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Celem pracy była ocena wybranych genów pod kątem możliwości 
ich wykorzystania w charakterze markera w nowotworach piersi w 
badaniach oddziaływania składników diety na genom, jako wstęp do badań 
nutrigenomicznych.
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W Polsce rak piersi stanowi około 12% wszystkich zachorowań na nowotwory, 
będąc na pierwszym miejscu wśród nowotworów jako przyczyna zgonów kobiet 
(1). 

Rak piersi może rozwijać się w wyniku łącznego działania czynników genety-
cznych i środowiskowych. Do transformacji nowotworowej może dojść w wyniku 
mutacji powstałych w obrębie zarówno protoonkogenów, genów supresorowych, 
jak również genów kontrolujących apoptozę czy naprawę uszkodzonego DNA. 
Wśród genów, których mutacje mogą zwiększać ryzyko raka piersi, oprócz BRCA1 
i BRCA2, możemy wyróżnić również geny ATM, p53 czy RAS (2,3,4).

Produktem genu RAS jest monomeryczne białko błonowe o ciężarze 21 kD, 
należące do rodziny białek związanych z układem GTP/GDP. Białko to uczestniczy 
w procesach proliferacji, różnicowania i syntezy komórkowej. Mutacje punktowe 
genów RAS przekształcają je w onkogeny. Produkt genu pozostaje wówczas dłużej 
w formie aktywnej, związanej z GTP i w ten sposób pobudza komórkę do podziału 
(5,6).

Mimo, iż mutacje w kodonach 12, 59, 61 genu RAS występują u ludzi stosunkowo 
rzadko, tylko w 5% przypadków nowotworów piersi, badanie ich wydaje się bardzo 
interesujące ze względu na występowanie w raku piersi nadekspresji receptorów 
licznych czynników wzrostu, które mogą być aktywowane przez RAS, szczególnie 
EGF oraz ErbB-2/neu/Her2 (20-50% przypadków w raku piersi). W badaniach 
laboratoryjnych prowadzonych z udziałem chemicznie indukowanych guzów piersi 
zwierząt wykazano występowanie mutacji w genach ras, nawet w przypadku 85% 
badanych próbek (7,8).

Celem badań była ocena występowania mutacji w genach H-ras1 i K-ras1 w 
DNA pochodzącym z guzów nowotworowych szczurów traktowanych w celu 
wywołania nowotworu piersi 7,12-dimetylobenzoantracenem (DMBA). Materiałem 
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kontrolnym było DNA izolowane z tkanek wątroby pochodzących od szczurów 
nietraktowanych DMBA. Dokonano oceny możliwości wykorzystania wybranych 
genów w charakterze markerów w badaniach oddziaływania składników diety na 
genom.

MATERIAŁ I METODY

Materiałem do badań były guzy i tkanki wątroby pochodzące od samic 
szczurów szczepu Sprague –Dawley. Zwierzęta pochodziły z Pracowni Zwierząt 
Laboratoryjnych Katedry i Zakładu Patologii Ogólnej i Doświadczalnej 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Badania uzyskały zgodę Komisji 
Etycznej przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Po okresie adaptacji, 
zwierzęta podzielono na 2 grupy. Pierwsza grupa (grupa badana) otrzymała, w celu 
wywołania nowotworu sutka, dwukrotnie, w dawce 80 mg/kg masy ciała, sondą 
dożołądkową 7,12-dimetylobenzoantracen, rozpuszczony w oleju rzepakowym; 
grupę drugą (grupa kontrolna) stanowiły zwierzęta, które przebywały w identycznych 
warunkach jak zwierzęta z grupy pierwszej, otrzymywały tą samą dietę, natomiast 
nie traktowane były DMBA. W badaniu patomorfologicznym, indukowane DMBA 
guzy zostały zidentyfikowane jako adenocarcinoma sutka. Na ogół rak gruczołowy 
sutka występował w II i III stopniu złośliwości histologicznej. Nie stwierdzono 
występowania spontanicznych nowotworów w grupie nie otrzymującej DMBA. 

Zwierzęta miały zapewniony ciągły dostęp do wody i paszy (mieszanka 
LAB-H, wytwórnia pasz Andrzej Morawski). Przebywały w pomieszczeniu o stałej 
temperaturze oraz o kontrolowanym fotookresie noc/dzień (12h/dzień). 

Wybór metody procedur analitycznych oznaczania genów H-ras1 i K-ras1 
został dokonany w oparciu o dane opracowane przez Cho i współ. (9) oraz Freitas i 
współ. (10) z kilkoma własnymi modyfikacjami. Chromosomalne DNA z materiału 
biologicznego wyizolowano metodą opartą o zestaw do izolacji DNA firmy A&A 
Biotechnology, z kilkoma własnymi modyfikacjami. Produkt reakcji amplifikacji 
oczyszczano przy pomocy zestawu Clean Up firmy A&A Biotechnology. Reakcje 
sekwencjonowania prowadzono z użyciem zestawu BigDye v3.1. firmy Applied 
Biosystems według schematu: warunki reakcji: 96°C 10 s, 50°C 5s, 60°C 4 min – 24 
cykle; premix do sekwencjonowania (20 µl): matryca (oczyszczony produkt PCR) 
2 µl, primery w stężeniu 1pM 3,2 µl, mix BigDye 4 µl, bufor 4 µl, woda 6,8 µl. Nadmiar 
znakowanych dideoksynukleotydów z produktów reakcji sekwencjonowania 
usunięto według instrukcji producenta przy użyciu zestawu Ex Terminator firmy 
A&A Biotechnology. Następnie denaturacja matryc w temperaturze 95°C w czasie 
5 minut oraz elektroforeza kapilarna w sekwenatorze ABI. Jako kontrolę pozytywną 
reakcji sekwencjonowano plazmid pGEM.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Podsumowując uzyskane wyniki analizy DNA można stwierdzić, że w 
zastosowanym modelu badawczym, zarówno w guzach nowotworowych 
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(u szczurów traktowanych DMBA), jak i tkankach wątroby (w grupie kontrolnej) 
nie wykryto mutacji w amplifikowanych fragmentach genów H-ras1 oraz K-ras1. 
Podobne wyniki uzyskali również inni autorzy (8,11,12,13). Sanchez-Munoz i 
współ. (11) wykazali brak występowania mutacji KRAS u 35 pacjentów z guzami 
piersi poddanymi klasyfikacji zgodnie z kryteriami zaproponowanymi przez zespół 
Nielsena i współ. (14). Koffa i współ. (8), u pacjentów z nowotworami piersi, 
zaobserwowali natomiast występowanie mutacji w kodonie 12 genu K-ras (157 par 
zasad) (8/65 próbek, 12,3%), nie wykazując mutacji w genie H-ras kodon 12 (312 
par zasad). Hoadley i współ. (12) również nie stwierdzili w nowotworach piersi 
występowania mutacji genów BRAF, HRAS, KRAS. Samuelson i współ. (13) na 
podstawie przeprowadzonych analiz sugerują, że rozwój procesu nowotworowego 
indukowanego DMBA przebiega niezależnie od mutacji genów RAS. 

Natomiast odmienne wyniki badań uzyskali w prowadzonych z udziałem 
zwierząt pracach Cho i współ. (9). W guzach piersi, pochodzących od szczurów 
traktowanych N-metylo-N-nitrozomocznikiem, wykazali bowiem występowanie 
mutacji w kodonie 12 genu H-ras (GGA→GAA) (9/18 guzów, 50%). Zwiększoną 
ilość mutacji obserwowano w modelu, kiedy zwierzęta dodatkowo otrzymywały 
akryloamid (23/28, 82% guzów). W żadnej z badanych grup nie wykryto mutacji 
w kodonach 13 i 61. Yu i współ. (15) stwierdzili mutacje w kodonach 12 i 13 genu 
H-ras w przypadku guzów piersi indukowanych u szczurów 2-amino-1-metylo-
fenyloimidazo[4,5-b]pirydyną (PhIP). Na podstawie przedstawionych przykładów 
wydaje się, że występowanie mutacji genów Kras i Hras w modelu na zwierzętach 
z zastosowaniem 7,12-dimetylobenzoantracenu jest znacznie rzadsze, w porówna-
niu do modeli z użyciem innych związków chemicznych indukujących nowotwory 
piersi.

W badaniach przeprowadzonych przez zespół Hollestelle i współ. (16) stwierdzono 
występowanie 8 mutacji RAS w 7 z 40 (18%) badanych linii komórkowych raka 
piersi: zidentyfikowano 5 linii z mutacją KRAS (MDA-MB-134VI, SK-BR-7, 
SUM229PE, MPE 600, MDA-MB-231), 2 linie z mutacją HRAS (Hs578T, SUM159 
PT) i 1 linię (SK-BR-7) z mutacją NRAS.

WNIOSKI

W wyniku przeprowadzonych badań można stwierdzić, że występowanie mutacji 
w genach K-ras1 i H-ras1 jest zjawiskiem rzadko występującym i dlatego mało 
charakterystycznym w przypadku nowotworów piersi, indukowanych chemicznie 
za pomocą DMBA, co dyskwalifikuje zastosowany model badawczy do badań 
nutrigenomicznych. Duże nadzieje wiąże się jednak z badaniami tych genów 
zarówno pod kątem możliwości wykorzystania ich w diagnostyce, prognozowaniu, 
jak i nutrigenomice szczególnie w nowotworach trzustki, jelita grubego, tarczycy 
(5,6,17,18). 
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H-RAS1 AND K-RAS1 AS POTENTIAL MARKERS IN THE BREAST CANCER

S u m m a r y

The aim of the present study was to assess the feasibility of using genes to diagnose early stages and the 
risk of development of breast cancer, as well as to assay the possibilities of using them in character of the 
marker in examinations of elements of the diet to the genome as the admission to nutrigenomic exami-
nations.
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