
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗ 
 
“Ανοσοϊστοχημική μελέτη της έκφρασης των μορίων Integrin, E-Cadherin και Vimentin στο 
φυσιολογικό ενδομήτριο, στην αδενομύωση, στις ενδομητριωσικές κύστεις και στο ενδομητριοειδές 
καρκίνωμα των ωοθηκών” 
                                                              
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
ΣΤΟΧΟΣ: της μελέτης είναι η καταγραφή της κατανομής και της διαφοροποιήσης της 
έκφρασης των Integrin, E-Cadherin (επιθηλιακά κύτταρα) και Vimentin (στρωματικά κύτταρα) 
στο φυσιολογικό ενδομήτριο και σε παθολογικές καταστάσεις όπως, η ενδομητρίωση, 
αδενομύωση και ενδομητριοειδές καρκίνωμα των ωοθηκών.         
ΥΛΙΚΟ: της μελέτης αποτέλεσαν τομές φυσιολογικού ενδομητρίου από παρασκευάσματα 
υστερεκτομών για παθήσεις που δεν αφορούσαν στο ενδομήτριο (n=20), τομές από 
παρασκευάσματα  αδενομύωσης (n=20),ενδομητριωσικών κύστεων ωοθηκών (n=20) και 
ενδομητριοειδούς καρκινώματος της ωοθήκης (n=20) . Για την ανοσοϊστοχημική μελέτη, 
χρησιμοποιήθηκαν τα εξής αντισώματα: 1) Για την Integrin το Dako, DenmarkP1E6, P1B5), 2) 
Για την Ε-Cadherin το Cell Marque, κλώνος ECH-6 και 3) για τη Vimentin το Μοnosan, κλώνος 
V9.                                                                                                                                                  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στο φυσιολογικό ενδομήτριο παρατηρήθηκε έκφραση της Ιntegrin, Ε-
Cadherin και Vimentin σε όλα τα δείγματα, ανεξάρτητα από τη φάση του κύκλου.                                                                                                                                    
Στην αδενομύωση δεν παρατηρήθηκε καμιά μεταβολή στην έκφραση των μορίων σε σχέση με 
το φυσιολογικό ενδομήτριο.  
Στην ενδομητρίωση παρατηρήθηκε μείωση της έκφρασης της Ε-Cadherin σε σχέση με το 
φυσιολογικό ενδομήτριο.Τα υπόλοιπα μόρια εκφράστηκαν στο ίδιο ποσοστό περίπου με το 
φυσιολογικό ενδομήτριο.        
Στο ενδομητριοειδές καρκίνωμα των ωοθηκών παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της έκφρασης 
της Integrin και της Ε-Cadherin ενώ η Vimentin παρέμεινε αμετάβλητη σε σχέση με το 
φυσιολογικό ενδομήτριο. Και τα τρία μόρια εκφράστηκαν στον καρκίνο Grade I και κανένα δεν 
εκφράστηκε στο Grade III. Στο Grade ΙΙ παρουσιάστηκε θετική ανοσο-αντίδραση στη βιμεντίνη 
μόνο σε 3 δείγματα.        
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:  H Integrin, E-Cadherin και Vimentin πιθανώς παίζουν ρόλο στην 
παθογένεση τόσο της αδενομύωσης και της ενδομητρίωσης όσο και του ενδομητριοειδούς 
καρκινώματος των ωοθηκών. Περαιτέρω έρευνες ωστόσο, είναι απαραίτητες ώστε να 
συμβάλλουν στην ανίχνευση των παραγόντων που ρυθμίζουν τις μεταβολές στη λειτουργία των 
ενδομητρικών κυττάρων και την ανεύρεση των μοριακών οδών που καταλύουν αυτές τις 
μεταβολές ώστε να κατανοήσουμε εις βάθος τους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς που 
εμπλέκονται στις ασθένειες αυτές με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων αιτιολογικών 
θεραπευτικών αγωγών. 
 
 
 
 
 
 
 



SUMMARY 
 
“Immunhistochemical expression of Integrin, E-Cadherin and Vimentin in healthy endometrium, 
adenomyosis, ovarian endometriotic cysts and endometrioid adenocarcinoma of the ovaries” 
 
 

Aim of this study is to detect the expression of Integrin, E-Cadherin and Vimentin in healthy 
endometrium, adenomyosis, ovarian endometriotic cysts and endometrioid adenocarcinoma of 
the ovaries. 
Materials and Methods: Sections of biopsy samples of normal endometrium (proliferative and 
secretory) after hysterectomy for leiomyomas (n=20), sections of adenomyosis (20),ovarian 
endometriotic cysts (n=20) and endometrioid adenocarcinoma of the ovaries (n=20). For the 
immunohistochemical staining, the following antibodies were used:  1) anti- Integrin theDako, 
DenmarkP1E6, P1B5, 2) anti- Ε-Cadherin  Cell Marque, ECH-6 and 3) anti-Vimentinthe 
Μοnosan, V9.    
Results: All molecules tested could be detected in healthy endometrium samples independent of 
the cyclus phase. In adenomyosis the results were exactly the same as in the healthy 
endometrium. In ovarian endometriotic cysts all molecules except E-Cadherin were in similar 
way expressed as in healthy endometrium. The expression of E-Cadherin in these cases was 
decreased. In endometrioid adenocarcinoma of the ovaries the expression of Integrin and E-
Cadherin was decreased and that of Vimentin unchanged in comparison with healthy 
endometrium. All molecules tested were expressed in Grade I and none of them in Grade III 
endometrioid adenocarcinoma of the ovaries. In Grade II a positive reaction was detected only 
by Vimentin in 3 samples.   
Conclusion:  Integrin, E-Cadherin and Vimentin may have a role in the pathophysiology of 
adenomyosis, endometriosis and endometrioid adenocarcinoma of the ovaries. However, further 
investigation is warranted  in order to better understand  the  molecular events of these diseases 
and to develop an etiologically-based medical management. 

 
 

 
 
 
 
 
 


