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Cel: Ryzyko wyst¹pienia raka piersi mo¿e byæ zwi¹zane z wyst¹pieniem mutacji w genach zwi¹zanych z rozwojem nowotworów dziedzicznych. Poza tym apoptotyczna œmieræ komórek odgrywa istotn¹ rolê w patogenezie i progresji tego nowotworu. Celem pracy by³o
okreœlenie apoptozy i czêstoœci mutacji w genie BRCA1 u pacjentek obci¹¿onych dziedzicznie rakiem piersi.
Materia³y i metody: W badaniach uczestniczy³o 30 kobiet obci¹¿onych dziedzicznie rakiem piersi i 30 osób z grupy kontrolnej. Osoby uczestnicz¹ce w badaniach wyra¿a³y zgodê
na pobranie krwi do badañ genetycznych i wype³nia³y ankietê, podaj¹c dane dotycz¹ce historii chorób w poszczególnych pokoleniach.
Wyniki: Spoœród 30 badanych przypadków, 11 (lub 37%) wykazywa³o zmiany apoptotyczne w porównaniu z 13% z grupy kontrolnej. W próbkach o pozytywnym indeksie apoptotycznym zidentyfikowano jedn¹ mutacjê Ex20insC i dwie mutacje ExII17delA w genie BRCA1.
Wniosek: Zmiany genetyczne wydaj¹ siê byæ czynnikiem ryzyka raka piersi u kobiet nale¿¹cych do rodzin obci¹¿onych dziedzicznie tym nowotworem. Brak mutacji w wiêkszoœci
badanych przypadków wskazuje na fakt istnienia innych niezidentyfikowanych jeszcze genów
predysponuj¹cych do tej choroby.
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Wstêp
Fakt wystêpowania rodzinnej, dziedziczonej autosomalnie dominuj¹co predyspozycji do raka piersi sk³oni³
do prowadzenia badañ genetycznych, dotycz¹cych tzw.
sprzê¿eñ pomiêdzy wystêpowaniem okreœlonych markerów genetycznych (fragmentów polimorficznych DNA)
a pojawieniem siê choroby nowotworowej sutka lub jajnika u cz³onków tych rodzin. Intensywne badania tej, stosunkowo niewielkiej grupy rodzin z dziedziczn¹ predyspozycj¹ do raka piersi, doprowadzi³y do wa¿nych odkryæ, dotycz¹cych pod³o¿a genetycznego tej choroby [1].
Obecnie uwa¿a siê, ¿e mutacje genu BRCA1 wystêpuj¹ w 75% rodzin, w których wystêpuj¹ zarówno raki
sutka, jak i raki jajnika, oraz w 50% rodzin, w których
wystêpuje wy³¹cznie rak piersi [2]. W ostatnich latach
wzros³o tak¿e zainteresowanie apoptoz¹, jako istotnym
czynnikiem przyczyniaj¹cym siê do powstawania i rozwoju raka piersi [3, 4]. Dane literaturowe wskazuj¹, ¿e
proces apoptozy zachodzi bardzo czêsto w przypadku tego nowotworu [5–8].
Niedawno nast¹pi³ rozwój testów laboratoryjnych
umo¿liwiaj¹cych wykrycie genetycznych predyspozycji do rozwoju raka piersi. Wprowadzenie tych badañ
na szerok¹ skalê bêdzie mia³o znacz¹cy wp³yw na dotychczasow¹ profilaktykê onkologiczn¹, zmierzaj¹c¹ do
wczesnego wykrywania i leczenia tego nowotworu.
Uwa¿a siê, ¿e ka¿da kobieta pochodz¹ca z rodziny
o podwy¿szonym ryzyku wyst¹pienia raka sutka powinna byæ o tym poinformowana i zaznajomiona z koniecznoœci¹ wykonania odpowiednich badañ. Wed³ug
Lyncha kobiety te powinny rozpocz¹æ samobadanie
piersi ju¿ w wieku kilkunastu lat, a od 20. roku ¿ycia
badanie piersi powinien wykonywaæ co pó³ roku lekarz.
W wieku 25 lat musz¹ rozpocz¹æ badania ultrasonograficzne piersi, powtarzane co 6 mies., a nastêpnie tak¿e
USG narz¹du rodnego. Pocz¹wszy od 35. roku ¿ycia
powinny raz do roku wykonywaæ kontroln¹ mammografiê. Je¿eli dojdzie do wykrycia raka w stadium I lub
II, zabieg operacyjny w przypadku nosicielek uszkodzonych genów BRCA nie mo¿e byæ oszczêdzaj¹cy –
zaleca siê obustronn¹ amputacjê piersi.
Najwa¿niejszym efektem badañ molekularnych rodzin z genetyczn¹ predyspozycj¹ do raka piersi jest wy³onienie osób wysokiego ryzyka, u których dziêki systematycznym badaniom profilaktycznym bêdzie mo¿na
wykrywaæ wczesne postacie raka.
W obecnej pracy badano, czy obecnoœæ zmian apoptotycznych i mutacji w genie BRCA1 u kobiet z rodzin
obci¹¿onych dziedzicznie rakiem piersi mo¿e byæ czynnikiem ryzyka jego wyst¹pienia.

Materia³y i metody
Pacjentki
Krew do badañ zosta³a uzyskana od 30 kobiet z rodzin obci¹¿onych dziedzicznie rakiem piersi. Wszyst-
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kie pacjentki zg³asza³y siê do Onkologicznej Poradni
Genetycznej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki
w £odzi. Osoby uczestnicz¹ce w badaniach wyra¿a³y
zgodê na pobranie krwi do badañ genetycznych i wype³nia³y ankietê, podaj¹c dane dotycz¹ce historii chorób w poszczególnych pokoleniach.
Jako kontrolê zastosowano krew uzyskan¹ od zdrowych osób (n=30), u których nie stwierdzono wystêpowania choroby nowotworowej w ¿adnym pokoleniu.

Ana liz a a p op t oz y
Genomowy DNA by³ izolowany z limfocytów krwi
obwodowej pobieranej na cytrynian. Krew by³a traktowana roztworem lizuj¹cym (155 mM NH4CL, 10 mM
KHCO3 i 1 mM EDTA, pH 7,4) a nastêpnie buforem
ekstrahuj¹cym (10 mM Tris-HCl, 100 mM NaCl, 25
mM EDTA, 0,5% SDS i 0,1 mg/ml proteinaza K, pH
8,2) w 57°C, przez ca³¹ noc. DNA by³ wytr¹cany roztworem 1,5 M NaCl i etanolem. Po przemyciu 70%
etanolem, próbka by³a rozpuszczana w wodzie i stê¿enie DNA zosta³o okreœlone poprzez pomiar absorbancji
przy d³ugoœci fali λ=260 nm. 3 mikrogramy DNA zosta³y poddane elektroforezie w 1% ¿elu agarozowym,
z u¿yciem buforu elektroforetycznego TBE (0,09 M
Tris-borate, 2 mM EDTA, pH 8,3). Elektroforeza zosta³a przeprowadzona z zastosowaniem napiêcia
5 V/cm. ¯el by³ barwiony bromkiem etydyny w stê¿eniu 1 mg/ml i ogl¹dany w œwietle UV (ryc. 1.).

Analiza mutacji genu BRCA1
DNA by³ izolowany z limfocytów krwi obwodowej
z zastosowaniem komercyjnie dostêpnego zestawu
QIAmp Kit (Qiagen GmbH, Hilden, Niemcy), zgodnie
z zaleceniami producenta.
Analiza mutacyjna zosta³a przeprowadzona z zastosowaniem komercyjnie dostêpnego zestawu zgodnie
z zaleceniami producenta (Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Polska) (ryc. 2.).

Ana liz a st a t y st y c z na
W celu analizy statystycznej zastosowano test χ2,
p<0,05 by³o traktowane jako wynik statystycznie znacz¹cy.

Wyniki
Analiza mutacji genu BRCA1 zosta³a przeprowadzona u 30 osób z rodzin obci¹¿onych dziedzicznie tym nowotworem. Wykryto 3 mutacje genu BRCA1; jedn¹ mutacjê Ex20insC i dwie ExII17delA. Czêstoœæ mutacji wynosi³a 10% (3/30). Wszystkie mutacje dotyczy³y przypadków o wysokiej czêstoœci zmian apoptotycznych.
Czêstoœæ apoptozy u osób obci¹¿onych dziedzicznie
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i w kontroli zosta³a przedstawiona w tab. I. 11 z 30 osób
z rodzin obci¹¿onych dziedzicznie (37%) charakteryzowa³o siê obecnoœci¹ apoptotycznych uszkodzeñ DNA
w limfocytach krwi obwodowej, natomiast tylko 4 z 30
przypadków kontrolnych (13%) wykazywa³o fragmentacjê DNA. Obecnoœæ drabinek apoptotycznych w limfocytach krwi obwodowej u osób z rodzin obci¹¿onych by³a
statystycznie istotnie wy¿sza ni¿ w kontroli (P<0,05).

Tab. I. Czêstoœæ apoptozy w grupie pacjentek obci¹¿onych
dziedzicznie rakiem piersi i w grupie kontrolnej
Grupa badana
(n = 30)

Grupa kontrolna
(n = 30)

apoptoza

apoptoza

obecnoœæ

brak

obecnoœæ

11 (0,37)a

19 (0,63)

brak

4 (0,13)

26 (0,87)

aP<0,05 w porównaniu z kontrol¹

Dyskusja
Wiele czynników odgrywa istotn¹ rolê w zapocz¹tkowaniu rozwoju nowotworu gruczo³u piersiowego,
a wœród nich wa¿ne miejsce zajmuj¹ czynniki genetyczne. Istotnymi regulatorami prawid³owych biologicznych procesów w komórce, np. ró¿nicowania i proliferacji s¹ protoonkogeny komórkowe. Wiele zmian molekularnych, g³ównie mutacji, mo¿e zaburzaæ funkcje
protoonkogenów, prowadz¹c do ich przekszta³cenia
w onkogeny. Produkty bia³kowe onkogenów s¹ czynnikami aktywuj¹cymi rozwój nowotworu. W nowotworach piersi zaobserwowano zjawisko powstawania wie-
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Ryc. 2. Typowy wynik reakcji PCR przeprowadzonej
z fragmentami genu BRCA1 i analizowanego poprzez elektroforezê w 2% ¿elu agarozowym po barwieniu bromkiem
etydyny i analizowaniu w œwietle UV. Œcie¿ka 1. – marker
mas cz¹steczkowych, 50–2 000 pz (Sigma, St. Louis, USA),
œcie¿ka 2. – produkt amplifikacji bez mutacji, œcie¿ka 3. –
produkt amplifikacji ze starterami charakterystycznymi
dla mutacji ExII17delA i po trawieniu enzymem restrykcyjnym AvaII, œcie¿ka 4. – produkt amplifikacji ze starterami charakterystycznymi dla mutacji Ex20insC po trawieniu enzymem restrykcyjnym AvaII, œcie¿ka 5. – kontrola PCR po trawieniu enzymem restrykcyjnym AvaII
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Ryc. 1. Elektroforeza w ¿elu agarozowym DNA uzyskanego z limfocytów krwi obwodowej pobranych od chorych
na raka piersi (ryc. a.) i od grupy kontrolnej (ryc. b.).
Charakterystyczne dla procesu apoptozy drabinki apoptotyczne (ryc. a.) zosta³y oznaczone strza³kami. M1 –
marker d³ugoœci par zasad lambda-HindIII (Qiagen, Hilden, Germany), M2 – marker d³ugoœci par zasad – 100 bp
ladder (Qiagen, Hilden, Germany), M – marker d³ugoœci
par zasad – 50–2 000 bp ladder (Sigma, St. Louis, USA)
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lu kopii (amplifikacji) niektórych onkogenów, lub nadmiernej ekspresji kodowanych przez nie bia³ek. Zjawisko to wi¹¿e siê ze zwiêkszeniem z³oœliwoœci guza nowotworowego i tym samym ze z³ym rokowaniem. Do
najczêœciej opisywanych onkogenów, ulegaj¹cych powtarzalnym zaburzeniom w raku piersi nale¿¹ erbB-2
(HER2/neu), c-myc oraz int2 [9, 10]. Onkogen erbB-2
jest zlokalizowany w 17q21 i koduje glikoproteinê
o masie 185 kDa, która jest zaliczana do rodziny receptorów czynników wzrostowych, do których nale¿¹ m.in.
receptor nab³onkowego czynnika wzrostowego
(EGFR), oraz bia³ka kodowane przez erbB-3 i erbB-4.
Badania wskazuj¹, ¿e onkogen erbB-2 jest markerem
agresywnoœci nowotworu gruczo³u piersiowego [11].
Geny supresorowe s¹ to geny, które w przypadku
utraty swoich funkcji poprzez mutacje somatyczne, g³ównie delecje, prowadz¹ w niektórych przypadkach do
wzrostu aktywnoœci onkogenów i rozwoju guza nowotworowego. Najsilniej zwi¹zane z powstawaniem raka
piersi s¹ geny supresorowe BRCA1 i BRCA2 [12]. Sugeruje siê te¿, ¿e mutacje w genie supresorowym p53 s¹ koniecznym krokiem w rozwoju wielu nowotworów, w tym
raka piersi [13, 14]. Gen supresorowy p53 koduje bia³ko
j¹drowe, które hamuje progresjê cyklu komórkowego,
stymuluje naprawê uszkodzonego DNA, jest czynnikiem
transkrypcyjnym oraz pe³ni wa¿n¹ rolê w indukowaniu
apoptozy. Apoptoza indukowana przez p53 pe³ni istotn¹

rolê w rozwoju nowotworów in vivo, a liczne sygna³y mitogenne antagonizuj¹ dzia³anie p53 [15, 16].
W celu okreœlenia faktu, czy cz³onkowie rodzin obci¹¿onych dziedzicznie rakiem piersi podlegaj¹ zjawisku apoptozy i mutacjom w genie BRCA1 genomowy
DNA by³ izolowany z krwi uzyskanej od osób obci¹¿onych rakiem piersi, zg³aszaj¹cych siê do Onkologicznej
Poradni Genetycznej Instytutu Centrum Zdrowia Matki
Polki w £odzi.
Zmiany apoptotyczne zosta³y znalezione w 37%
przypadków rodzin obci¹¿onych rakiem piersi. Stwierdzono, ¿e mutacja w genie BRCA1 wystêpuje u osób
z tych rodzin, u których stwierdza siê wysoki stopieñ
apoptozy. Sugeruje to, ¿e apoptoza mo¿e byæ zwi¹zana
z wysokim ryzykiem raka piersi u cz³onków tych rodzin, którzy poddali siê badaniu genetycznemu.
Wysoka czêstoœæ apoptozy oraz mutacji w genie
BRCA1 u kobiet obci¹¿onych dziedzicznie rakiem
piersi dostarcza motywu do zastosowania tych czynników jako markera wykrywania grupy wysokiego ryzyka wyst¹pienia tego nowotworu. Kolejne badania, które obejm¹ wiêksz¹ grupê badan¹, s¹ konieczne do potwierdzenia tego przypuszczenia.
Praca powsta³a w ramach grantów uzyskanych
z Komitetu Badañ Naukowych nr 3P05C 066 24
i 3 P05E 07124.

Summary
Purpose: Susceptibility to breast cancer appears to be linked to germ-line mutations in
genes causing various familial cancer syndromes. Moreover apoptotic cell death plays
a central role in the pathogenesis and disease progression of this cancer. The objectives of
this study were to determine apoptosis and the frequency of BRCA1 germ-line mutations in
patients with family history of breast cancer.
Materials and methods: The study population consisted of 30 patients from breast
cancer family and 30 control samples. Patients completed a family history questionnaire and
provided blood for mutation analysis.
Results: Out of the 30 investigated samples, 11 (or 37%) were found to be apoptosis
positive compared as 13% control. One Ex20insC and two ExII17delA mutations of BRCA1
gene were identified in apoptosis positive samples from breast cancer families.
Conlusion: Genetic alterations seem to be a risk factor of breast cancer in subjects
belonged to breast cancer families with high incidence of this cancer. The lack of detectable
germ-line mutations in most cases suggests that there are probably additional, as yet
unidentified genes predisposing to this disease.
Key words: breast cancer, BRCA1 gene, apoptosis, PCR
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