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Cel: Niestabilnoœæ mikrosatelitarna (MSI) odgrywa wa¿n¹ rolê w rozwoju raka endometrium. Celem pracy by³o okreœlenie niestabilnoœci mikrosatelitarnej w grupie 10 kobiet
w wieku pomenopauzalnym z rakiem endometrium.
Materia³y i metody: Materia³ do badañ stanowi³y wycinki z guza oraz krew pobrane od
tej samej pacjentki. Jako kontrolê zastosowano krew uzyskan¹ od kobiet, u których nie stwierdzono choroby nowotworowej (n=25). MSI zosta³a okreœlona przy zastosowaniu panelu
5 markerów mikrosatelitarnych dla jednonukleotydowych i dwunukleotydowych sekwencji powtórzonych: BAT 25 (locus 4q12), BAT 26 (2p16), D2S123 (2p16–p21), D5S346 (5q21–q22)
i D17S250 (17q11.2–q12).
Wyniki i wnioski: Nie stwierdzono ró¿nic w czêstoœci niestabilnoœci mikrosatelitarnych
pomiêdzy próbkami krwi a guzem uzyskanych od tej samej pacjentki. Stopieñ niestabilnoœci
mikrosatelitarnej by³ znacz¹co wy¿szy u chorych na raka endometrium [4/10 (40%)] w porównaniu z grup¹ kontroln¹ [3/25 (12%)] (p<0,05). Wyniki sugeruj¹, ¿e niestabilnoœæ mikrosatelitarna wydaje siê istotna dla rozwoju raka endometrium.
S³owa kluczowe: rak endometrium, markery niestabilnoœci mikrosatelitarnej, PCR
(Przegl¹d Menopauzalny 2004; 5: 14–18)

Wstêp
Zaburzenia w sekwencjach mikrosatelitarnych wykryto w genomie komórek rakowych, w tym raka trzonu macicy. Za zmiany te, okreœlane mianem niestabilnoœci sekwencji mikrosatelitarnych (MSI – ang. microsatellite instability), jest odpowiedzialny uogólniony defekt mechanizmów odpowiadaj¹cych za wiernoœæ replikacji DNA lub za poreplikacyjn¹ naprawê
DNA [1]. Sekwencje mikrosatelitarne s¹ szczególnie
podatne na b³êdy w replikacji i zaburzenia wykryte
w ich obrêbie s¹ markerem zahamowania czynnoœci

genów mutatorowych. Do tej pory wykryto mutacje
w nastêpuj¹cych genach: MSH2, MLH1, PMS1
i PMS2. Najczêœciej wystêpuj¹ one w genie MLH1.
Dane literaturowe wskazuj¹, ¿e MSI odgrywa wa¿n¹ rolê w rozwoju ró¿nych nowotworów [2–4] w tym
raka endometrium [5–8].
Rak endometrium nale¿y do najczêstszych nowotworów z³oœliwych rozwijaj¹cych siê w trzonie macicy [9].
Rak b³ony œluzowej trzonu macicy wystêpuje w 80%
w okresie pomenopauzalnym. Tylko 5% zachorowañ na
ten nowotwór notuje siê przed 40. rokiem ¿ycia. Nowotwór ten zajmuje 4. miejsce wœród zachorowañ na raka
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Tab. I. Sekwencje starterów
Marker

Sekwencje starterów

Warunki reakcji PCR

BAT25

TCG CCT CCA AGA ATG TAA GT
TCT GGA TTT TAA CTA TGG CTC

28 cykli 95°C przez 1 min, 56°C przez 45 s, 72°C przez 45 s

BAT26

TGA CTA CTT TTG ACT TCA GCC
AAC CAT TCA ACA TTT TTA ACC

32 cykle 95°C przez 45 s, 55°C przez 1 min, 72°C przez 30 s

D2S123

AAA CAG GAT GCC TGC CTT TA
GGA CTT TCC ACC TAT GGG AC

35 cykli 95°C przez 45 s, 55°C przez 45 s, 72°C przez 45 s

D5S346

ACT CAC TCT AGT GAT AAA TCG GG
AGC AGA TAA GAC AAG TAT TAC TAG

30 cykli 95°C przez 1 min, 57°C przez 45s, 72°C przez 45s

D17S250

GGA AGA ATC AAA TAG ACA AT
GCT GGC CAT ATA TAT ATT TAA ACC

35 cykli 95°C przez 45 s, 55°C przez 45 s, 72°C przez 45 s

u kobiet [10]. Rocznie odnotowuje siê na ca³ym œwiecie
ok. 150 tys. nowych zachorowañ na raka endometrium.
Niestabilnoœæ mikrosatelitarna (MSI) po raz pierwszy zosta³a wykryta u rodzin z zespo³em HNPCC (ang.
Hereditary Nonpyloposis Colorectal Cancer) [11, 12].
Za jej powstawanie odpowiedzialny jest defekt w genach naprawczych. W 90% przypadków HNPCC mutacje germinalne maj¹ miejsce w genach MSH2 i MLH1
[13]. Jednym z czêœciej wystêpuj¹cych nowotworów
w koincydencji z rakiem jelita grubego jest rak endometrium. W genomie jego komórek dochodzi czêsto do
MSI pod wp³ywem uszkodzeñ w genach mutatorowych
[14, 15]. Poza tym wiadomo, ¿e niestabilnoœæ mikrosatelitarn¹ spotyka siê w 9–45% sporadycznych przypadków raka trzonu macicy [16, 17]. W prezentowanej pracy przeprowadzono analizê genetyczn¹ niestabilnoœci
mikrosatelitarnych u chorych na raka endometrium.
W celu analizy MSI zastosowano panel 5 markerów
(wg kryterium Bethesda) [18]; 2 jednonukleotydowe
powtórzenia (BAT25 i BAT26) oraz 3 dwunukleotydowe powtórzenia (D2S123, D5S346 i D17S250).

Materia³y i metody
Pacjentki
Badaniom poddano kobiety (n=10) w wieku od 55
do 82 lat (œrednia wieku ±SD 68,8±6,68 lat), u których
stwierdzono raka endometrium. Materia³ do badañ
w postaci próbek krwi pobranej na cytrynian oraz wycinków z guza endometrium zosta³ uzyskany od ka¿dej
pacjentki. Wszystkie nowotwory sklasyfikowano wg
kryteriów ustalonych przez FIGO (ang. International
Federation of Gynaecology and Obstetrics).

Grupa kontrolna
Jako kontrolê zastosowano krew uzyskan¹ od kobiet (n=25), u których nie stwierdzono wystêpowania
choroby nowotworowej.
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Izolacja DNA
DNA by³ izolowany z zastosowaniem komercyjnie
dostêpnego zestawu QIAmp Kit (Qiagen GmbH, Hilden, Niemcy) zgodnie z zaleceniami producenta.

Analiza niestabilnoœci mikrosatelitarnych
Próbki genomowego DNA uzyskane od kobiet
z rakiem endometrium i kontrolnego DNA zosta³y
poddane analizie z zastosowaniem panelu 5 markerów
mikrosatelitarnych dla jednonukleotydowych i dwunukleotydowych sekwencji powtórzonych: BAT 25
(locus 4q12), BAT 26 (2p16), D2S123 (2p16–p21),
D5S346 (5q21–q22) and D17S250 (17q11.2–q12)
[18]. Wszystkie sekwencje starterów uzyskano
z komputerowej bazy danych Genome DataBase
(GDB, at: http://www.gdb.org). Warunki reakcji PCR
podano w tab. I.
Reakcja PCR zosta³a przeprowadzona w termocyklerze Perkin-Elmer/Gene Amp, PCR System 2400.
Mieszanina reakcyjna (25 µl) obejmowa³a 5 ng genomowego DNA, 0,2 µmol ka¿dego startera (ARK Scientific GmbH Biosystems, Darmstad, Niemcy), 2,5 mM
MgCl2, 1 mM dNTP i 1 U Taq Polymerase (Qiagen
GmbH, Hilden, Niemcy). Produkt PCR podlega³ elektroforezie denaturuj¹cej w 8% ¿elu poliakryloamidowym i by³ wizualizowany przez barwienie srebrem.
Pacjentki, których próbki DNA wykazywa³y allele,
które nie by³y obecne w kontrolnym DNA, by³y klasyfikowane jako MSI pozytywne.

An al i z a s t at y s t y c z n a
W celu analizy statystycznej zastosowano test χ2,
p<0,05 traktowano jako wynik statystycznie znacz¹cy.

Wyniki
Próbka by³a klasyfikowana jako przypadek o wysokim stopniu niestabilnoœci mikrosatelitarnej [ang.
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Tab. II. Liczba przypadków niestabilnoœci mikrosatelitarnej u kobiet z rakiem endometrium w porównaniu z kontrol¹
Pacjentki z rakiem endometrium (n=10)
Markery MSI wg kryteriów Bethesda
MSS

MSI+
MSI-L

MSI-H

markery
pozytywne [0]

markery
pozytywne [1]

markery
pozytywne [2]

markery
pozytywne [3]

markery
pozytywne [4]

markery
pozytywne [5]

n=6 (0,60) *

n=1 (0,10)

n=0

n=1 (0,10%)

n=0

n=2 (0,20%)

Kontrola (n=25)
Markery MSI wg kryteriów Bethesda
markery
pozytywne [0]

markery
pozytywne [1]

markery
pozytywne [2]

markery
pozytywne [3]

markery
pozytywne [4]

markery
pozytywne [5]

n=22 (0,88) *

n=2 (0,08)

n=1 (0,04)

n=0

n=0

n=0

*p<0,05 w porównaniu z kontrol¹
MSI-H – wysoki stopieñ MSI; MSS – brak niestabilnoœci; MSI-L – niski stopieñ MSI

MSI-high, (MSI-H)] jeœli 2 lub wiêcej markerów wykazywa³o niestabilnoœæ, natomiast o niskim stopniu niestabilnoœci mikrosatelitarnej [ang. MSI-low (MSI-L)]
jeœli 1 marker wykazywa³ niestabilnoœæ w porównaniu
z kontrolnym DNA. Próbki, w których nie stwierdzono
niestabilnoœci mikrosatelitarnej definiowano jako MSI
stabilne [ang. MS-stable (MSS)].
Przebadano 10 pacjentek z rakiem endometrium oraz
25 kobiet z grupy kontrolnej. Nie stwierdzono ró¿nic
w niestabilnoœci mikrosatelitarnej pomiêdzy próbkami
DNA uzyskanymi z guza a próbkami DNA z krwi pochodz¹cymi od tej samej pacjentki. 4 z 10 pacjentek (40%)
wykazywa³o niestabilnoœæ mikrosatelitarn¹ przy zastosowaniu pe³nego panelu 5 markerów; 3 pacjentki zosta³y
zaklasyfikowane jako przypadki o wysokim stopniu niestabilnoœci mikrosatelitarnej, a 1 pacjentka (10%) jako
przypadek niskiego stopnia niestabilnoœci (tab. II).
Wykazano, ¿e obecnoœæ MSI u chorych na raka endometrium jest wy¿sza ni¿ w grupie kontrolnej (ryc. 1.)
(p<0,05).

Dyskusja
Proces powstawania raka endometrium jest wynikiem akumulacji wielu zmian genetycznych [19]. Wiadomo, ¿e w procesie nowotworzenia bior¹ udzia³
3 g³ówne grupy genów onkogeny, geny supresorowe
oraz geny mutatorowe (geny koduj¹ce enzymy, kontroluj¹ce wiernoœæ replikacji i naprawy DNA). W warunkach prawid³owych podlegaj¹ one kontrolowanej ekspresji podczas embriogenezy, ró¿nicowania i proliferacji komórek, natomiast ich mutacje prowadz¹ do zabu-
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rzenia tych procesów i w konsekwencji do transformacji nowotworowej.
Defekty w funkcjonowaniu genów mutatorowych
prowadz¹ do powstawania niestabilnoœci mikrosatelitarnych, które przyczyniaj¹ siê do rozwoju raka endometrium [20–24].
Badania wskazuj¹, ¿e MSI mo¿e byæ markerem
tendencji do powstawania b³êdów replikacyjnych
w nowotworach [8, 22, 25]. Uszkodzenia w genach naprawczych, takich jak MLH1, MSH2 i MSH6 powoduj¹ b³êdy replikacyjne, ujawniaj¹ce siê jako niestabilnoœæ markerów mikrosatelitarnych. Wykazano, ¿e utrata ekspresji genu MLH1 jest czêstym zjawiskiem w raku endometrium [26–28]. W nowotworach endometrium o wysokim stopniu niestabilnoœci mikrosatelitarnej stwierdzono utratê ekspresji genu MLH1, w przeciwieñstwie do nowotworów z niskim stopniem MSI.
Poniewa¿ patologiczna ekspresja genu MLH1 nie wystêpuje we wszystkich nowotworach z pozytywnym indeksem MSI, sugeruje to, ¿e w tym procesie mog¹
uczestniczyæ inne geny naprawcze [28].
W prezentowanej pracy wykazano zwi¹zek pomiêdzy wystêpowaniem raka endometrium a obecnoœci¹
MSI. 40% chorych wykazywa³o MSI, w przeciwieñstwie do 12% kontroli.
Badania genetyczne wskazuj¹, ¿e zmiany genetyczne, takie jak mutacje p53, utrata heterozygotycznoœci
LOH, czy zaburzenia amplifikacji genów K-ras, PTEN
oraz Her2/neu s¹ wykrywane w raku endometrium [29].
Nasze badania potwierdzi³y fakt, ¿e MSI mo¿e wystêpowaæ jako czêste zjawisko w przypadku tego nowotworu.
Wysoka czêstoœæ MSI u kobiet z rakiem endometrium dostarcza motywu do jej zastosowania jako mar-
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Ryc. 1. Niestabilnoœæ mikrosatelitarna w grupie chorych na raka endometrium w porównaniu z kontrol¹.
Kolor niebieski – pacjentki z rakiem endometrium, kolor czerwony – kontrola

kera wykrywania grupy wysokiego ryzyka wyst¹pienia
raka endometrium. Kolejne badania, które obejm¹
wiêksz¹ grupê badan¹ s¹ konieczne do potwierdzenia
tego przypuszczenia.

Praca powsta³a w oparciu o grant nr 6P05E12220
uzyskany z Komitetu Badañ Naukowych (KBN).

Summary
Purpose: Microsatellite instability (MSI) play important role for the development of endometrial cancer. The aim of this study was evaluation of microsatellite instability in 10 postmenopausal women with endometrial cancer.
Materials and methods: Cancer tissue and blood were obtained from the same patients.
Blood samples from age matched healthy women served as control (n=25). MSI was studied
at five loci containing single- or dinucleotide repeat sequences and mapping to different
chromosomal locations: BAT-25 (at locus 4q12), BAT-26 (2p16), D2S123 (2p16-p21),
D5S346 (5q21-q22) and D17S250 (17q11.2-q12).
Results and conlusion: No differences in the MSI frequencies between blood and cancer tissue obtained from patients were detected. The microsatellite instability status was significantly
higher in endometrial cancer tissue [4/10 (40%) ] compared as control [3/25 (12%)] (p<0.05).
The results suggest that the microsatellite instability seems to be important in the development sporadic endometrial cancer.
Key words: endometrial cancer, microsatellite instability markers, PCR
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