
Streszczenie

W literaturze przedmiotu, obecne są wyniki tylko nielicznych doniesień nauko-

wych, w których poddano immunohistochemicznej ocenie znaczenie aktywności

proliferacyjnej w mięsakorakach narządu rodnego kobiety.

Celemniniejszej pracy była immunohistochemiczna ocenawybranychmar-

kerówproliferacji (Ki-67, PCNA,MCM3 i topoizomeraza IIα)w30mięsakorakach

trzonu macicy, poddając oddzielnie analizę proliferacji w komponencie rakowym

i mięsakowym guza. Uzyskane wyniki odnoszono do klinicznych oraz anatomo-

patologicznych wykładników zaawansowania procesu nowotworowego. Wyko-

nano także analizę korelacji ekspresji markerów w obu komponentach guza.

Badaniompoddano skrawki parafinowemięsakoraków trzonumacicy, uzy-

skane od 30 chorych leczonych operacyjnie w latach 2006–2018. Początkowo, ze-

brana grupa składała się z 34 przypadków, jednakżew trakcie prowadzonej szcze-

gółowej analizy oraz powtórnego badania histopatologicznego, przeprowadzo-

nego przez dr n. med. Dorotę Lewkowicz z Katedry i Zakładu Patomorfologii

Klinicznej, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (Kierownik Katedry i Zakładu:

prof. dr hab. n. med. Justyna Szumiło), w 4 przypadkach nie udało się uzyskać

wystarczającej ilości materiału do przeprowadzenia wszystkich eksperymentów.

Średni wiek badanej grupy wyniósł 67 lat (przedział wiekowy od 42 do 84 lat,

mediana 68 lat). Przed zabiegiem operacyjnym, żadna z pacjentek nie otrzyma-

ła chemioterapii, radioterapii ani leczenia hormonalnego. Materiał pooperacyjny

był oceniany tylko w jednym miejscu (Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicz-

nej, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie), przez wykwalifikowanych lekarzy
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anatomopatologów. Rozpoznanie anatomopatologiczne tkanek nowotworowych

opierało się na klasyfikacji WHO. Zaawansowanie kliniczne ustalano w zgodzie

ze zmodyfikowaną klasyfikacją FIGO z roku 2009 odnoszącą się do raków błony

śluzowej trzonu macicy.

Materiał uzyskany w trakcie zabiegu operacyjnego umieszczano natych-

miast w 10% zbuforowanej formalinie (pH 7,4) i transportowano do laborato-

rium, gdzie formowano bloczki parafinowe według standardowej procedury. Na-

stępnie bloczki parafinowe (przechowywane w temperaturze pokojowej) krojo-

no na skrawki o grubości 3 µm, które w dalszej kolejności nakładano na szkiełka

silanizowane (SIGMA, Wielka Brytania) przeznaczone do badań immunohisto-

chemicznych. Skrawki inkubowano w temperaturze 58 ◦C, w celu trwałego przy-

twierdzenia materiału do szkiełka. Skrawki oglądała pod mikroskopem świetl-

nym, po wybarwieniu hematoksyliną i eozyną, dr n. med. Dorota Lewkowicz,

zaś do oznaczeń immunohistochemicznych wybrano te preparaty, w których po-

twierdzono obecność obu komponent MMMT trzonu macicy.

Zastosowana metoda immunohistochemiczna barwienia skrawków parafi-

nowych opierała się na procedurze firmy DAKO (North America Inc., CA, USA).

Wskrócie, po nocnej inkubacjiw temperaturze 58 ◦C, szkiełka umieszczanowapa-

racie firmy DAKO-PTLink, Pre-Treatment Module for Tissue Specimens (numer

katalogowy PT101), ogrzewając je przez 20 minut w temperaturze 97 ◦C w bufo-

rze odmaskowującym (DAKO, North America Inc., CA, USA). Zastosowano ni-

skie pH dla przeciwciał Ki-67, PCNA oraz topoizomeraza IIα oraz wysokie pH

dla przeciwciała MCM3. Po wypłukaniu skrawków w buforze płuczącym, ak-

tywność endogennej peroksydazy blokowano 3% roztworem nadtlenku wodoru

przez 5 minut w temperaturze pokojowej. Po każdym etapie, skrawki płukano

trzykrotnie w buforze płuczącym firmy DAKO (North America Inc., CA, USA)

przez 5 minut. Następnie, preparaty inkubowano z przeciwciałami pierwotnymi

przez 30 minut w temperaturze pokojowej.
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Do wykrycia kompleksu przeciwciało pierwotne/antygen zastosowano

zestaw firmy Dako REALTM EnVisionTM/HRT. Barwny produkt reakcji uzyska-

no stosując przez 5 minut w temperaturze pokojowej chromogen z zestawu –

DAB (3,3”-cztero-chlorowodorek di-aminobenzydyny). Po zakończonej reakcji,

skrawki przenoszono do wody destylowanej, następnie barwiono je hematoksy-

liną Mayer’a.

Wybarwione skrawki przeprowadzano przez roztwory alkoholowe, ksyle-

ny i nakrywano szkiełkiem nakrywkowym. Wybarwione szkiełka przechowywa-

no w temperaturze pokojowej.

Zastosowano następujące przeciwciała pierwotne (DAKO, Glostrup, Da-

nia): monoklonalne mysie anty-ludzkie przeciwciało skierowane przeciwko biał-

ku Ki-67, klon MIB-1; monoklonalne mysie anty-ludzkie przeciwciało skiero-

wane przeciwko białku PCNA, klon PC10; monoklonalne mysie anty-ludzkie

przeciwciało skierowane przeciwko białku MCM3, klon 101; monoklonalne my-

sie anty-ludzkie przeciwciało skierowane przeciwko białku topoizomerazie IIα,

klon Ki-S1.

Poziom jądrowej ekspresji Ki-67 oceniano w „%” pozytywnie wybarwio-

nych komórek guza w odniesieniu do ogólnej liczby badanych komórek. Biorąc

pod uwagę heterogeniczność odczynu, wybieranomiejsca z największą liczbą po-

zytywnie wybarwionych komórek. Wynik uważano za dodatni, jeżeli  30% ko-

mórek wybarwiło się pozytywnie z klonem MIB-1.

Ekspresje markerów proliferacji, PCNA, MCM3 oraz topoizomerazy IIα,

miały charakter jądrowy. Oceniano procent pozytywnie wybarwionych komórek

w oglądanym preparacie w odniesieniu do ogólnej liczby komórek guza; wynik

podanow%.W przypadku odczynów heterogennych, procent komórek wykazu-

jących reakcję barwną analizowano w miejscach preparatu o największym odset-

ku komórek wykazujących pozytywny odczyn jądrowy.Wynik ekspresji markera

proliferacji PCNA uważano za dodatni, jeżeli 90% komórek było pozytywnych.

Wynik uważano za dodatni, jeżeli  25% komórek wybarwiło się przeciwciałem
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skierowanymprzeciwkoMCM3.Wynik ekspresji markera proliferacji topoizome-

razy IIα uważano za dodatni, jeżeli  5% komórek było pozytywnych.

Normalność rozkładu zmiennych ilościowych oceniano testami Kołmogo-

rowa-Smirnowa i Shapiro-Wilka. Wiek pacjentek (lata) wykazywał rozkład nor-

malny, podczas gdy rozkład zmiennych – Ki-67 (%), PCNA (%),MCM3 (%), oraz

topoizomeraza IIα (%) – odbiegał od rozkładu normalnego. Zależności pomiędzy

stopniem ekspresji przeciwciał a kliniczno-anatomopatologicznymi wykładnika-

mi zaawansowania nowotworu analizowano testami: χ2-Pearsona i dokładnym

testem Fishera. Korelację pomiędzy zmiennymi ilościowymi badano testem kore-

lacji rang Spearmana. Obliczenia statystyczne wykonano przy zastosowaniu pro-

gramu Statistica 9.0 (StatSoft Inc., Tulsa, OK, USA), zaś za statystycznie istotny

poziom przyjęto wartość p < 0,05.

W 30 badanychMMMT trzonumacicy, ekspresję Ki-67wykryto w 20 (67%)

i 16 (53%) przypadkach, odpowiednio w komponencie rakowym i mięsakowym

guza.

Stwierdzono istotność statystyczną porównując ekspresję Ki-67 ze stopniem

zaawansowania klinicznego FIGO (p = 0,025) oraz ze stopniem histologicznego

zróżnicowania części rakowej guza (G1 vs G2–G3, p = 0,031). Jednakże porów-

nując oddzielnie stopnie G1, G2 i G3, odnotowano tylko trend (p = 0,057). Nie

wykryto statystycznie istotnej zależności pomiędzy ekspresją markera a wiekiem

pacjentek (przedział: do 50 lat, pomiędzy 50 a 60 lat, oraz powyżej 60 lat; wiek

do 60 lat i powyżej 60 lat), rodzajem histologicznym nowotworu (homologiczny

czy heterologiczny), głębokością naciekania mięśnia macicy, LVSI, zajęciem przez

nowotwór jajowodu, czy przerzutami nowotworowymi.

Wkomponenciemięsakowym, nie odnotowano zależności statystycznej po-

równując poziom ekspresję Ki-67 z kliniczno-anatomopatologicznymi wykładni-

kami zaawansowania procesu nowotworowego. Ekspresję PCNA wykryto w 18

(60%) i 16 (53%)MMMT trzonu macicy, odpowiednio w komponencie rakowym

i mięsakowym guza. Stwierdzono istotność statystyczną porównując ekspresję
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PCNA w części rakowej w odniesieniu do zajęcia sieci większej przez nowotwór

(p = 0,018). Warto podkreślić, iż we wszystkich 4 przypadkach z przerzutami

do sieci większej nie odnotowano ekspresji PCNA > 90% w guzie pierwotnym.

Nie stwierdzono istotności statystycznej porównując ekspresję PCNA w kompo-

nencie rakowym zwiekiem chorych, stopniami FIGO, typem homologicznym czy

heterologicznym nowotworu, stopniem zróżnicowania histologicznego guza, głę-

bokością naciekaniamięśniamacicy, LVSI, zajęciem przez nowotwór jajowodu czy

obecnością przerzutów nowotworowych.

W komponencie mięsakowym, nie stwierdzono istotności statystycznej po-

równując ekspresję PCNA z klinicznymi oraz anatomopatologicznymi wykładni-

kami zaawansowania guza.

W badanych 30 przypadkach MMMT trzonu macicy, ekspresję MCM3 od-

notowano w 19 (63%) i 11 (37%) guzach, odpowiednio w komponencie nabłon-

kowym i mezenchymalnym. Stwierdzono istotność statystyczną porównując eks-

presję MCM3 w komponencie rakowym ze stopniem FIGO oraz z nieobecnością

przerzutów nowotworowych do sieci większej. Stwierdzono trend porównując

ekspresję MCM3w komponencie rakowymwodniesieniu dowieku chorych (po-

dział na przedziały wiekowe do 50 lat, 50–60 lat i ponad 60 lat; p = 0,095). Nie

wykryto istotności statystycznej porównując ekspresję MCM3w komponencie ra-

kowym z typem homologicznym i heterologicznym nowotworu, stopniem zróż-

nicowania histologicznego guza, głębokością naciekaniamięśniamacicy, LVSI, za-

jęciem przez nowotwór jajowodu czy obecności przerzutów nowotworowych.

W komponencie mięsakowym, nie odnotowano zależności pomiędzy eks-

presją MCM3 a klinicznymi i anatomopatologicznymi wykładnikami zaawanso-

wania procesu nowotworowego.

Ekspresję topoizomerazy IIαwykryto w 17 (57%) i 13 (43%) przypadkach,

odpowiednio w komponencie rakowym i mięsakowym. Stwierdzono trend po-

równując ekspresję topoizomerazy IIα z głębokością naciekania mięśnia macicy

(p = 0,063), zaś odnotowano istotność statystyczną porównując ekspresję topo-
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izomerazy IIα, ale tylko w części rakowej, ze stopniem FIGO oraz z przerzutami

nowotworowymi do sieci większej (odpowiednio p = 0,049 i p = 0,026).

Nie wykryto istotności statystycznej porównując ekspresję topoizomerazy

IIα w komponencie rakowym z wiekiem pacjentek, typem homologicznym i he-

terologicznym nowotworu, stopniem zróżnicowania histologicznego guza, głębo-

kością naciekania mięśnia macicy, LVSI, zajęciem przez nowotwór jajowodu czy

obecnością przerzutów nowotworowych.

W komponencie mięsakowym, nie stwierdzono istotności statystycznej po-

równując ekspresję topoizomerazy IIα z wykładnikami zaawansowania procesu

nowotworowego.

Analizując ekspresję w komponencie rakowym, odnotowano korelację eks-

presji markerów: Ki-67 z topoizomerazą IIα, PCNA zMCM3 i topoizomerazą IIα.

Badając ekspresję w komponentach nabłonkowym oraz mezenchymalnym, od-

notowano korelację ekspresji PCNA (rak) z MCM3 (mięsak), MCM3 (kompo-

nent rakowy) z PCNA (komponent mięsakowy) oraz topoizomeraza IIα (rak)

z MCM3 (mięsak).

Oceniając ekspresję w komponencie mezenchymalnym, odnotowano ko-

relację pomiędzy wszystkimi badanymi markerami proliferacji, za wyjątkiem

MCM3 a topoizomerazą IIα. Na podstawie przeprowadzonych badań i uzyska-

nych wyników sformułowałem następujące wnioski:

1. Jądrowa ekspresja markerów proliferacji (Ki-67, MCM3 i topoizomeraza

IIα) jest powiązana z klinicznym stopniem zaawansowania w części rako-

wej MMMT trzonu macicy.

2. W komponencie mięsakowym MMMT trzonu macicy nie odnotowano za-

leżności statystycznej porównując poziomy ekspresji wybranych markerów

proliferacji z kliniczno-anatomopatologicznymi wykładnikami zaawanso-

wania procesu nowotworowego.

3. Stwierdzono trend porównując ekspresję MCM3 w części rakowej w odnie-

sieniu do wieku pacjentek z MMMT trzonu macicy.
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4. Jądrowe ekspresje PCNA, MCM3 oraz topoizomerazy IIα w części rakowej

guza wykazują związek z przerzutami nowotworowymi do sieci większej.

5. Istnieje korelacja pomiędzy wybranymi markerami proliferacji, szczególnie

w komponencie mięsakowym, MMMT trzonu macicy.
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