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W komorkach kręgowcow znajdują się onkogeny
homologicznę z genami onc retrowirusów (onkogen-
ne wirusy typu RNA). Komórkowe geny onc sąnatu-
ralnymi genami, ktore biorą udziaŁw procesachrożni-
cowania (6), w przebiegu rozwoju embrionalnego ( 1 2),
w procesach regeneracji (9), a ich ekspresję w geno-
mie o sobników doj rzaĘ ch vłykazano, między innymi,
w aktywnie proliferujących komórkach i programo-
wanej śmierci komórki, czylt apoptozie (7), oraz w pro-
cesie rozwoju łozyska (8).

W komorkach nowotworowych aktywowane sąnie-
I<tórę z genów onc. Będąc naturalnym elementem geno-
mu EŃariota posiadają silne właściwości rakotwórcze
wynikające z umiejscowienia się genu onc w sąsiedz-
twie wiruso!\ych s ekwencj i promotorow y ch. Zakaże -
nie hodowli komórkowej lub zwterząt rekombinanta-
mi takich wirusów może prowadzić do zwiększonej
ekspresji białka onc i indukcji nowotworow (10).

Jednym znajwcześniej odkrytych onkogenow jest
gen c-myc, Gen c-myc człowieka, homologiczny do
v-myc wirusa mieloblastozy ptaków (MC29) (1), li-
czący 4053 par zasad, został zlokalizowany na chro-
mosomie 8 w regionie q24.

Ekspresję genu c-myc zaobserwowano w komórkach
dzielących się, gdzie wzrost aktyłvności transkrypcyj-
nej był związany z transformacją nowotworową.

Ekspresja genu c-myc jest pod ścisłąkontroląwielu
czynnikow, w tym równiez produktu genu przeciwno-
wotworowego Rb1 (4), protoonkogenu o-ABL (26),
czynnika NF - rcB czy bi ałka Yin-Yang- 1 . Mechanizmy
aktywujące transkrypcję genu c-myc mogąmieć istot-
nę znaczęnie w genezie powstawania nowotworów
wielu rodzajow tkanek: płuc, macicy (3), jelita (5),
gruczołu piersiowego, kości. W organizmach transge-
nicznych zwiększonej ekspresji genu c-myc towatzy-
szyła podwy ższona aktywność transkrypcyjna kilku
innych onkogenów, takich jak: Ha-RAS i MYB (27)
orazBCL-2 (2l), co w rezultacie prowadziło doprzy-
spieszenia rozwoju nowotworów. W komorkach nie
proliferujących poziom mRNA genu c-myc i białka
c-Myc jest prakĘcznte niewykrywalny (25).

Celem badań było wykazanie ekspresji protoonko-
genu c-myc w gruczolakoraku błony śluzowej macicy
oraz odniesienie jej poziomu do parametrów klinicz-
nych i histopatolo gtczny ch.



Materiał i metody

Endometriun nowotworowe pobierano od pacjentek
operowanych w Klinice Ginekologii Operacyjnej AM
w Lublinie i zamrażano w -70'C. Pokrojone na kriostacie
w temperaturze l8-20"C skrawki tkankowe o grubości
12-16 pm utrwalano przez I0 minut w zimnym roztworze
4%o paraformaldehydu.

Matrycą do syntezy sondy cRNA był fragment restryk-
cyjny PstI otrzymany w wyniku cięcia enzymem PstI DNA
genu c-MYC, obejmujący większą część sekwencji kodu-
jącej drugi ekson genu (ok. l kpz) i wklonowany w wektor
pGEM1 firmy Promega. Reakcję syntezy znakowanej son-
dy przeprowadzono metodą transkrypcji in vitro lżywa-
1ąc: 40 mM Tris HCl pH 7,9, 6 mM MgClr, 1 0 mM dithio-
treitolu, 2 mM spermidyny, 0,5 mM ATĘ 0,5 mM GTŁ
0,5 mM CTĘ 0,5 mMbio-11-UTP;2,5 jednostki SP6 RNA
Polimerazy. Inkubację mieszaniny reakcyjnej o objętości
50 pl przeprowadzano przez I godzinę w temperaturze
37"C. Reakcję przerywano pTzez umieszczenie próbki
w łażni lodowej. Ilość otrzymanej sondy sprawdzano me-
todą detekcji biotylowanych sond RNA z zastosowaniem
streptawidyny i fosfatazy alkalicznej sprzęzonej z biotyną.

Reakcję hybrydyzacji przeprowadzano przez I2 godzin
w 37"C w buforze o składzie: 50oń dejonizowany forma-
mid,4 x SSC, I0oń siarczan dekstranu, 400 ,p"glml nośni-
kowy DNA łososia i cRNA znakowanej nieradioaktywnie
sondy w ilości 100 nglml.

PreparaĘ po zakończenilhybry dyzacji z nieradioaktyw-
ną sondą płukano w warunkach wysokiej specyficzności.
Wstępnie płukanie przeprowadzano w temperaturze poko-
jowej, stosując l x SSC przez3 minuĘ a następnie płukano
w 0,2 x SSC buforze przez3) minut w temperaturze 52oC.

Preparaty tkankowe po etapie pfukania poddawano inku-
bacliz enzymem RN-aząA, stosowanąw stęzeniu 20 ylglml
w buforze z 2 x ssc przez I0 minut w temperaturze poko-
jowej i przez 3 minuty w PBS o temperaturze pokojowej.

Detekcję związanej w reakcji hybrydyzacji sondy wy-
krywano metodą detekcji biotylowanych sond RNA z za-
stosowaniem streptawidyny i fosfatazy a7kalicznej sprzę-
żonej z biotyną.

Następnie preparaty traktowano 80oń eta-
nolem przez 20 sek., pokrywano olejkiern
imersyjnym oraz przykrywano szkiełkiem
nakrywkowym i fotografowano pod mikro-
skopem lrrmy Olympus z przystawką foto-
graftczną.

Ocenę ilości mRNA c-myc wykrywanego
reakcją hybrydyzacji in situ w kazdym pre-
paracie mikroskopowym przeprowadzano na
losowo wybranych dwustu komórkach gru-
czołowych i dwustu komórkach podścieliska.
Intensywność reakcji określano w umownej
skali od 0 do +4.

O gólną oc enę prep a r atu przepr ow adzano
przyjmując wańość, którą wykazywało 30
lub więcej procent badanych komorek,

Dodatkowo oceniano re akcję barwną nad
jądrem komórkowym i cytoplazmą. Każdy
preparat był oceniany dwukrotnie (w powięk-
szeniach 500 x i 1000 x) w minimum pięciu

polach widzenia. Mikroskopowej oceny ekspresji genu
c-myc w badanych preparatach dokonywaĘ niezależnie
dwie osoby.

W opracowaniu statysty cznym otrzymany ch wyników
badań procentowej ilości komórek o określonym poziomie
ekspresji protoonkogenu c-myc z uwzględnieniem róznych
faz cykll miesiączkowego prawidłowej błony śluzowej
kob ieĘ stopnia zr óżnicow ania G 1 - G 3, klasyfi kacj i klini cz-
nej FIGO oraz głębokości naciekania mięśnia macicy. miej-
sca pochodzenia ekspresji dla tkanek nowotworowych i pra-
widłowych wyliczono podstawowe parametry: oceny wy-
ników, średnią arytm ety czną i odchylenie standardowe. D la
stworzonych grup wyników, uwz g1 ędniaj ących p owy ższy
podział w porównaniach zastosowano j edną z metod wnio-
skowania statystycznego opartą o testy nieparametryczne:
test Manna-Whitneya (porównanie dwóch grup) i test Kru-
skala-Wallisa (porównanie więcej niżtrzech grup). Istot-
nośc róznic stwierdzono przy poz1,omie p < 0,05.

Analizę staĘstyczną uzyskanych wyników przeprowa-
dzono przy użycill programu Statistica wersja 4.5, ftrny
StatSoft Inc.USA, w wersji pracującej pod kontrolą syste-
mu operacyjnego Windows 95 PL na komputerze IBM PC
Pentium-10.

Wynikii omówienie

Badania ekspresji genu c-myc przeprowadzono
w grupie 35 (n: 35) pacjentek operowanych w Klini-
ce Ginekologii Operacyjnej II Katedry Połoznictwa
i Chorób Kobiecych AM w Lublinie. Wiek pacjentek
wynosił od 39 do 73 lat. Materiał w przypadku pra-
widłowego endometriun stanowiło piętnaście pacjen-
tek, Siedem przypadków pochodziło z fazy wzrosto-
wej cyklu miesiączkowe go, natomiast z fazy wydziel-
niczej cyklu pochodziło osiem przypadków.

Dwadzieśc ia przypadków stanowiĘ pacj entki z roz-
poznaniem adenocąrcinoma endometriale, osiemprry-
padkow było dobrzę zrożnicowanych, a ich stopień
zróżnicowania wg klasyfikacji WHO wynosił G1.

Tab. 1. Odsetek komórek wykazujących ekspresję c-myc mR|lA (powyżej +1)
w preparatach tkankowych z prawidłowej i nowotworowej błony śluzowej
macicy u kobiet

praw idłowa

. faza proliletacyina

. laza wydzielnicza

Nowotworowa

. stopień G1

. stopień G2

r stopień G3 w9 WH0

Nowotwory naciekaiące < 1ź

Nowotwory naciekające > 1/2 wg FlG0

Nowolwory stopień l

Nowotwory stopień ll i lll



W ośmiu przypadkach stwierdzono stopiefi nóżnicowa-
niaG2, cztery przypadki byĘ słabo zróżnicowane G3.

U piętnastu pacjentek wykazano głębokie nacieka-
nie mięśnia macicy, podawane w opisie histopatolo-
gicznym jakoprzekraczające I12 jego grubości. Upię-
ciu pacjentek głębokość naciekania myometrium wy-
nosiła poniżej Il2 jego grubości. W 16 przypadkach
stwierdzono I stopień zaawansowania klinicznego wg
FIGO. Stopień II stwierdzono u dwóchpacjentek, sto-
pień III równiez posiadały dwie pacjentki. W ocenie
ogolnej ekspresja genu c-myc w rakach gruczołowych
byŁawyrażnie podwyzszona w porównaniu z prawid-
łowym endo m etrium, D oty czy to zwŁaszcza komórek
gruczołowych i nowotworów nisko zr ożnicow any ch
(stopień zróżntcowania G3) (ab. 1).

W tabeli 1 przedstawiono poziom mRNA c-myc
w komórkach podścieliska i komorkach gruczołowych
błony śluzowej macicy z analizowanych przypadków
gruczolakoraka, Wyniki przedstawiono w procentach
komórek wykazających różny stopień ekspresji tego
genu (od 0 do +4). Zliczęnialiczby komórek poszczę-
gólnych poziomów ekspresji wykonywano odrębnie
dla obszaru jąder i cytoplazmy. Wyniki te byĘ podsta-
wą dalszej analtzy statystycznej.

Porównanie ekspresji genu c-myc w komórkach pra-
widłowego endom etrium z komórkami tkanki nowo-
tworowej przedstawiająryc. 1 i 2. W komórkach pod-
ścieliska równiez w przypadku tkanki nowotworowej
przeważaĘ komórki nie wykazujące ekspresji genu
c-myc lub wykazujące ekspresj ębardzo słabą. Dla gru-
czolakoraka komórki silnie wyznakowane stanowiĘ
33,4Yo (sygnał pochodzący z jądra komorkowego)
i2I,60ń (sygnał pochodzący z cytoplazmy), podczas
gdy wartości te dla prawidłowego endometrium wy-
kazywały odpowiednio 18% i 13,60ń. Dane te sązna-
mienne staĘstycznie (p < 0,01). W komorkach gru-
czołowych gruczolako r aka pr zew ńaj ązdecydowanie
komórki bardzo silnie wyznakowane (ponad 3+). Sta-
nowią one 42,J5%o (sygnał pochodzenia jądrowego)
i 32,5 50ń (sygnał cytoplazmaty czny). Odpowiednie
wartości dla endometrium prawidłowego wynosiły
19% i I6,5Yo. Roznice te są statystycznie znamienne
(p < 0,02). W tabeli I zostaĘ przedstawione wyniki
średnie procentów komórek wykanljących ilość c-myc
mRNA (powyżej +1) w preparatach zbłony śluzowej
macicy prawidłowej i nowotworowej z rozbiciem na
komorki podścieliska i komorki gruczołowe . Zprzed-
stawionych danych wynika, żęlIośómRNA c-myc jest
znacznię większa w komórkach gruczołowych niż
w komórkach podścieliska we wszystkich badanych
grupach. W endometrium nowotworowym ekspresja
genu c-myc jestznacznie podwyzszonaw stosunku do
prawidłowej błony śluzowej, dotyczy to zarówno ko-
mórek podścieliska, jak i komórek gruczołowych.
RówniezwĘmprrypadkuprzewńalokalizacjaw jąd-
rze komórkowym zarówno w komórkach gruczoło-
wych, jak i w komórkach podścieliska. W mało za-
awansowanych przypadkach nowotworów (stopień G 1,
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Ryc. l. Porównanie ekspresji protoonkogenu c-MYC w ko-
mórkach podście|iska prawidłowego endometrium z podście-
liskiem nowotworowym
Objaśnienia: JKKPPE - jądro komórkowe komórek podścieliska
prawidłowego endometriun; JKKPADCA jądro komórkowe
komórek podścieliska gruczolakoraka endometrium; CWPE
cytoplazma komórek podścieliska prawidłowego endometrium;
CKPADCA - cytoplazma komórek podścieliska gruczolakoraka
endometrium

Ryc. 2. Porównanie ekspresji protoonkogenu c-myc w komór-
kach gruczołowych prawidłowego endometrium z endome-
trium nowotworowym
Objaśnienia: JKKGPE jądro komórkowe kornórek gruczoło-
wych prawidłowego endometrium; JKKGADCA -jądro komór-
kowe komórek gruczołowych gruczolakoraka endometrium;
CKGPE - cytoplazma komórek gntczołowych prawidłowego
endometrium; CKGADCA - cytoplazma komorek gruczołowych
gruczolakoraka en d o m e t r ium

brak naciekania, Io zaawansowania klinicznego) eks-
presja genu c-myc jest porównnvalna z zaobserwo-
wanąw prawidłowej błonie śluzowej macicy, zwłasz-
cza z w artoś ciami średnich oznaczeń dla j ąder komór-
kowych fazy proliferacyjnej lub cytoplazmy fazy se-
kre cyj nej . W przyp adkach zaaw ans owanych ekspre s -
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ja genu c-myc jest vqlrażniepodwyzszona w stosunku
do normy. D oĘ czy to zwŁaszcza nowotworów stopnia
zr ożntcow ani a G3 oraz stopni zaawansowania klinicz-
nego guzall i III,

Wkomorkach gruczołowych nowotworów o niskim
stopniu zróżnicowania (G3) podwyzszenie to wynosi
188,3% (1ądra komórkowe) i I23,3oń (cytoplazma).
W komorkach podścieliska wartości te sąjeszcze więk-
sze i wynoszą245,2oń dla jąder komórkowych
i 27 I,3Yo dla cytoplazmy, Wynika to prawdopo dobnie
ze zwiększonej liczby komorek nowotworowych
w podścielisku.

W naszych badaniach obserwowaliśmy ogólne pod-
wyższenie ekspresji genu c-myc zarówno w komór-
kach podścieliska, jak i w komórkach gruczołowych
tkanek nowotworowych. (ryc. 1, ryc. 2 i tab. 1), Pod-
wyższenie to dla komórek podścieliska wykazujących
ekspresję genu c-myc na poziomie +3 i +4 wynosiło
1 ,85 razy dla sygnału pochodząc ego z jąder komórko-
!\rych t I,59 raąl dla sygnału pochodzące go z cytoplaz-
my. W prze|iczeniu na liczbę komórek podścieliska
wykazujących obecność mRNA c-myc ekspresja
w tkance nowotworowej była podwyższona w tym
samym stopniu (tab. 1). Podwyższenie liczby komó-
rek gruc zołowych wrykazujących s i lną ekspre sj ę genu
c-myc w stosunku doprawidłowego endometrium osią-
gało wartość 2,25 razy d|a sygnału pochodzącego
z jądra i 2 razy dla sygnału pochodząc ego z cytoplaz-
my. Równi eż ltczba komórek gruczołowych wykazu-
j ących j akiko lwi ek sygnał hybry dy zacji była w nowo -

tworach znacznię podwyższona (1,6 razy dla sygnału
z jąder komórkowych i 1,35 razy dla sygnału zcyto-
plazmy) (tab. 1).

Zwiększonąekspresję genu c-myc opisano w rakach
jądra (20), woreczka żółciowego (23), piersi, szyjki
macicy (l8 ,19), trzonu macicy (2,3,I8). Sato i wsp.
(18) oceniali tkankę raka endometrium u l0 kobiet
i stwierdzili zwiększoną ekspresję genu c-myc we
w s zy s tki ch b adanych pr zy p adkach, pr zy c zy m wy r aż -

nie większa ekspresja do\lczyła komórek nabłonka
nowotworowego w porównaniu z podścieliskiem.
Wspomniana grupa autorów w odróznieniu od naszych
badań obserwowaŁa takżę immunohistochemicznie
wysoką ekspresję białka c-Myc we wszystkich bada-
nych przypadkach oraz stwierdziła zgodność pomię-
dzy vrynikami uzyskanymi drogąhybrydyzacji in situ
z mRNA c-Myc a badaniami białka c-Myc idenĘfiko-
wane go immunohistochemicznie. Należy zauw aży ć,
że podwyzszen|ęzawartości mRNA lub białka c-Myc
w komórkach nowotworowych nie musi byclważane
za atryblft tych komorek, ale możę wynikać z ich
zwiększonej aktywności proliferacyjnej. Wynika to,
między innymi, zbadańKaczmarka i wsp. (5), oce-
niających ekspresję genu c-myc w komórkach raka
jelita grubego w odniesieniu do ekspresjtmarkerafazy
S cyklu komórkow ego. Przy czyną zwiększenia ilości
mRNA c-myc w komórkach nowotworowych może
być zarowno amplifikacja genu c-myc, jak i jego pod-
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wyższona ekspresja. W naszych badaniach jednak nie
określaliśmy stopnia amplifikacji tego genu.

O dnie s ienie uzyskanych wyników oznaczeń p ozio -
mu mRNA c-myc w komórkach z różnych grup gru-
czolakoraka do badań przeprowadzonych w innych
ośrodkach jest trudne z powodu małej llczby donie-
sień odnoszących się do tego zagadnienia. Większość
autorów określała jedynie zawartość białkowego pro-
duktu genu c-myc, co niekiedy możewykazywaó brak
korelacji z aktualnym poziomem mRNA, między in-
nymi z powodu różnej stabilności mRNA i białka
w skrawkach parafinowych.

Sato i wsp. (19) stwierdzili dużązgodności pozio-
mów mRNA c-myc i białka c-Myc w przypadkach ra-
kow endometrium. Atiorzy ci oceniali ekspresję genu
c-myc w zależności od stopnia zróżnicowania oraz
stopnia zaawansowania klinicznego. Autorom nie uda-
ło się wykazać znaczących korelacji pomiędzy eks-
presj ą genu c-myc i parametrami klinicznymi czy prog-
nostycznymi, aczkolwiek zwiększoną ekspresję
mRNA c-myc obserwowali w dwoch przypadkach.
Pierwszy znich posiadał stopień zróżnicowania G3,
drugi - G2. Wyżej wymienieni badaczę j apońscy nie
odnosili swoich obserwacji do głębokości naciekania
my o m et r ium . O dnotowali natomiast występ owan i e

duzego tła w preparatach zhybrydyzacji in situ spo-
wodowane uzyciem izotopu siarki S35 do znakowania
sondy molekularnej, co, byc może, wpĘnęło na ich
interpretację wyników, podczas gdy w naszych bada-
niach użyto sondy cRNA znakowanej bio-11-UTP.
Wspomnienibadacze japońscy odnieśli wyniki do głę-
bokości naciekania w innej swojej publikacji oceniali
ekspresję genów c-MYC, EGFR, o-ERB-B2 w raku
endometrium i raku szyjki macicy metodami immu-
nohistochemicznymi, obserwowali zwiększoną ilość
białka c-Myc w 23 przypadkach raka endometrium
(19). Nie udało się wykazac znaczącej korelacji po-
między parametrami, takimi jak: głębokość nacieka-
nia tkanek a poziomem ekspresji białka c-Myc, Sato,
Ito i wsp. (18) badali immunohistochemicznie lokali-
zacjęjądrową i cytoplazmatycznąbiałka c-myc w ko-
mo rkach n o w o tworo wyc h. P r zew ażała |okaltzacj a
jądrowa, ale nie jest pewne, czy odnosi się to do ko-
mórek gruczołowych, czy do komórek podścieliska.
W naszych doświadczeniach, w ośmiu przypadkach
na20 badanych, gdzie stwierdzono sygnał pochodzą-
cy zarówno z jądra, jak i z cytoplazmy występowało
głębokie naciekanie myometrium. Monk i wsp. (13)
badając ekspresję i amplifikację genu c-myc w sto-
sunku do oceny histopatologicznej raka trzonu na
materiale stanowiącym37 przypadkow, z których 10
było dobrz ę zróżnicowanych, 18 - średnio i 6 - słabo,
w 23 przypadkach stwierdzili naciekanie myometrium
na obszarze mniej ntż ll3 jego grubości, podczas gdy
pozostałe 14 przypadków cechowało głębokie nacie-
kanie myometrium. Amplifikację genu c-myc uyka-
zywało ponadto I0 przypadków, cztery przypadkt
z amplifikowanym genem wykazywaĘ głębokie na-
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ciekanie myometrium, jednakże tylko 2 znich cecho-
wała zwiększona ekspresja genu c-myc. W przedsta-
wionej powyżej pracybadaniom ekspresji genu c-myc
metodą Northem-blot poddano jednak tylko 17 przy-
padkow, natomiast w 20 na 37 badanych ekspresja nie
była badana.

Ambros (2) stwierdziłw 3 na 18 badanychprzypad-
ków zwiększonąilość produktu genu c-myc orazobec-
ność tego białkawjądrze komórkolvym i cfioplazmie.
Jednocześnie autor stwierdził głęboką inw azję mięś -
niówki i naczyń w badanych nowotworach. Należy
podkreślić, żę autor oceniał ilość białka w komórkach,
a nie ekspresję genu na poziomie mRNA. Bai i wsp.
(3) zbadali immunohistochemicznie tkanki prawidło-
wego endometrium (lI z fazy proliferacyjnej oraz II
z fazy sekrecyjnej cyklu), 43 próbki endometrium Toz-
ro stowe go t 2 6 tkanek raka trzonu maci cy. Immuno l o -

kalizacja białka c-Myc była w jądrze komórek gruczo-
łowych w fazię proliferacyjnej cyklu miesiączkowe-
go, natomiast w fazie sekrecyjnej występowała głów-
nie w cytoplazmie. Autorzy obserwowali lokalizację
białka c-Myc w komórce, które było zbliżone do
stwierdzanych w moich badaniach lokalizacji mRNA
oraz do wyników Odoma i wsp, (15) badających eks-
presjębiałka c-Myc w cyklu miesiączkowym. W świet-
le badań ekspresji genu c-Myc interesujące wydają się
badania nad mechanizmem estrogenozalezności gru-
czolakorak a endometrium. Wobec braku bezpośred-
niej regulacji genu c-myc poprzęz sekwencje ERE (11)
wydaje się, ze jego aktywacja odbywa sięprzezprze-
kazniki drugiego obiegu (ak TNF alfa), co mogĘby
potwierdzać badania Tabibzadeha (22). Według tego
autora, poziom TNF alfa jest wyraznie podwyższony
w fazie luteinowej cyklu w stosunku do fazy prolife-
racyjnej, Tabibzadeh (22) twierdzi ponadto, że ilośó
tej cytokiny hamuje proliferację i ma wpĘw na induk-
cję apoptozy w komórkach błony śluzowej.

W mało zaawansowanych nowotworach endome-
trium ekspresja genu c-myc jest nieznacznie podwyz-
szona w stosunku do obserwowanej w prawidłowym
endometrium. W zaawansowanych nowotwora ch en-
dometrium (stopień zróżntcowania G3 i stopień za-
awansowaniaklinicznego II i III) ekspresja genu c-myc
jest wyraznie podwyzszonaw stosunku do normy, do-
tyczy to zwłaszcza komórek podścieliska tych nowo-
tworów.
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