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oz_adje: Komaj vidne spremembe v strukturi in organizaciji kromatina, ki so jih
našli v normalnih celicah pri bolnikih z različnimi vrstami raka so raziskovalci
poimenovali MAC (angl. malignancy associated changes). V zadnjem času so
se pojavile zamisli, da bi MAC lahko uporabili za izdelavo presejalnih testov za
odkrivanje zgodnjih oblik raka' Ugotoviti pa moramo, ali različni raki sproŽijo
enako ali različno izraŽanje MAC.

Namen raziskave: Primerjat| MAC spremembe, ki smo jih našli s slikovnocitometrično analizo, pri bolnicah zrakom dojke in bo|nikih s pljucnim rakom.
Mateľiali in metode: V raziskavo smo vključili 106 bolnikov s pljučnim rakom
in ustrezno kontrolno skupino 89 zdravih ljudi, ter 100 bolnĺc z rakom dojke in

kontrolno skupino 93 zdravih Žensk. Lično sluznico smo neŽno postrgali z
lesenim loparčkom, kĺ smo ga nato sprali v transportno tekočino. S filtiacijo
smo napravilĺ enoslojne celične preparate in jih pobarvali po Feulgnu s tioninom. Z napravo Cyto-Savant smo naľedili slikovnocitometrično analizo vzorcev. Na podlagĺ jedrnih značilk, izmerjenih na vzorcih bolnikov s pljučnim
rakom in njĺhovih kontrol smo naredili razpoznavalnik in ga testirali na úzorcih
bolnic z rakom dojke ĺn njihovih kontrolah. Preiskus smo ponovili tudi v drugo
smer, ko smo napravĺli razpoznavalnik na vzorcih bolnic z rakom dojke ĺn nJihovih kontrolah in ga testirali na bolnikih s pljučnim rakom.
Rezultati: Razpoznavalnĺk z optimalno kombinacijo treh jedrnih značĺlk'ki
predstavljajo MAC, napravljen na vzorcĺh bolnikov s pljučnim rakom, je pravilno prepoznal 74o/o bolnic z rakom dojke, medtem ko je isti razpoznavalnik
pravilno prepoznal 87% bolnikov s pljučnim rakom. Ko smo uporabili razpoznavalnik naĘen na vzorcih bolnic z rakom dojke, je ta pravilno prepoznal78o/o
bolnikov s pljučnim rakom ĺn 81% bolnic z rakom dojke.
Zaključki: lzsledki naše raziskave kaŽejo, da so MAC spremembe v bukalni
sluznici bolnic z rakom dojke in bolnikov s pljučnim rakom podobne. Zato menimo, da različni raki (vsaj epitelijskega izvora) sproŽijo podobne MAC spremembe, kar bi morda omogočilo razvoj univerzalnega testa za odkrivanje
zgodnjih oblik raka.
122

