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StreSzczenie:  Wstęp: Rak jelita grubego (RJG) jest jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych na świecie. Markery komórek 
macierzystych raka (KMR) wiążą się z agresywnymi typami nowotworów i złym rokowaniem. 

  cel: Celem pracy była ocena ekspresji CD133 i skorelowanie jej z przyszłością kliniczno-patologiczną u pacjentów z RJG.

  Materiał i metody: Badaniami objęto dziewięćdziesięciu pacjentów z RJG, którzy w latach 2012–2017 poddali się leczniczej re-
sekcji chirurgicznej w Klinice Uniwersyteckiej Chirurgii Trawiennej w Skopje, w Macedonii Północnej. Próbki guza analizowa-
no najpierw standardowymi metodami histopatologicznymi, a następnie badano immunohistochemicznie ekspresję CD133. 
Poziom ekspresji CD133 został sklasyfikowany półilościowo. Niską wartość dodatnią zdefiniowano jako dodatnią immunore-
aktywność w <50% gruczołów z guzem, a wysoką wartość dodatnią jako dodatnią immunoreaktywność w ≥50% gruczołów 
z guzem. Ponadto dokonano retrospektywnego przeglądu kliniczno-patologicznego przyszłości pacjentów.

  Wyniki: Wysoką ekspresję CD133 stwierdzono w 47,8% w próbkach RJG pacjentów. U 69,6% osób z przerzutami w narządach 
trzewnych zaobserwowano wysoką ekspresję CD133. Stwierdzono istotne statystycznie różnice w ekspresji CD133 między: 
pacjentami z i bez zmian przerzutowych trzewnych (p = 0, 0153), pacjentami z różnymi kategoriami T (p = 0,0119), stanem 
N (p = 0,0066) i różnicowaniem G (p = 0,0115). Nasze wyniki wykazały, że największy wpływ na ekspresję CD133 ma stadium 
choroby (p < 0,00001).

  Wnioski: Wysoka ekspresja CD133 jest przydatnym markerem do przewidywania klinicznie agresywnego typu RJG i może być 
rutynowo stosowana w standardowej diagnostyce patologicznej.

SłoWa kluczoWe:  CD133, immunohistochemia, komórki macierzyste, rak jelita grubego

abStract:   background: Colorectal cancer (CRC) is one of the most common malignancies in the world. The cancer stem cell (CSC) 
markers are associated with aggressive cancer types and poor prognosis. The objective of the study was to evaluate the CD133 
expression and to correlate it with clinicopathological features in patients with CRC.

  Material and Methods: Our study included ninety patients with CRC who underwent curative surgical resection from 2012 to 
2017 at the University Clinic for Digestive Surgery, Skopje, North Macedonia. Tumor samples were first analyzed with standard 
histopathological methods and then the CD133 expression was investigated immunohistochemically. The level of expression 
of CD133 was classified semiquantitatively. Low positivity was defined as positive immunoreactivity in <50% of tumor glands, 
and high positivity was defined as positive immunoreactivity in ≥50% of tumor glands. Furthermore, clinicopathological 
features of patients were retrospectively reviewed.

  results: High expression of CD133 was found in 47.8% of patients’ CRC samples. In 69.6% of patients with metastatic lesions 
in visceral organs we found high expression of CD133. We found statistically significant differences in the expression of CD133 
between patients with and without visceral metastatic lesions (P = 0.0153), between patients with a different T category 
(P = 0.0119), N status (P = 0.0066) and grade (G) (P = 0.0115). Our results showed that the stage of disease has the greatest 
impact on expression of CD133 (P < 0.00001).

  conclusion: High expression of CD133 is a useful marker for prediction of the clinically aggressive type of CRC and can be 
routinely implemented in standard pathohistological diagnostics.
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Wykaz SkrótóW

ANOVA – jednokierunkowa analiza wariancji 
APC – gruczolakowata polipowatość okrężnicy 
DAB – diaminobenzydyna 
KMR – markery komórek macierzystych raka  
RJG – rak jelita grubego 
TGF-β – transformujący czynnik wzrostu β

WproWadzanie

W świecie zachodnim rak jelita grubego (RJG) jest, po raku pier-
si, drugim najczęstszym rakiem u kobiet, a trzecim co do często-
ści występowania, po raku płuc i raku prostaty, rakiem u mężczyzn 
[1]. Najbardziej istotnym czynnikiem ryzyka rozwoju RJG jest wiek; 
odpowiednio 99% przypadków RJG to osoby powyżej 40. roku ży-
cia. W Europie częstość występowania RJG stopniowo wzrasta 
z powodu starzenia się społeczeństwa, ale styl życia, dieta i czyn-
niki środowiskowe również mają duży wpływ na częstość wystę-
powania RJG. Po wieku, najczęstszym czynnikiem ryzyka RJG jest 
wywiad rodzinny [2]. Większość przypadków RJG występuje jako 
efekt wcześniej istniejących dysplastycznych polipów gruczolako-
watych. Proces kancerogenezy obejmuje kilka etapów: inaktywację 
różnych genów, które hamują wzrost guza, naprawę DNA i jedno-
czesną aktywację onkogenów. Procesy te prowadzą do selektywnego 
wzrostu komórek nabłonka jelita grubego, następnie transforma-
cji prawidłowego nabłonka do polipa gruczolakowatego i – wresz-
cie – do inwazyjnego RJG [3]. Progresja od gruczolaka do raka 
i choroby przerzutowej wymaga jednoczesnego zaburzenia mecha-
nizmów obronnych, w tym: APC (ang. Adenomatous Polyposis Coli; 
gruczolakowata polipowatość okrężnicy), p53 oraz transformującego 
czynnika wzrostu β (TGF-β), a także indukcji szlaków onkogennych, 
takich jak Ras [4, 5]. Tradycyjne modele tumorogenezy sugerują, 
że każda komórka w populacji nowotworów jest zdolna do inicjacji 
i propagacji nowotworu. Nowo znaleziony model komórek macie-
rzystych raka (KMR) wskazuje, że tylko niewielka część populacji 
nowotworów posiada zdolność do propagacji [6]. Hipoteza ta ro-
dzi pytanie o skuteczność obecnej diagnostyki i terapii, sugerując, 
że model KMR może być wykorzystywany do racjonalnego rozwo-
ju nowych, solidnych strategii diagnostycznych, terapeutycznych 
i monitorujących [7]. Około 90% pacjentów z RJG umiera w wyniku 
rozprzestrzenienia się przerzutów guza pierwotnego, co sugeruje 
ideę poszukiwania nowych markerów, które będą w stanie przewi-
dzieć agresywny typ i potencjał przerzutów w RJG [8]. 

Celem pracy była ocena ekspresji CD133 i skorelowanie jej z kli-
niczno-patologiczną przyszłością u pacjentów z RJG.

Materiały i Metody 

Uczestnicy badania

Do badania włączono dziewięćdziesięciu (n = 90) pacjentów 
z pierwotnym rozpoznaniem klinicznym RJG, którzy w latach 
2012–2017 zostali poddani leczniczej resekcji chirurgicznej 
w Klinice Uniwersyteckiej Chirurgii Trawiennej w Skopje, 
w Macedonii Północnej. Przedoperacyjnie chorzy nie byli poddawani 
żadnemu specyficznemu leczeniu onkologicznemu, radiote-
rapeutycznemu ani chemioterapeutycznemu. Uwzględniono 

następujące cechy kliniczne i patologiczne: wiek, płeć, lokalizację 
nowotworu, stadium T, stan N, zróżnicowanie G i obecność prze-
rzutów odległych. Dokonano retrospektywnego przeglądu przy-
szłości kliniczno-patologicznej pacjentów. Każdy z nich podpisał 
świadomą zgodę na archiwizację materiału biologicznego. Proto-
kół badań został przeprowadzony zgodnie z zasadami etycznymi 
Deklaracji Helsińskiej z 1975 roku i zatwierdzony przez Komisję 
Etyczną Wydziału Lekarskiego w Skopje, w Macedonii Północnej 
(03-2039/5) 25 maja 2016 roku.

Analiza histopatologiczna i immunohistochemiczna
Materiał pooperacyjny poddano obróbce makroskopowej zgodnie 
z protokołem dla preparacji RJG, a próbki tkanek do analizy hi-
stologicznej utrwalono w 10% obojętnej formalinie na 18–24 go- 
dziny. Materiał przetwarzany był w serii alkoholi i ksylenu, 
a następnie formowany w bloki parafinowe. Bloki parafinowe 
pocięte na 5-mikronowe próbki tkanki nałożono na szkiełka 
i wybarwiono rutynowo hematoksyliną-eozyną [9]. Analizę mi-
kroskopową przeprowadzono za pomocą mikroskopu świetl-
nego (Olympus). Analizę histologiczną wykonano w celu okre-
ślenia: typu histologicznego i stopnia zaawansowania raka, 
miejscowej inwazyjności, stanu węzłów chłonnych, inwazji na-
czyń, przerzutów odległych i stadium choroby. Próbki tkanek no-
wotworowych analizowano za pomocą immunohistochemicznych 

ryc. 1.  Wysoka ekspresja CD133.

ryc. 2.  Niska ekspresja CD133.
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rozpoznania był następujący: faza I w 13 (14,45%) przypadkach, faza 
II w 25 (27,8%) przypadkach, faza III w 39 (43,3%) przypadkach, 
faza IV w 13 (14,45%) przypadkach. Spośród 90 pacjentów z ra-
kiem jelita grubego u 23 (25,6%) stwierdzono przerzuty odległe 
w chwili rozpoznania. Charakterystykę kliniczno-patologiczną 
pacjentów przedstawiono w Tab. II.

Zależność parametrów kliniczno-patologicznych i ekspresji CD133
Wysoka ekspresja CD133 została wykryta w 43 (47,8%) przypad-
kach. Najwyższą ekspresję CD133 stwierdzono u pacjentów z ra-
kiem odbytnicy: 53,67%. Analiza statystyczna wykazała, że nie ma 
istotnych różnic w zależności od lokalizacji guza i ekspresji CD133. 
W naszych badaniach stwierdziliśmy związek między obecnością 
przerzutów odległych a wysoką ekspresją CD133 (p = 0,0153). 
Wyniki naszych badań wykazały wysoką ekspresję CD133 w sta-
dium III (79,5%) i IV (84,6%) oraz istotne statystycznie różnice 

przeciwciał monoklonalnych; jako pierwotne przeciwciało sto-
sowano monoklonalne przeciwciało królicze anty-CD133 
(Miltenyi, Niemcy, klon AC133, rozcieńczenie 1:11) (Tab. I.). 
Do wizualizacji przeciwciał wykorzystano zmodyfikowaną me-
todę immunoperoksydazową z kompleksem awidyna-biotyna 
przy użyciu EnVision (Dako, Dania), który jest zestawem refe-
rencyjnym do wykrywania przeciwciał. Technika ta obejmu-
je: wstępną obróbkę tkanki w DAKO PT Link solą fizjologiczną 
o wartości pH zgodnej z zaleceniami producenta, zastosowanie 
pierwotnego przeciwciała, wtórnego przeciwciała znakowanego 
biotyną oraz potencjalną reakcję kompleksu peroksydaza awidy-
na-biotyna, z dalszym wywołaniem reakcji barwnej z tetrachlor-
kiem diaminobenzydyny (DAB). Zastosowano system kontrolny, 
aby wykluczyć niespecyficzne wybarwienie. Jako kontrolę nega-
tywną użyto drugiej próbki z tej samej tkanki, którą nałożono na 
to samo szkiełko i wybarwiono dokładnie tą samą procedurą, ale 
bez zastosowania pierwotnego przeciwciała. Jako kontrolę pozy-
tywną dla każdego z barwników użyto zalecaną przez producenta 
tkankę. Analizy patologiczne i immunohistochemiczne przepro-
wadzono w Instytucie Patologii Wydziału Medycznego w Skopje.

Ocena CD133 
W przypadku każdego przeciwciała analizowano pięć wyraźnych 
obszarów, pod dużym powiększeniem (x10) od krawędzi i od cen-
tralnej części guza w każdym badanym przypadku. Poziom eks-
presji CD133 został sklasyfikowany półilościowo. Niska wartość 
dodatnia została zdefiniowana jako dodatnia immunoreaktywność 
w <50% gruczołów z guzem, a wysoka wartość dodatnia jako do-
datnia immunoreaktywność w ≥50% gruczołów z guzem [10]. Gru-
czoły dodatnie pod kątem CD133 zdefiniowano przez obecność 
wybarwienia wierzchołkowo-luminalnego nabłonka gruczołowego 
lub wybarwienie resztek komórek wewnątrzgruczołowych. Próbki 
wykazujące wysoką i niską wartość dodatnią dla CD133 pokazano 
odpowiednio na Ryc. 1. i 2. Natężenie barwienia nie było analizo-
wane pod kątem stosowanego markera.

Analiza statystyczna
Do analizy statystycznej wykorzystano pakiet statystyczny SPSS. 

Przeprowadzono analizę statystyczną przy użyciu: testu t-Studenta, 
testu Kołmogorowa-Smirnowa, testu U Manna-Whitneya, jedno-
kierunkowej analizy wariancji (ANOVA), testu Kruskala-Wallisa 
i analizy regresji wielokrotnej (wiele współczynników korelacji – R). 
Istotność statystyczna została określona jako p < 0,05.

Wyniki

Badana populacja obejmowała łącznie 90 pacjentów, 52 (57,8%) 
mężczyzn i 38 (42,2%) kobiet. Średni wiek w chwili operacji wy-
nosił 63,3 lat (zakres: 17–91 lat). Rozkład guzów według loka-
lizacji anatomicznej był następujący: lewa część jelita grubego 
w 40 (44,5%), prawa część jelita grubego w 22 (24,4%) i odbytnica 
w 28 (31,1%) przypadkach. Rozkład fazy klinicznej w momencie 

tab. i.  Charakterystyka badania immunohistochemicznego markera komórek macierzystych CD133.

przeciWciało producent klon rozcieńczenie Sygnał kontrola

CD133 Miltenyi, Niemcy AC133 1:11 Cytoplazmatyczny Szpik kostny

tab. ii.  Charakterystyka kliniczno-patologiczna pacjentów.

charakteryStyka kliniczno-patologiczna liczba pacjentóW n (%)

Łączna liczba pacjentów 90 (100%)

Wiek (średnia + SD) lata 63,3 ± 12,4

Płeć

Mężczyzna 52 (57,8)

Kobieta 38 (42,2) 

Lokalizacja guza 

Lewa część jelita grubego 40 (44,5)

Prawa część jelita grubego 22 (24,4)

Odbytnica 28 (31,1)

Stadium choroby

I 13 (14,45)

II 25 (27,8)

III 39 (43,3)

IV 13 (14,45)

Kategoria T

T1 5 (5,6)

T2 12 (13,3)

T3 45 (50)

T4 28 (31,1)

Stan węzłów chłonnych

N0 41 (45,6)

N1 24 (26,7)

N2 25 (27,8)

Różnicowanie G

G1 6 (6,7)

G2 72 (80)

G3 2 (13,3)

Odległe przerzuty

MS+ 23 (25,6)

MS- 67 (74,4)
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badaniach wykazano związek między ekspresją CD133 a cecha-
mi kliniczno-patologicznymi u pacjentów z rakiem jelita grubego 
oraz, że wysoka ekspresja CD133 może wiązać się z obecnością 
odległych przerzutów, dlatego też CD133 może stanowić marker 
rokowniczy dla agresywnej postaci RJG [13–20]. W metaanalizie 
przeprowadzonej przez Chena i współpracowników, CD133 był 
najbardziej przydatnym markerem powierzchniowym dla komórek 
macierzystych RJG i miał istotne znaczenie rokownicze u chorych 
z RJG. Badanie to wykazało, że wysoka ekspresja CD133 istotnie 
wiązała się z gorszymi wynikami klinicznymi oraz niektórymi 
czynnikami kliniczno-patologicznymi, takimi jak kategorie T3 
i T4, kategoria N oraz inwazja naczyniowa u chorych na RJG [21]. 

Badanie Jinga wykazało, że CD133 ulegał niezwykłej współ-
ekspresji w raku jelita grubego z przerzutami do wątroby [22]. 
W badaniu Horsta wykazano, że ekspresja CD133 jest najlepszym 
pojedynczym markerem, który pozwala przewidzieć niskie prze-
życie pacjentów [23].

Nagata i wsp. stwierdzili, że ogólne przeżycie chorych, u których 
CD133 był dodatni, było istotnie krótsze niż u wszystkich pozosta-
łych pacjentów [24]. W innym badaniu sugeruje się, że ekspresja 
CD133 może wiązać się z wrażliwością na radioterapię lub che-
mioterapię w RJG, ale sama obecność CD133-dodatnich komórek 
nowotworowych nie może wspierać koncepcji KMR w RJG [25]. 

Ostatnie badania wskazują na oporność na leczenie 5-fluoroura-
cylem i oksaliplatyną w komórkach nowotworowych o większej 
ekspresji CD133 [25–28]. W badaniu Wanga stwierdzono korelację 
między: ekspresją CD133 a inwazją limfatyczną, stopniem zróżni-
cowania guza, stadium TNM i regresją guza w leczeniu przedope-
racyjnym, które wskazują na wartość prognostyczną tego markera 
w rokowaniu choroby [29].

W naszych badaniach stwierdzono wysoką ekspresję CD133 
u 43 osób (47,8%). Wyniki te są podobne do wyników z badania 
Horsta, w którym stwierdzono, że CD133 jest najlepszym poje-
dynczym markerem złego rokowania przeżycia, a wysoką ekspresję 
stwierdzono u 69% chorych z chorobą przerzutową [23]. 

Najwyższą ekspresję CD133 zaobserwowano u pacjentów z rakiem 
odbytnicy, tj. 53,67%. Analiza statystyczna wykazała, że nie ma 
istotnych różnic w zależności od lokalizacji guza i ekspresji CD133. 

W naszym badaniu wykazano związek między obecnością od-
ległych przerzutów a wysoką ekspresją CD133 (p < 0,05). Po-
dobne wyniki przedstawiono w badaniu Jinga [22]. Stwierdzono 
wysoką ekspresję CD133 odpowiednio w III (79,5%) i w IV sta-
dium choroby (84,6%) oraz istotną korelację między wysoką eks-
presją CD133 i stadium choroby (p < 0,0001). Wyniki te są po-
dobne do opublikowanych danych z literatury [29]. U pacjentów 
z kategorią T3, 51,1% z nich miało wysoką ekspresję CD133, 
a u pacjentów z kategorią T4, 64,3% z nich miało wysoką ekspre-
sję CD133. Wyniki wykazały istotną korelację między wysoką 
ekspresją CD133 i kategorią T (p < 0,0119). Wyniki te są podob-
ne do wyników Cohena i wsp., którzy w swoich metaanalizach 
analizowali korelację między złym rokowaniem a wysoką ekspre-
sją CD133 w kategoriach T3 i T4. Natomiast w badaniach Horsta 
stwierdzono, że nie ma istotnej korelacji między wysoką ekspre-
sją CD133 a wyższą kategorią T [21, 23]. W naszym badaniu wy-
kazano istotnie większą ekspresję CD133 u pacjentów ze stanem 

w ekspresji CD133 u pacjentów z różną kategorią T, stanem N 
i różnicowaniem G. Zależność parametrów kliniczno-patologicz-
nych od ekspresji CD133 przedstawiono w Tab. III.

Korelacja między CD133 a zmiennymi niezależnymi
Wyniki analizy regresji wielokrotnej wykazały, że wszystkie nieza-
leżne zmienne razem mają wpływ na ekspresję CD133 (F = 9,27; 
p = 0,000001). Wśród niezależnych zmiennych największy wpływ 
na ekspresję CD133 ma stadium choroby (t = -6,451; p = 0,000001). 
Wyniki przedstawiono w Tab. IV. 

oMóWienie 

Do tej pory CEA i CA19-9 były najczęściej stosowanymi markera-
mi w nowotworach żołądkowo-jelitowych, a podwyższone pozio-
my CEA i CA19-9 były uważane za związane ze złym rokowaniem 
w RJG. Niska czułość i swoistość zmniejszają ich przydatność jako 
markerów nowotworowych, co wskazuje na potrzebę stosowania 
dodatkowych, bardziej wiarygodnych markerów dla RJG [10–12]. 

CD133 to marker powierzchni komórkowej znany jako promini-
na-1, który wiązano ostatnio z komórkami macierzystymi raka jelita 
grubego. Wysoka ekspresja CD133 jest promowana jako przy-
datna do identyfikacji domniemanych komórek macierzystych 
raka jelita grubego i guzów o złym rokowaniu. W wielu ostatnich 

tab. iii. Zależność parametrów kliniczno-patologicznych i ekspresji CD133.

paraMetr kliniczno-patologiczny ekSpreSja cd133, n (%)

Niska/brak Wysoka p

Lokalizacja guza

Lewa część jelita grubego 47,5 52,5

Prawa część jelita grubego 40,9 59,1 0,675

Odbytnica 53,6 46,4

Stadium choroby

I 100 0

II 96 4 0,00001

III 20,5 79,5

IV 15,4 84,6

Kategoria T

T1 80 20

T2 91,7 8,3 0,0119

T3 48,9 51,1

T4 35,7 64,3

Stan węzłów chłonnych

N0 65,8 34,2

N1 54,2 45,8 0,0066

N2 28 72

Różnicowanie G

G1 83,3 16,7

G2 54,2 45,8 0,0115

G3 25 75

Odległe przerzuty

MS+ 30,4 69,6

MS- 59,7 40,3 0,0153
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ekspresją CD133 (zmienna zależna) a następującymi zmiennymi 
towarzyszącymi: wiekiem, płcią i lokalizacją guza.

Wyniki naszych badań wykazały, że ekspresja CD133 ma najwyższą 
dodatnią korelację ze stopniem zaawansowania choroby i stwier-
dziliśmy istotne różnice w ekspresji CD133 między pacjentami ze 
zmianami przerzutowymi i bez zmian, inną kategorią T, stanem N 
i zróżnicowaniem G. Na podstawie uzyskanych wyników można 
stwierdzić, że marker komórek macierzystych CD133 może być 
przydatnym predyktorem agresywnego typu i potencjału przerzu-
towego u pacjentów z RJG.

Ograniczeniem badania jest niewielka liczba zbadanych RJG oraz 
jego retrospektywny charakter. Wymagane są większe badania 
prospektywne do potwierdzenia aktualnych wyników i przydat-
ności klinicznej CD133 u pacjentów z RJG. Zalecamy również 
badania, w których zostaną uwzględnione liczne markery ko-
mórek macierzystych, takie jak: CD44, EpCAM itp. Identyfika-
cja markera CD133 macierzystych komórek nowotworowych 
i wdrożenie go do rutynowej praktyki klinicznej pozwoli na wy-
izolowanie podgrupy pacjentów z: klinicznie agresywną postacią 
choroby, wysokim potencjałem przerzutowym, miejscowym na-
wrotem, a także zapewni możliwość opracowania nowych sku-
tecznych terapii celowanych, które przyniosą wymierne korzyści 
kliniczne pacjentom z RJG.

węzłów N2 niż u tych z N0 i N1. Stwierdzono również istotne 
różnice w ekspresji CD133 u pacjentów według zróżnicowania G. 
Za pomocą analizy regresji wielokrotnej określamy statystycznie 
istotną korelację pomiędzy ekspresją CD133 (zmienna zależna) 
a następującymi po niej zmiennymi towarzyszącymi: Stadium 
T, status N, zróżnicowanie G i obecność przerzutów odległych 
(zmienne niezależne). Stadium choroby ma największy staty-
styczny wpływ na ekspresję CD133 (korelacja częściowa = 0,585, 
p < 0, 0001). Nie stwierdzono istotnej statystycznie korelacji między 

tab. iV. Korelacja między CD133 a zmiennymi niezależnymi.

zMienne 
niezależne

r = 0,71 r2 = 0,51
F = 9,27 p = 0,000001

beta in częścioWa 
korelacja

tolerancja t (80) pozioM p

Płeć 0,0064 0,0085 0,8515 0,076 0,939152

Wiek -0,0781 -0,0484 0,1886 -0,433 0,665494

Lokalizacja guza -0,0347 -0,0467 0,8871 -0,418 0,676953

Stopień -0,6884 0,5850 0,5374 -6,451 0,000001

Kategoria T 0,0343 0,0391 0,6401 0,350 0,726851

Stan węzłów 
chłonnych

-0,0740 -0,0953 0,8195 -0,856 0,394240

Zróżnicowanie G -0,1106 -0,1442 0,8505 -1,303 0,196046

MS + 0,0908 0,1109 0,7398 0,998 0,321036
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