
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej 

 

 

 

ROZPRAWA DOKTORSKA 

STRESZCZENIE 

 

Lek. Joanna Irla-Miduch 

 

 

WERYFIKACJA HISTOPATOLOGICZNA I OCENA 

EKSPRESJI BIAŁKA p16 INK4A ORAZ Ki-67  

U PACJENTEK Z CYTOLOGICZNYM 

ROZPOZNANIEM ASCUS 

 

 

Promotor: dr hab. n. med. Agnieszka Korolczuk 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

 

 

Lublin 2017  



2 

STRESZCZENIE 

 

Rak szyjki macicy stanowi ciągle istotny problem w Polsce ze względu na 

utrzymujący się wysoki współczynnik zachorowalności i umieralności. Według 

najnowszych danych z 2013 roku w Polsce na raka szyjki macicy zachorowało 2909 

kobiet, ponad połowa z nich zmarła Najczęstszym typem histologicznym raka szyjki 

macicy jest rak płaskonabłonkowy. Szczyt zachorowania przypada na 35-54 r.ż.  

Główną przyczyną rozwoju raka szyjki macicy jest wirus brodawczaka ludzkiego (ang. 

Human Papillomavirus – HPV) przenoszony drogą płciową. Do zakażenia dochodzi 

przeważnie w młodym wieku i po rozpoczęciu aktywności seksualnej W 2008 roku Harald 

zur Hausen otrzymał Nagrodę Nobla za wyjaśnienie mechanizmu onkogoenezy wirusa 

HPV. 

Celem działań określanych jako profilaktyka zdrowotna raka szyjki macicy jest 

zmniejszenie zachorowalności na ten nowotwór. Badanie cytologiczne jest 

najważniejszym celem profilaktyki wtórnej. 

W Polsce Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka 

Szyjki Macicy finansowany jest przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego 

Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Program jest kierowany do kobiet po 25 

roku życia do 59 roku życia i obejmuje wykonanie badania cytologicznego raz na 3 lata. 

Badanie cytologiczne może być wykonane za pomocą cytologii konwencjonalnej bądź 

cytologii płynnej LBC. 

Śródnabłonkowe zmiany neoplastyczne powstają najczęściej w miejscu gdzie 

nabłonek wielowarstwowy płaski części pochwowej styka się z nabłonkiem gruczołowym 

błony śluzowej kanału szyjki macicy, jest to tzw. strefa transformacji. 

Każdy nieprawidłowy wynik badania cytologicznego wymaga weryfikacji 

i określonego dalszego postępowania diagnostycznego. Dalsza diagnostyka dokonywana 

jest za pomocą badania kolposkopowego, lub badania kolposkopowego i biopsji 

celowanej, w celu uzyskania weryfikacji histopatologicznej wykrytych nieprawidłowości. 

Nieprawidłowy wynik badania cytologicznego wg obowiązującego systemu 

Bethesda 2001 to: ASCUS -nieprawidłowe komórki nabłonka wielowarstwowego 

płaskiego o nieokreślonym znaczeniu, AGUS - nieprawidłowe komórki nabłonka 

gruczołowego o nieokreślonym znaczeniu, LSIL - śródnabłonkowe zmiany małego 

stopnia, HSIL - śródnabłonkowe zmiany dużego stopnia  oraz komórki rakowe. 
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Metodą poprawiającą efektywność nieprawidłowych wyników cytologicznych jest 

stosowanie testów HPV oraz odczynów immunohistochemicznych. Ich rola polega przede 

wszystkim na weryfikacji nieprawidłowych wyników i identyfikacji tych komórek 

nabłonkowych, które będą w fazie transformacji nowotworowej. Do odczynów tych należą 

odczyny immunohistochemiczne przeciw białku p16INK4a  oraz Ki-67.  

Białko p16INK4a  należy do grupy inhibitorów cyklinozależnych kinaz (Cdk4/6), 

pełni istotną rolę w kontroli cyklu komórkowego, zatrzymuje podział komórki w fazie G1 

oraz hamuje fosforylację białka pRb. Dojrzałe komórki nabłonkowe charakteryzują się 

ledwie wykrywalnym poziomem białka p16. Natomiast zainfekowane onkogennym 

wirusem HPV komórki szyjki macicy wykazują znacznie podwyższony poziom ekspresji 

tego białka. W normalnych warunkach pRb łączy się z czynnikiem transkrypcji E2F, co 

blokuje transkrypcję genów i zachodzące procesy proliferacji, białko p16 pełni rolę 

strażnika i uniemożliwia przejście z fazy G1 do replikacji DNA poprzez inaktywację Cdk 

4/6. W odpowiedzi na działanie wirusowego białka E7 dochodzi zakłócenia ścieżki pRb-

E2F- Cdk4/6 i nadekspresji białka p16. 

Ki-67 jest to niehistonowe białko nazywane uniwersalnym markerem proliferacji, 

kodowane przez gen MKI67, wykrywane wyłącznie w jądrze komórkowym i związane 

z fazami cyklu komórkowego: G1, S, G2, M, prócz fazy G0. W przypadku zakażenia HPV 

wysokiego ryzyka oraz działania onkoprotein E6 i E7 dochodzi do zaburzenia cyklu 

komórkowego gospodarza, wzrostu proliferacji komórek nabłonkowych 

w zainfekowanych tkankach a co za tym idzie wzrostu stężenia wewnątrzjądrowego białka 

Ki-67. 

 

Celem niniejszej pracy jest ocena ekspresji białka p16INK4a oraz białka Ki-67 

w materiale tkankowym pobranym w celu weryfikacji histopatologicznej u pacjentek 

z rozpoznaniem cytologicznym ASCUS ocenianym w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii 

Klinicznej UM w Lublinie w latach 2010-1014. Badania rozpoczęto po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Komisji Bioetycznej KE - 0255/44/2015.W niniejszej pracy podjęto 

próbę porówania ekspresji białka p16 oraz białka Ki-67 z wynikiem oceny mikroskopowej 

wycinków pobranych z części pochwowej szyjki macicy u pacjentek z cytologicznym 

rozpoznaniem ASCUS. Ten etap pozwolił na ocenę czułości obu biomarkerów. Kolejnym 

etapem badania było porównanie ekspresji badanych biomarkerów z wynikiem testów 

DNA na obecność wirusów HPV HR oraz weryfikacji histopatologicznej. Cała grupa 

pacjentek z cytologicznym rozpoznaniem ASCUS obejmowała 1348 przypadków. 
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Następnie wyodrębniono grupę 110 pacjentek, u których  wykonane było badanie 

kolposkopowe, z pobraniem wycinków z części pochwowej szyjki macicy. Pacjentki z 

grupy badanej A to kobiety w wieku od 19 do 75 lat, średnia wieku 39 lat. Pacjentki z 

grupy kontrolnej ujemnej (grupa B to kobiety o których była wykonana histerektomia z 

powodu mięśniaków trzonu macicy) to kobiety w wieku od 22 do 60 lat, średnia wieku 40 

lat. Pacjentki z grupy kontrolnej dodatniej (grupa C, to kobiety u których rozpoznany był 

rak płaskonabłonkowy przedinwazyjny szyjki macicy) to kobiety w wieku od 26 do 59 lat, 

średnia weku 41 lat. U 70 spośród 110 pacjentek z grupy A był dostępny wynik testu HPV 

HR DNA, u wszystkich 110 wykonano odczyny immunohistochemiczne p/białku p16 i Ki-

67. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej  w oparciu o oprogramowanie 

STATISTICA v.8.1, w której odczyny immunohistochemiczne, testy HPV HR, wynik 

badania kolposkopowego określano mianem „testy”. 

Przeprowadzona analiza statystyczna badała zgodności wyników „testów” 

z wynikami weryfikacji histopatologicznej. Obliczono wartości predykcyjne: czułość 

(SENS), specyficzność (SPEC) oraz dokładność (ACC) dla powyższych testów. 

Ocena przydatności diagnostycznej badanych testów wykazała, że oba odczyny 

immunohistochemiczne cechuję najwyższa czułość specyficzność i dokładność spośród 

wszystkich testów (p16: 0,82  0,92 i 0,85, dla Ki-67: 0,86  0,96 i 0,87) w diagnozowaniu 

zmian dysplastycznych vs brak dysplazji. Najniższą czułość cechowały testy HPV HR 

(0,59) , najniższa specyficzność była w przypadku kolposkopi (0,46).  

U pacjentek z cytologicznym rozpoznaniem ASCUS i histopatologicznym 

rozpoznaniem zmian dysplastycznych nabłonka wielowarstwowego płaskiego szyjki 

macicy obserwowano ekspresję białek p16 i Ki-67. Natężenie i rozmieszczenie ekspresji 

obu białek było zbliżone. Analiza statystyczna wykazała najwyższą dokładność 

wykonanych odczynów immunohistochemicznych w diagnozowaniu obecności lub braku 

dysplazji. 

W przypadku histopatologicznych rozpoznań CIN 1 testem o najwyższej czułości, 

specyficzności i o najwyższej dokładności był test Ki-67 (ACC= 0,83). 

Dla histopatologicznego rozpoznania ≥CIN 2 najlepszym testem diagnostycznym był test 

HPV-HR DNA oraz odczyny przeciw białku p16 i Ki-67 (w przypadku CIN 2: ACC= 0,95 

dla p16 oraz 0,83 dla Ki-67, 1,0 dla HPV HR; w przypadku CIN 3, ACC=0,94 dla obu 

odczynów, 0,97 dla HPV HR) 

 Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała w przypadku dysplazji nabłonka 

wielowarstwowego płaskiego wysoką zgodność wyników wykonanych odczynów 
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immunohistochemicznych z testem HPV HR. Wskazuje to na ich przydatność 

w wyodrębnieniu pacjentek u których rozpoczął się proces onkogenezy. 

Badanie przesiewowe w kierunku raka szyjki macicy jest w dalszym ciągu mało doskonałe 

i często błędnie klasyfikuje niektóre pacjentki. Poprawa dokładności weryfikacji 

histopatologicznej jest ważna nie tylko dla opieki nad pacjentkami, ale także do oceny 

nowych metod badań diagnostycznych.  

Na podstawie przeprowadzonej analizy piśmiennictwa w korelacji z wynikami 

niniejszej pracy można wnioskować, że u pacjentek z rozpoznaniem cytologicznym 

ASCUS zasadnym wydaje się zastosowanie dodatkowych testów zwiększających czułość 

badania przesiewowego. U tych pacjentek, u których wykonana była weryfikacja 

histopatologiczna zwłaszcza w przypadku rozpoznań: CIN 1, wątpliwych lub ujemnych 

z dodatnim wynikiem testu HPV HR zasadnym wydaje się zastosowanie odczynów 

immunohistochemicznych przeciw białku p16 oraz Ki-67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


