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Cel: Celem przeprowadzonych badañ by³a analiza sporadycznych nowotworów piersi
kobiet w aspekcie mutacji w eksonie 8 i 14 genu hMLH1.
Materia³ i metody: Materia³ do badañ stanowi³o 35 preparatów raków piersi kobiet –
bloczki parafinowe oraz 35 preparatów krwi obwodowej pobranej od tych samych pacjentek. Analizê mutacji genu hMLH1 przeprowadzono przy zastosowaniu ³añcuchowej reakcji
polimerazy i polimorfizmu konformacyjnego pojedynczej nici (PCR-SSCP). W preparatach,
w których zidentyfikowano wystêpowanie mutacji, dokonano analizy sekwencyjnej przy wykorzystaniu automatycznego sekwenatora DNA ABI PRISM 377.
Wyniki i wnioski: W wyniku przeprowadzonych badañ genu hMLH1 zaobserwowano
wystêpowanie mutacji w 3/35 (8%) przebadanych nowotworów piersi. Dotyczy³y one wy³¹cznie eksonu 8. W toku analizy sekwencyjnej eksonu 8 genu hMLH1 wykazano, i¿ dwa z badanych przypadków wykazuj¹ substytucjê w kodonie 219 (ATC→GTC, Ile→Wal), natomiast
w jednym preparacie stwierdzono substytucjê w kodonie 226 prowadz¹c¹ do powstania kodonu terminacyjnego (CGA→TGA). Niska czêstoœæ badanych mutacji nie stwarza przes³anek do
typowania eksonu 8 i 14 genu hMLH1 jako markera procesu nowotworzenia piersi kobiet.
S³owa kluczowe: rak piersi kobiet, gen hMLH1, analiza mutacji, PCR-SSCP, automatyczne sekwencjonowanie DNA, ABI PRISM 377
(Przegl¹d Menopauzalny 2004; 6: 47–50)

Wstêp
Utrzymanie integralnoœci genomowego DNA jest
warunkiem koniecznym do prawid³owego funkcjonowania komórki. Zaburzenia struktury genomu mog¹
przyczyniaæ siê do rozwoju wielu chorób, w tym nowotworów z³oœliwych. Dlatego te¿ wa¿ne jest poznanie
mechanizmów zapewniaj¹cych utrzymanie i wiernoœæ
przesy³ania informacji genetycznej w komórce, spoœród których podstawowe znaczenie maj¹ systemy naprawy uszkodzeñ DNA. Jednym z tych mechanizmów
jest naprawa poreplikacyjna b³êdnie sparowanych za-

sad azotowych (ang. mismatch repair, MMR). Bia³ka
naprawy poreplikacyjnej poœrednicz¹ w zatrzymaniu
komórek z uszkodzonym DNA w punkcie kontrolnym
G2/M cyklu komórkowego. W przypadku braku naprawy DNA, uruchomiona zostaje apoptoza na drodze zale¿nej lub niezale¿nej od bia³ka p53 [1–4].
Zaburzenia funkcjonowania MMR prowadz¹ do niestabilnoœci genomowej, sprzyjaj¹cej indukcji i rozwojowi procesu kancerogenezy. Najczêœciej w systemie
MMR dochodzi do mutacji genów z rodziny MLH (ang.
human MutL[E. coli] homologue). Zasadniczymi przyczynami uszkodzenia genu hMLH1, prowadz¹cymi do
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Ryc. 1. Przyk³adowy elektroferogram rozdzia³u produktów
amplifikacji eksonu 8 genu hMLH1 w raku piersi kobiet
* – preparaty w których zidentyfikowano mutacje

procesu kancerogenezy s¹ mutacje somatyczne, germinalne i modyfikacje epigenetyczne, w wyniku których
dochodzi do wyciszenia ekspresji genu na skutek hipermetylacji promotora [5]. Najczêœciej identyfikowanymi
typami mutacji tego genu s¹ mutacje punktowe, insercje
i delecje. Najwy¿sz¹ czêstoœæ wystêpowania tych mutacji stwierdzono w eksonie 8 i 14 genu hMLH1 [6, 7].
Mutacje genu MLH1 odgrywaj¹ znacz¹c¹ rolê
w procesie transformacji nowotworowej jelita grubego,
niemniej udzia³ tego genu w procesie kancerogenezy
innych narz¹dów, w tym piersi kobiet, pozostaje nadal
niedostatecznie poznany.
W pracy podjêto próbê analizy eksonów 8 i 14 genu hMLH1 w aspekcie procesu transformacji nowotworowej piersi kobiet.

Materia³ i metody
Materia³ do badañ stanowi³o 35 archiwalnych preparatów przewodowych raków piersi kobiet (œrednia
wieku 52±8 lata) oraz 35 preparatów krwi obwodowej
pobranych od tych samych pacjentek. Wszystkie nowotwory poddano ocenie histopatologicznej oraz klasyfikacji wg skali Blooma.
DNA z bloczków parafinowych oraz krwi obwodowej izolowano metod¹ z DNA-zolem (Molecular Research Center, Inc., USA) w modyfikacji w³asnej. Czystoœæ preparatów DNA okreœlano metoda spektrofotometryczn¹, analizuj¹c widmo poch³aniania w zakresie
230–330 nm. Przyjêtym kryterium czystoœci DNA by³a
wartoœæ A260/A280 mieszcz¹ca siê w granicach
1,8–2,0. Do wykrywania mutacji w eksonie 8 i 14 genu
hMLH1 zastosowano metodê PCR-SSCP. Reakcjê PCR
prowadzono w 50 µl mieszaniny reakcyjnej o sk³adzie:
5 µl 10 x stê¿onego buforu do reakcji PCR, 3 µl ka¿dego ze starterów, 0,5 µl polimerazy Taq o aktywnoœci
5U/µl, 1 µl mieszaniny dNTP o stê¿eniu 200 µM, 100
ng DNA, woda do objêtoœci 50 µl. W reakcji PCR stosowano nastêpuj¹ce pary starterów: dla eksonu 8 –
5’-CCTTGTGTCTTCTGCTGTTTG-3’; 5’-GATTTTTT-
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TATATAGGTTATCGACA-3’ oraz dla eksonu 14 – 5’AAGTGGGGTTGGTAGGATTCT-3’; 5’-CTCCCTGGACCATTGTAG-3’. W toku analiz przeprowadzano
pozytywne oraz negatywne kontrole w celu wyeliminowania b³êdów zwi¹zanych z ewentualnymi zanieczyszczeniami odczynników u¿ytych do badañ lub uszkodzeniami matrycy. Po zakoñczeniu reakcji amplifikacji 5 µl
mieszaniny reakcyjnej mieszano z 5 µl buforu prowadz¹cego. Po denaturacji termicznej przez 5 min w 95oC, a nastêpnie inkubacji w lodzie prowadzono rozdzia³ w 12%
¿elu poliakrylamidowym w buforze TBE, a produkty rozdzia³u wybarwiano metod¹ srebrow¹ [8].
Analizê sekwencyjn¹ w preparatach wykazuj¹cych
mutacje przeprowadzono przy zastosowaniu automatycznego sekwenatora DNA ABI PRISM 377 i programu komputerowego DNA Sequencing Analysis Software v. 3.4.1.

Wyniki
Analiza mutacji w genie hMLH1 wykonana zosta³a
przy zastosowaniu techniki PCR-SSCP. Do analizy mutacji u¿yto starterów warunkuj¹cych amplifikacjê ca³ego
eksonu i przylegaj¹cych regionów na granicy ekson/intron. W przypadku eksonu 8 amplifikowano fragment
o d³ugoœci 146 pz, natomiast dla eksonu 14 zastosowano startery obejmuj¹ce 225 pz.
W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono
wystêpowanie mutacji wy³¹cznie w eksonie 8 genu
hMLH1 w 8% (3/35) przebadanych nowotworów piersi
kobiet. Wszystkie 3 preparaty ze zidentyfikowan¹ mutacj¹ w genie hMLH1 zosta³y sklasyfikowane na IIo wg
systemu Blooma. Przyk³adowy elektroferogram rozdzia³u produktów amplifikacji eksonu 8 przedstawia ryc. 1.
Analizy sekwencyjnej preparatów ze stwierdzon¹
mutacj¹ w eksonie 8 genu hMLH1 dokonano przy u¿yciu zestawu do automatycznego sekwencjonowania
ABI Ready Reaction Dye Terminator Cycle Sequencing
kit (Applied Biosystems).
W 2 badanych przypadkach wykazano w eksonie
8 substytucjê w kodonie 219 (ATC→GTC, Ile→Wal),
natomiast w jednym preparacie stwierdzono substytucjê w kodonie 226 (CGA→TGA; kodon terminacyjny).

Dyskusja
Niestabilnoœæ mikrosatelitarna (MIN) i mutacje genów mutatorowych (MLH1, MSH2, PMS1, PMS2) w nowotworach piersi s¹ nadal kwesti¹ kontrowersyjn¹ [9, 10]
Uzyskane przez nas wyniki badañ zbli¿one s¹ do
danych eksperymentalnych, które sugeruj¹, i¿ w sporadycznych rakach piersi mutacje genów MMR, w tym
tak¿e hMLH1 s¹ stosunkowo rzadkie i nie odgrywaj¹
znacz¹cej roli w procesie transformacji nowotworowej
tego narz¹du [11–14].
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Do odmiennych wniosków sk³aniaj¹ wyniki badañ
nad utrat¹ heterozygotycznoœci w genie hMLH1 w sporadycznych rakach piersi [15]. Zmiennoœæ ekspresji
hMLH1 zarówno na poziomie genu, jak i bia³ka oraz
istnienie mutacji w genie hMLH1, wykazano równie¿
w badaniach prowadzonych na liniach komórkowych
oraz rodzinnych nowotworach piersi kobiet [16–18].
Mutacje genu hMLH1 i hMLH2 przyczyniaj¹ siê do
wzrostu ryzyka zachorowania na nowotwory zwi¹zane
z HNPCC (ang. hereditary nonpolyposis colorectal
cancer) typu II, do których zaliczane s¹ nowotwory ¿o³¹dka, jelita grubego, miedniczek nerkowych, moczowodu, jajnika, a tak¿e b³ony œluzowej trzonu macicy
[19]. Prawdopodobieñstwo zachorowania na nowotwór endometrium na skutek mutacji genów MMR szacuje siê na 20% przed 50. i 60% przed 70. rokiem ¿ycia. Mutacje tych genów s¹ tak¿e zwi¹zane z procesem
transformacji nowotworowej jajnika. Na raka jajnika
zwi¹zanego z HNPCC choruje 12% kobiet przed 70.
rokiem ¿ycia. Udzia³ genu hMLH1 w kancerogenezie
zespo³u HNPCC II jest bezsporny, natomiast jego
zwi¹zek z rakiem piersi nie jest jednoznaczny [20, 21].

Wyniki badañ nad rakiem piersi zwi¹zanym z zespo³em HNPCC, które zosta³y przeprowadzone przy
zastosowaniu techniki PCR-SSCP oraz analizy sekwencyjnej, wskazuj¹ na wy¿sz¹ czêstoœæ wystêpowania mutacji w genie MHL1 ni¿ ma to miejsce w sporadycznych rakach tego narz¹du. Sugeruje siê, ¿e rak
piersi rozpatrywany mo¿e byæ jako integralny rak zespo³u HNPCC lub jako wynik dziedziczenia mutacji
w genach systemu MMR [22].
Opublikowane dot¹d badania nie pozwalaj¹ s¹dziæ,
i¿ gen hMLH1 mo¿e byæ rozpatrywany jako marker nowotworów piersi kobiet. Jednak z uwagi na bardzo ma³¹ liczbê przebadanych dotychczas przypadków, konieczne jest objêcie badaniami wiêkszej liczby pacjentek charakteryzuj¹cych siê tym samym typem nowotworu oraz stopniem jego zaawansowania.

Pracê wykonano w ramach grantu nr G-7 finansowanego z bud¿etu Gminy £ódŸ.

Summary
Purpose: In order to test the hypothesis that the hMLH1 gene is compromised in the
initiation and progression of breast cancer, we have investigated mutations of exon 8 and 14
using PCR-SSCP technique.
Material and methods: Paraffin-embedded tumour and peripheral venous blood of 35
patients with breast ductal carcinoma were studied. The single strand conformational
polymorphism (SSCP) analysis of the hMLH1 gene was performed by polymerase chain
reaction (PCR). PCR primers were prepared to amplify the full sequence of exons 8 and
14, and exon-intron borders. Samples with identified hMLH1 mutations were sequenced
using ABI Ready Reaction Dye Terminator Cycle Sequencing kit and the ABI Prism 377
sequencer.
Results and conclusions: hMLH1 gene mutations were found in 3/35 (8%) studied cases
of breast cancer. They were identified in exon 8. No mutations were detected in exon 14. Two
sequence variants were identified in hMLH1 gene. One, a ATC→GTC substitution in codon
219 (exon 8) changing isoleucine to valine. The other mutation detected in hMLH1 was
a CGA→TGA substitution in codon 226 (exon 8), creating a stop codon, predicted to
generate a truncated protein. hMLH1 gene defects involving exon 8 and 14 are extremely
rare events and thus seems not to be involved in sporadic breast cancer.
Key words: female breast cancer, hMLH1 gene, mutation analysis, PCR-SSCP,
automated DNA sequencing, ABI PRISM 377
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