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Úvod  

Karcinóm endometria (CaE) je najčastejšia neoplázia pohlavnej sústavy žien (1). CaE 
postihne na Slovensku každoročne asi 700 žien, pričom asi 200 z nich zomrie (2). Rôzne 
histologické podtypy CaE (endometrioidný, serózny, atď.) boli identifikované do súčasnosti 
(3). CaE delia na 2 základné typy, typ I (endometrioidný) (vzniká v hyperplázii endometria, 
pod vplyvom estrogénu, má indolentné správanie; najčastejšou skorou genetickou poruchou je 
inaktivácia nádorového supresorového génu pten) a typ II (ne-endometrioidný) (vzniká 
v atrofii endometria, bez vplyvu estrogénu, má agresívne správanie; najčastejšou skorou 
genetickou poruchou je inaktivácia nádorového supresorového génu tp53) (4). Sivridis et al. 
(5) uvažujú o III. možnej forme CaE (endometrioidný, ktorý asi nesúvisí 
s hyperestrogenizmom a vzniká v atrofii endometria, má správanie a prognózu niekde medzi 
nádormi I. a II. typu). Bandera a Boyd (6) navrhli aj IV. skupinu CaE (predominantne 
endometrioidný) u žien s vrodenou dispozíciou k spektru zhubných nádorov, väčšina z nich 
má dedičný nepolypový karcinóm hrubého čreva a konečníka (Lynchov syndróm, LS). 
Vzniká o 15 rokov skôr než sa všeobecne uvádza pre ostatnú populáciu. Má priaznivú 
prognózu. Genetickou poruchou je nestabilita mikrosatelitov (7) pri vrodenej inaktivácii a 
strate expresie 1 zo 4 (hlavných) génov/proteínov systému opravy chybného párovania 
(nesúladu) DNA – mutL homológu 1 (MLH1), mutS homológu 2 (MSH2), MSH6 alebo 
progresívnej postmeiotickej segregácie 2 (PMS2) (predominantne mlh1/MLH1 (~50% pri LS), 
msh2/MSH2 (~40%), msh6/MSH6 (~10%) (8, 9)) – poreplikačného systému korektúr a úprav 
nesúladov báza-báza (bodových mutácií a krátkych inzercií/delécií) generovaných počas 
replikácie DNA (bežne sa vyskytujúcich v jednoduchých repetitívnych sekvenciách (známe 
ako mikrosatelity) DNA) zaisťujúci integritu genómu (10). MSH2 tvorí heterodiméry s MSH6 
alebo MSH3 (MutSa, MutSp) a je zapojený do rozpoznávania chybného párovania (nesúladu) 
DNA a iniciácie opravy. MLH1 tvorí komplex s PMS2 a funguje ako endonukleáza (11). 
Deficiencia opravy chybného párovania (nesúladu) DNA má za následok mutátorový fenotyp 
a nestabilitu mikrosatelitových sekvencií DNA (10, 11). Lynch et al. (10) zaznamenávajú viac 
ako storočie objavov, ktoré revolúciu v diagnóze a klinickom manžmente LS začali, počnúc r. 
1895 Warthinovým pozorovaním kumulácie zhubných nádorov v rodinách, cez klinickú éru 
vedenú Lynchom a genetickú éru ohlasovanú objavením kauzálnych mutácií génov opravy 
chybného párovania (nesúladu) DNA, k pretrvávajúcim výzvam budúcnosti.  

Práca si stanovila za cieľ hodnotiť vzťah medzi histomorfológiou normálneho 
endometria a CaE, a medzi stupňom expresie MLH1, PMS2, MSH2 a MSH6 a stavom 
(ne)stability mikrosatelitov DNA. 

 
Materiál a metódy 

Spolu 26 bioptických tkanivových vzoriek endometria (z archívu Alpha medical 
(patológia) s.r.o., diagnostické centrum Bratislava (MUDr. V. Gál) za roky 2015-19) z 
materníc žien (hospitalizovaných na gynekologicko-pôrodníckych klinikách LF UK a UNB) 
získaných hysterektómiou alebo kyretážou maternicovej dutiny (pre krvácanie z maternice 
alebo nádor zistený ultrasonografiou). Vo formalíne fixované a do parafínu zaliate tkanivové 



vzorky, narezané na sériové 5 µm hrubé rezy, farbené hematoxylínom a eozínom, 
klasifikované svetelným mikroskopom podľa publikovaných kritérií (3), po molekulovo-
biologickej analýze stavu (ne)stability mikrosatelitov DNA, s normálnym proliferačným (PE, 
1x) (od ženy veku 43 r.) a atrofickým (AE, 7x) (43-74 r.) endometriom, endometrioidným 
histologickým podtypom CaE stupňa histologického diferencovania G1 (ECG1, 12x: 2x so 
stabilitou mikrosatelitov DNA (ECG1S) a 10x s nestabilitou mikrosatelitov DNA (ECG1N)), 
G2 (ECG2, 5x: 1x so stabilitou mikrosatelitov DNA (ECG2S) a 4x s nestabilitou 
mikrosatelitov DNA (ECG2N)) a G3 (ECG3, 1x s nestabilitou mikrosatelitov DNA (ECG3N)) 
(43-74 r.), sme hodnotili imunohistochemicky na prítomnosť expresie MLH1, PMS2, MSH2 a 
MSH6 (aj antigénu KI-67 združeného s proliferáciou buniek (KI-67) za účelom zistenia 
proliferačnej aktivity buniek) v jadrách epitelových buniek maternicových žliaz endometria. 

Proteíny MLH1, PMS2, MSH2 a MSH6 (aj KI-67) v tkanivových rezoch detegované s 
použitím primárnej monoklonovej protilátky: Monoclonal Mouse Anti-Human MutL Protein 
Homolog 1 (MLH1), Clone ES05, Isotype IgG1, kappa (Code IR079) (rozpoznáva väčšinový 
band 88 kDa MLH1); Monoclonal Mouse Anti-Human MutS Protein Homolog 2 (MSH2), 
Clone FE11, Isotype IgG1, kappa (Code IR085) (rozpoznáva väčšinový band 97 kDa MSH2); 
Monoclonal Rabbit Anti-Human MutS Protein Homolog 6 (MSH6), Clone EP49, Isotype 
Rabbit IgG (Code IR086) (rozpoznáva väčšinový band 160 kDa MSH6); Monoclonal Rabbit 
Anti-Human Postmeiotic Segregation Increased 2 (PMS2), Clone EP51, Isotype Rabbit IgG 
(Code IR087) (rozpoznáva väčšinový band 110 kDa PMS2); Monoclonal Mouse Anti-Human 
Ki-67 Antigen, Clone MIB-1, Isotype IgG1, kappa (Code M7240) (rozpoznáva natívny 
antigén a rekombinantné fragmenty molekuly KI-67)). 

Pri analýze použitá imunoenzýmová technika a dvojstupňový systém detekcie 
sprostredkovaný značením s polymérom (dextrán) (fixuje enzýmy či ligandy k premosťujúcej 
(sekundárnej) protilátke) (EnVision) označeným enzýmom chrenovou peroxidázou: na 
detekciu primárnej myšej a králičej protilátky použitá sekundárna k polyméru fixovaná kozia 
protilátka proti myšiemu/králičiemu imunoglobulínu, a reakčný produkt vyvolaný pomocou 
chromogénu 3,3´-diaminobenzidínu (DAB) v H2O2. Postup imunohistochemickej techniky 
parafínových rezov na podložnom skle prebiehal v automatizovanom farbiacom prístroji 
Dako Autostainer Plus S 3400 (Dako, Glostrup, Denmark) podľa nastaveného času tak, ako to 
uvádzal návod k použitiu kitu detekčného systému Dako EnVisionTM. Rezy (jadrá) kontrastne 
dofarbené hematoxylínom. Protilátky a chemikálie boli od firmy Dako, Glostrup, Denmark 
(Agilent Technologies Inc.: Dako Agilent Pathology Solutions 2016 Catalog / Products & 
Services. Denmark, Glostrup. 2016. 280 pp.). 

Negatívna kontrola detekcie antigénu inkubáciou rezu: a) bez primárnej protilátky, b) 
bez sekundárnej protilátky fixovanej k polyméru.  

Zhotovené histologické preparáty sme hodnotili svetelným mikroskopom (Leica DM 
2000, microscope, Leica Microsystems, Mannheim, Germany) semikvantitatívne nasledovne. 

MLH1, PMS2, MSH2 a MSH6 (aj KI-67) imunoreaktivitu sme považovali za pozitívnu, 
keď bolo hnedé zafarbenie lokalizované v jadrách epitelových buniek maternicových žliaz 
endometria. MLH1, PMS2, MSH2 a MSH6 (aj KI-67) imunoreaktivite sme priradili 
imunoreaktívne skóre založené na intenzite farbenia jadier a na kvantite zafarbených buniek 
podľa publikovaného subjektívneho triediaceho systému. 

Intenzitu farbenia sme rozdelili do štyroch skupín: 0, negatívna; 1, slabo pozitívna; 2, 
stredne silne pozitívna; 3, silne pozitívna. 

Kvantitu zafarbených buniek sme ohodnotili v škále: 0, 0%; 1, 1% až 10%; 2, 11% až 
50%; 3, 51% až 80%; 4, > 80% zafarbených jadier buniek. 

Skóre imunoreaktivity sme spracovali ako súčin hodnôt získaných pre intenzitu 
farbenia a kvantity farbenia. Celkové skóre 8 až 12 bolo považované ako silná 
imunoreaktivita, 4 až 6 bolo stredne silná, 1 až 3 bolo slabá, a 0 negatívna. 



Použité postupy (výber materiálu do súboru) zodpovedali národným a medzinárodným 
etickým princípom vedeckého bádania zaoberajúcim sa ľudskými jedincami (WMA 
Declaration of Helsinki 1964, a jej rev. 2013). 

 
Výsledky 

Výsledky hodnotenia expresie MLH1, PMS2, MSH2 a MSH6 (aj KI-67) v normálnom 
endometriu a CaE sú zhrnuté v tab. 1 a obr. 1. 
 
Tab. 1 Prehľad imunoreaktivity proteínov opravy chybného párovania (nesúladu) DNA (MLH1, 
PMS2, MSH2 a MSH6) (aj antigénu KI-67 združeného s proliferáciou buniek) epitelových buniek 
maternicových žliaz normálneho endometria a endometrioidného podtypu karcinómu endometria. 

Stav 
endometria 

Proteín 

Celkové skóre imunoreaktivity MLH1, PMS2, MSH2, MSH6, (aj KI-67); 
počet pozitívnych (%) 

0 
negatívne 

1-3 
slabé 

4-6 
stredne silné 

8-12 
silné 

PE 
(n=1) 

MLH1 - - - 1 (100,0) 
PMS2 - - - 1 (100,0) 
MSH2 - - - 1 (100,0) 
MSH6 - - - 1 (100,0) 
KI-67 1 (100,0) - - - 

AE 
(n=7) 

MLH1 4 (57,1) 1 (14,3) 1 (14,3) 1 (14,3) 
PMS2 3 (42,8) 1 (14,3) 3 (42,8) - 
MSH2 1 (14,3) 1 (14,3) 2 (28,6) 3 (42,8) 
MSH6 1 (14,3) 2 (28,6) - 4 (57,1) 
KI-67 4 (57,1) 1 (14,3) 2 (28,6) - 

ECG1S 
(n=2) 

MLH1 1 (50,0) - - 1 (50,0) 
PMS2 1 (50,0) - 1 (50,0) - 
MSH2 - 2 (100,0) - - 
MSH6 - 2 (100,0) - - 
KI-67 - 1 (50,0) - 1 (50,0) 

ECG1N 
(n=10) 

MLH1 7 (70,0) 1 (10,0) 1 (10,0) 1 (10,0) 
PMS2 7 (70,0) 1 (10,0) - 2 (20,0) 
MSH2 3 (30,0) - 4 (40,0) 3 (30,0) 
MSH6 3 (30,0) - 4 (40,0) 3 (30,0) 
KI-67 - 2 (20,0) 3 (30,0) 5 (50,0) 

ECG2S 
(n=1) 

MLH1 1 (100,0) - - - 
PMS2 - 1 (100,0) - - 
MSH2 - - 1 (100,0) - 
MSH6 - - - 1 (100,0) 
KI-67 - - 1 (100,0) - 

ECG2N 
(n=4) 

MLH1 4 (100,0) - - - 
PMS2 4 (100,0) - - - 
MSH2 - - 2 (50,0) 2 (50,0) 
MSH6 - - 1 (25,0) 3 (75,0) 
KI-67 - 3 (75,0) 1 (25,0) - 

ECG3N 
(n=1) 

MLH1 1 (100,0) - - - 
PMS2 1 (100,0) - - - 
MSH2 - - 1 (100,0) - 
MSH6 - - - 1 (100,0) 
KI-67 - - - 1 (100,0) 

PE – proliferačné endometrium, AE – atrofické endometrium, ECG1S – endometrioidný karcinóm endometria (CaE) stupňa 
G1 so stabilitou mikrosatelitov, ECG1N – endometrioidný CaE stupňa G1 s nestabilitou mikrosatelitov, ECG2S – 
endometrioidný CaE stupňa G2 so stabilitou mikrosatelitov, ECG2N – endometrioidný CaE stupňa G2 s nestabilitou 
mikrosatelitov, ECG3N – endometrioidný CaE stupňa G3 s nestabilitou mikrosatelitov. 

 
 



Expresia MLH1, PMS2, MSH2 a MSH6 bola intenzívna a difúzna v normálnom PE, 
s poklesom expresie MLH1, PMS2, MSH2 a MSH6 v AE. V CaE oproti PE došlo k poklesu 
expresie MLH1, PMS2, MSH2 a MSH6, pričom expresia MLH1 a PMS2 postupne mierne 
klesala v klesajúcej histologickej diferenciácii nádoru od ECG1S cez ECG1N, a ďalej cez 
ECG2S k ECG2N a ECG3N. V ECG2N a ECG3N sme expresiu MLH1 a PMS2 nezistili. 
V ECG2S sme expresiu MLH1 nezistili. Nezistili sme zásadné rozdiely v expresii MSH2 
medzi ECG1, ECG2, ECG3. Nezistili sme zásadné rozdiely v expresii MSH6 medzi PE 
a ECG2, a žiadny rozdiel v expresii MSH6 medzi PE a ECG2S a ECG3N, kde expresia MSH6 
sa ukázala v 100% prípadov ako silne pozitívna. 
 

 
Obr. 1 Normálne proliferačné endometrium a endometrioidný podtyp karcinómu endometria stupňa G1 a G3. 
Celkové skóre imunoreaktivity: 0, negatívna reakcia jadier epitelových buniek žľazových štruktúr (3A, 3B, 4A, 
4B); Intenzita farbenia (odtieň hnedej): 1, slabá reakcia (2C), 2, slabá reakcia (2D), 6, stredne silná reakcia (2B, 
3C, 3D), 8, silná reakcia (1A, 1B), 9, silná reakcia (2A), 12, silná reakcia (1C, 1D, 4D) jadier epitelových buniek 
žľazových štruktúr. Monoklonová myšia protilátka proti MLH1 (stĺpec A) a proti MSH2 (stĺpec C), monoklonová 
králičia protilátka proti PMS2 (stĺpec B) a proti MSH6 (stĺpec D), Polymér s chrenovou peroxidázou (EnVision 
system) a hematoxylín, orig. zväčš. 100x (riadok 1, 3 a 2A, 2B), 200x (riadok 4 a 2C, 2D). PE – proliferačné 
endometrium (riadok 1), ECG1S – endometrioidný karcinóm endometria (CaE) stupňa G1 so stabilitou 
mikrosatelitov (riadok 2), ECG1N – endometrioidný CaE stupňa G1 s nestabilitou mikrosatelitov (riadok 3), 
ECG3N – endometrioidný CaE stupňa G3 s nestabilitou mikrosatelitov (riadok 4). 
 
Diskusia 

Výsledky práce, ktorá je prvotinou svojho druhu na Slovensku, ukazuje dobrú 
koreláciu expresie MLH1, PMS2, MSH2 a MSH6 s histologickým stavom endometria a so 
stavom (ne)stability mikrosatelitov DNA a sa zhodujú s inými publikovanými prácami 
hodnotiacimi validitu týchto znakov. 

Irving et al. (12) tvrdia, že expresia MLH1 je najvyššia v PE oproti sekrečnému 
endometriu aj AE. AE má slabú až negatívnu expresiu MLH1, neprítomnosť expresie MLH1 



zistili v 43% prípadov. Ich výsledky korešpondujú s našimi, ktoré ukazujú silnú expresiu 
MLH1 v PE a pokles expresie MLH1 v AE, v ktorom sa ukázala v 14,3% prípadov ako silná, 
v 14,3% stredne silná, v 14,3% slabá a v 57,1% prípadov AE sme expresiu MLH1 nezistili. 
Výsledky Hamid et al. (13) ukazujú, že zona functionalis endometria vykazuje cyklické 
zmeny expresie hMSH2 počas menštruačného cyklu, pričom vykazuje expresiu v PE a slabnú 
až negatívnu expresiu v sekrečnej fáze. Podľa našich znalostí sa analýza expresie PMS2 a 
MSH6 v normálnom endometriu v dostupnej literatúre nenachádza. Nase výsledky ukazujú 
intenzívnu a difúznu expresiu MLH1, PMS2, MSH2 a MSH6 v PE, s poklesom expresie MLH1, 
PMS2, MSH2 a MSH6 v AE. 

V endometrioidnom podtype CaE (~25-30%) (14) sa vyskytuje nestabilita 
mikrosatelitov (7) s mutáciou a stratou expresie niekoľkých génov opravy chybného 
párovania (nesúladu) DNA (najmä mlh1, msh2, msh6) (9). Môže byť v komplexnej atypickej 
hyperplázii súvisiacej s CaE, ktorý demonštruje nestabilitu, nie je známa v nižších stupňoch 
hyperplázie endometria (15). Všetky jednoduché hyperplázie a väčšina komplexných a 
atypických hyperplázií tvorí hMSH2 (13). Fountzilas et al. (16) tvrdia, že v CaE najčiastejšie 
deficientným proteínom je MSH2 (35%). Hamid et al. (13) zistili, že 64% prípadov CaE má 
silnú expresiu hMSH2, 7% má intenzitu expresie hMSH2 podobnú tej v PE a 26% CaE má 
slabú expresiu hMSH2; a že >70% prípadov endometrioidného podtypu CaE má expresiu 
MSH2. Naše výsledky ukázali v endometrioidnom CaE s nestabilitou mikrosatelitov 
najčastejšie stratu expresie MLH1, nasledovanú stratou expresie PMS2; výpadok expresie 
MSH2 sme zistili len v 3/16 (19%) endometrioidných CaE, spolu s výpadkom expresie MSH6; 
a v mikrosatelitovo stabilných nádoroch zachovanú expresiu MLH1 alebo MSH2. Zistenia 
Chiaravalli et al. (17) v súbore karcinómov rôznych orgánov poukazujú na stratu expresie 
hMLH1 alebo hMSH2 v 51/55 mikrosatelitovo nestabilných nádoroch, a prítomnosť expresie 
hMLH1 aj hMSH2 v 145/146 nádoroch so stabilitou mikrosatelitov DNA. Spomedzi 
sporadických nádorov tvorili hMLH1 aj hMSH2 iba 2/60 karcinómov hrubého čreva 
a konečníka a 2/66 karcinómov žalúdka, ktoré vykazovali nestabilitu mikrosatelitov DNA. 
Všetkých 39 nádorov endometria malo zhodný molekulový a imunohistochemický profil.  

Ženy s LS majú podstatne zvýšené celoživotné riziko vzniku CaE, ktoré je pri mutácii 
MLH1 alebo MSH2 40% s priemerným vekom žien 49 rokov. Ženy s mutáciami MSH6 majú 
podobné riziko CaE, ale vyšší vek vzniku CaE (18).  

Alterácie génov opravy chybného párovania (nesúladu) DNA sa podieľajú na 
karcinogenéze sporadických a dedičných ľudských zhubných nádorov s nestabilitou 
mikrosatelitov DNA (17). Na ich identifikáciu sa bežne používa molekulová analýza, avšak je 
zložitá, drahá a často podmienená dostupnosťou nádorovej vzorky, ktorá musí byť správne 
odobraná a konzervovaná; okrem toho neumožňuje identifikáciu príslušného génu, čo si 
vyžaduje ďalšiu molekulovú analýzu. Imunohistochémia je presná a rýchla metóda na 
predpovedanie prítomnosti defektných génov opravy chybného párovania (nesúladu) DNA a 
na identifikáciu sporadických aj familiárnych mikrosatelitovo nestabilných nádorov (17).  

Detekcia stavu opravy chybného párovania (nesúladu) DNA v zbubnom nádore má 
niekoľko klinických implikácií: strata expresie proteínu môže byť spojená s vrodenými 
zárodočnými defektmi v géne; slúži ako marker výberu jedincov, ktorí sa majú testovať na 
prítomnosť zárodočného defektu; ako biomarker predpovedania odpovede na inhibítory 
kontrolných bodov (nedávno (2017) bola schválená prvá miestne-agnostická liečba pre 
zhubný nádor s vysokou úrovňou genómovej nestability); predpovedá benefit z chemoterapie 
a poskytuje hodnotnú prognostickú informáciu u pacientov s nádorom vrátane CaE (16). 

Záverom možno konštatovať, že malígnu transformáciu endometria sprevádza pokles 
expresie MLH1 a PMS2 a prítomnosť nestability mikrosatelitov DNA, pričom expresia MLH1 
a PMS2 je nepriamo úmerná stupňu histologického diferencovania endometrioidného CaE 
a nižšia v endometrioidnom CaE s nestabilitou mikrosatelitov DNA. Hodnotenie MLH1 



a PMS2 a stavu (ne)stability mikrosatelitov DNA (s mutáciou génov opravy chybného 
párovania (nesúladu) DNA) v CaE imunohistochemicky by mohlo byť dôležitým 
diagnostickým faktorom využiteľným v biomedicínskom výskume aj v klinickej praxi. 
 
 Predložená práca ŠVOČ je súčasťou diplomovej práce „Karelová M: Proteíny 
,,systému opravy chybného párovania báz DNA“ v zhubných nádoroch človeka. Bratislava: 
LF UK, 2019. 92 s.“, ktorá je výsledkom 2-ročnej výskumnej práce na ÚPA LF UK 
v Bratislave a UNB. Školiteľom a prednostovi ústavu ďakujem za ústretovosť a za odborné 
vedenie v uvedenom probléme; MUDr. V. Gálovi (môjmu bratrancovi) z Alpha medical 
(patológia) s.r.o., diagnostické centrum Bratislava vďačím aj za poskytnutie histologických 
preparátov bioptických vzoriek do hodnoteného súboru. 
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