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ÚVOD
Karcinóm prostaty (KP) je po karcinóme pľúc druhým najčastejšie sa vyskytujúcim nádorovým ochorením u mužov. Výskyt KP a úmrtnosť na celom svete je v korelácii s rastúcim vekom. Rizikovými
faktormi KP sú vek, životný štýl, genetická predispozícia a environmentálne faktory. Zmeny v regulácii bunkového cyklu sú úzko prepojené s tumorigenézou, preto genetické varianty v génoch
kontrolujúcich bunkový cyklus, sú dobrými kandidátmi na posúdenie ich vzťahu ku vzniku KP. Bunkový cyklus je regulovaný viacerými signálnymi dráhami pre zabezpečenie prechodu bunky
jednotlivými fázami. Regulácia tohto procesu vyžaduje environmentálne stimuly, ktoré vedú k aktivácií cyklín-dependentných kináz (CDK). CDK sú aktivované pomocou cyklínov, s ktorými vytvárajú
komplexy. Komplex cyklín E/CDK2 zohráva dôležitú úlohu v bunkovnom cykle pri riadení prechodu medzi fázami G1 – S. Za fyziologických podmienok je aktivita komplexu cyklín E/CDK2 spojená s
replikáciou DNA. Zvýšená expresia cyklínu E počas S alebo G2 fázy môže ovplyvniť duplikáciu centrozómov a tiež replikačný cyklus DNA

MATERIÁL A METÓDY
Klinický súbor: Študovanú populáciu tvorilo 400 mužov, z toho 200 pacientov s diagnostikovaným KP a 200 zdravých jedincov, ktorí boli diagnostikovaní na Urologickej klinike JLF a UNM v
Martine.
Metódy: DNA bola izolovaná z periférnej krvi pomocu izolačného kitu od firmy Promega (USA) použitím bunkového lyzačného roztoku, jadrového lyzačného roztoku, proteíny zrážajúceho roztoku s
následnou precipitáciou etanolom. Inzerčno/delečný polymorfizmus CCNE1 (rs72010703 4-bp I/D) bol genotypovaný pomocou metódy alelovo-špecifickej polymerázovej reťazovej reakcie. Ako
vnútornú kontrolu sme použili β-globín. PCR reakčná zmes v objeme 25 μl obsahovala 25 μM CCNE1 primerov, 10 μM primeru β-globínu, HOT FIREPol DNA polymerázu 5 U/μl (Solis Biodyne,
USA), 5x Blend Master Mix Buffer a H2O. Program PCR pozostával z krokov: počiatočná denaturácia pri 95°C (5 minút), následne opakovanie 30 cyklov amplifikácie 30 s pri 95°C, 30 s pri 61°C,
30s pri 72°C a záverečná elongácia 10 min pri 72°C.Produkty PCR reakcie boli separované na 3% agarózovom géli s etídiumbromidom. Štatistika: Na porovnanie frekvencií výskytu genotypov a
alel u pacientov s KP a zdravých jedincov sme použili chí-kvadrátový test. Za štatisticky významné považujeme tie rozdiely v proporciách, pre ktoré boli hodnoty p menšie ako 0,05.

VÝSLEDKY
Inzercia

Výskyt jednotlivých genotypov v kontrolnej skupine a u pacientov s KP

Kontrolná skupina Pacienti
Genotyp
OR
N (%)
N (%)
I
4 (2)
6 (3)
1,00 (ref.)
D
16 (8)
34 (17) 1,42 (0,35-5,72)
ID
180 (90)
160 (80) 0,59 (0,16-2,13)

V prípade inzercie
produkt s veľkosťou
202 bp. V prípade
β-globínu bol
prítomný produkt s
veľkosťou 268 bp

p
0,63
0,42

Základné charakteristiky kontrolnej skupiny a pacientov
Inzercia-Delécia

Pri delécii vznikal
produkt s veľkosťou
287 a 128 bp

Kontrolná skupina
Pacienti
Priemer ± SEM Priemer ± SEM
Vek (roky)
65 ± 0,59
65 ± 0,50
PSA (ng/ml)
3,8 ± 1,83
14 ± 1,67
Gleasonovo skóre
7 ± 0,09

p
> 0,05
< 0,05
-

Vzťah medzi CCNE1 I/D variantom a hladinami sérového PSA a Gleasonovým skóre

Delécia

V prítomnosti I/D
produkty s veľkosťou
202 a 128 bp

< 10ng/ml
≥ 10ng/ml
OR (95% CI)
p
<7
≥7
OR (95% CI)
p

CCNE1 I/D
I (%)
D (%)
ID (%)
Sérové PSA
3 (3,2)
7 (7,5)
83 (89,3)
2 (3,4)
13 (22)
44 (74,6)
1,00 (ref.) 2,79 (0,37-20,82) 0,79 (0,12-4,94)

0,32
0,81
Gleasonovo skóre
1 (3,8)
5 (19,2)
20 (77)
4 (3,4)
30 (25,2)
85 (71,4)
1,00 (ref.) 1,5 (0,14-16,32) 1,06 (0,11-10,03)

0,74
0,96

ZÁVER
Na základe získaných výsledkov z nami študovanej populácie môžeme zhodnotiť, že prítomnosť D variantu zvyšuje riziko vzniku KP a to najmä u pacientov s
hodnotami sérového PSA ≥ 10 ng/ml a GS ≥ 7. Naopak, u pacientov s ID variantom s hladinami sérového PSA ≥ 10 ng/ml sme pozorovali znížené riziko vzniku KP.
Preto predpokladáme, že štúdium génov podieľajúcich sa na správnom fungovaní bunkového cyklu aj ich polymorfizmov má význam pre diagnostiku a cielenú
liečbu pacientov s KP.
Táto práca bola podporená projektom VEGA č. 1/0172/18, VEGA č. 1/0271/19 a GUK č.16/2021

