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Įvadas
Skrandžio vėžys užima ketvirtą vietą pagal naujai diagnozuotų piktybinių susirgimų atvejų pasaulyje ir sudaro
8% iš visų piktybinių navikų, nustatytų pirmą kartą [1].
Apie 70% naujų skrandžio vėžio atvejų diagnozuojama besivystančiose Rytų Azijos, Rytų ir Centrinės Europos bei
Pietų Amerikos šalyse. Daugelyje pasaulio šalių stebimas
labai nežymus sergamumo skrandžio vėžiu mažėjimas [2].
Tai dalinai siejama su šviežių šaldytų maisto produktų gausesniu vartojimu, vengiant sūdytų ar konservuotų maisto
produktų. Kitas labai svarbus veiksnys, įtakojantis sergamumo skrandžio vėžiu mažėjimą besivystančiose šalyse, yra Helicobacter pylori paplitimo sumažėjimas [3, 4].
2009 metų Lietuvos vėžio registro duomenimis, sergamumas skrandžio vėžiu buvo didžiausias tarp visų virškinimo
organų piktybinių navikų ir siekė 26,9 atvejus (32,8 vyrų
ir 21,7 moterų) 100000 gyventojų. Mirtingumas nuo šios

ligos taip pat išlieka didžiausias iš visų virškinimo organų
navikų – 20,5 (25,9 vyrų ir 15,8 moterų) 100000 gyventojų. Daugiau nei 50% skrandžio vėžio atvejų diagnozuojama vėlyvose ligos stadijose, kai radikalus gydymas jau
nėra galimas, o skrandžio vėžio sisteminė chemoterapija
tampa tik paliatyvine priemone.
Epigenetinės pažaidos navikiniuose audiniuose pripažintos vienu iš pagrindinių molekulinių mechanizmų
kancerogenezėje. Dezoksiribonukleininės rūgšties (DNR)
metilinimas labiausiai tyrinėjama epigenetikos šaka per
pastarąjį dešimtmetį, nes metilinimo pokyčiai audiniuose
yra pakankamai specifiniai navikinėms ligoms ir dėl savo
stabilumo yra palankūs tyrimams bei specifinių biožymenų paieškai. DNR metilinimas – tai kovalentinis poreplikacinis cheminis DNR modifikavimas, kurio metu metilo
grupė (-CH3) prijungiama prie citozino anglies molekulės
pirimidino žiedo 5 pozicijoje ir susidaro metilintas citozinas [5]. Žmonių ir žinduolių ląstelėse dažniausiai metilinamas citozinas esantis prieš guaniną, taip vadinamose
CpG salose. Nebūdingas CpG salų metilinimas geno promotoriaus srityje, dar vadinamas hipermetilinimu, lemia
genų raiškos slopinimą.
Piktybinių navikų atveju metilinimo pakitimai atsiranda ne tik kaip izoliuotas fenomenas navikiniuose audiniuose, bet pasireiškia kitose organų sistemose, įskaitant imuninę. Tai patvirtina tyrimai, kuriuose vertintas
metilinimas pasikartojančiose DNR sekose ir nustatytas
metilinimo pokyčių ryšys su piktybinių navikų rizika [6,
7]. Didėjantis susidomėjimas metilinimo pokyčiais leukocituose piktybinių susirgimų atveju yra svarbus ne tik
specifinių žymenų paieškai, bet ir siekiant suprasti sisteminius kancerogeninio proceso mechanizmus ir jų atsaką
į aplinkos veiksnius.
Darbo tikslas – nustatyti navikus slopinančių genų promotoriaus regiono metilinimo pokyčius periferinio kraujo leukocituose skrandžio vėžiu sergantiems pacientams.
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Santrauka
Skrandžio vėžys dažniausiai diagnozuojamas pažengusioje ligos stadijoje, dėl ko blogėja išgyvenamumas nuo šios ligos. Neinvazinės ankstyvos diagnostikos priemonės galėtų ženkliai pagerinti gydymo efektyvumą ir išgyvenamumo duomenis. Šiam
tikslui mes tyrėme periferinio kraujo leukocitus
pacientams, sergantiems skrandžio vėžiu, įvertinadami metilinimo pokyčius navikus slopinančiuose
genuose: CDKN2A/p16, RARBeta, TNFRSF10C,
APC, ACIN1, DAPK1, 3OST2, BCL2 ir CD44. Šis
tyrimas parodo, kad DNR metilinimo pokyčių nustatymas periferinio kraujo leukocituose ateityje galėtų tapti kaip neinvazinės skrandžio vėžio diagnostikos priemonė.
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Tyrimo medžiaga ir metodas
vienu nukleotidu ir metilinimo kiekybiniu įvertinimu jonų
Pacientams, kuriems 2007–2008 m. Lietuvos sveika- porų atvirkštinių fazių efektyviosos skysčių chromatografitos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikos (LSMU jos būdu. SIRPH metilinimo analizėje naudoti pradmenys,
KK) buvo diagnozuotas skrandžio vėžys ir atlikta skran- reakcijos sąlygos detaliai aprašyti ankščiau atliktame mūsų
džio rezekcija, sutikus dalyvauti tyrime, atlikti periferinio tyrime [9].
kraujo genetiniai tyrimai. Tyrime dalyvavo 24 skrandžio
Statistinė duomenų analizė. Statistinė duomenų analizė
vėžiu sergantys pacientai. Vėžio diagnozė visiems pacien- atlikta naudojantis SPSS v. 17.0.0 (Chicago, Illinois, JAV).
tams patvirtinta histologinio tyrimo metu. Prieš planuoja- Apskaičiuotos kintamųjų procentinės reikšmės, vidurkiai,
mą vėžio operacinį gydymą nei vienam pacientui nebuvo standartinis nuokrypis (SN). Kadangi kintamieji netenkitaikyta chemoterapija ar spindulinis gydymas bei abiejų no normalinio skirstinio prielaidų, skirtumams tarp dviejų
kombinacija.
nepriklausomų grupių nustatyti taikytas Mann-Whitney tesKontrolinę grupę sudarė pacientai, operuoti LSMU KK tas. Ryšys tarp dviejų kokybinių dydžių vertintas naudochirurgijos klinikoje dėl kirkšnies (n=12) ar pirminės pilvo jant chi kvadrato (χ2) kriterijų. Metilinimo lygmens įtaka
sienos išvaržų (n=8), tulžies akmenligės, be aktyvaus tul- atvejo-kontrolės būklei įvertinti naudota logistinė regresinė
žies pūslės uždegimo (n=29). Kontrolinės grupės pacientai analizė. Klaidos tikimybė p<0,05 laikyta ribine statistiniam
neturėjo kitos gretutinės patologijos. Tyrimui atlikti gautas reikšmingumui įvertinti.
Kauno regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto
leidimas BE-2-17.
Rezultatai
DNR mėginiai. Pacientams operacijos dieną, prieš atTiriamoji ir kontrolinė grupės pagal amžių ir lytį statisliekant chirurginius veiksmus, iš dilbio paviršinių venų tiškai reikšmingai nesiskyrė. Pacientų, sergančių skrandžio
buvo paimamas 4,5 ml periferinio kraujo bandinys. DNR vėžiu, amžiaus vidurkis 60,1 ± 11,9 metai , kontrolinės gruišskyrimas atliktas panaudojus komercinį rinkinį „Qiagen pės - 59,9 ± 14,8 metai (p=0,962). Tiriamąją grupę sudarė
DNeasy Blood & Tissue“ (Qiagen, Hilden, Vokietija).
30 moterų ir 19 vyrų, kontrolinę grupę – 11 moterų ir 13
Tiriamieji DNR regionai. Metilinimo tyrimui buvo vyrų (χ2=1,6 , df=1, p=0,213).
pasirinkta įvairiuose kancerogenezės mechanizmuoNavikus slopinančių genų promotoriaus regionuose
se - tokiuose kaip ląstelių dalijimosi ciklo reguliacijo- kiekybiniu būdu (%) metilinimas įvertintas viename CpG
je, citokinų signalo perdavime, ląstelių komunikaci- dinukleotide APC, Bcl-2, DAPK1, TNFRSF10C, CD44 gejoje, apoptozėje dalyvaujantys
genai bei kurie yra priskiriami 1 lentelė. Periferinio kraujo leukocitų DNR metilinimo įvertinimas. p* reikšmė – Mannnavikus slopinančių genų gru- Whitney testas; SN – standartinis nuokrypis
pei: CKN2A/p16, APC, 3OST2,
Kontrolinė grupė
Skrandžio vėžys
DAPK1, ACIN1, Bcl-2, CD44,
Tiriamasis
CpG
(n=49)
(n=24)
p* reikšmė
RARBeta, TNFRSF10C [8].
regionas
pozicija
Vidurkis
SN
Vidurkis
SN
DNR modifikavimas natrio bisulfitu, metilinimui specifinė poliSN-1
5,14
1,02
5,23
1,34
0,38
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24,24
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nuose ir po du CpG dinukleotidus CDKNA2/p16, 3OST2,
ACIN1 and RARBeta genuose. Gauti tiriamosios grupės
metilinimo rezultatai palyginti su kontrolinės grupės metilinimo rezultatais (1 lentelė).
Gautuose rezultatuose matyti, jog šešiuose (APC,
DAPK-1, ACIN-1, Bcl-2, CD44, TNFRSF10C) iš devynių
tirtų genų promotorių regionų metilinimo reikšmės buvo
neženkliai, tačiau statistiškai reikšmingai didesnės skrandžio vėžiu sergančių pacientų grupėje. Pažymėtina, jog
ACIN1 geno promotoriaus regione buvo tirti du CpG dinukleotidai, tačiau viename iš jų (SN-3) metilinimo reikšmės
reikšmingai nesiskyrė.
Toliau atlikome logistinę regresinę analizę, įvertinant
aukščiau aprašytų pokyčių sąsajas su skrandžio vėžiu.
Šiam tikslui kontrolinės grupės metilinimo reikšmės buvo
suskirstytos į tris grupes – terciles. Tokiu būdu buvo sudaryti trys santykinio metilinimo lygmenys (aukštas, vidutinis ir žemas). Žemiausia tercilė nustatyta referentine, vertinant santykinį metilinimo lygmenį navikus slopinančių
genų promotorių regionuose. Aukštą metilinimo lygmenį
vertinome kaip atitinkamo tiriamojo CpG dinukleotido
hipermetilinimą. Navikus slopinančių genų promotoriaus
regiono hipermetilinimo sąsajos su skrandžio vėžiu nustatytos šešiuose iš devynių tirtų genų (1 pav.), t.y. APC (ŠS=
3,6, PI 95% 1,1-12,6), DAPK-1 (ŠS= 3,9, PI 95% 1,113,9), ACIN1 SN1 (ŠS= 30,9, PI 95% 3,6-265,4), Bcl-2
(ŠS= 8, PI 95% 2-32,6), CD44 (ŠS= 10,9, PI 95% 2,3-51),
TNFRSF10C (ŠS= 8,1, PI 95% 1,9-33,6). Analizuojant
RARBeta geno promotoriaus metilinimą, nustatėme, kad
vidutinis metilinimo lygmuo SN2 tiriamajame nukleotide
susijęs su skrandžio vėžiu (ŠS= 8,9, PI 95% 1,8-43).

1 pav. Hipermetilinimo navikus slopinančių genų promotoriaus
regione sąsajos su skrandžio vėžiu Forrest skalėje. ŠS- šansų santykis; PI – pasikliautinasis intervalas

Rezultatų aptarimas
Šiame tyrime nagrinėjome periferinio kraujo leukocitų DNR, kad nustatytume, ar metilinimo pokyčiai navikus
slopinančių genų promotoriaus regionuose gali būti siejami
su skrandžio vėžiu. Mes nustatėme reikšmingus metilinimo skirtumus APC, DAPK-1, ACIN1, Bcl-2, CD44, TNFRSF10C genuose skrandžio vėžiu sergantiems pacientams
ir šias sąsajas patvirtinome logistinės regresijos analizės
metu. Ligi šiol tiktai keli atvejo-kontrolės tyrimai atlikti
nagrinėjant skrandžio vėžio riziką vertinant DNR metilinimo pokyčius periferinio kraujo leukocituose. Vienas jų
- lenkų atvejo-kontrolės tyrimas, kuriuo buvo nustatyta,
kad hipometilinimas LINE-1 ir Alu pasikartojančiose DNR
sekose susijęs su padidėjusia skrandžio vėžio rizika [10].
Tyrimų, kuriuose būtų nagrinėjamas navikus slopinančių
genų promotorių metilinimas periferinio kraujo leukocituose skrandžio vėžio atveju, iki šiol nėra. Taip pat nedaug tyrimų yra publikuota, kuriuose minėti metilinimo pokyčiai
nagrinėjami periferinio kraujo leukocituose kitų lokalizacijų piktybinių navikų atvejais [9,11-14]. Pastarieji tyrimai
patvirtina leukocitų DNR potencialą biožymenų paieškai.
Martin Widschwendter su bendraautoriais nustatė genus,
kuriuose metilinimo pokyčiai gali tarnauti kaip surogatiniai biožymenys diagnozuojant krūties vėžį [12]. Metilinimo profiliavimo tyrimuose leukocitų DNR buvo nustatyti
specifiniai CpG salų regionai, kurie leidžia atskirti plaučių
smulkių ląstelių karcinoma [15] ar kasos vėžiu sergančius
pacientus [16] nuo sveikų asmenų. Savo ankstesniame tyrime nagrinėdami metilinimo pokyčius leukocituose nustatėme genus, kurių hipermetilinimas susijęs su kasos vėžiu
[9]. Visgi yra publikuotų tyrimų, kurių rezultatai vertinant
metilinimo pokyčius periferinio kraujo leukocituose prieštarauja vieni kitiems. Nustatyta IGF II geno metilinimo
reikšmė gaubtinės žarnos vėžio rizikai periferinio kraujo
leukocituose [17] nebuvo patvirtinta kitame didesnės apimties tyrime [14]. Apibendrinant šiuos tyrimus, galima teigti,
kad turimi duomenys yra vis dar labai riboti, ir sisteminis
ar nešališkas genų atrankos metodas nebuvo naudojamas.
Remiantis mūsų ir kitų tyrėjų duomenimis, negalima
atsakyti į vieną svarbiausių klausimų - ar metilinimo pokyčiai periferinio kraujo leukocituose yra navikinio susirgimo
priežastis ar pasekmė? Pastaraisiais metais vienas iš pasiūlytų mechanizmų galėtų būti: laisvai cirkuliuojančias kraujyje navikinės DNR grandines leukocitai prisijungia prie
ekstraceliulinio paviršiaus. Tokią hipotezę palaiko tyrimas,
kuriame nustatytas leukocitų ekstraceliuliniame paviršiuje
rastų DNR fragmentų metilinimo profilis, kuris atitinka
pirminio naviko metilinimo profilį [18]. Mes taip pat negalime pilnai atmesti galimybės, kad mūsų tyrime nustatyti
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metilinimo pokyčiai nėra pasekmė mums nežinomo poveikio ar aplinkybių, pvz., nediagnozuotos lėtinės ligos. Todėl ateities tyrimai turėtų daugiau dėmesio skirti nustatant
mechanizmus, dėl kurių atsiranda DNR metilinimo pokyčiai leukocituose pacientams, sergantiems kitų lokalizacijų
piktybiniais navikais.
Interpretuojant mūsų tyrimo rezultatus taip pat svarbu
atmesti laisvai cirkuliuojančių navikinių ląstelių ar laisvos
navikinių ląstelių DNR įtaką, kuri teoriškai galėjo daryti
įtaką metilinimo tyrimo rezultatams [19]. Periferinio kraujo mėginiai, naudoti šiame tyrime, buvo paimami prieš
taikant operacinį skrandžio vėžio gydymą. Taip pat svarbu
pažymėti, kad daugumoje atvejų (n=19) nebuvo nustatyta
atokiųjų metastazių prieš chirurginį gydymą ir jo laikotarpiu. Tačiau verta pažymėti, kad net ir esant atokiosioms
metastazėms, vidutiniškai navikinių ląstelių periferinio
kraujo bandinyje gali būti apie 24 iš 4.5 milijonų leukocitų
(7.5 ml periferinio kraujo tūryje) (17). Todėl galimybė, kad
laisvai cirkuliuojančios navikinės ląstelės turėjo įtaką mūsų
tyrimo rezultatams, gali būti visiškai pašalinta. Be to, kraujas buvo centrifuguojamas prieš DNR išskyrimą ir buvo
izoliuojamos kraujo ląstelės turinčios branduolius. Todėl
laisvo plazminio DNR įtaka nėra galima.
Apibendrinant verta paminėti kelis svarbius veiksnius,
ribojančius mūsų atlikto tyrimo duomenis. Pirma, mes ištyrėme nuo vieno iki dviejų CpG dinukleotidų kiekvienam
genui. Nuo to gali priklausyti galutinis rezultatas vertinant
metilinimo pokyčių sąsajas su skrandžio vėžiu. Pavyzdžiui,
mūsų tyrime ACIN1 geno CpG dinukleotido SN-1 metilinimas buvo susijęs su skrandžio vėžiu, kitas SN-3 - nebuvo. Todėl visų genų promotorių regionai turi būti tiriami
didesne apimtimi, t.y. apimant daugiau CpG salų. Antra,
mes negalėjome nustatyti galimus mechanizmus, įtakojančius metilinimo skirtumus tarp atvejo ir kontrolės, tokius
kaip galimus genetinius veiksnius, gyvenimo būdą, mitybą,
leukocitų subpopuliacijas. Trečia, tiriamos grupės atvejų
skaičius yra mažokas. Didesnės apimties tyrimas neabejotinai būtinas, kad patvirtintų gautus rezultatus.
Išvados
1. Metilinimo pokyčiai navikus slopinančių genų promotoriaus regione gali būti nustatomi DNR, išskirtos iš
periferinio kraujo leukocitų pacientų, sergančių skrandžio
vėžiu.
2. Reikalingi didesnės apimties prospektyviniai tyrimai, įvertinantys DNR metilinimo pokyčių periferinio
kraujo leukocituose biologinę, klinikinę ir epidemiologinę
reikšmę.
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PERIPHERAL BLOOD LEUKOCYTE DNA ABERRANT
METHYLATION IN GASTRIC CANCER PATIENTS
A. Daukša, A. Gulbinas, A. Kazlauskaitė, J. Oldenburg,
O. El-Maarri
Key words: gastric cancer, methylation, leukocyte, tumor
suppressor gene
Summary
Gastric cancers are usually diagnosed at an advanced stage in
the progression of the disease, thus reducing the survival chances of the patients. Non-invasive early detection would greatly
enhance therapy and survival rates. For this aim, we investigated
tumor suppressor genes CDKN2A/p16, RARBeta, TNFRSF10C,
APC, ACIN1, DAPK1, 3OST2, BCL2 and CD44 for methylation
changes in peripheral blood leukocytes of gastric cancer patients.
This study shows that methylation changes in peripheral blood
leukocyte DNA could provide a promising method for the early
detection of gastric cancer. However, larger studies are essential
to explore the clinical usefulness of a peripheral blood leukocyte
DNA methylation based tests for non-invasive early detection of
gastric cancer.
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