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BACKGROUND: Genetic alterations, including mi-

crosatellite instability (MSI) and loss of heterozygosity 

(LOH), have been described in both malignant and 

benign diseases. Previous studies have successfully 

detected such alterations in sputum samples of 

patients with bronchial asthma (BA). The aim of 

this study was to assess the presence of MSI and/or 

LOH in nasal cytology samples of patients with al-

lergic rhinitis (AR). METHODS: Nasal brush samples 

and peripheral blood from 20 patients with AR were 

analyzed. DNA was extracted and analyzed for MSI 

and LOH using the following microsatellite markers: 

D16S289, D4S2394, D4S1651, DXS8039, D3S3606, 

and D2S2113, harboring potential susceptibility 

genes for AR and atopy. Microsatellite analysis was 

performed also in eight control subjects. RESULTS:.

No MSI and/or LOH were noted in either the AR or 

the control group. CONCLUSION: Although MSI 

and LOH are detectable phenomena in sputum 

samples of patients with BA, this seems not to be 

the case for nasal cytology samples of patients with 

AR. Additional studies are needed, using a larger 

number of polymorphic markers, to assess if such 

a difference exists among two diseases otherwise 

very closely related.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Γενετικές αλλοιώσεις σε επίπεδο μικροδορυφορικού 

DNA, όπως η αστάθεια μικροδορυφορικού DNA και η απώλεια ετε-

ροζυγωτίας, έχουν περιγραφεί τόσο σε κακοήθεις όσο και σε καλοή-

θεις παθήσεις. Σε προηγούμενες μελέτες έχει ανιχνευτεί αστάθεια μι-

κροδορυφορικού DNA σε κυτταρολογικά δείγματα πτυέλων ασθενών 

με βρογχικό άσθμα. ΣΚΟΠΟΣ: Η αναζήτηση αστάθειας μικροδορυ-

φορικού DNA και απώλειας ετεροζυγωτίας σε ρινικά κυτταρολογικά 

δείγματα ασθενών με αλλεργική ρινίτιδα. ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: 

Αναλύθηκαν ρινικά κυτταρολογικά δείγματα με χρήση βούρτσας και 

περιφερικό αίμα από 20 ασθενείς με αλλεργική ρινίτιδα. Διενεργήθηκε 

εκχύλιση DNA και αναζήτηση για αλλοιώσεις μικροδορυφορικού DNA 

με τη χρήση των ακόλουθων μικροδορυφορικών δεικτών: D16S289, 

D4S2394, D4S1651, DXS8039, D3S3606 και D2S2113, που αντιστοι-

χούν σε χρωμοσωμικές περιοχές που έχουν στο παρελθόν συσχετισθεί 

με την αλλεργική ρινίτιδα και την ατοπία. Η ίδια ανάλυση έγινε και σε 

αντίστοιχα δείγματα 8 υγιών ατόμων. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Δεν παρατη-

ρήθηκαν αστάθεια μικροδορυφορικού DNA ή απώλεια ετεροζυγωτί-

ας είτε στους ασθενείς με αλλεργική ρινίτιδα είτε στην ομάδα ελέγχου. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Παρόλο που η αστάθεια μικροδορυφορικού DNA 

και η απώλεια ετεροζυγωτίας αποτελούν ανιχνεύσιμα φαινόμενα σε 

κυτταρολογικά δείγματα πτυέλων ασθενών με βρογχικό άσθμα, κά-

τι τέτοιο δε φαίνεται να ισχύει για τα ρινικά κυτταρολογικά δείγματα 

ασθενών με αλλεργική ρινίτιδα. Περαιτέρω μελέτες απαιτούνται με τη 

χρήση περισσότερων δεικτών για να αποδειχθεί αν όντως ισχύει μια 

τέτοια διαφορά μεταξύ δύο παθήσεων με τόσα κοινά στοιχεία.

Αναζήτηση αστάθειας μικροδορυφορικού DNA σε ρινικά κυτταρολογικά 
δείγματα ασθενών με αλλεργική ρινίτιδα
Assessment for microsatellite DNA instability in nasal cytology samples of patients 
with allergic rhinitis




