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Карцином на грлото на матката

� Втор по честота 

карцином кај жените 

ширум светот

� Сквамозен цервикален 

карцином

� Аденокарцином 

� Преканцерозни лезии

� Цитолошки скрининг

< 91.5< 91.5

< 15.4< 15.4

< 33.2< 33.2

< 9.7< 9.7

< 25.3< 25.3

*/100.000 women*/100.000 women



Хуман папилома вирус (ХПВ)
� Примарен етиолошки причинител на цервикален 

карцином.

� >100 ХПВ типови

� Ниско-ризични 

� Високо-ризични

� Високо-ризичен ХПВ тип – во 95% од � Високо-ризичен ХПВ тип – во 95% од 
цервикалните карциноми

� ХПВ (ниско и високо-ризични типови) присутни и во 
преканцерозните лезии

� ХПВ биомаркери

� ДНК

� мРНК

� Количество на ХПВ



Детекција и типизација на ХПВ во 

ИЦГИБ-МАНУ

� Започна во 1989 година во соработка со ГАК

и Институт за онкологија, МФ, Скопје

� До денес направени се ~29.000 анализи� До денес направени се ~29.000 анализи

� Употреба на бројни техники

� In-house и комерцијални китови

� PCR, alelle specific PCR, real-time PCR 

� Dot blot хибридизација, реверзен dot blot

� ДНК секвенционирање

� Hybrid capture



Прогресија на карциномот на 

грлото на матката

Транзиторна 

инфекција

ХПВ 

~1 г.

ХПВ 

инфекција

Перзистентна 

инфекција

Дисплазија 

од низок 

степен CIN1

Дисплазија 

од висок 

степен CIN2/3

Инвазивен 

карцином

>2 г.

2-5 г. 4-5 г.
9-15 г.



Откривање на биомаркери за 

цервикален карцином

� Дијагностички и терапевтски 
биомаркерибиомаркери

� Истражувања на ниво на:

�Геном

�Транскриптом

�МикроРНК-и

�Протеом



Нови технологии во 

ИЦГИБ-МАНУ

� FP7 МACPROGEN проект “Национален 
центар за геномика и протеомика”

� 2009-2012 год.2009-2012 год.

� 984.000 евра

� Набавка на опрема (450.000 евра)

� Вработување

� Соработка и тренинг во европски 
институции 

� Работилници



Микроарејна платформа

(Agilent Technology)



Опрема за 2D диференцијална 

електрофореза (GE Healthcare)



Автоматски генетски анализатор и 

Real-time PCR (Applied Biosystems) 



Друга нова опрема

Ultraspec 6300 spectrophotometer
QuickGene 810 Nucleic acid 

isolation system, FujiFilm 

NanoVue spectrophotometer
Agilent 2100 Bioanalyzer



Микроарејна 

технологија

ДНК РНКДНК РНК

aCGH SNP
Метила

-ција

Генска 

експресија

микро

РНК



Микроарејна технологија

� Колекција на ДНК точки (олигонуклеотиди);

секоја точка  претставува еден ген

� Подредени на цврста подлога, сврзани со 

ковалентни врскиковалентни врски



Чип (Array) Обележана РНК (ДНК)

+

1) Референтна 2) Испитувана

Принцип на микроарејна технологија

Different genes
РНК –cy5 РНК –cy3

Хибридизација

Експресија Степен

Повисока во 1 од 2 > 2 

Иста во 1 и 2 1

Пониска во еден од 2 < 0.5



Зошто микрочипот претставува

толку голема работа?

� Еквивалентен на >44.000 индивидуални експерименти 

за чие изведување е потребно време од 2 години

� Резултатот со ДНК микрочипот се добива за 2 дена

� Пред микрочиповите анализите за експресија се � Пред микрочиповите анализите за експресија се 

изведувале со изискателни техники, како Northern blot, 

RT-PCR и RPA анализи



� Губиток или вишок на хромозомски региони 

� Асоцирани со место на ХПВ интеграција или се 
наоѓаат во фрагилни региони

� Вишок на 3q 

aCGH во изучување на 

карциномот на грлото на матката

Вишок на 3q 
� SCC > аденокарцином

� >35% HSIL, >50% SCC и CIS

� TERC ген (3q36)

� зголемена теломеразна активност

� Губиток на 3p
� >40% CIN и CC

� FHIT ген (3p14.2)

� смалена експресија кај пушачи со CC



Испитување на единечни 

нуклеотидни полиморфизми

� Единечни базни супституции во критични 

региони во гени вклучени во:

� Регулација на клеточен циклус (TP53)

Имун систем (TNF)� Имун систем (TNF)

� Апоптоза (FAS и FASL)

� Традиционални методи за генотипизирање

� Микроареј - > 500.000 SNPs едновремено

� Висок степен на лажно-позитивни

� Мал број на испитаници

� Хетерогеност на испитувани популации



Епигенетски анализи кај 

карцином на грло на матка

� Метилација 

� додавање на CH3 група во CpG места 

� репресија на транскрипција и генска експресија и 

одржување на геномска стабилност во клеткатаодржување на геномска стабилност во клетката

� Хипометилација и хиперметилација (почеста)

� CDKN2A или p16INK4a (8.5 до 57%)

� DAPK1 (45.1 до 77.4%)

� CDH1 (43.3 – 80.6%)

� Техники за детекција

� MSPCR, TaqMan PCR, ДНК секвенционирање

� Микроарејна технологија 



Испитување на цервикалниот 

карцином на ниво на транскриптом

� Генската експресија во нормално и 
малигно ткиво

� Идентификување на различно 
експресирани гени во
Идентификување на различно 
експресирани гени во

�Ткиво од преканцерозни лезии

�Малигно ткиво (сквамозен цервикален 
карцином и аденокарцином)

�ПАП брисеви

�Лимфоцити



Молекуларни биомаркери за 

цервикален карцином

Биомаркер Опис Експресија Примена

P53 ДНК врзување Зголемена Дијагноза 

Rb Регул. на клет. циклус Зголемена Дијагноза Rb Регул. на клет. циклус Зголемена Дијагноза 

Telomerase ДНК/РНК врзување Зголемена Дијагноза 

p16INK4a Регул. на клет. циклус Зголемена Дијагноза 

EGFR ДНК врзување Зголемена Дијагн./Терап.

TOPO2A ДНК репликација Зголемена Дијагн./Терап. 

Survivin Апоптоза Зголемена Дијагн./Терап.

MCM3-5 ДНК репликација Зголемена Дијагноза 

Cyclin D Регул. на клет. циклус Намалена Дијагноза 



МикроРНК-и – мали РНК-и со 

голем ефект!

~18-24 bp некодирачки 

едноверижни мали РНК-и

Негативно ги регулираат 

стабилноста и транслацијата на стабилноста и транслацијата на 

целните мРНК-и

Клеточна диференцијација, 

пролиферација и апоптоза

>3,000 миРНК-и 

опишани/предвидени

> 800 регулираат до 30% од 

хуманите транскрипти

Ткивно специфична експресија



OncoMirs- тумор супресорна и 

онкогена активност

� Пореметување на регулацијата на 

миРНК-и во различни карциноми

� 50% од миРНК-и лоцирани во канцер 

асоцирани геномски региони или 

фрагилни места

Примери

• miR-155- cMyc онкоген – T клеточна леукемија

• смалена експресија на miR143/145 кластерот во карцином на дебело црево

• miR15a и 16a, хромозом 13q14 – хронична лимфоцитна леукемија

фрагилни места

� Директен доказ за тумор супресивна 

односно тумор-промотивна активност 

во анимални модели



МикроРНК-и кај цервикален карцином

� Улога сеуште недоволно јасна

� Висока биолошка варијабилност во 

експресијата меѓу различни примероци

� Зголемена експресија: miR-143, miR-145, miR-� Зголемена експресија: miR-143, miR-145, miR-

21, miR-199a, miR-29a, miR-155, miR-218

� Смалена експресија: miR-203 и miR149

� Потенцијална примена на микроРНК-и

�Дијагноза: рана дијагноза на премалигни лезии

�Класификација на карциномите

�Нови терапевтски таргети



Испитување на карциномот на грлото 

на матката на ниво на протеом

� Анализа на разликите во протеинската 
експресија меѓу малигното и нормалното 
ткиво

� Со цел изнаоѓање на дијагностички, � Со цел изнаоѓање на дијагностички, 
прогностички и терапевтски биомаркери

� 2Д електрофореза и масена спектрометрија 
најчесто користени технологии

� Неинвазивни биомаркери во плазма
� Дискриминација меѓу CIS и инвазивен карцином  



Брза

Сигурна
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Софтверска анализа и изолација на протеини за МС
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Чекор 1

Припрема
Хомогенизира

ње  во пуфер 

Центрифугир. и 

одвојување на 

Проверка и 

подесување     

Квантификација 
идеална концент.

Припрема на примероците

Чекор 2

Бележење

ње  во пуфер 

за лизирање

одвојување на 

супернатантот

подесување     
на pH

идеална концент.

5 до 10 mg/ml

Реконституц. 

на флуоресц.
бои (Cy)

Додавање на 

Cy во пример.
400 pM Cy / 50 400 pM Cy / 50 µµg Protg Prot

30 мин, 4°C

на темно
Блокрање 

со лизин
15 мин 4°C

На темно



C1

C2

C3

C4

Контролна група(C)
Cy2Cy2
400 pmol

Cy3Cy3
400 pmol

Cy5Cy5
400 pmol

50 µg C1 50 µg T150 µg SI

Mix1
(SI + C1 + T1)

Припрема на обележаните примероци

Внатрешен стандард (SI)

T1

T2

T3

T4

Испитувана група(T)

50 µg C2

50 µg C3

50 µg C4

50 µg T2

50 µg T3

50 µg T4

50 µg SI

50 µg SI

50 µg SI

Mix4
(SI + C4 + T4)

Mix2
(SI + C2 + T2) 

Mix3
(SI + C3 + T3)



1-ва димензија - IEF

Mix1 Лента 1

� Изоелектрично фокусирање е
електрофоретски метод за
сепарација на протеини врз
база на нивната изоелектрична
точка (pI).

� pI претставува специфичен pH
при кој нет полнежот на
протеинот изнесува 0.

Mix1
(SI+C1+T1)

Лента 1

pH градиент

Mix3

(SI+C3+T3)

Лента 3

Mix2

(SI+C2+T2)

Лента 2

Mix4

(SI+C4+T4)

Лента 4



2-ра димензија: SDS-PAGE

Гел 1

Mix1
(SI+C1+T1)

Лента 1

Mix2 Лента 2

Сепарација врз база 

на молекулска маса

Гел 3

Mix3

(SI+C3+T3)

Лента 3

Гел 2

Mix2

(SI+C2+T2)

Лента 2

Гел 4

Mix4

(SI+C4+T4)

Лента 4



C1

SDS-PAGE

Гел 1

λ3λ3λ3λ3

λ2λ2λ2λ2

λ1λ1λ1λ1
SI

T1

Cy2

Cy5

Cy3

Скенирање на геловите

Cy2

Cy5

Cy3

Cy2

Cy5

Cy3

Cy2

Cy5

Cy3

SI

C2

C3

C4

T3

T2

T4

SI

SI

Гел 3

Гел 2

Гел 4

� Детекција на точки
� Анализа на совпаѓање на геловите
� Степен на присуство на протеините 

преку Cy3/Cy2 и Cy5/Cy2 соодносот

� Статистичка анализа



Гел обоен со Coomassie blue

Издвојување на точки (протеини) за 

анализа со масена спектрометрија

Идентификација со МС



Примена на молекуларните 
биомаркери- скрининг алгоритам
”Молекуларен семафор”

� Цитологија

� HPV присуство и тип

� Ниво и статус на 

интеграција на HPV вирус

� Експресија на панел на 

молекуларни биомаркери:

p16, mcm5, TOPO2A, 

Survivin, geminin, miRNA’s 

199, 127, 24 итн.



Предлог - зелено светло

� Цитологија: нoрмална, 

CIN 1

� HPV : Негативен или � HPV : Негативен или 

ниско ризичен тип

� Молекуларни маркери:

Негативни

� Препорака: следење со 

рутински скрининг



Предлог – жолто светло

� Цитологија: lesna до 

умерена дисплазија

� HPV : Позитивен за � HPV : Позитивен за 

високоризичен тип

� Молекуларни маркери:

>2 позитивни (и p16)



Предлог – црвено светло

� Цитологија: умерена до 

тешка дисплазија

� HPV : Позитивен за високо-

ризичен HPV mRNA типризичен HPV mRNA тип

� Молекуларни маркери:

позитивни p16INK4A, MCM5, 

survivin, TOPO2A итн.

� Препорака: детално 

гинеколошко иследување



БЛАГОДАРАМ ЗА 

ВНИМАНИЕТОВНИМАНИЕТО


