywne analizy opublikowane po tym okresie 
wydają się wskazywać, że rak ten u kobiet młodych jest związany z gorszą prognozą 
przeżycia pięcioletniego [136, 273].
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Stan ogólny

Zły stan ogólny, niedokrwistość, stany gorączkowe i utrata masy ciała w czasie terapii 
wykazują negatywną korelację z wynikami leczenia.

Wskaźnik Pondérala

Przeżywalność u kobiet drobnych i niskich (o wysokim wskaźniku Pondérala) jest gor
sza niż u kobiet wysokich i otyłych (niski wskaźnik Pondérala), niezależnie od typu hi
stologicznego guza [119].

Wielkość guza

Badanie usuniętej radykalnie macicy pozwala zmierzyć objętość guza, zaawansowanie 
zmiany w kanale szyjki, stan przymacicz i marginesy operacyjne. Wszystkie te parame
try są niezależnymi czynnikami prognostycznymi wznowy po leczeniu i pięcioletniego 
przeżycia [17]. Werner-Wąsik iwsp. [475] sugerują, aby wielkość guza i zakres zajęcia 
przymacicz włączyć do stopniowania raka szyjki macicy. W związku ze stwierdzoną ko
relacją między rozmiarami guza w momencie rozpoznania a przeżywalnością, w 1995 
roku ukazała się nowa klasyfikacja według FIGO, w której po raz pierwszy stopień IB 
podzielono na dwie podgrupy w zależności od rozmiarów guza [85]. Kawagoe i wsp. 
[219], badając korelację pomiędzy wielkością guza i prognozą u pacjentek z rakiem szyjki 
macicy w stopniu IB i II, wykazali w analizie wielowariantowej, że wielkość guza bada
na w dwóch wymiarach i zajęcie węzłów chłonnych są niezależnymi czynnikami progno
stycznymi. Parametry te są całkowicie niezależne od rodzaju zastosowanej terapii [148].

Stopień zróżnicowania (grade)

Panuje opinia, że w przeciwieństwie do innych ludzkich nowotworów nabłonkowych 
stopień zróżnicowania guza ma niewielkie lub żadne znaczenie prognostyczne w raku 
płaskonabłonkowym szyjki macicy [423]. Przeciwny pogląd prezentuje Chung i wsp. 
[77]. Ich zdaniem, zróżnicowanie histologiczne nowotworu jest istotnym dodatkowym 
wskaźnikiem do klinicznej oceny raka szyjki macicy. Kristensen i wsp. [236], badając 
wielkość guza, głębokość naciekania podścieliska oraz zróżnicowanie guza w miejscach 
naciekania, stwierdzili, że te trzy parametry są głównymi wyznacznikami prognozy 
w stadium IB raka szyjki macicy.

Reakcja podścieliska

Davidson iwsp. [101] badali obecność rnRNA metaloproteinaz-2 (MMP-2) oraz jej 
inhibitora (TIMP-2) w podścielisku i komórkach guza i stwierdzili w analizie wielowa
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riantowej, że ekspresja MMP-2 jest niezależnym obok wieku i zaawansowania choroby 
czynnikiem prognostycznym w raku płaskonabłonkowym szyjki macicy.

Naciek z komórek immunokompetentnych

Hausumi i wsp. [166] opisali specyficzną postać raka płaskonabłonkowego szyjki maci
cy, zwaną rakiem ograniczonym naciekiem limfocytamym. Pacjentki z tym typem no
wotworu miały lepszą prognozę w porównaniu z innymi postaciami nowotworu w tym 
samym stopniu zaawansowania. Niektóre badania zwracają uwagę na naciekanie pod- 
ścieliska nowotworu przez eozynofile, jako znak miejscowej reakcji gospodarza [41, 
350]. Wyniki tych badań wskazują, że eozynofilia przynajmniej średniego stopnia jest 
związana z poprawą przeżycia w stadium IB raka. Podobna sytuacja dotyczy obecności 
komórek Langerhanasa w przestrzeniach pomiędzy komórkami nowotworu [316].

W analizie wielowariantowej zapalna reakcja podścieliska jest, według Kainza 
i wsp. (212), niezależnym czynnikiem prognostycznym. Bethwaite i wsp. [40] badali 
znaczenie nacieku guza oraz jego podścieliska przez komórki T i komórki dendrytyczne, 
S-100 pozytywne. Pięcioletnie przeżycie w przypadku obecności tych ostatnich komó
rek w nacieku był wyraźnie wyższy w porównaniu z przypadkami bez ich obecności. 
Podobna zależność, statystycznie istotna, występowała, gdy guz naciekały limfocyty 
CD3 - pozytywne.

Reakcja węzłów chłonnych

Zmiany w obrębie węzłów chłonnych, jako reakcja na istnienie nowotworu, zosta
ły zauważone we wczesnych latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Jednak dopiero 
niedawne badania immunohistochemiczne i ultrastrukturalne pokazują na zróżnicowa
ne reakcje zachodzące w węzłach chłonnych, do których spływa chłonka z raka szyjki 
macicy [442]. Należą do nich: zmniejszenie całkowitej liczby limfocytów T, wysoka 
zawartość limfocytów B, plazmoblastów i plazmocytów mogących produkować prze
ciwciała blokujące cytotoksyczne limfocyty T, zmniejszenie liczby wolnych fagocytów 
i redukcja aktywności fagocytamej makrofagów w zatokach węzła, wysoka aktywność 
komórek dendrytycznych retikulum, redukcja obszaru żyłek postkapilamych i przez to 
upośledzenie recyrkulacji limfocytów.

Morfologiczne reakcje zachodzące w węzłach chłonnych będą z pewnością tema
tem wielu studiów wraz z powstawaniem nowych metod badawczych.

Zajęcie przestrzeni limfatyczno-naczyniowych (LVSI)

Naciekanie przestrzeni limfatyczno-naczyniowych od wielu lat zostało zaakceptowane 
jako istotny i niekorzystny czynnik rokowniczy we wszystkich histologicznych podty- 
pach raka szyjki macicy [17]. Creasman i Kohler [84] dokonali przeglądu piśmienni
ctwa, używając Medline i dostępniej literatury, aby ustalić, czy LVSI jest niezależnym 
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czynnikiem prognostycznym w analizie wielowariantowej przeżycia kobiet, u których 
wykonano radykalną histerektomię i miedniczną limfadenektomię. Jedynie w 12% ana
lizowanego piśmiennictwa LVIS został uznany za niezależny czynnik prognostyczny.

Szerzenie się nowotworu na trzon macicy

Perez i wsp. [354] w badaniu prospektywnym wykazali, że inwazja podścieliska błony 
śluzowej macicy wiąże się z niższym wskaźnikiem przeżyć trzyletnich i pięcioletnich. 
Autorzy ci sugerują włączenie inwazji podścieliska endometrium do stopniowania raka 
szyjki macicy i zalecają rutynowe poszerzanie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie jamy 
macicy w procedurze diagnostycznej tego nowotworu.

Smutek i wsp. [424] zaobserwowali taką samą prognozę w przypadku naciekania 
podścieliska endometrium i inwazji mniej niż 1/2 grubości miometrium, jak w przypad
ku zajęcia przez nowotwór tylko samej szyjki. Natomiast pięcioletnia przeżywalność 
była istotnie niższa, gdy głębokość inwazji przekraczała 1/2 grubości mięśnia macicy 
i rak szerzył się na trzon i dno macicy.

Stereologiczne pomiary objętości

Yorukóglu i wsp. [501] zaproponowali procentową formułę określania objętości zmiany 
nowotworowej technikami stereologicznymi. Wyniki ich badań wskazują że metoda ta po
zwala na dokładne obliczenie objętości nowotworu, jednak ocena wyników leczenia w za
leżności od oznaczonej tym sposobem objętości wymaga dalszych badań klinicznych.

Angiogeneza

Zaobserwowano wzrost gęstości mikrounaczynienia wraz z progresją śródnabłonkowej 
neoplazji szyjki macicy do microcarcinoma i klinicznego raka szyjki macicy, co sugeruje, 
że neowaskularyzacja jest konieczna, aby CIN 3 przekształcił się w raka inwazyjnego [2, 
313]. Zwiększona gęstość unaczynienia nie zależała od intensywności odczynu zapalnego 
i zwiększonej liczby makrofagów w raku płaskonabłonkowym [100]. Bremer i wsp. (53) 
stwierdzili, że w raku płaskonabłonkowym szyjki macicy w stopniu IB-IIA gęstość una
czynienia była niezależnym czynnikiem prognostycznym, a wzrost gęstości naczyń wiązał 
się ze wzrostem ryzyka zgonu niezależnie od stanu węzłów chłonnych miednicy mniej
szej. Większość badających problem angiogenzy jest zgodna co do tego, że wzrost gęstości 
unaczynienia zmniejsza przeżycie i jest niekorzystnym czynnikiem prognostycznym. Od
miennego zdania są Davidson (100) i Rutgers [382], którzy nie znaleźli korelacji między 
przeżyciem a gęstością unaczynienia. Natomiast Kainz i wsp. [213] podali, że pacjentki 
z niską gęstością unaczynienia miały znamiennie większe prawdopodobieństwo nawrotu 
choroby po pięciu latach w porównaniu z kobietami, których guzy wykazywały dużą gę
stość unaczynienia. W żadnym z badań nie zaobserwowano korelacji między angiogenezą 
a stanem węzłów chłonnych, zajęciem przymacicz i głębokością naciekania guza.
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Stan węzłów chłonnych

Przerzuty do węzłów chłonnych miednicznych i okołoaortalnych mają istotnie nega
tywny wpływ na przeżycie u pacjentek z wczesnym i zaawansowanym rakiem płasko- 
nabłonkowym szyjki macicy. Częstość przerzutów bezpośrednio koreluje ze stopniem 
zaawansowania raka i wiąże się z głębokością naciekania we wczesnych stadiach nowo
tworu, a objętością guza w bardziej zaawansowanym stadium.

Częstość przerzutów w węzłach przymacicza w stopniu zawansowania IB-IIB 
wynosi 14% dla stopnia IB i 26% w stadium IIB [61]. Zajęcie przymacicz zwiększa 
prawdopodobieństwo przerzutów do węzłów miednicznych o 63-76% i jest jeszcze 
wyższe, gdy występują przerzuty w węzłach chłonnych przymacicza [65]. Samo zaję
cie przymacicza, bez przerzutów w węzłach chłonnych miednicy, ma mały wpływ na 
5-letnie przeżycie. Natomiast zajęcie przymacicz i przerzuty w węzłach miednicznych 
zmniejszają 5-letnie przeżycie o około 50% [62].

Średnia częstość występowania pozytywnych węzłów miednicznych kształtuje się 
następująco: IA1 - 0,4%; IA2 - 10%; IB - 16%; IIA - 35%; IIB - 25%; IIIB - 45%, IV 
A - 61%. 92% przerzutów jest zlokalizowanych w węzłach zasłonowych, biodrowych 
zewnętrznych, biodrowych wewnętrznych i biodrowych wspólnych [387]. Przerzuty izo
lowane nie są częste, występują tylko w 4% przypadków i najczęściej (69%) lokalizują 
się w okolicy zasłonowej [387]. Zajęcie węzłów udowych głębokich i przedkrzyżowych 
zanotowano w 1,9% przypadków. Obecność pozytywnych węzłów chłonnych miednicz
nych niesie 26% ryzyko zajęcia węzłów okołoaortalnych [298]. Występowanie izolowa
nych przerzutów w węzłach chłonnych okołoaortalnych wynosi 1-1,6% przypadków 
wczesnego raka szyjki macicy. Obserwuje się je, gdy guz jest większy niż 3 cm (65). 
Gdy średnica guza jest równa lub większa niż 4 cm, izolowane przerzuty okołoaortal- 
ne występują w 15% przypadków [298]. W stopniu IB obecność przerzutów w węzłach 
chłonnych miednicznych zmniejsza przeżycie o około 32%. Wpływ na przeżycie zależy 
przede wszystkim od ilości, wielkości, położenia i możliwości resekcji węzłów [278].

W większości badań odnotowano bezpośredni, negatywny związek między licz
bą pozytywnych węzłów chłonnych a przeżyciem [65, 195, 387]. Tylko Metcalf i wsp. 
[295] nie zauważyli różnic w przeżyciu pomiędzy pacjentkami z zajęciem jednego lub 
więcej węzłów chłonnych. W większości badań pacjentki z jednostronnym zajęciem wę
złów chłonnych mają lepszą prognozę w stosunku do kobiet z obustronnymi dodatnimi 
węzłami chłonnymi. Różnice są wyraźnie widoczne, jeżeli zajęta jest więcej niż jedna 
grupa węzłów chłonnych z obecnością przerzutów w wielu węzłach [278]. Lokalizacja 
dodatnich węzłów chłonnych nie ma wyraźnego wpływu na przeżycia [65, 295]. Nato
miast według Sakuragi i wsp. [387] przerzuty w węzłach chłonnych biodrowych wspól
nych gorzej rokują niż o innej lokalizacji w miednicy, a rokowanie jest podobne jak dla 
przerzutów w węzłach okołoaortalnych.

FIGO Committee on Gynecologic Oncology w publikacji wydanej w 2000 roku na 
temat klasyfikacji i praktycznych wytycznych postępowania w rakach ginekologicznych 
wśród głównych czynników prognostycznych raka szyjki macicy wymienia: stopień za
awansowania, objętość guza, rozsiew limfatyczno-naczyniowy i w mniejszym stopniu 
typ histologiczny i stopień zróżnicowania [324].
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Koncepcja węzła wartowniczego

Większość ludzkich nowotworów nabłonkowych na różnych etapach swojego rozwoju prze- 
rzutuje do węzłów chłonnych. W wielu przypadkach obecność komórek nowotworowych 
w węzłach chłonnych jest często pierwszym sygnałem uogólnienia się choroby [55].

Najnowsze badania nad mechanizmem przerzutowania nowotworów wskazują, że 
tworzenie się przerzutów nie jest tylko przypadkowym, ale wysoce selektywnym pro
cesem, regulowanym przez wiele skomplikowanych mechanizmów, a przerzuty do wę
złów chłonnych mogą być przyczółkiem dalszego rozsiewu guza [116, 421]. Stąd stan 
węzłów chłonnych jest dla wielu nowotworów elementem stopniowania i prognozowa
nia przebiegu choroby.

Budowa węzłów chłonnych

Węzły chłonne są ułożone zgodnie z kierunkiem spływu chłonki transportowanej przez na
czynia zbiorcze. U ludzi występuje około 800 węzłów chłonnych, z których około 300 znaj
duje się w obrębie głowy i szyi. Prawidłowe węzły chłonne mają kształt okrągły lub ner- 
kowaty i średnicę od 1 do 10 mm [433]. W stosunku do węzła chłonnego naczynia chłonne 
dzielą się na doprowadzające i odprowadzające. Ludwig [266] stwierdził pięć możliwych 
wariantów relacji między naczyniami doprowadzającymi, odprowadzającymi a węzłami 
chłonnymi. Niektóre naczynia limfatycznie całkowicie lub częściowo omijają węzły chłon
ne. Połączenia limfatyczno-żylne istnieją zarówno na poziomie naczyń przed węzłem, na
czyń doprowadzających węzła, jak też naczyń odprowadzających. Umożliwia to komór
kom, antygenom i płynowi bezpośredni dostęp do układu krążenia z pominięciem węzłów

Ryc. 4. Węzeł chłonny - schemat budowy
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chłonnych. W każdym węźle znajduje się wnęka, z której wychodzi jedno lub dwa naczynia 
odprowadzające i przez którą docierają do węzła zaopatrujące naczynia krwionośne.

Węzeł chłonny otoczony jest łącznotkankową torebką, wnikającą do jego wnętrza 
w postaci beleczek promienistych. Zrąb węzła ściśle się łączy z tymi beleczkami. Gę
stość zrębu nie jest jednolita. W pobliżu torebki i wzdłuż beleczek promienistych utka
nie zrębu jest rzadkie i tworzy odpowiednio zatoki brzeżne i zatoki promieniste. Zatoki 
te są zbudowane z siateczki, która spełnia funkcję substancji międzykomórkowej, za
trzymując komórki transportujące antygen, komórki nowotworowe, czynniki infekcyj
ne. Zatoki promieniste łączą się z sobą w pobliżu wnęki i przechodzą w naczynia odpro
wadzające. Zatoki są strukturami prowadzącymi chłonkę z naczyń doprowadzających 
przez węzeł chłonny do naczyń odprowadzających. Naczynia doprowadzające drenują 
chłonkę do zatok brzeżnych, które tylko częściowo wyścielone są przez komórki en- 
dotelium. Pozostała część zatok węzła, pozbawiona endotelium, wyścielona jest przez 
makrofagi, inaczej histiocyty zatok [128] (Ryc. 4).

Dodatkowo znajdują się tu również małe limfocyty. Makrofagi pełnią istotną funk
cję fagocytującą oraz mogą odgrywać rolę komórek prezentujących antygen.

Zrąb węzła budują komórki śródbłonkowe, makrofagi, komórki dendrytyczne, ko
mórki splatające oraz miąższ, czyli parenchyma. Dzieli się on na część korową i rdzenną. 
Beleczki łącznotkankowe wyodrębniają w części korowej nisze, w których znajdują się 
charakterystyczne grudki chłonne z centrami rozmnażania. Poniżej nisz, bez wyraźnej 
granicy morfologicznej, leży strefa przykorowa, zasiedlona głównie przez limfocyty T. 
Strefa ta należy do części korowej węzła. W części rdzennej, gdzie liczba limfocytów 
jest wyraźnie mniejsza, komórki te tworzą pasma rdzenne. Krążenie krwi w węźle lim- 
fatycznym jest całkowicie oddzielone od krążenia limfy.

W węzłach chłonnych, w strefie przykorowej, wykryto specyficzne żyłki poza- 
włośniczkowe, cechujące się szczególnie wysokim nabłonkiem (HEV- High Endothe
lial Venules). Spełniają one kluczową rolę w recyrkulacji, dystrybucji i tzw. zjawisku 
homingu limfocytów w różnych narządach limfoidalnych. W procesie tym uczestniczą 
specyficzne receptory na powierzchni limfocytów (homing receptor), które łączą się 
z ligandami na powierzchni komórek śródbłonkowych, tzw. adresynami.

Limfa wpływa do części korowej zawierającej centra germinalne, a stąd do zatok 
części rdzennej, które następnie łączą się, tworząc kanały limfatyczne, a po ich połącze
niu powstają naczynia eferentne opuszczające węzeł przez jego wnękę. Komórki płynu 
limfatycznego i obce antygeny mogą bezpośrednio docierać do centrów germinalnych 
za pośrednictwem tętnic i żył węzła chłonnego [129]. Limfocyty zlokalizowane w rdze
niu i centrach germinalnych wnikają do węzła przez gałęzie tętnicze węzła chłonnego 
i opuszczają go przez żyły i naczynia limfatyczne w zależności od dynamiki ich krąże
nia. Istnieje wiele możliwości powrotu limfy do układu krążenia z pominięciem węzła 
chłonnego, co wskazuje na jego niezbyt efektywną rolę w filtrowaniu limfy. Komórki 
mogą także aktywnie migrować przez łączenie się z molekułami adhezyjnymi oraz 
chemotaksję [205]. Pojawienie się komórek nowotworowych we wnęce węzła może 
wynikać z ich obecności w naczyniach krwionośnych i taki sposób przerzutowania do 
węzłów dotyczy przede wszystkim dużych guzów nowotworowych z obfitym unaczy- 
nieniem krwionośnym. Podstawową drogą przerzutów do węzłów sąaferentne naczynia 
limfatyczne już istniejące lub utworzone na nowo kapilary chłonne. Potwierdzeniem 
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tego jest obserwacja, że mikroprzerzuty pojawiają się początkowo w podtorebkowych 
zatokach węzła.

Węzły chłonne kontrolują i oczyszczają chłonkę przesączającą się przez ich zatoki, są 
miejscem powstawania i namnażania nowych pokoleń limfocytów oraz powstają w nich 
odczyny immunologiczne [433]. Spowolnienie przepływu chłonki w węźle stanowi idealny 
inkubator proliferacji nie tylko białych ciałek krwi, lecz także komórek nowotworowych.

Metody stosowane w przedoperacyjnej ocenie węzłów chłonnych 
w nowotworach

Istnieje wiele metod, które mają na celu ustalenie, czy doszło do zajęcia węzłów chłon
nych przez komórki nowotworowe.

Ocena kliniczna węzłów chłonnych jest możliwa w przypadku powierzchownie po
łożonych, dostępnych do badania węzłów chłonnych. W przypadku narządu płciowego 
dotyczy to węzłów pachwinowych, podkolanowych, pachowych, nadobojczykowych, 
szyjnych, karkowych. W radiogramie klatki piersiowej wykonywanym rutynowo przed 
zabiegiem operacyjnym możliwa jest ocena węzłów chłonnych klatki piersiowej. Węzły 
chłonne pachwinowe są najbardziej dostępne do badania w przypadku schorzeń narządu 
płciowego. Ich stan jest związany z procesem nowotworowym na sromie, w pochwie, 
jajniku i macicy. Wyczuwane palpacyjnie węzły tej okolicy dotyczą około 50% zdrowej 
populacji, tak więc, ich powiększenie nie jest objawem swoistym. Jednak wielkość, kon
systencja i stosunek do otoczenia, a zwłaszcza tworzenie pakietu, mogą być wyrazem 
obecności przerzutów nowotworowych w ich obrębie, pochodzących najczęściej ze sro
mu, okolicy pośladków, szczeliny odbytu i pochwy. W raku szyjki macicy przerzuty do 
węzłów pachwinowych występują do 7% wszystkich przypadków [174].

Limfografia

Limfografia z podaniem kontrastu pod skórę strony grzbietowej stóp była używana bar
dzo powszechnie w ocenie układu limfatycznego narządu płciowego w latach 60. ubie
głego wieku, przede wszystkim do oceny węzłów chłonnych miednicy mniejszej w raku 
szyjki macicy i raku błony śluzowej macicy przed zastosowaniem pierwotnej radiote
rapii. Ze względu na dużą liczbę wyników fałszywie pozytywnych odstąpiono od jej 
wykonywania [56, 352, 359].

Tomografia komputerowa (CT)

W połowie lat 70. XX wieku tomografia komputerowa (CT) z biopsją cienkoigłową stała 
się metodą alternatywną dla limfografii w ocenie węzłów chłonnych. Feigen i wsp. [113] 
donieśli o wysokiej czułości i dokładności CT przy minimalnie mniejszej specyficzności 
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w stosunku do limfografii w ocenie miednicznych i okołoaortalnych węzłów chłonnych 
we wczesnych stadiach raka szyjki macicy. Ostatnie badania Grupy Ginekologii Onkolo
gicznej (GOG) ustaliły czułość CT w wykrywaniu węzłów z przerzutami na 34% [172].

Tomografia rezonansu magnetycznego (MRI)

Nowy etap w stopniowaniu nowotworów otworzyło wprowadzenie tomografii rezo
nansu magnetycznego. Uwzględnia ona badanie miednicy mniejszej w sekwencji Tl- 
oraz T2-zależnej w dwóch projekcjach z podaniem środka kontrastującego. Do tej pory 
opublikowano wiele prac określających przydatność MRI w ocenie zaawansowania raka 
szyjki macicy, endometrium i raka sromu. Oprócz ustalenia objętości zmiany i naciekania 
przez nowotwór sąsiedztwa oznaczany jest także stan węzłów chłonnych regionalnych. 
Metoda ta ma duże zastosowanie przed podjęciem decyzji terapeutycznej o przepro
wadzeniu zabiegu operacyjnego lub radio- czy chemioterapii [271, 494]. MRI cechu
je wysoka specyficzność w odniesieniu do oceny zasięgu procesu nowotworowego, co 
w przypadku raka szyjki i jego klasyfikacji klinicznej znajduje praktyczne zastosowanie 
przed zabiegiem operacyjnym, szczególnie w kwalifikacji do zabiegów oszczędzających. 
Czułość i specyficzność oceny węzłów chłonnych pod kątem przerzutów są podobne i wy
noszą około 62,2% [224]. Pojawiło się doniesienie o dużej wartości MRI z nowym kon
trastem Combidex w ustaleniu przerzutów do węzłów chłonnych w raku sutka i prostaty. 
Na przerzut do węzła chłonnego miała wskazywać różnica w absorpcji kontrastu. Specy
ficzność tej metody w tych nowotworach wyniosła 93%, a czułość 92% [163].

Ultrasonografia

Ultrasonografia w czasie rzeczywistym, zarówno przez powłoki brzuszne oraz przez 
pochwę i odbytnicę, pozwala na ocenę wielkości węzłów chłonnych, echogenności ich 
struktury, obrysów i kształtu zatoki. Metoda ta ma zastosowanie przy badaniu węzłów 
pachwinowych, miednicznych i okołoaortalnych, a także do określenia wielkości guza 
i naciekania sąsiedztwa. Możliwa jest także ocena zaawansowania zmiany pierwotnej 
[241, 307]. Specyficzność ultrasonografii w ocenie węzłów zaotrzewnowych wynosi 
około 18,5% [241].

Ultrasonografia 3D znalazła zastosowanie w wykrywaniu i ocenie nowotworów 
narządu płciowego. W raku endometrium metoda ta umożliwia ocenę przechodzenia 
nowotworu na narządy sąsiednie, w raku szyjki macicy pozwala określić objętość guza, 
która może być niezależnym czynnikiem prognostycznym w tym nowotworze. Istotna 
jest także możliwość obserwacji angiogenezy w guzie nowotworowym [323].

Nowością w ocenie węzłów chłonnych w onkologii ginekologicznej jest ultra
sonografia laparoskopowa, w której możliwy jest kontakt z ocenianymi strukturami 
i w związku z tym uniknięcie ech, utrudniających interpretację badania. Wyniki wskazu
ją na jej wysoką specyficzność w wykrywaniu przerzutów w węzłach chłonnych w raku 
szyjki macicy, endometrium i sromu (specyficzność 91%, czułość 100%) [76].
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Tomografia emisji pozytonowej (PET)

Metoda ta, stosowana pierwotnie w badaniach naukowych, znalazła następnie zastoso
wanie w klinice nowotworów litych, początkowo w ocenie przerzutów raka gruczołu 
piersiowego do węzłów chłonnych pachowych [7]. W raku szyjki macicy PET wykazała 
się 75% czułością i 92% specyficznością w ocenie przerzutów do węzłów okołoaortal- 
nych i miednicznych [149, 379].

Żadna ze stosowanych obecnie nieinwazyjnych technik obrazowych nie daje - jak 
do tej pory - zadowalającej czułości i specyficzności w detekcji przerzutów do węzłów 
chłonnych [470]. Dodatkowo, jak wynika z raportu FIGO o rezultatach leczenia nowo
tworów ginekologicznych z 2001 roku, dostęp do technik obrazowych, tam gdzie naj
częściej występuje rak szyjki macicy, a więc w krajach rozwijających się, jest znacznie 
ograniczony [32]. Stąd, pomimo prób pełnej oceny zaawansowania procesu nowotwo
rowego jeszcze przed podjęciem decyzji terapeutycznej za pomocą metod obrazowych, 
badanie histologiczne usuniętych węzłów chłonnych podczas operacji radykalnej nadal 
pozostaje jedyną pewną metodą oceny ich stanu w guzach nowotworowych.

Biologiczna rola węzłów chłonnych

Przez wiele lat węzły chłonne traktowano jako anatomiczny filtr, który zatrzymuje lub 
przepuszcza dostające się do nich substancje i komórki. Wyniki badań laboratoryjnych 
> klinicznych, prowadzonych przez ostatnie dwie dekady, zmieniły to przekonanie. Spo
wodowały również zmiany panujących od wielu lat poglądów dotyczących progresji 
nowotworu. Obecnie rak uważany jest za biologicznie heterogenną chorobę systemo
wą ze złożonymi relacjami między guzem a tkanką gospodarza [121]. Według tej kon
cepcji węzły chłonne nie są efektywnym filtrem dla wielu elementów, w tym żywych 
komórek, a rozsiew do naczyń krwionośnych i limfatycznych występuje równocześnie 
w zdecydowanej większości nowotworów. Zgodnie z tą teorią węzły chłonne stanowią 
istotny element nadzoru immunologicznego przez identyfikację dostających się do nich 
poprzez limfę antygenów, specyficznych komórek prezentujących antygen (pAP - ko
mórki dendrytyczne, makrofagi), komórek B lub komórek nowotworowych. W obrębie 
węzła chłonnego komórki mogą ulec zniszczeniu, rosnąć i tworzyć przerzuty lub opusz
czać węzeł chłonny. Komórki w węźle chłonnym deponowane są w sinusoidach podto- 
rebkowych. Istniejące fizjologicznie połączenia limfatyczno-żylne pozwalają na ominię
cie przez komórki nowotworowe regionalnych węzłów chłonnych, przedostawanie się 
ich do naczyń krwionośnych i odwrotnie oraz rozsiew limfo- lub hematogenny [344]. 
Po ponad dwóch dekadach burzliwych debat ustalono, że odpowiedź immunologiczna 
na antygeny nowotworowe podlega tym samym regułom, które odnoszą się do wszyst
kich rodzajów antygenów, oraz że system immunologiczny może spełniać protekcyjną 
mię w rozwoju nowotworu [107]. Typowo komórki dendrytyczne naciekają guz i wy
chwytują antygeny komórek nowotworowych, następnie przetwarzają je i eksponują we 
współpracy z komórkami MHC klasy II. Po wniknięciu do węzłów chłonnych następuje 
indukcja specyficznych dla guza komórek T CD4+, co stymuluje rozwój komórek T 
CD8+. Stwierdzono również, że komórki dendrytyczne w węźle chłonnym mogą bez
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pośrednio reagować z komórkami CD8+ i prezentować antygen we współpracy z ko
mórkami MHC klasy I. Zjawisko to określane jest jako prezentacja krzyżowa [171]. Po 
rozpoznaniu nowotworu i fazie uczulenia limfocyty CD4+ i CD8+ przedostają się do 
guza i uczestniczą w jego niszczeniu. Węzły chłonne, do których płynie chłonka z guza, 
są więc istotnym miejscem odpowiedzi przeciwnowotworowej, w którym proces ten jest 
inicjowany i podtrzymywany. Badania składu chłonki płynącej z guza nowotworowego 
do regionalnych węzłów chłonnych wskazują, że guz zmienia skład i kompozycję lim
focytów w węzłach chłonnych. Guzy, które osiągnęły stadium wykrywalne, powodują 
destrukcję odpowiedzi immunologicznej i anergię tego układu na nowotwór. To zjawi
sko może tłumaczyć obecność czynników immunosupresyjnych w guzie, niemożność 
efektorowych komórek T do penetracji guza, brak ekspresji molekuł kostymulujących 
[376]. Najnowsze badania pokazują, że rozwój specyficznych komórek efektorowych 
może być blokowany przez fizjologiczne mechanizmy regulujące z zaangażowaniem 
populacji komórek CD4+ odpowiedzialnych za tolerancję peryferyjną. Komórki te cha
rakteryzuje ekspresja receptora IL-2, CD25. Popularnie nazywa się je regulacyjnymi 
komórkami T CD4+CD25+ lub Treg [280]. Komórki Treg zostały opisane w otoczeniu 
guza i regionalnych węzłach chłonnych w raku piersi, trzustki, jajnika, płuca, szyjki ma
cicy i endometrium [112, 263, 392, 486]. Fattorossi i wsp. [112], badając 16 populacji 
limfocytów, zaobserwowali różnice w immunokompetencji regionalnych węzłów 
chłonnych między rakiem szyjki macicy i rakiem endometrium, z większą tendencją 
immunosupresyjną w raku szyjki macicy. Dodatkowo stwierdzili różnice, jeżeli chodzi 
o właściwości immunosupresyjne w zależności od odległości węzłów chłonnych od og
niska nowotworowego. Węzły zlokalizowane dalej od guza charakteryzowały się mniej
szym potencjałem immunosupresyjnym.

Badania nad rolą, jaką odgrywają regionalne węzły chłonne w nowotworach li
tych, przynoszą zróżnicowane wyniki. Wydaje się jednak, że procesy immunologiczne 
w nich zachodzące są dynamiczne od początkowo aktywnej odpowiedzi przeciwno
wotworowej we wczesnym etapie rozwoju nowotworu, po której następuje swoista 
immunotolerancja [391].

Tradycyjnym sposobem chirurgicznego leczenia większości guzów nowotworo
wych wywodzącym się z koncepcji Halsteda jest usuwanie nowotworu z marginesem 
zdrowych tkanek w bloku z regionalnymi węzłami chłonnymi. Takie postępowanie, 
oprócz resekcji tkanek, w których znajdują się lub mogą znajdować się komórki nowo
tworowe, służy również do ustalenia stopnia zaawansowania nowotworu. Usunięcie ma
kroskopowo powiększonych węzłów chłonnych, zawierających komórki nowotworowe, 
zmniejsza całkowitą masę nowotworu i w ten sposób zwiększa szansę na wyleczenie. 
Ponadto przerzutowe węzły chłonne zwiększają immunosupresję indukowaną przez no
wotwór. Wyniki aktualnych badań immunologicznych sugerują, że selektywne usunięcie 
regionalnych węzłów chłonnych przynosi korzyści dla systemu immunologicznego orga
nizmu przez zmniejszenie liczby komórek supresorowych [112,435]. W przeciwieństwie 
do tego we wczesnym etapie rozwoju choroby nowotworowej, jeżeli regionalne węzły 
chłonne są wolne od przerzutów, ich radykalne usuwanie wydaje się niecelowe. W takim 
wypadku pobranie kilku węzłów regionalnych nie powinno mieć na celu leczenia, ale 
ustalenie stopnia zaawansowania. W ten sposób nie dochodzi do zniszczenia regional
nego układu chłonnego. Nie wpływa to również niekorzystnie na indywidualną odpo-
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wiedź immunologiczną na nowotwór [345]. Długoletnie obserwacje kliniczne pokazują 
ponadto, że przerzuty do węzłów chłonnych znakomicie oddają zaawansowanie procesu 
nowotworowego, ale nie mają zasadniczego wpływu na przeżycie.

Ostatnio odnotowane postępy w technikach manipulacji genetycznej mogą znacz
nie zmodyfikować immunologiczne sposoby terapii choroby nowotworowej. Parakryn- 
na sekrecja cytokin pomocniczych lub ekspresja molekuł kostymulujących przez ge
netycznie przetworzone komórki nowotworu jawi się jako obiecująca metoda terapii 
uzupełniającej [346]. Badania pokazujące możliwość bezpośredniej aktywacji ludzkich 
leukocytów, pochodzących z węzłów chłonnych drenujących nowotwór, do terapii auto- 
logicznego guza nowotworowego oraz brak odpowiedzi na tę terapię u ludzi po radykal
nej limfadenektomii mogą sugerować bardziej oszczędzające podejście do regionalnych 
węzłów chłonnych we wczesnych stadiach nowotworu [78, 422].

Obrazowanie układu chłonnego i poszukiwanie węzła wartowniczego 
w nowotworach litych

Możliwość ominięcia regionalnych węzłów chłonnych przez przerzutowe komórki 
nowotworowe, istnienie połączeń pomiędzy układem chłonnym a krwionośnym, zna
czenie węzłów chłonnych w przeciwnowotworowej reakcji immunologicznej oraz ros
nący odsetek nowotworów wykrywanych we wczesnym stadium zaawansowania spra
wiają, iż podejmowane są próby odstępowania od radykalnej limfadenektomii podczas 
chirurgicznego leczenia złośliwych guzów nowotworowych. Taką możliwość daje kon
cepcja węzła wartowniczego (sentinel node). Wynika ona z obserwacji, że każdy region 
ciała ma specyficzny, zorganizowany i spójny sposób drenażu limfatycznego oraz że 
regionalne węzły chłonne również ułożone są sekwencyjne pod względem spływu limfy. 
Stwierdzono także, że komórki nowotworowe wykorzystują naturalnie istniejące drogi 
spływu chłonki i osiedlają się w węzłach chłonnych położonych najbliżej nowotworu. 
Węzeł lub węzły wartownicze stanowią grupę, do której w pierwszej kolejności spływa 
chłonka z danej okolicy ciała. One również, jako pierwsze, powinny zawierać komórki 
nowotworowe w przypadku dojścia do rozsiewu nowotworu na drodze limfatycznej. Je
żeli nowotwór początkowo przerzutuje tylko na drodze limfatycznej, to stan węzłów 
wartowniczych może stanowić dobrą wskazówkę, czy pozostałe węzły tzw. niewartow- 
nicze są zajęte oraz czy prawdopodobne są odległe przerzuty. Węzły chłonne bardziej 
odległe od pierwotnego ogniska zazwyczaj zawierają mniej komórek nowotworowych, 
co sugeruje, że pokonały one bariery węzła wartowniczego i rozsiały się do kolejnych 
Węzłów. Tak więc stan węzła wartowniczego co do obecności przerzutów powinien być 
reprezentatywny dla grupy węzłów, w której są one położone.

Praktyczne zastosowanie mapowania układu limfatycznego za pomocą barwników 
miało miejsce w 1915 roku [51]. Wykazano wtedy, że limfa z określonych okolic ciała 
spływa tylko do ograniczonej liczby węzłów chłonnych, zwanych wtedy „gruczołami 
wartowniczymi”. W latach 50. XX wieku zostały wprowadzone koloidalne znaczniki 
radioaktywne, które selektywnie akumulują się w węzłach chłonnych, co można zob
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razować za pomocą gamma-kamery. Pierwszym, który wprowadził koncepcję węzła 
wartowniczego do kliniki, był Cabanas. W 1977 roku zastosował on limfografię w raku 
prącia i zaobserwował uporządkowane pojawianie się znacznika w kolejnych węzłach 
chłonnych regionalnych [67]. Stwierdził również, że decyzja o totalnej regionalnej limfa- 
denektomii powinna być oparta na wyniku oceny histologicznej węzła wartowniczego. 
W 1992 roku Morton i wsp. w celu detekcji węzła wartowniczego w czerniaku skóry 
wstrzykiwali w okolicę zmiany błękitny barwnik [306]. Zaproponowali oni również de
finicję węzła wartowniczego, jako dowolnego węzła, do którego chłonka spływa bez
pośrednio z guza nowotworowego. Stan histologiczny węzła wartowniczego powinien 
więc odzwierciedlać to, co się dzieje z pozostałymi węzłami chłonnymi w danym rejo
nie. Giuliano i wsp. [142] zastosowali technikę polegającą na wykorzystaniu błękitne
go barwnika w przypadku wczesnego stadium raka piersi. Krąg i wsp. [233] posłużyli 
się koloidem znakowanym radioznacznikiem w celu identyfikacji węzła wartowniczego 
oraz wprowadzili gamma-kamerę na salę operacyjną. Albertini i wsp. [11] jako pierw
si zastosowali metodę barwnikową i radioznacznik w detekcji węzła wartowniczego, 
wykazując je jako metody komplementarne. W 2002 roku Omoto i wsp. opisali eks
perymentalną identyfikację węzła wartowniczego na modelu zwierzęcym przy użyciu 
ultrasonografii po wcześniejszym podaniu albumin [335]. Obecnie trwają intensywne 
badania sprawdzające koncepcję węzła wartowniczego w różnych rodzajach nowotwo
rów litych u ludzi, w tym także w nowotworach narządu płciowego. Ich wyniki mogą 
istotnie wpłynąć na podejście do chirurgicznego leczenia nowotworów.

Biopsja węzła wartowniczego jest nie tylko użyteczną metodą oceny stanu regio
nalnych węzłów chłonnych. Pozwala także na użycie technik molekularnych do detekcji 
mikroprzerzutów w węzłach chłonnych. Molekularne badanie wszystkich usuniętych 
węzłów chłonnych jest bowiem przedsięwzięciem kosztownym. Znaczenie obecności 
mikroprzerzutów w onkologii wydaje się klinicznie istotne i pozostaje nadal kwestią nie 
do końca rozstrzygniętą.

Mikroprzerzuty w węzłach chłonnych i metody ich detekcji

Przerzuty do węzłów chłonnych są jednym z najistotniejszych czynników prognostycznych 
w nowotworach pochodzenia nabłonkowego. Ich stwierdzenie ma również decydujący 
wpływ na zastosowanie leczenia uzupełniającego po pierwotnym zabiegu chirurgicznym.

Pomimo usunięcia guza z marginesem zdrowych tkanek oraz wolnych od przerzu
tów w tradycyjnym badaniu histopatologicznym węzłów chłonnych w kilkunastu do 
kilkudziesięciu procentach tych przypadków, zależnie od typu histologicznego nowo
tworu, dochodzi do wznowy miejscowej lub rozsiewu. Przyczyną może być obecność 
komórek nowotworowych poza pierwotną zmianą już w momencie jej usunięcia, które 
nie zostały wykryte stosowanymi obecnie metodami diagnostycznymi. Liczne badania 
pokazują, że komórki nowotworowe przedostają się do układu krwionośnego i limfa- 
tycznego we wczesnych etapach rozwoju większości pierwotnych raków [455]. Klau
ber de Morę i wsp. [228] stwierdzili metodą immunohistochemiczną w 12% przypad
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ków przewodowego raka piersi in situ bez mikroinwazji obecność przerzutów w węźle 
wartowniczym. Hayashi i wsp. [168] wykryli technikami molekularnymi w niewielkiej 
liczbie przypadków pierwotnego raka jelita grubego, ograniczonego do błony śluzowej, 
obecność pozytywnych węzłów chłonnych, co histologicznie i klinicznie było trudne do 
wytłumaczenia. Stąd obecnie jednym z najistotniejszych zagadnień w onkologii klinicz
nej jest wykrywanie mikrorozsiewu nowotworu, tj. ukrytych, niewykrywalnych w tra
dycyjnym badaniu histologicznym, pojedynczych komórek lub ich niewielkich skupisk 
umiejscowionych najczęściej w węzłach chłonnych, szpiku kostnym, krwi obwodowej 
lub w marginesie guza [54].

W literaturze przedmiotu spotyka się różne kryteria uznawania za mikroprzerzu
ty komórek nowotworowych obecnych poza pierwotnym ogniskiem nowotworowym. 
Ostatnio coraz powszechniej przyjmuje się za mikroprzerzuty pojedyncze komórki no
wotworowe lub grupy tych komórek o średnicy nieprzekraczającej 2 mm, które nie 
posiadają własnego unaczynienia [193]. Początkowo mikrorozsiew na drodze limfa- 
tycznej lokalizuje się w podtorebkowych sinusoidach węzła chłonnego. Komórki, które 
utworzyły mikroprzerzut i nie uległy zniszczeniu przez nadzór immunologiczny, za
chowują zdolność inwazji do układu naczyniowego i limfatycznego. W sprzyjających 
Warunkach mogą one ulec przekształceniu w klinicznie jawne makroprzerzuty. Wyniki 
licznych obserwacji klinicznych, wskazujące na możliwość wpływu obecności mi
kroprzerzutów na przeżycie i rokowanie, spowodowały włączenie mikroprzerzutów 
w węzłach chłonnych do klasyfikacji niektórych nowotworów [29, 105, 275, 276, 
459]. Podstawową różnicą pomiędzy makro- i mikroprzerzutami jest brak w przy
padku mikroprzerzutów własnego unaczynienia. Nie pozwala to na osiągnięcie przez 
mikroprzerzuty rozmiarów większych niż 2 mm. Komórki w obrębie mikroprzerzutu 
mogą ulec zniszczeniu przez układ immunologiczny lub czynniki hemodynamiczne, 
mogą także przez różnie długi okres pozostawać w stanie stacjonarnym, uśpionym. To 
uśpienie wynika z równowagi między proliferacją i apoptozą [187, 493]. Równowaga 
istnieje dopóty, dopóki mikroprzerzuty nie zostaną wykryte i zniszczone przez układ 
mtmunologiczny lub nie uzyskają własnego unaczynienia na drodze neoangiogenezy. 
Równowaga między uśpieniem a progresją jest zależna od czynników stymulujących 
angiogenezę i od poziomu apoptozy. Jednym z najistotniejszych bodźców angiogene- 
2y jest stan zapalny i niedotlenienie. Stymulujący efekt urazu na angiogenezę może 
wyjaśnić, dlaczego uśpione komórki przerzutowe proliferują po miesiącach lub latach 
°d resekcji guza. Sygnałem do rozrostu mogą być angiogeniczne czynniki peptydowe, 
Wydzielane w odpowiedzi na gojenie rany. Ponadto wzmożona pooperacyjna angioge- 
neza i rozrost mikroprzerzutów mogą wynikać z pozbawienia hamującego wpływu na 
te procesy pierwotnie usuniętego guza [331].

Nie został do tej pory ustalony wpływ anatomicznej lokalizacji komórek nowotwo
rowych w obrębie węzła chłonnego na ich losy, chociaż kilka przeprowadzonych badań 
Pokazuje, że większość tych komórek jest obecna w podtorebkowych sinusoidach wę
zła chłonnego [204, 332]. Takie usytuowanie może wskazywać, że nie wszystkie z nich 
mają znaczenie kliniczne oraz przynajmniej część z nich zostanie zniszczona przez układ 
limfatyczny gospodarza [332]. Większość komórek mikroprzerzutów podczas pierwot
nego leczenia chirurgicznego nie proliferuje, pozostając w fazie Go cyklu komórkowego, 
1 w ten sposób może nie być podatna na terapię uzupełniającą.
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Postępy w dziedzinie biologii komórki i technikach molekularnych umożliwiły do
kładniejszą detekcję krążących we krwi komórek nowotworowych i mikroprzerzutów 
przy użyciu immunohistochemii, cytometrii przepływowej, separacji immunomagnetycz- 
nej, RT-PCR. Techniki te ze względu na pracochłonność i wysoki koszt są trudne do za
stosowania w przypadku każdego węzła chłonnego usuniętego podczas limfadenektomii. 
Wprowadzenie do kliniki mapowania układu chłonnego i detekcji węzła wartowniczego 
w wielu nowotworach poprzez skoncentrowanie się na wyselekcjonowanym węźle lub 
węzłach (mniejsza ilość materiału do badania), które według koncepcji węzła wartowni
czego mają odpowiadać stanowi regionalnych węzłów chłonnych pod względem obec
ności przerzutów, znacznie upraszcza wykrywanie ukrytych komórek nowotworowych 
w układzie limfatycznym. Istnieją trzy sposoby identyfikacji mikroprzerzutów w węź
le: barwienie hematoksyliną i eozyną oraz ocena w mikroskopie świetlnym, techniki 
immunohistochemiczne i techniki molekularne. Barwienie hematoksyliną i eozyną jest 
standardowym barwieniem węzłów chłonnych w celu wykrycia przerzutów. Małe ogni
ska mogą być jednak niezauważone ze względu na niewystarczającą liczbę przekrojów. 
Obecnie do rutynowego wykrywania mikroprzerzutów zalecane jest przecinanie węzła 
na trzy części [199].

Immunohistochemia

Cytokeratyny, podstawowe elementy cytoszkieletu, obecne są zarówno w prawidłowej, 
jak i nowotworowej komórce nabłonkowej. Występują w różnych kombinacjach zależ
nych od typu nabłonka i stopnia zróżnicowania [301]. Rodzina cytokeratyn składa się 
z około 20 członków, z których każdy jest kodowany przez osobny gen. Wśród nich 
najczęściej badana jest cytokeratyna 19 (CK19), której ekspresję wykazują komórki raka 
piersi, jelita grubego, płuc, stercza, szyjki macicy. CK19 może być uznawana za nieza
wodny marker komórek pochodzenia nabłonkowego, chociaż jej obecność stwierdzono 
również w komórkach endotelialnych, fibroblastach i komórkach mioepitelialnych węzła 
chłonnego [441]. Najpóźniej odkryta cytokreatyna 20 (CK20) wykazuje ekspresję w ko
mórkach Merkela, kubkach smakowych, komórkach dołeczków żołądkowych, kosm- 
kach dwunastnicy, powierzchownych nabłonkach jelita grubego i urothelium. Obecność 
CK20 wykazano w większości gruczolaków wywodzących się z powyższych komórek, 
w tym także raku endometrium. Natomiast jest nieobecna w prawidłowym endometrium 
oraz prawidłowych komórkach morfotycznych krwi [60,75]. Brak specyficznej immuno- 
reaktywności na CK20 zaobserwowano w mięśniówce gładkiej ścian naczyń krwionoś
nych, węzłów limfatycznych i podścielisku guza nowotworowego [302].

Liczne badania potwierdzają znacznie większą czułość immunohistochemii od 
klasycznego barwienia hematoksyliną i eozyną w detekcji komórek nowotworowych 
w węźle chłonnym [7, 11]. Immunohistochemia pozwala na wykrycie każdego specy
ficznego antygenu nabłonkowego pod warunkiem istnienia odpowiedniego przeciwcia
ła. Przyjmuje się, iż zastosowanie tej metody z użyciem przeciwciał przeciw cytoke- 
ratynie lub związanym z guzem antygenom (np. p53, k-ras) u chorych z rakiem piersi, 
płuca lub przełyku pozwala na detekcję pojedynczych komórek nowotworowych lub 
mikroprzerzutów w prawie 45% węzłów chłonnych ocenionych tradycyjnie, jako wol
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ne od przerzutów [105, 291, 395]. Immunohistochemiczne wykrycie mikroprzerzutów 
w węzłach chłonnych u pacjentów z rakiem przełyku wiąże się z krótszym okresem do 
nawrotu choroby i skróceniem czasu przeżycia [190]. Grupa chorych z rakiem żołądka 
i cytokeratynopozytywnymi węzłami chłonnymi ma znamiennie krótszy okres przeżycia 
niż chorzy z węzłami bez mikroprzerzutów [274]. Prognostyczna wartość immunohi- 
stochemicznie stwierdzonych mikroprzerzutów do węzłów chłonnych w raku sutka jest 
niejednoznaczna ze względu na różnice wyników osiąganych przez badających. Cote 
1 wsp. [81] wykazali, że obecność mikroprzerzutów w węzłach chłonnych ma nieko
rzystny wpływ na czas przeżycia u kobiet z rakiem piersi po menopauzie.

Cytometria przepływowa

Cytometria przepływowa z użyciem przeciwciał monoklonalnych przeciw pancytoke- 
ratynie okazała się wartościową metodą wykry wczą mikroprzerzutów u kobiet z rakiem 
piersi [254].

Techniki molekularne

Wprowadzenie do kliniki wiedzy z zakresu biologii molekularnej nadało nowy impuls 
badaniom nad mikroprzerzutami. Aktywność genów kodujących specyficzne białka jest 
wykrywana reakcją odwrotnej transkrypcji z następującą po niej reakcją łańcuchowej 
Polimeryzacji (RT-PCR). Techniką tą wykrywa się jedną komórkę nowotworową na po
nad milion komórek krwi obwodowej, szpiku kostnego czy węzła chłonnego. Czułość 
RT-PCR przewyższa znacznie immunohistochemię. Amplifikacja specyficznych zmu
towanych alleli (MASA) jest testem opartym na PCR umożliwiającym wykrycie poje
dynczej komórki nowotworowej wśród kilkudziesięciu tysięcy innych komórek. Metoda 
ta została zastosowana do detekcji mikroprzerzutów w węzłach chłonnych u pacjentów 
z rakiem jelita grubego i obecnością mutacji genów k-ras i p53 [168].

Udoskonalenie metod wykrywczych stworzyło możliwość jeszcze bardziej wy
rafinowanych badań nad mikroprzerzutami, a mianowicie dokładny ilościowy pomiar 
ekspresji cytokeratyny 19 przy zastosowaniu ilościowej metody PCR w czasie rzeczy
wistym [401].

Techniki molekularne cechują się bardzo dużą czułością detekcji markerów komó
rek nowotworowych. W związku z tym ich zastosowanie wiąże się ze wzrostem wy
krywalności mikroprzerzutów. Jednak osiągnięcie wysokiej specyficzności jest możliwe 
tylko przy zastosowaniu technologii detekcji markerów specyficznych dla danej tkanki 
(ekspresja mRNA) lub molekuł charakterystycznych dla guza (mutacje DNA). Ampli
fikacja sekwencji DNA zawierających te mutacje nie zawsze odzwierciedla obecność 
żywych komórek w histologicznie negatywnym węźle chłonnym, ponieważ kwas dez
oksyrybonukleinowy może występować również w martwych komórkach. Użycie specy
ficznego tkankowo mRNA w teście RT-PCR wykrywa żywe komórki w narządach i pły
nach ustrojowych. Niestety, istnienie pseudogenów, tak jak to jest w przypadku CK.19, 
może prowadzić do pojawiania się wyników fałszywie dodatnich [383].
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Testami molekularnymi stwierdzono obecność komórek nowotworowych 
w węzłach chłonnych w prawie 50% wczesnych raków szyjki macicy i innych ra
ków żeńskiego narządu płciowego, 9-67% raków sutka, około 50% przypadków 
wczesnego raka jelita grubego [42, 463]. Obecność mikroprzerzutów łączyła się 
z gorszą prognozą, a w przypadku raka sutka mikroprzerzuty wykrywano częściej 
u chorych z gorszymi czynnikami prognostycznymi. Istnienie mikroprzerzutów 
jest również związane z gorszymi wynikami klinicznymi u chorych na raka trzustki 
i płuc [165, 492]. Obecność mRNA antygenu karcinoembrionalnego w histologicz
nie negatywnych węzłach chłonnych okazała się istotnym i niezależnym czynnikiem 
prognostycznym u pacjentów z rakiem sutka i jelita grubego [260, 288]. U pacjen
tów z czerniakiem ekspresja mRNA tyrozynazy i mRNA MelanA/MARTl w histo
logicznie negatywnych węzłach wartowniczych wydaje się związana z nawrotem 
i progresją choroby [340].

Do ujemnych stron metod molekularnych zalicza się szansę detekcji niskiego po
ziomu ekspresji genów nabłonkowych w tkance limfoidalnej oraz niemożność zastoso
wania kryteriów morfologicznych do potwierdzenia obecności komórek przerzutowych 
[99, 167]. Z tego względu, w przeciwieństwie do tradycyjnej histopatologii i immunohi- 
stochemii, metody molekularne należy traktować jako wysoce czuły, ale pośredni spo
sób detekcji nawet niewielkiej liczby komórek nowotworowych w marginesie preparatu 
operacyjnego, krwi obwodowej, szpiku i węzłach chłonnych.

Limfangiogeneza a nowotwory

Intensywne badania nad rozwojem naczyń krwionośnych w stanach fizjologicznych 
i patologicznych, w tym w nowotworach, pozwoliły na dokładne poznanie mechani
zmów kierujących procesami waskulo- i angiogenezy. W onkologii główny nacisk sta
wiano na rolę angiogenezy w szerzeniu się nowotworów. Pomimo znanego od dawna 
udziału układu limfatycznego w rozsiewie nowotworowym mechanizmy kontrolujące 
jego powstawanie i działanie były do niedawna słabo poznane. W ciągu ostatnich kil
kunastu lat nastąpiła intensyfikacja badań nad tym układem, głównie za sprawą iden
tyfikacji nowych czynników wzrostu naczyń limfatycznych i ich receptorów. Szybki 
postęp wiedzy z zakresu limfangiogenezy wiąże się także z opracowaniem mode
li zwierzęcych do badania przerzutów oraz stworzeniem kultur komórkowych śród- 
błonków limfatycznych. Można więc mówić o renesansie w badaniach nad układem 
limfatycznym.

Limfangiogeneza fizjologiczna

Oprócz okresu płodowego istnienie limfangiogenezy zaobserwowano w procesach 
naprawczych tkanek i reakcjach zapalnych. Podczas tworzenia się ziarniny nowotworze- 
nie naczyń krwinośnych pojawia się wcześniej i jest bardziej wyraźnie nasilone niż no- 
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wotworzenie naczyń chłonnych. Nowe naczynia limfatyczne wyrastają z już wcześniej 
istniejących i towarzyszą nowo utworzonym naczyniom krwionośnym [337]. Prawdopo
dobnie jest to spowodowane przez czynniki wzrostu wydzielane przez makrofagi, które 
towarzyszą procesom zapalnym. Naczyń limfatycznych nie zaobserwowano w ranach 
przewlekłych, stąd można wysnuć wniosek, iż brak limfangiogenezy powoduje zaburze
nia procesów reparacyjnych. Przekształcenie w bliznę prowadzi do zaniku większości 
naczyń krwionośnych i limfatycznych.

Markery naczyń limfatycznych

Różnicowanie naczyń krwionośnych i naczyń limfatycznych jest trudne i pracochłon
ne, jeżeli stosuje się tylko kryteria histologiczne. Do momentu odkrycia nowych mar
kerów dla naczyń limfatycznych identyfikację i różnicowanie z naczyniami krwio
nośnymi prowadzono w sposób pośredni, opierając się na cechach histologicznych 
i/lub limfoscyntygrafii. To ostatnie badanie wykorzystuje właściwości naczyń lim
fatycznych do wchłaniania z przestrzeni śródmiąższowej barwników i molekuł wy- 
sokocząsteczkowych. Najczęściej używa się barwników przyżyciowych, takich jak 
błękit Evansa, błękit tryptanu, Patent Blue, a ostatnio także znaczników fluorescencyj
nych. Innym kryterium różnicującym dla naczyń limfatycznych jest brak w ich błonie 
Podstawnej lamininy, kolagenu IV, kolagenu XVIII, CD31 oraz aktywność 5’nukleo- 
tydazy [420].

Identyfikacja nowych, wysoce specyficznych markerów w znacznym stopniu po
zwoliła na intensyfikację badań nad układem limfatycznym. Jednym z pierwszych nowo 
wykrytych markerów śródbłonka limfatycznego był VEGFR-3/Flt4/ [114]. VEGFR-3 
istnieje w dwóch formach: krótkiej (short) VEGFR-3s i długiej (fong) VEGFR-31. Do
minująca w większości tkanek jest forma długa. U dorosłych VEGFR-3 wykazuje eks
presję przede wszystkim w endotelium naczyń limfatycznych. Wykrywany jest także 
w endotelium niektórych kapilar, ale nigdy nie występuje w śródbłonku dużych naczyń 
krwionośnych [348]. Stwierdzono go także w komórkach hematopoetycznych i mono- 
cytach [209]. Obecność VEGFR-3 została potwierdzona w naczyniach krwionośnych 
szpiku kostnego, śledziony, sinusoidach wątroby, kłębuszkach nerkowych, przysadce 
mózgowej, tarczycy, nadnerczach [348]. Salven i wsp. [390] wykazali w pewnej grupie 
komórek CD34+ koekspresję VEGFR-3 i CDI33. Czynnościowo stanowią one popu
lację komórek progenitorowych, które mogą się różnicować zarówno w komórki śród
błonka limfatycznego, jak i krwionośnego. Liczba tych komórek u zdrowego dorosłego 
osobnika jest niewielka, natomiast wyraźnie wzrasta w czasie gojenia rany i wzrostu 
nowotworu.

VEGFR-3 jest niezbędny dla wzrostu, migracji i przeżycia izolowanych limfatycz
nych komórek endotelialnych [349]. Badania na modelach zwierzęcych wskazują, że 
VEGFR-3 odgrywa istotną rolę w rozwoju naczyń krwionośnych i limfatycznych [237]. 
W początkowym okresie rozwoju układu naczyniowego jego obecność stwierdza się 
również w śródbłonku naczyń krwionośnych, a wraz z zaawansowaniem rozwoju obec
ność tego receptora ogranicza się do naczyń limfatycznych. VEGFR-3 wykazuje także 
ekspresję w niektórych kapilarach podczas angiogenezy nowotworowej oraz w ziarninie 
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gojącej się rany [237]. Stąd w zależności od etapu rozwoju i rodzaju tkanki marker ten 
nie może być uznawany za specyficzny tylko dla naczyń limfatycznych.

Kolejnym ostatnio zidentyfikowanym markerem naczyń limfatycznych jest LYVE-1 
(lymphatic endothelial hyaluronian receptor). Molekuła ta jest zaangażowana w wy
chwyt hialuronianu przez śródbłonki limfatyczne i jego transport z tkanek do węzłów 
chłonnych. Ekspresję LYVE-1 stwierdzono także w śródbłonku normalnych sinusoidów 
wątroby i innych śródbłonkach naczyń krwionośnych [74, 348].

Podoplanina, glikoproteina powierzchniowa została również zaliczona do nowych 
markerów nabłonka limfatycznego. Jej ekspresję wykazują także osteoblasty, podocy- 
ty, pneumocyty typu I [476]. Obecność podoplaniny stwierdzono też w śródbłonkach 
naczyń krwionośnych skóry [234]. Podoplanina jest wykrywana w małych naczyniach 
limfatycznych bez obecności warstwy mięśniowej. Żyłki w obrębie węzła chłonnego są 
podoplaninonegatywne.

Następny wyosobniony marker to desmoplakina, która jest cytoplazmatyczną pro
teiną, nieobecną w naczyniach krwionośnych [108].

Kolejny znacznik naczyń chłonnych to Prox-1. Jest on czynnikiem transkrypcji 
odpowiedzialnym za limfangiogenezę w okresie płodowym. Jego ekspresję stwierdzono 
w nienabłonkowych komórkach soczewki, serca, wątroby, trzustki i układzie nerwowym. 
Wśród komórek nabłonkowych ekspresja Prox-1 jest ograniczona do embrionalnych na
czyń limfatycznych oraz naczyń limfatycznych w tkankach dojrzałych i w obrębie gu
zów nowotworowych [478, 479].

Inne markery używane do identyfikacji naczyń limfatycznych to 5’nukleotydaza, MMR 
(macrophage mannose receptor) oraz fi-chemokine receptor D6 [ 196, 218, 325]. D6 wyka
zano w afferentnych naczyniach limfatycznych, zatokach podtorebkowych i części rdzen
nej węzłów chłonnych, ale nie w śródbłonku naczyń krwionośnych [325]. VEGFR-2, inny 
receptor naczyniowych czynników wzrostu, został stwierdzony w zbiorczych naczyniach 
limfatycznych oraz kulturach komórek endotelialnych naczyń limfatycznych [385].

Komórki tych hodowli wykazywały również obecność VEGFR-1 [124]. Nabłonki 
naczyń limfatycznych mogą wykazy wać także obecność Tie-1 i Tie-2 (Thyrosine-prote- 
in kinase receptor-¡, 2) [349].

Czynniki wzrostu naczyń limfatycznych

Do tej pory scharakteryzowano dwa czynniki wzrostu naczyń limfatycznych. VEGF-C 
i VEGF-D należą do czynników koordynujących rozwój naczyń krwionośnych i endo- 
telium limfatycznego. Forma dojrzała VEGF-C jest w 30% identyczna z VEGF165. Ten 
czynnik wzrostu syntezowany jako preproteina jest stopniowo rozcinany proteolitycz
nie do kilku form ze wzrastającym powinowactwem do swoich receptorów VEGFR-2 
i VEGFR-3 [207]. VEGF-C stymuluje migrację komórek endotelialnych, ich prolifera
cję i przepuszczalność naczyń, ale z mniejszą siłą niż VEGF-A. Na komórki śródbłon- 
kowe naczyń krwionośnych oddziałuje w ten sposób prawdopodobnie przez VEGFR- 
2, a w naczyniach limfatycznych przez VEGFR-3 [214]. Na ekspresję VEGF-C nie 
ma wpływu hipoksja, natomiast wzrost jego stężenia powodują cytokiny prozapalne 
[375]. Hormony sterydowe zmniejszają wydzielanie VEGF-C [244]. VEGF-C może 
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być mediatorem procesów zapalnych [319]. VEGF-C i VEGFR-3 wykazują wysoką 
ekspresję w aktywowanych makrofagach [405]. Angiogeniczna lub limfangiogeniczna 
odpowiedź na VEGF-C zależy od stopnia proteolitycznego rozkładu jego prekurso
rów oraz od ekspresji receptorów w naczyniach. Pierwotna postać 31-kDa VEGF-C 
i VEGF-D głównie łączy się z VEGFR-3, natomiast postać dojrzała 21-kDa aktywuje 
zarówno VEGFR-2, jak i VEGFR-3. VEGF-C może konkurować z VEGF-A w łącze
niu się z VEGFR-2. VEGF-C ma synergistyczne działanie jak VEGF-A w indukcji an- 
giogenezy, a jest ono szczególnie wyraźne w komórkach wykazujących oba rodzaje 
receptorów. VEGF-C przez interakcje z VEGFR-3 i VEGFR-2 odgrywa istotną rolę 
w limfangiogenezie, czyli tworzeniu się oraz rozrastaniu naczyń limfatycznych wcze
śniej istniejących [104].

VEGD-D w 61% ma sekwencję podobną do VEGF-C i powinowactwo do tych sa
mych receptorów. Podobnie jak VEGF-C stopniowa proteoliza tego czynnika wpływa 
na jego aktywność [428]. VEGF-D stymuluje proliferację endotelium i wykazuje właś
ciwości angiogeniczne.

U dorosłych VEGF-C i VEGF-D mogą regulować odpowiedź naczyń limfatycz
nych na procesy zapalne, regeneracyjne, jak również mieć istotny wpływ na patologicz
ną i fizjologiczną angiogenezę. Może także oddziaływać na dynamikę przepływu płynu 
w naczyniach limfatycznych, formowanie się w nich zastawek i włączanie w obręb ścia
ny naczyń limfatycznych mięśniówki [265]. Bazova i wsp. [30] wykazali, że efekt bio
logiczny VEGF-D jest specyficzny dla danej tkanki i zależy od obfitości w niej naczyń 
krwionośnych i limfatycznych. VEGF-D wykazuje podobne jak VEGF-C właściwości 
angio- i limfangiogenne w różnych modelach zwierzęcych.

Limfangiogenezę może również stymulować VEGF-A, uważany do tej pory za 
czynnik specyficznie indukujący angiogenezę, poprzez wpływ na VEGFR-2. Nagy i wsp. 
[312] opisali tworzenie się nowych olbrzymich, funkcjonalnie i strukturalnie nieprawid
łowych naczyń limfatycznych pod wpływem tego czynnika wzrostu. Ponieważ jednak 
VEGF-A powoduje wzrost przepuszczalności naczyń krwionośnych i spowodowany 
tym obrzęk tkanki, nie jest wiadomo do końca, czy rzeczywiście chodzi tutaj o stymu
lację VEGFR-2, obecnego w obrębie naczyń limfatycznych, czy limfangiogeneza jest 
spowodowana zwiększoną akumulacją płynu śródmiąższowego.

Do innych czynników wpływających na rozwój naczyń limfatycznych można za
liczyć opisane wcześniej: Prox-1, a9pi integrynę, Net Ets transcriptor factor, neuropi- 
linę-2 (NRP-2), angiopoetynę-2 (Ang-2), efryny, płytkowy czynnik wzrostu i czynnik 
wzrostu fibroblastów (73). NPR-2 jest koreceptorem dla VEGF-C, a jego ekspresję 
wykazano w subpopulacji endotelialnych komórek naczyń limfatycznych [217]. Angio- 
poetyna 1 i 2 wykazują swoje działanie przez wiązanie się z receptorem Tie-2. Wyda
je się, że Ang-2 jest niezbędna we właściwym rozwoju naczyń limfatycznych i może 
być zaangażowana w interakcji pomiędzy komórkami endotelialnymi i periendotelial- 
nymi. Synergizm między angiopoetynami a VEGF-A wydaje się niezbędny w rozwoju 
i czynnościach zarówno naczyń krwionośnych, jak i limfatycznych. Rezultaty badań na 
modelach zwierzęcych wskazują na rolę Net Ets transcriptor factor i a9pi integryny 
w limfangiogenezie embrionalnej.
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Miejsce i udział naczyń i węzłów chłonnych w przerzutowaniu nowotworów

Znaczna liczba dowodów klinicznych i morfologicznych wskazuje, że rozsiew do wę
złów chłonnych występuje na wczesnym etapie rozwoju nowotworu, a naczynia limfa- 
tyczne stanowią drogi, przez które komórki nowotworowe przedostają się do węzłów 
chłonnych [426]. Aby wniknąć do naczyń limfatycznych, komórki nowotworowe muszą 
pokonać ścianę naczyń limfatycznych. Biorąc pod uwagę budowę naczyń limfatycznych, 
najlepszym do tego miejscem są kapilary limfatyczne. Badania strukturalne pokazują, 
że natura połączeń komórek śródbłonkowych kapilar limfatycznych oraz niekompletna 
błona podstawna ułatwiają ten proces.

Zgodnie z utartym poglądem, komórki nowotworowe wnikają do naczyń limfa
tycznych na drodze pasywnej, łącznie z płynem śródmiąższowymi i proteinami lub 
wrastają w obręb naczynia [177]. Po wniknięciu do naczynia komórki nowotworo
we wraz z prądem płynącej limfy docierają do węzłów chłonnych. Wiedza dotycząca 
wnikania komórek nowotworowych do układu limfatycznego jest znacznie uboższa 
w porównaniu z analogicznym procesem w układzie krwionośnym [151]. Uważa się 
jednak, że szansa na powstanie przerzutu z wykorzystaniem naczyń limfatycznych jest 
znacznie większa niż poprzez naczynia krwionośne [433]. Obserwacje kliniczne wska
zują, że raki najczęściej przerzutują na drodze limfatycznej, a nowotwory pochodzenia 
mezenchymalnego, np. czerniak, krwionośnej [69]. Istnienie połączeń limfatyczno- 
-żylnych, przynajmniej teoretycznie, umożliwia równoczesny rozsiew obydwoma tymi 
układami [122].

Aktualne badania wskazują na istnienie kilku możliwości wnikania komórek 
i cząstek z przestrzeni śródmiąższowej do układu chłonnego. Przedostawanie się płynu 
i protein jest determinowane przez błonę plazmatyczną naczyń chłonnych, stężenie pro
tein, ciśnienie transkapilame, ciśnienie hydrostatyczne oraz onkotyczne i podlega pra
wu Starlinga. Płyn z przestrzeni limfatycznej jest kierowany do kanałów limfatycznych 
na zasadzie dyfuzji i konweksji. Te same siły są zaangażowane w migrację komórek 
z przestrzeni śródmiąższowej do naczyń limfatycznych. Komórki mogą także aktywnie 
migrować przez łączenie się z molekułami adhezyjnymi oraz chemotaksję [205].

W układzie limfatycznym komórki nowotworowe mogą tworzyć przerzuty w sa
mych naczyniach limfatycznych, pod torebką węzła chłonnego lub w jego miąższu. 
Wiele biologicznych i fizycznych właściwości układu limfatycznego czyni ten system 
względnie łatwym do osiedlania się komórek nowotworowych, dalszego przedosta
wania się ich do układu krążenia i tworzenia przerzutów. Wydaje się, że aby utworzyć 
przerzut w węzłach chłonnych regionalnych, komórki nowotworowe mogą wykazywać 
mniejszy potencjał przerzutowania w stosunku do tych komórek nowotworowych, któ
re wytworzą przerzuty odległe. Stąd regionalne węzły są często pierwszym miejscem 
przerzutowania raka i mogą być traktowane jako przyczółek rozsiewu guza [421 ]. Obec
ność połączeń limfatyczno-żylnych na poziomie węzła chłonnego oraz spływ chłonki 
do układu żylnego umożliwiają przedostawanie się tych komórek do układu krążenia. 
Wysokie ciśnienie śródmiąższowe w guzie nowotworowym powoduje, że komórki, któ
re uzyskały zdolność oddzielania się od guza, są kierowane do kapilar limfatycznych. 
Siły, jakie działają na komórki nowotworowe w początkowym odcinku układu limfa
tycznego, są znacznie mniejsze niż w układzie krążenia, stąd podlegają one mniejszej 
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selekcji. W obrębie węzła limfatycznego zachodzi koncentracja komórek nowotworo
wych w zatokach pod torebką węzła, w przeciwieństwie do tego w kapilarach naczynio
wych komórki nowotworowe są bardziej rozproszone. Takie nagromadzenie komórek 
może mieć zasadnicze znaczenie dla tworzenia przerzutu w węźle. Ogólnie wiadomo, że 
skupienia komórek nowotworowych bardziej efektywnie przekształcają się w przerzuty 
[326]. Uzyskanie „masy krytycznej”w podtorebkowych zatokach węzła, który drenuje 
pierwotny guz, może być początkiem dalszego przerzutowania. Identyfikacja czynników 
wzrostu naczyń limfatycznych, ich markerów, specyficznych dla nabłonków limfatycz- 
nych, receptorów oraz wypracowanie modeli ortotopowych przerzutów nowotworowych 
dostarczyły nowych - niezwykle cennych - informacji na temat aktywnej roli śródbłon- 
ków limfatycznych w promocji przerzutów nowotworowych. Chemokiny pełnią istotną 
funkcję w migracji i chemotaksji leukocytów i komórek do odległych miejsc. Badania 
eksperymentalne dostarczają dowodów, że śródbłonki limfatyczne wydzielają chemoki
ny, aktywnie promując przerzutowanie. Jedną z nich jest secondary lymphoid chemoki- 
ne (SLC/CCL21). Jej wysoką ekspresję stwierdzono w węzłach chłonnych i komórkach 
śródbłonka naczyń limfatycznych wielu narządów [154].

SLC/CCL21 jest substancją chemotaktyczną dla aktywowanych antygenem limfo
cytów T, związanąz ich migracjądo wtórnych organów limfatycznych. CCR 7 i CXCR12, 
receptory dla SLC/CCL21 i CXCL12, mają wysoką aktywność w komórkach ludzkiego 
raka piersi i linach komórkowych czerniaka [309]. Nadekspresja SLC i CXCL 12 wy
stępuje w regionalnych węzłach chłonnych, szpiku kostnym, płucach i wątrobie, które 
są pierwszymi miejscami przerzutowania raka piersi [309]. Podobne obserwacje poczy
niono w raku jajnika. Nadekspresja CCR7 w komórkach mysiego czerniaka zwiększa 
występowanie przerzutów do węzłów chłonnych, ale nie do płuc. Przerzuty te są za
blokowane, jeżeli zastosuje się przeciwciała anty-SLC [480]. fi-chemokin receptor D6 
został stwierdzony w wysoce złośliwych, bogato unaczynionych nowotworach, których 
naczynia wykazują charakter limfatyczny. Może on wpływać na kierowany przez che
mokiny transport leukocytów, jednak jego rola w migracji komórek nowotworowych nie 
jest do końca poznana. L-selektyna, molekuła interakcji międzykomórkowej, może uła
twiać przerzutowanie do węzłów chłonnych [368]. Badania nad rolącytokin i chemokin 
w przeżywaniu, wzroście, migracji i rozsiewie komórek nowotworowych są prowadzo
ne bardzo intensywnie.

Powyższe dane sugerują, że nowotwory mogą korzystać z istniejących fizjologicz
nie procesów molekularnych odpowiedzi immunologicznej do tworzenia przerzutów, 
a proces ten może być zarówno bierny, jak i czynny [104, 169].

Ostatnie postępy w badaniach nad przerzutowaniem u ludzi i zwierząt umożliwiły 
zrozumienie wysoce selektywnego charakteru relacji komórek nowotworowych z mi- 
krootoczeniem.

Ekspresja molekuł na błonie plazmatycznej komórek nowotworowych i substancji 
międzykomórkowej węzła chłonnego lub organu musi być komplementarna. Nip i wsp. 
[328] wykazali, że dwie linie czerniaka ludzkiego o wysokim potencjale przerzutowania 
do węzłów chłonnych wykazują wysoką ekspresję [alpha]v[beta]3 receptora integryny 
i że komórki preferencyjnie łączą się z podścieliskiem ludzkiego węzła chłonnego przez 
witronektynę w porównaniu z łączeniem się z fibronektyną. Zaobserwowano również 
zwiększoną syntezę witronektyny w węźle po inwazji komórek nowotworowych do wę
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zła chłonnego, co sugeruje istotną rolę jaką odgrywa środowisko węzła dla tworzenia 
przerzutów [372].

Uhm i wsp. [448], używając komórek glejaka, ustalili, że witronektyna, łącząc się 
z receptorami integrynowymi [alpha]v[beta]3 i [alpha]v[beta]5, indukuje nadekspresję 
molekuł Bcl-2 i Bclxl, które hamują apoptozę. Mikrootoczenie komórek nowotworo
wych w węźle determinuje nie tylko to, czy komórki będą mogły w nim pozostać i two
rzyć przerzuty, ale także odpowiada na ich obecność zmianą reakcji immunologicznej. 
Wiele typów guzów wykazuje ekspresję CD95L, która indukuje apoptozę antynowotwo- 
rowych komórek T CD95+ [472].

Jak wynika z powyższych faktów, komórki nowotworowe i węzły chłonne łączy 
złożony szereg interakcji, który określa zachowanie się i sposób przerzutowania dla 
każdego nowotworu. Obecnie nie ma możliwości przewidzenia z dużą dokładnością 
sposobu rozprzestrzeniania się poszczególnych rodzajów nowotworu. Uzyskana wiedza 
pozwala jednak przyjąć, że tworzenie się przerzutów nie jest tylko przypadkowym, ale 
wysoce selektywnym procesem regulowanym przez wiele skomplikowanych mechani
zmów. Zaprzecza to wcześniej panującemu poglądowi o przerzutowaniu, jako wynikowi 
ostatecznej anarchii komórkowej, i daje nadzieję, po dokładniejszym zrozumieniu tych 
procesów, na poprawę w terapii nowotworów.

Przerzutowanie na drodze układu limfatycznego może być wreszcie potęgowane 
przez ostatnio poznane czynniki limfangiogeniczne: VEGF-C i VEGF-D. Czynniki te, 
produkowane przez guz i/lub komórki podścieliska, mogą powodować pączkowanie na
czyń limfatycznych, hiperplazję, poszerzenia i malformacje tych naczyń na obrzeżach 
guza lub, indukując limfangiogenezę, ułatwiają dostęp do tego układu.

Praktycznie do końca ubiegłego wieku panował pogląd o braku w obrębie guza 
nowotworowego naczyń limfatycznych. Uważano również, iż w trakcie rozwoju guza 
nie dochodzi do tworzenia się nowych naczyń limfatycznych, czyli brak jest limfangio- 
genezy nowotworowej [72, 202, 267]. Badania z użyciem technik iniekcyjnych wska
zywały na nieobecność funkcjonalnej sieci limfatycznej w obrębie litego guza. Tłuma
czono to wysokim ciśnieniem śródmiąższowym w guzie, generowanym przez szybko 
namnażające się komórki nowotworowe [203, 267]. Jednak brak limfangiogenezy 
lub zmieniony przez nowotwór transport płynu i makromolekuł w niewystarczający 
sposób tłumaczyły nieobecność funkcjonalnych naczyń limfatycznych w guzie [169]. 
Płyn i makromolekuły płyną zgodnie z gradientem ciśnienia hydrostatycznego i on- 
kotycznego na drodze najmniejszego oporu. W prawidłowej tkance włókna substancji 
międzykomórkowej są tak ułożone, aby kierować płyn śródtkankowy bezpośrednio 
do naczyń limfatycznych [384]. W guzie nowotworowym układ ten ulega zmianom 
i prawdopodobnie kanały, przez który płynie płyn śródmiąższowy, nie kierują go do 
naczyń limfatycznych w taki sam sposób jak w tkance prawidłowej. Zwiększone ciś
nienie płynu śródmiąższowego może powodować jego przesuwanie na zewnątrz guza, 
a nie do naczyń limfatycznych w guzie. Stąd przekonanie, że inwazja naczyń limfa
tycznych następuje dopiero wtedy, gdy guz nacieka podścielisko i uzyskuje kontakt 
z istniejącymi wcześniej wokół guza naczyniami limfatyczńymi. Otwarte pozostaje 
jednak pytanie, czy takie same procesy rządzą przepływem makromolekuł i płynu 
śródmiąższowego, jak transportem komórek nowotworowych. Ostatnie badania na 
modelu regeneracji skóry wskazują, że to właśnie przepływ płynu śródmiąższowe
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go reguluje limfangiogenezę i tworzenie się sieci kapilar limfatycznych podczas tego 
procesu [48].

Ogniska nekrozy, często obserwowane w nowotworach litych, mogą być głównym 
miejscem oddzielania się komórek nowotworowych z guza [329]. Wokół tych ognisk 
widoczne są powiększone, sączące naczynia. Wysokie ciśnienie śródmiąższowe w du
żym stopniu zwiększa szansę na przedostawanie się komórek nowotworowych do tych 
naczyń. Naczynia limfatyczne o poszerzonym świetle są widoczne w przestrzeniach 
pomiędzy rozwijającym się nowotworem, również wokół ognisk nekrozy. Można przy
puszczać, że proliferujące śródbłonki aktywnie wnikają wzdłuż kanałów śródmiąższo
wych w obręb nowotworu [48]. Następnie otaczają one komórki nowotworowe, które 
są transportowane przez naczynia limfatyczne i krwionośne do węzłów chłonnych i or
ganów wewnętrznych. Taki biemy sposób przerzutowania zaobserwowano w naturalnie 
rozwijającym się modelu raka piersi u myszy [432]. Rozmaite nowotwory mogą mieć 
jednak zróżnicowany przebieg rozsiewu i tworzenia przerzutów.

Czynniki wzrostu naczyń limfatycznych w nowotworach

Rosnąca liczba badań wskazuje na korelację pomiędzy ekspresją czynników wzrostu 
naczyń limfatycznych, VEGF-C i VEGF-D, a rozsiewem takich nowotworów u ludzi, 
jak rak sutka, płuc, prostaty, szyjki macicy, jelita grubego. Może to pośrednio wska
zywać na związek stymulowanej przez te substancje limfangiogenezy z progresją no
wotworu. Wiele badań różnych nowotworów ludzkich, w tym raka tarczycy, prostaty, 
żołądka, jelita grubego, płuc i szyjki macicy, odnosiło się do relacji między ekspresją 
VEGF-C a tworzeniem się przerzutów w węzłach chłonnych [353]. Wykazano w nich 
wysokąkorelację między poziomem tego czynnika wzrostu a inwazjąnaczyń limfatycz
nych i przerzutami do węzłów chłonnych. W raku szyjki macicy poziom VEGF-C był 
100-krotnie wyższy niż w normalnej szyjce macicy [464]. Dwa badania wskazują na 
ntocny związek między ekspresją VEGF-C a gęstością naczyń limfatycznych (LVD) 
w mesotelioma i raku żołądka [334, 500]. Badania nad ekspresją VEGF-D są mniej 
liczne w porównaniu z badaniami ekspresji VEGF-C w nowotworach. Obecność tego 
pierwszego czynnika wzrostu wykazano w czerniaku i raku jelita grubego [5, 477]. 
Uważa się, że VEGF-D promuje angiogenezę, limfangiogenezę i rozsiew nowotworo
wy na drodze parakrynnej [399]. Zaobserwowano, iż VEGF-D indukował formowa
nie się naczyń limfatycznych w modelu ksenotransplantu transformowanych komó
rek nerki ludzkiej, czego wynikiem był wzrost występowania przerzutów do węzłów 
chłonnych [427]. W raku piersi VEGF-D wykazuje ekspresję głównie w jego formie 
zapalnej, natomiast poziom VEGF-C koreluje z obecnością przerzutów w węzłach 
chłonnych w postaci niezapalnej tego nowotworu. Sugeruje to inną rolę tych dwóch 
czynników wzrostu w różnych nowotworach, nawet w przypadku ich biologicznego 
podobieństwa [239].

Wykrycie nowych markerów naczyń limfatycznych pozwoliło na zróżnicowanie 
charakteru naczyń w guzie i ocenę ewentualnego występowania limfangiogenezy 
w czasie progresji nowotworu (Ryc. 5). Ich zastosowanie w kilku rodzajach nowotwo
rów potwierdziło wyniki wcześniejszych badań morfologicznych, w których komór-
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Ryc. 5. Angio- i limfangiogeneza nowotworowa

ki nowotworowe zaobserwowano głównie w naczyniach limfatycznych wokół guza. 
Jednak w takich guzach, jak nowotwory głowy i szyi, w czerniaku, raku piersi i ra
ku brodawczakowatym tarczycy, obecność naczyń limfatycznych, oprócz otoczenia, 
stwierdzono również w obrębie zmiany nowotworowej [31, 94, 159, 427]. Zaprzecza 
to ugruntowanemu poglądowi o nieistnieniu tych naczyń wewnątrz guza. W raku gło
wy i szyi, za pomocą pozytywnego barwienia Ki67, stwierdzono proliferację śród- 
błonka limfatycznego w guzie. Wskazuje to na aktywną limfangiogenezę w tych 
nowotworach. Naczynia limfatyczne wewnątrz guza wykryto także w ludzkich kseno- 
graftach u myszy, używając LYVE-1 i specjalnych technik iniekcyjnych. Podobne re
zultaty uzyskano, używając Prox-1, na modelu ludzkich ksenograftów rosnących na 
błonie kosmówkowo-owodniowej kurczęcia [343]. W uzupełnieniu badań kliniczno- 
-patologicznych dodatkowych danych dotyczących oznaczenia VEGF-C, limfangioge- 
nezy i przerzutowania dostarczają badania eksperymentalne [504]. Skobe i wsp. [419] 
zademonstrowali, że nadekspresja VEGFC w ludzkim raku piersi MDA-MB-435, or- 
totopowo przetransponowanym do upośledzonej immunologicznie myszy, stymuluje 
limfangiogenezę i zwiększa nie tylko występowanie przerzutów do regionalnych wę
złów chłonnych, lecz również do płuc. Indukcja związanej z guzem limfangiogenzy 
wywołanej przez VEGF-C została potwierdzona na genetycznym modelu raka wysp 
Langerhansa, mysim modelu mięsaka, linii komórkowej raka sutka u szczura z nad- 
ekspresją VEGF-C125S [353].

Ostatnie badania na modelach zwierzęcych przynoszą dowody na rolę limfangio- 
genezy w przerzutowaniu na drodze układu chłonnego. Naczynia limfatyczne zostały 
wykryte w różnych heteroprzeszczepach nowotworowych i w wywołanym chemiczne 
raku płaskonabłonkowym u myszy [169]. Znamienną zależność udowodniono także 
między limfangiogenezą a przerzutami nowotworowymi w ludzkim raku piersi, używa
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jąc podoplaniny jako markera naczyń limfatycznych [406]. Zwrócono również uwagę 
na istnienie wokół tych guzów powiększonych, poszerzonych naczyń limfatycznych, 
często z proliferującym śródbłonkiem [31]. Użycie podoplaniny jako markera naczyń 
limfatycznych w raku jajnika wykazało zwiększoną gęstość naczyń limfatycznych 
w tym guzie, jednak bez istotnego wpływu na jego progresję. W przeciwieństwie do 
tego w rakach szyjki macicy z większą gęstością naczyń limfatycznych rokowanie było 
lepsze niż w przypadkach o niskiej gęstości naczyń chłonnych [43, 44].

Nie jest wiadome, w jakim stopniu substancje wydzielane przez sam guz nowotwo
rowy wpływają na reakcje naczyń limfatycznych i ewentualny proces limfangiogene- 
zy. Istnieje możliwość, że komórki zapalne obecne wokół guza przyczyniają się do po
szerzenia oraz tworzenia się nowych naczyń limfatycznych. Badania przeprowadzone 
w raku piersi pokazują, że makrofagi towarzyszące nowotworowi wydzielają VEGF-C 
i VEGF-D i w ten sposób stymulują limfangiogenezę [405].

Z kolei VEGF-C produkowany przez komórki nowotworowe może działać che- 
motaktycznie na makrofagi. Zaobserwowano również istnienie znamienej korelacji 
pomiędzy ekspresją czynników limfangiogenicznych i odpowiedzią zapalną w raku 
sutka i raku szyjki macicy [239, 405]. W badaniach nad limfangiogenezą nowotworo
wą pozostaje nadal wiele otwartych pytań. Jednym z nich jest sposób formowania się 
nowych naczyń limfatycznych. Może do tego dochodzić poprzez kooptację, rozszcze
pienie lub wyrastanie z istniejących naczyń. Inna możliwość to powstawanie śród- 
błonków naczyń limfatycznych z progenitorów wywodzących się ze szpiku kostnego. 
Prekursory endotelialne VEGFR-3+/CD34+ wykryto ostatnio w ludzkiej płodowej 
wątrobie i krwi [389].

Nie do końca poznane są mechanizmy regulujące ekspresję czynników wzrostu na
czyń limfatycznych w guzie nowotworowym. Heregulin-pi potęguje ekspresję VEGF- 
-C w ludzkim raku piersi, oddziałując z receptorem HER2, kinaząserynowąp38 i trans- 
krypcyjnym czynnikiem - NKkB. Cytokiny prozapalne, takie jak IL-la i TNF, mogą 
również regulować poziom VEGF-C [169].

Naczynia limfatyczne nie są równomiernie rozłożone w obrębie guza, co może suge
rować wpływ takich czynników otoczenia jak ciśnienie hydrostatyczne i stres spowodo
wany szybko mnożącymi się komórkami nowotworowymi. Nowo uformowane naczy
nia limfatyczne mogą być istotne dla przerzutowania na drodze naczyń limfatycznych. 
Wskazują na to badania z użyciem VEGFR-3-Ig [235]. Jednak nadal ostatecznie nie 
wiadomo, do jakiego stopnia tworzenie się nowych naczyń limfatycznych wpływa na 
Przerzutowanie do węzłów chłonnych. Wydaje się, że sama limfangiogeneza nie jest 
wystarczającym elementem w tym procesie. Również nie do końca zrozumiałe są rela
cje zachodzące między nowo uformowanymi naczyniami limfatycznymi i naczyniami 
wcześniej istniejącymi a przerzutowaniem na drodze limfatycznej.

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji, zarówno modeli zwierzęcych, jak i li
tych nowotworów u ludzi, w odniesieniu do obecności naczyń limfatycznych w obrębie 
guza, można wysnuć wniosek, że nowotwory są pod tym względem heterogenne, tzn. 
w jednym typie guza występują naczynia limfatyczne w jego obrębie, a w innym ich nie 
ma [200].





ZAŁOŻENIA I CEL PRACY

W ostatniej dekadzie poczyniono znaczne postępy w zrozumieniu etiologii i sposobu 
rozsiewu raka szyjki macicy. Od wprowadzenia rozmazu cytologicznego śmiertelność 
z powodu tego nowotworu w krajach rozwiniętych zmniejszyła się o 70%. Jednak pię
cioletnia przeżywalność, w zależności do stopnia zaawansowania klinicznego, notowa
na na całym świecie nie uległa znacznej poprawie. Dotyczy to również krajów rozwija
jących się, w których nowotwór ten jest jedną z głównych przyczyn zgonów u kobiet. 
Wskazuje to, że aktualne sposoby pierwotnego leczenia pacjentek z rakiem szyjki maci
cy o wysokim ryzyku wymagają ponownej oceny i modyfikacji. 

Ogromny postęp w badaniach układu limfatycznego, jaki obserwuje się w ciągu ostat
nich lat, oraz pełniejsze zrozumienie mechanizmów immunologicznych, zachodzących 
w węzłach chłonnych w chorobie nowotworowej, stwarzają nowe nadzieje na optyma
lizację procesu leczenia. Szczególnie istotne wydaje się ustalenie wpływu na nowotwór 
czynników wzrostu naczyń limfatycznych oraz ewentualnej limfangiogenezy.

Jak wynika z badań klinicznych, ponad 70% kobiet z wczesnymi nowotworami narzą
du płciowego nie odnosi korzyści z radykalnej limfadenektomii, gdyż u tych pacjentek nie 
wykrywa się przerzutów do węzłów chłonnych w rutynowym badaniu histopatologicznym. 
Zastosowanie immunohistochemii i technik molekularnych wskazuje jednak na możliwość 
>stnienia w węzłach chłonnych pojedynczych komórek nowotworowych lub ich niewiel
kich skupisk, określanych jako mikroprzerzuty. Znaczenie kliniczne mikroprzerzutów jest 
w ostatnim czasie intensywnie badane. Jednak badanie tymi metodami wszystkich węzłów 
chłonnych, usuniętych podczas radykalnej limfadenektomii, jest kosztowne i czasochłonne, 
trudne do rutynowego zastosowania. Nadzieją na ich szersze zastosowanie jest wprowa
dzenie do ginekologii onkologicznej biopsji węzła wartowniczego. Przemawia za tym tak
że fakt, że żadne istniejące do tej pory metody obrazowe nie mają odpowiedniej czułości 
1 swoistości w określaniu stanu węzłów chłonnych, a sama biopsja węzła lub węzłów war
towniczych jest obarczona znacznie mniejszym ryzykiem wczesnych i późnych powikłań 
w porównaniu z tradycyjną limfadenektomią radykalną. Detekcja węzła wartowniczego 
może stanowić nową jakość w leczeniu nowotworów żeńskiego narządu płciowego.

Mapowanie układu chłonnego i detekcja węzła wartowniczego stały się uznaną me
todą w czerniaku skóry i raku piersi ze względu na stosunkową łatwość przeprowadza
nia tej procedury i niezbyt skomplikowany sposób spływu chłonki w tych nowotworach. 
Podobna sytuacja dotyczy raka sromu. Natomiast w raku szyjki macicy jej użyteczność 
Wymaga przeprowadzenia badań klinicznych.
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Ogólnie celem tej pracy jest kliniczno-morfologiczna ocena regionalnego ukła
du chłonnego we wcześnie zaawansowanym płaskonabłonkowym raku szyjki macicy. 
Obejmuje ona sprawdzenie na materiale własnym prawdziwości koncepcji węzła war
towniczego w tym nowotworze, określenie częstości występowania w nim mikroprze- 
rzutów oraz ich wpływu na przebieg choroby, a także ustalenie, czy dochodzi do nowo- 
tworzenia naczyń limfatycznych, a jeżeli tak, to jaki ma to wpływ na rokowanie.

Szczegółowe cele pracy:
1. Ustalenie, czy koncepcja węzła wartowniczego odnosi się do raka płaskonabłonko- 

wego szyjki macicy i jaką ma wartość kliniczną.
2. Zbadanie częstości występowania mikroprzerzutów w węzłach uznanych za wartow

nicze.
3. Oznaczenie ekspresji czynników wzrostu śródbłonka naczyniowego A, C i D w ra

ku płaskonabłonkowym szyjki macicy oraz wpływu jej nasilenia na czas wolny od 
wznowy i całkowity czas przeżycia.

4. Ustalenie, czy w raku płaskonabłonkowym szyjki macicy dochodzi do limfangio- 
genezy i jaka jest korelacja tego procesu z ekspresją czynników wzrostu śródbłonka 
naczyniowego oraz innymi cechami kliniczno-morfologicznymi guza.

5. Określenie wpływu stanu morfologicznego regionalnego układu chłonnego oraz 
tradycyjnych kliniczno-morfologicznych cech guza na czas wolny od wznowy i cał
kowity czas przeżycia we wcześnie zaawansowanym raku płaskonabłonkowym szyj
ki macicy.



MATERIAL I METODY

Materiał badawczy stanowiło 71 kobiet z rakiem płaskonabłonkowym szyjki macicy 
w stopniu zaawansowania klinicznego IA2-IIA według FIGO. Na badanie uzyskano 
zgodę Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (KBET/379/13/2003). Do ba
dań nie kwalifikowano kobiet w ciąży oraz tych pacjentek, które przebyły radioterapię 
w zakresie miednicy mniejszej. W każdym badanym przypadku uzyskano zgodę pacjen
ta na podanie barwnika do limfografii i znacznika izotopowego oraz wykonanie badań 
patomorfologicznych i molekularnych. 

Rozpoznanie raka szyjki macicy ustalono na podstawie wyniku badania histo
patologicznego wycinka z szyjki macicy, pobranego pod kontrolą kolposkopii oraz 
wyskrobin z kanału szyjki macicy. W przypadkach zmian nowotworowych na szyjce 
macicy wyraźnie widocznych makroskopowo pobierano do badania tylko wycinek ze 
zmiany. Stopień zaawansowania raka szyjki macicy ustalono zgodnie z zaleceniami 
The FIGO Committee on Gynecologic Oncology [324]. Leczenie pierwotne polegało 
na radykalnym usunięciu macicy klasy III według Rutledge’a i Pivera z systemo
wym usunięciem węzłów chłonnych miednicy mniejszej [360]. Zabiegi operacyjne 
były przeprowadzane w Klinice Ginekologii i Onkologii CM UJ (Kierownik: prof, 
dr hab. med. Antoni Basta) przez ginekologów doświadczonych w zakresie chirurgii 
onkologicznej. Po leczeniu operacyjnym kobiety z niekorzystnymi czynnikami pro
gnostycznymi (zaawansowanie, przerzuty do węzłów chłonnych, naciekanie przy- 
macicz, głębokie naciekanie szyjki macicy) były napromieniane poza kliniką zgod
nie zobowiązującymi schematami [450]. Charakterystykę kliniczną grupy badanej 
przedstawia tabela I. Uwzględniono w niej stopień zaawansowania nowotworu we
dług FIGO, wiek, wagę, wzrost i wskaźnik Pondérala (wskaźnik Pondérala = wyso
kość (cm)/[masa (kg)]l/3) [119] oraz typ wzrostu guza. Jak to jest ogólnie przyjęte 
w podręcznikach wyróżniono trzy typy wzrostu guza: egzofityczny, endofityczny 
i beczułkowaty. Mediana ciąż w grupie badanej wynosiła 2,00 (zakres: 0-6, SD: 1,44, 
średnia 2,16, rozstęp kwartylowy 2,00), poronień 0,00 (zakres: 0-3, SD: 0,61, średnia 
0,36, rozstęp kwartylowy 1,00), porodów 2,00 (zakres 0-5, SD: 1,17, średnia 1,80, 
rozstęp kwartylowy 2,00).
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Tabela I

Charakterystyka grupy badanej w odniesieniu do stopnia zaawansowania według FIGO

Cecha/N Stopień zaawansowania według FIGO

Zaawansowanie IA2 IB1 IB2 IIA Razem

N 7 41 4 19 71

Wiek
Średnia 45,43 46,59 48,75 51,21 47,83
SD 10,89 9,12 3,95 14,35 10,77
Minimum 31 31 43 26 26
Maksimum 60 69 52 82 82

Wskaźnik Ponderala
Średnia 40,59 41,40 37,37 39,75 40,65
SD 1,55 2,17 2,04 2,19 2,34
Minimum 39,13 37,13 35,48 35,79 35,48
Maksium 43,14 45,91 40,13 42,37 45,91

Objętość guza (cm3) 
Średnia 1,58 14,64 80,50 29,79 21,12
SD 0,47 13,88 39,95 19,19 23,62
Minimum 1,10 1,20 56,40 4,10 1.10
Maksimum 2,20 54,68 140,00 63,30 140,00

Zróżnicowanie (Grade-G)
G1 6 14 0 0 20
G2 1 24 2 13 40
G3 0 3 2 6 11

LVSI
Tak 3 27 3 19 53
Nie 4 14 1 0 18

Naciekanie naczyń żylnych
Tak 1 9 3 9 21
Nie 6 32 1 10 50

Typ histologiczny 

Rogowaciejący 6 22 2 7 37
Nierogowaciejący 1 19 2 12 34

Makroprzerzuty

Tak 0 10 2 8 20
Nie 7 31 2 11 51

Martwica
Tak 0 16 2 11 29
Nie 7 25 2 9 42

Naciek z komórek Jednojądrzastych

Tak 5 33 3 18 59
Nie 2 8 1 1 12
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Tabela I - cd.
Cecha/N Stopień zaawansowania

Zaawansowanie IA2 IB1 IB2 IIA Razem

N 7 41 4 19 71

Głębokość naciekania
< 1/3 7 22 1 2 29
1/3-2/3 0 14 0 11 26
>2/3 0 5 3 6 16

Typ wzrostu 

Egzofityczny 7 30 3 8 48
Endofityczny 0 9 0 9 18
Beczułkowaty 0 2 1 2 5

Naciek zapalny
Brak 0 2 0 0 2
Słaby 4 16 2 7 29
średni 2 14 2 11 29
Silny 1 9 0 1 11

Ekspresja VEGF-A
0 1 6 0 1 8
1 4 15 1 6 26
2 1 7 1 5 14
3 1 13 2 7 23

Ekspresja VEGF-C
0 3 8 0 2 13
1 3 19 1 4 27
2 1 5 2 9 17
3 0 9 1 4 14

Ekspresja VEGF-D
0 2 8 0 0 10
1 4 18 2 5 29
2 1 6 1 7 15
3 0 9 1 7 17

Gęstość naczyń limfatycznych w guzie
Średnia 1,470 1,356 1,446 1,516 1,415
SD 0,532 0,380 0,500 0,443 0,416
Minimum 1,008 0,584 0,849 0,424 0,424
Maksimum 2,281 2,441 2,069 2,388 2,441

Gęstość naczyń limfatycznych 
na granicy guz - podśclelisko 
średnia 2,539 2,927 3,740 3,027 2,961
SD 0,291 0,883 0,732 0,772 0,826
Minimum 2,175 1,220 2,759 1,910 1,220
Maksimum 2,918 5,571 4,351 4,987 5,571
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Obrazowanie spływu limfatycznego i poszukiwanie 
węzłów wartowniczych w raku płaskonabłonkowym szyjki macicy

Do obrazowania spływu chłonki z guza nowotworowego stosowano dwie metody: 
barwnikową i izotopową. U 22 z 71 pacjentek detekcję wykonano tylko metodą barwni
kową. W pozostałych 49 przypadkach zastosowano podwójne znakowanie metodą bar
wnikową i izotopową. Jako węzeł wartowniczy definiowano każdy węzeł chłonny, do 
którego spływa chłonka z guza nowotworowego [451].

Metoda izotopowa polegała na podaniu na dzień przed zabiegiem operacyjnym, ale 
nie później niż 18 godzin przed jego rozpoczęciem, powierzchownie wokół zmiany 
nowotworowej, najczęściej w czterech punktach szyjki macicy, 99m Tc-Nanocollu (100 
MBq w objętości 1 ml), unikając rozlewania się znacznika. Znacznik był przygotowany 
w Pracowni Medycyny Nuklearnej Katedry i Kliniki Endokrynologii CM UJ (Kierow
nik - Prof, dr hab. med. Bohdan Huszno). W tej samej pracowni wykonywano limfo- 
scyntygrafię przedoperacyjną.

W metodzie barwnikowej podawano 4 ml barwnika o nazwie Patent Blue (Guerbet 
France) w podobny sposób jak Nanocoll, starając się uwidocznić powierzchowną sieć na
czyń limfatycznych. Odbywało się to w dniu operacji, po wprowadzeniu pacjentki w znie
czulenie i przygotowaniu pola operacyjnego. Bezpośrednio po podaniu znacznika przystę
powano do laparotomii i poszukiwania węzłów ręczną sondą gamma-kamery, Navigator 
GPS (Tyco Healthcare Group LP), przykładając ją najpierw do szyjki macicy, a następnie 
bocznie wzdłuż ścian miednicy mniejszej oraz proksymalnie wzdłuż aorty (Fot. 1). Następ
nie otwierano blaszki więzadła szerokiego, delikatnie wytwarzano dołki przypęcherzowe 
i przyodbytnicze i poszukiwano wybarwionych naczyń chłonnych, węzłów chłonnych 
oraz ponownie dokonywano inspekcji pola operacyjnego sondą gamma-kamery (Fot. 2, 
Fot. 3). Jeżeli zaobserwowano tylko wybarwione naczynia chłonne, a brak było wybar
wionych węzłów, to czekano z przystąpieniem do usuwania węzłów chłonnych tak długo, 
aby czas od podania znacznika do rozpoczęcia limfadenektomii wynosił 10 do 15 minut 
[330]. Jeżeli po tym czasie widoczne były tylko wybarwione naczynia chłonne, a nie było 
wybarwionych węzłów, to te węzły, do których biegły wybarwione naczynia, uznawano za 
wartownicze, tak jak zaakceptowano to w raku sutka [231, 410, 467]. Jako węzły chłon
ne wartownicze w metodzie barwnikowej przyjmowano: węzły o wyraźnym niebieskim 
zabarwieniu lub węzły o zabarwieniu bladoniebieskim, ale ciemniejszym niż pozostałe 
węzły, lub węzły, których tylko część była zabarwiona na niebiesko [471].

Badaniu gamma-kamerą poddawano całe pole operacyjne, wybarwione węzły 
chłonne oraz tkanki, w których biegły wybarwione naczynia. W tej metodzie za węzeł 
wartowniczy uznawano taki węzeł, z którego promieniowanie dziesięciokrotnie prze
kraczało promieniowanie tła. W przypadku, gdy promieniowanie w żadnym z węzłów 
nie przekraczało tej granicy za węzeł wartowniczy przyjmowano węzeł o największej 
aktywności. Następnie wybarwione i wykazujące promieniowanie tkanki usuwano poza 
pole operacyjne, wypreparowywano węzły chłonne i ponownie określano poziom pro
mieniowania (Fot. 4, Fot. 5). Węzeł (węzły) o najsilniejszym promieniowaniu, węzły 
zabarwione z obecnością promieniowania oraz węzły zabarwione bez promieniowania 
oznaczano jako wartownicze. Tkanki pozostałe po preparowaniu węzłów wartowni- 
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-zych przekazywano w osobnym naczyniu do badania histopatologicznego. Następnie 
wykonywano typową systemową limfadenektomię miedniczną.

Po wykonaniu limfadenektomii i radykalnym usunięciu macicy dokonywano ponow
nej inspekcji miednicy mniejszej oraz okolicy okołoaortowej sondą Navigatora GPS, 
iby stwierdzić, czy nie pozostały nieusunięte węzły chłonne spełniające kryteria węzła 
wartowniczego w metodzie izotopowej.

Tak uzyskany (węzły chłonne, preparat radykalnie usuniętej macicy) materiał w sta
nie świeżym, w niskiej temperaturze, przekazywano do badań histopatologicznych, mo
lekularnych i immunohistochemicznych. Węzły chłonne zaotrzewnowe klasyfikowano 
zgodnie z propozycją Benedettiego-Paniciego i wsp. [38].

Do ustalenia klinicznej wartości detekcji węzła wartowniczego wykorzystano wyni- 
<i standardowego badania histopatologicznego węzłów wartowniczych i niewartowni- 
-zych. Obliczono czułość metody, jej swoistość oraz dokładność, pozytywną i negatyw - 
ią wartość predykcyjną oraz wskaźnik wiarygodności wyniku pozytywnego i wskaźnik 
wiarygodności wyniku negatywnego.

badania histopatologiczne, immunohistochemiczne i molekularne

badania histopatologiczne, molekularne i immunohistochemiczne zostały wykonane w Ka- 
■edrze Patomorfologii Collegium Medicum UJ (Kierownik Katedry:[prof, dr hab, med. Je^| 
~zy Stachura)) przez zespoły dysponujące dużym doświadczeniem w każdej z metod.

Badanie histopatologiczne preparatu operacyjnego obejmowało: klasyfikację 
>TNM (9), typ histologiczny (rogowaciejący, nierogowaciejący), stopień zróżnicowa
na w miejscu naciekania podścieliska przez guz nowotworowy (wysoko zróżnicowa
ły - Gl, średnio zróżnicowany - G2 i nisko zróżnicowany - G3), głębokość nacie
kania podścieliska (część promienia szyjki, do którego sięga naciek [114]), obecność 
lacieków w przestrzeniach limfatyczno-naczyniowych (LVSI - lymph-vascular space 
nvolvement), naciekanie przymacicza (przez ciągłość, naciekanie ogniskowe), sposób 
taciekania podścieliska (dużymi ogniskami, drobnymi ogniskami, szerokim frontem), 
objętość nowotworu oznaczoną metodą stereologiczną według Cavalieriego (86, 152, 
192, 381), obecność martwicy, obecność odczynu zapalnego, obecność nacieków z ko- 
nórek jednojądrzastych, limfocytów i eozynofilii, obecność komórek nowotworowych 
w naczyniach żylnych i naczyniach limfatycznych.

W celu określenia różnic w ekspresji naczyniowych czynników wzrostu, VEGF-A, 
^EGF-C i VEGF-D oraz gęstości naczyń limfatycznych i krwionośnych między guzem 
towotworowym a prawidłową tkanką szyjki macicy utworzono grupę kontrolną. W jej 
¡kład weszło 31 kobiet operowanych w klinice, dobranych pod względem wieku, wzro
stu i wagi. Zabieg operacyjny u tych kobiet wykonano z przyczyn innych niż nowo- 
wór złośliwy narządu rodnego, a budowa szyjki macicy klinicznie i histologicznie była 
v granicach normy. Średni wiek kobiet w grupie kontrolnej wynosił 49,42 lat, SD 5,12, 
naksimum 63, minimum 41. Różnice wieku kobiet w grupie kontrolnej i badanej nie 
>yły istotne statystycznie (test UM-W: p = 0,071). Średnia wskaźnika Pondérala w gru- 
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pie kontrolnej wynosiła 40,01, SD 2,15, minimum 34,63, maksimum 42,91. Różnice 
pomiędzy grupą badaną i kontrolną odnośnie do tego wskaźnika nie były statystycznie 
istotne (test UM-W: p = 0,307).

Wyniki badań histopatologicznych w grupie badanej zestawiono w tabeli I (zob. 
s. 50-51).

Ocena węzłów chłonnych wartowniczych

Węzły chłonne, zakwalifikowane jako wartownicze, były przenoszone na sterylne szal
ki Petriego. Następnie przecinano je jednorazowym ostrzem chirurgicznym na dwie 
części, jedną do tradycyjego badania histopatologicznego, drugą do badania immu- 
nohistochemicznego i utrwalano osobno w 10% zbuforowanym roztworze formaliny. 
Taka procedura została przeprowadzona u 46 pacjentek. W przypadku 22 kobiet wę
zły chłonne uznane za wartownicze przecinano na trzy części, odpowiednio do trady
cyjnego badania histologicznego, badania immunohistochemicznego i badania mole
kularnego (RT-PCR). Część do badania molekularnego była umieszczana w buforze 
RNAlater RNA Stabilization Reagent (Qiagen Inc.) w temperaturze -80°C aż do eks
trakcji RNA. Pozostałe dwie części węzła utrwalano osobno w 10% zbuforowanym 
roztworze formaliny. Po utrwaleniu materiał odwadniano w sposób typowy i zatapiano 
w parafinie. Z bloczków parafinowych sporządzono skrawki grubości 2 pm, barwiono 
je hematoksyliną-eozyną i przeglądano w mikroskopie optycznym w celu sprawdzenia, 
czy w węźle chłonnym są obecne przerzuty nowotworowe. Jeżeli nie stwierdzono prze
rzutów, wykonywano skrawki grubości 2 pm drugiej części węzła i przeznaczano je do 
odczynów immunohistochemicznych.

Immunohistochemia

Odczyny immunohistochemiczne przeprowadzono w sposób rutynowy, z wykorzy
staniem urządzenia Dako Immunostainer (DAKO, Dania). Odmaskowanie antygenu 
przeprowadzono w kuchence mikrofalowej (700 W przez 5 minut, a następnie 600 W, 
także przez 5 minut) w buforze cytrynianowym (pH = 6,0). Wykorzystano monoklonal- 
ne przeciwciała pierwotne, MNF116 (DAKO) w stężeniu 1:100. Zastosowano system 
detekcji ENVISION+ z 3-amino-9-etylkarbazolem jako chromogenem (DAKO, Dania). 
Dodatni wynik badania immunohistochemicznego potwierdzano w barwieniu hematok- 
syliną i eozyną [125].

W metodzie molekularnej, jako marker komórek nowotworowych przyjęto cytoke- 
ratynę 19 [162, 198, 211, 272]. Do jej detekcji w węzłach wartowniczych zastosowano 
reakcję łańcuchową polimerazy z odwróconą transkryptazą (RT-PCR).
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RT-PCR

Tabela II

Pary starterów użytych do amplifikacji RT-PCR CK 19 i aktyny

Startery
oligonukleotydowe Sekwencja nukleotydów Wielkość produktów 

RT-PCR (bp)

CK19
Sensowny/Antysensowny

5-GCGGGACAAGATTCTTGGTG-3' 
5‘-CTTCAGGCCTTCGATCTGCAT-3’ 214

3-aktyna
Sensowny/Antysensowny

5-CTGTCTGGCGGCACCACCAT-3'
5‘-GCAACTAAGTCATAGTCCGC-3‘ 300

Do ekstrakcji całkowitego RN A użyto RNeasy Mini Kit (Qiagen Inc.) zgodnie 
z instrukcją producenta. Trawienie DNA wykonano, używając RNase-Free-DNase Set 
(Qiagen Inc.) podczas puryfikacji RNA. Ekstrachowany RNA ponownie rozpuszcza
no w 50 pl RNase-Free Water i przechowywano w temperaturze -80°C. Do oznaczenia 
stężenia RNA zastosowano UV-spektrofotometrię (Digilab Hitachi-U-2800). Syntezę 
pierwszego łańcucha cDNA wykonano z użyciem Omniscript RT Kit (Qiagen Inc.). 
250 ng całkowitego RNA dodano do 10 pl roztworu zawierającego po 0,5 mM Buffer 
RT i dNTP, 0,5 pg losowo wybranych starterów, 1 U/pl Rnasin Ribonuclease Inhibitor 
(Promega, GmbH) i 2U odwrotnej transkryptazy. Odwrotną transkrypcję przeprowadzo
no, inkubując roztwór w temperaturze 37°C przez godzinę. Jakość RNA oraz reakcji 
odwrotnej transkrypcji analizowanych próbek potwierdzono przez amplifikację RT-PCR 
fragmentu mRNA obejmującego gen P-aktyny.

Detekcja P-aktyny: dwa mikrolitry cDNA dodano do 25 pl roztworu składającego się 
z buforu RNA 1 mM dNTP, 2,5 mM MgCl2, 0,2 pM każdego sensownego i antysensow- 
nego startera (Tabela II) i 0,5 U HotStarTag DNA polimerazy (Qiagen Inc.) i amplifiko
wano, umieszczając w specjalnym aparacie (ang. thermal cycler - Biometra), w którym 
Programuje się czas trwania, liczbę cykli oraz temperaturę. PCR przeprowadzano w na
stępujących warunkach: denaturacja przez 2 minuty w temperaturze 94°C, hybrydyzacja 
(annealing) przez 30 sekund w temperaturze 60°C i elongacja przez 30 sekund w tem
peraturze 72°C; 35 cykli. Końcową elongację prowadzono w temperaturze 72°C przez 
10 minut [242]. W celu detekcji cytokeratyny 19 (CK19) 2 pl cDNA dodawano do 25 pl 
roztworu składającego się z buforu RNA, 0,3 mM dNTP, 6,7 mM MgCl2, Q-Solution, 
0,4 pM każdego sensownego i antysensownego startera (Tabela II) i 0,625U HotStarTag 
DNA polimerazy (Qiagen Inc.) i amplifikowano w thermalcycler (Biometra). PCR prze
prowadzano w następujących warunkach: denaturacja przez 30 sekund w temperaturze 
94°C, hybrydyzacja (annealing) przez minutę w temperaturze 58°C i elongacja przez 2 
minuty w temperaturze 72°C; 30 cykli. Końcową elongację prowadzono w temperaturze 
72°C przez 10 minut (242). Produkty RT-PCR analizowano elektroforetycznie na 3% 
żelu agarozowym zawierającym bromek etydyny pod napięciem 100V przez 1-2 go
dziny. Jako standardu użyto pUC19 DNA/MspI Marker (Fermentas). Wyniki oceniano 
jakościowo (0, +, ++, +++) i zebrano w Gel Documentación System (Vilber Roumat).
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W poszukiwaniu mikroprzerzutów łącznie przebadano 144 węzły wartownicze, 
pobrane od 51 pacjentek (u 20 kobiet stwiedzono przerzut do węzłów chłonnych w tra
dycyjnym badaniu histopatologicznym). Metodę immunohistochemiczną zastosowano 
u 51 kobiet, natomiast metodę molekularną u 21 chorych, u których badanie tradycyj
ne i immunohistochemiczne nie wskazywało na istnienie przerzutów. Za wynik dodatni 
uznano obecność ogniska komórek nowotworowych w węźle limfatycznym o najwięk
szym wymiarze od 0,2 do 2 mm w metodzie immunohistochemicznej lub pozytywny 
wynik łańcuchowej reakcji polimerazy [145, 175].

Odczyny immunohistochemiczne do oceny ekspresji VEGF-A, VEGF-C 
i VEGF-D, CD34, LYVE-1 i Prox-1

Tabela III

Główne parametry odczynów immunohistochemicznych

Swoistość Producent (klon) Rozcieńczenie Inkubacja Odmaskowanie

LYVE-1 Santa Cruz Biotechnology Inc. 1:25 60 min EDTApH = 8,0

Prox-1 RDI Research Diagnostics Inc. 1:100 60 min EDTA pH = 8,0

CD34 DAKO(QBEND) 1:25 30 min Bufor cytrynianowy 
pH = 7,4

VEGF-A Santa Cruz Biotechnology Inc. 
(C-1) 1:50 12 godz. EDTA pH = 8,0

VEGF-C Zymed Laboratories Inc. 1:200 12 godz. EDTA pH = 8,0

VEGF-D R & D Diagnostics Inc. 1:100 12 godz. EDTA pH = 8,0

Otrzymany materiał histologiczny był utrwalany w 10% roztworze zbuforowanej 
formaliny, odwadniany rutynowo z użyciem automatycznych procesorów tkankowych 
firmy Shandon i zatopiony w parafinie. Z bloków parafinowych sporządzono skrawki 
grubości 4 pm. Odczyny immunohistochemiczne zostały wykonane w sposób rutyno
wy, z wykorzystaniem urządzenia Dako Immunostainer (DAKO, Dania). Odmaskowa- 
nie antygenu przeprowadzono przy użyciu kuchenki mikrofalowej (3x5 minut, 750 W). 
Wykorzystane przeciwciała pierwotne wymieniono w tabeli III.

Zastosowano system detekcji ENVISION+ z 3-amino-9-etylkarbazolem jako 
chromogenem (DAKO, Dania). W wypadku odczynu w kierunku LYVE-1 stosowano 
system detekcji streptawidyna-biotyna (Santa Cruz Staining System, Santa Cruz Inc.). 
Barwienie kontrastowe przeprowadzono za pomocą hematoksyliny według Meiera. 
Kontrolę negatywną wykonano dla każdego antygenu bez użycia odpowiedniego pier
wotnego przeciwciała. Brak sygnału immunohistochemicznego wskazywał na specy
ficzność wyników barwień z użyciem pierwotnego przeciwciała.
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Wyniki oceniano za pomocą mikroskopu Zeiss Axioscop, obiektyw 40x PlanNeo- 
fluar, pole widzenia średnicy 0,49 mm, tj. 0,19 mm2.

CD34

Pod uwagę brano wyłącznie komórki i grupy komórek mające kształt odpowiadający 
komórkom śródbłonka i dające wyraźną reakcję cytoplazmatyczną. Odczyn w obrębie 
wrzecionowatych komórek podścieliska (fibrocyty) nie był brany pod uwagę.

Prox-1 i LYVE-1

W przypadku odczynu w kierunku Prox-1 pod uwagę brano wyłącznie komórki i grupy 
komórek, w których występował wyraźnie odczyn jądrowy. W przypadku odczynu w kie
runku LYVE-1 pod uwagę brano wyłącznie komórki i grupy komórek posiadające kształt 
odpowiadający komórkom śródbłonka, w których wyraźnie występował odczyn jądrowy.

Ocenę przeprowadzano w 50 polach widzenia pod dużym powiększeniem. Wyni
ki wyrażono jako liczbę naczyń/mm2. Liczbę grup komórek Prox-1 pozytywnych lub 
LYVE-1 pozytywnych w obrębie jednego mm2 przyjmowano jako gęstość naczyń lim- 
fatycznych. Oceniano osobno gęstości naczyń krwionośnych i limfatycznych w obrębie 
guza i na granicy między guzem a otoczeniem. Jako wewnątrznowotworowe przyjęto 
naczynia znajdujące się w masie guza. Większość z nich leżała w obrębie zrębu, pomię
dzy gniazdami komórek nowotworowych. Za przynowotworowe uznawano naczynia 
limfatyczne zlokalizowane poza guzem, w obrębie 2 mm od granicy guza.

VEGF-A, VEGF-C, VEGF-D

Poziom ekspresji VEGF-A, VEGF-C i VEGF-D klasyfikowano w zależności od ilości 
wybarwionych komórek bez względu na nasilenie wybarwienia [210, 238, 449, 499].

Przyjęto następujące kryteria:
0 - brak reakcji;
1 - poniżej 10% komórek pozytywnych;
2 - 10 do 50% komórek pozytywnych;
3 - powyżej 50% komórek pozytywnych.

Analiza statystyczna

Rozkład zmiennych o charakterze ciągłym zbadano testem Shapiro-Wilka. W przypadku 
zmiennych ciągłych o rozkładzie różnym od normalnego oraz zmiennych skokowych, 
kodowanych do analizy, użyto testów nieparametrycznych U Manna-Whitneya (UM- 
W) i kolejności par Wilcoxona oraz wykonywano analizę korelacji metodą Spearmana. 
W celu porównania więcej niż dwóch grup zmiennych o rozkładzie różnym od normal
nego użyto metody jednoczynnikowej analizy wariancji (ANOVA) Kruskala-Wallisa. 
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Wpływ zmiennych niezależnych na czas wolny od wznowy oraz całkowity czas prze
życia oceniano przy użyciu testu proporcjonalnego hazardu Coxa. W celu porównania 
różnych grup pacjentek pod względem czasu wolnego od wznowy i czasu przeżycia 
posłużono się metodą analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Analizę wieloczynnikową 
przeprowadzono na podstawie modelu wieloczynnikowego Coxa. Istotność statystyczną 
ustalono na poziomie p < 0,05. Wszystkich obliczeń dokonano w programie Statistica v. 6.0 
firmy StatSoft.

Przeprowadzone badania były finansowane z grantu KBN 3P05E 05223.



WYNIKI

Wyniki obrazowania układu chłonnego i detekcji węzła wartowniczego 
(SN) w raku płaskonabłonkowym szyjki macicy 
w stopniu zaawansowania IA2-IIA według FIGO

Na podstawie przyjętych kryteriów detekcja węzłów chłonnych wartowniczych była sku
teczna u 68 z 71 badanych kobiet (95, 77%). Brak wybarwienia układu chłonnego i brak 
wychwytu znacznika radioaktywnego zaobserwowano u 3 kobiet (4, 23%). Jedno niepo
wodzenie w detekcji wystąpiło u pacjentki z węzłami chłonnymi klinicznie podejrzany
mi w trakcie zabiegu operacyjnego o występowanie w nich przerzutów (powiększenie, 
duża spoistość, białawe zabarwienie). Podejrzenie to zostało potwierdzone w ostatecz
nym badaniu histopatologicznym. Obrazowanie układu limfatycznego przeprowadzo
no metodą bawnikową. Następne niepowodzenie dotyczyło pacjentki z dużym guzem 
w stopniu zaawansowania IB2 (objętość zmiany obliczona metodą stereotaktyczną po 
zabiegu operacyjnym wynosiła 140 cm3) oraz pacjentki z rakiem w stopniu zaawanso
wania IIA, naciekającym sklepienia macicy. U obu tych kobiet detekcję wykonywano 
metodą izotopową i barwnikową. 

W metodzie barwnikowej, w przypadku wystąpienia wychwytu barwnika, niebieskie 
naczynia chłonne obserwowano w przymaciczu, skąd biegły wzdłuż odgałęzień tętnicy 
biodrowej wewnętrznej do węzłów chłonnych położonych na ścianie miednicy mniej
szej (Fot. 6).

U dwóch z 68 kobiet (2,94%) węzły chłonne uznane za wartownicze nie zawiera
ły w rutynowym badaniu histopatologicznym przerzutów nowotworowych, natomiast 
komórki nowotworowe stwierdzono w innych węzłach usuniętych podczas limfade- 
nektomii systemowej. Węzły te wykazywały śródoperacyjnie cechy kliniczne węzłów 
przerzutowych i były zlokalizowane po tej samej stronie miednicy, co węzły chłonne 
uznane za wartownicze. W każdym z tych przypadków znaleziono tylko pojedynczy 
węzeł wartowniczy. W związku z takim wynikiem badania histopatologicznego rezultat 
mapowania uznano za fałszywie negatywny.

W tradycyjnym badaniu histopatologicznym przerzuty w węzłach chłonnych w ba
danej grupie pacjentek stwierdzono u 20 kobiet (28,17%). Wśród kobiet z przerzutami 
do węzłów chłonnych detekcja węzła wartowniczego była skuteczna w 17 przypad
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kach (85,00%). Przerzuty tylko w węzłach wartowniczych stwierdzono u 9 pacjentek 
(2,68%), w węzłach wartowniczych i innych węzłach usuniętych podczas systemowej 
limfadenektomii w 6 przypadkach (8,45%).

Wartość kliniczną detekcji węzła wartowniczego obliczoną dla całej grupy badanej 
przedstawia tabela IV.

Tabela IV

Wartość kliniczna detekcji węzła wartowniczego w raku płaskonabłonkowym szyjki macicy 
w stopniu IA2 - IIA według FIGO

Wskaźnik Dane Wynik (%)

Czułość 15/15+2 88,24

Swoistość 51/51 100,0

Pozytywna wartość predykcyjna 15/15 100,0

Negatywna wartość predykcyjna 51/51+2 96,23

Dokładność 51+15/51+2+15 97,05

Wskaźnik wiarygodności wyniku pozytywnego (LR+) 88,24/100-100,0 -

Wskaźnik wiarygodności wyniku negatywnego (LR-) 100-88,24/100,0 11,76

W całej badanej grupie łącznie zidentyfikowano 198 węzłów wartowniczych. Liczba 
węzłów wartowniczych wynosiła od 0 do 6 (średnia 2,79 ± 1,37). Lokalizację węzłów 
przedstawia tabela V.

U żadnej z kobiet poddanych badaniu nie znaleziono węzła wartowniczego w grupie 
węzłów okołoaortalnych. Węzły chłonne wartownicze położone tylko po jednej stro
nie miednicy znaleziono u 27 pacjentek (39,71%), w tym tylko w jednej grupie węzłów 
chłonnych miednicznych w 13 przypadkach (19,12%). Najczęściej węzły wartownicze 
były położone wzdłuż naczyń biodrowych zewnętrznych i naczyń zasłonowych (Tabe
la V, Fot. 2). Nie zaobserwowano, aby lokalizacja węzłów wartowniczych zależała od 
stopnia zaawansowania nowotworu, jego objętości i typu wzrostu guza.

Sródoperacyjnie żadną z użytych metod nie znaleziono węzłów wartowniczych 
w przymaciczu. W 4 przypadkach (5,88%) wybarwieniu uległy węzły chłonne moczo- 
wodowe, które topograficznie są położone w przymaciczu, jednak nie są zaliczane do 
węzłów przymacicza i stanowią odrębną grupę węzłów chłonnych (Fot. 7, 8).

Mikroprzerzuty (MiM) w węzłach chłonnych wartowniczych

Występowanie mikroprzerzutów i makroprzerzutów w węzłach chłonnych wartowni
czych w zależności od stopnia zaawansowania nowotworu i zastosowanej metody wy- 
krywczej zestawiono w tabeli VI.
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Tabela VI

Występowanie makro- oraz mikroprzerzutów w węzłach chłonnych wartowniczych 
w zależności od stopnia zaawansowania raka płaskonabłonkowego szyjki macicy i metody 

wykrywania mikroprzerzutów. Klasyfikacja zaawansowania nowotworu według FIGO

* w trzech badanych przypadkach nie znaleziono węzła chłonnego wartowniczego

Stopień 
zaawansowania 

według FIGO

Makroprzerzuty 
(MaM)

Mikroprzerzuty (MM) 
(Metoda immunohistochemiczną)

Mikroprzerzuty (MM) 
(Metoda molekularna - 

RT-PCR/CK19)

IA2 0 0 0

IB1 10 2 5

IB2 2 0 0

HA 8 2 2

Razem 20/71* (28,17%) 4/51 (7,84%) 7/21 (33,33%)

Metodą immunohistochemiczną mikroprzerzuty w węzłach wartowniczych wykryto 
u 4 z 51 badanych pacjentek (7,84%) (Fot. 9, Fot. 10). Wynik łańcuchowej reakcji po- 
limerazy był pozytywny w węzłach chłonnych wartowniczych pobranych od 7 kobiet 
(33,33%). Zaobserwowano różnice w nasileniu reakcji łańcuchowej polimerazy w wę
złach wartowniczych pobranych od tej samej pacjentki (Fot. 11).

Tabela VII

Analiza korelacji występowania makro- i mikroprzerzutów w węzłach chłonnych wartowniczych 
z cechami klinicznymi i morfologicznynymi raka płaskonabłonkowego szyjki macicy. 

Test korelacji Spearmana; p < 0,05

Makroprzerzuty Mikroprzerzuty (ICH) Mikroprzerzuty 
(RT-PCR)

Cecha R P R P R P
Stopień zaawansowania 0,270 0,023* 0,227 0,227 0,290 0,202

Stopień zróżnicowania 0,276 0,019* 0,197 0,293 0,350 0,119

Objętość 0,384 0,001* 0,113 0,551 0,527 0,227

Wskaźnik Pondérala -0,105 0,382 -0,051 0,789 - 0,225 0,326

LVSI 0,237 0,047* 0,257 0,171 0,347 0,124

Typ histologiczny - 0,277 0,019* -0,109 0,568 - 0,204 0,374

Naciekanie przymacicz 0,169 0,160 -0,120 0,527 - 0,229 0,317

Naciekanie cieśni 0,302 0,010* -0,015 0,938 - 0,086 0,712

Sposób inwazji -0,126 0,293 -0,130 0,494 -0,148 0,523

Głębokość naciekania 0,460 0,0001* 0,363 0,048* 0,384 0,086

Typ wzrostu guza 0,146 0,224 -0,195 0,302 0,235 0,306

Naciek zapalny - 0,060 0,618 - 0,042 0,824 0,428 0,053
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’ - wartość istotna statystycznie, R - współczynnik korelacji

Naciek z komórek 
jednojądrzastych 0,199 0,096 0,131 0,491 0,139 0,549

Naciekanie naczyń 
żylnych 0,325 0,006* 0,247 0,188 - 0,086 0,712

Martwica 0,307 0,009* 0,207 0,272 0,069 0,765

VEGF-A 0,251 0,034* 0,246 0,190 0,503 0,020*

VEGF-C 0,328 0,005* 0,421 0,021* 0,561 0,008*

VEGF-D 0,386 0,0001* 0,074 0,696 0,187 0,417

Gęstość naczyń limfa- 
tycznych w guzie 0,224 0,060 0,199 0,292 0,318 0,161

Gęstość naczyń limfa
tycznych na granicy guz 
- podścielisko

0,421 0,0003* 0,436 0,016* 0,460 0,036*

W tabeli VII przedstawiono korelację między występowaniem przerzutów wykrytych 
w tradycyjnym badaniu histopatologicznym (makroprzerzuty MaM) oraz mikroprzerzu- 
tów (MM) a badanymi parametrami klinicznymi i morfologiczymi guza szyjki macicy.

Wyniki oceny istnienia współzależności między występowaniem mikroprzerzutów 
w węzłach a badanymi cechami klinicznymi i morfologicznymi guza różniły się w zależ
ności od zastosowanej metody detekcji mikroprzerzutów. Istnienie korelacji wspólnej dla 
obu metod, immunohistochemicznej i molekularnej, dotyczyło stopnia ekspresji VEGF-C 
oraz gęstości naczyń limfatycznych na granicy guz - podścielisko (Tabela VII).

W grupie chorych z mikroprzerzutami w węzłach wartowniczych, stwierdzonymi 
immunohistochemicznie, wznowa choroby wystąpiła w jednym przypadku, nie odnoto
wano natomiast zgonu w czasie trwania obserwacji i leczenia. W grupie kobiet z mikro
przerzutami w węzłach wartowniczych wykrytymi metodą RT-PCR wznowa wystąpiła 
w 2 przypadkach, a zgon z powodu raka szyjki macicy również w dwóch tych samych 
przypadkach.

W analizie statystycznej wykonanej dokładnym testem Fishera nie stwierdzono istotnej 
zależności między wystąpieniem wznowy i zgonu a obecnością mikroprzerzutów w wę
złach chłonnych wartowniczych, niezależnie od zastosowanej metody ich detekcji.

Porównanie metodą Kaplana-Meiera czasu wolnego od wznowy i całkowitego czasu 
przeżycia u pacjentek z obecnością i brakiem mikroprzerzutów, stwierdzonych immuno
histochemicznie i/lub molekularnie, nie wykazało różnic statytycznie istotnych w odnie
sieniu do tych parametrów w porównywanych grupach.

W celu ustalenia, czy istnieje zależność między stopniem zajęcia węzłów chłonnych 
przez przerzutowe komórki nowotworowe a czasem wolnym od wznowy nowotworu 
i całkowitym czasem przeżycia, dokonano podziału jakościowego grupy badanej (71 
przypadków) na 4 podgrupy. Jako kryterium przyjęto czułość (zdolność) w wykrywaniu 
komórek nowotworowych w węzłach chłonnych przez każdą z zastosowanych metod de
tekcji. Zgodnie ze specyfiką użytych technik uznano, że największą czułość detekcji ma 
metoda molekularna, następna w kolejności jest metoda immunohistochemiczna, a naj
mniej czułe jest tradycyjne barwienie hematoksyliną i eozyną. Podgrupa A obejmowała 
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przypadki bez obecności komórek nowotworowych w węzłach chłonnych, podgrupa B - 
przypadki, w których komórki nowotworowe stwierdzono w sposób pośredni metodąRT- 
-PCR, podgrupa C - przypadki z mikroprzerzutami (wykryte immunohistochemicznie), 
podgrupa D zawierała chore z makroprzerzutami w węzłach chłonnych, które stwierdzo
no w badaniu hematoksyliną i eozyną. Wynik porównania czasu wolnego od wznowy 
w tych podgrupach metodą Kaplana-Meiera nieznacznie przekraczał poziom istotności 
statystycznej (Ryc. 6). Analiza taka nie była możliwa w stosunku do całkowitego czasu 
przeżycia ze względu na brak obserwacji kompletnych w podgrupie C.

Natomiast przy zastosowaniu regresji proporcjonalnego hazardu Coxa, zarówno czas 
wolny od wznowy, jak i całkowity czas przeżycia zależny od choroby, różniły się w tych 
grupach statystycznie istotnie (odpowiednio: %2 = 6,106; p = 0,013; x2 = 5,745; p = 0,017).

Pacjentki z makroprzerzutami miały istotny statystycznie krótszy czas wolny od 
wznowy i krótszy całkowity czas przeżycia w stosunku do reszty chorych.

Ryc. 6. Czas wolny od wznowy w zależności od nasilenia obecności komórek nowotworowych w węzłach 
wartowniczych. Analiza Kaplana-Meiera; = 6,377; p = 0,095

Wyniki immunohistochemicznych oznaczeń ekspresji czynników 
wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) w grupie chorych 
na płaskonabłonkowego raka szyjki macicy i w grupie kontrolnej

W grupie badanej odczyn w kierunku VEGF-A wykazywał heterogenność między bada
nymi przypadkami. Natomiast dla każdego pojedynczego przypadku odczyn charaktery
zował się brakiem istotnych różnic, w związku z tym był uznany za jednorodny.

W grupie kontrolnej stwierdzono występowanie dodatniego odczynu w śródbłonkach 
części naczyń podścieliska, natomiast nabłonek szyjki był w większości badanych przy
padków ujemny.
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Odczyny w kierunku VEGF-C i VEGF-D miały charakter cytoplazmatyczny i po
dobną charakterystykę jak dla VEGF-A(Fot. 12, 13, 14, 15). Oprócz cytoplazmy komó
rek nowotworowych obecność VEGF-C stwierdzono również w cytoplazmie komórek 
zapalnych wokół nowotworu. Ekspresja VEGF-D była widoczna dodatkowo w komór
kach śróbłonka naczyń limfatycznych i krwionośnych tuż przy guzie nowotworowym.

Obecność ekspresji VEGF-A, VEGF-C i VEGF-D oraz stopień jej nasilenia w grupie 
badanej w zależności od stopnia zaawansowania raka płaskonabłonkowego szyjki maci
cy przedstawia tabela charakteryzująca grupę badaną (Tabela I).

Tabela VIII

Różnice w ekspresji VEGF-A, VEGF-C i VEGF-D w grupie badanej i kontrolnej. 
Test U Manna-Whitneya

Czynnik wzrostu Grupa badana (n = 71) Grupa kontrolna (n = 31) p

Mediana VEGF-A 2 0 < 0,001(rozstęp kwartylowy) (2) (1)

Mediana VEGF-C 1 0 < 0,001(rozstęp kwartylowy) (1) (D

Mediana VEGF-D 1 1 0,015(rozstęp kwartylowy) (1) (0)

Porównanie ekspresji badanych czynników wzrostu w grupie badanej i kontrolnej 
zostały przedstawione w tabeli VIII. Różnice między wynikami oznaczeń w grupie ko
biet z rakiem płaskonabłonkowym szyjki macicy i z szyjką prawidłową były istotne sta
tystycznie.

Tabela IX

Stopień ekspresji VEGF-A, VEGF-C i VEGF-D a badane cechy kliniczno-morfologicze raka 
płaskonabłonkowego szyjki macicy. Test korelacji Spearmana

Cechy nowotworu
VEGF-A VEGF-C VEGF-D

R P R P R P

Stopień zaawansowania 0,196 0,102 0,320 0,007* 0,389 < 0,001*

Makroprzerzuty (Ma) 0,251 0,035* 0,328 0,005* 0,386 <0,001*

Stopień zróżnicowania 0,209 0,081 0,315 0,007* 0,419 <0,001*

Objętość 0,192 0,108 0,300 0,011* 0,187 0,117

Wskaźnik Ponderala -0,114 0,344 -0,170 0,156 -0,107 0,375

LVSI 0,183 0,126 0,246 0,038* 0,430 <0,001*

Typ histologiczny - 0,057 0,637 -0,101 0,404 - 0,228 0,055

Naciekanie przymacicz 0,003 0,980 - 0,055 0,648 0,278 0,056
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Tabela IX - cd.

Sposób inwazji 0,065 0,591 -0,029 0,809 - 0,024 0,842

Głębokość naciekania 0,186 0120 0,349 0,003* 0,250 0,036*

Typ wzrostu guza 0,006 0,926 0,119 0,321 0,253 0,033*

Naciek zapalny 0,152 0,207 0,099 0,411 0,116 0,336

Naciek z komórek jednojądrzastych 0,238 0,046* 0,307 0,009* 0,161 0,180

Naciekanie naczyń żylnych 0,141 0,240 0,308 0,009* 0,247 0,037*

Martwica -0,012 0,923 0,429 0,0002* 0,231 0,031*

VEGF-A 0,315 0,007* 0,374 0,001*

VEGF-C 0,315 0,007* 0,201 0,093

VEGF-D 0,374 0,001* 0,201 0,093

Gęstość naczyń limfatycznych 
w guzie 0,237 0,046* 0,234 0,049* 0,086 0,477

Gęstość naczyń limfatycznych 
na granicy guz - podścielisko 0,408 < 0,001* 0,471 <0,001* 0,265 0,025*

R - współczynnik korelacji, p - poziom istotności statystyczej, * - wartość istotna statystycznie, LVSI 
- naciekanie przestrzeni limfatyczno-naczyniowej

Wśród badanych cech kliniczno-morfologicznych guza płaskonabłonkowego szyjki 
macicy stopień ekspresji VEGF-A korelował dodatnio z obecnością nacieku z komórek 
jednojądrzastych, występowaniem makroprzerzutów w węzłach chłonnych, ekspresją 
VEGF-C i VEGF-D oraz z nasileniem gęstości naczyń limfatycznych (LVD) w guzie 
nowotworowym i na granicy guz - podścielisko (Tabela IX).

Ekspresja VEGF-C wykazywała dodatnią współzależność z zaawansowaniem nowo
tworu, stopniem jego zróżnicowania, objętością guza, obecnością makroprzerzutów, na
ciekaniem przestrzeni limfatyczno-naczyniowych (LVSI), głębokością naciekania pod- 
ścieliska przez nowotwór, martwicą, obecnością nacieków z komórek jednojądrzastych, 
ekspresją VEGF-A oraz z nasileniem gęstości naczyń limfatycznych (LVD) w guzie i na 
granicy guz - podścielisko (Tabela IX). Z wyjątkiem takich parametrów, jak objętość 
guza, naciekanie z komórek jednojądrzastych i nasilenie gęstości naczyń limfatycznych 
w guzie nowotworowym, podobna dodatnia korelacja wystąpiła w przypadku VEGF-D. 
Ekpresja tego ostatniego czynnika korelowała istotnie statystycznie także z beczułkowa- 
tym typem wzrostu guza (Tabela IX).

Wpływ ekspresji czynników wzrostu śródbłonków naczyniowych na czas wolny od 
wznowy nowotworu i całkowity czas przeżycia zależny od nowotworu zbadano za po
mocą analizy Kaplana-Meiera i regresji proporcjonalnego hazardu Coxa.

U pacjentek bez ekspresji VEGF-C stwierdzono statystycznie znamiennie dłuższy 
czas bez wznowy raka w porównaniu z pacjentkami, u których wykazano obecność tego 
czynnika (p = 0,030) (Ryc. 7).

W przypadku obecności ekspresji VEGF-D w guzie nowotworowym czas wolny 
od wznowy był krótszy w porównaniu z guzami bez ekspresji tego czynnika, jednak
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Ryc. 7. Czas wolny od wznowy nowotworu w zależności od ekspresji VEGF-C. Metoda Kaplana-Meiera. 
Test log-rank: p = 0,030

Ryc. 8. Czas wolny od wznowy nowotworu w zależności od ekspresji VEGF-D. Metoda Kaplana-Meiera. 
Test log-rank: p = 0,064

różnice te nieznacznie przekraczały poziom istotności statystycznej (p = 0,064) (Ryc. 
8). Natomiast brak lub obecność ekspresji VEGF-A nie miały wpływu na czas wolny od 
wznowy w grupie badanej (p = 0,103).

Po uwzględnieniu stopnia ekspresji poszczególnych czynników wzrostu śródbłon- 
ków naczyniowch istotny statystycznie wpływ na czas wolny od wznowy miał VEGF-C 
i VEGF-D (Tabela X). Wynik regresji propocjonalnego hazardu Coxa dla VEGF-A wy
nosił: WR = 1,384, p = 0,191; dla VEGF-C: WR = 1,680; p = 0,036; dla VEGF-D: 
WR= 1,848; p = 0,017.
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Tabela X

Czas wolny od wznowy i całkowite przeżycie zależne od choroby nowotworowej szyjki ma' 
cicy a stopień ekspresji czynników wzrostu śródbłonków naczyniowych (VEGF). 

Regresja proporcjonalnego hazardu Coxa

Czynnik wzrostu
Czas wolny od wznowy Całkowity czas przeżycia

Ryzyko względne P Ryzyko względne P

VEGF-A 1,385 0,191 1,519 0,140

VEGF-C 1,680 0,036 1,896 0,022

VEGF-D 1,848 0,017 1,887 0,026

Ryc. 9. Czas przeżycia w zależności od ekspresji VEGF-C. Metoda Kaplana-Meiera. 
Test log-rank: p = 0,043

Analizując czas przeżycia zależny od nowotworu, przy zastosowaniu podziału na brak 
lub obecność ekspresji czynników wzrostu A, C i D (metoda Kaplana-Meiera), istotne 
znaczenie dla tego parametru wykazywała tylko obecność ekspresji VEGF-C (Ryc. 9). 
Wynik testu dla VEGF-D przekroczył nieznacznie poziom istotności statystycznej (p = 
0,081), zaś w przypadku VEGF-A wartość testu lokowała się poza przyjętym poziomem 
statystycznej istotności (p = 0,130).

Natomiast po uwzględnieniu stopnia ekspresji badanych czynników wzrostu istotny 
wpływ na czas przeżycia miał stopień ekspresji VEGF-C i VEGF-D (Tabela X). Wynik 
regresji proporcjonalnego hazardu Coxa dla VEGF-A wyniósł: WR = 1,519; p = 0,140; 
dla VEGF-C: WR = 1,896; p = 0,022; dla VEGF-D: WR = 1,887; p = 0,026.
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Wyniki badań gęstości naczyń limfatycznych (lymph vascular density
- LVD) u kobiet z rakiem płaskonabłonkowym szyjki macicy 
(grupa badana) i u kobiet bez nowotworu (grupa kontrolna)

W celu zróżnicowana naczyń obecnych w preparatach histologicznych wykonano od
czyny immunohistochemiczne z zastosowaniem markerów dla naczyń krwionośnych 
(CD34) i dla naczyń limfatycznych (Prox-1 i LYVE-1).

Odczyn w kierunku CD34 był wyraźnie widoczny w dających się morfologicznie 
zidentyfikować komórkach śródbłonka, a także w drobnych naczyniach, niewidocznych 
w barwieniu hematoksyliną-eozyną. Ponadto w obrębie podścieliska nowotworu wi
doczne były słabo dodatnie, wydłużone komórki mezenchymalne (fibrocyty).

Odczyn w kierunku Prox-1 miał charakter jądrowy i był dobrze widoczny, łatwy do 
oceny pod dużym powiększeniem.Większość dodatnich komórek tworzyła wyraźnie da
jące się zidentyfikować przestrzenie naczyniowe (Fot. 16, 17, 18).

Odczyn w kierunku LYVE-1 był słabszy i trudniejszy do oceny w stosunku do od
czynu w kierunku Prox-1. Dodatnia była abluminalna powierzchnia komórek śródbłon
ka w części przestrzeni naczyniowych. Ponadto w podścielisku zaznaczony był odczyn 
tła (Fot. 19).

Wyniki obliczeń gęstości naczyń limfatycznych uzyskanych w grupie badanej i kon
trolnej zestawiono w tabeli XI.

Tabela XI

Gęstość naczyń limfatycznych (LVD) w grupie kobiet z rakiem płaskonabłonkowym szyjki 
macicy i w grupie kontrolnej

SD - odchylenie standardowe, LVD (lymph vascular density) = (Prox-1/mm2 + LYVE-1/mm2)/2, Min. 
- minimum, Maks. - maksimum

Miara

Grupa badana 
guz

Grupa badana 
granica guz - podścielisko

Grupa kontrolna 
podścielisko

Prox-1/ 
mm2

LYVE-1/ 
mm2 LVD Prox-1/ 

mm2
LYVE-1
/mm2 LVD Prox-1/ 

mm2
LYVE-1/ 

mm2 LVD

Średnia 1,400 1,430 1,415 2,997 3,038 2,961 0,825 0.869 0,847

SD 0,441 0,418 0,416 0,859 0,912 0,826 0,291 0,279 0,261

Mediana 1,379 1,379 1,379 2,865 2,971 2,812 0,743 0,849 0,796

Min. 0,318 0,531 0,425 1,273 1,167 1,220 0,424 0,318 0,476

Maks. 2,441 2,547 2,441 6,048 5,412 5,571 1,486 1,591 1,379

Różnice w gęstości naczyń limatycznych wyznaczonej przy użyciu Prox-1 i LYVE-1, 
w guzie na granicy guz - podścielisko i w szyjce prawidłowej u kobiet z grupy kontrol
nej nie były statystycznie istotne (Ryc. 10, 11, 12). W związku z tym dla każdego indy
widualnego przypadku wyznaczono gęstość naczyń limfatycznych (LVD) jako średnią 
z pomiarów wykonanych każdym z dwóch markerów (Prox-l/mm2 + LYVE-l/mm2/2). 
Tak uzyskaną wartością posługiwano się w dalszej analizie statystycznej.
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Ryc. 10. Różnice w gęstości naczyń Prox-1 i LYVE-1 dodatnich w guzie nowotworowym. Test kolejności 
par Wilcoxona, p = 0,112

Ryc. 11. Różnice w gęstości naczyń limfatycznych Prox-1 dodatnich LYVE-1 dodatnich na granicy guz
- podścielisko. Test kolejności par Wilcoxona, p = 0,148

Gęstość naczyń limfatycznych na granicy guz - podścielisko była istotnie statystycz
nie większa niż w guzie nowotworowym (test U M-W: p < 0,001). Z kolei LVD w guzie 
nowotworowym była statystycznie istotnie większa niż w szyjce macicy bez nowotworu 
(Ryc. 13).

Porównanie gęstości naczyń limfatycznych między stopniami zaawansowania według 
FIGO wykonane za pomocą testu Kruskala-Wallisa, nie wykazało różnic istotnych sta
tystycznie w LVD, ani w guzie (p = 0,378), ani na granicy guz - podścielisko (p = 0,529).
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Ryc. 12. Różnice w gęstości naczyń limfatycznych Prox-1 dodatnich LYVE-1 dodatnich w szyjce macicy 
bez nowotworu (grupa kontrolna). Test kolejności par Wilcoxona, p = 0,221

Ryc. 13. LVD w guzie nowotworowym i grupie kontrolnej. Test U M-W: p < 0,001. A - grupa kontrolna, 
B - grupa badana

Współzależność między LVD w guzie i na granicy guz - podścielisko a badanymi 
parametrami klinicznymi i histologicznymi zestawiono w tabeli XII.

LVD zarówno w guzie nowotworowym jak i na granicy guz - podścielisko dodatnio 
korelowała ze stopniem zaawansowania raka według FIGO, stopniem zróżnicowania hi
stologicznego, objętością guza, głębokością nacieku nowotworowego, beczułkowatym 
typem wzrostu raka, ekspresją VEGF-C. LVD w guzie wykazywała dodatkowo współza
leżność z obecnością martwicy, natomiast LVD na granicy nowotworu z istnieniem ma- 
kroprzerzutów, nacieku z komórek jednojądrzastych oraz poziomem ekspresji VEGF-A



Tabela XII

Korelacja między gęstością naczyń limfatycznych w guzie i na granicy guz - podścielisko 
a badanymi cechami kliniczno-morfologicznymi guza. Test korelacji Spearmana

LVSI - naciekanie przestrzeni limfatyczno-naczyniowych; * - wartość istotna statystycznie

Cechy nowotworu
LVD 

w guzie
LVD

granica guz - podścielisko

R P R P

Stopień zaawansowania 0,365 0,002* 0,297 0,012*

Makroprzerzuty (Ma) 0,224 0,099 0,421 <0,001*

Stopień zróżnicowania 0,294 0,012* 0,347 0,003*

Objętość 0,415 0,0003* 0,414 <0,001*

Wskaźnik Ponderala - 0,080 0,503 -0,140 0,244

LVSI 0,109 0,363 0,139 0,245

Typ histologiczny - 0,035 0,771 -0,061 0,610

Naciekanie przymacicz 0,168 0,162 0,183 0,127

Sposób inwazji 0,023 0,847 -0,121 0,314

Głębokość naciekania 0,302 0,011* 0,430 <0,001*

Typ wzrostu guza 0,255 0,032* 0,248 0,037*

Naciek zapalny 0,098 0,416 0,099 0,412

Naciek z komórek jednojądrzastych 0,185 0,123 0,405 <0,001*

Naciekanie naczyń żylnych - 0,004 0,971 0,000 0,412

Martwica 0,327 0,005* 0,199 0,096

VEGF-A 0,227 0,057 0,415 <0,001*

VEGF-C 0,411 <0,001* 0,487 <0,001*

VEGF-D 0,069 0,563 0,264 0,026*

Gęstość naczyń limfatycznych w guzie S 0,456 <0,001*

Gęstość naczyń limfatycznych 
na granicy guz - podścielisko 0,456 < 0,001"

i VEGF-D. Zachodziła również dodatnia korelacja pomiędzy LVD w guzie i LVD na 
granicy guz - podścielisko.

Pomimo istotnej statystycznie korelacji pomiędzy LVD w guzie nowotworowym 
i LVD na granicy guz - podcielisko a stopniem zaawansowania klinicznego nowotwo
ru test nieparametryczny Kruskala-Wallisa nie wykazał istotnych statystycznie różnic 
w LVD ani w guzie (p = 0,378), ani na granicy guz - podścielisko (p = 0,529) pomiędzy 
poszczególnymi stopniami zaawansowania.
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A - chore bez przerzutów do węzłów chłonnych;
B - chore z obecnością komórek nowotworowych w węzłach wartowniczych, które stwierdzono moleku

larnie;
C - chore z obecnością komórek nowotworowych w węzłach wartowniczych, które stwierdzono immuno- 

histochemicznie;
D - chore z makroprzerzutami.

Ryc. 14. LVD na granicy guz - podścielisko a stopień zajęcia węzłów chłonnych przez komórki 
nowotworowe. Test Kruskala-Wallisa: x2 = 12,05; p = 0,007. Zmienna: LVD na granicy guz - podścielisko

Natomiast tym samym testem Kruskala-Wallisa stwierdzono istotnie statystycznie więk
szą gęstość naczyń limfatycznych na granicy guz - podścielisko w zależności od stopnia 
zajęcia węzłów chłonnych przez komórki nowotworowe (p = 0,007) (Ryc. 14). W dal
szej analizie post hoc testem wielokrotnych porównań średnich rang dla wszystkich prób 
wykazano istotną statystycznie różnicę gęstości naczyń limfatycznych na granicy guz
- podścielisko pomiędzy grupą A i D (p < 0,001) (Ryc. 14).

Ocenę zależności zarówno czasu wolnego od wznowy nowotworu, jak i całkowitego 
czasu przeżycia zależnego od nowotworu a LVD w guzie i na granicy guz - podście
lisko, przeprowadzono za pomocą metody Kaplana-Meiera i regresji proporcjonal
nego hazardu Coxa. Do analizy metodą Kaplana-Meiera badaną grupę podzielono na 
dwie podgrupy w stosunku do mediany LVD w guzie i mediany LVD na granicy guz
- podścielisko. Mediana LVD w guzie wynosiła 1,379/mm2, mediana LVD na granicy 
guz - podścielisko 2,812/mm2. Wartości LVD równe i wyższe od mediany zaliczono 
do podgrupy o wysokiej gęstości naczyń limfatycznych, natomiast wartości niższe niż 
mediana do podgrupy o niskiej gęstości naczyń limfatycznch. Metoda Kaplana-Meiera 
wykazała brak zależności między LVD w guzie nowotworowym a czasem wolnym od 
wznowy i całkowitym czasem przeżycia chorych na raka płaskonabłonkowego szyjki 
macicy (Ryc. 15, 16). Taki sam rezultat uzyskano w regresji proporcjonalnego hazar
du Coxa (czas wolny od wznowy: WR = 2,033; p = 0,203; całkowity czas przeżycia: 
WR = 2,179; p = 0,201).
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Ryc. 15. Czas wolny od wznowy w zależności od LVD w guzie nowotworowym. Metoda Kaplana-Meiera. 
Test log-rank: p = 0,330

Ryc. 16. Przeżycie całkowite w zależności od LVD w guzie nowotworowym. Metoda Kaplana-Meiera. 
Test log-rank: p = 0,149

W przeciwieństwie do LVD w samym guzie nowotworowym stopień gęstości naczyń 
limfatycznych na granicy guz - podścielisko i czas wolny od wznowy oraz całkowi
ty czas przeżycia zależny od nowotworu wykazywały zależność istotną statystycznie. 
Wynik jednoczynnikowej analizy przeprowadzonej metodą regresji proporcjonalnego 
hazardu Coxa wynosił odpowiednio: współczynnik ryzyka = 2,330; p = 0,001 dla czasu 
wolnego od wznowy; współczynnik ryzyka = 2,462, p = 0,001 dla całkowitego czasu
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Ryc. 17. Czas wolny od wznowy w zależności od LVD na granicy guz - podścielisko. 
Metoda Kaplana-Meiera. Test log-rank: p = 0,014

Ryc. 18. Przeżycie całkowite a LVD na granicy guz - podścielisko. Metoda Kaplana-Meiera. 
Test log-rank: p = 0,016

przeżycia. Wyniki analizy Kaplana-Meiera przedstawiają ryc. 17 i 18. Chore o wysokiej 
wartości LVD na granicy guz - podścielisko miały krótszy czas wznowy i krótszy całko
wity czas przeżycia w stosunku do pacjentek z rakiem płaskonabłonowym szyjki macicy 
o niskiej wartości LVD.
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Analiza przeżycia w grupie kobiet z płaskonabłonkowym rakiem 
szyjki macicy w stopniu zaawansowania IA2-IIA

Podczas obserwacji pacjentek po zastosowanym leczeniu wznowę procesu nowotworo
wego stwierdzono u 16 kobiet (22,54%). Zgon z powodu choroby nowotworowej wy
stąpił u 13 pacjentek (18,31%). Mediana czasu do wystąpienia wznowy dla obserwacji 
nieuciętych (kompletnych) wynosiła 15 miesięcy (zakres: 8-34 miesiące), mediana cza
su wystąpienia zgonu - 21 miesięcy (zakres: 13-29 miesięcy). Mediana czasu obserwa
cji uciętych (niekompletnych) wynosiła 41 miesięcy (zakres: 13-66 miesięcy, średnia: 
38,41 miesięcy, odchylnie standardowe: 15,44).

Przeprowadzone analizy - jednowymiarowa z zastosowaniem testu proporcjonalnego 
hazardu Coxa oraz wielowymiarowa z zastosowaniem modelu regresji Coxa dla czynników 
istotnych w analizie jednowymiarowej badanych cech kliniczno-morfologicznych guza 
nowotworowego szyjki macicy pod kątem ich wartości jako czynników prognostycznych 
czasu wolnego od wznowy (disease free survival) i całkowitego czasu przeżycia zależnego 
od choroby nowotworowej (overall survival) - wykazały, że w analizie jednowymiarowej 
statystycznie istotnymi czynnikami dla czasu wolnego od wznowy były stopień zaawan
sowania i stopień zróżnicowania nowotworu, przerzuty do węzłów chłonnych, wskaźnik 
Pondérala, stopień ekspresji VEGF-C i VEGF-D oraz gęstość naczyń limfatycznych na 
granicy guz - podścielisko. Te same parametry, z wyjątkiem wskaźnika Pondérala, wyka
zywały istotność statystyczną dla całkowitego czasu przeżycia (Tabela XIII).

Tabela XIII

Wyniki jednowymiarowej analizy badanych cech kliniczno-morfologicznych guza nowotworowego 
szyjki macicy w odniesieniu do czasu wolnego od wznowy i całkowitego czasu przeżycia

Parametr
Czas wolny od wznowy Całkowity czas przeżycia

WR P WR P

Stopień zaawansowania 2,396 <0,001* 2,744 <0,001*

Makroprzerzuty (Ma) 3,124 <0,001* 3,624 0,023*

Komórki nowotworowe 
w węzłach chłonnych 1,983 <0,001* 2,090 0,017*

Stopień zróżnicowania 2,798 <0,001* 2,761 0,017*

Objętość 1,014 0,082 1,015 0,079

Wskaźnik Ponderala 0,788 0,024* 0,823 0,095

Głębokość naciekania 1,878 0,052 1,892 0,079

VEGF-C 1,680 0,033* 1,896 0,017*

VEGF-D 1,848 0,013* 1,887 0,020*

Gęstość naczyń limfatycznych 
na granicy guz - podścielisko 2,330 0,001* 2,462 0,002*
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W analizie wielowymiarowej niezależnymi czynnikami prognostycznymi w badanej 
grupie w stosunku do czasu wolnego od wznowy były kliniczne zaawansowanie no
wotworu (R = 2,230, p = 0,017, 95% przedział ufności /CI/: 1,436-3,904) oraz gęstość 
naczyń limfatycznych na granicy guz - podścielisko (WR = 2,483, p = 0,007, 95% CI: 
1,446-3,762). Niezależnym czynnikiem prognostycznym dla całkowitego czasu przeży
cia był stopień zaawansowania nowotworu według FIGO (WR = 3,372, p = 0,003, 95% 
CI: 1,497-4,831) i LVD na granicy guz - podścielisko (WR = 2,900, p = 0,005, 95% CI: 
1,423-3,943). jna.j.f.





DYSKUSJA

Usuwaniu regionalnych węzłów chłonnych w trakcie chirurgicznego leczenia nowotworów 
przypisuje się przede wszystkim znaczenie diagnostyczne i prognostyczne [127]. Niektó
rzy autorzy uważają, że limfadentektomia ma także wartość terapeutyczną, w przypadku 
bowiem obecności przerzutów do węzłów zmniejsza masę nowotworu [79, 143, 155, 220]. 
Metody obrazowe, zalecane w przedoperacyjnej ocenie węzłów chłonnych, umożliwiają 
wykrycie powiększonych i tym samym podejrzanych o przerzuty węzłów chłonnych, ale 
zgodność tych nieinwazyjnych metod diagnostycznych z badaniem histopatologicznym co 
do występowania przerzutów jest, jak do tej pory, niewystarczająca [127, 400]. W związku 
z tym badanie histopatologiczne węzłów chłonnych jest nadal złotym standardem w wy
krywaniu przerzutów nowotworowych. Określenie stanu regionalnych węzłów chłonnych 
służy nie tylko do stopniowania nowotworów litych. Obecność przerzutów nowotworo
wych lub ich brak jest, jak dotąd, jednym z najistotniejszych czynników prognostycznych 
i jednym z elementów wskazujących na konieczność wdrożenia terapii uzupełniającej. 
Stąd limfadenektomia systemowa jest tradycyjnie jednym z najistotniejszych elementów 
chirurgii onkologicznej. Pomimo tego postępowanie z regionalnymi węzłami chłonnymi 
w nowotworach litych pozostaje od dawna jednym z najbardziej kontrowersyjnych prob
lemów w onkologii klinicznej. Dyskuja dotyczy przede wszystkim zakresu limfadenekto- 
mii oraz rzeczywistej korzyści wynikającej z jej przeprowadzania, jeżeli się weźmie pod 
uwagę odsetek powikłań krótko- i długookresowych związanych z tym zabiegiem oraz 
jego wpływ na jakość życia chorych. Limfadenektomia systemowa, szczególnie w guzach 
nowotworowych zlokalizowanych powierzchownie, może prowadzić do szeregu nieko- 
rzytnych następstw ograniczających normalne funkcjonowanie chorego. Wprowadzenie 
w krajach rozwiniętych metod przesiewowych spowodowało wzrost odsetkowy nowotwo
rów diagnozowanych we wczesnym stadium zaawansowania. W tych przypadkach czę
stość występownia przerzutów w węzłach chłonnych jest stosunkowo niska. Radykalne 
usunięcie regionalnych węzłów chłonnych poza ustaleniem stopnia zaawansowania może 
więc nie przynosić żadnych korzyści terapeutycznych [80, 179]. Co więcej, usunięcie dużej 
liczby zdrowych węzłów chłonnych może wpływać negatywnie na dalsze wyniki leczenia, 
prawdopodobnie w związku z rolą, jaką węzły chłonne odgrywają w immunologicznej od
powiedzi antynowotworowej [393]. Ponadto liczne badania kliniczne u chorych na raka 
płuc, trzustki, jelita grubego, żołądka, odbytnicy, endometrium, piersi, głowy i szyi, czer
niaka i mięsaka pokazują, że większa radykalność zabiegu, w tym także rozległa limfade
nektomia, nie zawsze poprawia w znaczący sposób wyniki leczenia [68]. 
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Próbą pogodzenia zwolenników zabiegów bardzo radykalnych, opartych na koncep
cji Halsteda, z propagatorami zabiegów bardziej oszczędzających, którzy uzasadniają 
swoje podejście wynikami nowoczesnych badań klinicznych i wiedzą o nowotworach 
wywodzącą się z nauk podstawowych, może być kliniczne zastosowanie koncepcji 
węzła wartowniczego [68, 179]. Jest to również zgodne z aktualnie przyjętą tendencją 
w taktyce postępowania w onkologii zmierzającej do redukcji powikłań przy równo
czesnej maksymalizacji korzyści terapeutycznych [186].

Mapowanie układu chłonnego i biopsja węzła wartowniczego są uważane za jeden 
z najbardziej rewolucyjnych kroków w chirurgii onkologicznej ostatnich lat [440]. Jawi 
się ono jako metoda alternatywna dla radykalnej limfadenektomii, obarczony znacznie 
mniejszą liczbą powikłań przy jednoczesnym braku negatywnego wpływu na przeżycie. 
Detekcja węzła wartowniczego została zaakceptowana w czerniaku skóry i w raku piersi 
[216, 467]. Odejście od totalnego usunięcia węzłów chłonnych pachwinowych lub pa
chowych pozwala przede wszystkim na uniknięcie wystąpienia obrzęku kończyn, któ
ry bardzo często nie ustępuje po zastosowaniu aktualnie dostępych metod leczniczych. 
Technika ta wydaje się obiecująca także wraku sromu [186, 303, 358, 367]. W raku 
piersi, sromu oraz czerniaku skóry procedura mapowania układu limfatycznego i detek
cji węzła wartowniczego jest względnie prosta, gdyż podanie znacznika jest stosunkowo 
łatwe, a biopsja relatywnie nieskomplikowana, połączona z małą szansą powikłań.

Badania nad zasadnością wprowadzenia koncepcji węzła wartowniczego do lecze
nia są prowadzone także w raku szyjki macicy. Skłania ku temu łatwy dostęp do szyjki 
macicy, pozwalający na podanie znacznika, a przede wszystkim wzrastająca liczba ra
ków szyjki diagnozowanych we wczesnym stopniu zaawansowania. W tych stopniach 
zaawansowania w prawie 80% przypadków nie stwierdza się przerzutów do węzłów 
chłonnych w rutynowym badaniu histopatologicznym. Podkreśla się również fakt, że 
w przypadku raka szyjki macicy rozszerzone usunięcie macicy z radykalną limfade- 
nektomią miedniczną, często uzupełniane chemioradioterapią, prowadzi do istotnie 
większej liczby powikłań niż każda z tych metod zastosowana osobno, nie przynosząc 
jednocześnie wyraźnej korzyści terapeutycznej [249]. Kontrowersje wśród zajmujących 
się leczeniem raka szyjki macicy wywołuje nie tylko radykalność limfadenektomii, 
lecz również zakres zabiegu poszerzonego usunięcia macicy we wczesnym stadium za
awansowania tego nowotworu [227, 277,413]. Trwają próby identyfikacji chorych, któ
re mogą być poddane zabiegom o mniejszej radykalności [33, 34, 248, 397]. Poza tym 
sama limfadenektomia wydłuża czas zabiegu, zwiększa utratę krwi, częściej występują 
powikłania ze strony jelit i moczowodów, rośnie ryzyko infekcji, krwotoku i uszkodze
nia nerwów [15]. Około 5% pacjentek skarży się po operacji na obrzęk limfatyczny ud 
lub całych kończyn dolnych [454].

Do tej pory opublikowana liczba przypadków biopsji węzła wartowniczego w raku 
szyjki macicy przekracza 850 [14, 16, 18, 23-24,27, 59,97,98, 109, 138,215,245,250, 
255, 257, 261, 283, 286, 294, 327, 330, 356, 361, 363, 377, 417, 454, 466, 490]. Tylko 
jedno z tych badań było wieloośrodkowe [14]. Jednak i w nim, podobnie jak w pozosta
łych, liczebność grup badanych w każdym z tych ośrodków była mała, a udział poszcze
gólnych typów histologicznych oraz stopni zaawansowania raka był zróżnicowy.

W detekcji węzła wartowniczego stosowano bądź tylko metodę barwnikową, bądź 
izotopową. Liczba przebadanych przypadków, w których detekcja węzła wartowniczego 
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odbywała się równocześnie dwiema metodami, jest znacznie mniejsza. Opublikowane 
badania różnią się między sobą pod względem kryteriów uznawania węzła chłonnego za 
węzeł wartowniczy, czasu, sposobu podawania i objętości użytych znaczników oraz spo
sobu biopsji węzłów (laparoskopowa lub otwarta), a także zastosowanej nomenklatury 
węzłów chłonnych i analizy wyników. Przeprowadzone badania własne mają charakter 
prospektywny, oparte są na wyraźnie sprecyzowanych, analogicznych do badań przepro
wadzonych w raku piersi, kryteriach węzła wartowniczego. Wykonano je w grupie kobiet 
z tym samym typem histologicznym nowotworu szyjki macicy. Poszukiwanie węzła war
towniczego u większości pacjentek przeprowadzono metodą podwójnego znakowania 
(double-labelling method}. Liczebność tej grupy jest porównywalna z największymi gru
pami chorych, badanych w ostatnim okresie przez Roba i wsp. [377], Wydrę i wsp. [491] 
oraz Altgassena i wsp. [15], którzy także stosowali metodę podwójnego znakowania.

W przeprowadzonych badaniach własnych uzyskano wysoki wskaźnik dokładno
ści (97,05%), czułości (88,24%), swoistości (100,00%) i detekcji węzła wartownicze
go (95,77%). W badaniach przeprowadzonych przez innych autorów, w których grupy 
badane przekraczały 20 pacjentek, parametry te mieszczą się w przedziale 79-100%. 
Takie różnice mogą być spowodowane przez niejednolite kryteria uznawania węzłów 
chłonnych za węzły wartownicze oraz zróżnicowanie grup badanych, przede wszyst
kim pod względem zaawansowania raka szyjki macicy. Natomiast nie wynikały one 
najpewniej z rodzaju użytego do mapowania układu chłonnego znacznika, przynajmniej 
w przypadku metody izotopowej. W tym sposobie detekcji stosowane są różne nośniki, 
jednak zawsze jako pierwiastek promieniotwórczy jest używany 99mTc. Czas, jaki upły
wa od podania markera do mometu poszukiwania, jeżeli nie przekracza 24 godzin, wy
daje się również bez wpływu na rezultaty detekcji. Wynika to z podobnej kinetyki używa
nych substancji [481]. W żadnym z publikowanych badań czas od podania do momentu 
poszukiwania substancji znakowanej 99mTc nie przekraczał 24 godzin. Czas połowiczne
go rozpadu 99mTc wynosi 6 godzin, co nie powoduje zbyt długiej ekspozycji pacjenta na 
promieniowanie i jednocześnie pozwala na detekcję pozytywnego węzła przez ponad 24 
godziny [327]. Barwnik do limfografii zawsze podawano przed rozpoczęciem zabiegu 
operacyjnego.

W badaniach własnych limfoscyntygrafię przedoperacyjną wykonano tylko u czę
ści badanych pacjentek. Powodem odstąpienia od wykonywania tej procedury było uzy
skanie praktycznego przekonania o braku jej wpływu na wynik śródoperacyjnej detekcji 
węzła wartowiczego. Potwierdzają to także inni autorzy [18, 215, 232, 257, 281, 357, 
377]. Nie udało się zauważyć, aby stosowane niekiedy oznaczanie na skórze punktów lo
kalizacyjnych w rzucie węzła wartowniczego, ustalonych w limfoscyntygrafii, ułatwiało 
poszukiwanie węzła wartowniczego w trakcie zabiegu operacyjnego. Ponadto śródope- 
racyjne zastosownie sondy gamma-kamery można uznać za formę limfoscyntygrafii.

W przypadku zakwalifikowania kilku węzłów chłonnych jako wartowniczych poja
wia się problem, który z węzłów jest w rzeczywistości tym pierwszym, zbierającym chłon- 
kę z guza, a który jest w kolejności drugi lub następny (second-tier node), tj. dopływająca 
do niego chłonka wcześniej miała już kontakt z innym węzłem. Żadna z opublikowanych 
do tej pory prac dotycząch raka szyjki macicy nie odnosi się do tego problemu. Przyjęta 
w naszych badaniach definicja węzła wartowniczego jako każdego węzła, do którego do
pływa chłonka z guza nowotworowego, pozwala uniknąć niejasności. Definicja ta opie
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ra się na analizach obrazów spływu chłonki z różnych okolic ciała w limfoscyntygrafii 
dynamicznej i uwzględnia występowanie kilku węzłów wartowniczych oraz węzłów 
interwałowych (interval nodes). Eliminuje ona także zależność koncepcji węzła war
towniczego od czasu, w jakim dopływa do niego znacznik [453]. Innym możliwym wy
tłumaczeniem obecności więcej niż jednego węzła wartowniczego, przynajmniej w raku 
szyjki macicy, jest istnienie kilku dróg spływu chłonki z szyjki macicy [258].

W żadnym z przebadanych przypadków nie znaleziono węzłów chłonnych wartow
niczych wzdłuż głównych naczyń przestrzeni zaotrzewnowej (okołoaortalnych). W kil
ku badaniach innych autorów, przeprowadzonych na małych grupach pacjentek, opisano 
występowanie węzłów wartowniczych okołoaortalnych [245, 257, 281, 454]. Autorzy 
tych publikacji nie podają jednak, czy węzły wartownicze okołoaortalne były jedynymi 
zidentyfikowanymi węzłami wartowniczymi oraz czy występowały przerzuty do węzłów 
chłonnych miednicznych. Przeprowadzone obserwacje własne potwierdzają przyjętą po
wszechnie opinię o rzadkim występowaniu w raku płaskonabłonkowym szyjki macicy 
przerzutów przeskakujących, tzw. skip-metastases, oraz o sporadycznie wykrywanych 
izolowanych przerzutach do węzłów okołoaortalnych w tym typie nowotworu [18, 23, 
35, 36, 97, 156, 298, 351, 387, 396].

Węzły wartownicze, jakie zidentyfikowaliśmy w miednicy mniejszej, były zlokali
zowane przede wszystkim w grupie węzłów zasłonowych i biodrowych zewnętrznych, 
a więc w obszarze podziału tętnic biodrowych wspólnych. Podobne wyniki uzyskała 
większość autorów zajmujących się tym zagadnieniem [14, 16, 18, 23, 24, 27, 59, 97, 
98, 109, 138, 215, 245, 250, 257, 283, 286, 294, 327, 330, 356, 361, 377, 417, 454, 
466,490]. Mamitz i wsp. [285] opracowali topografię węzłów chłonych wartowniczych 
w grupie 151 pacjentów z rakiem szyjki macicy w stopniu zaawansowania IA do IVA. 
Z badań tych autorów wynika, że ponad 80% węzłów wartowniczych leży wzdłuż na
czyń biodrowych zewnętrznych, wewnętrznych i zasłonowych, niezależnie od stopnia 
klinicznego zaawansowania nowotworu. Również obserwacje kliniczne, pochodzące 
z analizy występowania przerzutów w węzłach chłonnych, uzyskanych podczas wyjąt
kowo radykalnych limfadenektomii miednicznych i okołoaortalnych, w których usuwa
no po kilkadziesiąt węzłów chłonnych, wskazują na preferencyjny spływ chłonki z guza 
nowotworowego szyjki macicy do tych grup węzłów [73, 74, 75, 77, 122]. Sakuragi 
i wsp. [387], pomimo że nie prowadzili detekcji węzła wartowniczego, a wykonywali 
jedynie typową limfadenektomię, na podstawie częstości przerzutowania nazwali wę
zły chłonne zlokalizowane w miejscu podziału naczyń biodrowych wspólnych węzłami 
wartowniczymi dla raka szyjki macicy. Jedynie Metcalf i wsp. [295], również nie wy
konując detekcji węzła wartowniczego i opierając swoje wnioski na podstawie częstości 
występowania przerzutów w różnych grupach węzłów chłonnych u 350 pacjentek, nie 
zgadzają się z prawdziwością koncepcji węzła wartowniczego w raku szyjki macicy. 
Także niektórzy autorzy, którzy przeprowadzali detekcję węzła wartowniczego, pomimo 
że są mniej radykalni w swoich poglądach na ten temat niż Metcalf i wsp. [295], z dużą 
ostrożnością podchodzą do praktycznego zastosowania detekcji węzła wartowniczego 
w tym nowotworze [98, 330, 417, 454]. Swoje podejście opierają na spostrzeżeniu, że 
obustronne występowanie węzła wartowniczego jest zbyt rzadkie, pomimo iż szyjka ma
cicy jest położona centralnie i rozwija się z parzystych przewodów przypranerczowych, 
a lokalizacja węzłów zakwalifikowanych jako wartownicze nie w pełni odpowiada opi
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sanym w badaniach anatomicznych drogom spływu chłonki z szyjki. Te zastrzeżenia wy- 
dająsię jednak nieuzasadnione. Sama koncepcja węzła wartowniczego zakłada bowiem, 
że spływ chłonki z guza nowotworowego ma charakter uporządkowany i hierarchiczny. 
Poza tym obrazowanie układu limfatycznego w celu znalezienia węzła wartowniczego 
jest prowadzone na organizmie żywym i może różnić się od badań prowadzonych na pre
paratach anatomicznych [98]. Kolejnym argumentem przemawiającym za zasadnością 
poszukiwania węzła wartowniczego są wspomniane powyżej wyniki badań klinicznych 
prowadzonych przed erą węzła wartowniczego, a odnoszące się do lokalizacji i częstości 
występowania przerzutów w węzłach chłonnych [36, 298, 387, 484]. W operacyjnym 
raku szyjki macicy jednostronne przerzuty do węzłów chłonnych miednicznych spotyka 
się znamiennie częściej niż obustronne [21, 36, 103, 278, 298, 387].

Istotny problem w koncepcji węzła wartowniczego w raku szyjki macicy stwarzają 
węzły chłonne przymacicza. Dokładne badania patomorfologiczne preparatów opera
cyjnych pokazują, że w każdym przypadku przerzutów do węzłów chłonnych mied
nicy mniejszej występuje zajęcie przymacicza albo w postaci obecności komórek no
wotworowych w naczyniach limfatycznych przymacicza, albo w węzłach chłonnych 
przymacicza [35]. Rakowi szyjki macicy ograniczonemu klinicznie do samej szyjki 
współtowarzyszą przerzuty do przymacicza w 7-35% badanych przypadków [35, 63, 
83, 139, 140, 247, 366, 483, 497]. Przerzuty w przymaciczu rozkładają się przypad
kowo bez statystycznej różnicy pomiędzy przymaciczem bocznym i przyśrodkowym 
[35, 63, 139]. Może to wskazywać, że inwazja przymacicza odbywa się nie przez 
ciągłość, ale na drodze przerzutów przeskakujących [35, 83, 140, 497]. Istotny jest 
także fakt występowania w niewielkim procencie chorych na raka szyjki macicy (oko
ło 2%) przerzutów w węzłach przymacicza bez obecności przerzutów w węzłach na 
ścianie miednicy mniejszej. To oraz koincydencja między zajęciem węzłów chłonnych 
miednicy mniejszej i przymacicza pokazują, że przymacicze, w tym jego węzły, są 
pierwszym miejscem pozaszyjkowej ekspansji raka szyjki macicy [35]. Potwierdzają 
to także dokładne badania anatomiczne Reiffensthula [371], który stwierdził, że głów
ny spływ chłonki z szyjki macicy biegnie tzw. pniem bocznym, poprzez przymacicze 
boczne, przede wszystkim do węzłów miednicznych biodrowych zewnętrznych, za
słonowych i międzybiodrowych. Te grupy węzłów są najczęstszym miejscem prze- 
rzutowania we wczesnym raku szyjki macicy i w związku z tym są uznawane przez 
autorów analizujących limfatyczną drogę szerzenia się tego nowotworu za węzły war
townicze [34, 83, 387, 397].

Według Yena i wsp. [497] brak w 4% badanych przez niego przypadków zajęcia 
przymacicza przy jednoczesnej obecności przerzutów w węzłach chłonnych na ścianie 
miednicy mniejszej może wskazywać na możliwość istnienia bezpośredniego mikrokrą- 
żenia limfatycznego między szyjką a węzłami miednicznymi.

Szczegółowe analizy preparatów operacyjnych wykazują obecność węzłów chłon
nych w przymaciczu u prawie wszystkich kobiet [35, 63, 139]. Jeżeli więc w pierwszej 
kolejności drenują one chłonkę bezpośrednio z guza, powinny być z definicji uznawane 
ze węzły wartownicze. Prawdopodobieństwo występowania w nich przerzutów powin
no więc być co najmniej takie samo jak w węzłach miednicznych. Procedurę detekcji 
węzła wartowniczego, która pomija taki fakt, powinno się więc tym samym uznać za 
niekompletną. Lokalizację węzłów wartowniczych w przymaciczu podaję kilku autorów 
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zajmujących się zagadnieniem węzła wartowniczego wraku szyjki macicy [59, 138, 
250, 257, 281, 327, 373, 377, 454].

W niniejszym badaniu nie stwierdzono węzła wartowniczego w obrębie przymaci
cza. Wykazano natomiast węzły chłonne moczowodowe, spełniające kryteria węzłów 
wartowniczych, które nigdy nie wystąpiły jako izolowane, ale zawsze w towarzystwie 
innych wartowniczych węzłów chłonnych na ścianach miednicy mniejszej. Węzły te 
(moczowodowe) anatomicznie są położone w przymaciczu, jednak nomenklaturowo 
tworzą odrębną grupę, chyba że przyjmie się podział przymacicza na paracorpus, para
cervix i paravagina, zaproponowany przez Yena i wsp. [497]. Analizując schemat, jaki 
zamieścili w swojej pracy Rob i wsp. [377], można dojść do przekonania, że to węzły 
rozlokowane wzdłuż odcinka moczowodu leżącego w przymaciczu autorzy ci klasyfiko
wali jako węzły przyśrodkowej części przymacicza bocznego.

Rozmiary węzłów chłonnych przymacicza, pod warunkiem że nie dochodzi do ich 
powiększenia, są na tyle małe, że trudno je zidentyfikować palpacyjnie lub wzrokowo. 
W związku z tym ich detekcja jest możliwa po dokładnej analizie histopatologicznej 
preparatu operacyjnego. Żaden z autorów nie opisał węzłów wartowniczych w przy
maciczu przyśrodkowym. Jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę silne promieniowanie 
znacznika radioaktywnego podanego do szyjki macicy, a w metodzie barwnikowej 
zabarwienie tkanek wokół szyjki. W tej właśnie części przymacicza jest ulokowana 
większość tych węzłów chłonnych [443]. Detekcja węzłów w przymaciczu bocznym, 
teoretycznie możliwa metodą barwnikową, jest zależna od czasu podania barwnika do 
momentu wykonania parametrektomii. Należy również zaznaczyć, że granice boczne 
przymacicza są śródoperacyjnie trudne do określenia. Stąd niekiedy węzły należące do 
którejś z grup miednicy mniejszej można omyłkowo zaliczyć do przymacicza. Bardzo 
istotny i pomijany przez krytyków koncepcji węzła wartowniczego w raku szyjki ma
cicy ze względu na niską wykrywalność węzłów wartowniczych przymacicza jest fakt, 
że usuwanie tych węzłów odbywa się nie w trakcie limfadenektomii miednicznej, ale 
podczas rozszerzonego usuwania macicy. Nie mniej istotne jest także niezbyt częste 
występowanie przerzutów w tej grupie węzłów, współwystępowanie przerzutów w wę
złach przymacicza i węzłach miednicznych oraz brak wpływu przerzutów w węzłach 
przymacicza na przeżycie, pod warunkiem ich usunięcia podczas rozszerzonej histe- 
rektomii [62, 83, 483, 497]. Ze względu na sposób przerzutowania raka szyjki macicy 
poprzez układ limfatyczny oraz częstość przerzutowania, węzły chłonne przymacicza 
można zaliczyć do tzw. interval (in-transit) nodes, czyli węzłów wtrąconych. Istnienie 
takich węzłów, które leżą wzdłuż przebiegu naczyń limfatycznych pomiędzy guzem a od
powiednimi węzłami regionalnymi opisano w czerniaku skóry [292, 452]. Ostatnio Li 
i wsp. [259] w ramach 2006 ASCO Annual Meeting zaprezentowali wyniki mapowania 
węzłów chłonnych w przymaciczu metodą barwnikową. Jednak identyfikacja tych wę
złów odbywała się dopiero w trakcie szczegółowego badania histopatologicznego po 
usunięciu preparatu operacyjnego.

Głównym kryterium zaakceptowania nowych metod i technologii w medycynie jest 
poprawa opieki nad chorymi oraz zmniejszenie śmiertelności i redukcja powikłań. Na 
podstawie własnych obserwacji i danych z piśmiennictwa można stwierdzić, że częstość 
powikłań radykalnej limfadenektomii miednicznej w raku szyjki macicy, w tym przede 
wszystkim występowanie nieodwracalnego obrzęku limfatycznego kończyn dolnych, 
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w porównaniu z powikłaniami limfadenektomii radykalnej w raku sromu, czerniaku tu
łowia i kończyn lub raku piersi nie jest na tyle duża, aby była powodem do odstępowa
nia od niej na rzecz detekcji węzła wartowniczego. Więcej sporów wywołuje na pewno 
zasadność radykalnego usuwania węzłów, gdy obecne są w nich przerzuty. Spotyka się 
opinie, że w przypadku wykrycia przerzutów do węzłów chłonnych w raku szyjki należy 
odstąpić od dalszej limfadenektomii i radykalnej histerektomii, a chore poddać chemiora- 
dioterapii [23, 222, 356]. Poza tym najwięcej powikłań leczenia operacyjnego raka szyjki 
macicy wiąże się z zakresem parametrektomii. Właśnie na tym polu koncentruje się uwa
ga wielu klinicystów [33, 34, 83, 248, 277, 297, 397]. Celem ich dociekań jest wypraco
wanie kryteriów, na których podstawie można ograniczać zakres usuwania przymacicz.

Średnia liczba znalezionych węzłów wartowniczych w badaniach własnych to 2,79 
± 1,37. Jest to zgodne z wynikami uzyskanymi przez innych autorów. Stąd wniosek, że 
procedura poszukiwania węzła wartowniczego w raku szyjki macicy spełniała kryterium 
biopsji węzłów chłonnych [110].

Najistotniejszym sprawdzianem poprawności zastosowanej metody jest wskaźnik 
detekcji i negatywna wartość predykcyjna. W przedstawionych badaniach własnych 
detekcja węzła wartowniczego wyniosła 95,77%, a negatywna wartość predykcyjna 
96,23%. Brak wyznakowania układu chłonnego, który miał miejsce w 4,23% przypad
ków, mógł być związany z trudnościami technicznymi w aplikacji znaczników obrazu
jących układ chłonny szyjki macicy. W badaniach innych autorów wskaźniki detekcji 
wynosiły od 15 do 100%; liczba wyników fałszywie pozytywnych od 0 do 20% [14, 16, 
18, 23-25, 27, 59, 97, 98, 109, 138, 215, 245, 255, 257, 261, 281, 283, 286, 294, 327, 
330, 356, 357, 361, 373, 377, 417, 454, 466, 490]. Tak duże różnice, szczególnie doty
czące wskaźnika detekcji, wynikają przede wszystkim z różnic w kryteriach uznawania 
węzłów za wartownicze oraz liczebności i struktury badanych grup pacjentów. Teore
tycznie przyjęta wartość liczbowa wyników fałszywie ujemnych, która pozwala na kli
niczne zastosowanie procedury detekcji węzła wartowniczego nie powinna przekraczać 
5% [410]. Wbadanich własnych osiągnięto wynik spełniający to kryterium. Podobnie 
wysoką negatywną wartość predykcyjną detekcji węzła wartowniczego uzyskali Rob 
i wsp. [377], Wydra i wsp. [491] oraz Altgassen i wsp. [15]. Popa i wsp. [363] wykazali 
w swoich badaniach, że węzły chłonne wartownicze pobrane od kobiet z rakiem szyjki 
macicy i negatywne, co do przerzutów nowotworowych, pozwalają w dokładny sposób 
przewidzieć brak przerzutów także w pozostałych węzłach miednicznych.

Na podstawie obserwacji własnych nie zauważono wpływu stopnia zaawansowania 
i zróżnicowania guza, wielkości zmiany i innych cech morfologicznych guza, a także wie
ku, wagi i wzrostu pacjentki na stopień reprezentatywności węzłów wartowniczych pod 
względem występowania przerzutów w stosunku do pozostałych węzłów regionalnych. 
Wyraźnie daje się natomiast zauważyć relacja między stanem samych węzłów chłonnych 
a wystąpieniem wyników fałszywie ujemnych. Fałszywie negatywny wynik detekcji wę
zła wartowniczego uzyskano tylko u pacjentek, u których występowały podejrzane kli
nicznie o przerzuty, powiększone węzły chłonne. Przypuszczenie to zostało potwierdzone 
w następowym badaniu histopatologicznym. Podobny pogląd prezentuje także Altgassen 
i wsp. [15] oraz Lavoue i wsp. [252]. Występowanie w takich przypadkach wyniku fał
szywie ujemnego można by wytłumaczyć zablokowaniem przez komórki nowotworowe 
naczyń chłonnych prowadzących chłonkę do prawdziwego węzła wartowniczego i skie
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rowanie jej do innego węzła niewartowniczego [221, 369]. Barranger i wsp. [25] po
równali częstość detekcji węzła wartowniczego w raku szyjki macicy w stopniu IA-IB1 
oraz w stopniu IB2-IIB i stwierdzili, że biopsja węzła wartowniczego jest pewną metodą 
tylko we wczesnych stadiach raka szyjki macicy, a nie w stadiach zaawansowanych. Po
dobny pogląd prezentuje także Schneider [402]. Na wynik porównania przeprowadzo
nego przez Barrengera i wsp. [25] mogła mieć wpływ chemioradioterapia zastosowana 
przed badaniem w grupie chorych z bardziej zaawansowanym nowotworem.

Aby zmniejszyć do minimum częstość występowania wyników fałszywie ujemnych, 
można zastosować jedną z naczelnych zasad detekcji węzła wartowniczego, tj. brak 
podejrzeń istnienia przerzutów w węzłach chłonnych w badaniu przedmiotowym [231, 
467]. W przypadku węzłów miednicznych i okołoaortalnych, w przeciwieństwie do wę
złów leżących powierzchownie, stwierdzenie powiększonych i podejrzanych węzłów 
chłonnych jest możliwe tylko w badaniach obrazowych, takich jak: CT, MRI i PET. Tą 
ostatnią metodą udaje się wykryć podejrzane o przerzuty węzły chłonne o średnicy od 
5 mm [268]. Wprowadzenie w niedalekiej przyszłości nowych znaczników opartych na 
biologicznych markerach guza może znacznie zwiększyć czułość i specyficzność badań 
obrazowych. Być może pozwoli również zmniejszyć liczbę wyników fałszywie ujem
nych w procedurze węzła wartowniczego. Wprowadzenie MRI lub PET do określania 
zaawansowania nowotworu umożliwi także porównanie różnych metod leczenia w za
leżności od stopnia zaawansowania i przede wszystkim pozwoli na dobór możliwie op
tymalnej metody terapii [317].

Innym sprawdzianem hipotezy węzła wartowniczego jest ocena węzłów wartowni
czych i niewartowniczych pod kątem obecności w nich komórek nowotworowych nie- 
wykrywalnych w rutynowym badaniu histopatologicznym tzw. przerzutów ukrytych 
(occult metastaseś). Turner i wsp. [444], badając seryjnie i immunohistochemicznie 
węzły chłonne wartownicze i niewartownicze w kierunku occult metastases, wykazali 
prawdziwość koncepcji SN w raku piersi. Podobne stanowisko zaprezentowali również 
inni autorzy [50, 87, 88, 233, 409, 505].

W raku szyjki macicy Barranger i wsp. [23] zastosowali taką samą procedurę jak 
Tumer i wsp. [444] w 18 przypadkach raka tego odcinka narządu płciowego. Wynikiem 
tych badań było stwierdzenie, że biopsja węzła wartowniczego jest w raku szyjki macicy 
całkowicie pewna. Podobnie postąpili Marchiole i wsp. [283] w grupie liczącej 29 pa
cjentek i uzyskali wynik zupełnie przeciwny. Stwierdzili oni występowanie mikroprze- 
rzutów nie tylko w węzłach wartowniczych, lecz także w węzłach niewartowniczych, co 
- ich zdaniem - podważa koncepcję węzła wartowniczego w raku szyjki macicy. Na tej 
podstawie autorzy ci postulują zastosowanie biopsji węzła wartowniczego dla śródope- 
racyjnego wykrywania przerzutów w tych węzłach. W przypadku wyniku pozytywnego 
postępowaniem z wyboru, według nich, powinno być odstąpienie od dalszej limfade- 
nektomii i natychmiastowe leczenie chemioradioterapią. W odpowiedzi Barranger i Da- 
rai [26] wykazali błędy metodyczne w ich badaniach.

W prezentowanych badaniach własnych potwierdzeniem koncepcji węzła wartowni
czego może być to, że mikroprzerzuty lokalizowały się w grupach węzłów chłonnych, 
do których empirycznie rak szyjki macicy przerzutuje najczęściej. Nie przeprowadzono 
jednak, ze względu na wysoki koszt i czasochłonność metody, detekcji mikroprzerzutów 
w węzłach niewartowniczych.
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Pośrednim potwierdzeniem koncepcji węzła wartowniczego w raku szyjki macicy są 
badania Van Trappena i wsp. [463] oraz Fattorossiego i wsp. [112], a w innych nowo
tworach Essnera i Kojimy [111] oraz Tabacka i wsp. [434]. Van Trappen i wsp. [463], 
badając metodą RT-PCR liczbę kopii cytokeratyny 19 w węzłach chłonnych kobiet z ra
kiem szyjki macicy, stwierdzili ich najwyższą liczbę w węzłach leżących najbardziej 
proksymalnie w stosunku do ogniska nowotworowego. Na podstawie badania składu 
limfocytów w węzłach chłonnych zbierających limfę z guza podobne wnioski wyciągnął 
Fattorossi i wsp. [112]. Z kolei Taback i wsp. [434] potwierdzili słuszność biopsji wę
zła wartowniczego na modelu zwierzęcym, w którym do detekcji węzła wartowniczego 
zastosowali wektor genowy łącznie z barwnikiem. Ostatnio Dahl i wsp. [95], na pod
stawie badań reakcji limfocytów w węzłach chłonnych regionalnych dla danego guza 
nowotworowego, wprowadzili pojęcie metinel node. W przeciwieństwie do pojęcia sen
tinel node - węzeł wartowniczy, nazwa ta określa węzeł lub węzły, do których płyną 
przerzuty nowotworowe. Metoda detekcji tych węzłów była analgiczna jak dla węzła 
wartowniczego.

Na podstawie doświadczeń, jakie uzyskano w obrazowaniu układu limfatyczne- 
go i detekcji węzła wartowniczego w raku szyjki macicy, można stwierdzić, że oprócz 
ograniczenia czasu zabiegu i zmniejszenia liczby powikłań wprowadzenie procedury 
węzła wartowniczego do kliniki umożliwi intensyfikację badań nad znaczeniem obec
ności mikoprzerzutów w tym typie guza. Csemi [89], opierając się na sigmoidalnym 
modelu wzrostu nowotworów litych, widzi oprócz diagnostycznej, także terapeutyczną 
wartość biopsji węzła wartowniczego. Usunięcie samych tylko węzłów wartowniczych, 
zawierających komórki nowotworowe, z pominięciem pozostałych węzłów ma zapew
nić, według tego autora, lokoregionalną kontrolę nad guzem i zapobiegać rozsiewowi 
biorącemu początek w węzłach chłonnych.

Pomimo postępów we wczesnym wykrywaniu oraz udoskonalaniu technik chirur
gicznych i terapii uzupełniającej w krajach wysoko rozwiniętych, o dużych nakładach 
na leczenie, umiera około 40% kobiet chorych na raka szyjki macicy [347]. Większość 
z tych zgonów spowodowana jest przerzutami nowotworu [117].

Znane do tej pory i określone na podstawie tradycyjnych metod czynniki progno
styczne w nowotworach litych w sposób zadowalający charakteryzują populację cho
rych, jednak gdy odnoszą się do konkretnego przypadku, są nieprecyzyjne i niewystar
czające. Jednym z najistotniejszych tradycyjnych czynników prognostycznych jest stan 
regionalnych węzłów chłonnych. Obecność komórek nowotworowych w ich obrębie, 
wykrytych rutynowymi metodami histopatologicznymi, wskazuje, że nowotwór prze
kroczył miejscowy etap rozwoju i jest to rokowniczo niekorzystne. Jednak w pewnym 
procencie przypadków, pomimo negatywnego wyniku rutynowego badania histopatolo
gicznego węzłów chłonnych i braku znamion przerzutów odległych, dochodzi do wzno- 
wy choroby. Jako jeden z patomechanizmów wznowy przyjmuje się istnienie komórek 
nowotworowych poza zmianą pierwotną, najczęściej w szpiku kostnym, węzłach chłon
nych bądź we krwi obwodowej już w momencie podjęcia leczenia, czyli tzw. minimal 
residual disease, które nie zostały wykryte w rutynowych badaniach morfologicznych 
[35]. To właśnie te komórki nowotworowe mają być źródłem nawrotu choroby po rady
kalnym leczeniu chirurgicznym. Stosowane obecnie tradycyjne techniki histologiczne 
nie pozwalają na ich wykrycie. Uaktywnienie się tych komórek może wystąpić po różnie 
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długim okresie uśpienia, które jest wynikiem delikatnej równowagi między proliferacją 
a apoptozą[187], Badania nad mikroprzerzutami w węzłach chłonnych trwają od ponad 
20 lat. Ich intensyfikacja nastąpiła w związku z rozwojem nowoczesnych metod wykry
wania komórek nowotworowych poza ogniskiem pierwotnym, tj. immunohistochemii 
oraz metod molekularnych. Najwięcej danych dotyczących znaczenia mikroprzerzutów 
zebrano w nowotworach piersi, płuc, przewodu pokarmowego i czerniaku skóry, a spo
śród nowotworów ginekologicznych w raku sromu [318, 342].

Zainteresowanie problemem mikroprzerzutów w raku szyjki macicy wyniknęło, po
dobnie jak w innych nowotworach litych, z faktu, że u 7-15% kobiet bez stwierdzonych 
w rutynowym badaniu histopatologicznym przerzutów w węzłach chłonnych i wolnych 
marginesach resekcji dochodzi do miejscowej wznowy choroby w miednicy mniejszej 
[102, 463]. Do detekcji tych umykających konwencjonalnym technikom drobnych sku
pisk komórek nowotworowych zastosowano techniki immunohistochemiczne i moleku
larne oparte na markerach białkowych HPV oraz cytokeratynach. Na związek mikro
przerzutów ze wznowąraka szyjki macicy pierwsi zwrócili uwagę Auger i Colgan [19]. 
Stosując poliklonalne przeciwciała przeciw cytokeratynom, stwierdzili mikroprzerzuty 
w węzłach chłonnych u jednej z 15 leczonych pacjentek. Jednak Gitsch i wsp. [141], 
po retrospektywnym zbadaniu metodą immunohistochemiczną, z użyciem komercyjych 
przeciwciał przeciw kilku rodzajom cytokeratyny, węzłów chłonnych miednicy mniej
szej, pobranych w trakcie pierwotnej operacji od kobiet, u których wystąpiła później 
wznowa, nie stwierdzili obecności w nich mikroprzerzutów. Również Manusirivithaya 
i wsp. [282] w podobnie zaprojektowanym badaniu, z użyciem innego rodzaju przeciw
ciał, również nie wykryli ukrytych przerzutów do węzłów chłonnych. Podobne wyniki 
wstępne uzyskali także Horn i wsp. [189]. Opisali oni ponadto przypadek, w którym 
przy braku makro- i mikroprzerzutów w węzłach chłonnych miednicznych, komórki no
wotworowe znajdowały się w materiale tkankowym uzyskanym na drodze lipoaspiracji 
wykonanej w miednicy mniejszej. Natomiast Juretzka i wsp. [208] wykazali immuno- 
histochemicznie obecność mikroprzerzutów u 8,1% pacjentek z negatywnymi węzłami 
chłonnymi w badaniu hematoksyliną i eozyną. Mikroprzerzuty występowały częściej 
u kobiet z naciekaniem przestrzeni limfatyczno-naczyniowych w korelacji z innymi, 
znanymi już, niekorzystnymi czynnikami prognostycznymi. Jeszcze wyższy odsetek 
mikroprzerzutów w węzłach chłonnych miednicznych w badaniu immunohistochemicz- 
nym uzyskali Lentz i wsp. [256]. Ich obecność dotyczyła 15% kobiet z wczesnym rakiem 
szyjki macicy i nie była związana z innymi znanymi niekorzystnymi czynnikami pro
gnostycznymi. Również w badaniu retrospektywnym Marchiole i wsp. [284] stwierdzili 
obecność mikroprzerzutów i submikroprzerzutów u 42% pacjentek z nawrotem choroby 
nowotworowej. W analizie dwuwariantowej mikroprzerzuty były jedynym niezależnym 
czynnikiem prognostycznym i zawsze wydawały się powiązane z naciekaniem prze
strzeni limfatyczno-naczyniowych. Hom i wsp. [188] oceniali ponownie wymiary prze
rzutów występujących w węzłach chłonnych miednicznych u 894 pacjentek z rakiem 
szyjki macicy w stadium zaawansowania IB do IIB i stwierdzili, że 21,1% wszystkich 
przerzutów do węzłów nie przekraczało 2 mm, co odpowiada kryteriom mikroprzerzu- 
tu. Obecność mikroprzerzutów wiązała się z istotnym skróceniem czasu wolnego od 
wznowy i czasu przeżycia. Podobne wyniki uzyskał także Meinel i wsp. [293]. Fregnani 
i wsp. [131] wykazali w badaniu prospektywnym, że mimo iż częstość występowania 
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mikroprzerzutów w węzłach chłonnych miednicy mniejszej jest niska, to jednak wiąże 
się z wysokim ryzykiem wznowy i skrócniem czasu wolnego od wznowy.

Nowym jakościowo etapem w detekcji komórek nowotworowych poza zmianą 
pierwotną było zastosowanie technik molekularnych. W przypadku raka szyjki macicy 
wydawało się to szczególnie uzasadnione, gdyż udowodniono związek przyczynowy 
między przewlekłą infekcją wirusem brodawczaka ludzkiego o wysokim potencjale 
onkogennym a tym nowotworem. Stąd wykrycie DNA HPV w węźle chłonnym inter
pretowano jako specyficzny wskaźnik obecności komórek nowotworowych [246, 311]. 
Badania nad związkiem obecności DNA HPV i mRNA HPV w węzłach chłonnych, jako 
pośrednim markerem mikroprzerzutów, w kilku badaniach klinicznych przeprowadzo
nych pod koniec ubiegłego wieku nie wykazały ich znaczenia prognostycznego [20, 91, 
92]. Odmienne wyniki uzyskali tylko Ikenberg i wsp. [194]. Ich zdaniem wykrycie DNA 
HPV w histopatologicznie negatywnych węzłach chłonnych metodą PCR jest potencjal
nym czynnikiem prognostycznym wskazującym na wysokie ryzyko nawrotu choroby. 
Wyniki uzyskane przez Ikenberga i wsp. [194] uzyskują potwierdzenie w badaniach pro
wadzonych już w bieżącym stuleciu [157, 253, 269]. Lee i wsp. [253] uważają nawet, 
że typowanie HPV w węźle chłonnym wartowniczym może zmnniejszyć liczbę fałszy
wie negatywnych wyników detekcji węzła wartowniczego oraz że obecność tego wiru
sa w tym węźle może być czynnkiem prognozującym wznowę nowotworu. Natomiast 
Häfner i wsp. [157] sugerują, że użycie HPV16-E6 jako markera komórek nowotworo
wych poza ogniskiem pierwotnym ma większą wartość w wykrywaniu tych komórek niż 
mRNA cytokeratyny 19.

Podczas systemowej limfadenektomii miednicznej, wykonywanej jako element ra
dykalnej operacji raka szyjki macicy, liczba usuniętych węzłów chłonnych powinna być 
nie mniejsza niż 20 węzłów. Stąd rutynowa detekcja mikroprzerzutów metodą skrawków 
seryjnych (serial section), technika immunohistochemiczna lub molekularna przekracza 
możliwości finansowe i wydolność typowej pracowni histopatologicznej. Liczne badania 
nad koncepcją węzła wartowniczego w raku szyjki pozwalają przy tej okazji zebrać coraz 
więcej informacji o częstości występowania mikroprzerzutów w tym nowotworze. Jed
nak nie we wszystkich z ponad 850 przypadków raka szyjki macicy, w których wykonano 
do tej pory detekcję węzła wartowniczego, poszukiwano również mikroprzerzutów.

W analizowanym badaniu poszukiwanie mikroprzerzutów w węzłach chłonnych 
ograniczono tylko do węzłów chłonnych wartowniczych u kobiet z rakiem płaskona- 
błonkowym szyjki macicy bez obecności makroprzerzutów. Założono bowiem, że do
datkowa detekcja mikroprzerzutów, gdy są stwierdzane makroprzerzuty w węzłach 
chłonnych, jest racjonalnie nieuzasadniona. Obecność większej liczby komórek nowo
tworowych w węźle chłonnym, a tak jest w przypadku makroprzerzutów, z całą pew
nością jest prognostycznie bardziej niekorzystne, niż gdy tych komórek jest mniej. 
Uzupełnianie informacji o mikroprzerzuty u tych pacjentek zdaje się nie wnosić istot
nych elementów dla określenia rokowania. Poza tym za ograniczeniem oznaczeń tylko 
do węzłów wartowniczych przemawiał fakt, że zdecydowana większość badań, w tym 
również przedstawione powyżej wyniki badań własnych, potwierdza koncepcję węzła 
wartowniczego w raku szyjki macicy.

Innym, niezmiernie istotnym powodem jest perspektywa wprowadzenia wykrywania 
mikroprzerzutów do codziennej praktyki. W takiej sytuacji koszty badania, szczegół- 
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nie, jeżeli zastosuje się metody molekularne, ograniczone tylko do niewielkiej liczby 
węzłów z największym prawdopodobieństwem przerzutów nowotworu, w porównaniu 
z wydatkiem poniesionym na badanie wszystkich węzłów usuniętych podczas limfade- 
nektomii, są możliwe do zaakceptowania [436].

W przeprowadzonych badaniach własnych obecność mikroprzerzutów w węzłach 
chłonnych wartowniczych stwierdzono metodą immunohistochemiczną u 4 (7,84%), 
a metodą molekularną u 7 (33,33%) badanych. Są to wyniki oryginalne, bowiem do tej 
pory tylko Wang i wsp. [473] zastosowali obie metody do wykrywania mikroprzerzutów 
w węzłach wartowniczych. Jednak metodyka ich badań różni się, co do sposobu dzielenia 
węzła wartowniczego do oznaczeń immunohistochemicznych i molekularnych. W pracy 
tych autorów brak jest przede wszystkim kryteriów, na podstawie których dzielono prze
rzuty na makro- i mikroprzerzuty. Uzyskany w badaniach własnych wynik detekcji mi
kroprzerzutów zawiera się w szerokim zakresie wartości, jakie spotyka się w literaturze 
odnoszącej się do tego zagadnienia. Większość przeprowadzonych dotychczas badań 
dotyczy małych grup chorych i to z różnymi typami histologicznymi guzów nowotwo
rowych. Częstość występowania mikroprzerzutów wykrytych immunohistochemicznie, 
podawana w tych badaniach, jest zróżnicowana i wynosi od 0 [18, 138, 245, 286, 466] 
do 33,3% [23, 24, 27, 59, 97, 250, 356, 361, 417].

W badaniu wieloośrodkowym Uterus III (AGO), obejmującym 144 kobiety, mikro
przerzuty w węzłach chłonnych wartowniczych wykrywano, wykonując RT-PCR mRNA 
HPV [14]. Wynik pozytywny uzyskano w 12 z 22 węzłów wartowniczych poddanych 
takiemu oznaczeniu. Różnice w częstości detekcji wydają się wynikać z braku jedno
litych kryteriów i odmiennej metodologii. Należy również brać pod uwagę możliwość 
pojawienia się wyników fałszywie pozytywnych spowodownych obecnością antygenów 
prawidłowego nabłonka, śluzu, cytokeratyn bądź inkluzji komórek nienowotworowych, 
które nie są rzadkością w węzłach chłonnych miednicznych [123]. W przypadku raka 
piersi, aby pokonać ten problem, grupa robocza College of American Pathologists zale
ca, by za dowód obecności przerzutów nie uznawać jedynie badania immunohistoche- 
micznego, ale szukać potwierdzenia w barwieniu hematoksyliną i eozyną [125]. Zgod
nie z tymi zaleceniami postępowano w przedstawionych badaniach własnych.

Badanie molekularne obecności komórek nowotworowych w węzłach chłonnych 
wartowniczych przeprowadzano tylko w takich przypadkach, kiedy wynik metody im- 
munohistochemicznej był negatywny. Wynik pozytywny uzyskano w węzłach wartow
niczych u 7 z 21 badanych w ten sposób kobiet (33,33%). Wang i wsp. [473] otrzymali 
dodatni wynik w węzłach wartowniczych metodą RT-PCR u 50% badanych pacjentek. 
Rezultat ten jest podobny do osiągniętego przez Van Trappena i wsp. [463]. Jednak 
ci ostatni autorzy badali wszystkie węzły chłonne usunięte podczas limfadenektomii, 
a nie tylko węzły wartownicze. Podobne jak Van Trappen i wsp. [463] wyniki co do 
częstości przerzutowania komórek nowotworowych do węzłów chłonnych uzyskli tak
że Tangir [436] oraz Ikenberg i wsp. [194]. Tangir [436] zastosował w swoich bada
niach technikę tzw. ultrastaging z wykorzystaniem badań immunohistochemicznych, 
natomiast Ikenberg i wsp. [194] jako markera dla komórek nowotworowych w węźle 
chłonnym użyli DNA HPV.

Wyniki obserwacji przeprowadzonych z użyciem technik molekularnych wskazu
ją, że obecność komórek nowotworowych w węzłach chłonnych miednicy mniejszej 
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u kobiet z rakiem płaskonabłonkowym szyjki macicy we wczesnych stopniach zaawan
sowania jest zjawiskiem częstym. Jest to sprzeczne z panującą powszechnie opinią, że 
w rakach płaskonabłonkowych w porównaniu np. z gruczolakorakami drobne skupienia 
komórek nowotworowych w węzłach chłonnych występują rzadko [59]. Również do 
podobnych wniosków doszli znacznie wcześniej Benedetti-Panici i wsp. [35]. Stwier
dzili oni u kobiet z wczesnym rakiem szyjki macicy w 48,6% przypadków przerzuty do 
węzłów chłonnych miednicy mniejszej o średnicy nieprzekraczającej 5 mm. Na wczesną 
obecność komórek nowotworowych poza ogniskiem pierwotnym, tj. we krwi obwodo
wej, w raku szyjki wskazują także Yuan i wsp. [502].

Interpretacja rezultatów badań molekularnych co do rzeczywistej przydatności prak
tycznej jest trudna. Wynika to z samej natury badania. Metody molekularne oparte na 
technice RT-PCR pozwalają wykryć jedną komórkę nabłonkową wśród miliona limfo
cytów. Taka wysoka czułość wiąże się jednak z wieloma ograniczeniami, takimi jak: wy
soki koszt metody, konieczność znalezienia specyficznego dla danego nowotworu mar
kera lub markerów, unikanie kontaminacji oraz eliminacji istniejących pseudogenów. 
Bardzo istotny jest również brak odniesienia wyników tego testu do technik stosowa
nych rutynowo. W przypadku detekcji komórek nowotworowych w węzłach chłonnych 
metodą RT-PCR nie ma także sposobu na stwierdzenie, czy zidentyfikowane komórki 
znajdowały się w miąższu węzła chłonnego czy w jego naczyniach krwionośnych. Ta 
ostatnia możliwość w sposób zdecydowany odbiega od definicji mikroprzerzutu i może 
mieć inne implikacje kliniczne. Nie bez znaczenia jest również znalezienie wartości od
cinającej dla liczby cykli PCR i hybrydyzacji Southern lub liczbę kopii markera nowo
tworowego [403, 463]. Przynajmniej teoretycznie można założyć, że liczba komórek 
nowotworowych w węźle chłonnym ma wływ na prognozę przebiegu choroby.

Występowanie mikroprzerzutów w węzłach chłonnych wykazywało w prezentowa
nych badaniach własnych współzależność ze stopniem ekspresji VEGF-C, gęstością na
czyń limfatycznych na granicy guz - podścielisko, głębokością naciekania szyjki macicy 
przez nowotwór, a w przypadku detekcji metodą molekularną także z ekspresją VEGF- 
-A. Wykazany w tym badaniu związek między ekspresją VEGF-C w guzie i obecnością 
mikroprzerzutów wskazuje na istotną rolę tego czynnika wzrostu w przedostawaniu się 
komórek nowotworowych do układu chłonnego. Zależność między ekspresją VEGF-C 
a przerzutami do węzłów chłonnych w raku płaskonabłonkowym szyjki macicy opisali 
także inni autorzy [132, 164]. Tego rodzaju korelację między występowaniem mikroprze
rzutów w węzłach chłonnych a poziomem VEGF-C oraz ekspresją różnych form VEGF- 
-A w guzie nowotworowym szyjki macicy stwierdzili także Van Trappen i wsp. [462].

Przeprowadzona analiza statystyczna nie wykazała, aby istnienie mikroprzerzutów 
w węzłach chłonnych wartowniczych miało w badanej grupie istotny wpływ na czas 
wolny od wznowy i całkowity czas przeżycia. Na taki wynik mógł mieć wpływ czas 
obserwacji pacjentek po leczeniu i/lub liczba obserwacji kompletnych. Poparciem dla tej 
tezy może być fakt, iż w raku piersi wpływ mikroprzerzutów na przeżycie osiąga istot
ność statystyczną w okresie obserwacji dłuższym niż 5 lat [81]. Należy zaznaczyć, że 
rak płaskonabłonkowy szyjki macicy ma inną biologię w stosunku np. do nowotworów 
głowy i szyi, płuc, piersi. Częstość występowania wznowy czy zgonu z powodu tego 
raka w porównaniu z nowotworami wymienionymi powyżej jest znacznie niższa. Stąd 
aby prawidłowo określić wartość prognostyczną istnienia mikroprzerzutów w węzłach 
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chłonnych, szczególnie ważna staje się opinia wyrażona przez Groshena i Cote’a [150] 
oraz Fishera i wsp. [124], a dotycząca tego problemu w raku piersi. Według tych ostat
nich autorów prognozowanie matematyczne wymaga, aby dla stwierdzenia 10% różnicy 
w przeżywalności między grupą z mikroprzerzutami a grupą bez mikroprzerzutów ba
dana populacja liczyła przynajmniej 1400 przypadków.

Uzyskane wyniki własne należy uznać za oryginalne na tle rezultatów badań 
przeprowadzonych dotychczas przez innych autorów. Do ich osiągnięcia posłużono się 
metodami bezpośrednimi (tradycyjne badanie histopatologiczne i immunohistochemia) 
i pośrednimi (badania molekularne) oraz przyjęto jednoznaczne, aktualnie obowiązujące 
kryteria. Ustalono również współzależność między występowaniem mikroprzerzutów 
a innymi tradycyjnymi oraz nowymi (ekspresja czynników wzrostu śródbłonka naczy
niowego i limfangiogeneza) cechami morofologicznymi raka płaskonabłonkowego szyj
ki macicy oraz ustalono ich wpływ na rokowanie w tym nowotworze.

Jak wynika z przedstawionych wyników badań własnych oraz cytowanych opraco
wań innych autorów, studia nad znaczeniem mikroprzerzutów w węzłach chłonnych 
w raku szyjki macicy znadują się obecnie na etapie początkowym. Metodyka detekcji 
stosowana w dotychczasowych pracach dotyczących tego zagadnienia jest bardzo zróż
nicowana, co w znacznym stopniu utrudnia porównanie wyników. Aby ustalić progno
styczne znaczenie mikroprzerzutów w węzłach chłonnych, właściwe wydaje się prowa
dzenie zorganizowanych badań wieloośrodkowych opartych na jednolitych kryteria.

Wzrost i progresja nowotworu są uzależnione od uzyskania przez rozwijający się 
guz odpowiedniego unaczynienia. Istnieje kilka różnych mechanizmów powstawania 
naczyń w guzach nowotworowych. Jednym z nich jest tworzenie nowych naczyń krwio
nośnych z naczyń już istniejących w miejscu powstania nowotworu [1, 126]. Proces ten 
określany jest jako angiogeneza nowotworowa. Naczynia okołonowotworowe mogą po
wstawać także w wyniku podłużnego rozszczepienia istniejących naczyń i proliferacji 
komórek śródbłonkowych wewnątrz naczynia (tzw. proces wgłobienia) [374], a także 
w wyniku kooptowania naczyń prawidłowych przez naczynia okołonowotworowe (ang. 
vascular cooptiori), bądź też przez budowanie naczyń mozaikowych, które są utworzone 
zarówno z komórek śródbłonkowych, jak i komórek nowotworowych [173, 398].

Znaczne nasilenie angiogenezy mierzonej morfologicznie jako gęstość naczyń 
krwionośnych {microvascular density) w miejscach ich największych skupisk {hot 
spots) na mm2 uznawane jest za niekorzystny czynnik prognostyczny w przypadku 
wielu guzów nowotworowych, w tym także w kilku badaniach dotyczących raka pła
skonabłonkowego szyjki macicy [53, 468]. Tłumaczy się to tym, że nie tylko istnienie 
tych naczyń, ale i ich budowa stwarzają dodatkowe miejsce przedostawania się komó
rek nowotworowych do krwi, a wraz z nią do odległych narządów [262].

Od dawna znany jest fakt, że sposób przerzutowania nowotworu, szczególnie 
w początkowych stadiach, zależy od typu nowotworu. Dla wielu typów nowotworów 
dominującą drogą rozsiewu jest układ limfatyczny. Należy do nich także rak płasko- 
nabłonkowy szyjki macicy. Do niedawna zakładano, że rola naczyń limfatycznych 
w przerzutowaniu jest biema [474]. Zgodnie z panującym powszechnie przekonaniem 
komórki nowotworowe przedostają się pasywnie do naczyń limfatycznych razem 
z płynem śródmiąższowym, a tworzenie się nowych naczyń limfatycznych nie stano
wi integralnej części rozwoju nowotworu [72, 338].
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Najnowsze badania nad patofizjologią guzów nowotworowych, wykrycie markerów 
śródbłonka naczyń limfatycznych i cytokin oddziałujących na te śródbłonki przyczyniły 
się do odnowienia zainteresowań układem limfatycznym w warunkach fizjologicznych 
i patologicznych oraz zmiany poglądów na jego funkcjonowanie. Doprowadziło to do 
ustalenia, iż guz nowotworowy jest limfangiogeniczny, tzn. może indukować tworze
nie własnych naczyń limfatycznych oraz przerzutowanie [10]. Przyjmując, że relacje 
między guzem nowotworowym a systemem naczyń limfatycznych mogą być podobne 
jak naczyń krwionośnych, rozwój i proliferacja nowych naczyń limfatycznych zostały 
przez analogię nazwane limfangiogenezą nowotworową. Zjawisko limfangiogenezy no
wotworowej wykazano na wielu modelach zwierzęcych. Jednak dowody na jej istnienie 
w nowotworach u ludzi są znacznie uboższe w porównaniu z badaniami eksperymental
nymi. Ekspresję czynników wzrostu zaangażowanych w powstawanie układu chłonnego 
w okresie embrionalnym wykryto w wielu typach guzów nowotworowych [201, 321]. 
Jest to wynik z jednej strony czynności onkogenów w heterogennnej populacji komó
rek nowotworowych, a z drugiej komórek znajdujących się w podścielisku nowotworu, 
przede wszystkim makrofagów [53, 90, 182, 201, 262, 321, 405, 431, 468, 495].

Do najlepiej scharakteryzowanych czynników limfangiogenicznych należą VEGF-C 
i VEGF-D, które działają przez swój receptor VEGFR-3. Ekspresja VEGF-C i/lub 
VEGF-D w komórkach nowotworowych wykazuje związek z limfangiogenezą towarzy
szącą nowotworowi, inwazją komórek nowotworowych do światła naczyń limfatycz
nych i przerzutami do węzłów chłonnych [4, 13, 94, 289, 336, 353, 418, 425, 445, 437, 
458]. Do niedawna uważano, że VEGF-A wpływa jedynie na angiogenezę nowotworo
wą. Ostatnie badania wskazują jednak na istotną rolę tego czynnika także w limfangio- 
genezie i rozsiewie nowotworu na drodze limfatycznej [46, 90, 158, 182, 485].

W prezentowanej pracy zbadano immunohistochemicznie ekspresję czynników 
wzrostu śródbłonków naczyniowych A, C i D w raku płaskonabłonkowym szyjki ma
cicy oraz w niezmienionej nowotworowo szyjce macicy. Różnice, zarówno co do obec
ności ekspresji badanych czynników, jak i jej nasilenia w grupie kobiet z rakiem szyjki 
macicy i grupie kontrolnej, były statystycznie istotne. Zaobserwowano także zależność 
obecności i nasilenia ekspresji w guzie nowotworowym pomiędzy VEGF-A i VEGF-C 
oraz VEGF-D, natomiast brak takiej zależności pomiędzy VEGF-C i VEGF-D. Jest to 
obserwacja oryginalna, która sugeruje na odmienne i niepowiązane z sobą role, jakie te 
dwa czynniki odgrywają w raku płaskonabłonkowym szyjki macicy. Na istotne funkcjo
nalnie różnice pomiędzy VEGF-C i VEGF-D wskazują ostatnio przeprowdzone badania 
na mysim modelu raka trzustki [229].

Spośród czynników wzrostu oddziałujących przede wszystkim na układ limfatyczny 
badania w raku szyjki macicy koncentrowały się głównie na VEGF-C. Nadekspresję 
tego czynnika w stosunku do prawidłowej szyjki macicy wykazało kilku autorów zaj
mujących się tym zagadnieniem [164, 446, 447, 460—462, 465]. Van Trappen i wsp. 
[465] badali ekspresję VEGF-C, VEGF-D i ich receptora VEGFR-3 i ustalili, że w kar- 
cinogenezie raka szyjki nadekspresja tych czynników jest obecna już na etapie CIN 3 
oraz że układ VEGF-C, VEGF-D i VEGFR-3 na drodze autokrynnej stymuluje rozwój 
nowotworu.

W przeprowadzonych badaniach własnych wykazano istotną statystycznie dodat
nią współzależność między ekspresją VEGF-C i stopniem zaawansowania klinicznego, 
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stopniem zróżnicowania histologicznego, objętością nowotworu, głębokością nacieka
nia, istnieniem przerzutów do węzłów chłonnych, naciekaniem naczyń żylnych i lim- 
fatycznych, obecnością martwicy w guzie, naciekiem z komórek jednojądrzastych oraz 
gęstością naczyń limfatycznych w guzie i na granicy guz - podścielisko. W grupie ko
biet z silną ekspresją VEGF-C znamiennie częściej występowały przerzuty do węzłów 
chłonnych. Podobnie jak w przypadku czynnika C nasilenie odczynu immunohistoche- 
micznego VEGF-D w nowotworze korelowało ze stopniem zaawansowania nowotworu, 
stopniem zróżnicowania, głębokością naciekania, martwicą, zajęciem przestrzeni limfa- 
tyczno-naczyniowych, występowaniem przerzutów do węzłów chłonnych oraz gęstością 
naczyń limfatycznych na granicy guz - podścielisko. Natomiast ekspresja VEGF-A ko
relowała tylko z obecnością makroprzerzutów, naciekiem z komórek jednojądrzastych 
oraz gęstością naczyń limfatycznych w guzie i jego podścielisku. Wyniki te wskazują 
na ścisłą zależność VEGF-C i VEGF-D z zasadniczymi, niekorzystnymi czynnikami 
prognostycznymi w raku płaskonabłonkowym szyjki macicy. Podobne rezultaty uzy
skali także inni autorzy [164, 446, 447], jednak ich analizy dotyczyły tylko współza
leżności między czynnikami wzrostu śródbłonków naczyniowych a kilkoma uznawa
nymi za podstawowe czynnikami prognostycznymi. W badaniu własnym poszukiwano 
związków VEGF-A, VEGF-C i VEGF-D z większością klinicznych i morfologicznych 
czynników rokowniczych, spotykanych w literaturze przedmiotu i pod tym względem 
uzyskane wyniki można uznać za oryginalne.

W analizie jednowymiarowej stopień ekspresji VEGF-C i VEGF-D miał istotny 
wpływ na czas wolny od wznowy i całkowity czas przeżycia zależny od choroby no
wotworowej szyjki macicy. Zależności takiej nie potwierdzono w analizie wielowy
miarowej. Wynika to najpewniej z istnienia współzależności między ekspresją VEGF- 
-C i VEGF-D a badanymi histopatologicznie morfologicznymi cechami guzów szyjki 
macicy. Na gorszą prognozę u chorych z wysoką ekspresją VEGF-C zwracają uwagę 
Hashimoto i wsp. [164] oraz Ueda i wsp. [447]. Fujimoto i wsp. [132], badając poziom 
ekspresji VEGF-C w węzłach chłonnych zawierających przerzuty z raka szyjki, ustalili, 
że VEGF-C przyczynia się do występowania agresywnych przerzutów nowotworowych, 
a jego wyższy poziom w węzłach chłonnych niż w guzie może być rokowniczo niepo
myślny. Odmienny pogląd od powyżej wymienionych autorów prezentuje Branca i wsp. 
[52]. Podobnie, jak w przedstawionych badaniach własnych zaobserwowali oni słaby, 
ale istotny statystycznie wpływ ekspresji VEGF-C na czas przeżycia w analizie jedno
wymiarowej, natomiast brak takiej zależności w analizie wielowymiarowej. Takie same 
rezultaty uzyskali także Gombos i wsp. [144], przy czym dotyczyły one tylko ekpresji 
tego czynnika w części guza szyjki graniczącej z podścieliskiem.

Niekorzystny wpływ ekspresji VEGF-C na prognozę nowotworu wynika, jak się wy
daje, z korelacji pomiędzy poziomem tego czynnika a istnieniem przerzutów w węzłach 
chłonnych. To z kolei sugeruje, iż VEGF-C pobudza endotelium naczyń limfatycznych, 
które bierze aktywny udział w chemotaksji komórek nowotworowych, ich wnikaniu do 
światła naczyń i promocji rozsiewu nowotworu [71, 170, 438]. Ostatnie badania wy
konane na modelach zwierzęcych nowotworów pokazują, że nadekspresja VEGF-C 
w guzie nowotworowym przyczynia się do wzmożonego przedostawania się komórek 
nowotorowych do układu chłonnego, poprzez zwiększenie powierzchni wnikania oraz 
przyspieszenie przepływu chłonki z guza do węzłów chłonnych, ale nie wpływa bezpo-
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średnio na wzrost i przeżywalność komórek nowotworowych [191]. Dodatkowo VEGF-C 
odgrywa istotną rolę w nowotworzeniu naczyń limfatycznych w węzłach chłonnych 
regionalnych, jeszcze przed pojawieniem się przerzutów, i przyczynia się w znacznym 
stopniu do tworzenia się przerzutów w węzłach bardziej oddalonych od pierwotnego 
ogniska oraz przerzutów odległych, np. do płuc [181]. Z istniejących już obserwacji 
przedklinicznych wynikają nadzieje na znalezienie i zastosowanie substancji blokują
cych VEGF-C, VEGF-D i ich receptor VEGFR-3 w praktyce klinicznej w celu hamowa
nia przerzutów do węzłów chłonnych i przerzutów odległych [3, 355, 485].

Znacznie mniej badań w porównaniu z VEGF-C dotyczyło roli, jaką odgrywa w gu
zach nowotworowych VEGF-D. Z ostatnich doniesień wynika, że również poziom tego 
czynnika w guzie ma istotny i niezależny wpływ na przebieg raka jajnika [498], raka en
dometrium [499], raka jelita grubego [477] i raka piersi [315]. Takie relacje są związane 
z promocją przez VEGF-D rozsiewu poprzez naczynia Emfatyczne, nasileniem wzrostu 
guza i angiogenezy [12]. Do tej pory nie opublikowano danych o wpływie VEGF-D 
na progresję raka płaskonabłonkowego szyjki macicy. W badaniach własnych uzyskano 
oryginalny wynik wskazujący, że stopień ekspresji VEGF-D ma w analizie jednowymia
rowej istotny statystycznie wpływ zarówno na czas wolny od wznowy, jak i na całko
wity czas przeżycia chorych z wcześnie zaawansowanym rakiem płaskonabłonkowym 
szyjki macicy. W przedstawionej grupie chorych obecność i stopień ekspresji VEGF-A 
nie wykazywały wpływu ani na czas wolny od wznowy, ani na całkowity czas przeży
cia. Miały one jednak wyraźny związek z przerzutami do węzłów chłonnych stwier
dzonymi w tradycyjnym badaniu histopatologicznym oraz związek z mikroprzerzutami 
w węzłach wartowniczych, wykrytymi molekularnie. Podobny wynik uzyskał w raku 
szyjki macicy Van Trappen i wsp. [462]. Indukowanie przez VEGF-A rozsiewu na dro
dze naczyń limfatycznych wykazano również na zwierzęcych modelach nowotworów 
[46, 182] oraz w raku jelita grubego u ludzi [135].

Rokowanie co do przebiegu raka płaskonabłonkowego szyjki macicy i decyzja o le
czeniu uzupełniającym są zależne od powszechnie znanych czynników prognostycznych, 
takich jak: stopień zaawansowania klinicznego, stopień zróżnicowania guza nowotwo
rowego, przerzuty do węzłów chłonnych, głębokość naciekania, naciekanie przestrzeni 
limfatyczno-naczyniowych, zajęcie przymacicz. Informację o większości z nich uzy
skuje się po tradycyjnym zbadaniu radykalnie usuniętej macicy i węzłów chłonnych 
miednicy mniejszej i/lub okołoaortalnych. W przypadku decyzji o zastosowaniu terapii 
uzupełniającej, która jest oparta na analizie tych czynników, radykalne usunięcie macicy 
można zatem traktować jako poszerzoną biopsję, narażającą pacjentkę na poważne po
wikłania. Ponadto tradycyjne czynniki prognostyczne są na tyle nieprecyzyjne, że kiero
wanie się nimi nie zawsze pozwala podjąć właściwą decyzję terapeutyczną. Wynika stąd 
konieczność poszukiwania nowych, bardziej specyficznych czynników, które dokładniej 
określą prognozę i potrzebę stosowania różnych sposobów terapii oraz optymalny wybór 
terapii pierwotnej. Postępy poczynione w ciągu ostatnich kilku lat w naukach podsta
wowych i badaniach klinicznych wydają się wskazywać, że histologiczna, biologiczna 
i molekularna analiza guza pierwotnego może zastąpić np. usunięcie węzłów chłonnych 
pod kątem oceny prognostycznej.

Wyniki badań własnych oraz zacytowane obserwacje innych autorów wskazują na 
zasadność wprowadzenia w raku płaskonabłonkowym szyjki macicy oznaczeń ekspresji 
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VEGF-C i VEGF-D jeszcze na etapie diagnostyki przedoperacyjnej. Poziom VEGF-C 
koreluje z obecnością przerzutowych komórek nowotworowych w węzłach chłonnych 
w postaci makro- i mikroprzerzutów. Określa on także stopień agresywności nowotwo
ru, wskazując na tendencję do występowania nawrotu choroby. Informację o ekspre
sji tego czynnika można uzyskać na etapie wstępnej diagnostyki raka szyjki macicy 
(biopsja celowana pod kontrolą kolposkopii, konizacja diagnostyczna, LEEP). Może to 
mieć wpływ zarówno na wybór leczenia pierwotnego, jak i decyzję o uzupełniających 
formach terapii. Badania Mitsuhashiego i wsp. [299] z 2005 roku, dotyczące VEGF-A 
i VEGF-C w raku szyjki macicy, wykazały, że prognostyczne znaczenie ma także po
ziom tego ostatniego czynnika w surowicy krwi.

Badania zależności pomiędzy gęstością unaczynienia guza nowotworowego a prze
biegiem choroby prowadzone są od wielu lat. Wyniki tych badań pokazują, że liczba 
drobnych naczyń w obrębie i/lub wokół guza ma wyraźny wpływ na wyniki leczenia. 
Dotyczy to także nowotworów narządu rodnego [134, 320, 333, 388]. Pewne wątpliwo
ści, co do zastosowanych przez wspomnianych autorów metod mogą wynikać z faktu, 
iż różnicowanie naczyń krwionośnych i limfatycznych w tym czasie przeprowadzono 
tylko na podstawie kryteriów morfologicznych lub na zasadzie negatywnego barwienia 
znacznikami uznawanymi za specyficzne dla naczyń krwionośnych. Taki sposób wydaje 
się wpływać na uzyskane wyniki.

Odkrycie nowych markerów śródbłonka naczyń limfatycznych umożliwiło dokładne 
różnicowanie między naczyniami krwionośnymi a limfatycznymi w preparatach histo
logicznych i doprowadziło do odrodzenia badań nad relacjami zachodzącymi między 
guzem nowotworowym a układem limfatycznym. Przerzutowanie komórek nowotwo
rowych do węzłów chłonnych zachodzi na drodze istniejących naczyń limfatycznych 
lub - jak wynika z ostatnich badań - w procesie tym mogą uczestniczyć nowo powstałe 
kapilary Emfatyczne. Tworzą się one pod wpływem cytokin produkowanych przez ko
mórki nowotworowe lub inne komórki pozostające w związku z ogniskiem nowotworo
wym. Wśród autorów zajmujących się tym zagadnieniem toczy się gorąca debata, czy 
guz posiada własne unaczynienie Emfatyczne, a jeśli tak, to czyjego czynność jest za
chowana [197, 338]. Dane pochodzące z dotychczasowych badań sugerują, że limfangio- 
geneza może być organospecyficzna [308].

Naczynia Emfatyczne wewnątrz guza opisano w czerniaku skóry [93, 94, 430], ra
kach głowy i szyi [31, 180, 243, 290, 310], guzach endokrynnych trzustki [418] i raku 
brodawczakowatym tarczycy [496]. Publikacje dotyczące limfangiogenezy w raku pier
si wskazują zarówno na istnieniu tego procesu [49], jak i jego brak w tym typie no
wotworu [404, 469, 482]. Nasilona limfangiogeneza i angiogeneza zostały stwierdzone 
w zapalnym raku piersi [458]. Wykazano, iż duża gęstość naczyń limfatycznych ko
reluje ze stanem węzłów chłonnych i ekspresją VEGF-C. Uważa się również, że ma 
ona negatywny wpływ na czas wolny od wznowy i całkowity czas przeżycia chorych 
z rakiem piersi [315].

W badaniach własnych przeprowadzono detekcję naczyń limfatycznych, stosując dwa 
nowe markery, które wykazują powinowactwo do tych naczyń, tj. Prox-1 i LYVE-1 [478]. 
Jednoczesnego użycia dwóch znaczników w badaniach naczyń limfatycznych w raku 
płaskonabłonkowym szyjki macicy nie spotkano do tej pory w dostępniej literaturze 
przedmiotu. Wynikało to z potrzeby sprawdzenia, czy są one specyficzne także dla na
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czyń chłonnych szyjki macicy oraz z charakteru odczynów immunohistochemicznych 
uzyskanych przeciwko markerowi LYVE-1. Interpretacja odczynów, w których wykorzy
stano LYVE-1, była trudniejsza ze względu na pojawiające się silne tło. Z kolei jądrowy 
charakter odczynów przeciw Prox-1, komplikujący liczenie naczyń, wymuszał zastoso
wanie dodatkowego i powszechnie akceptowanego markera, jakim w badaniach nad lim- 
fangiogeneząjest LYVE-1 [8, 457]. Powody były więc wzajemnie z sobą powiązane.

Dodatkowym argumentem za zastosowaniem dwóch markerów były doniesienia, że 
żaden marker nie musi być całkowicie specyficzny dla wszystkich naczyń limfatycznych 
związanych z każdym typem guza nowotworowego [504]. W związku z tym rekomen
duje się obecnie użycie równocześnie kilku markerów do wybarwiania naczyń chłon
nych (456). Jednak wyniki liczenia naczyń limfatycznych uzyskane z zastosowaniem 
LYVE-1 i Prox-1 nie różniły się statystycznie istotnie ani w guzie nowotworowym, ani 
na granicy guz - podścielisko. Gęstość naczyń limfatycznych w guzie nowotworowym 
obliczano w 50 polach widzenia w przeliczeniu na mm2 ze względu na to, że zarówno 
przy zastosowaniu Prox-1, jak i LYVE-1 nie uwidoczniono pod małym powiększeniem 
miejsc w guzie nowotworowym, w których naczynia Emfatyczne występują w więk
szym skupieniu. Aby można było przeprowadzić prawidłową analizę, taką samą metodę 
zastosowano na granicy guz - podścielisko. Takie podejście metodologiczne mieści się 
w ramach obecnie obowiązującego konsensusu dotyczącego badań nad nowo tworze
niem naczyń limfatycznych w guzach nowotworowych [456]. Brak jest bowiem dowo
dów na to, aby metoda hot spot, używana powszechnie w badaniach nad angiogene- 
zą, powinna być przeniesiona do badań nad limfangiogenezą, będąc bardziej właściwa 
i lepsza w odzwierciedlaniu tego procesu niż całościowe liczenie naczyń w danym ob
szarze [412]. Tę ostatnią metodę zastosowali w swoich badaniach nad limfangiogenezą 
Mahommed i wsp. [300], Rodriguez-Niedenfuhr i wsp. [378] oraz Sahni i wsp. [386]. 
Gęstość naczyń limfatycznych oznaczona za pomocą dwóch markerów nie różniła się 
statystycznie, w związku z czym wyliczono średnią z uzykanych wyników. Brak różnic 
statystycznych pomiędzy gęstością naczyń limfatycznych, wyliczoną osobo dla każdego 
z tych markerów w grupie kontrolnej i grupie badanej, dowodzi, że barwieniu uległy 
naczynia tego samego typu. Przeprowadzone obliczenia wskazują na wyraźne różni
ce statystyczne pomiędzy gęstością naczyń limfatycznych w guzie i na granicy guza, 
a gęstością tych naczyń w grupie kontrolnej bez nowotworu.

Przyjmując gęstość naczyń limfatycznych za miarę limfangiogenezy, podobnie jak 
powszechnie przyjęto gęstość naczyń krwionośnych za wyznacznik angiogenezy nowo
tworowej, można stwierdzić, że proces ten ma miejsce we wcześnie zaawansowanym 
raku płaskonabłonkowym szyjki macicy, zarówno w samym guzie nowotworowym, jak 
i na jego granicy [429]. Jeżeli nawet ktoś kwestionowałby obliczanie gęstości naczyń 
limfatycznych jako miarę limfangiogenezy, to istnieje wiele badań, które wyraźnie po
kazują, że LVD zawiera istotne informacje na temat unaczynienia limfatycznego guza 
nowotworowego [456]. W związku z istnieniem korelacji pomiędzy gęstością naczyń 
limfatycznych w guzie i na granicy guz - podścielisko nie można wykluczyć, iż naczy
nia Emfatyczne w guzie nowotworowym mogą powstawać w podścielisku i być koop- 
towane lub zagarniane przez guz w trakcie jego wzrostu [439]. Jednak badania Siposa 
i wsp. [418], przeprowadzone w guzach endokrynnych trzustki, oraz Straume’a i wsp. 
[430] wskazują na obecność naczyń limfatycznych w guzie nowotworowym, utworzo



98

nych de novo. Podobnie wyniki swoich badań w raku szyjki interpretuje Gombos i wsp. 
[144]. Natomiast Bimer i wsp. [45] oraz Schoppmann i wsp. [408] w badaniach nad 
limfangiogenezą w raku szyjki macicy użyli jako znacznika naczyń limfatycznych podo- 
planiny i nie zaobserwowali limfagiogenezy w guzie nowotworowym, ale tylko na jego 
granicy. Gombos i wsp. [144] w pracy opublikowanej w grudniu 2005 roku uzyskali po
dobne rezultaty jak w badaniu własnym, stosując do wybarwienia naczyń limfatycznych 
przeciwciała D2-40 i metodę hot spot do określenia gęstości naczyń limfatycznych.

Gęstość naczyń limfatycznych w guzie nowotworowym nie miała istotnego staty
stycznie wpływu na czas wolny od wznowy i całkowity czas przeżycia badanych kobiet 
z rakiem płaskonabłonkowym szyjki macicy. Nie wykazano również współzależności 
tego parametru z nasileniem obecności komórek nowotworowych w węzłach chłonnych 
wartowniczych. Wynika z tego, że rak płaskonabłonkowy szyjki macicy należy do grupy 
nowotworów, w których limfangiogeneza wewnątrz guza nie ma wpływu na rozsiew no
wotworu do węzłów chłonnych [8, 69, 80]. Odmienny pogląd prezentują jedynie Zhang 
i wsp. [503]. Zdaniem tych autorów im większe nasilenie limfangiogenezy w guzie szyjki 
macicy i w jego otoczeniu, tym większe ryzyko wystąpienia komórek nowotworowych 
w węzłach chłonnych. Według niektórych autorów w guzach nowotworowych głowy 
i szyi [243], jelita grubego [240] i w czerniaku skóry [287] dla wystąpienia przerzutów 
do węzłów chłonnych istotniejsza jest limfangiogeneza w guzie niż w jego bezpośrednim 
otoczeniu. Jak stwierdzono w badaniach własnych, stopień nasilenia limfangiogenezy na 
granicy guza i podścieliska różnił się statystycznie u kobiet z obecnością i bez obecności 
komórek nowotworowych w węzłach chłonnych. Dodatkowo kobiety z bardziej nasilo
nym procesem nowotworzenia naczyń limfatycznych na granicy guz - podścielisko miały 
krótszy czas wolny od wznowy oraz krótszy czas przeżycia w analizie Kaplana-Meiera 
i regresji proporcjonalnego hazardu Coxa. Praktycznie taki sam wynik uzykali Gombos 
i wsp. [144]. Z kolei Longatto-Filho i wsp. [264] zauważyli, że nasilenie limfangiogenezy 
postępuje od wczesych stanów poprzedzających raka szyjki macicy aż do raka inwazyj
nego, głównie w sąsiedztwie zmiany, ale nie ma wpływu na występowanie przerzutów do 
węzłów chłonnych i przerzutów odległych. Natomiast Bimer i wsp. (45) uzyskali wynik 
zdecydowanie przeciwny. Według tego autora zwiększona gęstość naczyń limfatycznych 
jest czynnikiem korzystnym prognostycznie w raku szyjki macicy w stopniu IB. Jest on 
także odmienny w porównaniu z wynikami badań nad limfangiogenezą, a innymi ludzki
mi nowotworami pierwotnymi [31,49, 93, 94, 407].

Obliczenia statystyczne, przeprowadzone pod kątem istotności badanych cech kli- 
niczno-morfologicznych jako czynników prognostycznych, wykazały, że w analizie jed
nowymiarowej wpływ na czas wolny od wznowy i całkowity czas przeżycia zależny 
od raka płaskonabłonkowego szyjki macicy ma stopień zaawansowania klinicznego, 
stopień zróżnicowania nowotworu, obecność przerzutów w węzłach chłonnych mied- 
nicznych, ekspresja VEGF-C i VEGF-D oraz nasilenie limfangiogenezy na granicy guz 
- podścielisko. Za ten ostatni parametr przyjęto gęstość naczyń limfatycznych (LVD). 
Dodatkowo na czas wolny od wznowy wpływały wskaźnik Pondérala i głębokość nacie
kania szyjki macicy przez nowotwór. Jednak po przeprowadzeniu analizy wielowymia
rowej niezależnymi czynnikami prognostycznym we wcześnie zaawansowanym raku 
płaskonabłonkowym szyjki macicy pozostały tylko stopień zaawansowania klinicznego 
raka i nasilenie limfangiogenezy na granicy guz - podścielisko.
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Przeprowadzono wiele badań dotyczących wyników terapeutycznych i czynników 
prognostycznych u pacjentek z rakiem szyjki macicy leczonych operacyjnie, u których 
wykonano histerektomię radykalną z limfadenekomią [183, 296, 416]. Stopień zaawan
sowania klinicznego, obok innych parametrów analizowanych również w tej pracy, jest 
wymieniany w wielu publikacjach jako najistotniejszy czynnik prognostyczny w raku 
płaskonabłonkowym szyjki macicy [6, 52, 58, 106]. Stan węzłów chłonnych dostarcza 
dodatkowych informacji rokowniczych w każdym stopniu zaawansowania klinicznego 
raka szyjki macicy, z wyjątkiem stopnia IA [230]. Natomiast nasilenie limfangiogenezy 
w podścielisku można uznać za nowy wskaźnik prognozujący czas wolny od wznowy 
i całkowity czas przeżycia tych kobiet. Podobne wyniki przedstawili Gambos i wsp. 
[144]. Jednak autorzy ci w swoich badaniach brali pod uwagę tylko kilka podstawo
wych parametrów morfologicznych guza. Również Gao i wsp. [133] zaobserwowali 
większą gęstość naczyń limfatycznych na granicy guza i podścieliska w grupie kobiet 
ze wznową w stosunku do chorych, u których wznowa nie wystąpiła. Jednak badana 
przez nich grupa była niejednorodna i zawierała chore z rakiem płaskonabłonkowym 
i rakiem gruczołowym szyjki macicy. Dodatkowo nie przeprowadzili oni analizy prze
życia. Uwzględniając powyższe dane, można przyjąć, że wyniki uzyskane w badaniach 
własnych nabierają wartości poznawczej. Patomechanizmem, który może tłumaczyć 
wpływ limfangiogenezy na przebieg nowotworu, jest istnienie dodatkowego „okienka” 
utworzonego przez nowo powstałe naczynia chłonne, którego szerokość zależy od nasi
lenia tego procesu, poprzez które dochodzi do rozsiewu komórek nowotworowych poza 
ognisko pierwotne.





WNIOSKI

1.  Kliniczna ocena mapowania układu limfatycznego i znakowania węzłów chłon
nych wskazuje na prawdziwość koncepcji węzła wartowniczego we wcześnie 
zaawansowanym płaskonabłonkowym raku szyjki macicy. Skuteczność detekcji 
węzła wartowniczego we wcześnie zaawansowanym raku szyjki macicy wyda
je się zależna od przyjętych kryteriów, według których węzeł chłonny uznawa
ny jest za wartowniczy, technicznych możliwości podania znaczników układu 
chłonnego i stopnia zablokowania węzła chłonnego oraz naczyń chłonnych przez 
przerzutowe komórki nowotworowe. Najczęstszą lokalizacją węzłów wartowni
czych we wcześnie zaawansowanym raku płaskonabłonkowym szyjki macicy jest 
obszar miednicy mniejszej położony w obrębie rozgałęzień naczyń biodrowych 
wspólnych. 

2. We wcześnie zaawansowanym płaskonabłonkowym raku szyjki macicy komórki 
nowotworowe w węzłach chłonnych wartowniczych w postaci makroprzerzutów 
i mikroprzerzutów, wykrywanych bezpośrednio (metoda tradycyjna i immunohisto- 
chemiczna) i pośrednio (metoda molekularna), występują w ponad 60% przypad
ków. Istnieje dodatnia współzależność pomiędzy występowaniem mikroprzerzutów 
w węzłach chłonnych wartowniczych a głębokością naciekania podścieliska przez 
nowotwór, ekspresją VEGF-C i gęstością naczyń chłonnych limfatycznych na grani
cy guz - podścielisko.

3. Stopień ekspresji czynników wzrostu śródbłonka naczyniowego A, C i D jest 
statystycznie istotnie wyższy w komórkach raka płaskonabłonkowego szyjki macicy 
w porównaniu z niezmienioną nowotworowo szyjką macicy. Ekspresja czynników 
limfangiogennych, VEGF-C i VEGF-D, w komórkach raka płaskonabłonkowe
go szyjki macicy wykazuje dodatnią korelację ze stopniem zaawansowania (stage) 
i stopniem zróżnicowania nowotworu (grade), głębokością naciekania podścieliska, 
obecnością martwicy oraz gęstością naczyń limfatycznych na granicy guza nowo
tworowego. Wysoka ekspresja VEGF-C i VEGF-D stanowi niekorzystny czynnik 
prognostyczny dla czasu wolnego od wznowy nowotworu i całkowitego czasu prze
życia w analizie jednowymiarowej, natomiast nie ma wpływu na te parametry w ana
lizie wielowymiarowej.

4. We wcześnie zaawansowanym raku płaskonabłonkowym szyjki macicy limfangio- 
geneza jest obserwowana w guzie nowotworowym oraz z jeszcze większym nasile
niem na granicy guz - podścielisko.
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5. Niezależnymi czynnikami prognostycznymi dla czasu wolnego od wznowy i cał
kowitego czasu przeżycia we wcześnie zaawansowanym płaskonabłonkowym raku 
szyjki macicy jest stopień zaawansowania klinicznego raka (stage) i gęstość naczyń 
limfatycznych na granicy guz - podścielisko, odzwierciedlająca poziom limfangio- 
genezy w tym obszarze.



STRESZCZENIE

Wstęp

W ciągu ostatnich dekad poprzedniego stulecia nastąpiły znaczne zmiany w chirur
gicznym leczeniu nowotworów złośliwych, przede wszystkim piersi, przewodu po
karmowego i czerniaka. Bardzo rozległe i często okaleczające procedury, wywodzące 
się z koncepcji Halsteda, zastąpiono mniej agresywnymi resekcjami i nie odnotowano 
przy tym pogorszenia wyników leczenia. Dotyczyło to również zakresu limfadenekto- 
mii, która jest integralną częścią chirurgicznego leczenia większości złośliwych guzów 
nowotworowych. Rutynowo wykonywane do tej pory radykalne usunięcie regionalych 
węzłów chłonnych zastąpiono w wielu przypadkach raka piersi i czerniaka biopsją wę
zła wartowniczego. Procedura ta opiera się na założeniu reprezentatywności węzła lub 
węzłów chłonnych wartowniczych dla pozostałych węzłów regionalnych. Jest ona wy
nikiem połączenia wiedzy z różnych dziedzin medycyny, gromadzonej przez ostatnie 
sto dwadzieścia lat. Oprócz raka piersi i czerniaka, w których stała się nową jakością 
w leczeniu chirurgicznym, koncepcja węzła wartowniczego wydaje się mieć zastoso
wanie w leczeniu nowotworów urologicznych, głowy i szyi, przewodu pokarmowego, 
a w nowotworach ginekologicznych w raku sromu.

Kolejnym, istotnym i wzbudzającym duże zainteresowanie problemem w onkologii 
są mikroprzerzuty w różnych miejscach organizmu, istniejące już w momencie posta
wienia diagnozy, które nie dają się wykryć tradycyjnymi metodami klinicznymi i hi
stologicznymi. Jednym z miejsc, w których często tworzą się mikroprzerzuty, są węzły 
chłonne. W nowotworach piersi, przełyku, głowy i szyi oraz czerniaku obecość mikro- 
przerzutów w węzłach chłonnych ma istotną wartość prognostyczną. Coraz powszech
niej wykonywana biopsja węzła wartowniczego pozwoliła na intensyfikcję badań nad 
tym zagadnieniem. Ograniczenie detekcji do jednego lub tylko kilku węzłów chłonnych 
pozwala na kliniczne zastosowanie drogich i czasochłonnych metod immunohistoche- 
micznych i molekularnych.

Rola układu limfatycznego w rozsiewie nowotworu jest ogólnie znana od wielu lat. 
Pomimo to zainteresowanie naczyniami limfatycznymi w kontekście biologii nowotwo
ru było przez wiele lat stosunkowo niewielkie. Dopiero odkrycie nowych i specyficznych 
markerów naczyń limfatycznych oraz czynników wzrostu śródbłonków limfatycznych pod 
koniec ubiegłego wieku doprowadziło do ogromnego rozwoju badań nad związkiem mię
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dzy mikrokrążeniem chłonnym a guzem nowotworowym. Zaobserwowno, że w czasie 
rozwoju nowotworu może zachodzić nowotworzenie naczyń limfatycznych, a proces ten 
przez analogię z angiogenezą nowotworową nazwano limfangiogenezą. Ponadto w przy
padku kilku typów nowotworów ustalono, iż czynniki wzrostu naczyń limfatycznych, 
produkowne przez komórki nowotworowe, wpływają na wzrost guza i jego rozsiew.

Celem pracy była kliniczno-morfologiczna ocena regionalnego układu chłonnego we 
wcześnie zaawansowanym płaskonabłonkowym raku szyjki macicy. Obejmowała ona 
sprawdzenie na materiale własnym koncepcji węzła wartowniczego w tym nowotworze, 
określenie częstości występowania w nim mikroprzerzutów oraz ich wpływu na prze
bieg choroby, a także ustalenie, czy dochodzi do nowotworzenia naczyń limfatycznych, 
a jeżeli tak, to jaki ma to wpływ na rokowanie.

Materiał i metody

Materiał badawczy stanowiło 71 kobiet z rakiem płaskonabłonkowym szyjki macicy 
w stopniu zaawansowania klinicznego IA2-IIA według FIGO. Leczenie pierwotne po
legało na radykalnym usunięciu macicy klasy III według Rutledge’a i Pivera z systemo
wym usunięciem węzłów chłonnych miednicy mniejszej. Średni wiek badanych kobiet 
wynosił 47,83 lat (SD 10,77 lat), średni wskaźnik Pondérala 40,65 (SD 2,34).

Do obrazowania spływu chłonki z guza nowotworowego stosowano dwie metody: 
barwnikową i izotopową. U 22 z 71 pacjentek detekcję wykonano tylko metodą bar
wnikową. W pozostałych 49 przypadkach zastosowano podwójne znakowanie metodą 
barwnikową i izotopową. Jako węzeł wartowniczy definiowano każdy węzeł chłonny, 
do którego spływa chłonka z guza nowotworowego. Metoda izotopowa polegała na po
daniu na dzień przed zabiegiem operacyjnym, ale nie później niż 18 godzin przed jego 
rozpoczęciem, powierzchownie wokół zmiany nowotworowej, najczęściej w czterech 
punktach szyjki macicy, 99mTc-Nanocollu (100 MBq w objętości 1 ml), unikając rozle
wania się znacznika.

W metodzie barwnikowej podawano 4 ml barwnika o nazwie Patent Blue (Guerbet, 
Francja) w podobny sposób jak Nanocoll, starając się uwidocznić powierzchowną sieć 
naczyń limfatycznych. Odbywało się to w dniu operacji, po wprowadzeniu pacjentki 
w znieczulenie i przygotowaniu pola operacyjnego. Jako węzły chłonne wartownicze 
w metodzie barwnikowej przyjmowano: węzły o wyraźnym niebieskim zabarwieniu lub 
węzły o zabarwieniu bladoniebieskim, ale ciemniejszym niż pozostałe węzły, lub węzły, 
których tylko część była zabarwiona na niebiesko, albo węzły, które nie były wybarwio- 
ne, ale biegły do nich zabarwione na niebiesko naczynia chłonne.

W metodzie izotopowej za węzeł (węzły) wartowniczy uznawano ten, które
go promieniowanie było najwyższe. Preparat operacyjny oraz węzły niewartownicze 
były poddane tradycyjnemu badaniu histopatologicznemu. Natomiast węzły uznane za 
wartownicze, które pobrano od 46 kobiet, dzielono na dwie części. Jedna część była 
badana histologicznie w sposób tradycyjny, a druga immunohistochemicznie. U 22 pa
cjentek węzły wartownicze dzielono na trzy części, odpowiednio do badania tradycyjne
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go, immunohistochemicznego i molekularnego. Do ustalenia klinicznej wartości detekcji 
węzła wartowniczego wykorzystano wyniki standardowego badania histopatologicznego 
węzłów wartowniczych i niewartowniczych. Obliczono czułość metody, jej swoistość 
i dokładność, pozytywną i negatywną wartość predykcyjnąoraz wskaźnik wiarygodności 
wyniku pozytywnego i wskaźnik wiarygodności wyniku negatywnego. Badanie histopa
tologiczne preparatu operacyjnego obejmowało: typ histologiczny, stopień zróżnicowa
nia w miejscu naciekania podścieliska przez guz nowotworowy, głębokość naciekania 
podścieliska, obecność nacieków w przestrzeniach limfatyczno-naczyniowych, nacieka
nie przymacicza, sposób naciekania podścieliska, objętość nowotworu oznaczoną metodą 
stereologiczną według Cavalieriego, obecność martwicy, obecność i nasilenie odczynu 
zapalnego, obecność nacieków z komórek jednojądrzastych, limfocytów i eozynofili, 
obecność komórek nowotworowych w naczyniach żylnych i naczyniach limfatycznych.

Poszukiwanie mikroprzerzutów w węzłach chłonnych wartowniczych przeprowa
dzono tylko w przypadkach, gdy w tradycyjnym badaniu histopatologicznym węzły 
były wolne od przerzutów. Metodę immunohistochemiczną zastosowano u 51, a metodę 
molekularną u 21 chorych (RT-PCR). Odczyny immunohistochemiczne przeprowadzo
no w sposób rutynowy, z wykorzystaniem urządzenia Dako Immunostainer (DAKO, 
Dania). Wykorzystano monoklonalne przeciwciała pierwotne MNF116 (DAKO) w stę
żeniu 1:100. Za mikroprzerzuty uznano skupienia komórek nowotworowych w węźle, 
nieprzekraczające średnicy 2 mm.

W metodzie molekularnej, jako marker komórek nowotworowych przyjęto cytoke- 
ratynę 19. Do jej detekcji w węzłach wartowniczych zastosowano reakcję łańcuchową 
polimerazy z odwróconą transkryptazą (RT-PCR).

W celu określenia różnic w ekspresji naczyniowych czynników wzrostu, VEGF-A, 
VEGF-C i VEGF-D, oraz gęstości naczyń limfatycznych między guzem nowotworowym 
a prawidłową tkanką szyjki macicy utworzono grupę kontrolną. W jej skład weszło 31 
kobiet operowanych w klinice, dobranych pod względem wieku, wzrostu i wagi. Zabieg 
operacyjny u tych kobiet wykonano z przyczyn innych niż nowotwór złośliwy narządu 
rodnego, a budowa szyjki macicy klinicznie i histologicznie była w granicach normy. 
Ekspresję VEGF-A, VEGF-C i VEGF-D w grupie badanej i grupie kontrolnej oznacza
no immunohistochemicznie. Nasilenie reakcji klasyfikowano w zależności od liczby 
wybarwionych komórek bez względu na stopień wybarwienia. Jako markery naczyń 
limfatycznych w grupie badanej i grupie kontrolnej zastosowano Prox-1 i LYVE-1, które 
oznaczano immunohistochemicznie. Ocenę przeprowadzano w 50 polach widzenia pod 
dużym powiększeniem. Liczbę grup komórek Prox-1 pozytywnych lub LYVE-1 pozy
tywnych w obrębie jednego mm2 przyjmowano jako gęstość naczyń limfatycznych.

Wyniki

Detekcja węzłów chłonnych wartowniczych była skuteczna u 68 z 71 badanych ko
biet (95,77%). W całej badanej grupie łącznie zidentyfikowano 198 węzłów wartowni
czych. Liczba węzłów wartowniczych wynosiła od 0 do 6 (średnia 2,79 ± 1,37). Węzły 
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chłonne wartownicze położone tylko po jednej stronie miednicy znaleziono u 27 pa
cjentek (39,71%), w tym tylko w jednej grupie węzłów chłonnych miednicznych w 13 
przypadkach (19,12%). Najczęściej węzły wartownicze były położone wzdłuż naczyń 
biodorowych zewnętrznych i naczyń zasłonowych. U żadnej z poddanych badaniu ko
biet nie znaleziono węzła wartowniczego w grupie węzłów okołoaortalnych i w wę
złach przymacicza. Czułość zastosowanych metod detekcji wynosiła 88,24%, swoistość 
- 100%, dokładność - 97,05%, pozytywna wartość predykcyjna - 100%, negatywna 
wartość predykcyjna - 96,23%.

Mikroprzerzuty w węzłach wartowniczych metodą immunohistochemiczną wykryto 
u 4 z 51 badanych pacjentek (7,84%), metodą molekularną u 7 z 21 chorych (33,33%). 
W przypadkach dodatniego wyniku zaobserwowano różnice w nasileniu reakcji łańcu
chowej polimerazy w węzłach wartowniczych pobranych od tej samej pacjentki. Wystę
powanie mikroprzerzutów korelowało z głębokością naciekania nowotworu, stopniem 
ekspresji VEGF-C i gęstością naczyń na granicy guz - podścielisko.

Porównanie czasu wolnego od wznowy i całkowitego czasu przeżycia u pacjentek 
z obecnością i brakiem mikroprzerzutów stwierdzonych immunohistochemicznie i/lub 
molekularnie nie wykazało różnic statystycznie istotnych w odniesieniu do tych parame
trów w porównywanych grupach.

Obecność i stopień ekspresji VEGF-A, C i D były statystycznie istotnie wyższe 
w grupie kobiet chorych na raka szyjki macicy niż kobiet z grupy kontrolnej. Nasilenie 
ekspresji VEGF-A w guzie nowotworowym wykazywało dodatnią korelację z obecnoś
cią nacieku z komórek jednojądrzastych, występowaniem makroprzerzutów w węzłach 
chłonnych, ekspresją VEGF-C i VEGF-D oraz z nasileniem gęstości naczyń limfatycz- 
nych (LVD) w guzie nowotworowym i na granicy guz - podścielisko.

Ekspresja VEGF-C wykazywała dodatnią współzależność z zaawansowaniem nowo
tworu, stopniem jego zróżnicowania, objętością guza, obecnością makroprzerzutów, na
ciekaniem przestrzeni limfatyczno-naczyniowych (LVSI), głębokością naciekania pod- 
ścieliska przez nowotwór, martwicą, obecnością nacieków z komórek jednojądrzastych, 
ekspresją VEGF-A oraz z nasileniem gęstości naczyń limfatycznych (LVD) w guzie i na 
granicy guz - podścielisko. Z wyjątkiem takich parametrów, jak objętość guza, nacieka
nie z komórek jednojądrzastych i nasilenie gęstości naczyń limfatycznych w guzie no
wotworowym, podobna dodatnia korelacja wystąpiła w przypadku VEGF-D.

Stopień ekspresji VEGF-C i VEGF-D wykazywał w analizie jednowymiarowej 
statystycznie istotny wpływ na czas wolny od wznowy i całkowity czas przeżycia cho
rych na płaskonabłonkowego raka szyjki macicy.

Gęstość naczyń limfatycznych w guzie nowotworowym i na granicy guz - podście
lisko była istotnie statystycznie większa niż w grupie kontrolnej. Gęstość naczyń limfa
tycznych na granicy guz - podścielisko była istotnie statystycznie większa niż w guzie 
nowotworowym.

LVD, zarówno w guzie nowotworowym, jak i na granicy guz - podścielisko, dodat
nio korelowała ze stopniem zaawansowania raka według FIGO, stopniem zróżnicowania 
histologicznego, objętością guza, głębokością nacieku nowotworowego, beczułkowatym 
typem wzrostu raka, ekspresją VEGF-C. LVD w guzie wykazywała dodatkowo współza
leżność z obecnością martwicy, natomiast LVD na granicy nowotworu z istnieniem ma
kroprzerzutów, nacieku z komórek jednojądrzastych oraz poziomem ekspresji VEGF-A 
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i VEGF-D. Zachodziła również dodatnia korelacja między LVD w guzie i LVD na gra
nicy guz - podścielisko. Chore o wysokiej wartości LVD na granicy guz - podścielisko 
miały istotnie statystycznie krótszy czas wznowy i krótszy całkowity czas przeżycia od 
pacjentek z rakiem płaskonabłonowym szyjki macicy o niskiej wartości LVD.

W analizie wielowymiarowej stopień zaawansowania i gęstość naczyń limfatycz- 
nych na granicy guz - podścielisko były niezależnymi czynnikami prognostycznymi 
czasu wolnego od wznowy i całkowitego czasu przeżycia we wcześnie zaawansowanym 
raku płaskonabłonkowym szyjki macicy.

Omówienie

Wyniki badań własnych oraz innych autorów wskazują, że mapowanie układu chłonnego 
i detekcja węzła wartowniczego we wcześnie zaawansowanym raku płaskonabłonkowym 
szyjki macicy charakteryzują się wysoką wartością detekcji, czułością i specyficznością. 
Niska liczba wyników fałszywie negatywnych i przekraczająca 95% negatywna wartość 
predykcyjna uzyskana w tym badaniu oraz w obserwacjach innych autorów, pokazują, że 
biopsja węzła wartowniczego w tym nowotworze dokładnie odzwierciedla stan regional
nych węzłów chłonnych i w związku z tym może mieć zastosowanie kliniczne.

Dodatkowo procedura ta umożliwia szersze zastosowanie szczegółowego badania 
węzłów chłonnych pod kątem obecności w nich małych skupisk komórek nowotworo
wych z użyciem drogich i pracochłonnych metod immunohistochemicznych i moleku
larnych. W zaprezentowanym badaniu własnym, stosując powyższe metody, uzyskano 
oryginalny wynik, który wskazuje na częste występowanie komórek nowotworowych 
w węzłach chłonnych miedniczych we wcześnie zaawansowanym raku szyjki macicy. 
Jest to sprzeczne z panującą powszechnie opinią, że w rakach płaskonabłonkowych 
szyjki macicy, w porównaniu np. z gruczolakorakami, drobne skupienia komórek no
wotworowych w węzłach chłonnych występują rzadko. W prezentowanych badaniach 
własnych występowanie mikroprzerzutów w węzłach chłonnych wykazywało korelację 
ze stopniem ekspresji VEGF-C, a w przypadku detekcji metodą molekularną także z na
sileniem ekspresji VEGF-A. Związek ten może świadczyć o istotnej roli tych czynników 
wzrostu w przedostawaniu się komórek nowotworowych do układu chłonnego.

Wykonane w badaniu własnym oznaczenia VEGF-A, VEGF-C i VEGF-D w komór
kach raka płaskonabłonkowego szyjki macicy wykazały, że stopień ekspresji VEGF-C 
i VEGF-D w analizie jednowymiarowej miał istotny statystycznie wpływ na czas wolny 
od wznowy i całkowity czas przeżycia zależny od choroby nowotworowej szyjki macicy. 
Im wyższa ekspresja, tym krótsze były te parametry. Zależności takiej nie potwierdzono 
w analizie wielowymiarowej. Wynika to najpewniej z istnienia współzależności między 
ekspresją VEGF-C i VEGF-D i badanymi histopatologicznie morfologicznymi cechami 
guzów szyjki macicy. Wyniki badań własnych oraz zacytowane obserwacje innych au
torów wskazują na zasadność wprowadzenia w raku płaskonabłonkowym szyjki macicy 
oznaczeń ekspresji VEGF-C i VEGF-D jeszcze na etapie diagnostyki przedoperacyjnej. 
Może to mieć wpływ zarówno na wybór leczenia pierwotnego, jak i decyzję o uzupełnia
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jących formach terapii. Poziom ekspresji VEGF-C koreluje z obecnością przerzutowych 
komórek nowotworowych w węzłach chłonnych w postaci makro- i mikroprzerzutów. 
Określa on także stopień agresywności nowotworu i tendencję do występowania nawro
tu choroby po leczeniu pierwotnym.

Ponadto z istniejących już obserwacji przedklinicznych wyłaniają się nadzieje na 
znalezienie i zastosowanie substancji blokujących VEGF-C, VEGF-D i ich receptor 
VEGFR-3 w praktyce klinicznej w celu hamowania przerzutów do węzłów chłon
nych i przerzutów odległych. Przeprowadzone w pracy obliczenia wskazują na wy
raźnie większą gęstość naczyń limfatycznych w guzie i na granicy guza niż gęstość 
tych naczyń w szyjce macicy bez nowotworu. Przyjmując gęstość naczyń limfatycz
nych za miarę limfangiogenezy, podobnie jak powszechnie przyjęto gęstość naczyń 
krwionośnych za wyznacznik angiogenezy nowotworowej, można stwierdzić, że 
proces ten przebiega we wcześnie zaawansowanym raku płaskonabłonkowym szyjki 
macicy zarówno w samym guzie nowotworowym, jak i na jego granicy. Jeżeli nawet 
obliczanie gęstości naczyń limfatycznych jako miary limfangiogenezy jest kwestią 
dyskusyjną, to istnieje wiele badań, które wyraźnie pokazują, że LVD zawiera istotne 
informacje na temat unaczynienia limfatycznego guza nowotworowego. W związku 
z istnieniem korelacji pomiędzy gęstością naczyń limfatycznych w guzie i na grani
cy guz - podścielisko nie można wykluczyć, iż naczynia Emfatyczne w raku szyjki 
macicy mogą powstawać w podścielisku i być kooptowane lub zagarnięte przez guz 
w trakcie jego wzrostu.

Gęstość naczyń limfatycznych w guzie nowotworowym nie miała istotnego staty
stycznie wpływu na czas wolny od wznowy i całkowity czas przeżycia badanych kobiet 
z rakiem płaskonabłonkowym szyjki macicy. Nie wykazano również współzależności 
tego parametru z nasileniem obecności komórek nowotworowych w węzłach chłonnych 
wartowniczych. Może to sugerować, że rak płaskonabłonkowy szyjki macicy należy do 
grupy nowotworów, w których nowotworzenie naczyń limfatycznych wewnątrz guza 
nie ma wpływu na rozsiew nowotworu do węzłów chłonnych. W przeciwieństwie do 
tego gęstość naczyń limfatycznych na granicy guza i podścieliska, jako miernik zaawan
sowania limfangiogenezy, różniła się statystycznie u kobiet z obecnością i bez obecności 
komórek nowotworowych w węzłach chłonnych. Dodatkowo kobiety z bardziej nasi
lonym procesem nowotworzenia naczyń limfatycznych na granicy guz - podścielisko 
miały krótszy czas wolny od wznowy i krótszy czas przeżycia.

Przeprowadzono wiele badań dotyczących wyników terapeutycznych i czynników 
prognostycznych u pacjentek z rakiem szyjki macicy leczonych operacyjnie, u których 
wykonano histerektomię radykalną z limfadenektomią. Wśród wielu czynników analizo
wanych również w tej pracy stopień zaawansowania klinicznego jest wymieniany w wie
lu publikacjach jako najistotniejszy czynnik prognostyczny w raku płaskonabłonkowym 
szyjki macicy. Stan węzłów chłonnych dostarcza dodatkowych informacji rokowniczych 
w każdym stopniu zaawansowania klinicznego raka szyjki macicy, z wyjątkiem stop
nia IAI. Natomiast gęstość naczyń limfatycznych na granicy guz - podścielisko można 
uznać za nowy niezależny czynnik prognozujący czas wolny od wznowy i całkowity 
czas przeżycia w tym nowotworze.
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Wnioski

Kliniczna ocena mapowania układu limfatycznego i znakowania węzłów chłonnych 
wskazuje na prawdziwość koncepcji węzła wartowniczego we wcześnie zaawansowa
nym płaskonabłonkowym raku szyjki macicy. Najczęstszą lokalizacją węzłów wartow
niczych we wcześnie zaawansowanym raku płaskonabłonkowym szyjki macicy jest 
obszar miednicy mniejszej, położony w obrębie rozgałęzień naczyń biodrowych wspól
nych. Położenie węzłów wartowniczych jest zgodne z miejscem, w którym najczęściej 
występują przerzuty tego nowotworu do układu limfatycznego. Skuteczność detekcji wę
zła wartowniczego we wcześnie zaawansowanym raku szyjki macicy wydaje się zależna 
od przyjętych kryteriów, według których węzeł chłonny jest uznawany za wartowniczy, 
technicznych możliwości podania znaczników układu chłonnego i stopnia zablokowania 
węzła chłonnego oraz naczyń chłonnych przez przerzutowe komórki nowotworowe.

We wcześnie zaawansowanym płaskonabłonkowym raku szyjki macicy komórki 
nowotworowe w węzłach chłonnych w postaci makroprzerzutów i mikroprzerzutów, 
wykrywanych bezpośrednio (metoda tradycyjna i immunohistochemiczna) oraz po
średnio (metoda molekularna), występują w ponad 60% przypadków. Istnieje dodatnia 
współzależność pomiędzy występowaniem mikroprzerzutów w węzłach chłonnych war
towniczych a głębokością naciekania podścieliska przez nowotwór, ekspresją VEGF- 
C i gęstością naczyń chłonnych limfatycznych na granicy guz - podścielisko. Stopień 
ekspresji czynników wzrostu śródbłonka naczyniowego A, C i D jest statystycznie 
istotnie wyższy w komórkach raka płaskonabłonkowego szyjki macicy w porównaniu 
z niezmienioną nowotworowo szyjką macicy.

Ekspresja czynników limfangiogennych, VEGF-C i VEGF-D, w komórkach raka 
płaskonabłonkowego szyjki macicy wykazuje dodatnią korelację ze stopniem zaawan
sowania (stage) i stopniem zróżnicowania nowotworu (grade), głębokością naciekania 
podścieliska, obecnością martwicy oraz gęstością naczyń limfatycznych na granicy guza 
nowotworowego. Wysoka ekspresja VEGF-C i VEGF-D stanowi niekorzystny czynnik 
prognostyczny dla czasu wolnego od wznowy nowotworu i całkowitego czasu przeży
cia w analizie jednowymiarowej, natomiast nie ma wpływu na te parametry w analizie 
wielowymiarowej.

We wcześnie zaawansowanym raku płaskonabłonkowym szyjki macicy limfangio- 
geneza jest obserwowana w guzie nowotworowym oraz z jeszcze większym nasileniem 
na granicy guz - podścielisko. Niezależnymi czynnikami prognostycznymi dla czasu 
wolnego od wznowy i całkowitego czasu przeżycia we wcześnie zaawansowanym pła
skonabłonkowym raku szyjki macicy jest stopień zaawansowania klinicznego raka (sta- 
ge) i gęstość naczyń limfatycznych na granicy guz - podścielisko, odzwierciedlająca 
poziom limfangiogenezy w tym obszarze.





SUMMARY

Clinical and morphological evaluation of the regional lymphatic system in early stage 
squamous cell carcinoma of the uterine cervix. 

Introduction

During the last decades of the twentieth century considerable changes occurred in the 
surgical treatment of malignant tumors such as breast and gastrointestinal tract carcino
ma and melanoma. The extensive and often mutilating procedures, that derived from the 
Halsted conception, have been replaced by less aggressive ones without deterioration 
of treatment results. This approach may also be applied to lymphadenectomy, which 
is an integral part of the surgical treatment in the majority of malignant lesions. Thus 
the routine radical removal of the regional lymph nodes was replaced in many cases of 
breast cancer and melanoma by sentinel node biopsy. The procedure is based on the idea 
that representative lymph node(s) drain(s) the entire tumor lymphatic field. This finding 
is the result of compilation of knowledge from the various fields of medicine that has 
accumulated over the last hundred and twenty years. In addition to breast cancer and 
melanoma cases, where this approach has already established a better quality of surgical 
management, the sentinel node biopsy also seems to be applicable in the treatment of 
tumors of head and neck, urological and gastrointestinal tract tumors and some gyneco
logical tumors like vulvar cancer. 

The next significant and interesting problem in oncology are the micrometastases 
in various tissues of the body, already present at the time of diagnosis, but not de
tected with the use of standard imaging techniques or histological methods. Lymph 
nodes are one of the places where micrometastases often occur. In the tumors of the 
breast, esophagus, head and neck or melanoma the presence of micrometastases in 
the lymph nodes has a significant prognostic value. The more frequent use of the 
sentinel node biopsy has made more intensive research regarding this question po
ssible. Limiting the detection to one, or to only a few lymph nodes has allowed for 
the clinical use of expensive and time-consuming immunohistochemical and mole
cular methods. 
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The contribution of lymphatic system to the dissemination of the tumor has been 
generally well-known for many years. In spite of this, for many years the interest in the 
lymphatic vessels, in the context of the tumor biology, has been comparatively small. 
Only the discovery of new and specific lymphatic vessel markers and growth factors in 
the latter part of the last decade brought about a renaissance in investigations exploring 
the relationship between the tumor and lymphatic microcirculation. It has been observed 
that during cancer development formation of new lymphatic vessels may be present and, 
by analogy to tumor angiogenesis, this process was named lymphangiogenesis. Mo
reover, it was found that the endothelial growth factors produced by neoplastic cells of 
several tumor types influence their growth and dissemination. The aim of this work was 
the clinical and morphological assessment of the regional lymph node system in early 
advanced squamous cancer of the uterine cervix. It comprised of verifying the collected 
material, testing the hypothesis of sentinel node presence in this type of cancer and ascer
taining the frequency of occurrence of micrometastases in the lymph nodes, and their 
influence on the course of the disease. The attempt was made to assess the existence of 
lymphangiogenesis, and if found, their influence on the disease prognosis. 

Material and methods

The study group consisted of 71 women with invasive squamous cell carcinoma of the 
uterine cervix, stage IA2-IIA according to FIGO classification. The patients were prima
rily treated by radical hysterectomy (class III according to Rutledge and Piver) and radical 
pelvic lymphadenectomy. The average age of studied women was 47.83 years (SD 10.77), 
average Ponderal index was 40.65 (SD 2.34). Dye method and gamma probe-guided 
method were applied for lymphatic mapping and sentinel node detection. In 22 patients 
only dye method was used, while in the remaining 49 women double labeled method (blue 
dye and gamma probe-guided method) was used. Every lymph node that was found to dra
in lymph from the tumor was defined as a sentinel node. The gamma probe-guided method 
depended on the application of 99 m Tc-Nanocoll (100 MBq in 1 ml volume) one day befo
re surgery, but no later than 18 hours prior, superficially around the lesion, most often in the 
four points of the cervix, avoiding the overflow of the marker isotope. In the day method 
4 ml of Patent Blue (Guerbet France) were injected, in a similar way to Nanocoll, trying 
to reveal the superficial lymphatic vessels network. Patent Blue was injected on the day of 
the operation, following the administration of anesthesia and preparation of the operational 
field. The sentinel nodes in the dye method were accepted as: blue or pale blue in color but 
darker than the remaining nodes, only partly stained or unstained but connected to stained 
lymphatic vessels. Lymph nodes, with more intensive radiation than their background were 
regarded as sentinels in the isotopic method. Surgical specimens and non-sentinel lymph 
nodes were sent for a standard histopathological examination. Sentinel nodes taken from 
46 women were each divided into two parts; one part was examined by traditional histopat
hology and the other for immunohistochemistry. In 22 patients sentinel nodes were divided 
into three parts; for standard histology, immunohistochemistry and molecular examination 
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respectively. To ascertain clinical value of sentinel node detection, results of standard histo
pathological findings of sentinel as well as non-sentinel nodes were taken into account. The 
detection rate, sensitivity, specificity, negative and positive predictive value of lymphatic 
mapping and sentinel node biopsy were calculated.

The histopathological examination of the surgical specimen comprised of: histologi
cal type of the tumor, grade at the tumor invasion edge, depth of invasion, lymph-vascular 
space involvement, parametrial involvement, mode of invasion, tumor volume measured 
stereologically (Cavalieri method), presence of necrosis, grade of inflammatory reaction, 
presence of mononuclear cells, presence of lymphocytes and eosinophils within the cer
vical stroma and the presence of neoplastic cells in venous and lymphatic vessels.

Detection of micrometastases in the sentinel node was only conducted in cases where 
no metastases was found during the standard histopathological procedure. Immunohi
stochemical assays were applied in 51 patients while molecular methods were utilized 
in 21 women. Immunohistochemical reactions were performed routinely with the use of 
Dako Immunostainer (DAKO, Denmark). Primary antibody, CK monoclonal, MNF116 
(DAKO) in solution 1:100 was used. Micrometastasis was defined as the cluster of tumor 
cells not exceeding 2 mm.

Cytokeratin 19 was assumed as a marker of tumor cells in the molecular method. RT- 
-PCR was performed in order to detect its presence in the sentinel nodes. To assess the 
differences in expression of VEGF-A, VEGF-C, VEGF-D and lymphatic vessel density 
between the tumor an normal cervix the control group was created. It consisted of 31 
women, matched in age, height and weight and treated surgically for reasons other than 
cancer. The expression of VEGF-A, VEGF-C and VEGF-D in both groups was assessed 
immunohistochemically. Results of immunohistochemical reactions were classified by 
estimating the percentage of stained cells with no respect to intensity of staining.

Prox-1 and LYVE-1 were used as markers of lymphatic vessels in study and control 
groups. The markers were detected immunohistochemically. Assessment was performed 
in 50 fields under large magnification. Number of Prox-1 positive and LYVE-1 positive 
groups of cells per square millimeter was assumed as lymphatic vessels density.

Results

Detection of sentinel nodes was successful in 68 out of 71 studied women (95.77%). 
A total of 198 sentinel nodes were found in the group studied. The number of nodes 
varied from 0-6 (average 2.79±1.37). Sentinel nodes on one pelvic side were found in 
27 patients (39.71%), and in a single group of lymph nodes in 13 cases (19.12%). The 
sentinel lymph nodes were most often placed along external iliac and obturator vessels. 
There were no sentinel nodes in parametrium and in paraortal regions. The sensitivity 
of the sentinel node biopsy was 88.24%, specificity was 100%, positive predictive value 
was 100% and negative predictive value was 96.23%.

Micrometastases in the sentinel nodes were detected immunohistochemically in 4 
out of 51 women (7.84%), and molecularly in 7 out of 21 patients (33.33%). In cases of 
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positive results differences in intensity of RT-PCR reaction in sentinel nodes removed 
from the same patient were observed. There was a positive correlation between the pre
sence of micrometastases and the depth of invasion, grade of VEGF-C expression and 
péritumoral lymphatic vessels density.

There were no differences in the groups of patients with and without micrometastases 
as far as the disease-free survival and overall survival were concerned.

Presence and the degree of VEGF-A, -C and -D expression were statistically signi
ficantly higher in the study group compared to the control group. The level of VEGF-A 
expression showed a positive correlation with the presence of mononuclear infiltration, 
macrometastases in the lymph nodes, expression of VEGF-C and VEGF-D and péritu
moral lymphatic vessel density (LVD).

The expression of VEGF-C correlated positively with the stage, grade and volume 
of the tumor, macrometastases in the lymph nodes, lymph-vascular space involvement 
(LVSI), depth of stomal invasion, presence of necrosis and mononuclear infiltration, ex
pression of VEGF-A as well as with the intra- and péritumoral LVD. VEGF-D exhibited 
the same correlation as above except for the tumor volume, presence of mononuclear 
infiltration and LVD in the tumor.

In the univariate analysis the expression VEGF-C and VEGF-D showed statistical
ly significant influence on disease-free survival and overall survival in cervical cancer 
patients. Compared to the normal cervix intratumoral and péritumoral LVD was signi
ficantly increased. Péritumoral LVD was significantly higher than the intratumoral one. 
Intra- and péritumoral LVD showed a positive correlation with stage, grade and volume 
of the tumor, depth of stromal invasion, barrel growth type of cancer and VEGF-C ex
pression. Intratumoral lymphatic vessel density correlated additionally with the presence 
of necrosis, while péritumoral LVD correlated with macrometastases, mononuclear cells 
infiltration and expression of VEGF-D and -A. Intratumoral and péritumoral lymphatic 
vessel density correlated with each other as well. Patients with high péritumoral LVD 
had significantly shorter disease-free survival and overall survival than women with low 
péritumoral lymphatic vessel density. In multivariate analysis, stage and péritumoral 
lymphatic vessel density were independently predictive of disease-free and overall sur
vival in patients with early stage cervical cancer.

Discussion

Results of our and other authors’ investigations demonstrate that the lymphatic mapping 
and detection of sentinel node in early stage squamous cell cancer of the uterine cervix 
is characterized by high detection rate, sensitivity and specificity. The low value of false 
negative results and exceeding 95% negative predictive value indicate that the sentinel 
node biopsy precisely reflects the status of lymph node biopsy and therefore may have 
a clinical application.

This procedure makes possible a more frequent use of thorough investigation of 
lymph nodes from the point of view of small deposits of tumor cells with the use of 
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expensive and time consuming methods i.e. immunohistochemistry and molecular tech
niques. In our investigation, with the application of the aforementioned methods, the 
original result was obtained, which demonstrates a frequent occurrence of neoplastic 
cells in pelvic lymph nodes in early stage squamous cell carcinoma of the uterine cer
vix. This is inconsistent with a general opinion that in squamous cell cancer, contrary 
to for example adenocarcinomas, small deposits of cancer cells in lymph nodes rarely 
occur. In our study the presence of micrometastases correlated with the level of VEGF-C 
expression and in molecularly detected cases, with the level of VEGF-A expression as 
well. This relationship may be an evidence of the significance of these factors in cancer 
dissemination to the lymphatic system.

The level of expression of VEGF-A, VEDF-C and VEGF-D assayed in the investi
gation showed that the expression of VEGF-C and VEGF-D in univariate analysis had 
statistically significant influence on the disease-free survival and overall survival. The 
higher expression of these factors, the shorter disease-free and overall survival. Such 
dependence was not confirmed in the multivariate analysis. Probably it is a result of 
correlation between expression of VEGF-C and D with the rest of clinical and morpho
logical factors examined. The results of our investigation, and those presented by other 
authors indicate that determination of VEGF-C and D in cervical cancer in the course 
of preoperative diagnostic may be justified. It may have an influence both on the choi
ce of primary treatment and adjuvant therapy. The level of the expression of VEGF-C 
correlates with the presence of macro- and micrometastases in the lymph nodes. It also 
describes the aggressiveness of the tumor and its tendency to reoccur after the primary 
treatment. Moreover, currently existing preclinical observations promise the discovery 
and utilization of substances blocking VEGF-C, VEGF-D and their receptor-VEGFR-3 
in clinical practice in order to prevent spread from lymph node and distant metastases.

Calculations carried out in this work indicate significantly higher intra- and peritu- 
moral lymphatic vessels density in relation to LVD within a normal cervix. Adopting 
lymphatic vessel density (LVD) as a determinant of lymphangiogenesis, similarly as 
microvessel density is generally an accepted determinant of neoplasmatic angiogenesis, 
would show that in early stage squamous cervical cancer lymphangiogenesis occurs both 
within tumor and peritumorally. It could not be excluded, due to correlation between in
tra- and peritumoral lymphatic vessel density, that intratumoral lymphatic vessels come 
from the tumor-stromal border and are coopted or taken along by the growing tumor.

Intratumoral lymphatic vessel density had no significant influence on disease-free 
and overall survival in patients with squamous cell carcinoma of the uterine cervix. The
re was also no correlation between that parameter and intensity of sentinel lymph nodes 
burden by the tumor cells. It may suggest, that squamous cell carcinoma of the uterine 
cervix belongs to a group of cancers in which intratumoral lymphangiogenesis has no 
influence on dissemination of neoplastic cells to the lymph nodes. Contrary to this, sta
tistically significant differences in peritumoral lymphatic vessel density, the marker of 
lymphangiogenesis, between women with and without lymph node metastases has been 
established. Additionally women with higher peritumoral lymphatic vessel density had 
shorter disease-free and overall survival.

Many investigations concerning clinical outcome and prognostic factors in women 
with squamous cell uterine cervical cancer treated by radical hysterectomy and systemic 
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lymphadenectomy were conducted. Among various factors also analyzed in this study 
clinical stage is recognized as the most important prognostic factor in many publications. 
The nodal status provides additional prognostic information in each clinical stage except 
stage IA. Peritumoral lymphatic vessel density may be regarded as a new independent 
prognostic factor of the disease-free and overall survival in that cancer.

Conclusions

Clinical evaluation of lymphatic mapping and lymph node detection confirms the accu
racy of the sentinel node hypothesis in the early stage of squamous cervical cancer. The 
most frequent localization of sentinel nodes in the early stage of this disease is the region 
within the bifurcation of the common iliac artery. Sentinel node localization is consistent 
with the sites where lymph node metastases are most frequently encountered. Efficacy 
of sentinel node detection appears to be dependent on the sentinel node-determining cri
teria, technical possibilities of the tracer application, and the degree of vessel and lymph 
node blockage by the tumor cells.

In early stage of cervical cancer, sentinel node-localized tumor cells, forming mac
ro- or micrometastases, that are detected directly (standard histopathology and immuno
histochemistry) or indirectly (molecular method), occur in more than 60% of patients. 
There is a positive correlation between micrometastases in the sentinel node and the 
depth of tumor invasion, VEGF-C expression and peritumoral lymphatic vessel dens
ity. The expression level of VEGF-A, -C and -D is significantly higher in tumor cells 
compared to the normal cervix. The expression of lymphangiogenic growth factors like 
VEGF-C and VEGF-D positively correlates with the stage and grade of the tumor, depth 
of invasion, presence of necrosis and peritumoral lymphatic vessel density. High ex
pression of VEGF-C and VEGF-D is an unfavourable prognostic factor for disease-free 
survival and overall survival in univariate analysis, but not in multivariate analysis. In 
cervical cancer, lymphangiogenesis is observed both within the tumor and peritumorally 
and is more intense in the latter location. Clinical stage and the degree of peritumoral 
lymphangiogenesis are independent prognostic factors of disease-free and overall survi
val in early stage cervical cancer.
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Fot. 1. Poszukiwanie węzłów wartowniczych 
sondą gamma-kamery Navigator GPS 

w miednicy mniejszej

Fot. 2. Wybarwiony na niebiesko węzeł 
chłonny wartowniczy. Stan po rozdzieleniu 

blaszek więzadła szerokiego
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Fot. 3. Wybarwione na niebiesko węzły 
wartownicze na ścianie miednicy mniejszej

Fot. 4. Usuwanie poza pole operacyjne 
węzła wartowniczego
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Fot. 5. Sprawdzanie radioaktywności węzła 
chłonnego po jego usunięciu poza pole ope

racyjne

Fot. 6. Wybarwione na niebiesko naczynia 
chłonne oraz węzeł wartowniczy wzdłuż 

naczyń biodrowych zewnętrznych
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Fot. 8. Usunięta macica z widocznym w przymaciczu węzłem wartowniczym wybarwionym na niebiesko

Fot. 7. Węzeł chłonny moczowodowy wybar- 
wiony na niebiesko
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Fot. 9. Odczyn immunohistochemiczny w węźle chłonnym wartowniczym z wykorzystaniem przeciwciał 
MNF 116(DAKO). Pow. 4x

Fot. 10. Mikroprzerzutp] w węźle chłonnym wartowniczym wykryty immunohistochemicznie z wykorzysta
niem przeciwciał MNF 116. Pow. 40 x



VI

Fot. 11. Wynik RT-PCR w węzłach chłonnych wartowniczych. Cytokeratyna 19 jako marker komórek no
wotworowych

Fot. 12. Brak ekspresji VEGF-C w komórkach raka płaskonabłonkowego szyjki macicy (stopień 0). Meto
da immunohistochemiczna. Pow. 40 x



VII

Fot. 13. Słaba ekspresja VEGF-C [■=>] w guzie nowotworowym (stopień 1). Metoda immunohistochemiczna. 
Pow. 60 x

Fot. 14. Średnia ekspresja VEGF-C w guzie nowotworowym (stopień 2). Metoda immunohistochemiczna. 
Pow. 40 x



VIII

Fot. 15. Silna ekspresja VEGF-C w guzie nowotworowym (stopień 3). Metoda immunohistochemiczna. 
Pow. 20 x

Fot. 16. Naczynia chłonne na granicy guz [G] - podścielisko [PJ. Odczyn w kierunku Prox-1. Metoda im- 
munohistochemiczna. Pow. 60 x



IX

Fot. 18. Naczynia limfatyczne w guzie nowotworowym. Odczyn w kierunku Prox-1. Metoda immunohisto- 
chemiczna. Pow. 60 x

Fot. 17. Naczynia chłonne w miejscu inwazji raka (granica guz - podścielisko). Odczyn w kierunku Prox-1. 
Metoda immunohistochemiczna. Pow. 60 x



X

Fot. 19. Naczynia limfatyczne w guzie nowotworowym. Odczyn w kierunku LYVE-1. Metoda immunohisto- 
chemiczna. Pow. 60 x
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