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Martyna Nowak-Perlak1, Marta Woźniak2, Piotr Ziółkowski3 

Terapia fotodynamiczna i jej zastosowanie  

w leczeniu nowotworów skóry  

1. Terapia fotodynamiczna 

Terapia fotodynamiczna (PDT – photodynamic therapy) to jedna z metod leczenia 

nowotworów, jak również nienowotworowych zmian skórnych, przy użyciu światła 

o odpowiedniej długości fali i fotouczulacza, którym może być związek chemiczny, 

związek naturalny lub substancje pochodzenia roślinnego. Badania w tym obszarze 

rozpoczęły w latach 70. ubiegłego wieku grupy prowadzone przez Kessela i Dougher-

tiego. W założeniu jest to prosta technika, która nie wymaga skomplikowanej procedury, 

czy aparatury. Skuteczność terapii zależy od tego, czy związek zastosowany do terapii 

posiada właściwości światłoczułe. Związek pod wpływem światła będzie generować 

reaktywne formy tlenu, w tym wypadku głównie tlen singletowy oraz wolne rodniki, 

czyli związki toksyczne dla komórek. Jest to metoda w założeniu nieinwazyjna. W celu 

zwiększenia efektywności terpaii fotodynamicznej – można ją łączyć z konwen-

cjonalnymi metodami leczenia, takimi jak chirurgia czy radioterapia [1]. 

Cel pracy: Celem monografii jest opisanie terapii fotodynamicznej oraz potencjal-

nych fotouczulaczy jako narzędzia w leczeniu nowotworów skóry. 

1.1. Terapia fotodynamiczna i jej działanie 

Terapię fotodynamiczną wykonujemy w kilku etapach. W pierwszym etapie poda-

jemy związek, nazywany fotouczulaczem – aby mógł zostać pobrany przez komórki. 

Wykonujemy to w sposób dożylny lub śródtkankowo do organizmu pacjenta. Fotouczu-

lacz będzie gromadził się selektywnie w chorobowo zmienionych komorkach. Następnie 

wzbudzamy ten związek światłem o odpowiedniej długości fali związku, który oddzia-

łuje z tlenem rozpuszczonym w środowisku tkankowym, generując reaktywne formy 

tlenu (ROS – reactive oxygen species), tym samym wprowadzając komórkę w stan 

stresu oksydacyjnego. Cząsteczka ta jest silnie toksyczna dla komórek i promuje w nich 

procesy śmierci komórkowej – apoptozy lub nekrozy. Połowiczny czas półtrwania tlenu 

singletowego jest krótki, stąd cała toksyczność oddziaływania na komórki zawiera się 

w okresie naświetlania komórek z danym związkiem. Jest to niewątpliwie duży plus 

w kontekście leczenia konkretnych obszarów w ciele objętych nowotworem lub dys-

plazją. Naświetlanie następuje do 72 godzin od podania leku. Oprócz bezpośredniego 

 
1 martyna.nowak-perlak@student.umw.edu.pl, Katedra Patologii Klinicznej i Doświadczalnej, Zakład Patologii 

Ogólnej i Doświadczalnej, ul. K. Marcinkowskiego 1, 50-368 Wrocław, Wydział Lekarski, Uniwersytet 

Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, https://www.umw.edu.pl/. 
2 marta.wozniak@umw.edu.pl, Katedra Patologii Klinicznej i Doświadczalnej, Zakład Patologii Ogólnej 

i Doświadczalnej, ul. K. Marcinkowskiego 1, 50-368 Wrocław, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny 

im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, https://www.umw.edu.pl/. 
3 piotr.ziolkowski@umw.edu.pl, Katedra Patologii Klinicznej i Doświadczalnej, Zakład Patologii Ogólnej 

i Doświadczalnej, ul. K. Marcinkowskiego 1, 50-368 Wrocław, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny 

im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, https://www.umw.edu.pl/. 
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efektu terapii fotodynamicznej, metoda ta oddziaływuje w sposób pośredni, który polega 

na niszczeniu układu naczyniowego nowotworu. Ponadto w wyniku podania związku 

i naświetlania tworzy się stan zapalny, który aktywuje dodatkowo odpowiedź immu-

nologiczną zarówno swoistą, jak i nieswoistą.  

Poza wyraźnymi zaletami stosowania PDT, istnieją pewne przeciwwskazania do 

stosowania tej terapii, m.in.: porfiria, uczulenie na światło, stosowanie samoopalaczy, 

stosowanie preparatów z retinolem i witaminą C, ciąża. Nie można stosować ziół takich 

jak dziurawiec czy nagietek na przynajmniej 10 dni przed zabiegiem [2]. 

1.2. Terapia fotodynamiczna i jej zastosowanie 

Terapia fotodynamiczna działa zarówno w sposób pośredni, jak i bezpośredni na ko-

mórki naczyniowe. Dzięki swej unikalności znalazła zastosowanie w kosmetologii, medy-

cynie estetycznej, onkologii czy w leczeniu przeciwbakteryjnym i przeciwwirusowym. 

Wysoką skuteczność odnotowuje się w przypadku leczenia infekcji na skórze, błonach 

śluzowych, wargach, w jamie ustnej czy na zewnętrznych narządach płciowych [3]. 

Oprócz zastosowania terapeutycznego terapię fotodynamiczną można również używać 

jako metodę diagnostyczną. Najczęściej polega to na podaniu fotouczulacza do komórek 

i wzbudzeniu związków poprzez naświetlanie światłem niebieskim. Po pochłonięciu 

energii następuje emisja czerwonej fluorescencji w komórkach nieprawidłowych. Po-

zwala to na diagnostykę pacjenta jeszcze w stadium przedklinicznym – w stanie przed-

nowotworowym lub wczesnym stadium nowotworowym. Terapię fotodynamiczną 

stosuje się często w stadiach paliatywnych, nieoperacyjnych stadiach nowotworowych, 

przerzutujących do skóry. Ogromną zaletą PDT jest nieinwazyjność, a więc w wyniku 

naświetlania nie powstaje blizna ani nie dochodzi do przerwania ciągłości skóry 

u pacjenta [2]. Terapia fotodynamiczna znalazła zastosowanie w leczeniu nowotworów, 

które najczęściej znajdują się na powierzchni ciała, czyli czerniaka lub raka płaskona-

błonkowego skóry. Terapię tę również stosuje się w przypadku raka pęcherza, płuc, 

trzustki, mózgu, przełyku czy chorób ginekologicznych. Ponadto PDT jest również pole-

cana przy leczeniu nienowotworowych lub przednowowtworowych zmian dermatolo-

gicznych, takich jak np. trądzik pospolity, łuszczyca, brodawczak wirusowy [4, 5]. 

 
Rysunek 1. Schemat przygotowania terapii fotodynamicznej 
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2. Nowotwory skóry 
Nowotwory skóry są jednymi z najczęstszych nowotworów złośliwych człowieka. 

Najczęściej są na niego narażone części ciała wystawione na ciągłą ekspozycję słoneczną. 
Najsilniejszym czynnikiem karcynogennym w ich rozwoju są promieniowanie ultra-
fioletowe czy środki chemiczne takie jak arsen, syntetyczne środki przeciwmalaryczne 
oraz wirusy. Głównymi typami nowotworów skóry, wymienianymi przez ekspertów, 
są czerniak oraz niebarwnikowe nowotwory skóry, czyli rak płaskonabłonkowy, rak 
skóry z komórek Merkla oraz rak podstawnokomórkowy [6]. 

2.1. Rak podstawnokomórkowy 

Rak podstawnokomórkowy (BCC – basal cell carcinoma) jest jednym z najczęściej 
występujących nowotworów skóry. Rak podstawnokomórkowy często rozwija się u osób 
o jasnej karnacji. Według danych statystycznych w Polsce w 2010 r. na raka skóry za-
chorowało ponad 10 000 osób, co ciekawe więcej było kobiet niż mężczyzn. Ryzyko 
zachorowania na raka skóry wzrasta z wiekiem, osiągając maksimum po 80. roku 
życia. Rak podstawnokomórkowy powstaje w wyniku nieprawidłowego, niekon-
trolowanego wzrostu komórek podstawnych. Przybiera on postać okrągłej, różowo-
czerwonej wypukłości o wielkości perły. Czasami BCC mogą powodować wysięki, 
tworzyć strupki, swędzić lub krwawić. Rozwija się ich wiele w jednym miejscu, głów-
nie na skórze głowy, szyi czy ramion. Nieleczomy rak podstawnokomórkowy może 
rozprzestrzenić się do okolicznych tkanek. Im dłużej pacjenci zwlekają z leczeniem 
BCC, tym większe, prawdopodobieństwo nawrotu nowotworu [7, 8].  

2.2. Rak płaskonabłonkowy  

Rak płaskonabłonkowy (SCC – squamous cell carcinoma) jest drugą najczęstszą 
postacią raka skóry, charakteryzującą się nieprawidłowym, przyspieszonym wzrostem 
komórek płaskonabłonkowych [9]. Jego powstawaniu również sprzyja ekspozycja na 
promieniowanie UV oraz pozostałe czynniki kancerogenne. Cechuje go wolniejszy 
wzrost w porównaniu do innych typów nowotworów. Niestety rak płaskonabłonkowy 
jest trudny w leczeniu, kiedy zajmie pobliskie węzły chłonne czy odległe tkanki. Im 
szybciej wykryty, tym łatwiej jest go wyleczyć. SCC może wyglądać jak łuszcząca się 
czerwona plama, otwarta rana, która jest szorstka, pogrubiona lub przypomina 
brodawkę. Może również prezentować się jako wypukła narośl z centralnym zagłę-
bieniem. Czasami SCC mogą skrzepnąć, swędzić lub krwawić. Rak płaskonabłonkowy 
może również wystąpić w innych obszarach ciała, w tym na genitaliach. Niestety ten 
typ nowotworu goi się bardzo powoli [9, 10]. 

2.3. Rak Merkla 

Rak z komórek Merkla (MCC – Merkel cell carcinoma) jest złośliwym, neuroendo-
krynnym nowotworem skóry. Ten typ nowotworu pojawia się dość rzadko u ludzi. 
Najczęściej pojawia się w okolicach szyi, na skórze głowy u mężczyzn rasy białej. 
Oprócz typowych dla nowotworów skóry czynników powodujących jego powstawanie, 
dodatkowo może być efektem zakażenia poliomawirusem komórek Merkla (MCPyV – 
Merkel cell polyomavirus). Zazwyczaj przyjmuje postać niebolesnego, szybkorosnącego 
guza o purpurowo-fioletowym-zabarwieniu. Guz ma tendencję do zajmowania oko-
licznych węzłów chłonnych, najczęściej głowy i szyi, choć guzki mogą pojawić się 
również na nogach czy rękach [11]. 
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2.4. Czerniak 

Czerniak (Melanoma skin cancer) jest nowotworem złośliwym, który powstaje 
w obrębie skóry, błon śluzowych, a także naczyniówki oka. Wywodzi się on z mela-
nocytów komórek barwnikowych pochodzenia neuroektodermalnego [12, 13]. Istnieje 
sporo czynników odgrywających rolę w jego rozwoju między innymi fototyp skóry, 
duża liczba znamion melanocytowych, intensywna ekspozycja na promieniowanie UV 
czy nawet czynniki genetyczne. Wbrew powszechnemu przekonaniu, nie każda zmiana 
barwnikowa musi być źródłem czerniaka. Często jest on zlokalizowany w obrębie 
skóry niezmienionej. Może on przybierać postać brodawki, nieregularnego znamienia, 
z którego sączy się płyn, a w wypadku zadrapania trudno się goi [14]. 

 Wyróżnia się 4 główne typy czerniaka: 

• czerniak wywodzący się ze złośliwej plamy soczewicowatej (LMM – lentigo maligna 
melanoma), ma postać drobnych guzków, nie naciekają zbyt wielu tkanek; dość ła-
godny, wolno rośnie; najczęściej występuje u osób starszych i lokalizuje się w obrębie 
głowy i szyi; 

• czerniak szerzący się powierzchownie (SSM – superficial spreading melanoma), 
najczęściej występuje u młodych ludzi, wywodzi się z atypowych zmian barwni-
kowych; powód do niepokoju powinny stanowić: zmiana kształtu, powiększenie, 
nierównomierne zabarwienie czy obwódka zapalna znamienia; lokalizuje się głów-
nie na kończynach dolnych oraz na tułowiu; 

• czerniak guzkowy (NM – nodular melanoma), wystepuje w obrębie zmian barwni-
kowych lub skóry niezmienionej, może pojawić się w każdym wieku, ten typ 
charakteryzuje się najszybszym przebiegiem; ciemno zabarwione guzki szybko się 
powiększają, wrzodzieją i mogą krwawić; 

• czerniak umiejscowiony na kończynach, wywodzący się z plam soczewicowatych 
(ALM – melanoma acro-lentiginosum, acrolentiginous melanoma) stanowi zaled-
wie 5% przypadków, występuje na stopach i dłoniach, a także na paznokciach; 
w ostatnim przypadku ma postać brązowych lub czarnych przebarwień w obrębie 
łożyska paznokcia, ale może obejmować również skórę wokół całego paznokcia; 
dotyczy głównie osób starszych [14]. 

3. Terapia fotodynamiczna w nowotworach skóry 

Nowotwory w zależności od stadium i typu mogą być leczone na różne sposoby. 
Najczęściej stosowanymi metodami są: zabiegi chirurgiczne, chemioterapia, radiote-
rapia czy terapia fotodynamiczna. Przy wyborze metody należy wziąć pod uwagę kilka 
czynników takich jak umiejscowienie nowotworu, rozmiar nowotworu oraz kondycja 
zdrowotna pacjenta [15]. 

W przypadku raka podstawnokomórkowego terapia fotodynamiczna jest efektywna, 
gdy jest on w postaci powierzchownej. Wyniki pokazują dużą skuteczność terapii, dobre 
efekty kosmetyczne i małą inwazyjność. Eksperyment prowadzono przez 10 godzin 
z zastosowaniem kwasu δ-aminolewulinowego (ALA) i światła o długości fali 635 nm. 
Pełną remisję nowotworu uzyskano u 95% pacjentów z postacią powierzchniową BCC, 
natomiast w przypadku postaci guzkowej i wrzodziejącej odpowiednio u 60% i 80%. 
Jeżeli chodzi o liczbę ponownego pojawienia się nowotworu, to w okresie 10-36 miesięcy 
od zakończenia terapii najniższy odsetek dotyczył właśnie części powierzchownej 
i było to 2,4%. Z kolei u pacjentów z BCC niezakwalifikowanych do leczenia trady-
cyjnego wykorzystano metylową pochodną kwasu δ-aminolewulinowego (MAL) oraz 



 

Terapia fotodynamiczna i jej zastosowanie w leczeniu nowotworów skóry 
 

11 

 

światło czerwone o długości 570-670 nm. Skuteczność terapii oceniano po 3, 12 i 24 
miesiącach i wyniosła ona odpowiednio: 90%, 84% i 78% [16]. 

Z kolei na łamach British Journal of Dermatology przedstawiono badanie na grupie 
pacjentów z rakiem BCC, wykorzystując imikwimod oraz aminolewulinian metylu 
(MAL-PDT) łączony z terapią fotodynamiczną. Drugi z tych preparatów był apli-
kowany na skórę w miejscach występowania nowotworu i następnie naświetlany 
światłem o długości fali 630 nm. Efektywność terapii po roku stosowania wynosiła 
80%. Z grupy 200 pacjentów jedynie u 21 osób terapia była nieskuteczna [17]. 

W jednym z badań przeprowadzonych na grupie pacjentów z potwierdzonym rakiem 
płaskokomórkowym wykorzystano porfirynę II, którą podano pacjentom, a następnie 
po 24 godzinach naświetlano ich światłem o długości 630 nm. Dodatkowo pacjentom 
podano sterydy, żeby zmniejszyć obrzęk tkanek miękkich. Odpowiedź guza na terapię 
badano po 24 godzinach oraz po 30 dniach od zastosowania leczenia. Zaobserwowano, 
że u 77% pacjentów uzyskano prawie całkowity zanik guza, nie był on wykrywalny. 
U 80% populacji z tej grupy w ciągu 51 miesięcy nie odnotowano nawrotu choroby [18]. 

Grupa badaczy z Yale University School of Medicine badała pacjentów z potwier-
dzonym SCC. Badania polegały na zastosowaniu terapii fotodynamicznej z wykorzy-
staniem 20% ALA i naświetlania niebieskim światłem. Pacjentów zbadano po 3 mie-
siącach od terapii. Wyniki i wnioski uzyskane przez naukowców są następujące: im 
dłuższy czas inkubacji ze związkiem, tym lepsze efekty w terapii ze względu na naj-
większą akumulację protoporfiryny IX; najlepiej reagowały na terapię guzy poniżej 
2 cm średnicy oraz zlokalizowane poza twarzą, u pacjentów z guzami zlokalizowanymi 
właśnie poza twarzą odnotowano brak nawrotu choroby po 12 i 33 miesiącach [19]. 

4. Związki stosowane w leczeniu nowotworów skóry w PDT  

Związki, które można nazwać dobrymi fotouczulaczami muszą charakteryzować się 
pewnymi kluczowymi cechami. Przede wszystkim wysoką wydajnością kwantową do 
tworzenia tlenu singletowego. Fotouczulacze możemy podzielić na 3 generacje, 
z czego większość to związki będące pochodnymi porfiryn, chloryn i ftalocyjanin [20]. 
Pierwszą generacją są fotouczulacze porfirynowe, do których należą hematopor-firyny 
i ich pochodnych. Drugą generację stanowią: kwas 5-aminolewulinowy i jego estry, 
pochodne benzoporfiryny, teksafiryna lutenu, temoporfiryna, etiopururyna cynowa oraz 
taloporfiryna sodowa. Trzecią generację natomiast stanowią fotouczulacze połączone 
z przeciwciałami monoklonalnymi [2]. Związki te znalazły dobre zastosowanie 
w leczeniu takich nowotworów jak rak przełyku Barreta, nowotwory pęcherza moczo-
wego, skóry, płuc, przełyku, głowy i szyi [2]. Dodoatkowo badania wykazały, że natu-
ralne pochodne wyizolowane z roślin również odznaczają się bardzo dobrymi właści-
wościami fotouczulającymi.  

W dalszej części opisano wybrane fotouczulacze – porfiryny, kwas 5-aminolewulinowy 
oraz fotosensybilizatory pochodzące ze związków naturalnych. 

4.1. Kwas 5-aminolewulinowy  

Kwas 5-aminolewulinowy (ALA) jest substratem szlaku biosyntezy hemu. Synte-
tyzowany jest poprzez połączenie bursztynylo-CoA i glicyny w obecności syntetazy 
kwasu 5-aminolewulinowego (ALAS – 5-aminolevulinic acid synthase) w macierzy 
mitochondrialnej. W terapii fotodynamicznej ALA stosuje się jako prekursor silnego 
fotouczulacza protoporfiryny IX (PpIX). Powoduje to rozprzestrzenienie się PpIX 
w cytozolu oraz w błonach cytozolowych. PpIX jest też ligandem dla białka hydrofo-
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bowego PBR znajdującego się w mitochondriach, które prawdopodobnie tworzy pory 
w błonach mitochondrialnych. W wyniku podania ALA i naświetlania dochodzi więc 
do uszkodzenia mitochondriów, co prowadzi do apoptozy. Jeśli fotouczulacz rozprze-
strzeni się do innych kompartmentów komórkowych lub jeśli apoptoza nie może być 
zrealizowana, dochodzi do nekrozy lub autofagii [21, 22].  

4.2. Porfiryny  

Porfiryny są aromatycznymi związkami o budowie makrocyklicznej. Jest to jedna 
z najlepiej przebadanych grup związków, które mają właściwości fotouczulające. Cha-
rakteryzuje je silna absorpcja w świetle widzialnym, trwałość cząsteczki oraz niska 
toksyczność w ciemności. Związki z tej rodziny charakteryzują się dużą wydajnością 
w generowaniu tlenu singletowego. W odróżnieniu od innych fotouczulaczy, porfiryny 
będą głównie celować w układ naczyniowy guza, niszcząc go i doprowadzając do hi-
poksji. Wszystkie porfiryny aktywowane są światłem o długości fali około 400-750 nm. 
Związek ten nie wymaga długiego czasu pomiędzy podaniem, wnikaniem do komórek, 
a naświetlaniem. W wyniku podania i naświetlenia związek ten oddziałuje z tlenem 
trypletowym, wchodząc w reakcję fotodynamiczną I typu, powodując wybicie elek-
tronu i przeniesienie go na cząsteczkę wodoru tworząc wysokotoksyczny i reaktywny 
rodnik lub reakcję typu II, gdzie substratem jest tlen. W efekcie powstają reaktywne 
formy tlenu, w tym głównie tlen singletowy. Uważa się, że pochodna porfiryny – 
temoporfina – aktywuje makrofagi zwiększając tym samym intensywność fagocytozy. 
Zaktywowane makrofagi generują więcej czynników takich jak TNFα i tlenek azotu 
(NO). Przyczynia się to do fagocytozy komórek nowotworowych i zwiększonej 
sygnalizacji śmierci komórek przez TNFα, natomiast wzrost produkcji NO przyczynia 
się do uszkodzeń komórki poprzez reaktywne formy azotu [2, 23]. 

4.3. Hipercyna 

Hiperycyna to pochodna antrachinonu, którą izoluje się z dziurawca pospolitego. 
Jej światłoczułośc obserwowana jest nawet przy spożyciu preparatów z dziurawca. 
Wykazuje właściwości cytotoksyczne względem komórek nowotworowych, m.in. 
w nowotworach skóry. Hiperycyna jest zdolna do generowania reaktywnych form 
tlenu przy zastosowaniu światła o długości 600 nm. Efekt fotodynamiczny hiperycyny 
oddziałuje na organella komórkowe takie jak siateczka śródplazmatyczna czy aparat 
Golgiego. Śmierć naświetlanych komórek, którym podano hiperycynę, może zachodzić 
na drodze apoptozy lub nekrozy. Hipercyna również hamuje tworzenie wolnych rodników, 
hamuje proliferację komórek i zwiększa fototoksyczność indukowaną naświetlaniem 
[4, 24].  

4.4. Kurkumina  

Kurkumina jest związkiem pochodzenia roślinnego. Izolowana jest z ostryżu dłu-
giego pochodzącego z rodziny imbirowatych. Ta żółta substancja jest jednym z najinten-
sywniej badanych związków pochodzenia roślinnego, uważanym za wysoce obiecujący 
fotouczulacz. Ważną cechą kurkuminy jest to, że pomimo podania wysokiej dawki, 
jest nadal bezpieczna dla komórek. Absorbuje światło w zakresie 300-500 nm z wyso-
kim współczynnikiem zaniku, co w połączeniu ze zdolnością do tworzenia za jej pomocą 
tlenu singletowego sugeruje, że kurkumina może indukować silną reakcję fototoksyczną 
przy małych stężeniach. Hamuje ona proliferację komórek nowotworowych poprzez 
inhibicję czynników transkrypcyjnych takich jak COX-2, MMP-2, MMP-9 czy IL-8. 



 

Terapia fotodynamiczna i jej zastosowanie w leczeniu nowotworów skóry 
 

13 

 

Co więcej, zwiększona aktywność antynowotworowa była zaobserwowana po naświe-
tlaniu promieniowaniem UVB poprzez aktywację kaspaz w komórkach linii HaCaT. 
Naświetlenie komórek HaCaT, którym podano kurkuminę, światłem UVB o długości 
290-300 nm powodowało ich apoptozę [25]. 

4.5. Berberyna  

Berberyna jest związkiem o wielokierunkowym działaniu, niskiej cytotoksyczności 
oraz zdolności do redukcji negatywnego wpływu innych terapii. Komórki linii CaSki 
i HaCaT, którym podano berberynę, a następnie naświetlano, wykazywały większą 
aktywność kaspazy 3 i zdolność do apoptozy. Związek ten podawany w niewielkich 
stężeniach (rzędu 5-20 µM) wykazuje mały efekt cytotoksyczny wobec komórek linii 
HeLa czy CaSki. Fotouczulacze, do których należy berberyna, wykazują tendencję do 
gromadzenia się w komórkach nowotworowych poprzez łączenie się z lipoproteinami 
o niskiej gęstości LDL, a także w obecności naświetlania powodują powstawanie 
reaktywnych form tlenu, co przyczyna się do uszkadzania tych komórek oraz ich 
śmierci [26]. 

5. Podsumowanie  

Terapia fotodynamiczna (PDT) jest unikalnym narzędziem do leczenia nowotworów. 
Pozwala na celowaną terapię, która jest pożądana w walce z nowotworami. W artykule 
przedstawiono terapię fotodynamiczną jako narzędzie w walce z nowotworami skóry, 
które są jednymi z najczęściej występujących nowotworów na świecie. Opisano kilka 
związków, które w połączeniu z PDT zahamowują rozwój nowotworu. Wyniki badań 
przedstawione powyżej potwierdzają, że odpowiednio dobrany fotouczulacz i terapia 
fotodynamiczna mogą pomóc pacjentom w walce z chorobą nowotworową. 
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Terapia fotodynamiczna i jej zastosowanie w leczeniu nowotorów skóry  

Streszczenie 
Terapia fotodynamiczna (PDT) jest unikalnym narzędziem do leczenia nowotworów. Pozwala na celo-
waną terapię, która jest pożądana w walce z nowotworami. Często terapię fotodynamiczną stosuje się do 
leczenia zmian skórnych nie tylko nowotworów skóry (czerniak, rak płaskonabłonkowy), ale również zmian 
skórnych pochodzenia nienowotworowego. W artykule przedstawiono charakterystykę metody, jej działanie 
na komórki nowotworowe, opisano wybrane fotouczulacze w terapii fotodynamicznej oraz przedstawiono 
charakterystykę nowotworów skóry, w których terapia fotodynamiczna ma duże zastosowanie.  
Słowa kluczowe: terapia fotodynamiczna, nowotwory skóry, fotouczulacz 

Photodynamic therapy and its application in the treatment of skin cancer 

Abstract 
Photodynamic therapy (PDT) is a unique tool for treating cancer. It allows for targeted therapy, which is 
desirable in the fight against cancer. Often, photodynamic therapy is used to treat skin lesions, not only 
skin cancers (melanoma, squamous cell carcinoma), but also skin lesions of non-neoplastic origin. The 
article presents the characteristics of the method, its effect on neoplastic cells, describes selected photo-
sensitizers in photodynamic therapy and presents the characteristics of skin cancers in which photodynamic 
therapy is widely used. 
Keywords: photodynamic therapy, skin cancer, photosensitizer 
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Bożena Kowalczyk1, Katarzyna Pawlik2, Jacek Tarasiuk3  

Nowotwory piersi – zachorowalność, patogeneza 

oraz główne czynniki ryzyka choroby 

1. Wprowadzenie  

Dane epidemiologiczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, ang. World Health 

Organization) wskazują, że pod koniec 2020 roku na świecie liczba pacjentek, u któ-

rych w ciągu ostatnich 5 lat zdiagnozowano raka piersi wynosiła 7,8 mln. W 2020 roku 

nowotwór piersi wykryto u ponad 2,3 mln kobiet, a 685 tys. przypadków zakończyło 

się śmiertelnie.  

Rak piersi u kobiet jest najczęściej rozpoznawanym nowotworem, stanowiąc 11,7% 

wszystkich diagnozowanych przypadków, zaraz za nim plasują się nowotwory płuc 

(11,4%), jelita grubego (10,0%), prostaty (7,3%) i żołądka (5,6%) [1]. Pomimo stoso-

wania nowoczesnych technik diagnostyki i wielokierunkowych terapii leczenia raka 

piersi – wskaźniki zachorowalności i umieralności nadal pozostają wysokie. Pięcioletni 

względny wskaźnik przeżywalności dla zlokalizowanego raka piersi wynosi 80-92%. 

W przypadku wystąpienia przerzutów wskaźnik ten drastycznie spada do < 25%. 

Rokowania prognostyczne są niekorzystne, szczególnie u pacjentek z potrójnie negatyw-

nym nowotworem piersi (TNBC, ang. triple-negative breast cancer). Według klasy-

fikacji opartej na określeniu stopnia ekspresji receptorów steroidowych dla estrogenów 

i progesteronu oraz ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu (HER2, ang. human 

epiedermal receptor 2) nowotwory piersi dzielimy na 6 podtypów molekularnych: lumi-

nalny A, luminalny B, HER2-dodatni, normalny oraz 2 rodzaje potrójnie ujemnych 

nowotworów piersi – bazalnopodobny i z niskim poziomem klaudyn. Poszczególne pod-

typy różnią się pod względem istotności klinicznej, wyboru strategii terapeutycznych, 

odpowiedzi na leczenie oraz rokowania. Wśród czynników zwiększających ryzyko 

wystąpienia nowotworu piersi wyróżniamy te o charakterze niemodyfikowalnym typu: 

wiek, płeć, pochodzenie etniczne, obciążenie genetyczne wynikające z mutacji w genach 

supresorowych o wysokiej penetracji BRCA1 i BRCA2, a także w innych genach 

o umiarkowanym i niskim stopniu penetracji. Zainicjowanie transformacji nowotwo-

rowej zależy również od czynników o charakterze modyfikowalnym, np. braku aktyw-

ności fizycznej, otyłości, nieprawidłowej diety, zwiększonego spożycia alkoholu i palenia 

papierosów. Zrozumienie korelacji między czynnikami genetycznymi a modyfikowal-

nymi (poprzez indywidualną zmianę nawyków związanych z trybem życia) wydaje się 

być kluczowe w zapewnianiu spersonalizowanego poradnictwa i profilaktyki kobietom 

chcącym zminimalizować ryzyko rozwoju nowotworu piersi.  
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2. Typy nowotworów piersi 

Rak piersi charakteryzuje znaczna heterogenność. Poszczególne typy różnią się 

zasadniczo pod względem cech molekularnych, patomorfologicznych i rokowań, a co 

za tym idzie wymagają doboru odpowiedniego sposobu leczenia [2]. W obrębie tkanki 

gruczołu piersiowego zmiany rozrostowe mogą występować zarówno w nabłonku prze-

wodów, jak i zrazików. Ze względu na klasyfikację histopatologiczną wyróżniamy 

zmiany łagodne, tzw. raki przedinwazyjne i raki naciekające. Raki przedinwazyjne są 

nowotworami nie zagrażającymi przerzutami, w odróżnieniu od raków naciekających, 

których komórki wykazują zdolności do przerzutowania. Najczęstszym wykrywanym 

rakiem przedinwazyjnym jest rak przewodowy in situ (DCIS, ang. ductal carcinoma in 

situ). Jest to schorzenie niejednolite, dlatego taka diagnoza wymaga dokładniejszych 

badań w celu określenia stopnia zróżnicowania, podtypu histologicznego, wielkości 

zmiany i obecności martwicy. Innym rodzajem raka przedinwazyjnego jest zrazikowy 

rak przedinwazyjny (LCIS, ang. lobular carcinoma in situ) będący rozrostem komórek 

końcowego układu zrazikowo-pęcherzykowego. Wystąpienie zmiany tego typu zwiększa 

ryzyko rozwoju raka naciekającego zarówno w tej samej piersi, jak również w drugiej 

piersi. W przypadku raka naciekającego wyróżniamy inwazyjnego raka przewodowego 

wykazującego największą częstość występowania – około 70-80% diagnozowanych 

naciekających raków piersi. Drugim co do częstości występowania jest naciekający rak 

zrazikowy – stanowiący około 10% przypadków [3]. Pozostałymi postaciami naciekają-

cego raka są: rak cewkowy, rdzeniasty i śluzotwórczy, których częstość występowania 

utrzymuje się na poziomie 5% przypadków. Pozostałymi typami nowotworów piersi są 

rzadkie typy takie jak rak Pageta, rak zapalny z mikroskopowymi naciekami raka 

przewodowego (1-2% przypadków) czy nowotwory rozwijające się z innych niż 

tkanka gruczołowa tkanek budujących gruczoł piersiowy. Do tych nowotworów należą: 

mięsaki rozwijające się z tkanki mięśniowej czy tłuszczaki pochodzące z komórek 

tkanki tłuszczowej [4]. 

Poza określeniem zróżnicowania histopatologicznego nowotworów piersi ważnym 

czynnikiem prognostycznym i decydującym o wyborze sposobu leczenia jest klasyfikacja 

molekularna oparta na określeniu stopnia ekspresji receptorów steroidowych tkanki 

nowotworowej. Na podstawie obecności receptorów dla estrogenów (ER), progeste-

ronu (PR) i ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu (HER2, ang. human epiedrmal 

receptor 2), a także receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR, ang. epidermal 

growth factor receptor), cytokeratyny 5 (CK5, ang. cytokeratin 5) oraz wskaźnika 

proliferacji Ki-67 nowotwory piersi dzielimy na 6 molekularnych podtypów (rys. 1):  

• luminalny A (ER+, PR+, HER2-);  

• luminalny B (ER+, PR+, HER2+); 

• HER2-dodatni (ER-, PR-, HER2+); 

• normalny (ER+, PR+, HER2-); 

• bazalnopodobny (ER-, PR-, HER2-); 

• z niskim poziomem klaudyn (ER-, PR-, HER2-) [5]. 
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Rysunek 1. Rodzaje molekularnych podtypów nowotworów piersi [5] 

2.1. Podtyp luminalny A 

Rak luminalny A jest najczęściej diagnozowanym molekularnym podtypem i sta-

nowi 50-60% wszystkich przypadków nowotworów piersi. Guzy te charakteryzują się 

niskim stopniem złośliwości histologicznej, niskim poziomem pleomorfizmu jądrowego 

oraz niską aktywnością mitotyczną. Ponadto obejmują m.in. następujące typy histolo-

giczne nowotwory kanalikowe, naciekające sitowate, śluzowe i zrazikowe. Podtyp lumi-

nalny A jest definiowany jako guz ER-dodatni i/lub PR-dodatni oraz HER2-ujemny 

z niskim wskaźnikiem proliferacji Ki-67 [6]. Charakteryzuje się występowaniem eks-

presji cytokeratyn nabłonka luminalnego CK8 i CK18 oraz genów zaangażowanych 

w regulację funkcji receptorów estrogenów, takich jak LIV1 (transporter cynku ZIP6 

lub SLC39A6; transporter cynku z rodziny 39), hepatocytowy czynnik jądrowy 3 alfa 

(FOXA1, ang. hepatocyte nuclear factor 3 alpha), białko wiążące X-box 1 (XBP1, 

ang. X-box binding protein 1), białko wiążące GATA3 (GATA3, ang. GATA binding 

protein 3), chłoniak z komórek B2 (BCL2, ang. B cell lymphoma 2), cyklinę D1 

(CCND1, ang. cyclin D1), białka z rodziny ErbB – erbB3 i erbB4, kodowane przez 

geny erbB (ang. erythroblastosis) [7, 8]. 

Pacjentki z rakiem luminalnym A mają dobre rokowania prognostyczne, a wskaź-

nik nawrotów choroby jest znacznie niższy w porównaniu do pozostałych molekular-

nych podtypów. Nawroty występują zazwyczaj w tkance kostnej. Przerzuty pojawiające 

się u mniej niż 10% pacjentek obejmują wątrobę, płuca i ośrodkowy układ nerwowy. 

Leczenie nowotworu luminalnego A opiera się głównie na terapii hormonalnej [9]. 

2.2. Podtyp luminalny B 

Nowotwór piersi luminalny B stanowi 15-20% diagnozowanych przypadków raka 

piersi. W porównaniu do podtypu luminalnego A wyróżnia się bardziej agresywnym 

przebiegiem, wyższym indeksem proliferacyjnym oraz gorszym rokowaniem. Przy-

puszczalnie za wyższy indeks proliferacyjny oraz słabsze rokowanie obserwowane 

w luminalnym B nowotworze piersi odpowiadają alternatywne szlaki czynników wzrostu, 

takie jak receptor czynnika wzrostu fibroblastów 1 (FGFR1, ang. fibroblast growth 

factor receptor 1), HER1, 3-kinaza fosfoinozytydu 3 (PI3K, ang. phosphoinositide 3 
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kinase) i protoonkogen mięsaka (Src, ang. sarcoma protooncogene) [10]. Podtyp 

luminalny B definiowany jest jako guz ER-dodatni z towarzyszącą amplifikacją i/lub 

nadekspresją genu HER2 [11]. Około 30% guzów HER2-dodatnich na podstawie 

klasyfikacji immunohistochemicznej przypisuje się do podtypu luminalnego B [12]. 

Główna różnica między podtypem luminalnym A i B polega na zwiększonej eks-

presji genów związanych z proliferacją, takich jak homolog onkogenu wirusa ptasiej 

mieloblastozy (v-MYB, ang. avian myeloblastosis viral oncogene homolog), hydrolaza 

gamma-glutamylowa (GGH, ang. gamma glutamyl hydrolase), transbłonowe białko 

związane z lizosomami 4-beta (LAPTMB4, ang. lysosome-associated transmembrane 

protein 4-beta), element wrażliwy na nukleazę wiążący białko 1 (NSEP1, ang. nuclease 

sensitive element binding protein 1) i cyklina E1 (CCNE1, ang. cyclin E1) występująca 

w podtypie B. Guzy luminalne B wykazują również zwiększoną ekspresję genów 

sygnałowych receptora wzrostu [13]. Wskaźnik proliferacji Ki-67 uznawany jest za 

potencjalny marker pozwalający na skuteczne różnicowanie podtypu luminalnego A i B. 

Ponadto zapewnia precyzyjny pomiar potencjału proliferacyjnego komórek raka piersi. 

Pomimo wykorzystywania analizy ekspresji wskaźnika Ki-67 przy patologicznej ocenie 

guza – metoda ta nie jest pozbawiona ograniczeń ze względu na niespójności w inter-

pretacji wyników oraz brak wytycznych dotyczących standaryzacji w praktyce kli-

nicznej [14, 15]. 

Przeżywalność wśród osób z nieleczonym rakiem piersi luminalnym B jest podobna 

do przeżywalności osób z wykrytym podtypem bazalnopodobnym i HER2-dodatnim, 

które są uznawane za guzy wysokiego ryzyka. Nowotwór piersi luminalny B jest mniej 

wrażliwy na terapię hormonalną w porównaniu do podtypu A. Słaba wrażliwość 

podtypu luminalnego B dotyczy także odpowiedzi na przedoperacyjną chemioterapię 

z zastosowaniem paklitakselu i doksorubicyny w zestawieniu z rakiem piersi HER2-

dodatnim i bazalnopodobnym. Rak piersi luminalny B lepiej reaguje na chemioterapię 

neoadiuwantową niż podtyp luminalny A, osiągając wyższe wskaźniki całkowitej odpo-

wiedzi patologicznej (pCR, ang. pathological complete response). Nawroty choroby 

obserwowane w guzach luminalnych B występują zazwyczaj w okresie pierwszych 

5 lat po zdiagnozowaniu choroby [16-18]. 

2.3. Podtyp HER2-dodatni 

Rak piersi HER2-dodatni stanowi 15-20% spośród wszystkich podtypów raka piersi. 
Charakteryzuje się nadekspresją genu HER2 oraz innych genów związanych ze szla-
kiem HER2 i/lub amplikonem HER2 zlokalizowanym w chromosomie 17q12 [19]. 
Receptor HER2 należy do rodziny czterech błonowych kinaz tyrozynowych i kodowany 
jest przez gen HER2 będący protoonkogenem zlokalizowanym w chromosomie 17q21 
[20]. Białko HER2 stymuluje podziały komórek nowotworowych. Nadmierna ekspresja 
tego białka jest często związana z występowaniem podwyższonego poziomu czynnika 
wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF, ang. vascular endothelial growth factor) 
wpływającego na indukcję procesu angiogenezy guza [21]. Nadekspresja białka HER2 
wiąże się z agresywnym fenotypem klinicznym, który obejmuje guzy o wysokim stopniu 
złośliwości, zwiększonym tempie wzrostu, wczesnym występowaniu przerzutów ogólno-
ustrojowych oraz zmniejszonym wskaźniku przeżycia wolnego od choroby i całkowitego 
przeżycia. Niekorzystny obraz kliniczny wynika z fundamentalnych zmian w cechach 
biologicznych komórek raka piersi obejmujących zwiększoną proliferację, zahamo-
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wanie apoptozy, zwiększoną ruchliwość, większy potencjał inwazyjny i przerzutowy, 
przyspieszoną angiogenezę oraz niezależność od hormonów steroidowych [22]. 

W przypadku braku leczenia guzy HER2-dodatnie mają złe rokowanie, wykazują 
tendencję do tworzenia przerzutów, przemieszczając się do mózgu i narządów trzew-
nych. Nowotwory HER2-dodatnie poddawane są zazwyczaj terapii z wykorzystaniem 
leków anty-HER2, np. trastuzumab (Herceptin). Trastuzumab jest rekombinowanym 
humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym IgG1, które wybiórczo rozpoznaje 
i celuje w zewnątrzkomórkową domenę P185HER2 komórek nowotworowych. Lek 
ten jest dobrze tolerowany w terapii pierwszego rzutu nowotworu piersi z nadekspresją 
HER2 z współwystępującą skłonnością do przerzutowania [23]. Ryzyko kardiotok-
syczności, będącej skutkiem ubocznym leczenia trastuzumabem lub innymi lekami 
anty-HER2, jest umiarkowane i odwracalne u większości pacjentek [24]. Nowotwory 
piersi HER-dodatnie mają ponadto zwiększoną wrażliwość na niektóre cytotoksyczne 
związki, takie jak doksorubicyna oraz względną oporność na działanie środków hor-
monalnych. Wrażliwość na doksorubicynę jest prawdopodobnie spowodowana koampli-
fikacją genu kodującego topoizomerazy-2, który znajduje się w pobliżu locus genu 
kodującego białko HER2 na chromosomie 17 i stanowi cel terapeutyczny leku [25]. 

2.4. Podtyp normalny  

Rak podtypu normalnego stanowi około 5-10% wszystkich zmian nowotworowych 
piersi, które charakteryzują się ekspresją genów typowych dla komórek prawidłowego 
gruczołu, szczególnie komórek tłuszczowych i komórek leżących poza obrębem na-
błonka. Ponadto cechuje się także wysoką ekspresją genów charakterystycznych dla 
komórek warstwy podstawnej nabłonka przewodów gruczołu sutkowego i niską eks-
presją genów reprezentatywnych dla komórek gruczołowych warstwy luminalnej [26]. 
Nowotwór piersi podtypu normalnego wykazuje pośrednie rokowanie między guzami 
luminalnymi i bazalnopodobnymi, zwykle nie reagując na chemioterapię neoadjuwan-
tową. Istnieje niewiele badań dotyczących podtypu normalnego raka piersi, a ich 
znaczenie kliniczne nadal pozostaje słabo opisane [27]. 

2.5. Podtyp bazalnopodobny 

Komórki podtypu bazalnopodobnego bardzo często mają fenotyp potrójnie ujemny, 
co oznacza brak ekspresji receptorów ER, PR i HER2. Analizy mikromacierzowe 
i immunohistochemiczne wykazały, że podtyp bazalnopodobny stanowi około trzech 
czwartych nowotworów piersi związanych z genem BRCA1 [28]. Występuje często 
u młodych pacjentek z historią raka piersi w rodzinie uwarunkowanego mutacjami 
w genie BRCA1 [26]. 

Termin bazalnopodobny wynika z podobieństwa w wyrażeniu receptora naskór-
kowego czynnika wzrostu (EGFR) oraz cytokeratyn typowych dla komórek podstaw-
nych (CK5/6, CK14 i CK17) lub mioepitelialnych (warstwa podstawna nabłonka 
przewodów). Ponadto typ bazalnopodobny raka piersi wykazuje ekspresję aktyny mięśni 
gładkich (SMA, ang. smooth muscle actin), białka p63, maspiny, lamininy, kadheryny 
P, białka S100, antygenu CD10 (CALLA, ang. common acute lymphoblastic leukemia 
antygen) oraz integryny α6β4. Deregulacja ekspresji integryn może przyczyniać się do 
szczególnie agresywnego zachowania komórek i progresji w tym podtypie nowotworu. 
Zmiany typu bazalnopodobnego charakteryzują się także ekspresją genów CXC (ang. 
chemokine), CX3CL1 (ang. chemokine C-X3-C motif ligand 1), TRIM29 (ang. tripartite 
motif containing 29) i anneksyny 8 [26]. 
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Rak bazalnopodobny wiąże się z wysokim stopniem złośliwości histologicznej 
i jądrowej, obecnością centralnych stref martwiczych lub zwłóknieniowych, gwałtownie 
migrujących komórek, widocznych nacieków limfocytarnych i cech rdzeniastych 
z wyjątkowo wysokimi wskaźnikami mitotycznymi i proliferacyjnymi. Większość 
z tych patologicznych zmian to naciekające guzy przewodowe z litym wzorem wzrostu, 
agresywnym zachowaniem klinicznym i wysokim odsetkiem przypadków z przerzu-
tami do mózgu, płuc i pachowych węzłów chłonnych [29]. 

2.6. Podtyp z niskim poziomem klaudyn 

Podtyp raka piersi z niskim poziomem klaudyn to kolejny przykład potrójnie ujem-
nego raka piersi [30]. Nowotwory tego podtypu charakteryzują się niskim poziomem 
ekspresji E-kadheryny, mucyny-1, cząsteczek adhezji komórek nabłonka (EpCAM, 
ang. epithelial cell adhesion molecule) i klaudyn. Ponadto guzy o niskiej zawartości 
klaudyn wykazują ograniczoną ekspresję genów związanych z proliferacją (Ki-67) 
i markerów luminalnych w porównaniu do nowotworów podtypu luminalnego, HER2-
dodatniego i bazalnopodobnego [31]. Nowotwory te wyróżniają się także wzmożoną 
ekspresją genów przejścia nabłonkowo-mezenchymalnego (CD14, CD79b i vav1) oraz 
genów zaangażowanych w rozwój cech nowotworowych komórek macierzystych [32]. 

3. Zespoły dziedzicznych predyspozycji wystąpienia raka piersi 

Ze względu na wysoki stopień heterogenności nowotwory piersi należą do chorób 
o wyjątkowo trudnej do ustalenia etiologii. Pomimo tego, że zidentyfikowano szereg 
konstytucyjnych mutacji genetycznych, których nosicielstwo sprzyja rozwojowi raka 
piersi, to jedynie około 5% przypadków jest efektem mutacji germinalnych w genach 
wysokiej penetracji – BRCA1 i BRCA2 [33]. Do innych genów o wysokiej penetracji 
należy także TP53 i PTEN. Wśród genów o umiarkowanej penetracji wyróżnia się 
CHEK2, ATM, BRIP1 i PALB2, a do genów o małej penetracji zalicza się około 
20 wariantów w 19 genach lub loci, które przyczyniają się do wzrostu rozwoju raka 
piersi u kobiet (tab. 1) [34]. Większość z tych genów koduje białka uczestniczące 
w naprawie dwuniciowych pęknięć DNA (DSB, ang. double strand breaks). Zaburzenia 
mechanizmów naprawy mutacji genetycznych mogą być również modyfikowane przez 
takie czynniki jak działanie kancerogenów czy ekspozycja na estrogeny. Komórki 
nabłonkowe obecne w całym gruczole piersiowym są szczególnie podatne na indukcję 
dwuniciowych pęknięć DNA, dlatego mutacje w genach, które prowadzą do zaburzeń 
mechanizmów naprawy tego rodzaju uszkodzeń w szczególny sposób wpływają na 
zainicjowanie procesu transformacji nowotworowej [33]. 

Tabela 1. Geny o wysokiej, umiarkowanej i niskiej penetracji związane z ryzykiem wystąpienia nowotworu 
piersi u kobiet [34] 

Geny o wysokiej penetracji 

Gen Wariant Ryzyko względne 
Częstotliwość 
występowania 

w populacji [%] 

BRCA1 wiele mutacji > 10 0,1 

BRCA2 wiele mutacji > 10 0,1 

TP53 wiele mutacji > 10 < 0,1 

PTEN wiele mutacji > 10 < 0,1 
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Geny o umiarkowanej penetracji 

ATM mutacje 

skracające 

i zmiany sensu 

2-4 < 0,5 

CHEK2 1100del C 2-5 0,7  
BRIP1 mutacje 

skracające 

2-3 0,1  

PALB2 mutacje 

skracające 

2-5 < 0,1 

Geny o niskiej penetracji 

Locus Wariant 

Iloraz szans  

z 95% przedziałem 

ufności OR  

(95% CI) 

Mniejsza 

częstotliwość 

alleli MAF [%] 

1p11/NOTCH2/FCGR1B rs11249433 1,14 (1,10-1,19) 39 

2q35 rs13387042 1,20 (1,14-1,26) 50 

3p24/SLC4A7/NEK10 rs4973768 1,11 (1,08-1,13) 46 

5p12/MRPS30 rs4415084 

rs10941679 

1,16 (1,10-1,21) 

1,19 (1,13-1,26) 

40 

24 

5q11/MAP3K1 rs889312 1,13 (1,10-1,16) 28 

6q22/ECHDC1/RNF146 rs2180341 1,41 (1,25-1,59) 21 

6q25/ESR1/C6orf97 rs2046210 1,29 (1,21-1,37) 35 

8q24 rs13281615 1,08 (1,05-1,11) 40 

9p21/CDKN2A/2B rs1011970 1,09 (1,04-1,14) 17 

10p15/ANKRD16/FBXO18 rs2380205 0,94 (0,91-0,98) 43 

10q21/ZNF365 rs10995190 0,86 (0,82-0,91) 15 

10q22/ZMIZ1 rs704010 1,07 (1,03-1,11) 39 

10q26/FGFR2 rs2981582 

rs1219648 

1,26 (1,23-1,30) 

1,27 (1,18-1,36) 

38 

40 

11p15/LSP1 rs3817198 1,07 (1,04-1,11) 30 

11q13 rs614367 1,15 (1,10-1,20) 15 

14q24/RAD51L1 rs999737 0,89 (0,85-0,93) 24 

16q12/TOX3/LOC643714 rs3803662 

rs4784227 

1,28 (1,21-1,35) 

1,25 (1,20-1,31) 

27 

24 

17q22/COX11 rs6504950 0,95 (0,92-0,97) 27 

19p13/ABHD8/AKLE1/C19orf62 rs2363956 0,80 (0,74-0,87) 47 

3.1. BRCA1 i BRCA2 jako geny dziedzicznej predyspozycji wystąpienia 

raka piersi 

Geny BRCA1 i BRCA2 zostały zidentyfikowane odpowiednio w 1994 i 1995 roku. 

Mutacje w tych genach związane są z występowaniem silnej genetycznej predyspo-

zycji do rozwoju raka piersi i jajnika. Predyspozycje te w postaci klinicznej ujawniają 

się zwykle jako zespoły dziedzicznego raka piersi specyficznego narządowo (HBC-ss, 

ang. hereditary breast cancer-site specific) i dziedzicznego raka piersi i jajnika (HBOC, 

ang. hereditary breast and ovarian cancer) [35].  

Mutacje w genach BRCA1 i BRCA2 nie są związane jedynie z występowaniem raka 

jajnika i piersi. Mutacja w genie BRCA1 zwiększa ryzyko zachorowania na raka okręż-

nicy i raka prostaty [36]. Heterozygotyczne mutacje BRCA2 linii zarodkowej znacząco 
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podnoszą ryzyko zachorowania na raka trzustki, piersi i prostaty u mężczyzn [37]. Mu-

tacje bialleliczne wpływające na gen BRCA1 oraz BRCA2 mogą powodować wrodzone 

zespoły związane z anomaliami rozwojowymi, kruchością chromosomów i nowotwory 

w różnych lokalizacjach [38]. Nowotwory zależne od germinalnych mutacji w genach 

BRCA1/BRCA2 wykazują również szereg charakterystycznych cech klinicznych i histopa-

tologicznych. W przypadku nowotworu piersi związanego z mutacją w genie BRCA1 

stwierdza się niższy średni wiek diagnozy (wynoszący około 45 lat) oraz występowanie 

obustronnego nowotworu piersi u ponad 25% diagnozowanych pacjentek. Cechą charak-

terystyczną jest również znaczna agresywność guza i szybko postępujące tempo rozwoju 

[39]. Około 80% nowotworów zależnych od genu BRCA1 wykazuje cechy podtypu 

bazalnopodobnego, to znaczy brak ekspresji receptorów estrogenowych i progestero-

nowych. Wśród diagnozowanych potrójnie negatywnych nowotworów piersi w około 

15-20% przypadków stwierdza się mutację genu BRCA1. Nowotwory piersi z mutacją 

w genie BRCA2 wykazują cechy podtypu luminalnego w około 80% przypadków [2]. 

Mutacje w genach BRCA1 i BRCA2 są najczęściej dziedziczone. Rzadko stwierdza się 

somatyczne mutacje w tych genach, w odróżnieniu od mutacji w genach APC czy RB1, 

które występują równie często w postaciach dziedzicznych, co sporadycznych nowo-

tworów. 

W sporadycznych przypadkach nowotworów piersi zaobserwowano utratę hetero-

zygotyczności uwarunkowaną innymi mechanizmami niż mutacje somatyczne. Niższy 

poziom ekspresji białka BRCA1 w stosunku do zdrowej tkanki w pewnym stopniu 

spowodowany jest zmianą wzoru metylacji regionu promotora i zablokowaniem jego 

transkrypcji [36]. Wczesne wykrycie nosicielstwa mutacji genu BRCA1/BRCA2 jest 

sytuacją korzystną, gdyż pozwala na unikanie określonych czynników ryzyka, a tym 

samym częściowe zmniejszenie prawdopodobieństwa rozwoju nowotworu piersi. 

Jednym z takich czynników jest stosowanie doustnej antykoncepcji. Wykazano, że 

istnieją do tego silne przeciwwskazania w przypadku nosicielek mutacji BRCA1 do 

25. roku życia, gdyż mogą spowodować wzrost ryzyka zachorowania na nowotwór piersi 

nawet o 30%. U kobiet nieobciążonych dziedziczną mutacją nie stwierdzono negatyw-

nego wpływu stosowania doustnej antykoncepcji [39]. 

3.1.1. Funkcja i struktura genów BRCA1 i BRCA2 

Geny BRCA1 i BRCA2 są genami supresorowymi zaangażowanymi w utrzymanie 
stabilności genomu poprzez udział w naprawie dwuniciowych pęknięć DNA na drodze 

rekombinacji homologicznej [40]. Geny te, pomimo podobnych funkcji i podobnego 

fenotypu spowodowanego mutacjami w ich obrębie, leżą na dwóch różnych chromo-

somach. Gen BRCA1 zlokalizowany jest na chromosomie 17 w pozycji 17q21 i składa 

się z 22 eksonów, spośród których najdłuższym jest centralnie rozmieszczony ekson 11. 

Gen BRCA2 znajduje się na chromosomie 13 i zajmuje 26 eksonów. Gen BRCA1 

koduje białko złożone z 1863 aminokwasów. Białko to na N-końcu posiada domenę 

RING, która dimeryzuje z białkiem partnerskim BARD1 (ang. BRCA1-associated RING 

domain protein 1), tworząc ligazę ubikwityny E3. Na końcu karboksylowym białko 

BRCA1 zawiera powtórzenia tandemowe domeny końca karboksylowego BRCA1 

(BRCT, ang. BRCA1 carboxyl terminal), z których każda zawiera około 100 amino-

kwasów. Domeny te angażują motywy fosfopeptydowe w białkach partnerskich, tworząc 
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funkcjonalne kompleksy, które wspomagają selekcję substratu dla aktywności ligazy 

ubikwityny BRCA1-BARD1 [41].  
Gen BRCA2 koduje białko o długości 3418 aminokwasów. Białko to zawiera kilka 

motywów, które pośredniczą w jego interakcji z białkami partnerskimi. W N-końcowej 

części białka BRCA2 występuje domena odpowiedzialna za aktywację transkrypcji 

(TAD, ang. transcriptional activation domain). Centralna część białka BRCA2 kodo-

wana przez ekson 11 genu BRCA2 zawiera 8 konserwatywnych motywów zwanych 

powtórzeniami BRC, które wiążą się z RAD51. Domena wiążąca DNA znajduje się na 

końcu karboksylowym białka BRCA2. W jej skład wchodzi konserwatywna domena 

helikalna, 3 fałdy wiążące oligonukleotydy (OB, ang. oligonucleotide binding) 

i domena T, która ułatwia wiązanie białka BRCA2 do dwuniciowego (dsDNA) i jedno-

niciowego DNA (ssDNA) [42]. Zarówno białko BRCA1, jak i białko BRCA2 charak-

teryzują się obecnością nieustrukturyzowanych regionów, które prawdopodobnie 

przyjmują stabilne konformacje dopiero po związaniu się z białkami partnerskimi [41]. 

Geny BRCA1 oraz BRCA2 są wyjątkowe pod względem profilu ekspresji, który 

zachodzi jedynie w określonych tkankach organizmu: gruczole sutkowym, jajnikach, 

jądrach, okrężnicy, oku, mózgu, prostacie [36]. Funkcja białka BRCA1 sprowadza się 

zasadniczo do utworzenia wielobiałkowego kompleksu naprawczego BASC (ang. 

BRCA1-associated genome surveillance complex), który może wpływać na wybór me-

chanizmu naprawy zależny od typu uszkodzeń DNA. Proces ten rozpoczyna się w mo-

mencie pojawienia się uszkodzenia i przekazaniu sygnału o jego obecności za pośred-

nictwem białek ATM, ATR i kinazy CHEK2. W efekcie ich działania białko BRCA1 

ulega aktywacji poprzez fosforylację i bierze udział w tworzeniu skupisk białek 

w miejscu wykrycia uszkodzeń DNA. Kompleks BASC składa się z białek takich jak 

MSH2, MHL1, MSH6 zaangażowanych m.in. w naprawę błędnie sparowanych zasad, 

jak również białek wykrywających i uczestniczących w naprawie dwuniciowych 

pęknięć: ATM, kompleksu MRN czy helikazy BLM zaangażowanej w rekombinację 

DNA. Jednym z głównych zadań białka BRCA1 jest modulacja aktywności białka 

RAD51, głównego elementu naprawy DSB. Oddziaływanie białka BRCA1 z białkami 

uczestniczącymi w naprawie powstałych uszkodzeń jest szczególnie ważne dla jego 

supresorowej aktywności. 

Najważniejszymi elementami strukturalnymi umożliwiającymi pełnienie tego typu 

funkcji są: domena palca cynkowego w regionie N-końcowym białka i dwie domeny 

BCRT powtórzone tandemowo w C-końcowym regionie białka, wykazujące silnie kon-

serwatywną ewolucyjnie strukturę [41]. Gen BRCA2, podobnie do genu BRCA1, koduje 

białko, które uczestniczy w naprawie dwuniciowych pęknięć DNA poprzez umożli-

wienie wiązania białka RAD51 do uszkodzonego fragmentu DNA, regulację jego 

wewnątrzkomórkowej lokalizacji i wiązanie tego białka do białka BRCA1. Odpo-

wiednie funkcjonowanie białka BRCA2 umożliwia obecność regionu powtórzeń BRC 

i domeny wiążącej DSS1-DNA [36]. Badania potwierdzają wspólny udział białek 

BRCA1 i BRCA2 w naprawie DNA sprzężonej z transkrypcją oraz w procesach kontroli 

cyklu komórkowego prowadzących do utrzymania integralności komórek. Istotnej roli 

współdziałania obu genów dowodzi występowanie aneuploidii spowodowanej utratą 

kontroli zależną od BRCA1/2 w komórkach nowotworowych. Działanie supresorowe 

genów BRCA1/BRCA2 polega na zmianie poziomu ekspresji białek w zależności od 

fazy cyklu komórkowego. Znaczny wzrost ekspresji jest obserwowany na początku fazy 
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G1, a wartość maksymalną osiąga na granicy faz G1/S, czyli w momencie poprze-

dzającym syntezę DNA. Oddziaływanie białka BRCA1 z innymi białkami wpływa na 

regulację punktu kontrolnego G2/M poprzez kontrolę segregacji chromosomów, po-

nieważ białka RB1 i p53, których funkcjonowanie jest skorelowane z białkiem BRCA1, 

w czasie mejozy obecne są w obrębie centrosomu. Podobnie jak w przypadku innych 

funkcji, regulacja punktu kontrolnego G2/M odbywa się tylko w obecności białka 

BRCA2 i jego oddziaływań z białkiem RAD51 [43]. Zależny od fazy cyklu komór-

kowego jest również poziom fosforylacji białka BRCA1, który reguluje jego działanie 

w komórce. Modulacja poziomu fosforylacji odbywa się przy udziale kinaz cyklino-

zależnych kontrolujących przechodzenie komórki przez kolejne punkty kontrolne 

cyklu komórkowego. Sygnalizacja uszkodzeń, spowodowanych promieniowaniem joni-

zującym, konieczna do ufosforylowania białka BRCA1 a tym samym aktywacji mecha-

nizmów naprawy, jest zależna od kinazy ATM [36]. Współdziałanie białek BRCA1 

i BRCA2 wiąże się ściśle z występowaniem i wiązaniem białka RAD51 uczestniczącego 

w mechanizmie homologicznej rekombinacji (HR, ang. homologous recombination), 

czyli naprawie DNA poprzez wymianę sekwencji między dwoma chromosomami 

o wysokiej homologii, na przykład między chromatydami siostrzanymi w fazie S i G2 

cyklu komórkowego. Obecność wszystkich tych białek stwierdza się w jądrze komór-

kowym, co świadczy o ich znaczącej roli w procesach kontroli integralności genomu. 

Ponadto białko BRCA2 w bezpośredni sposób wpływa na regulację aktywności białka 

RAD51 [42, 43]. 

Białka BRCA1 i BRCA2 poza bezpośrednim udziałem w naprawie uszkodzeń DNA 

regulują ekspresję genów, których produkty białkowe uczestniczą w procesach sygnaliza-

cji uszkodzeń DNA oraz ich naprawy. BRCA1 moduluje aktywność różnych regulato-

rów transkrypcji, w tym OCT-1 (ang. octamer-binding transcription factor-1), onkogenu 

c-Myc, ERα (ang. estrogen receptor α), białka p53 i Smad3 [44]. Znane są korelacje 

pomiędzy białkiem BRCA1 i p53 w regulacji transkrypcji inhibitorów cyklu komórko-

wego w punktach kontrolnych, mogącej prowadzić do indukcji apoptozy. Region  

C-końcowy BRCA1 reguluje transkrypcję genu MDM2 (ang. murine double minute 2), 

który koduje białko MDM2 wchodzące w interakcje z p53 w przebiegu raka piersi. 

MDM2 i p53 tworzą autoregulacyjną pętlę negatywnego sprzężenia zwrotnego, w której 

zwiększony poziom białka p53 indukuje ekspresję MDM2, co z kolei sprzyja degra-

dacji p53 i osłabia aktywność komórkową białka p53. W prawidłowych komórkach 

MDM2 utrzymuje białko p53 na niskim poziomie. Szlak p53 może ulec zakłóceniu 

poprzez inaktywację białka MDM2, prowadząc do indukcji szlaków apoptozy przez 

białko p53 [45]. 

 BRCA1 posiada aktywność ligazy ubikwityny E3, która odpowiada za potransla-

cyjną modyfikację docelowych cząsteczek przez ich kowalencyjne sprzężenie z ubikwi-

tyną złożoną z 76 aminokwasów. Aktywność ligazy E3 BRCA1 zależy od heterodime-

ryzacji z białkiem BARD1 poprzez jego N-końcową domenę RING, w wyniku której 

powstaje kompleks BRCA1-BARD1. Zmniejszona ilość zarówno białkowego kompo-

nentu BRCA1, jak i BARD1 w heterodimerycznym kompleksie narusza jego stabilność 

i zmniejsza aktywność ligazy ubikwityny E3. BRCA1 katalizuje ubikwitynację regula-

torów cyklu komórkowego cykliny B i Cdc25C, receptora IGF-1, nukleofosminy/B23 

(NPM, ang. nucleophosmin/B23), CtIP, polimerazy RNA II, polipeptydu H (POLR2H), 

czynnika transkrypcyjnego 776 II E (TFIIE, ang. transcription factor 776 II E), histo-
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nów H2A, H2B, H3, H4, H2AX, a także γ-tubuliny i receptora ERα. Stabilność białek 

docelowych po ubikwitynacji zależnej od BRCA1 jest zróżnicowana. Ubikwitynacja 

białek cykliny B i Cdc25C przez BRCA1 powoduje ich przyspieszoną degradację, 

z kolei ubikwitynacja nukleofosminy NPM przez kompleks BRCA1-BARD1 wspomaga 

jej stabilizację. N-końcowa domena RING białka BARD1, która odpowiada za aktyw-

ność ligazy ubikwitynowej E3 BRCA1, często obarczona jest mutacjami predyspo-

nującymi do rozwoju raka piersi [42].  

3.1.2. Mutacje w genach BRCA1 i BRCA2 

Mutacje w obrębie genów BRCA1 i BRCA2 powodują zaburzenia kontroli integral-

ności genomu komórki, a w konsekwencji uwrażliwienie materiału genetycznego na 

powstawanie uszkodzeń wskutek działania czynników takich jak m.in promieniowanie 

jonizujące. Ponieważ są to geny supresorowe, rozwój nowotworu następuje w mo-

mencie inaktywacji obu jego alleli. Nie wszystkie mutacje w obrębie tych genów 

jednakowo wpływają na ryzyko rozwoju nowotworu. Wynikiem mutacji w genach 

BRCA1 i BRCA2 jest skracanie białka. Opisywano również mutacje typu zmiany sensu, 

które prowadzą do zmian w obrębie domeny RING palca cynkowego białka BRCA1. 

Również substytucje, które prowadzą do zmiany pojedynczych aminokwasów w do-

menie BRCT mogą przyczyniać się do rozwoju nowotworu. Zarówno domena BRCT, 

jak i domena RING palca cynkowego odpowiadają za oddziaływania białka BRCA1 

z innymi białkami [46]. Najczęściej wykrywaną zmianą jest utrata zdolności wiązania 

jonu cynku przez domeny palca cynkowego powstała w wyniku mutacji Cys61Gly 

genu BRCA1. Podobny efekt powoduje mutacja Cys64Gly. Równie ważne dla funkcji 

supresorowej są położone w regionie C-końcowym powtórzone domeny BRCT, gdyż 

mutacja Tyr1853STOP prowadząca do skrócenia białka o 11 końcowych amino-

kwasów silnie predysponuje do rozwoju nowotworu [36]. W przypadku genu BRCA2 

najlepiej opisane zostały mutacje w regionie nazywanym OCCR, położonym pomiędzy 

3035 i 6629 nukleotydem. Prowadzą do skrócenia białka. Mutacje te można podzielić 

na takie, których efektem jest zmiana struktury motywu BCR wiążącego białko RAD51 
uniemożliwiając naprawę uszkodzeń DNA poprzez homologiczną rekombinację, oraz 

takie, które powodują zmiany w innych motywach wiążących białko RAD51, z wyso-

kim powinowactwem, takich jak BRC2 czy BRC7. W pierwszym przypadku naj-

częstszą przyczyną niekorzystnych zmian jest mutacja zmiany sensu pojedynczego 

aminokwasu (T1536A), będąca przyczyną blokowania domeny BCR4, natomiast 

w przypadku drugim opisano pojedyncze mutacje odpowiadające za unieczynnienie 

poszczególnych domen. Ponadto zidentyfikowano mutację 6174delT, która prowadzi 

do częściowej utraty sygnalizacji jądrowej lokalizacji białka BRCA2 [43]. 

3.2. Historia nowotworu w rodzinie 

Pozytywny wywiad rodzinny dotyczący raka piersi jest uznawanym od dawna 

czynnikiem ryzyka rozwoju choroby. Szacuje się, że około 20% kobiet z nowotworem 

piersi posiada rodzinną historię choroby u krewnego pierwszego stopnia. Kobiety, 

które mają jednego krewnego pierwszego stopnia z rakiem piersi są obarczone około 

dwukrotnie wyższym ryzykiem zachorowania. Prawdopodobieństwo to zwiększa się 

w przypadku młodego wieku krewnego w momencie postawienia diagnozy oraz wraz 

ze wzrastającą liczbą krewnych pierwszego stopnia z rakiem piersi.  
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Zaledwie około 5-10% przypadków nowotworów piersi wykazujących powiązanie 

z występowaniem choroby u krewnych pierwszego stopnia dziedziczonych jest w sposób 

autosomalny dominujący. Wśród zmian nowotworowych tego typu często obserwuje 

się wczesny wiek zachorowania, występowanie choroby w wielu pokoleniach, a także 

rak piersi o charakterze obustronnym. Większość przypadków raka piersi spowodo-

wana jest mutacjami sporadycznymi i nie jest związana z mutacjami genów o wysokiej 

penetracji [47]. 

3.3. Polimorfizm genetyczny 

Poza mutacjami w obrębie genów o wysokiej penetracji (BRCA1 lub BRCA2) ziden-

tyfikowano także geny podatności z penetracją określaną na poziomie umiarkowanym 

np. PTEN, ATM, TP53. Jednak w testach genetycznych wykonywanych u części kobiet 

z pozytywnym wywiadem rodzinnym sugerującym dziedziczną podatność na raka 

piersi nie stwierdza się istotnych zmian genetycznych w obrębie genów o umiarko-

wanej penetracji predysponujących do rozwoju nowotworu. Występowanie raka piersi 

u części pacjentek można wyjaśnić obecnością wielu alleli o niskiej penetracji, które 

poprzez wspólny addytywny wpływ przyczyniają się do wzrostu ryzyka wystąpienia 

mutacji o wysokiej penetracji (model poligeniczny) [48]. 

Poznano dużą liczbę wariantów genetycznych związanych z ryzykiem wystąpienia 

raka piersi, ale stosunkowo niewiele polimorfizmów o małej penetracji doprowadza do 

wystąpienia objawów choroby [34]. Odziedziczone zmiany w sekwencji DNA, takie 

jak polimorfizmy pojedynczego nukleotydu (SNP, ang. single nucleotide polymorphism) 

mogą modulować zdolność naprawy DNA, wpływając na indywidualną podatność na 

ryzyko wystąpienia nowotworu lub wskaźnik przeżycia. Wykazano, że z ryzykiem 

rozwoju nowotworu piersi związany jest polimorfizm SNP genów XRCC2 i XRCC3, 

które kodują białka zaangażowane w homologiczną rekombinację pęknięć podwójnej 

nici DNA. Należą do nich XRCC2 rs3218536 oraz rs3218536. Komórki nowotworowe 

z wariantem rs3218536 wykazują zwiększoną oporność na leczenie cisplatyną w porów-

naniu z komórkami typu dzikiego. Ocena wpływu wariantu rs3218536 na skuteczność 

chemioterapii wymaga przeprowadzenia dalszych badań [49, 50]. Innym wariantem 

genetycznym powiązanym z ryzykiem raka piersi jest gen kaspazy 8 (CASP8), będącej 

proteazą uczestniczącą w inicjacji zaprogramowanej śmierci komórki (apoptozy) po 

uszkodzeniach DNA [51]. 

4. Egzogenne czynniki ryzyka  

Czynniki ryzyka rozwoju raka piersi mają zarówno charakter niemodyfikowalny 

(np. płeć, wiek, pochodzenie etniczne i podatność genetyczna), jak i modyfikowalny 

(związany z dietą, brakiem aktywności fizycznej, nadwagą, hormonami egzogennymi 

i niektórymi czynnikami związanymi z rozrodczością kobiet). Podatność genetyczna 

odpowiada za mniej niż 33% wczesnych przypadków raka piersi i mniej niż 25% 

rodzinnego raka piersi. Wynika z tego, że określając indywidualną podatności na 

rozwój nowotworu piersi, należy korelować wpływ ekspozycji na czynniki egzogenne 

wraz z czynnikami genetycznymi, aby w pełni zrozumieć etiologię raka piersi szcze-

gólnie w młodszych grupach wiekowych [52]. 
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4.1. Wiek i pochodzenie etniczne 

Diagnozę nowotworu piersi coraz częściej stawia się u młodych kobiet w wieku 

poniżej 40. roku życia. W Stanach Zjednoczonych każdego roku stwierdza się prawie 

27 tys. przypadków nowotworu piersi u kobiet w wieku poniżej 45. roku życia 

(YWBC, ang. young women’s breast cancer). W porównaniu do kobiet diagnozowa-

nych w starszym wieku – pacjentki YWBC mają gorsze rokowania, wyższe prawdopo-

dobieństwo wystąpienia przerzutów, a także wyższe ryzyko zgonu [53].  

Za różnice etniczne w umieralności na raka piersi może odpowiadać kilka czynni-

ków, w tym czynniki społecznoekonomiczne, dostęp do badań przesiewowych i ter-

minowego leczenia. W Stanach Zjednoczonych późniejsze stadium rozpoznania raka 

piersi, bardziej agresywny przebieg choroby oraz potrójnie negatywny nowotwór piersi 

statystycznie częściej dotyczy osób czarnoskórych i Latynosek w porównaniu z ko-

bietami białej rasy [54].  

4.2. Otyłość 

Wpływ otyłości na ryzyko wystąpienia raka piersi u kobiet jest zróżnicowany 

w zależności od wieku pre- lub postmenopauzalnego [55]. U kobiet przed menopauzą 

otyłość wiąże się z niższym ryzykiem raka piersi ER-dodatniego i wyższym ryzykiem 

potrójnie ujemnego nowotworu. U kobiet po menopauzie otyłość wiąże się ze znacznie 

wyższym ryzykiem raka piersi ER-dodatniego, ale wywiera niewielki lub niezauwa-

żalny wpływ na ryzyko raka piersi ER-ujemnego. Otyłość zwiększa ryzyko zgonu 

zarówno u pacjentek z rakiem piersi przed, jak i po menopauzie [56]. Wpływ wagi na 

ryzyko postmenopauzalnego raka przypuszczalnie wiąże się ze szlakami hormonal-

nymi (steroidy/estrogeny). W przypadku postmenopauzalnego nowotworu otyłość 

wywiera większy wpływ na ryzyko rozwoju raka ER-dodatniego niż ER-ujemnego, 

ponieważ guzy ER-ujemne wykazują mniejszą zależność od poziomu estrogenów [57]. 

Po menopauzie, kiedy ustaje produkcja estrogenu przez jajniki, jego obecność w suro-

wicy warunkowana jest zachodzącym procesem aromatyzacji androstendionu do estronu 

w zrębie komórek tłuszczowych, a następnie konwersji do estradiolu. Dlatego tkanka 

tłuszczowa jest głównym źródłem estrogenów u kobiet po menopauzie. W przypadku 

nadmiaru tkanki tłuszczowej opisana grupa kobiet ma stosunkowo wysokie stężenie 

estradiolu w surowicy i przez to zwiększone ryzyko raka piersi [58, 59]. Metaanaliza 

obejmująca wskaźniki antropometryczne wskazała, że szczególnie otyłość brzuszna 

(centralna) mierzona za pomocą obwodu talii (WC, ang. waist circumferences) wiąże się 

z umiarkowanie zwiększonym ryzykiem zarówno pre-, jak i postmeno-pauzalnego raka 

piersi, niezależnie od ogólnej otyłości [60]. 

Mechanizmy molekularne leżące u podstaw wyższego ryzyka raka piersi w przy-

padku otyłości są złożone. Miejscowe niedotlenienie w tkance tłuszczowej aktywuje 

czynnik 1 indukowany hipoksją (HIF-1, ang. hypoxia‐inducible factor 1), który wywo-

łuje zwiększenie wydzielania leptyny i naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu 

(VEGF, ang. vascular endothelial growth factor) oraz zmniejszenie poziomu adipo-

nektyny. Wysoki poziom niektórych cytokin i leptyn wydzielanych przez tkankę tłusz-

czową pośredniczy w infiltracji prozapalnych komórek odpornościowych, które zwiększają 

liczbę preadipocytów oraz wzmagają uwalnianie wolnych kwasów tłuszczowych 

(FFAs, ang. free fatty acids). FFAs wiążą się z receptorem Toll-podobnym 4 (TLR4, 

ang. Toll‐like receptor 4) na makrofagach i adipocytach, co prowadzi do aktywacji 
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szlaku jądrowego czynnika transkrypcyjnego NF-kappa B (NF-κB, ang. nuclear factor 

kappa-light-chain-enhancer of activated B cells) zaangażowanego w podtrzymanie 

przewlekłego stanu zapalnego. Ekspansja populacji preadipocytów wytwarza wysoki 

poziom interleukiny IL-6 i IL-8, chemokiny CCL2 (CCL2, ang. chemokine  

(C-C motif) ligand 2) i CCL5 oraz czynnika VEGF, które odpowiadają za postępującą 

dodatnią regulację NF-κB i wzmożoną produkcję cytokin [61, 62]. Ponadto kontakt 

między adipocytami i komórkami rakowymi synergistycznie zwiększa wydzielanie 

cytokin. Czynnik martwicy nowotworów TNF-α (TNF-α, ang. tumor necrosis factor-α) 

i IL-6 zaburzają aktywację receptora insuliny, pośrednicząc w insulinooporności oraz 

wysokim poziomie insuliny i insulinopodobnego czynnika wzrostu IFG-1 (ang. insulin-

like growth factor 1), prowadząc do intensyfikacji wzrostu komórek rakowych w piersi. 

Szlak NF-κB, TNF-α i IL-6 stymulują również ekspresję aromatazy w fibroblastach 

zrębu sutka i adipocytach, zwiększając produkcję estrogenu zarówno w komórkach 

raka, jak i w komórkach zrębu. Zmiany te umożliwiają tworzenie lokalnego mikrośro-

dowiska sprzyjającego rozwojowi raka piersi. Ponadto prozapalne i proangiogenne 

adipokiny wydzielane przez tkankę tłuszczową wraz z upośledzoną odpornością 

przeciwnowotworową w otyłości sprzyjają progresji nowotworu, ekspansji rakowych 

komórek macierzystych (CSC, ang. cancer stem cells) i przerzutom, co prowadzi do 

spadku efektywności leczenia otyłych pacjentek z rakiem piersi (rys. 2) [63, 64]. 

 

 
Rysunek 2. Zmiany w obrębie tkanki tłuszczowej w czasie wzrostu masy ciała obrazujące mechanizmy 

molekularne leżące u podstaw wzrostu ryzyka rozwoju nowotworu piersi [56] 
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4.3. Dieta 

Sposób żywienia odgrywa duży wpływ na ryzyko wystąpienia nowotworu piersi. 
Istotne okazują się wybory żywieniowe w okresie dorastania, ze względu na szcze-
gólną podatność tkanki piersi na działanie czynników rakotwórczych w okresie dzie-
ciństwa i we wczesnej dorosłości [65]. W badaniach kliniczno-kontrolnych i prospek-
tywnych analizowano wiele czynników żywieniowych pod kątem potencjalnej możli-
wości zwiększenia ryzyka raka piersi (m.in. spożycie czerwonego mięsa, przetworów 
mięsnych i tłuszczów zwierzęcych, alkoholu) oraz żywności o działaniu profilaktycznym 
(spożycie soi, witaminy D, przeciwutleniaczy takich jak α- i ꞵ-karoten i innych karo-
tenoidów, cynku, witaminy C i E oraz bogatych w błonnik owoców i warzyw).  

Negatywnym czynnikiem zwiększającym prawdopodobieństwo wystąpienia raka 
piersi jest nadmierne spożycie białka w diecie, gdyż może ono prowadzić do pod-
wyższenia poziomu insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 (IGF-1) odpowiedzialnego 
za wzrost i progresję komórek guza. Badania potwierdzają związek między wyższym 
spożyciem czerwonego mięsa w okresie wczesnej dorosłości a zwiększonym ryzykiem 
raka piersi. W większości badań prospektywnych zaobserwowano niewielki związek 
między spożywaniem innych pokarmów bogatych w białko, takich jak ryby, drób, jaja, 
rośliny strączkowe lub orzechy a ryzykiem raka piersi. Zgodnie z wytycznymi Amery-
kańskiego Towarzystwa Nowotworowego zastąpienie nieprzetworzonego i przetwo-
rzonego czerwonego mięsa roślinami strączkowymi i mięsem drobiowym we wczesnej 
dorosłości może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka rozwoju raka piersi [66]. 

Spożywanie soi w profilaktyce nowotworu piersi nie jest jednoznaczne. Pokarmy 
sojowe są głównym źródłem izoflawonów w diecie, które wykazują podobieństwo 
strukturalne do 17-β-estradiolu i mogą służyć jako funkcjonalni antagoniści estrogenów 
chroniący przed rakiem piersi. W kilku metaanalizach stwierdzono, że większe spożycie 
soi wiązało się z niższym ryzykiem zachorowania na raka piersi wśród Azjatek, ale nie 
stwierdzono takiej zależności wśród kobiet z Europy Zachodniej. Badanie grupy ponad 
300 tys. kobiet w wieku 30-79 lat z 10 regionów w Chinach wykazało, że wzrost 
spożycia izoflawonu sojowego o 10 mg w ciągu doby wiązał się z 3% zmniejszeniem 
ryzyka raka piersi [67]. 

W diecie będącej potencjalnie modyfikowalnym sposobem na zmniejszenie praw-
dopodobieństwa wystąpienia nowotworu istotna jest także suplementacja mikroele-
mentami o właściwościach przeciwnowotworowych, w tym witaminami antyoksyda-
cyjnymi. Suplementacja cynku przez okres 10 lat lub dłużej jest związana ze staty-
stycznie istotnym zmniejszeniem ryzyka raka piersi przed menopauzą. W przypadku 
kobiet po menopauzie suplementacja ꞵ-karotenu, witaminy C, witaminy E i cynku 
przez okres ponad 10 lat także wiąże się ze statystycznie istotnym zmniejszeniem prawdo-
podobieństwa wystąpienia nowotworu piersi. Nie zaobserwowano znaczącej różnicy 
w poziomie ryzyka pre- i postmenopauzalnego raka piersi przy suplementacji trwającej 
poniżej 10 lat [68]. Wysokie spożycie owoców i warzyw bogatych w α-karoten szcze-
gólnie w okresie dojrzewania może również wiązać się z niższym ryzykiem rozwoju 
raka piersi [65]. Innymi składnikami odżywczymi mogącymi zmniejszać ryzyko rozwoju 
procesów rakotwórczych jest także kwas foliowy w dawce nieprzekraczającej zale-
canego dziennego spożycia, izotiocyjaniany, glukozynolany, indole oraz fitochemikalia 
o korzystnych działaniu antyoksydacyjnym (likopen, związki fenolowe i flawonoidy). 
Związki te wpływają na funkcjonowanie układu odpornościowego i hormonalnego, 
regulację stresu oksydacyjnego, modyfikację struktury i funkcji błon komórkowych 
oraz szlaków transdukcji sygnalizacji komórkowej i ekspresji genów [69]. 
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4.4. Alkohol i palenie papierosów 

Nadmierne spożywanie alkoholu zwiększa ryzyko raka piersi szczególnie u kobiet 

przed menopauzą. Zgodnie z danymi Międzynarodowego Funduszu Badań nad Rakiem 

(WCRF, ang. World Cancer Research Fund International) istnieją statystycznie istotne 

dowody na związek między dawką alkoholu a poziomem ryzyka rozwoju premeno-

pauzalnego raka piersi. W raporcie WCRF z 2018 roku stwierdzono, że wzrost dawki 

przyjmowanego alkoholu o każde 10g etanolu dziennie prowadził do 5% wzrostu ryzyka 

raka rozwijającego się u kobiet przed menopauzą [70]. Spożywanie alkoholu zwiększa 

ryzyko wystąpienia raka piersi poprzez niekorzystne działanie reaktywnych metabolitów 

alkoholu (np. aldehydu octowego) oraz działanie alkoholu jako rozpuszczalnika zwięk-

szającego przenikanie czynników rakotwórczych do komórek. Alkohol wpływa na re-

ceptory estrogenowe oraz poziom hormonów i w ten sposób zakłóca metabolizm estro-

genów. Ponadto osoby przyjmujące wysokie dawki alkoholu mogą być bardziej podatne 

na karcynogenezę ze względu na niedobór niezbędnych składników odżywczych 

w diecie [70, 71].  

Na wzrost prawdopodobieństwa rozwoju nowotworu piersi w okresie premeno-

pauzalnym istotny wpływ ma palenie papierosów. Kobiety, które zaczęły palić w mło-

dym wieku są bardziej podatne na rozwój choroby w porównaniu do kobiet, które 

zaczęły palić w późniejszym wieku. Ponadto bierne palenie może wpływać na większe 

prawdopodobieństwo rozwoju nowotworu piersi w porównaniu do aktywnego palenia. 

Aktywne palenie jest związane niejako z działaniem antyestrogenowym, natomiast 

bierne powoduje ciągłe narażenie na związki rakotwórcze (tj. N-nitrozoaminy, benzeny, 

tlenek węgla i dwutlenek węgla), zwiększając ryzyko karcynogenezy piersi [72]. 

4.5. Aktywność fizyczna  

Z badań epidemiologicznych wynika, że aktywność fizyczna redukuje ryzyko pre-

menopauzalnego raka piersi u kobiet. Dłuższy czas trwania wysiłku fizycznego przy-

nosi największe korzyści. Ponadto angażowanie się w ćwiczenia fizyczne o większej 

intensywności jest skuteczniejszym sposobem znacznego zmniejszenia ryzyka wystą-

pienia raka piersi w porównaniu do jego niskiego lub umiarkowanego stopnia. Możliwe 

mechanizmy determinujące tę zależność obejmują wpływ aktywności fizycznej na skład 

ciała, insulinooporność i poziom steroidowych hormonów płciowych w krwioobiegu [73]. 

Brak aktywności fizycznej oraz otyłość są istotnymi wyznacznikami hiperinsulinemii 

i insulinooporności, które należą do grupy niezależnych czynników ryzyka raka piersi 

[74].  

4.6. Czynniki związane z rozrodczością 

Wiek, który osiąga kobieta w momencie wystąpienia pierwszej miesiączki, pierw-

szego porodu i menopauzy są dobrze znanymi czynnikami, które mogą wpływać na 

zróżnicowanie prawdopodobieństwa wystąpienia choroby nowotworowej piersi. Wiąże 

się to z czasem ekspozycji tkanki piersi na hormony płciowe w okresie premenopau-

zalnym. Wczesna miesiączka i starszy wiek osiągany w okresie menopauzy przyczynia 

się do długotrwałego wpływu hormonów na gruczoł sutkowy [75]. Hormony mogą 

wywierać negatywny wpływ poprzez zwiększenie proliferacji komórek i prawdopo-

dobieństwa uszkodzenia DNA [76]. 
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Ciąża wiąże się z trwałymi zmianami w gruczole sutkowym, które przyczyniają się 

do zmniejszenia podatności na czynniki rakotwórcze i tym samym może redukować 

ryzyko wystąpienia raka piersi. Wysoki efekt ochronny uzyskują kobiety, które urodziły 

pierwsze dziecko w młodym wieku. Szacuje się, że pierwsza ciąża oraz poród przed 

20. rokiem życia wiąże się z najdłuższym okresem redukcji ryzyka rozwoju raka piersi 

sięgającym nawet 50% w porównaniu z kobietami, które nie rodziły [72]. Ciąża 

u kobiet w wieku ponad 35 lat staje się czynnikiem zwiększającym prawdopodobieństwo 

wystąpienia raka piersi w porównaniu z nierodzącymi kobietami [77]. Po porodzie 

obserwowany jest przejściowy efekt wzrostu ryzyka nowotworu, który przypisuje się 

procesowi poporodowej inwolucji w obrębie tkanki piersi. Przypuszcza się, że jej prze-

budowa w następstwie zmian laktacyjnych trwa średnio do dziesięciu lat, a zwiększone 

ryzyko może wynikać ze zmian w mikrośrodowisku immunologicznym gruczołu. 

Zmniejszenie ryzyka następujące po zakończeniu okresu inwolucji może wynikać ze 

zmniejszenia liczby komórek nabłonkowych piersi wrażliwych na estrogeny [78]. 

Karmienie piersią zmniejsza ryzyko zachorowania na raka u kobiet i jest ważnym mo-

dyfikowalnym zachowaniem zapobiegawczym [79]. Mechanizm ograniczania ryzyka 

nie jest jasny. Na każde 12 miesięcy karmienia piersią ryzyko zachorowania zmniejsza 

się o 4% dla wszystkich kobiet, a w przypadku premenopauzalnego nowotworu o 5,1%. 

Wraz z wydłużeniem czasu karmienia piersią spada prawdopodobieństwa rozwoju raka 

piersi [80]. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca co najmniej 6 miesięcy karmienia 

piersią po porodzie w celu uzyskania optymalnego efektu ochronnego [81].  

Menopauza naturalna występuje średnio w wieku 49 lat, natomiast przedwczesna –

przed 40. rokiem życia – występuje rzadko i dotyka około 1% kobiet. Jakość życia kobiet 

objętych problemem przedwczesnej menopauzy ulega znacznemu obniżeniu i wzrasta 

podatność m.in. na osteoporozę oraz miażdżycę. W celu złagodzenia niekorzystnych 

objawów zalecana jest egzogenna hormonalna terapia zastępcza (HTZ), która najczęściej 

występuje w formie terapii estrogenowej oraz estrogenowo-progesteronowej. Badania 

wykazują, że HTZ wdrożona po menopauzie zwiększa ryzyko rozwoju raka piersi. 

Stosowanie terapii estrogenowo-progesteronowej wiąże się z większym ryzykiem 

w porównaniu do przyjmowania samego estrogenu [82]. Aktualne wytyczne sugerują, 

że u kobiet z rakiem piersi stwierdzonym w wywiadzie nie zaleca się ogólnoustrojowej 

HTZ w celu złagodzenia objawów naczynioruchowych. Po wnikliwej ocenie ryzyka 

i korzyści onkologicznych rekomenduje się jedynie terapię z niskimi dawkami estro-

genów w celu złagodzenia niekorzystnych objawów ze strony układu moczowo-płcio-

wego po terapiach niehormonalnych lub uzupełniających, które zakończyły się niepo-

wodzeniem [83].  

4.7. Pozostałe czynniki 

W 2020 roku najwyższy wskaźnik zapadalności na postmenopauzalny nowotwór 

piersi odnotowano w regionach o wysokim wskaźniku rozwoju społecznego (Europa 

Zachodnia, Australia i Nowa Zelandia, Europa Północna) i był on około 3,5-krotnie 

wyższy w porównaniu do regionów o niższym statusie socjoekonomicznym, takich jak 

Afryka Środkowa i Zachodnia oraz Azja Południowo-Środkowa. Jednak zestawienie 

tych obszarów pod kątem wskaźnika śmiertelności wskazuje na jego wyższą wartość 

w regionach słabo rozwiniętych z powodu gorszego dostępu do wczesnej diagnostyki 

i odpowiedniej terapii [84].  
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Innym czynnikiem związanym z trybem życia analizowanym pod kątem stopnia 

ryzyka zachorowalności na nowotwór piersi była praca zmianowa kobiet. Szeroko 

zakrojone badania prospektywne wykazały istnienie związku między długoterminową 

pracą w systemie rotacyjnym na nocną zmianę, szczególnie w okresie wczesnej doro-

słości, a zwiększonym ryzykiem rozwoju nowotworu piersi [85]. Praca w nocy przy-

czynia się do zakłócenia naturalnego rytmu dobowego poprzez zahamowanie produkcji 

melatoniny przez szyszynkę z powodu ekspozycji organizmu na światło. Badania przed-

kliniczne sugerują, że melatonina na drodze m.in. modulacji szlaku estrogenowego 

wywiera efekt antyestrogenowy, przyczyniając się do hamującego wpływu na rozwój 

komórek nowotworowych. Dlatego spadek poziomu melatoniny spowodowany pracą 

na nocne zmiany może przyczynić się do wzrostu guza piersi [86]. 

Badania wskazują także na związek mikrozwapnień hydroksyapatytowych obecnych 

w tkance piersi, związanych zarówno z łagodnymi, jak i złośliwymi zmianami nowo-

tworowymi. Zmiany w mikrośrodowisku piersi, w połączeniu z rosnącymi dowodami 

na obecność komórek przypominających osteoblasty i osteoklasty w piersi, sugerują 

istnienie w piersiach aktywnych procesów zwapnienia występujących podczas życia 

kobiety [87]. Implikacje mikrozwapnień we wczesnej karcynogenezie piersi pozostają 

niewyjaśnione. Zaburzenia osteoimmunologiczne, takie jak choroba zwyrodnieniowa 

stawów, reumatoidalne zapalenie stawów lub zapalenie przyzębia wpływają na wzrost 

ryzyka zachorowania na raka piersi. W ostatnich dziesięcioleciach wykazano, że stoso-

wanie leków antyresorpcyjnych wpłynęło korzystnie na spadek zachorowalności na 

raka u kobiet. Stąd przypuszczenia o istnieniu związku pomiędzy karcynogenezą piersi 

a mikrozwapnieniami, które powinny być uważane za potencjalną chorobę osteo-

immunologiczną [88]. 

Przeanalizowano związek między rozwojem raka piersi a przejściem operacji wszcze-

pienia silikonowych implantów piersi. Dane statystyczne nie potwierdziły korelacji po-

między wzrostem przypadków występowania raka piersi u kobiet po operacji wszcze-

pienia implantów [89], jednak zaobserwowano niekorzystny ich wpływ na przeżycie 

specyficzne dla raka piersi u pacjentek po rozpoznaniu choroby, która wystąpiła 

niezależnie od operacji implantacji [90]. Badania wskazują na niepokojący związek 

między implantami piersi o powierzchni teksturowej a wzrostem ryzyka rozwoju 

rzadko występującego anaplastycznego chłoniaka wielkokomórkowego związanego 

z implantami piersi (BIAALCL, ang. breast implantassociated anaplastic large cell 

lymphoma), szczególnie w okresie 7-10 lat po implantacji [88].  

5. Podsumowanie 

Poznanie mechanizmów odpowiedzialnych za transformację nowotworową prawi-

dłowych komórek jest bardzo istotne pod kątem wykorzystania tej wiedzy w doborze 

strategii prewencji i leczenia nowotworów piersi. Wzrastająca liczba diagnozowanych 

przypadków stawia przed naukowcami nowe wyzwania w zakresie poszukiwania 

interakcji pomiędzy czynnikami środowiskowymi a indywidualnymi uwarunkowaniami 

organizmu. Odkrycie genów odpowiadających za występowanie dziedzicznych predys-

pozycji do rozwoju nowotworów było przełomem w diagnostyce, a także otworzyło 

drogę do kolejnych badań prowadzonych w tym kierunku. Obecny stan wiedzy pozwala 

na wdrożenie skutecznych metod prewencji obejmujących m.in. poradnictwo genetyczne 

członków rodzin osób obciążonych. Odkrycie związku pomiędzy obecnością nosi-
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cielstwa mutacji w genach BRCA1 i BRCA2 a rodzinnym występowaniem nowotworu 

piersi umożliwiło wdrożenie skuteczniejszych i szybszych metod diagnostyki. Ponadto 

w oparciu o wiedzę dotyczącą wpływu modyfikowalnych czynników ryzyka na karcy-

nogenezę piersi szacuje się, że w przypadku około 30-35% diagnozowanych nowo-

tworów piersi można potencjalnie zapobiegać, koncentrując się na zwalczaniu problemu 

otyłości, braku aktywności fizycznej, nieodpowiedniej diety czy dopasowaniu opty-

malnego schematu hormonalnej terapii zastępczej minimalizującej skutki uboczne. 

Z uwagi na fakt wzrastającej liczby diagnozowanych przypadków premenopauzalnego 

raka piersi u kobiet – istotną kwestią jest propagowanie profilaktyki, której celem jest 

podejmowanie kompleksowych działań u osób zdrowych, stałe ulepszanie strategii 

badań przesiewowych oraz programów wczesnego wykrywania choroby nowotwo-

rowej piersi. Kluczem do osiągnięcia w pełni spersonalizowanego postępowania klinicz-

nego jest przełożenie nowych badań na temat heterogeniczności raka piersi na udosko-

nalenie precyzyjnej klasyfikacji nowotworów. Działania te mogą przyczynić się do 

poprawy oszacowania ryzyka w celu sprawnej identyfikacji chorych obarczonych wy-

sokim prawdopodobieństwem wystąpienia choroby nowotworowej i pomocy w doborze 

skutecznej terapii. 
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Nowotwory piersi – zachorowalność, patogeneza oraz główne czynniki ryzyka 

choroby 

Streszczenie 

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. W ostatniej dekadzie 

zaobserwowano niepokojący wzrost liczby diagnozowanych przypadków nowotworów piersi. Według 

klasyfikacji opartej na określeniu stopnia ekspresji receptorów steroidowych dla estrogenów i progesteronu 

oraz ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu (HER2) nowotwory piersi dzielimy na 6 podtypów mole-

kularnych: luminalny A, luminalny B, HER2-dodatni, normalny, bazalnopodobny i z niskim poziomem 

klaudyn. Opisano wiele czynników, które zwiększają ryzyko wystąpienia choroby. Obciążenie genetyczne 

wynikające z mutacji w genach BRCA1 i BRCA2 odpowiada za występowanie silnej predyspozycji do 

rozwoju raka piersi i jajnika. Poznane zostały również inne mutacje w genach o umiarkowanym oraz niskim 

stopniu penetracji. Wykrycie mutacji w genie wysokiej dziedzicznej predyspozycji nie jest jednoznaczne 

z zachorowaniem, gdyż zainicjowanie transformacji nowotworowej zależy również od czynników o charak-

terze niemodyfikowalnym, jak np. wiek, płeć, pochodzenie etniczne i podatność genetyczna, a także mody-

fikowalnym związanym z dietą, brakiem aktywności fizycznej, nadwagą, hormonami egzogennymi i nie-

którymi czynnikami związanymi z rozrodczością kobiet. Pomimo zastosowania wielokierunkowych terapii 
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w leczeniu raka piersi – wskaźnik zachorowalności i śmiertelności pozostaje wysoki. Z uwagi na fakt wzra-

stającej liczby diagnozowanych przypadków premenopauzalnego raka piersi istotną kwestią jest podej-

mowanie pierwotnej profilaktyki u osób zdrowych oraz stałe ulepszanie strategii badań przesiewowych. 

Wczesna diagnoza i prawidłowa ocena prognostyczna są pomocne we wdrożeniu spersonalizowanej terapii 

pozwalającej na znaczną poprawę jakości życia pacjentów i zwiększenie szansy na remisję choroby.  

Słowa kluczowe: molekularne podtypy nowotworów piersi, geny BRCA1 i BRCA2, czynniki ryzyka 

Breast cancer – morbidity, pathogenesis and main risk factors of the disease 

Abstract 

Breast cancer is the most common malignant neoplasm in women, and in the last decade the number of 

confirmed cases has increased alarmingly. According to the classification based on the expression of 

steroid receptors for estrogens and progesterone and human epidermal growth factor receptor-2 (HER2), 

breast tumors are classified into 6 molecular subtypes: luminal A, luminal B, HER2 enriched, normal, 

basal-like and low-claudin. Individual subtypes have different clinical significance, applied therapeutic 

strategies, treatment response and prognosis. The genetic burden resulting from mutations in the BRCA1 

and BRCA2 genes is responsible for the strong predisposition to the development of breast and ovarian 

cancer. Other mutations with moderate and low penetrance have also been discovered. Detection of 

a mutation in the gene of high hereditary predisposition is not synonymous with the disease, because the 

initiation of neoplastic transformation depends on factors of a non-modifiable nature, e.g. age, sex, ethnic 

origin and genetic susceptibility, as well as modifiable related to diet, lack of physical activity, overweight, 

exogenous hormones and some factors of female fertility. Despite the use of multidirectional therapies in 

the treatment of breast cancer, the incidence and mortality rates are still high. With the increasing number 

of cases of premenopausal breast cancer, it is important to undertake primary prophylaxis in healthy people 

and to constantly improve the screening strategy. Early diagnosis and correct prognostic assessment are 

helpful in implementing personalized therapy, which allows for a significant improvement in the quality of 

life of patients and an increase in the chance of disease remission. 

Keywords: molecular subtypes of breast cancer, BRCA1 and BRCA2 genes, risk factors 
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Niewydolność serca  

jako powikłanie leczenia onkologicznego 

1. Wprowadzenie 

Choroby układu sercowo-naczyniowego oraz nowotwory złośliwe stanowią główne 

przyczyny zgonów w krajach rozwiniętych. Warto zauważyć, że istnieją czynniki, takie 

jak m.in. wiek oraz palenie tytoniu, które zwiększają ryzyko rozwoju zarówno nowo-

tworu złośliwego, jak również chorób układu sercowo-naczyniowego. Współistnienie 

choroby układu sercowo-naczyniowego oraz nowotworu złośliwego jest zatem zagad-

nieniem, które cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Ponadto niektóre metody 

leczenia onkologicznego mogą powodować działania niepożądane prowadzące do dys-

funkcji układu sercowo-naczyniowego. Wspomniane zjawiska leżą u podstaw kardio-

onkologii [1]. 

Pojęcie kardiotoksyczności oznacza dysfunkcję mięśnia sercowego lub rozwój nie-

wydolności serca w przebiegu leczenia onkologicznego. Kardiotoksyczność jest poważ-

nym powikłaniem leczenia onkologicznego, które może niekorzystnie wpływać na 

rokowanie. Dynamika rozwoju kardiotoksyczności może być różna dla poszczególnych 

metod leczenia. W przypadku niektórych chemioterapeutyków występuje już po podaniu 

pojedynczej dawki leku, w przypadku innych natomiast dochodzi do niej nawet po kilku 

latach. Kardiotoksyczność w niektórych przypadkach jest odwracalna, w innych pro-

wadzi do trwałej dysfunkcji mięśnia sercowego [2]. 

Celem niniejszej pracy jest przegląd literatury oraz przedstawienie najważniejszych 

informacji z zakresu aktualnego stanu wiedzy na temat dysfunkcji mięśnia sercowego 

oraz rozwoju niewydolności serca w wyniku chemioterapii oraz radioterapii nowotworów 

złośliwych. Omówiono również najważniejsze informacje na temat klasyfikacji oraz 

symptomatologii niewydolności serca oraz możliwości echokardiograficznej oceny 

funkcji skurczowej oraz rozkurczowej mięśnia sercowego. 

2. Niewydolność serca 

Niewydolność serca jest jednostką chorobową, która wynika z obniżenia pojem-

ności minutowej serca w stosunku do zapotrzebowania tkanek obwodowych lub z faktu, 

że adekwatna pojemność minutowa serca jest zachowana kosztem zwiększonego ciś-

nienia napełniania, a opisane zaburzenia hemodynamiczne wywołują objawy choro-
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bowe [3]. Strukturalną podstawą niewydolności serca jest dysfunkcja skurczowa lub 

dysfunkcja rozkurczowa mięśnia sercowego, zaś podstawowym narzędziem diagnostycz-

nym przeznaczonym do jej rozpoznania jest przezklatkowe badanie echokardiograficzne. 

2.1. Klasyfikacja niewydolności serca 

Ze względu na dynamikę przebiegu klinicznego oraz kliniczny kontekst posta-

wienia rozpoznania niewydolności serca, można wyróżnić następujące jej typy: świeżo 

rozpoznana, przemijająca oraz przewlekła. Pod względem symptomatologii niewydol-

ność serca może zostać podzielona na lewokomorową, prawokomorową oraz obuko-

morową. Lewokomorowa niewydolność serca prowadzi do rozwoju objawów zastoju 

w krążeniu płucnym, takich jak duszność wysiłkowa lub spoczynkowa oraz trzesz-

czenia nad polami płucnymi, które można stwierdzić podczas auskultacji pól płucnych 

w trakcie badania fizykalnego. Prawokomorowa niewydolność serca prowadzi do 

zastoju w krążeniu systemowym, co wiąże się z występowaniem obrzęków obwodo-

wych oraz gromadzeniem się płynu w jamie otrzewnej i jamach opłucnej [4]. 

Uwzględniając wynik oceny funkcji skurczowej lewej komory w badaniach 

obrazowych, można wyróżnić: niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową 

lewej komory (HFpEF, ang. heart failure with preserved ejection fraction), niewydol-

ność serca z pośrednią frakcją wyrzutową lewej komory (HFmrEF, ang. heart failure 

with mid-range ejection fraction) oraz niewydolność serca z obniżoną frakcją wyrzutową 

lewej komory (HFrEF, ang. heart failure with reduced ejection fraction) [3]. 

2.2. Rozpoznanie niewydolności serca 

Niewydolność serca można rozpoznać na podstawie wywiadu i badania fizykalnego 

(typowe objawy podmiotowe i przedmiotowe) oraz stwierdzenia obiektywnych cech 

dysfunkcji skurczowej lub rozkurczowej mięśnia sercowego, zaś podstawową rolę 

w tym zakresie odgrywa przezklatkowe badanie echokardiograficzne. Pomocniczą rolę 

w diagnostyce odgrywa oznaczenie stężenia peptydów natriuretycznych we krwi [5]. 

2.3. Ocena funkcji skurczowej i rozkurczowej w echokardiografii 

Parametry stosowane do oceny funkcji skurczowej lewej komory (LV, ang. left ven-

tricle) oraz prawej komory (RV, ang. right ventricle) zostały przedstawione w tabeli 1 

[6, 7]. 

W rutynowo wykonywanych badaniach w praktyce klinicznej zwykle nie wyko-

rzystuje się wszystkich parametrów. Najistotniejszymi parametrami jest frakcja wyrzu-

towa lewej komory oraz amplituda ruchu skurczowego bocznej części pierścienia 

zastawki trójdzielnej (TAPSE). Coraz większym zainteresowaniem, zwłaszcza w bada-

niach naukowych, cieszą się :ocena globalnego odkształcenia podłużnego oraz pomiary 

dokonywane w trakcie obrazowania trójwymiarowego. 

Tabela 1. Wykaz parametrów przeznaczonych do oceny funkcji skurczowej lewej komory oraz prawej 

komory w przezklatkowym badaniu echokardiograficznym 

Parametry stosowane do oceny funkcji 

skurczowej LV 

Parametry stosowane do oceny funkcji 

skurczowej RV 

amplituda ruchu skurczowego bocznej części 

pierścienia zastawki mitralnej w obrazowaniu 

jednowymiarowym M-mode (MAPSE) 

amplituda ruchu skurczowego bocznej części 

pierścienia zastawki trójdzielnej w obrazo-

waniu jednowymiarowym M-mode (TAPSE) 
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frakcja wyrzutowa lewej komory (LVEF), 

oceniona metodą Simpsona w obrazowaniu 

dwuwymiarowym (B-mode) 

zmiana pola powierzchni prawej komory 

(FAC) 

frakcja wyrzutowa lewej komory (LVEF), 

oceniona w obrazowaniu trójwymiarowym. 

frakcja wyrzutowa prawej komory (RVEF), 

oceniona w obrazowaniu trójwymiarowym 

globalne odkształcenie podłużne (GLS), 

ocenione techniką śledzenia markerów 

akustycznych 

globalne odkształcenie podłużne (GLS), 

ocenione techniką śledzenia markerów 

akustycznych 

frakcja skracania (FS), obliczona na 

podstawie pomiarów średnicy lewej komory 

maksymalna prędkość skurczowa pierścienia 

trójdzielnego, oceniona za pomocą dopplera 

pulsacyjnego lub dopplera tkankowego 

wskaźnik kurczliwości lewej komory 

(WMSI) 
wskaźnik sprawności prawej komory (RIMP) 

W 2021 roku opublikowano wyniki badania ankietowego przeprowadzonego pod 

auspicjami Europejskiej Asocjacji Obrazowania Sercowo-Naczyniowego (EACVI, 

ang. European Association of Cardiovascular Imaging), w którym oceniono codzienną 

praktykę wykorzystania diagnostyki obrazowej w kardioonkologii. W badaniu uczest-

niczyły 104 ośrodki z 35 krajów świata. Stwierdzono, że w ramach monitoringu pod 

kątem kardiotoksyczności leczenia onkologicznego częściej wykorzystuje się ocenę 

LVEF w obrazowaniu dwuwymiarowym niż trójwymiarowym (89% vs. 28%), zaś 

pomiar GLS jest wykonywany rutynowo w 53% ośrodków. W razie złej jakości uzy-

skanego okna akustycznego w – 45% ośrodków echokardiografiści dokonują wizualnej 

oceny LVEF, zaś w pozostałych ośrodkach korzysta się z pomocy innych metod, 

takich jak rezonans magnetyczny serca (21% ośrodków) czy też echokardiografia 

z użyciem środka kontrastowego (19% ośrodków) [8]. 

Do podstawowych parametrów przydatnych w ocenie funkcji rozkurczowej mio-

kardium lewej komory należą: stosunek prędkości fali E do prędkości fali A w profilu 

napływu mitralnego, maksymalna prędkość fali niedomykalności zastawki trójdzielnej, 

indeks objętości lewego przedsionka oraz pomiary ruchu pierścienia mitralnego za 

pomocą tkankowej echokardiografii dopplerowskiej [9]. 

3. Kardiotoksyczność leczenia farmakologicznego nowotworów złośliwych 

3.1. Atracykliny 

Antracykliny są cytostatykami o najlepiej poznanym działaniu kardiotoksycznym. 

Ryzyko rozwoju niewydolności serca wzrasta wraz z całkowitą przyjętą w ciągu życia 

dawką leku. Stwierdzono, że do czynników ryzyka rozwoju kardiotoksyczności podczas 

leczenia antracyklinami należy już rozpoznana choroba serca (np. niewydolność serca, 

bezobjawowa dysfunkcja skurczowa lewej komory, choroba wieńcowa, kardiomio-

patia, migotanie przedsionków, komorowe zaburzenia rytmu serca), a także nadciśnienie 

tętnicze, dyslipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, siedzący tryb 

życia, otyłość oraz przebyta radioterapia związana z napromienianiem klatki pier-

siowej. W rozwój kardiotoksyczności w trakcie leczenia antracyklinami są zaangażo-

wane takie mechanizmy, jak stres oksydacyjny, uszkodzenie DNA, indukcja apoptozy, 

wpływ na metabolizm żelaza, hamowanie aktywności topoizomerazy oraz dysfunkcja 

mitochondrium [10]. 

W tabeli 2 zebrano wyniki wybranych badań dotyczących kardiotoksyczności 

antracyklin. 
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Trwają badania nad rozwojem metod służących ograniczeniu kardiotoksyczności 

antracyklin, przy zachowaniu ich efektu terapeutycznego. Stwierdzono, że epirubicyna, 

idarubicyna i mitoksantron są substancjami bardziej bezpiecznymi, jeśli chodzi o ry-

zyko rozwoju kardiotoksyczności, niż doksorubicyna. Stosowanie liposomalnych pre-

paratów doksorubicyny wiąże się z mniejszym ryzykiem uszkodzenia miokardium niż 

w przypadku standardowych preparatów [10]. Wykazano, że alkilacja antracyklin przez 

naturalne laktony seskwiterpenowe może przyczynić się do ograniczenia ich toksycz-

nego wpływu na prawidłowe komórki [11].  

Tabela 2. Wybrane badania dotyczące związku pomiędzy rozwojem dysfunkcji układu sercowo- 

-naczyniowego a farmakoterapią za pomocą antracyklin 

W badaniach na szczurach stwierdzono, że podawanie alamandyny w trakcie le-

czenia doksorubicyną może zmniejszać jej efekt kardiotoksyczny poprzez działanie 

antyoksydacyjne, antyapoptotyczne oraz przeciwzapalne [12]. Alamandyna jest pepty-

dem wazoaktywnym, pochodną angiotensyny (1-7), agonistą sprzężonego z białkiem 

G receptora Mas [13]. W badaniach na myszach stwierdzono, że hamowanie aktyw-

ności microRNA-451 poprzez aktywację szlaku kinazy AMPK (ang. adenosine mono-

phosphate activated protein kinase) [14] oraz hamowanie aktywności microRNA-128-3p 

poprzez regulację receptorów PPAR-γ (ang. peroxisome proliferator-activated receptor γ) 

Substancja Populacja Wnioski Literatura 

epirubicyna 469 osób 

z rakiem piersi 

z przerzutami 

u 7,2% badanych doszło do rozwoju 

niewydolności serca: ryzyko rozwoju 

kardiotoksyczności wynosiło 4% przy 

skumulowanej dawce 900 mg/m2 oraz 15% 

przy dawce 1000 mg/m2 

[17] 

doksorubicyna 29 osób 

poddawanych 

chemioterapii 

podczas pierwszego cyklu chemioterapii za 

pomocą 24-godzinnego monitorowania 

EKG metodą Holtera zaburzenia rytmu 

serca stwierdzono u 65,5% osób, zaś po 

zakończeniu leczenia u 62,1% badanych 

[18] 

różne 

antracykliny 

53 osoby 

z różnymi 

nowotworami 

złośliwymi 

po 6 miesiącach leczenia zaobserwowano 

istotny statystycznie spadek wartości 

bezwzględnej GLS, spadek wartości 

LVEF, wzrost wartości objętości 

końcoworozkurczowej lewej komory oraz 

zwiększenie prędkości fali tętna 

[19] 

różne 

antracykliny 

2 625 osób 

z różnymi 

nowotworami 

złośliwymi 

efekty kardiotoksyczności antracyklin 

wystąpiły u 9% uczestników badania; 

spośród tych osób, u 82% – w wyniku 

włączenia terapii typowej dla 

niewydolności serca – doszło do co najmniej 

częściowej poprawy stanu klinicznego 

[20] 

różne 

antracykliny 

458 dzieci 

z różnymi 

nowotworami 

złośliwymi 

do rozwoju efektów kardiotoksyczności 

doszło u 32 osób (7%); w tej grupie 

12 osób manifestowało objawy kliniczne 

niewydolności serca, zaś w pozostałych 

przypadkach rozpoznano bezobjawową 

dysfunkcję skurczową lewej komory 

[21] 
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[15] wiąże się z osłabieniem kardiotoksycznego efektu doksorubicyny. W badaniach 

na modelu mysim wykazano, że aktywacja receptorów dopaminowych D1 zmniejsza 

kardiotoksyczność doksorubicyny za pośrednictwem dezaktywacji inflamasomu NLRP3 

(ang. the NOD-, LRR-, and pyrin domain-containing protein 3) [16]. 

3.2. Cytostatyki alkilujące 

Szacuje się, że kardiotoksyczność może wystąpić u 7-28% pacjentów leczonych 

z powodu nowotworu złośliwego za pomocą cyklofosfamidu, a ryzyko wzrasta wraz 

z otrzymaną dawką leku. Do mechanizmów odpowiedzialnych za kardiotoksyczność 

cyklofosfamidu należy stres oksydacyjny, uszkodzenie komórek śródbłonka, zaburzenie 

metabolizmu kwasów tłuszczowych, dysfunkcja mitochondrium oraz działanie proza-

palne i proapoptotyczne [22]. 

Stwierdzono, że chemioterapia za pomocą cisplatyny wiąże się ze zwiększonym 

ryzykiem rozwoju cech dysfunkcji rozkurczowej miokardium lewej komory, bez istotnej 

różnicy w zakresie wyników oceny funkcji skurczowej lewej i prawej komory w porów-

naniu z grupą kontrolą, po 30 latach od zakończenia leczenia z powodu raka jądra [23]. 

3.3. Leki hamujące receptor dla naskórkowego czynnika wzrostu 

W 2020 roku opublikowano wyniki analizy danych zgromadzonych w rejestrze 

przypadków zaawansowanego HER2-pozytywnego (HER2, ang. human epidermal 

growth factor receptor 2) raka piersi w Australii. Spośród 312 osób ujętych w rejestrze, 

287 osób otrzymało leczenie hamujące receptor dla naskórkowego czynnika wzrostu 

(77% – leczenie skojarzone za pomocą trastuzumabu oraz pertuzumabu, 18% – trastuzu-

mab w monoterapii, 4% – leczenie za pomocą koniugatu trastuzumabu oraz emtanzyny  

(T-DM1), zaś mniej niż 1% osób otrzymywało pertuzumab w monoterapii oraz mniej 

niż 1% osób otrzymywało lapatinib). Stwierdzono, że ze zwiększonym ryzykiem 

rozwoju objawów niewydolności serca lub dysfunkcji skurczowej lewej komory wiążą 

się takie czynniki, jak wcześniej rozpoznana choroba serca (OR 7,1; 95% CI 1,3-39,5; 

p = 0,03) oraz obecność co najmniej dwóch czynników ryzyka choroby układu sercowo-

-naczyniowego (OR 3,9; 95% CI 1,4-11,3; p = 0,01). Warto zaznaczyć, że spośród 

osób otrzymujących leczenie anty-HER2 – 91% otrzymywało leczenie skojarzone, 

najczęściej z użyciem leku z grupy taksanów [24]. 

3.4. Leki hamujące aktywność czynnika wzrostu śródbłonka 

W badaniach na grupie 25 pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami odleg-

łymi, leczonych bewacyzumabem wraz z fluorouracylem/kwasem folinowym oraz 

oksaliplatyną, stwierdzono, że po sześciu miesiącach leczenia dochodzi do istotnego 

spadku wartości bezwzględnej GLS (-17,4 ±3,2% vs. -16 ±2,9%; p = 0,003), przy 

braku istotnej różnicy w zakresie wymiarów lewej komory oraz LVEF [25]. 

W 2017 roku opublikowano wyniki metaanalizy 31 badań klinicznych, w których 

uczestniczyło łącznie 28 538 osób leczonych z powodu różnych nowotworów złośli-

wych. Stwierdzono, że ryzyko względne wystąpienia kardiotoksyczności w przebiegu 

terapii za pomocą inhibitorów kinaz tyrozynowych związanych z receptorem dla 

VEGF (ang. vascular endothelial growth factor) wynosiło 5,62 (95% CI 1,49-21,24; 

p = 0,011), zaś związane z terapią za pomocą przeciwciał monoklonalnych anty-VEGF 

lub za pomocą afliberceptu było równe 1,82 (95% CI 1,24-2,69; p = 0,003) [26]. 
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Stwierdzono, że do mechanizmów, które leżą u podłoża kardiotoksyczności bewa-

cizumabu należą: dysfunkcja mitochondrium, zahamowanie syntezy ATP, zwiększona 

produkcja reaktywnych form tlenu, osłabienie aktywności enzymów antyoksyda-

cyjnych, przeładowanie kardiomiocytów wapniem, stres siateczki śródplazmatycznej 

oraz inhibicja szlaku ERK (ang. extracellular signal-regulated protein kinase) [27]. 

3.5. Inhibitory proteasomu 

Proteasomy są wewnątrzkomórkowymi kompleksami białkowymi odpowiedzial-

nymi za proteolizę białek, które uprzednio uległy poliubikwitynacji [28]. Do inhibi-

torów proteasomu, stosowanych w rutynowej praktyce klinicznej, należą: bortezomib, 

karfilzomib oraz iksazomib, zaś skuteczność i bezpieczeństwo kolejnych substancji 

o podobnym mechanizmie działania stanowi przedmiot prowadzonych obecnie badań 

klinicznych [29]. 

Do postulowanych mechanizmów kardiotokstyczności inhibitorów proteasomu należą 

takie zjawiska, jak m.in.: gromadzenie agregatów ubikwitynowanych białek w obrębie 

kardiomiocytów, dysfunkcja mitochondrium, stres retikulum endoplazmatycznego, za-

burzenia procesu autofagocytozy, aktywacja czynnika transkrypcyjnego NF-κB (ang. 

nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells), stres oksydacyjny oraz 

zaburzenia regulacji aktywności śródbłonkowej syntazy tlenku azotu [30]. 

Yang i wsp. przedstawili opis przypadku dotyczący 58-letniej kobiety bez rozpo-

znanej choroby układu sercowo-naczyniowego, leczonej z powodu szpiczaka mnogiego 

za pomocą karfilzomibu. U pacjentki obserwowano nawracającą duszność, której towa-

rzyszył istotny wzrost stężenia BNP we krwi krótko po podaniu leku, ulegający norma-

lizacji przed rozpoczęciem kolejnego cyklu leczenia. W powtarzanym regularnie badaniu 

echokardiograficznym nie stwierdzono dysfunkcji skurczowej miokardium lewej oraz 

prawej komory, co potwierdzono również za pomocą rezonansu magnetycznego serca. 

W publikacji nie opisano wyniku echokardiograficznej oceny funkcji rozkurczowej 

miokardium lewej komory [31]. Wpływ leczenia karfilzomibem na funkcję miokardium 

lewej komory został oceniony w prospektywnym badaniu, w którym uczestniczyło 88 

osób leczonych z powodu szpiczaka mnogiego. Przezklatkowe badanie echokardio-

graficzne zostało wykonane u każdego uczestnika badania przed rozpoczęciem lecze-

nia oraz po upływie sześciu miesięcy. Po okresie obserwacji stwierdzono niewielkie, 

ale istotne statystycznie pogorszenie funkcji skurczowej miokardium lewej komory, 

ocenionej za pomocą pomiaru GLS (-22,2% ±2,6 vs. -21,3% ±2,5; p < 0,001), a także 

wzrost wartości stosunku E/e’ (8,9 ±2,7 vs. 9,7 ±3,7; p = 0,006). Zaobserwowano 

również, że leczenie karfilzomibem istotnie zwiększa ryzyko wystąpienia dysfunkcji 

rozkurczowej miokardium lewej komory (5,6% vs. 13,4%; p = 0,04) [32]. 

Chociaż opisywano przypadki rozwoju niewydolności serca z ciężką dysfunkcją 

miokardium lewej komory u chorych leczonych bortezomibem [33-35], kardiotok-

syczność bortezomibu nie została potwierdzona w badaniu obserwacyjnym, w którym 

uczestniczyło 11 osób bez współistniejącej choroby układu sercowo-naczyniowego [36]. 

Również metaanaliza 25 badań klinicznych, w których uczestniczyło łącznie 5 718 osób, 

nie wykazała związku pomiędzy leczeniem bortezomibem a zwiększonym ryzykiem 

rozwoju niewydolności serca na jakimkolwiek stopniu zaawansowania (OR 1,15; 95% 

CI 0,82-1,62; p = 0,41) ani w stopniu zaawansowanym (OR 1,13; 95% CI 0,58-2,24;  

p = 0,72) [37].  
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3.6. Inhibitory kinaz tyrozynowych 

W badaniu klinicznym trzeciej fazy, mającym na celu porównanie skuteczności 

i bezpieczeństwa pazopanibu oraz sunitinibu u pacjentów z zaawansowanym rakiem 

nerki, wykazano, że u 13% osób leczonych pazopanibem oraz 11% osób leczonych suni-

tinibem doszło do rozwoju objawów niewydolności serca lub cech dysfunkcji skurczo-

wej lewej komory w badaniach obrazowych. Warto zauważyć, że objawy niewydol-

ności serca stwierdzono u 1% badanych, zarówno wśród osób przyjmujących pazopanib, 

jak i wśród pacjentów przyjmujących sunitinib. Zmniejszenie frakcji wyrzutowej lewej 

komory o co najmniej 15% w stosunku do wartości wyjściowej stwierdzono u 9% osób 

w obu grupach, zaś spadek o co najmniej 10%, do wartości poniżej dolnej granicy 

zakresu wartości referencyjnych, odnotowano u 7% badanych w grupie osób leczonych 

pazopanibem oraz u 5% osób w grupie chorych leczonych sunitinibem. Podane wartości 

procentowe odnoszą się do liczby uczestników badania, u których przeprowadzono ba-

danie echokardiograficzne (362 osóby leczone pazopanibem oraz 369 osób leczonych 

sunitinibem) [38].  

4. Kardiotoksyczność radioterapii nowotworów złośliwych 

Radioterapia nowotworów złośliwych związana z napromienianiem klatki pier-

siowej może prowadzić do rozwoju indukowanej promieniowaniem choroby serca 

(RIHD, ang. radiation induced heart disease). Ryzyko rozwoju RIHD wiąże się przede 

wszystkim z leczeniem raka piersi, chłoniak oraz rak płuca. Patofizjologia RIHD 

obejmuje takie zjawiska, jak: uszkodzenie integralności śródbłonka, aktywacja procesu 

zapalnego oraz agregacja płytek krwi, uszkodzenie mikrokrążenia, niedokrwienie 

mięśnia sercowego, stres oksydacyjny, aktywacja czynnika transkrypcyjnego NF-κB, 

zwiększenie ekspresji cząsteczek adhezyjnych oraz wydzielania cytokin, przyspieszenie 

rozwoju miażdżycy tętnic wieńcowych oraz włóknienie mięśnia sercowego, a także 

gromadzenie amyloidu w miokardium. Wszystkie wymienione zjawiska mogą przy-

czynić się do rozwoju dysfunkcji skurczowej oraz dysfunkcji rozkurczowej mięśnia 

sercowego. W wyniku radioterapii może dojść również do patologicznej przebudowy 

osierdzia oraz włóknienia i wapnienia korzenia aorty, a także aparatu zastawkowego 

zastawki aortalnej oraz zastawki mitralnej, co może prowadzić do ich stenozy [39]. 

W 2015 roku opublikowano wynik badania, w którym brało udział 1 820 osób 

w wieku 18-65 lat, które w dzieciństwie były leczone z powodu nowotworu zło-

śliwego. W grupie tej 306 osób było leczonych jedynie za pomocą radioterapii zwią-

zanej z napromienianiem klatki piersiowej, zaś 464 osoby za pomocą zarówno radioterapii, 

jak i antracyklin. W podgrupie badanych leczonych jedynie za pomocą radioterapii 

u 22% pacjentów stwierdzono cechy dysfunkcji rozkurczowej miokardium lewej 

komory. Ryzyko rozwoju dysfunkcji skurczowej lewej komory, rozpoznanej na pod-

stawie oceny frakcji wyrzutowej w echokardiografii trójwymiarowej, było związane 

zarówno z zastosowaną dawką promieniowania, lecz istotnie zwiększone ryzyko 

obserwowano przy wartościach dawki równych co najmniej 20 Gy (RR 1,86; 95% CI 

1,00-3,45, dla dawki z zakresu 20-29,9 Gy oraz RR 7,99; 95% CI 3,88-16,48, dla 

dawki co najmniej 30 Gy), jak i ze skumulowaną dawką antracykliny powyżej 100 mg/m2 

powierzchni ciała. Ryzyko rozwoju dysfunkcji skurczowej ocenionej za pomocą 

pomiaru GLS było związane z jakąkolwiek otrzymaną dawką promieniowania na 
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okolicę klatki piersiowej (OR 1,38; 95% CI 1,14-1,66, dla dawki z zakresu 1-19,9 Gy, 

RR 1,65; 95% CI 1,31-2,08, dla dawki z zakresu 20-29,9 Gy oraz RR 2,39; 95% CI 

1,79-3,18, dla dawki równej co najmniej 30 Gy), jak również ze skumulowaną dawką 

antracykliny powyżej 300 mg/m2 powierzchni ciała [40]. 

5. Strategia nadzoru oraz możliwości leczenia 

Brakuje jednoznacznych wytycznych na temat zasad postępowania w zakresie pro-

filaktyki, diagnostyki i leczenia efektów kardiotoksyczności leczenia onkologicznego.  

W opinii autorów rekomendacji Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 

opublikowanych w 2016 roku, pierwszym krokiem powinna być identyfikacja czynników 

ryzyka oraz ocena stanu układu sercowo-naczyniowego u chorych kwalifikowanych do 

leczenia onkologicznego. W pierwszej kolejności składa się na to dokładny wywiad 

i badanie fizykalne. Nieocenioną wartość mają również badania dodatkowe, takie jak 

elektrokardiografia, oznaczenie markerów uszkodzenia (troponina) i niewydolności (pep-

tydy natriuretyczne) serca, a także diagnostyka obrazowa, w zakresie której istotną rolę 

odgrywa badanie echokardiograficzne, rezonans magnetyczny serca oraz wentrykulo-

grafia radioizotopowa metodą bramkowaną (MUGA)4. Zaznaczono, że podczas całego 

leczenia warto posługiwać się tą samą metodą diagnostyki obrazowej, aby wyniki były 

porównywalne. W zakresie postępowania leczniczego autorzy rekomendacji zauważyli, 

że chorzy, u których doszło do rozwoju niewydolności serca lub bezobjawowej dys-

funkcji skurczowej lewej, komory mogą odnieść korzyść z leczenia za pomocą inhibi-

torów konwertazy angiotensyny lub antagonistów receptora AT1 dla angiotensyny II 

oraz antagonistów receptorów β-adrenergicznych. Taki wniosek wynika jednak głównie 

z interpolacji wniosków z wyników badań w zakresie leczenia niewydolności serca 

w ogóle, do szczególnej subpopulacji tych chorych, w której do rozwoju tej patologii 

doszło w przebiegu leczenia onkologicznego, nie zaś z prospektywnych badań prze-

znaczonych dla takich chorych [2]. 

6. Podsumowanie 

Zagadnienie rozwoju dysfunkcji mięśnia sercowego lub niewydolności serca w prze-

biegu leczenia onkologicznego jest interesujące i ważne. Warto brać je pod uwagę 

w codziennej praktyce lekarskiej i rozważyć przeprowadzenie nieinwazyjnej oceny 

układu sercowo-naczyniowego u każdego chorego kwalifikowanego do chemioterapii 

lub radioterapii. 

W tym obszarze można dostrzec również konieczność prowadzenia dalszych badań 

naukowych. Aktualna wiedza na ten temat jest fragmentaryczna, albowiem jedynie dla 

części leków onkologicznych badano ewentualny związek ich stosowania z rozwojem 

dysfunkcji mięśnia sercowego i niewydolności serca. W dziedzinie kardioonkologii 

część informacji pochodzi jedynie z obserwacji kazuistycznych, bez weryfikacji w bada-

niach prospektywnych czy chociażby retrospektywnych analiz baz danych. Poten-

 
4 W zakresie diagnostyki obrazowej struktur serca z wymienionych badań niewątpliwie największą rolę 

odgrywa przezklatkowe badanie echokardiograficzne, które jest najbardziej dostępne, a w wykonaniu do-

świadczonego w tym zakresie lekarza, najczęściej internisty lub kardiologa, pozwala na precyzyjną ocenę 

anatomii i funkcji struktur serca. W części przypadków ocena jest utrudniona z uwagi na warunki badania, np. 

brak współpracy chorego, otyłość, rozedmę płuc, lecz praktyka w tym zakresie pokazuje, że przypadki, 

w których nawet podstawowa ocena nie jest możliwa do uzyskania jako wiarygodna, należą do rzadkości.  
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cjalny obszar badawczy natomiast systematycznie się powiększa, ponieważ farmakopea 

onkologów co roku wzbogaca się o kolejne substancje. 

Metodologia prowadzenia badań naukowych w dziedzinie kardioonkologii oraz 

interpretacja ich wyników jest dość trudna. Niejednokrotnie leczenie nowotworów jest 

leczeniem skojarzonym, obejmujących zarówno radioterapię, jak i chemioterapię, czy też 

więcej niż jeden chemioterapeutyk, co utrudnia wnioskowanie. Ponadto, szczególnie 

w przypadku rzadziej występujących nowotworów, zgromadzona grupa chorych może 

okazać się niehomogenna ze względu na duże zróżnicowanie w zakresie chorób 

współistniejących, stosowanych leków oraz dodatkowych czynników ryzyka sercowo-

naczyniowego. Takie trudności nie powinny jednak zniechęcać do prowadzenia badań, 

które mogą przyczynić się do poprawy jakości opieki nad chorymi z rozpoznanym 

nowotworem złośliwym. 
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Niewydolność serca jako powikłanie leczenia onkologicznego 

Streszczenie 

Nowotwory złośliwe oraz choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią najczęstsze przyczyny choro-

bowości i umieralności w krajach rozwiniętych. U części pacjentów nowotwór złośliwy współistnieje 

z rozpoznaną wcześniej chorobą układu sercowo-naczyniowego. Stwierdzono, że niektóre metody leczenia 

onkologicznego mogą przyczyniać się do rozwoju dysfunkcji skurczowej lub rozkurczowej mięśnia serco-

wego, a także prowadzić do rozwoju niewydolności serca. Do metod leczenia, które mogą powodować 

kardiotoksyczność należy m.in. radioterapia okolicy klatki piersiowej oraz farmakoterapia za pomocą 

antracyklin, cytostatyków alkilujących, leków anty-HER2, leków hamujących aktywność czynnika wzrostu 
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śródbłonka, inhibitorów kinaz tyrozynowych oraz inhibitorów proteasomu. W niniejszej publikacji przed-

stawiono wyniki wybranych badań dotyczących kardiotoksyczności radioterapii okolicy klatki piersiowej 

oraz niektórych leków stosowanych w farmakoterapii nowotworów złośliwych, a ponadto zarys klasyfikacji 

oraz symptomatologii niewydolności serca, a także podstawy echokardiograficznej oceny funkcji skurczowej 

i rozkurczowej mięśnia sercowego. 

Słowa kluczowe: niewydolność serca, kardiotoksyczność, dysfunkcja skurczowa, dysfunkcja rozkurczowa, 

nowotwór złośliwy 

Heart failure as a complication of oncological treatment 

Abstract 

Cancer and cardiovascular diseases are the most common causes of morbidity and mortality in developed 

countries. In some patients, cancer coexists with previously diagnosed cardiovascular disease. It has been 

found that some methods of oncological treatment may contribute to the development of systolic or 

diastolic dysfunction of the heart muscle, and also lead to the development of heart failure. Treatment 

methods that may cause cardiotoxicity include radiotherapy in the chest area and pharmacotherapy with 

anthracyclines, alkylating cytostatics, anti-HER2 drugs, medicaments inhibiting the activity of vascular 

endothelial growth factor, tyrosine kinase inhibitors, and proteasome inhibitors. This publication presents 

the results of selected studies on the cardiotoxicity of radiotherapy in the chest area and some drugs used in 

the pharmacotherapy of cancer, as well as basics of the classification and symptomatology of heart failure, 

and echocardiographic assessment of the systolic and diastolic function of the heart muscle. 

Keywords: heart failure, cardiotoxicity, systolic dysfunction, diastolic dysfunction, cancer 
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Emilia Liduk1, Monika Paul-Samojedny2 

Wpływ celastrolu na cykl komórkowy  

i procesy programowanej śmierci komórek  

glejaka wielopostaciowego linii T98G 

1. Wprowadzenie 

Glejak wielopostaciowy należy do pierwotnych nowotworów ośrodkowego układu 

nerwowego. Według WHO jest zaliczany do guzów IV stopnia złośliwości histolo-

gicznej, co uwarunkowane jest wysokim stopniem jego agresywności. To właśnie wysoki 

stopień agresywności, naciekowy i gwałtowny charakter wzrostu, szybkie szerzenie się 

komórek nowotworowych w otoczeniu pierwotnej masy guza w przypadku tego typu 

glejaka stanowią o złym rokowaniu dla pacjentów, głównie z powodu niewystar-

czającej odpowiedzi zarówno na leczenie operacyjne, jak i na prowadzoną radioterapię. 

Glejak wielopostaciowy najczęściej rozwija się w płacie skroniowym mózgu osób 

dorosłych. Szacuje się, że ten proces najczęściej przypada na okres pomiędzy 5. a 7. 

dekadą życia. Pomimo licznych badań czy ciągłego ulepszania prowadzonych terapii, 

czas przeżycia osób zdiagnozowanych jest krótki, bo wynosi około 18 miesięcy, 

natomiast przeżycie okresu dłuższego niż 5 lat udaje się mniej niż 5% chorych. Brak 

skutecznych metod leczenia powoduje, że stale poszukiwane są nowe terapie, które 

dadzą nadzieję chorym [1-5]. 

W ostatnim czasie dużym zainteresowaniem cieszą się substancje pochodzenia 

naturalnego o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych. Jedną z nich 

jest celastrol – pozyskiwany z kory okrywającej korzeń rośliny Tripterygium wilfordii 

z rodziny Celastraceae. Badany związek, zwany również ,,Thunder God Vine” lub 

,,Lei Gong Teng”, jest wykorzystywany od ponad dwóch tysięcy lat w chińskiej 

medycynie ludowej [6, 7]. Celastrol ma dużo pozytywnych właściwości biologicznych, 

wśród których najczęściej wymieniane jest działanie przeciwzapalne, przeciwutlenia-

jące, immunosupresyjne, odchudzające oraz przeciwnowotworowe. Badania in vivo 

oraz in vitro wskazują, że hamuje on wzrost komórek nowotworowych przez indukcję 

zatrzymania cyklu komórkowego oraz procesu apoptozy. Celastrol ma również zdolność 

hamowania aktywności proteasomów oraz aktywacji reaktywnych form tlenu. 

Wskazuje się również, że może warunkować zatrzymanie następujących po sobie pro-

cesów inicjacji, progresji oraz metastazy nowotworów. Komórki nowotworowe, które 

były wystawione na działanie celastrolu, tracą odporność na radioterapię, a jego możli-

wości regulacyjne procesu adhezji wskazują, że może on doprowadzić do zahamo-

wania przerzutów. Istotną cechą celastrolu jest również jego zdolność neuroprotekcyjna, 

która została wykazana w chorobach takich jak choroba Alzheimera czy Parkinsona. 
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2 mpaul@sum.edu.pl, Katedra i Zakład Genetyki Medycznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 

www.sum.edu.pl. 
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Fakt ten wskazuje, że ta naturalna substancja jest w stanie przeniknąć barierę krew–

mózg, a to może mieć ogromny wpływ na leczenie guzów mózgu [8-13].  

W świetle istniejących badań, wskazujących na istotne cechy tego naturalnego 

związku jako potencjalnego czynnika o działaniu przeciwnowotworowym, zasadnym 

jest zbadanie jego wpływ, na nowotwory, takie jak glejak wielopostaciowy, w odnie-

sieniu do których nie opracowano dotychczas skutecznych metod terapii.  

W przypadku nowotworów często dochodzi do zaburzeń cyklu komórkowego 

z następową wzmożoną proliferacją komórek. Sam cykl komórkowy jest szczegółowo 

kontrolowany przez kinazy zależne od cyklin (CDK). Jak wskazują badania, za rozwój 

glejaków (w tym GBM), odpowiadają m.in. mutacje genów supresorowych lub składo-

wych regulujących sam przebieg cyklu komórkowego [14, 15]. Istotną rolę w zacho-

waniu homeostazy komórkowej odgrywają procesy programowanej śmierci komórko-

wej – apoptoza i autofagia. Apoptoza jest sklasyfikowana jako zaprogramowana 

śmierć komórki typu I (PCD I), natomiast autofagia reprezentuje typ II śmierci komór-

kowej (PDC II) [16-20]. Apoptoza jest zdecydowanie częściej występującym procesem 

prowadzącym do śmierci komórek nowotworowych po zastosowaniu chemioterapii. 

Towarzyszą jej zmiany morfologiczne takie jak kurczenie się komórek, kondensacja 

materiału jądrowego, fragmentacja DNA, a następnie utworzenie ciałek apoptotycz-

nych [17]. Cechą charakterystyczną dla nowotworów złośliwych, w tym glejaka wielo-

postaciowego, jest oporność na apoptozę, co skutkuje chemioopornością i nieskutecz-

nością stosowanej terapii [21]. Upośledzenie funkcjonowania szlaku apoptotycznej 

śmierci komórki w przypadku glejaka wielopostaciowego może prowadzić do indukcji 

autofagii. Autofagia to proces, w którym materiał znajdujący się w komórce jest 

zamknięty w pęcherzykach i degradowany przez lizosomy. Z tym rodzajem śmierci 

komórkowej może być związane zarówno pozytywne, jak i negatywne rokowanie dla 

pacjenta – mówi się bowiem o „dwóch twarzach” autofagii w przypadku nowotworów. 

Autofagia może też warunkować wzrost guza – przez ułatwienie jego dostosowania się 

do trudnych warunków otaczającego go środowiska (utrzymanie homeostazy w odpo-

wiedzi na głodzenie, stres oksydacyjny, a także niestabilności chromosomalnej) czy 

umożliwienie zwalczenia stosowanej radioterapii i chemioterapii. Fakt ten skłania do stoso-

wania w terapii przeciwnowotworowej zarówno inhibitorów, jak i induktorów autofagii. 

Z jednej strony zablokowanie autofagii może doprowadzić do uwrażliwienia komórek 

glejaka na terapię, a z drugiej strony nasilenie procesu autofagii może skutkować 

całkowitym usunięciem guza [19, 20, 22]. Konieczne są jednak dalsze badania dla 

wyjaśnienia roli autofagii w glejaku wielopostaciowym.  

W niniejszej pracy podjęto próbę weryfikacji wpływu celastrolu na istotne w przy-

padku komórek nowotworowych procesy, takie jak cykl komórkowy oraz mechanizmy 

programowanej śmierci komórki – apoptozy i autofagii.  

2. Metody analizy 

2.1. Hodowla komórkowa in vitro komórek glejaka wielopostaciowego linii 

T98G 

Do badań wykorzystano linię komórkową glejaka wielopostaciowego o IV stopniu 
złośliwości wg WHO – adherentną linię T98G pochodzącą od 61-letniego mężczyzny 
rasy kaukaskiej. Linia komórkowa została pozyskana z banku hodowli komórkowych 
ATCC (ang. The American Type Culture Collection) – nr katalogowy ATCC® CRL- 
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-1690™. Hodowlę komórkową komórek glejaka wielopostaciowego linii T98G prowa-
dzono w pożywce Eagle’a (Eagle’s Minimum Essential Medium – EMEM, nr kat. 30- 
-2003, ATCC) z 10% embrionalną surowicą wołową (nr kat. 30-2020, ATCC) oraz  
10 μg/mL gentamycyny (Invitrogen) w temperaturze 37°C, w atmosferze 5% CO2. 
Hodowlę pasażowano co 3 dni roztworem trypsyny (0,25%) w EDTA zgodnie 
ze standardowym protokołem. Komórki bankowano w ciekłym azocie w FBS (ang. 

fetal bovine serum), z dodatkiem 5% DMSO (ang. dimethyl sulfoxide). 

2.2. Ekspozycja na celastrol 

Komórki linii T98G w I etapie badań rozhodowano, a następnie pasażowano na 
szalki Petriego w liczbie 1,6 x 105 komórek, a następnie eksponowano na działanie  
1 μM celastrolu przez 24 h, w warunkach temperaturowych 37°C oraz 5% CO2. 
Celastrol pochodzi z firmy Sigma-Aldrich (nr kat. C0869-10MG). Kontrolę stanowiły 
komórki nieeksponowane na działanie ww. substancji. 

2.3. Analiza cyklu komórkowego w cytometrze przepływowym 

W celu oceny odsetka komórek w poszczególnych fazach cyklu komórkowego po 
24-godzinnej ekspozycji komórek linii T98G glejaka wielopostaciowego, komórki od-
trypsynowano, a następnie osad komórek przemyto dwukrotnie buforem PBS. W dalszej 
kolejności komórki odklejono od dna naczynia hodowlanego przy użyciu trypsyny oraz 
zebrano. W kolejnym etapie komórki wirowano (125G, 5 min, temp. pokojowa), 
a powstały osad dwukrotnie przemyto zimnym roztworem PBS bez Ca2+ i Mg2+ oraz 
utrwalono w 70% roztworze zimnego etanolu, cały czas worteksując próbki, które 
kolejną 1 h spędziły w temp. -20°C. Po tym czasie komórki zwirowano (900 obr./min, 
przez 5 min), a osad przemyto buforem PBS. Następnie dodano 250 μl PBS oraz 5 μl 
RNAzy A (stężenie 10 mg/ml) i ponownie inkubowano w temperaturze 37°C przez 1 h. 
Jądra komórkowe wybarwiono, dodając 10 μl jodku propidyny (stężenie 50 μg/ml). 
Odsetek komórek znajdujących się w poszczególnych fazach cyklu komórkowego 
(subG1, G1/G0, S, G2/M, poliploidy) oceniono wykorzystując cytometr przepływowy 
FACS AriaII (Becton Dickinson). Histogramy analizowano przy użyciu oprogramo-
wania BD FACSDiva Software V6.1.2. (Becton Dickinson). 

2.4. Analiza odsetka komórek, które uległy apoptozie w cytometrze 

przepływowym 

W celu oceny odsetka komórek apoptotycznych i nekrotycznych, po 24-godzinnej 
ekspozycji komórek linii T98G glejaka wielopostaciowego na celastrol, komórki od-
klejono od dna naczynia hodowlanego za pomocą roztworu accutase, a następnie zebrano 
zawiesinę i poddano wirowaniu (900 obr./min, przez 5 min). Powstały osad przemyto 
1mL roztworu HBSS i zawieszono w 1 mL tego samego roztworu. W następnej kolej-
ności dodano po 1 μL Vybrant Dye Cycle oraz Violet SYTOXA. Komórki inkubo-
wano 15 min w 37°C, w ciemności. Analizy dokonano przy użyciu cytometru prze-
pływowego FACS AriaII (Becton Dickinson). Wyniki analizowano przy użyciu 
oprogramowania BD FACSDiva Software V6.1.2. (Becton Dickinson). 

2.5. Ekstrakcja całkowitego RNA 

Dodanie do badanych komórek linii T98G 1ml nucleozolu pozwoliło na wyizolo-
wanie całkowitego RNA. Po 5 min inkubacji w temperaturze pokojowej i przepipeto-
waniu próbek dodano 0,4 ml wody wolnej od RNAz, a następnie zawartość zwortekso-
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wano i inkubowano 5 min w temp. pokojowej. W kolejnym etapie zwirowano pro-
bówki (15 min, 12 tys. RPM, temp. 4ºC). Supernatant odciągnięto do czystych epen-
dorfów i dodano objętość w stosunku 1 : 1 izopropanolu. Następne 12 h probówki inku-
bowano w temp. -20oC, a po tym czasie próbki zwirowano (10 min, 12 tys. RPM, temp. 
4oC). Po usunięciu nadsączu do osadów dodano po 1 ml 75% etanolu, a próbki ponownie 
wirowano (5 min, 12 tys. RPM, temp. 4oC). Następnie usunięto etanol, osady suszono, 
a później rozpuszczono je w 50 μl wody wolnej od RNaz. Ekstrakty całkowitego RNA 
oceniono ilościowo, mierząc absorbancję przy długość fali = 260 nm za pomocą 
spektrofotometru BioPhotometer Plus (Eppendorf). Oceny jakościowej dokonano 
sprawdzając wartość współczynnika A260/A280 oraz za pomocą elektroforezy w 1% żelu 
agarozowym zabarwionym bromkiem etydyny. Ekstrakty RNA wystawiono na dzia-
łanie DNAzy I, aby zapobiec zanieczyszczeniu genomowym DNA. Ekstrakty stanowiły 
matrycę w analizie RT-qPCR. 

2.6. Uzyskanie liczby kopii mRNA genów związanych z cyklem 

komórkowym i apoptozą przy użyciu metody RT-qPCR 

Dla wybranych genów związanych z cyklem komórkowym (CDC20, CDC25A, 

CDK4, CKS2, CDKN3 i MELK), apoptozą (CASP3, CASP8, CASP9 i BID) oraz auto-

fagią (BECN1, ULK1, BNIP3, MAPLC3IIA i GSK3B) wyznaczono liczbę kopii 

mRNA, wykonując analizę RT-qPCR. Gen TBP posłużył za kontrolę endogenną. 

W tabeli 1 przedstawiono sekwencje starterów wykorzystanych do wyznaczenia liczby 

kopii mRNA badanych genów. Analizy RT-qPCR dokonano w CFX96 Real Time 

System (BIO-RAD), przy użyciu specyficznych starterów (KiCqStart® SYBR® Green 

Primers, Merck; QuantiTect Primer Assay, Qiagen) oraz zestawu GoTaq® 1-Step RT- 

-qPCR System (Promega GmbH, Walldorf, Germany; A6020). Etapy prowadzono 

zgodnie z zaleceniami i protokołem producenta. Warunki procesu wynoszą: 37°C przez 

15 min, 95°C przez 10 min, 40 cykli 95°C przez 10 s, 60°C przez 30 s i 72°C przez 30 s. 

Wyniki analizowano przy użyciu Bio-Rad CFX Manager v.3.1 (Bio-Rad Laboratories, 

Inc.). 

Tabela 1. Sekwencje starterów sensownych i antysensownych użytych do reakcji TR-qPCR 

GENY STARTER SENSOWNY STARTER ANTYSENSOWNY 

CDC20 CAGCTATATCCTGTCCAGTG CCAAGTTATCATTACCACCAC 

CDC25A AGAAGAATACATTCCCTACCTC CAAGAGAATCAGAATGGCTC 

CDK4 GAACATTCTGGTGACAAGTG CAAAGATACAGCCAACACTC 

CKS2 TCATCTGATGTCTGAAGAGG GAGAAGAATATGTGGTTCTGG 

CDKN3 GAAGAACTAAAGAGCTGTGG TTCCATTATTTCACAGCAGC 

MELK AGGGTAACAAGGATTACCATC CTGATCCAAGATATGATTTGCC 

CASP3 TGCTGCATCGACATCTGTACC CGCTTGTGAAAGACATCATTTTGGC 

CASP8 TTCAAGCCTGCTGAATTTGC 
ACAAAAATATTGTGGTTTCCTGTTG

AAGAG 

CASP9 AGGCCTCAGCCTCTTTCAG CGGGTTGAGTGGACATTCCC 

BID 
TATCTTCCAGCCTGTCTTCTCT

AGG 
TGCACGGATAGGACTTCAGG 

BECN1 QuantiTect Primer Assay Hs_ULK1_1_SG, cat. no.: QT00009884 

ULK1 QuantiTect Primer Assay Hs_BECN1_1_SG, cat. no.: QT00004221 

BNIP3 CAGTCTGAGGAAGATGATATTG GTGTTTAAAGAGGAACTCCTTG 
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MAPLC3

IIA 
AGAAAGGATTTTGAGGAGGG TTCATCTGCAAAACTGAGAC 

GSK3B GTCTATCTTAATCTGGTGCTG ACTTGACATAAATCACAGGG 

TBP GGAAGTGACATTATCAACGC CCAAGAAACAGTGATGCTG 

2.7. Analiza statystyczna 

Do analizy statystycznej uzyskanych wyników wykorzystano oprogramowanie 

GraphPad Prism (wersja 8.0). W celu oceny normalności rozkładu uzyskanych 

wyników zastosowano test Shapiro-Wilka, natomiast do oceny różnic pomiędzy badanymi 

próbami zastosowano jednoczynnikową analizę wariancji One-way ANOVA oraz test 

U Mann-Whitney’a, przyjmując poziom istotności p < 0,05. Wyniki przedstawiono jako 

średnią ± SD.  

3. Wyniki 

W celu zbadania mechanizmów antyproliferacyjnych analizowano rozkład komórek 

w poszczególnych fazach cyklu komórkowego po ich ekspozycji na działanie cela-

strolu – za pomocą cytometrii przepływowej. Dane pochodzą z trzech powtórzeń. Wyka-

zano, że ekspozycja na badany związek doprowadziła do znacznego zwiększenia odsetka 

komórek w fazie subG1 (potencjalnie apoptotycznych) oraz zmniejszenia populacji ko-

mórek w fazach G1/G0, fazie S oraz w fazie G2/M. We wszystkich przypadkach 

wykazano istotność statystyczną (rys. 1). 

 

Rysunek 1. Odsetek komórek w poszczególnych fazach cyklu komórkowego po ekspozycji komórek glejaka 

wielopostaciowego linii T98G na działanie celastrolu (CEL) w stężeniu 1 μM przez 24 h 

Dodatkowo przeprowadzono RT-qPCR dla wybranych genów związanych z cyklem 

komórkowym. Wykazano istotne statystycznie zmniejszenie się liczby kopii mRNA 

CDC20 oraz istotne statystycznie zwiększenie się liczby kopii mRNA CDC25A, CDK4, 

CKS2 oraz MELK. Dane pochodzą z dwunastu powtórzeń (rys. 2). 
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Rysunek 2. Liczba kopii mRNA wybranych genów związanych z regulacją cyklu komórkowego  

po ekspozycji komórek glejaka wielopostaciowego linii T98G na działanie celastrolu (CEL)  

w stężeniu 1 μM przez 24 h 

Z uwagi na fakt, że zaobserwowano istotne zwiększenie odsetka komórek populacji 

subG1, a więc potencjalnie apoptotycznych, postanowiono sprawdzić, czy faktycznie 

doszło do indukcji apoptozy. W tym celu wykonano analizę cytometryczną i zaobser-

wowano zwiększenie odsetka komórek apoptotycznych po ekspozycji komórek glejaka 

wielopostaciowego na działanie celastrolu w porównaniu z komórkami nie poddanymi 

działaniu wspomnianego związku i stanowiącymi kontrolę. Celastrol indukował rów-

nież nekrozę, ale odsetek komórek nekrotycznych był znacznie mniejszy niż apopto-

tycznych. Prezentowane dane pochodzą z trzech powtórzeń (rys. 3). 

 
Rysunek 3. Indukcja apoptozy po ekspozycji komórek glejaka wielopostaciowego linii T98G na działanie 

celastrolu (CEL) w stężeniu 1 μM przez 24 h 
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Porównano indeks apoptotyczny w przypadku komórek eksponowanych na dzia-

łanie celastrolu i komórek stanowiących kontrolę. Zaobserwowano istotną różnicę 

w wartości badanego parametru pomiędzy wymienionymi komórkami pochodzącymi 

z trzech powtórzeń (rys. 4). 

 
Rysunek 4. Indukcja apoptozy (indeks apoptotyczny) po ekspozycji komórek glejaka wielopostaciowego linii 

T98G na działanie celastrolu (CEL) w stężeniu 1 μM przez 24 h 

Przeprowadzono RT-qPCR dla wybranych genów związanych z apoptozą i wy-

kazano istotne statystycznie zwiększenie się liczby kopii mRNA genów CASP3, CASP8, 

CASP9 oraz BID w komórkach eksponowanych na działanie celastrolu w porównaniu 

do komórek nie poddanych działaniu tego związku. Dane pochodzą z dwunastu 

powtórzeń (rys. 5). 

 
Rysunek 5. Liczba kopii mRNA wybranych genów związanych z procesem apoptozy po ekspozycji komórek 

glejaka wielopostaciowego linii T98G na działanie celastrolu (CEL) w stężeniu 1 μM przez 24 h 



Wpływ celastrolu na cykl komórkowy i procesy programowanej śmierci 

komórek glejaka wielopostaciowego linii T98G 
 

59 

 

Dla wybranych genów związanych z autofagią RT-qPCR wykazał istotne statystycz-

nie zwiększenie się liczby kopii mRNA genów BECN1, ULK1, BNIP3, MAPLC3IIA 

oraz GSK3B w komórkach eksponowanych na działanie celastrolu w porównaniu do 

komórek nie poddanych działaniu tego związku. W tym przypadku również analizo-

wano dane pochodzące z dwunastu powtórzeń (rys. 6). 

 
Rysunek 6. Liczba kopii mRNA wybranych genów związanych z regulacją procesu autofagii po ekspozycji 

komórek glejaka wielopostaciowego linii T98G na działanie celastrolu (CEL) w stężeniu 1 μM przez 24 h 

4. Dyskusja 

Glejak wielopostaciowy jest nowotworem, który wykazuje szczególną złośliwość. 

Czas życia zdiagnozowanych pacjentów jest krótki, a wskaźnik śmiertelności bardzo 

wysoki. Dodatkowo ciągle brakuje skutecznych metod terapeutycznych, co niewątpliwie 

jest spowodowane dużą opornością komórek GBM na stosowane obecnie leki. Cela-

strol jest substancją naturalną, a co za tym idzie powszechnie występującą w wielu 

regionach, niedrogą w pozyskaniu oraz bezpieczną. W kulturze wschodniej związek 

ten jest ceniony i stosowany od pokoleń. Chemioterapia i leki cytotoksyczne wykazują 

dużo skutków ubocznych, dlatego warto przyjrzeć się badanej substancji ze względu 

na jej silną aktywność przeciwnowotworową.  
Ostatnie badania donoszą, że celastrol wykazuje zdolność hamowania proliferacji 

komórek guza i zatrzymuje cykl komórkowy w fazie G2/M [17]. Utrzymanie prawidło-
wego poziomu proliferacji komórek zapewnia punkt kontrolny G2/M cyklu komór-
kowego [23]. Analiza przy użyciu cytometru przepływowego w trzech liniach glejaka 
wielopostaciowego (U87MG, U251MG i C6) udowodniła, że celastrol zwiększa ilość 
tych komórek właśnie w fazie G2/M [17]. W prezentowanym przez nas badaniu wyka-
zaliśmy natomiast istotne zmniejszenie się odsetka komórek w fazie G2/M cyklu 
komórkowego. Linie U87MG i T98G to linie komórek glejaka powszechnie stosowane 
w badaniach czynnościowych w celu lepszego wyjaśnienia procesów biologicznych 
związanych z progresją tego nowotworu i testowania terapii lekowej. Obie linie GBM 
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są różne, U87MG jest hipodiploidalna, podczas gdy T98G to hiperpentaploidalna linia 
komórkowa, co wiąże się z wyraźnymi zmianami w ich genomach. Co więcej, te linie 
komórkowe wykazują inną ważną różnicę. Podczas gdy komórki U87MG wykazują 
obecność białka P53 typu dzikiego (ważny supresor nowotworu) i wiadomo, że są 
tumorogenne dla myszy, komórki T98G charakteryzują się obecnością zmutowanego 
białka P53 i nie są tumorogenne względem myszy. Dlatego te różnice genetyczne mogą 
determinować różne odpowiedzi komórek glejaka każdej z badanych linii na ekspo-
zycję na celastrol, co potwierdzają uzyskane przez nas wyniki. Dodatkowo udowod-
niliśmy, że celastrol spowodował zmniejszenie się odsetka populacji komórek w fazach 
G1/G0 oraz w fazie S. Badania donoszą, że celastrol jest w stanie doprowadzić nawet 
do zatrzymania cyklu komórkowego w fazach G1/G0, powodując hamowanie procesu 
proliferacji komórek [24-26]. Postanowiliśmy sprawdzić, jak ekspozycja celastrolu 
wpłynie na ekspresję wybranych genów biorących udział w regulacji cyklu komórko-
wego. W tym celu wykorzystaliśmy geny CDC20, CDC25A, CDK4, CKS2, CDKN3 
oraz MELK. Dodanie celastrolu doprowadziło do istotnego zmniejszenia się ekspresji 
genu CDC20. Gen CDC20 wykazuje nadekspresję w wielu nowotworach, w tym 
również w glejaku, co koreluje ze wzrostem złośliwości glejaka oraz odpowiada za 
oporność na temozolomid – powszechnie stosowany lek w terapii GBM. Bierze on 
znaczący udział w regulacji cyklu komórkowego, a hamowanie jego ekspresji może 
być potencjalnym celem terapeutycznym [27-29]. Niniejsza praca wykazała również 
istotne statystycznie zwiększenie ekspresji genów CDC25A, CDK4, CKS2 oraz MELK. 
Wiadomo, że gen CDC25A kontroluje szybkość wejścia komórek w fazę S, a jego 
nadekspresja koreluje ze złośliwością GBM [30]. Warto zwrócić uwagę również na 
gen CDK4. Jego zwiększona ekspresja jest wykrywana w ok. 15-20% glejaków 
wielopostaciowych. Ponadto badania wskazują, że na poziomie RNA aż w 90% wyka-
zuje nadekspresję. Jednak ten fakt nie został całkowicie wyjaśniony. Deregulacja 
wykazana również w prezentowanym badaniu może wynikać z zaburzonej ekspresji 
innych badanych genów, które również mogą przyczyniać się do zakłóceń proliferacji 
czy przeżycia komórek glejaka wielopostaciowego [31, 32]. Ostatni badany gen zwią-
zany z cyklem komórkowym to gen MELK. Odgrywa on ważną rolę w proliferacji, 
progresji komórek GBM, apoptozie, naprawie DNA czy tworzeniu guzów. Jego 
nadekspresja również koreluje ze złym rokowaniem. Udowodniono, że zmniejszenie 
jego ekspresji uwrażliwia komórki na stosowaną radio- i chemioterapię, które są prak-
tykowane w leczeniu glejaka wielopostaciowego. Pomimo iż mechanizm pozwalający 
na osiągnięcie tego efektu nadal jest niejasny, stanowi potencjalną metodę leczenia 
GBM [33, 34]. Nasze badanie wykazało istotny wzrost odsetka komórek populacji sub-
-G1, które są określane jako potencjalnie apoptotyczne. Akumulacja komórek nowo-
tworowych w tej fazie cyklu komórkowego niewątpliwie jest bardzo korzystnym zja-
wiskiem, które może służyć terapii przeciwnowotworowej. Przy użyciu cytometru 
przepływowego potwierdzono to zjawisko, wykazując indukcję komórek apoptotycz-
nych oraz nekrotycznych po okresie, w którym eksponowano komórki badanej linii 
T98G GBM na działanie celastrolu. Ponadto prezentowane badanie wykazało istotne 
statystycznie zwiększenie się czterech wybranych genów związanych z apoptozą – 
CASP3, CASP8, CASP9 oraz genu BID – po zadziałaniu badanej substancji, w porównaniu 
z komórkami stanowiącymi kontrolę. Badania wykazały, że w regulacji procesu apop-
tozy największą rolę odgrywają dwa szlaki apoptotyczne – zewnętrzny i wewnętrzny. 
W zewnętrznym aktywowana jest CASP8, a w wewnętrznym CASP9, CASP3 oraz 
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dodatkowo CASP6 i CASP7. W prawidłowych komórkach kaspazy są nieaktywne do 
momentu zadziałania apoptotycznych kaskad sygnalizacyjnych. Wiele badań wskazuje, 
że leczenie tym naturalnym związkiem prowadzi do aktywacji zarówno CASP3, jak 
i CASP8 oraz CASP9. Wiadomo jednak, że sygnały apoptotyczne mogą być wzmocnione 
dzięki równoczesnemu zaangażowaniu badanych genów. Równoczesna aktywacja 
kaspazy 8 i kaspazy 9 prowadzą do aktywacji BID oraz kaspazy efektorowej 3, a to 
ostatecznie skutkuje zajściem apoptozy. Analizy wykazują znaczną indukcję apoptozy 
w komórkach nowotworowych po leczeniu celastrolem [22, 35-37]. Tak więc celastrol 
ma zdolność indukcji procesu apoptozy w komórkach glejaka wielopostaciowego linii 
T98G zarówno w szlaku apoptotycznym zewnętrznym, jak i wewnętrznym, jednak 
sposób, w jaki do tego dochodzi, nie jest poznany. Wiemy jednak, że za kontrolę eks-
presji wielu genów jest odpowiedzialny szlak NF-κB. Jego aktywacja w komórkach 
guza reguluje stan zapalny oraz odpowiedzi komórkowe takie jak apoptoza. Badania 
donoszą, że celastrol jest w stanie hamować sygnalizację NF-κB, co prowadzi do 
hamowania proliferacji oraz inwazyjności komórek nowotworowych oraz wzmocnie-
nia apoptozy [38, 39]. Prezentowane badanie wykazało również istotne statystycznie 
zwiększenie się liczby kopii mRNA genów BECN1, ULK1, BNIP3, MAPLC3IIA oraz 
GSK3B. Są to geny związane z procesem autofagii. Wykazaliśmy, że ekspozycja 
komórek glejaka wielopostaciowego linii komórkowej T98G na celastrol jest związana 
z indukcją autofagii – programowanej śmierci typu II. Jednak konieczne jest przepro-
wadzenie dodatkowych badań dla wyjaśnienia dokładnego mechanizmu i znaczenia 
tego zjawiska w przypadku komórek tego nowotworu. Gen BECN1 koduje beklinę 1, 
czyli podstawowe białko autofagii, które przyczynia się do zarodkowania pęcherzyków. 
Beklina 1 wiąże się z PI3K i tworzy kompleks inicjujący proces autofagii [40, 41]. 
Wykazano, że ekspresja tego genu prowadzi do zmniejszenia proliferacji komórek 
nowotworowych in vitro oraz kancerogenezy in vivo. Badania przeprowadzone na 
modelu mysim donoszą ponadto, że delecja BECN1 prowadzi do wzrostu częstotli-
wości występowania nowotworów płuc, wątroby czy chłoniaków [42]. U ludzi delecja 
jednego allelu tego genu prowadziła do wystąpienia raka piersi, jajnika, prostaty oraz 
mózgu. Natomiast zmniejszenie ekspresji BECN1 jest oznaczane w nowotworach 
wątroby, jelita grubego czy mózgu. Ponadto wykazano, że jednoczesne zmniejszenie 
ekspresji tego genu i białka LC3 jest wykrywane w glejakach. Nadekspresja genu 
BECN1 koreluje z hamowaniem procesu nowotworzenia [43]. Warto również zwrócić 
uwagę na gen BNIP3, którego ekspresja wzrasta w wyniku niedotlenienia tkanek. 
Wpływa to na indukcję autofagii i przyczynia się do śmierci komórek nowotwo-
rowych. Badania donoszą, że ekspresja genu BNIP3 jest zwiększona w ok. 80% guzów 
GBM [44, 45]. Gen GSK3B, jak wspomniano wcześniej, bierze udział w regulacji 
procesów autofagii i apoptozy, jednak mechanizm działania kodowanego przez niego 
białka jest wciąż zagadkowy. podczas regulacji apoptozy GSK3B może działać zarówno 
jako czynnik proapoptotyczny, jak i antyapoptotyczny (w zależności od typu komórki 
i środowiska sygnalizacyjnego, w którym się ona znajduje). Gen ten ma zdolność 
promowania apoptozy w warunkach niedotlenienia i uszkodzenia DNA (poprzez hamo-
wanie sygnałów ,,przeżycia” komórek). Jednak z drugiej strony, hamowanie syntezy 
GSK3B może prowadzić do hipofosforylacji białka Mdm2, co sugeruje jego działanie 
antyapoptotyczne [46]. Na podstawie powyższych informacji ciężko jednoznacznie 
stwierdzić, jaki wpływ na apoptozę ma celastrol, ponieważ wymagałoby to dokładniej-
szych badań, natomiast, patrząc na wyniki ekspresji innych badanych genów, można 
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przypuszczać, że zwiększona liczba kopii mRNA GSK3B sugeruje jednak proautofa-
giczny i proapoptotyczny charakter działania badanego związku w przypadku komórek 
glejaka wielopostaciowego. Przykłady tych badań oraz badania prezentowanego przez 
nas pozwalają sądzić, że celastrol może zostać wykorzystany do uzyskania skutecz-
nych metod leczenia glejaka wielopostaciowego. 

5. Wnioski 

1. Ekspozycja komórek glejaka wielopostaciowego linii komórkowej T98G na 
celastrol wpływa na przebieg cyklu komórkowego, zmniejsza żywotność oraz 
zdolność komórek tego nowotworu do proliferacji.  

2. Celastrol istotnie zwiększa ekspresję genów CDC25A, CDK4, CKS2 i MELK, 
a hamuje ekspresję genu CDC20.  

3. Celastrol indukuje apoptozę (najprawdopodobniej poprzez szlak wewnątrz-, jak 
i zewnątrzpochodny) w komórkach glejaka wielopostaciowego linii T98G, ale 
konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych badań dla wyjaśnienia dokładnego 
mechanizmu i znaczenia omawianego zjawiska w przypadku komórek tego 
nowotworu.  

4. Ekspozycja komórek glejaka wielopostaciowego linii komórkowej T98G na cela-
strol jest związana z indukcją autofagii – programowanej śmierci typu II, ale 
konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych badań dla wyjaśnienia dokładnego 
mechanizmu i znaczenia tego zjawiska w przypadku komórek tego nowotworu.  

5. Ekspozycja komórek glejaka wielopostaciowego na działanie celastrolu może 
stanowić potencjalną strategię w hamowaniu wzrostu komórek tego nowotworu. 
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Wpływ celastrolu na cykl komórkowy i procesy programowanej śmierci komórek 
glejaka wielopostaciowego linii T98G 

Streszczenie 
Glejak wielopostaciowy (GBM) został zakwalifikowany do guzów IV złośliwości histopatologicznej. Ten 
niezwykle agresywny nowotwór cechuje się naciekowym i gwałtownym wzrostem oraz wysokim stop-
niem inwazyjności. Czas przeżycia chorych jest bardzo krótki, mediana wynosi zaledwie 14,7 miesiąca. 
Z powodu dużej oporności glejaka na rutynowo stosowaną terapię, konieczne jest szukanie nowych, bardziej 
efektywnych metod leczenia. Celastrol jest naturalną substancją pozyskiwaną z kory korzenia Triptery-
gium wilfordii. Dostępne dane wskazują, że może mieć wpływ na hamowanie cyklu komórkowego, induk-
cję autofagii czy apoptozy. Wiele prac zwraca uwagę na jego potencjalne działanie przeciwnowotworowe. 
Badanie miało na celu analizę wpływu celastrolu na przebieg cyklu komórkowego i ekspresję wybranych 
genów związanych z jego regulacją, indukcję procesów autofagii oraz apoptozy w linii T98G GBM. 
Komórki linii T98G eksponowano na działanie celastrolu w stężeniu 1 μM przez 24 h, a następnie prze-
prowadzano reakcję RT-qPCR, oznaczając liczbę kopii mRNA wybranych genów związanych z regulacją 
cyklu komórkowego, a także procesów autofagii i apoptozy. Dodatkowo oznaczono odsetek komórek 
w poszczególnych fazach cyklu komórkowego oraz potwierdzono indukcję apoptozy metodą cytometrii 
przepływowej. 
Ekspozycja komórek GBM linii komórkowej T98G na celastrol wpływa na zmianę ekspresji genów zwią-
zanych z cyklem komórkowym i autofagią, a także zmienia przebieg cyklu komórkowego i indukuje apoptozę. 
Celastrol potencjalnie może stanowić nową strategię terapeutyczną w celu kontrolowania wzrostu ludzkich 
komórek glejaka wielopostaciowego, ale konieczne są dalsze badania, aby potwierdzić tę hipotezę. 
Słowa kluczowe: glejak wielopostaciowy, celastrol, cykl komórkowy, apoptoza, autofagia 

Influence of celastrol on the cell cycle and programmed death processes of T98G 
glioblastoma cells 

Abstract 
Glioblastoma multiforme (GBM) was classified as IV tumors of histopathological malignancy. This 
extremely aggressive neoplasm is characterized by infiltrative and rapid growth and a high degree of inva-
siveness. Patients' survival is very short, the median is only 14.7 months. Due to the high resistance of glio-
blastoma to routine therapy, it is necessary to search for new, more effective methods of treatment. Celastrol is 
a natural substance obtained from the root bark of Tripterygium wilfordii. The available data indicate that it 
may inhibit the cell cycle, induce autophagy or apoptosis. Many studies have drawn attention to its potential 
anti-cancer effect. 
The aim of the study was to analyze the effect of celastrol on the course of the cell cycle and the expression 
of selected genes related to its regulation, induction of autophagy and apoptosis in the T98G GBM line. 
T98G cells were exposed to celastrol at a concentration of 1 μM for 24 h, and then the RT-qPCR reaction 
was performed, determining the number of mRNA copies of selected genes related to the regulation of the 
cell cycle, as well as the processes of autophagy and apoptosis. Additionally, the percentage of cells in parti-
cular phases of the cell cycle was determined and the induction of apoptosis was confirmed by flow cytometry. 
Exposure of GBM cells of the T98G cell line to celastrol changes the expression of genes related to the cell 
cycle and autophagy, as well as changes the course of the cell cycle and induces apoptosis. 
Celastrol has the potential to be a new therapeutic strategy to control the growth of human glioblastoma 
cells, but more research is needed to confirm this hypothesis. 
Keywords: glioblastoma multiforme, celastrol, cell cycle, apoptosis, autophagy 
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„Czerniak widoczny jak na dłoni? Niekoniecznie!” – 

analiza przypadku 

1. Wstęp 

Czerniak złośliwy występuje zwykle jako nowotwór pierwotny skóry. Jednakże może 

zajmować również błony śluzowe przewodu pokarmowego, a nawet gałkę oczną, czyli 

narządy, w których znajdują się komórki barwnikowe – melanocyty – pierwotne źródło 

nowotworzenia. Zachorowalność na czerniaka szacuje się na około 2% wśród ogólnej 

liczby zachorowań na nowotwory złośliwe. Ze względu na niemal 100% wyleczalność 

w przypadku wczesnego stadium rozwoju i tendencję do występowania przerzutów do 

węzłów chłonnych, wątroby oraz płuc wraz z progresją stopnia zaawansowania, istotną 

rolę przypisuje się profilaktyce. Za najskuteczniejszą formę profilaktyki w opisy-

wanym nowotworze uznaje się ochronę przed promieniowaniem ultrafioletowym. Do 

głównych czynników ryzyka zalicza się przede wszystkim ekspozycję na promienio-

wanie ultrafioletowe czy słoneczne oraz powstałe na tym podłożu oparzenia, jasną 

karnację skóry, wywiad rodzinny wskazujący na występowanie tego typu nowotworu 

we wcześniejszych pokoleniach oraz znamiona barwnikowe wrodzone, ze względu na 

możliwość karcynogenezy zarówno na podłożu skóry wcześniej zmienionej, jak i niezmie-

nionej. Za podstawę rozpoznania uznaje się badanie histopatologiczne wyciętej zmiany 

barwnikowej. Na tej podstawie podejmowana jest decyzja o rodzaju wdrażanego 

leczenia. Zarówno biopsja cienkoigłowa, jak i wycinająca – częściowa – jest przeciw-

wskazana [1]. Pomimo prowadzonych kampanii profilaktycznych zachorowalność na 

czerniaka wzrasta w szybszym tempie w porównaniu do większości innych nowo-

tworów, szczególnie u młodych kobiet rasy kaukaskiej [2]. 

W skali światowej czerniak jest dziewiątym co do częstości występowania nowo-

tworem złośliwym i drugim pod względem umieralności [3]. W Stanach Zjednoczo-

nych jest piątym co do częstości występowania nowotworem zarówno u kobiet, jak  

i u mężczyzn [4]. Ogólny wskaźnik 5-letniego przeżycia wynosi 91,3% dla pacjentów 

we wczesnym, resekcyjnym stadium, wskaźnik pięcioletniego przeżycia dla pacjentów 

w stadium przerzutowym IV – 16% [5]. Rokowanie zależy od pierwotnego miejsca 

przerzutu. Najczęstszym jest płuco – u około 40% chorych z przerzutowym czerniakiem 

złośliwym stwierdza się izolowane przerzuty płucne, a u ponad 80% stwierdza się 

obecność przerzutów tylko w jednym narządzie [6]. Średnie przeżycie wynosi 6-8 

miesięcy, a 5-letnie około 5% [6-8]. Pacjenci z przerzutami czerniaka złośliwego do 

płuc przeżywają dłużej niż pacjenci z innymi przerzutami trzewnymi, stąd postuluje się 

stosowanie agresywnego leczenia [9-11]. Wyniki badań dowiodły, że mediana 
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całkowitego przeżycia chorych na czerniaka z przerzutami do węzłów chłonnych 

wynosiła 20,8 miesiąca, do płuc – 13 miesięcy, do wątroby/układu pokarmowego –  

5,5 miesiąca, do kości – 3,6 miesiąca, do ośrodkowego układu nerwowego – 2,5 mie-

siąca [12]. Występowanie komórek nowotworowych w konkretnych narządach zwią-

zane jest z ekspresją na ich powierzchni różnych integryn [13]. Integryna β3 jest 

wykrywana na komórkach nowotworowych przerzutu do płuc [14]. 

Celem pracy jest zwrócenie uwagi na możliwość wystąpienia różnej postaci nowo-

tworu – czerniaka złośliwego – w kontekście opisanego przypadku klinicznego oraz 

podkreślenie coraz większej roli, jaką odgrywa immunoterapia. 

2. Opis przypadku 

Do Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy z Pododdziałem Chemioterapii Uniwersytec-

kiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku przyjęto 70-letnią pacjentkę celem diagnozy 

guza płuca lewego – kobieta z wywiadem cholecystektomii przebytej 4 lata temu, 

tyreoidektomii przed rokiem, nadciśnienia tętniczego zredukowanego oraz przebytej 

resekcji polipów jelita grubego. Przed przyjęciem do szpitala z powodu krwioplucia 

zlecono ambulatoryjnie zdjęcie rentgenowskie (RTG) klatki piersiowej (zdjęcie 1). 

Uwidoczniono zmianę guzowatą w polu środkowym płuca lewego. Przy przyjęciu do 

kliniki w badaniu fizykalnym nie stwierdzono odchyleń od normy. Badania laboratoryjne 

i pletyzmograficzne były prawidłowe. Wykonano tomografię komputerową (CT) klatki 

piersiowej (zdjęcie 2a, 2b). W polu środkowym płuca lewego opisano lite zagęszczenie – 

36 mm – łączące się z wnęką, pasmowato łączące się z opłucną. Badanie broncho-

skopowe uwidoczniło zmianę guzowatą, tętniącą w oskrzelu języczka. Odstąpiono od 

pobrania wycinków ze względu na przebyte krwawienia. W wykonanym badaniu ultra-

sonograficznym (USG) jamy brzusznej w segmencie VI wątroby stwierdzono obecne 

ognisko hiperechogeniczne o średnicy 8 mm – najprawdopodobniej naczyniak, poza tym 

wątroba niepowiększona, normoechogeniczna, bez zmian ogniskowych. Przewód żółciowy 

wspólny oraz drogi żółciowe wewnątrzwątrobowe niepowiększone. Okolica wielkich 

naczyń bez cech powiększonych węzłów chłonnych. Śledziona i trzustka bez zmian. 

Obie nerki położone anatomicznie, wielkości porównywalnej. Układy kielichowo- 

-miedniczkowe nieposzerzone. Zróżnicowanie korowo-rdzeniowe i miąższowo-zato-

kowe obu nerek zachowane. Odbić patologicznych w rzucie nadnerczy, a także cech wol-

nego płynu w jamie brzusznej nie stwierdzono. Leki przyjmowane przez chorą podczas 

hospitalizacji: lewotyroksyna – substytucja hormonów tarczycy z powodu przebytej 

tyreoidektomii, alfakalcydol – celem profilaktyki osteoporozy, termisantan – leczenie 

nadciśnienia tętniczego, azytromycyna – profilaktyczna antybiotykoterapia oraz doraźnie 

kwas traneksamowy w razie wystąpienia krwawień. W wyniku konsultacji torakochi-

rurgicznej skierowano pacjentkę na badanie PET/MRI (ang. positron emission tomo-

graphy/magnetic resonance imaging). Po uzyskaniu wyniku chora w stanie ogólnym 

dobrym została przyjęta do Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej Uniwersyteckiego Szpi-

tala Klinicznego w Białymstoku celem leczenia operacyjnego. Przy przyjęciu pacjentka 

zgłaszała okresowe występowanie kaszlu suchego oraz duszność wysiłkową. W badaniu 

przedmiotowym wykazano: klatka piersiowa o prawidłowej budowie, symetryczność 

oddechowa zachowana, nad polami płucnymi obecny wypuk jawny, szmery pęcherzykowe 

prawidłowe. Nie stwierdzono odchyleń w badaniach laboratoryjnych. Wykonano ponownie 

badanie bronchoskopowe. Struny głosowe, tchawica, ostroga główna po stronie prawej 



 

Klaudia Jadczak, Miłosz Nesterowicz, Mirosław Kozłowski 
 

68 

 

bez zmian. Po stronie lewej oskrzele główne i do płata dolnego bez zmian, w odległości 

1 cm od ujścia oskrzela płatowego górnego z języczka uwidoczniono sterczący do 

światła tętniący skrzep. Nie pobierano wycinków ze względu na przebyte krwawienia. 

Pacjentkę konsultowano kardiologicznie. W związku z brakiem istotnych odchyleń 

w elektrokardiografii i echokardiografii nie stwierdzono przeciwwskazań do zabiegu. 

Decyzją konsylium wielodyscyplinarnego, składającego się z radiologa, torakochirurga 

oraz lekarzy onkologów, zakwalifikowano chorą do zabiegu operacyjnego – wykonano 

torakotomię lewostronną, lobektomię górną płuca lewego oraz limfadenektomię śród-

piersia. W badaniu śródoperacyjnym rozpoznano przerzut czerniaka złośliwego. 

Oskrzele w miejscu odcięcia – bez istotnych zmian patologicznych. Wymiary usunię-

tego płata wynosiły 13 cm x 14,5 cm x 1,5 cm ze zmianą guzowatą o największym 

wymiarze 4 cm, wydającą się naciekać opłucną płucną. Ostateczne badania histopato-

logiczne potwierdziło rozpoznanie. Określono stopień zaawansowania klinicznego: 

T2bN0M0R0V0L0 IIA. Ze względu na brak przerzutów do węzłów chłonnych oraz 

inwazji naczyniowo-limfatycznej, nie zastosowano terapii adjuwantowej. Kontrolne 

RTG wykonano w pierwszej (zdjęcie 3a), trzeciej dobie po zabiegu operacyjnym. 

Przepona obustronnie wysoko ustawiona, po stronie prawej o zatartych granicach. Po 

stronie lewej tkanka płucna wypełniająca jamę opłucnową z widocznymi dwoma dre-

nami. Poza zacienieniem u podstawy prawego płuca o prawdopodobnym charakterze 

niedodmowym – bez zmian ogniskowych. Nie obserwowano powikłań pooperacyjnych. 

Po usunięciu drenów wykonano zdjęcie kontrolne RTG klatki piersiowej – w siódmej 

dobie (zdjęcie 3b, 3c) po zabiegu operacyjnym. Pacjentkę w stanie ogólnym dobrym wy-

pisano do domu z zaleceniami kontroli w poradni torakochirurgicznej oraz rehabilitacji. 

3. Dyskusja 

Całkowita odpowiedź na leczenie systemowe jest bardzo rzadka – 10-15%, dlatego 

doszczętna resekcja chirurgiczna jest skuteczną metodą leczenia w przypadku wystę-

powania przerzutów czerniaka złośliwego w płucach [6, 15]. Wiąże się z 5-letnim 

przeżyciem wynoszącym 39%, w porównaniu do 3-5% 5-letnich przeżyć w przypadku 

leczenia systemowego [7, 9, 16]. Całkowite wycięcie zmiany poprawia długoterminowe 

przeżycie chorych, zwłaszcza z pojedynczą zmianą przerzutową [10]. 

Śródoperacyjna ocena wielkości guza pierwotnego, zajętych struktur, węzłów chłon-

nych jest niezbędna do uzyskania całkowitej remisji. Najistotniejszym wskaźnikiem prog-

nostycznym jest patologiczna ocena stopnia zaawansowania pobranych wycinków, na 

podstawie której podejmowana jest decyzja dotycząca dalszej terapii [17]. 

Pacjenci z przerzutami do płuc są zwykle bezobjawowi, dlatego badania PET/CT 

i CT klatki piersiowej są niezbędne celem lokalizacji i obserwacji ognisk nowotwo-

rowych. Cechują się 88% czułością, 91% swoistością w procesie diagnostycznym, co 

umożliwia uwidocznienie zmian o wielkości 5 mm [6, 8, 9, 16]. Wcześniejsze badania 

IRLM (ang. International Registry of Lung Metastasis) podkreśliły rolę czynników 

prognostycznych w diagnostyce przerzutowego czerniaka złośliwego: liczbę guzków 

płucnych, czas wolny od nawrotu choroby, miejsce przerzutów (trzewne/pozawęzło-

we) oraz najważniejszy z nich – radykalność resekcji [6, 9, 15]. 

Przeprowadzano badanie, które wykazało, że u chorych poddanych całkowitej 

resekcji 5-letnie przeżycie wynosiło 29%, przy średnim przeżyciu 40 miesięcy [18]. 
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W innym opisanym badaniu przeżycie 5-letnie wśród pacjentów z niekompletną 

resekcją wynosiło 13%, przy średnim przeżyciu 11 miesięcy [19]. 

Czerniak jest nowotworem silnie immunogennym, dlatego notuje się większą 

zachorowalność u osób z obniżoną odpornością [20]. Z tego powodu obecnie dużą rolę 

w terapii czerniaka zaawansowanego odgrywa terapia ukierunkowana na BRAF 

i immunoterapia. Komórki nowotworowe, dotąd traktowane jako własne, stają się 

celem eliminacji. Przed zatwierdzeniem pierwszego inhibitora punktu kontrolnego 

w 2011 roku mediana całkowitego przeżycia pacjentów z rozsianym czerniakiem zło-

śliwym wynosiła 9 miesięcy. Aktualne badania szacują ten czas na około 2 lata [21]. 

W latach 2011-2019 FDA (ang. Food and Drug Administration) zatwierdziła 9 no-

wych leków do leczenia czerniaka. Głównie stosuje się je w leczeniu nieresekcyjnego 

czerniaka w stadium III. Mają one w większości korzystny wpływ na przeżycie 

całkowite. 

Leczenie immunologiczne można podzielić na 4 główne grupy: leki biologiczne 

(cytokiny, interferony, czynniki stymulujące kolonie granulocytów i monocytów) [22], 

szczepienia oparte na peptydzie, wirusie, DNA [23], adoptywna terapia komórkowa 

z wykorzystaniem komórek LAK (ang. lymphokineactivated killer cells) czy TIL (ang. 

tumor-infiltrating lymhocytes) [24] oraz inhibitory punktów kontrolnych [25]. 

Interleukina-2 w dużych dawkach jako pierwsza została zatwierdzona do leczenia 

nieresekcyjnego lub przerzutowego czerniaka. Efekt terapeutyczny utrzymywał się 

przez ponad dekadę po jej zastosowaniu [26]. Ze względu na znaczną toksyczność 

terapii, nie jest powszechnie stosowana. 

Podjęto próbę zastosowania inhibitora punktu kontrolnego, jakim jest cytotoksyczne 

białko 4 (CTLA-4, ang. cytotoxic T cell antigen 4). Po zablokowaniu interakcji po-

między tym punktem kontrolnym a efektorowymi komórkami T zaobserwowano 

poprawę przeżywalności w porównaniu z chemioterapią u pacjentów z nieresekcyjnym 

czerniakiem [27]. Za najważniejsze przeciwciało blokujące CTLA4 uważa się ipilimu-

mab [28]. 

Ograniczeniem stosowania immunoterapii jest fakt, że jedynie 20-40% chorych 
z czerniakiem odnosi długotrwałe korzyści, podczas gdy u pozostałych 80% rozwija się 
pierwotna lub wtórna oporność na stosowane leczenie inhibitorami punktów kon-
trolnych w monoterapii [29]. Z tego względu podjęto próby połączenia dwóch takich 
inhibitorów: ipilimumabu i niwolumabu. Mimo że zanotowano poprawę odsetka odpo-
wiedzi, wiązało się to z wystąpieniem działań niepożądanych i dalszym brakiem odpo-
wiedzi u części chorych [30, 31]. Celem zwiększenia skuteczności leczenia podjęto 
próby łączenia inhibitorów punktów kontrolnych z innymi immunoterapiami, np. 
z wirusami onkolitycznymi. Do leczenia zaawansowanego stadium czerniaka pod 
koniec 2015 roku zaakceptowano w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej terapię 
T-VEC (ang. talimogene laherparepvec), czyli zmodyfikowanym wirusem opryszczki 
pospolitej [32]. Wykazuje on ekspresję czynnika stymulującego tworzenie kolonii gra-
nulocytów i makrofagów, co przyczyniło się do zwiększenia przeżywalności pacjentów 
z nieresekcyjnym czerniakiem w stadium IIIB do IV [33]. Obecnie badany jest efekt 
leczniczy połączenia T-VEC z ipilimumabem lub pemrolizumabem [34]. Wstępne 
wyniki wskazują wyższą skutecznością terapii łączonej w porównaniu do monoterapii 
[35]. Czynnikami ograniczającymi mogą być przeciwciała neutralizujące wirusa, wpły-
wające na jego systemowe działanie [36]. Z tego powodu podjęto próbę zastosowania 
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innego onkolitycznego wirusa – wirusa pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej, zmo-
dyfikowanego poprzez zastąpienie swoistej glikoproteiny G przez glikoproteinę GP 
wirusa limfocytarnego zapalenia opon mózgowych. Krótki czas cyklu replikacyjnego, 
brak odporności w populacji oraz zdolność przyjmowania antygenów nowotworowych 
to cechy, które zwiększają jego szansę na wywołanie efektu leczniczego. Badania 
wykazały, że zmodyfikowany wirus nie wywołuje neurotoksyczności i nie indukuje 
powstawania przeciwciał neutralizujących [37]. Udowodniono jego skuteczność 
w podskórnych modelach nowotworowych i leczeniu systemowym in vitro. Zapobiegało 
to rozwojowi przerzutów do płuc. Jednakże dowiedziono, że wrażliwość guza na inter-
feron typu I mogłaby ograniczyć replikację wirusa, a tym samym wpłynąć na jego 
neutralizację i niepowodzenie terapeutyczne [38]. Podobny efekt mogłoby wywołać 
słabe unaczynienie guza, wysokie ciśnienie wewnątrz zmiany czy hipoksja [39]. Opisana 
powyżej terapia jest obiecującą metodą, jednakże czynniki ograniczające zastosowanie 
zmodyfikowanego wirusa pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej wymagają dalszych 
badań. 

W literaturze opisano zastosowanie terapii adjuwantowej w postaci inhibitora białka 
programowanej śmierci komórki (PD-1, ang. programmed death receptor 1), czyli 
innego inhibitora punktu kontrolnego u chorych poddanych resekcji w stadium zaawan-
sowania III lub IV czerniaka złośliwego. Zapewnia on istotnie dłuższe przeżycie wolne 
od nawrotu choroby w porównaniu do terapii anty-CTLA4 [28]. 

Ograniczenia w stosowaniu immunoterapii, pomimo lepszej tolerancji w odniesieniu 
do chemioterapii, stanowi nowy panel toksyczności [40]. Po zastosowaniu terapii inhi-
bitorami punktów kontrolnych zaobserwowano między innymi powikłania dermatolo-
giczne (występujące najczęściej) [41], płucne (sarkoidoza i zapalenie płuc, którego 
wystąpienie jest wskazaniem do przerwania immunoterapii) [42], żołądkowo-jelitowe 
[43], endokrynologiczne [44], nerkowe [45], reumatologiczne [46] oraz sercowo- 
-naczyniowe [47].  

U pacjentów z nieresekcyjnym i przerzutowym czerniakiem zastosowanie znalazły 
też inhibitory BRAF, czyli regulatora szlaku kinaz odpowiadających między innymi za 
różnicowanie komórek. Ta terapia wykazała skuteczność zastosowania w monoterapii 
w zaawansowanym czerniaku złośliwym w sytuacji wykrycia mutacji BRAF [48, 49], 
co podkreśla rolę czynnika genetycznego w patogenezie czerniaka złośliwego. Badania 
wykazały obecność tej mutacji u około 40-50% osób z postacią skórną czerniaka złośli-
wego [50]. W wyniku rozwijającej się oporności na tę metodę leczenia dodano do niej 
inhibitor innego regulatora szlaku kinaz – inhibitor MEK. Zastosowanie kombinacji 
opóźniło pojawienie się oporności. Zarówno mediana czasu wolnego progresji choroby 
oraz mediana czasu przeżycia były dłuższe [51]. 

Opracowano również wiele różnych leków ukierunkowanych na różne integryny, 
bazując głównie na trzech formach: oparte na przeciwciałach, oparte na peptydach oraz 
oparte na małych cząsteczkach. Jednakże żaden z nich nie ma wystarczających dowodów 
na ich kliniczne zastosowanie w leczeniu przerzutowego czerniaka złośliwego [52]. 

Chirurgiczne usunięcie przerzutu czerniaka z płuc wiąże się z istotnym pogorszeniem 
jakości życia we wczesnym okresie po operacji i może utrzymywać się do 6 miesięcy 
[53], dlatego podkreśla się rolę rehabilitacji w okresie przedoperacyjnym, okołoope-
racyjnym oraz pooperacyjnym celem poprawy wydolności krążeniowo-oddechowej 
[54]. Bardzo istotne jest różnicowanie zmian występujących w płucach z rakiem płuca, 
gruźlicą i gruźliczakami.  
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4. Podsumowanie  

Obecnie dostępnych jest wiele metod leczenia czerniaka złośliwego. Preferowanym 

leczeniem pierwotnego i lokoregionalnego czerniaka jest leczenie chirurgiczne. Przyszłe 

kierunki w leczeniu przerzutów tego nowotworu obejmują immunoterapię z użyciem 

przeciwciał anty-PD1 lub terapię celowaną inhibitorami BRAF i MEK, które wiążą się 

z poprawą przeżycia całkowitego. 

Jednak optymalne leczenie pierwszego rzutu nadal nie jest znane. Wybór terapii 

powinien być zindywidualizowany, uwzględniający choroby współistniejące, badania 

biochemiczne, a przede wszystkim tolerancję pacjenta na toksyczność. 

Pomimo znaczącego rozwoju terapii celowanej, immunoterapii czy radioterapii, 

całkowite wyleczenie pacjentów we wczesnym stadium czerniaka, jak i przerzutach, 

zapewnia resekcja chirurgiczna zmian. Kluczową rolę w poprawie rokowań odgrywa 

wczesna diagnoza. 

 
Zdjęcie 1. Zdjęcie RTG, zmiana guzowata w polu środkowym płuca lewego [opracowanie własne] 

 

Zdjęcie 2a – obraz TK (okno śródpiersiowe) i 2b – obraz TK (okno płucne) [opracowanie własne]  

 

Zdjęcie 3a – zdjęcie RTG wykonane w pierwszej dobie po zabiegu w projekcji tylno-przedniej, 3b – zdjęcie 

RTG wykonane w siódmej dobie po zabiegu w projekcji tylno-przedniej, 3c – zdjęcie RTG wykonane 

w siódmej dobie po zabiegu w projekcji bocznej [opracowanie własne]  
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„Czerniak widoczny jak na dłoni? Niekoniecznie!” – analiza przypadku 

Streszczenie  
Czerniak złośliwy to zwykle nowotwór pierwotny skóry, dający przerzuty we wczesnej fazie. Jest 
dziewiątym co do częstości występowania nowotworem złośliwym i drugim pod względem umieralności 
u obu płci. Liczba nowych przypadków rośnie. Cel pracy to zwrócenie uwagi na występowanie różnych 
postaci czerniaka. 
Do Kliniki Pulmonologii przyjęto 70-letnią pacjentkę w celu diagnozy guza płuca lewego. Z powodu 
krwioplucia wykonano RTG klatki piersiowej. Uwidoczniono zmianę guzowatą. W CT stwierdzono 
zmianę w oskrzelu języczka, potwierdzoną badaniem bronchoskopowym. Ze względu na świeże krwa-
wienie nie pobrano wycinków. Wykonano PET/MRI. Chorą zakwalifikowano do leczenia operacyjnego. 
Wykonano torakotomię lewostronną, lobektomię górną płuca lewego z limfadenektomią śródpiersia. 
W badaniu śródoperacyjnym stwierdzono przerzut czerniaka złośliwego potwierdzony ostatecznym bada-
niem histologicznym. Nie stwierdzono przerzutów i inwazji naczyniowo-limfatycznej. Konsylium wielo-
dyscyplinarne zdyskwalifikowało chorą z terapii neoadjuwantowej.  
Przerzuty czerniaka złośliwego najczęściej są izolowanymi ogniskami w płucach. Lokalizacja przerzutów 

odległych to ważny predyktor przeżycia w czerniaku przerzutowym. Raka płuc należy różnicować z prze-
rzutowym czerniakiem płuc ze względu na możliwość zaniku pierwotnej zmiany skórnej po wystąpieniu 
przerzutów. Preferowane leczenie pierwotnego i lokoregionalnego czerniaka to leczenie chirurgiczne. 
Zastosowanie immunoterapii może ułatwić resekcyjność zmian. 
Słowa kluczowe: czerniak złośliwy, przerzuty do płuc, immunoterapia, leczenie chirurgiczne, leczenie 
skojarzone  

"Melanoma visible as day? Not necessarily!" – case study 

Abstract 
Malignant melanoma is usually a primary skin cancer, giving metastasis at an early stage. It is the ninth 
most common malignant neoplasm and second in terms of mortality in both sexes. The number of new 
cases is increasing. This study aims to highlight the occurrence of different forms of melanoma. 

A 70-year-old female patient was admitted to the Department of Pulmonology for the diagnosis of the left 

lung tumor. A chest X-ray was performed because of hemoptysis. A nodular lesion was visualized. CT 
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showed a lesion in the uvula bronchus, confirmed by bronchoscopy. Due to fresh bleeding, the specimens 

were not taken. PET/MRI was performed. The patient was qualified for surgical treatment. Left thora-

cotomy and left upper lobectomy with mediastinal lymphadenectomy were performed. Intraoperative 

examination revealed metastatic malignant melanoma, confirmed by definitive histological examination. 

No metastasis or vascular-lymphatic invasion was found. A tumour board disqualified the patient from 

neoadjuvant therapy.  

Metastases of malignant melanoma are most often isolated foci in the lungs. The location of distant 

metastases is an important predictor of survival in metastatic melanoma. Lung cancer should be diffe-

rentiated from metastatic pulmonary melanoma because of the possibility that the primary skin lesion may 

disappear after metastasis. The preferred treatment for primary and locoregional melanoma is surgery. The 

use of immunotherapy may facilitate lesion resectability. 

Keywords: malignant melanoma, lung metastases, immunotherapy, surgical treatment, combined treatment 
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Rola makrofagów związanych z nowotworem 

w progresji raka piersi 

1. Wprowadzenie 

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym występującym u kobiet, 

dlatego stanowi bardzo istotny problem epidemiologiczny. Co roku na całym świecie 

odnotowuje się ponad 1,5 mln nowych przypadków zachorowania na ten typ nowo-

tworu. Biologia raka piersi wciąż nie jest w pełni poznana, co związane jest z ogromną 

heterogennością tego nowotworu. Chociaż coraz więcej wiadomo na temat etiologii 

i przebiegu raka piersi, co roku w skali globalnej odnotowuje się ponad 0,5 mln zgonów 

z jego powodu. Skala zachorowalności na raka piersi jest wyzwaniem dla zdrowia 

publicznego, dlatego aktualnie prowadzone są liczne badania mające na celu poznanie 

komórkowego i molekularnego podłoża raka piersi, których zasadniczym celem jest 

stworzenie nowych, skuteczniejszych strategii terapeutycznych [1]. 

Od kilku lat w kręgu zainteresowań wielu zespołów badawczych jest rola pod-

ścieliska nowotworowego w progresji raka piersi, a szczególnie rola komórek układu 

immunologicznego. Jednymi z nich są makrofagi, które dzięki mnogości funkcji, jakie 

pełnią, wydają się odgrywać kluczową rolę w procesach składających się na progresję 

nowotworową.  

2. Ogólna charakterystyka makrofagów 

Prekursorami makrofagów są monocyty powstające w wyniku różnicowania mielo-

idalnych komórek progenitorowych. Proces ten zachodzi przede wszystkim w obrębie 

szpiku kostnego – dzięki oddziaływaniu szeregu cytokin, wśród których kluczową rolę 

pełni czynnik stymulujący tworzenie kolonii makrofagów (M-CSF), czynnik stymu-

lujący tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów (GM-CSF) oraz interleukina 3 

(IL-3). W odpowiedzi na różne sygnały komórkowe monocyty przenikają drogą krwi 

do tkanek obwodowych, gdzie różnicują do makrofagów lub komórek dendrytycznych 

[2]. Monocyty przenikające do tkanek obwodowych, będące bezpośrednimi prekur-

sorami makrofagów, można podzielić na dwa podtypy, w zależności od profilu białek 

ulegających ekspresji na ich powierzchni. Wyróżnia się monocyty klasyczne, które 

wykazują zdolność migracji w kierunku stanu zapalnego oraz miejsc regeneracji tkanek 

oraz monocyty niespecyficzne, których główną rolą jest ochrona integralności śród-

błonka naczyniowego i udział w procesach jego naprawy. Monocyty klasyczne są pre-

kursorami makrofagów klasy M1, a z monocytów niespecyficznych powstają makro-

fagi fenotypu M2 [3].  

Makrofagi, obok innych komórek układu immunologicznego, biorą udział w pro-

cesach zapalnych i naprawczych w obrębie tkanek. Do mechanizmów działania makro-
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fagów zaliczamy zarówno procesy immunologiczne, jak i nieimmunologiczne. Jako 

komórki prezentujące antygeny (ang. antigen-presenting cells, APC), makrofagi uczest-

niczą w lokalnej odpowiedzi immunologicznej, prezentując limfocytom antygeny w kon-

tekście MHC klasy II. Uczestniczą również w procesach bezpośredniej eliminacji nie-

których komórek, w tym patogenów, regulując procesy bezpośredniej cytotoksycz-

ności i fagocytozy. Opisano również istotną rolę makrofagów w procesach takich jak 

hematopoeza, przebudowa tkanek, gojenie ran czy metabolizm wielu substancji. Ma-

krofagi wydzielają ponad sto aktywnych biologicznie związków, wśród których wyróżnić 

można enzymy (lizozym, proteazy, hydrolazy lizosomalne), inhibitory białek, czynniki 

kaskady krzepnięcia krwi, składowe układu dopełniacza, wiele cytokin i chemokin 

oraz metabolity kwasu arachidonowego [4].  

Ze względu na ekspresję markerów powierzchniowych oraz drogę aktywacji wy-

różnia się makrofagi aktywowane klasycznie (M1) oraz makrofagi aktywowane alter-

natywnie (M2). Różnią się one między sobą zakresem pełnionych funkcji. Makrofagi 

M1 posiadają przede wszystkim zdolności do walki z drobnoustrojami poprzez akty-

wację różnorakich mechanizmów immunologicznych i nieimmunologicznych. Makrofagi 

M2 są z kolei odpowiedzialne przede wszystkim za procesy przebudowy tkanek [4]. 

Droga aktywacji makrofagów zależy od działających w danej tkance czynników 

indukcyjnych i supresyjnych. Polaryzację w kierunku klasy M1 obserwuje się na 

wczesnych etapach odpowiedzi zapalnej, która rozwija się wskutek infekcji bakteryj-

nych, wirusowych i grzybiczych oraz w przypadku uszkodzenia tkanek. Uważa się, że 

wykazują również działanie przeciwnowotworowe – poprzez eliminowanie komórek 

nowotworowych, rozpoznawanych jako „obce”. Makrofagi M1 wytwarzają specy-

ficzne cytokiny, m.in.: TNFα, IL-1, IL-6, IL-12, IL-23. Dzięki zdolności prezento-

wania antygenów aktywują limfocyty niszczące komórki nowotworowe na wczesnym 

etapie kancerogenezy. Komórki te posiadają również dodatkowe mechanizmy pozwa-

lające im na niszczenie innych komórek, polegające na wytwarzaniu reaktywnych form 

tlenu (ang. reactive oxygen species, ROS) oraz aktywujące indukowalną syntazę tlenku 

azotu (iNOS) powodującą wzrost produkcji toksycznego dla komórek tlenku azotu 

(NO) [5].  

Podczas wyciszania stanu zapalnego aktywowane są makrofagi alternatywne. Zja-

wisko to obserwuje się przede wszystkim w procesach włóknienia, tworzenia blaszek 

miażdżycowych i ziarniniaków, ale również w odpowiedzi na infekcje pasożytnicze. 

Komórki M2 aktywują limfocyty Th2 oraz limfocyty Treg. Wydzielają przede wszyst-

kim czynniki o działaniu stymulującym i przeciwzapalnym, m.in. IL-10, TGF-β oraz 

liczne chemokiny, w tym przede wszystkim chemokinę 18 (CCL18) [6]. Makrofagi 

obecne w mikrośrodowisku guza to w większości typów nowotworów makrofagi feno-

typowo przynależące do makrofagów fenotypu M2. 

3. Makrofagi związane z nowotworem 

Obecność i znaczenie makrofagów związanych z nowotworem (ang. tumor-asso-

ciated macrophages, TAMs) zostało opisane w wielu nowotworach złośliwych, w tym 

w raku piersi. TAMs są znaczącą składową utkania nowotworowego. W przypadku 

guzów nowotworowych piersi makrofagi stanowią nawet do 50% wszystkich komórek 

budujących masę zmiany nowotworowej. Wiele badań klinicznych wykazało korelację 
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pomiędzy rokowaniem a odsetkiem makrofagów w utkaniu ogniska pierwotnego raka 

piersi [7]. 

Uważa się, że TAMs stanowią komórki podtypu M2 makrofagów, ponieważ to one 

promują wzrost i inwazyjność komórek nowotworowych. Modele in vitro pokazały, że 

makrofagi mogą zmienić swój fenotyp, kiedy są poddane różnym czynnikom stymulu-

jącym. Ten plastyczny model funkcjonowania makrofagów silnie wskazuje na rolę 

podścieliska nowotworowego i jego wpływ na progresję nowotworu [8]. 

Terminem „hipoksja” określa się niedobór tlenu w stosunku do jego zapotrzebowania 

w tkankach. Komórki nowotworowe są szczególnie podatne na niedotlenienie ze 

względu na ich stosunkowo dużą gęstość i słabe unaczynienie ograniczające ich zaopa-

trzenie w tlen. Hipoksja jest więc charakterystyczną cechą większości nowotworów, 

w tym raka piersi. W guzach litych chaotyczny, zdezorganizowany układ unaczynienia 

z typowymi, ślepo zakończonymi naczyniami i nieszczelnym śródbłonkiem prowadzi 

do niskiego ciśnienia parcjalnego tlenu w tkanach guza, a zaopatrzenie w tlen jest 

niewystarczające dla szybko rosnącego nowotworu [9]. Niedotlenione środowisko 

w obrębie guza jest jednym z czynników wpływających na funkcje makrofagów. 

Przede wszystkim zachądzące w tym obszarze nasilone procesy martwicze przyciągają 

makrofagi. Wiadomo, że niedotlenienie reguluje ekspresję genów zarówno w komórkach 

nowotworowych, jak i w komórkach obecnych w nacieku zapalnym. Indukowana nie-

dotlenieniem ekspresja genów w makrofagach jest częściowo spowodowana nadeks-

presją czynników transkrypcyjnych HIF-1α i HIF-2α. Wysoki poziom ekspresji HIF-1α 

jest markerem niedotlenienia, a w przypadku raka piersi wiąże się ponadto z gorszym 

rokowaniem. Jak dotąd najlepiej poznanym białkiem, którego ekspresja zwiększa się 

w warunkach hipoksji, jest czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (ang. vascular 

endothelial growth factor, VEGF). Badania wskazują na zwiększoną ekspresję VEGF 

w makrofagach obecnych w obszarach okołomartwiczych i najsłabiej unaczynionych 

w utkaniu raka piersi. Wykazano również, że hipoksja i związana z tym wyższa 

ekspresja VEGF prowadzi do zwiększenia unaczynienia nowotworu, co z jednej strony 

jest mechanizmem obronnym nowotworu, chroniącym przed dalszym niedotlenieniem, 

a z drugiej – uznanym czynnikiem niekorzystnym prognostycznie [10].  

Nadekspresja HIF-1α warunkuje również progresję nowotworu poprzez ułatwienie 

mu ucieczki spod nadzoru komórek układu immunologicznego. W warunkach niedo-

tlenienia TAMs wydzielają więcej cytokin immunosupresyjnych, takich jak IL-10, 

które hamują limfocyty T. Innym zjawiskiem ułatwiającym progresję nowotworu jest 

ułatwienie naciekania i przerzutowania komórek nowotworowych opisane w warun-

kach hipoksji. Czynnik zahamowania migracji makrofagów (ang. macrophage migration 

inhibitory factor, MIF) jest jednym z białek ulegających ekspresji w odpowiedzi na 

HIF-1α w warunkach niedotlenienia. Stwierdzono, że MIF jest uwalniany między 

innymi przez niedotlenione makrofagi. Wśród licznych funkcji tego białka – kluczowe 

wydają się: jego rola w procesie hamowania apoptozy makrofagów, stabilizacji czynnika 

HIF-1α oraz stymulujący wpływ MIF na uwalnianie metaloproteinaz macierzy poza-

komórkowej, które degradują błony podstawne w nowotworach, otwierając tym samym 

drogę komórkom nowotworowym do naciekania miejscowego oraz inicjując proces 

tworzenia przerzutów odległych [11]. TAMs wytwarzają kilka enzymów, które mogą 

degradować macierz zewnątrzkomórkową (ang. extracellular matrix, ECM). Należą do 

nich przede wszystkim metaloproteinazy (np. MMP-2 i MMP-9) oraz urokinazowy 
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aktywator plazminogenu (uPA). Rozpuszczenie macierzy zewnątrzkomórkowej pro-

wadzi do rozszczepienia integralności komórek, co ułatwia migrację komórkom nowo-

tworowym. Badania wykazały, że pacjenci, u których aktywność uPA była podwyż-

szona w tkankach raka piersi, mieli znacznie gorsze rokowanie w porównaniu z pa-

cjentami o niskim poziomie aktywności uPA. Obserwacje potwierdzają, że uPA jest 

silnym niezależnym czynnikiem prognostycznym w raku piersi [12]. 

4. Rola TAM w progresji raka piersi 

Makrofagi związane z nowotworem wpływają na komórki raka piersi poprzez różne 

mechanizmy oddziałujące na inicjację, progresję, tworzenie przerzutów i odpowiedź na 

stosowane środki terapeutyczne. Wiele badań wykazało, że intensywność naciekania 

przez TAMs utkania nowotworowego w przypadku raka piersi wpływa bezpośrednio 

na jego rokowanie, przy czym im większy odsetek TAMs w guzie nowotworowym, 

tym gorsze jest rokowanie i cięższy przebieg kliniczny [13]. 

Tłumienie odpowiedzi przeciwnowotworowej warunkowanej aktywnością limfocy-

tów T przez przeciwzapalne cytokiny wydzielane przez TAMs jest jednym z mecha-

nizmów unikania odpowiedzi immunologicznej przeciwko komórkom guza. W opisa-

nych modelach zwierzęcych raka piersi IL-10 wydzielana przez TAMs hamuje akty-

wację komórek T CD8+. Wykazano również, że arginaza wydzielana przez TAMs 

katabolizuje L-argininę, której obniżony poziom także wpływa na osłabienie aktyw-

ności limfocytów T [14].  

Makrofagi obecne w ludzkiej linii raka piersi MDA-MB-231 wykazują aktywność 

obniżającą ekspresję cząsteczek MHC klasy II na komórkach prezentujących antygeny, 

zmniejszając w ten sposób prezentację antygenów nowotworowych i przyczyniając się 

do ucieczki komórek raka piersi spod nadzoru immunologicznego organizmu [15]. 

TAMs wpływają na progresję raka piersi poprzez stymulowanie angiogenezy no-

wotworowej. Wykazano, że hipoksja, charakterystyczna dla większości nowotworów 

litych, podwyższa poziom VEGF i HIF-2α w TAMs obecnych w tkankach raka piersi. 

W raku piersi naciek TAMs wzrasta wraz ze wzrostem angiogenezy [16]. W badaniu 

poziomu ekspresji genów wykazano, że TAMs wydzielają przeszło dwukrotnie więcej 

mediatorów angiogenezy w porównaniu z komórkami nowotworu [17].  

Prowadzone w ostatnich latach badania wskazują również, że nowotworowe komórki 

macierzyste (ang. cancer stem cells, CSCs) są aktywowane przez cytokiny wydzielane 

przede wszystkim przez TAMs. IL-6 wydzielana przez TAMs promuje środowisko 

zapalne i związaną z tym zwiększoną proliferację CSC zarówno w obrębie guza pier-

wotnego, jak i zmianach przerzutowych [18]. 

Bez wątpienia TAMs są zaangażowane w procesy związane z przerzutowaniem raka 

piersi. Wykazano, że tkanki raka piersi z przerzutami do węzłów chłonnych mają 

zwiększoną liczbę TAMs w porównaniu z nowotworami, które nie dają przerzutów do 

regionalnych węzłów chłonnych. Można zatem podejrzewać, że liczba TAMs w guzie 

pierwotnym jest równeż skorelowana z ryzykiem przerzutów odległych [19]. TAMs 

przyczyniają się do inwazyjności miejscowej i odległej raka piersi między innymi we 

wspomnianych powyżej mechanizmach związanych z degradacją macierzy zewnątrz-

komórkowej.  

Komórki nowotworowe wykazują zmieniony metabolizm, zwany efektem Warburga, 

w którym do produkcji energii wykorzystywana jest głównie glikoliza, a nie fosfory-
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lacja oksydacyjna. W warunkach niedotlenienia, nadekspresja HIF-1α w TAMs jest 

związana właśnie z glikolizą [20], a aktywowany HIF-1α indukuje zmiany genetyczne 

i onkogenezę poprzez wytwarzanie reaktywnych związków pośrednich azotu i tlenu. 

Kwas mlekowy wytwarzany podczas glikolizy indukuje ponadto polaryzację makrofagów 

w kierunku fenotypu M2 wykazującego właściwości immunosupresyjne i proangio-

genne, przyczyniając się do progresji nowotworu [21]. 

Wielokierunkowość wpływu TAMs na biologię raka piersi nie pozostaje bez 

wpływu na efekty stosowanego leczenia i wskazuje potencjalny wpływ TAMs na rozwój 

oporności na stosowane terapie. W toku wielu badań wykazano, że zwiększona oporność 

na leczenie jest związana z dużą liczbą makrofagów M2 w utkaniu raka piersi [22]. 

5. TAM jako potencjalny cel terapeutyczny 

Mikrośrodowisko raka piersi jest bogate w komórki układu immunologicznego, 

wśród których istotną rolę odgrywają TAMs. Komórki te istotnie wpływają na prze-

bieg kliniczny raka piersi poprzez współudział w wielu procesach promujących 

progresję nowotworu. TAMs wydzielają czynniki proangiogenne, takie jak VEGF, sty-

mulujące wzrost unaczynienia guza, zapewniając zaopatrzenie w substancje i umożli-

wiając stały wzrost tkanek nowotworu. Wydzielają również proteazy degradujące 

macierz zewnątrzkomórkową, umożliwiając tym samym komórkom nowotworowym 

naciekanie i tworzenie przerzutów. Ponadto TAMs hamują odpowiedź immunologiczną, 

która jest inicjowana przeciwko komórkom nowotworowym, umożliwiając im wzrost 

i podział. 

Klinicznie rola TAMs jako potencjalnego celu terapeutycznego zyskuje na zna-

czeniu. Jako że wysoki poziom makrofagów obecnych w utkaniu nowotworym jest złym 

czynnikiem prognostycznym, badane są różne substancje mające na celu obniżenie 

aktywności i potencjału onkogennego TAMs w raku piersi.  

Makrofagi związane z nowotworem odgrywają ważną rolę w rozwoju unaczynienia 

nowotworowego poprzez wydzielanie VEGF. Przeciwciała anty-VEGF, takie jak bewa-

cyzumab, mogą zatrzymać proces waskulogenezy, którego potrzebuje rozwijający się 

nowotwór. Wykazano, że stosowanie inhibitorów VEGF działa dwukierunkowo. 

Z jednej strony hamują one angiogenezę nowotworową, ale udowodniono także, że 

zmniejszają rekrutację makrofagów do tkanek nowotworowych [23]. 

Bisfosfonian kwasu zoledronowego jest szczególnie interesujący w leczeniu kobiet 

z rakiem piersi. Wykazano, że nie tylko zapobiega demineralizacji kości, ale także 

w niepoznanym dotąd mechanizmie zwiększa przeżycie wolne od choroby u młodych 

kobiet z rakiem piersi, gdy jest podawany na wczesnym etapie leczenia. Wiele badań 

wykazało, że jego aktywność przeciwnowotworowa jest związana z hamowaniem 

angiogenezy oraz zmniejszaniem rekrutacji i różnicowania monocytów do TAMs. 

Wydaje się również, że kwas zoledronowy hamuje ekspresję MMP-9, zapobiegając 

tym samym degradacji macierzy podścieliska nowotworowego [24]. 

Na przestrzeni ostatnich lat badano wiele substancji, które wykazują potencjał do 

bezpośredniego niszczenia makrofagów obecnych w tkankach nowotworowych. Jedną 

z najlepiej przebadanych pod tym kątem substancji jest trabektedyna – stosowana 

obecnie w chemioterapii nowotworów tkanek miękkich i w przypadku wznowy raka 

jajnika. Główny mechanizm działania tego leku polega na jego oddziaływaniu z kwa-

sem nukleinowym DNA. Trabektedyna, prawdopodobnie z udziałem reaktywnych 
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form tlenu, przyczynia się do powstawania uszkodzeń nici DNA, co w konsekwencji 

zaburza ekspresję genów, uniemożliwia dalszą syntezę DNA i RNA, skutkując zaha-

mowaniem podziałów komórkowych i w efekcie prowadzi do śmierci komórki. Wyka-

zano, że trabektedyna w silny sposób oddziałowuje na TAMs, indukując w nich apoptozę 

zależną od aktywacji kaspazy 8 i aktywacji receptorów TRAIL (ang. TNF-related 

apoptosis-inducing ligand receptor, TRAIL-R) [25].  

W badaniu przeprowadzonym przez Allavena i in. (2005) stwierdzono, że trabek-

tedyna wykazuje selektywny cytotoksyczny wpływ na TAMs oraz znacznie zmniejsza 

wytwarzanie IL-6 i CCL2 przez komórki układu immunologicznego, które to cytokiny 

są cząsteczkami sygnałowymi odpowiedzialnymi za rekrutację monocytów i makrofagów 

do tkanki nowotworowej [26]. Wspomniana chemokina 12 (CCL12) pełni kluczową 

rolę w procesie rekrutacji makrofagów poprzez ścieżkę sygnałową CCL2-CCR2. 

Oczekiwano więc, że zablokowanie ścieżki sygnałowej zależnej od CCL2 za pomocą 

przeciwciała anty-CCL2 przyniosłoby korzyść w terapii nowotworów, hamując ich 

wzrost i inwazyjność. Badanie przedkliniczne aktywności carlumabu (CNTO888), 

przeciwciała monoklonalnego przeciwko CCL2, potwierdziło, że carlumab wykazuje 

działanie przeciwnowotworowe [27]. 

6. Wnioski/Podsumowanie  

Analiza mikrośrodowiska raka piersi wskazuje ważną rolę TAMs w procesie pro-

gresji nowotworu. Ich obecność związana jest ze stymulacją neoangiogenezy, promo-

waniem migracji, inwazyjności oraz przerzutowania komórek nowotworowych. Niewąt-

pliwie infiltracja utkania nowotworowego przez TAMs w raku piersi jest niekorzystnym 

czynnikiem prognostycznym, a ich pronowotworowa aktywność sprawia, że są obecnie 

uważane za ważny cel terapeutyczny dla nowych terapii stosowanych w onkologii. 
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Rola makrofagów związanych z nowotworem w progresji raka piersi 

Streszczenie 

Z roku na rok przybywa coraz więcej dowodów naukowych, że makrofagi związane z nowotworami (ang. 

tumor-associated macrophages, TAMs) nie są komórkami zwalczającymi nowotwór, lecz przeciwnie, 

ułatwiają tworzenie guza nowotworowego i biorą udział w promowaniu jego progresji. Procesy te dotyczą 

różnych nowotworów, w tym raka piersi, będącego najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet.  

TAMs wpływają na progresję raka piersi poprzez stymulację wzrostu komórek nowotworowych, a ich 

bogaty naciek w utkaniu nowotworu związany jest m.in. z większym ryzykiem wystąpienia przerzutów. 

W kilku badaniach stwierdzono, że obfite naciekanie TAMs w guzach piersi jest skorelowane z gorszym 

rokowaniem, a także przyczyniania się do wzrostu oporności na leczenie. TAMs rozwijają się z rekrutowa-

nych z mikrośrodowiska nowotworu monocytów, które przekształcają się następnie w niespolaryzowane 

makrofagi (M0). Makrofagi M0 są wysoce plastyczne i mogą zmieniać swój fenotyp pod wpływem 

sygnałów mikrośrodowiska, przekształcając się w podtypy M1 lub M2. Makrofagi typu M1 wykazują pewne 

zdolności przeciwnowotworowe, głównie poprzez uwalnianie interferonów i interleukin, które polaryzują 

odpowiedź immunologiczną w kierunku Th1, natomiast makrofagi typu M2 wykazują właściwości prono-

wotworowe, wydzielając wiele czynników promujących rozwój nowotworu, w tym przede wszystkim 

liczne czynniki pobudzające angiogenezę (VEGF, PDGF, angiopoetyny). Jak wskazują obserwacje, większość 

TAMs w mikrośrodowisku guza jest ściśle związana z fenotypem M2. 

Przedstawione dotychczas wyniki badań dotyczące właściwości makrofagów związanych z nowotworem 

pozwalają na usystematyzowanie wiedzy na temat aktywności i roli TAMs w procesie angiogenezy i pro-

gresji raka piersi, wskazując jednocześnie możliwe kierunki dalszych badań w tym zakresie.  

Słowa kluczowe: rak piersi, makrofagi, makrofagi związane z nowotworem, hipoksja, podścielisko nowotworu 

The role of tumor-associated macrophages in breast cancer progression 

Abstract 

There is an increasing evidence that tumor-associated macrophages (TAMs) are not tumor-fighting cells, 

but contrarily can promote tumor formation and progression. These processes concern a variety of cancers, 

including breast cancer, which is the most common malignant neoplasm in women. 

TAMs influence the progression of breast cancer by stimulating the growth of neoplastic cells. Their high 

infiltration in the neoplastic tissue is related to a higher risk of developing metastases. Several studies have 

found that the profuse infiltration of TAMs in breast tumors is correlated with a poorer prognosis and 

contributed to an increase in resistance to treatment. TAMs develop from monocytes recruited from the tumor 

microenvironment, which then transform into unpolarized macrophages (M0). M0 macrophages are highly 

plastic and can change their phenotype under the influence of microenvironmental signals, transforming 

into M1 or M2 subtypes. M1 macrophages show some antitumor abilities, mainly through the release of 

interferons and interleukins, which polarize the immune response towards Th1, while M2 macrophages 

show pro-tumor properties, secreting many factors promoting tumor growth, including numerous factors 

promoting angiogenesis (VEGF, PDGF, angiopoietin). The observations show that most of the TAMs in 

the tumor microenvironment are closely related to the M2 phenotype. 

The results of studies on functions of cancer-related macrophages presented so far allow to systematize the 

knowledge about the activity and role of TAMs in the process of angiogenesis and progression of breast 

cancer, at the same time indicating possible directions for further research in this field. 

Keywords: breast cancer, macrophages, tumor-associated macrophages, hypoxia, tumor microenvironment 
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Samotny guz włóknisty powłok jamy brzusznej 

z towarzyszącą hipoglikemią – opis przypadku 

1. Wprowadzenie  

Samotne guzy włókniste (SFTs, ang. Solitary Fibrous Tumours) należą do grupy 

nowotworów złośliwych wywodzących się z tkanek mezenchymalnych określanych 

mianem mięsaków [1]. SFTs stanowią 3,7% wszystkich mięsaków tkanek miękkich, 

zachorowalność obecnie szacowana jest na 3,504/1 000 000/rok [2]. Szczyt zacho-

rowania przypada na 5. i 6. dekadę życia, bez predylekcji do żadnej z płci [1, 3]. SFTs 

mogą powstawać w każdej części ciała, przy czym lokalizacja w klatce piersiowej jest 

najczęstsza [4]. Większość pacjentów z SFTs jest początkowo asymptomatyczna ze 

względu na powolny rozwój nowotworu, objawy kliniczne zazwyczaj powodowane są 

„efektem masy” guza [5, 6]. W rzadkich przypadkach (<5%) SFTs są hormonalnie 

czynne – wydzielają insulinopodobny czynnik wzrostu 2 (IGF-2, ang. insulin-like growth 

factor 2), co objawia się hipoglikemią i określane jest jako zespół Doege-Pottera (DPS, 

ang. Doege-Potter syndrome) [7-9]. 

DPS to zespół paraneoplastyczny opisany w latach 30. XX wieku niezależnie przez 

Doege i Pottera [10, 11]. Charakteryzuje się on klinicznymi objawami hipoglikemii 

o różnym nasileniu, a w badaniach laboratoryjnych niskimi stężeniami glukozy, insuliny 

i C-peptydu oraz wysokim stężeniem IGF-2 [12]. Zespół ten związany jest najczęściej 

z rakiem wątrobowokomórkowym i rakiem żołądka, lecz może wystąpić również 

z innymi typami nowotworów, w tym SFTs [12-14]. W trakcie diagnostyki należy 

wykluczyć inne możliwe przyczyny hipoglikemii, takie jak guzy produkujące insulinę 

(insulinoma), autoimmunologiczny zespół insulinowy (IAS, ang. insulin autoimmune 

syndrome) oraz egzogenną podaż insuliny w zespole Münchhausena. 

Celem pracy jest przybliżenie obrazu klinicznego i procesu diagnostyczno-tera-

peutycznego rzadkiej patologii SFT manifestującej się zespołem Doege-Pottera (poprzez 

analizę dokumentacji medycznej pacjenta i przegląd literatury tematu).  
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2. Opis przypadku  

Pacjent w wieku 47 lat został skierowany do Kliniki Chorób Wewnętrznych i Endokryno-

logii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z powodu nawracającej, klinicznie 

istotnej hipoglikemii. Pacjent regularnie dokonywał pomiarów glikemii domowym 

glukometrem w ramach profilaktyki cukrzycy i około 5 miesięcy przed przyjęciem 

zaobserwował stopniowy spadek jej wartości. Zaczął doświadczać również spowodo-

wanych hipoglikemią omdleń, które następowały po kilku godzinach bez przyjmo-

wania pokarmu. Aby im zapobiegać, pacjent spożywał posiłki co 2 godziny, także 

w nocy. Mimo to kilkukrotnie do pacjenta wzywano zespół ratownictwa medycznego 

z powodu śpiączki hipoglikemicznej. Nigdy nie rozpoznano u niego cukrzycy, a wywiad 

rodzinny w tym kierunku był negatywny. Ani pacjent, ani nikt z jego rodziny nie 

przyjmował egzogennej insuliny.  

W czasie zbliżonym do pojawienia się pierwszych epizodów hipoglikemii wykonano 

u pacjenta badanie USG jamy brzusznej z przyczyn urologicznych (obustronne wodo-

nercze, kamica nerkowa), w którym przypadkowo wykryto dość dobrze ograniczony 

guz w nadbrzuszu o średnicy 14 cm. W związku z tym pacjent został przyjęty do 

szpitala w celu pogłębienia diagnostyki nowotworu. W pierwszej kolejności z powodu 

współistniejącej hipoglikemii podejrzewano zmiany w trzustce, jednak wykluczono je 

w badaniu EUS (endoskopowa ultrasonografia, ang. endoscopic ultrasonography). 

Sam guz był poza zasięgiem echoendoskopu, zaobserwowano jednak miejscowo zmie-

niony miąższ wątroby, z którego pobrano materiał do badania cytologicznego w biopsji 

cienkoigłowej – nacieku nowotworowego nie stwierdzono. Wykonano badanie TK 

(tomografia komputerowa) jamy brzusznej i miednicy z kontrastem, w którym opisano 

litą masę o wyraźnym, niejednorodnym wzmocnieniu i wymiarach 158 x 114 x 133 mm. 

Guz położony był stycznie do przedniej ściany jamy brzusznej, modelował i prze-

mieszczał poprzecznicę. Przeprowadzono także biopsję tkanki nowotworowej. Materiał 

biopsyjny został dwukrotnie poddany ocenie histopatologicznej. Stwierdzono utkanie 

nowotworu wrzecionowatokomórkowego pochodzenia mezenchymalnego, bez cech 

atypii komórkowej, nie zaobserwowano figur podziału mitotycznego. Dodatkowo 

przeprowadzono badania immunohistochemiczne pod kątem oceny markerów CD117, 

DOG1, S100, CD31, CD34, SMA, Desmina, EMA – nie wykazano ich ekspresji. Na 

tej podstawie zasugerowano zmianę różnicującą się w kierunku fibroblastów, łagodną 

lub o niskim potencjale złośliwości. Oba opisy wskazywały na konieczność analizy 

histopatologicznej całego guza w celu postawienia ostatecznej diagnozy. Pacjenta 

skierowano także na badanie TK klatki piersiowej, w którym uwidoczniono niere-

gularną masę tkankową o wymiarach 37 x 62 x 27 mm. Po okresie 2 miesiące pacjent 

był ponownie hospitalizowany z powodu hipoglikemii, zaobserwowano wówczas 

spadki stężenia glukozy do 27 mg/dl. Podjęto decyzję o wypisie i skierowaniu pacjenta 

do Szpitala WUM. 

Badania laboratoryjne wykonane podczas hospitalizacji w klinice wykazały obni-

żony poziom glikemii (43 i 21 mg/dl – glikemia przygodna, norma: 70-200 mg/dl), 

insuliny (0,49 i 0,71 μIU/ml; norma: 2,60-24,90 μIU/ml) i C-peptydu (0,16 i 0,39 ng/ml; 

norma: 1,10-4,40 ng/ml). Na tej podstawie wysunięto podejrzenie hipoglikemii nie-

związanej z występowaniem guza insulinowego (NICTH, ang. non-islet cell tumour 

hypoglycemia), spowodowanej wydzielaniem IGF-2 przez komórki guza w nadbrzuszu. 

Nie było możliwości dokonania pomiaru IGF-2, natomiast zmierzono stężenie IGF-1, 
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który również był poniżej normy (39,4 ng/ml; norma: 71-224 ng/ml). W badaniach 

laboratoryjnych wykluczono inne endokrynopatie – stężenia hormonu tyreotropowego, 

tyroksyny, trójjodotyroniny, kortyzolu, hormonu wzrostu, prolaktyny, gonadotropin, 

testosteronu i androgenów nadnerczowych były w normie. Zastosowano leczenie deksa-

metazonem dożylnie 1 x 4 mg rano, co ograniczyło epizody hipoglikemii, zlecono rów-

nież przyjmowanie przez pacjenta posiłków co 2 godziny. Zdecydowano o koniecz-

ności operacyjnego usunięcia nowotworu jako jedynym definitywnym leczeniu. 

Z rozpoznaniem zespołu Doege-Pottera pacjent został skierowany do Kliniki Tkanek 

Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytutu 

Badawczego im. Marii Skłodowskiej-Curie, gdzie podjęto decyzję o przeprowadzeniu 

laparotomii w celu całkowitej resekcji guza. W okresie przedoperacyjnym chory wy-

magał dożylnej podaży glukozy ze względu na epizody hipoglikemii – do 30 mg/dl. 

W trakcie operacji uwidoczniono obficie unaczyniony guz o średnicy około 16 cm 

naciekający, wywodzący się z mięśnia prostego lewego blaszki tylnej. Dokonano makro-

skopowo radykalnej resekcji guza powłok jamy brzusznej wraz z fragmentem mięśnia, 

preparaty przekazano do badania histopatologicznego. Skontrolowano narządy jamy 

brzusznej, nie znajdując innych patologii. W okresie pooperacyjnym odstawiono wlew 

glukozy, włączono dietę doustną z dobrą tolerancją. Podczas dalszej hospitalizacji nie 

obserwowano epizodów hipoglikemii.  

W badaniu histopatologicznym opisano guz o największym wymiarze 17,3 cm o ut-

kaniu wrzecionowatokomórkowym, umiarkowanej atypii cytologicznej, z aktywnością 

mitotyczną ogniskowo do 30 mitoz/10 dużych pól widzenia oraz martwicą stanowiącą 

nie więcej niż 10% utkania guza. Zaobserwowano obszary włóknienia oraz ogniskowe 

zwapnienia. W ocenie immunohistochemicznej uwidoczniono następujące markery: 

CD99(+), BCL2(+) oraz CD34(-/+) odczyn słabo dodatni, ogniskowy. Jednoznaczne 

rozpoznanie utrudniał słabo dodatni odczyn STAT6. Materiał biologiczny poddano 

ocenie molekularnej w celu identyfikacji fuzji genowych, zastosowano celowane 

sekwencjonowanie następnej generacji (NGS, ang. next-generation sequencing) – 

w badanym preparacie wykazano fuzję z udziałem genu STAT6: NAB2-STAT6, co 

ostatecznie potwierdziło rozpoznanie SFT o pośrednim histologicznym stopniu ryzyka 

(wg 4-stopniowego modelu stratyfikacji ryzyka dla rozwoju przerzutów odległych). 

Na wizycie kontrolnej pacjent był w stanie dobrym, nie zgłaszał dolegliwości. Rana 

pooperacyjna była zagojona, a od czasu zabiegu epizody hipoglikemii trwale ustąpiły. 

Pacjent został zakwalifikowany do dalszej obserwacji. Ponadto wykonano badanie MR 

(rezonans magnetyczny, ang. magnetic resonance) w celu pogłębienia diagnostyki 

masy tkankowej w śródpiersiu. Opis jasno wskazywał na przerost grasicy, w związku 

z czym odstąpiono od planowanej wcześniej konsultacji torakochirurgicznej.  

3. Dyskusja  

3.1. Mechanizm hipoglikemii w zespole Doege-Pottera 

Hipoglikemia definiowana jest jako stężenie glukozy w osoczu poniżej 70 mg/dl, 

a klinicznie istotny spadek poniżej 54 mg/dl jest stanem zagrożenia życia [15]. Poja-

wienie się objawów hipoglikemii w trakcie głodzenia, którym towarzyszy spadek 

poziomu glukozy, a które ustępują po przyjęciu węglowodanów, nazywamy triadą 

Whipple’a [16]. Do objawów hipoglikemii należą między innymi osłabienie, zlewne 

poty, tachykardia oraz drżenie mięśni. Stan nadmiernego obniżenia poziomu glukozy 
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we krwi występuje najczęściej jako powikłanie terapii insuliną i/lub doustnymi lekami 

hipoglikemizującymi u pacjentów leczonych z powodu cukrzycy, przy czym pacjenci 

z cukrzycą typu 1 są na to trzykrotnie bardziej narażeni [17, 18]. U pacjentów bez 

diagnozy cukrzycy hipoglikemia jest rzadkim zjawiskiem, a jej przyczyną mogą być 

przyjmowane leki, alkohol, choroby wątroby oraz niedobór hormonów (m.in. w nie-

wydolności kory nadnerczy) [19]. W rzadkich przypadkach hipoglikemia może być też 

objawem choroby nowotworowej spowodowanym zwiększonym wydzielaniem IGF-2 

[12, 20]. 

IGF-2 jest polipeptydem strukturalnie i funkcjonalnie spokrewnionym z insuliną. 

Jego powstawanie i działanie jest niezależne od hormonu wzrostu (w przeciwieństwie 

do IGF-1) [12, 17, 21]. Choć przeważająca ilość IGF-2 krążącego w organizmie jest 

wytwarzana przez wątrobę, to zdolność do jego syntezy posiadają również inne typy 

komórek [22, 23]. Większość jego biologicznego działania odbywa się za pośred-

nictwem receptora dla IGF-1 (IGF1R, ang. IGF-1 receptor), którego pobudzenie może 

indukować w komórce różnicowanie, transformację złośliwą i regulować adhezję 

względem innych komórek [22, 23]. IGF-2 ma zdolność do wiązania się ze swoistym 

dla siebie receptorem (IGF2R, ang. IGF-II/mannose-6-phosphate receptor), w wyniku 

czego dochodzi do promocji transportu enzymów lizosomalnych z aparatów Golgiego 

do lizosomów, jak również do autoregulacji lokalnego stężenia IGF-2 poprzez 

endocytozę i degradację jego cząsteczek [22, 23]. IGF-2 może również oddziaływać 

z receptorem insulinowym (IR, ang. insulin receptor), który występuje w 2 izoformach – 

A (IR-A) i B (IR-B) [12]. IR-A preferencyjnie jest syntetyzowany w tkankach pło-

dowych i w niektórych nowotworach złośliwych u ludzi, podczas gdy IR-B ulega 

ekspresji głównie w tkankach docelowych ważnych dla metabolicznego działania 

insuliny, w tym w wątrobie, mięśniach i tkance tłuszczowej [12, 24]. IGF-2 wiąże się 

z dużym powinowactwem (porównywalnym z powinowactwem do IGF1R) IR-A, 

aktywując go, co prowadzi przede wszystkim do stymulacji podziałów komórek [24]. 

Z drugiej strony, wiązanie o niskim powinowactwie IGF-2 z IR-B powoduje insulino-

podobne efekty metaboliczne [24]. Zdolność do wiązania się IGF-2 z tak wieloma 

receptorami wywierającymi różny efekt biologiczny przyczynia się do plejotropowego 

charakteru aktywności tej cząsteczki w organizmie. 

Wart podkreślenia jest fakt, że w warunkach fizjologicznych IGF-2 wykazuje  

10-krotnie słabsze działanie hipoglikemizujące od insuliny, mimo iż stężenia insulino-

podobnych czynników wzrostu we krwi są 1000 razy wyższe [12, 17]. Tak znaczące 

różnice w działaniu tłumaczy się ograniczoną biodostępnością wolnego IGF-2 

w krążeniu – w przeciwieństwie do insuliny i proinsuliny, większość jego cząsteczek 

jest ściśle związana z białkami wiążącymi IGF (IGFBPs, ang. IGF-binding proteins) 

[21-23]. Ponadto postać niezwiązana z białkami, stanowiąca około 1%, wykazuje około 

10-minutowy okres półtrwania. Po związaniu z IGFBPs ulega on wydłużeniu do około 

30 minut w kompleksie 50-kDa i około 12 godzin w kompleksie z białkiem 150-kDa [25]. 

 U podstaw patofizjologii NICTH występującej w zespole Doege-Pottera leży nad-

mierne wydzielanie IGF-2, który uwalniany jest z hormonalnie czynnego guza włók-

nistego [14]. W komórkach nowotworowych w wyniku zmniejszonej metylacji do-

chodzi do utraty matczynego imprintingu, co skutkuje nadekspresją IGF-2 o dużej masie 

cząsteczkowej [12]. Jest to spowodowane upośledzonym przetwarzaniem prekursora 

IGF-2 przez specyficzną dla guza ekspresję konwertazy prohormonalnej 4 [26]. Zmiana 
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budowy powstałych cząsteczek powoduje spadek powinowactwa IGFBPs do IGF-2 [27]. 

Zwiększona w ten sposób pula wolnego IGF-2 wiąże się z receptorami insulinowymi, 

przyczyniając się do wzmożonego transportu glukozy do mięśni oraz hamowania glu-

koneogenezy w wątrobie i lipolizy w tkance tłuszczowej [22]. Efektem końcowym opi-

sanych zmian jest hipoglikemia, która może manifestować się klinicznie i jest widoczna 

w badaniach laboratoryjnych – znacznemu wzrostowi stężenia IGF-2 towarzyszą 

niskie wartości insuliny, peptydu C, hormonu wzrostu oraz IGF-1 w surowicy [14].  

3.2. Diagnostyka różnicowa hipoglikemii 

W trakcie diagnostyki epizodów hipoglikemii najważniejszą informacją determi-

nującą dalsze postępowanie jest rozpoznanie cukrzycy lub też jej brak. U pacjentów 

przyjmujących leczenie w formie insulinoterapii lub doustnych leków hipoglikemizu-

jących podstawową interwencją terapeutyczną jest ponowna edukacja chorego (m.in. 

sposób dawkowania leków, wpływ posiłków i wysiłku fizycznego na glikemię) oraz 

ewentualna modyfikacja leczenia (należy rozważyć zmianę sposobu leczenia u pacjen-

tów z występującymi ciężkimi napadami hipoglikemii i nieświadomości hipoglikemii) 

[15]. Jeśli mimo podjętych działań hipoglikemia nawraca, oprócz wnikliwej analizy 

nawyków pacjenta i modyfikacji leczenia należy rozważyć istnienie innych możliwych 

patomechanizmów niskiego stężenia glukozy we krwi [15]. 

U pacjentów z objawowymi epizodami hipoglikemii, u których nie rozpoznano 

cukrzycy, w diagnostyce różnicowej zarówno wywiad lekarski, jak i badania laborato-

ryjne odgrywają ważną rolę [28-29]. Podstawą procesu diagnostycznego jest oznaczenie 

stężeń glukozy, insuliny oraz peptydu C w surowicy, do których można dołączyć stę-

żenia proinsuliny i kwasu beta-hydroksymasłowego [29].  

W przypadku hipoglikemii z towarzyszącą endogenną hiperinsulinemią najczęstszą 

przyczyną jest insulinoma, hormonalnie czynny guz neuroendokrynny trzustki [30]. 

Nowotwór ten powstaje z komórek beta trzustki produkujących w nadmiarze insulinę, 

peptyd C lub proinsulinę [30]. Najbardziej miarodajnym testem diagnostycznym po-

twierdzającym insulinoma na podstawie badań biochemicznych jest przeprowadzenie 

u chorych 72-godzinnej próby głodowej [31]. Nowotwór ten może wymagać różnico-

wania z nesidioblastozą, w której dochodzi do zwiększonej produkcji insuliny z powodu 

wieloogniskowej proliferacji komórek wyspowych trzustki, a także z hipoglikemią spowo-

dowaną egzogennym podawaniem leków hipoglikemizujących w przebiegu zespołu 

Münchhausena [32, 33]. Inną potencjalną, ale mniej powszechną, przyczyną jest 

wytwarzanie autoprzeciwciał przeciwko insulinie lub IR. IAS występuje u pacjentów 

posiadających przeciwciała skierowane przeciwko endogennej insulinie mimo braku 

wcześniejszej ekspozycji na insulinę egzogenną [32]. Opisywano go m.in. u pacjentów 

ze szpiczakiem mnogim i chłoniakiem Hodgkina oraz leczonych substancjami zawiera-

jącymi w swojej budowie grupy sulfhydrylowe [32, 34, 35]. Objawy hipoglikemii 

w IAS mogą występować niezależnie od posiłków, przy czym charakterystyczne są 

wysokie stężenia insuliny (> 1000 μIU/ml) i peptydu C [32]. W diagnostyce tej 

choroby można zmierzyć poziom przeciwciał przeciwko insulinie. Jeśli badanie to nie 

jest dostępne, można wykonać test z glikolem polietylenowym – niski odzysk (< 10%) 

świadczy o obecności przeciwciał [36]. 

W przeciwieństwie do osób z hipoglikemią hiperinsulinemiczną, pacjenci z NICTH 

wykazują niskie stężenia insuliny, peptydu C oraz beta-hydroksymaślanu w surowicy 
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[37, 38]. Istnieje niewiele zaburzeń, które powodują ten rodzaj hipoglikemii. Wynika 

ona z nadprodukcji nie w pełni przetworzonego IGF-2 przez komórki nowotworowe, 

co skutkuje pobudzeniem receptorów insulinowych i zwiększeniem wykorzystania 

glukozy przez tkanki [12-14]. U pacjentów z tymi zaburzeniami zmiana stężenia glukozy 

(> 25 mg/dl) w osoczu po podaniu glukagonu może być wykorzystana do potwierdze-

nia działania czynnika insulinopodobnego [38-39]. Jeśli odpowiedź glukozy na glukagon 

jest niewystarczająca (< 25 mg/dl), należy rozważyć inne możliwe przyczyny hipogli-

kemii skutkujące niskimi zapasami glikogenu, takie jak rozległy proces rozrostowy 

w wątrobie lub przyjmowanie substancji egzogennych (opiaty, alkohol) [28, 39]. Obecnie 

przy dostępności różnorodnych metod diagnostycznych nie zaleca się przeprowadzania 

testu z glukagonem ze względu na ryzyko wywołania przedłużonej hipoglikemii [30]. 

W trakcie diagnostyki należy również pamiętać o pierwotnej i wtórnej niedoczynności 

kory nadnerczy, która może objawiać się nawracającą hipoglikemią [28, 40, 41].  

3.3. Obraz kliniczny i histopatologiczny SFTs a rokowanie 

Guzy typu SFT mogą być zarówno łagodne, jak i złośliwe, jednak hipoglikemia 

częściej towarzyszy guzom złośliwym – stanowią one 60,3% guzów, którym towa-

rzyszy NICTH i 5-14,6% SFT bez towarzyszącej hipoglikemii [14]. Wynikać to może 

z wpływu, jaki wywiera nadekspresja IGF-2 na wzrost nowotworu, co zostało potwier-

dzone w przypadku hemangiopericytoma [42]. Niemniej jednak ze względu na rzadkie 

występowanie SFTs powodujących hipoglikemię zaobserwowanie statystycznie istot-

nych zależności między obrazem klinicznym a rokowaniem jest znacznie utrudnione. 

Obecnie opiera się na obserwacji i analizie opisów przypadków zebranych w prze-

glądach literatury. W badaniu Han i in. (2017) przenalizowano 71 przypadków zespołu 

Doege-Pottera opisanych w latach 1989-2016, z których 28 (39,4%) było łagodnych 

i 43 (60,6%) złośliwych. Przeprowadzono również tę samą analizę z podziałem guzów 

ze względu na lokalizację – wewnątrz klatki piersiowej lub poza nią. Guzy zlokalizowane 

pozaklatkowo częściej okazywały się złośliwe (na 30 przypadków – 10 (33,3%) 

łagodnych i 20 (66,7%) złośliwych). Proporcja ta znacznie się zmienia w grupie SFTs 

umiejscowionych wewnątrzklatkowo – opisano 18 guzów łagodnych i 23 złośliwe [14]. 

Do histopatologicznych cech guza, które negatywnie wpływają na rokowanie 

i zwiększają prawdopodobieństwo nawrotu oraz przerzutów odległych należą: wielkość 

guza, obecność obszarów martwicy, cechy dużej atypii komórkowej, a także zwiększona 

liczba figur podziału [43].  

3.4. Leczenie zespołu Doege-Pottera 

Leczeniem z wyboru w zespole Doege-Pottera jest całkowita resekcja guza, która 

wiąże się z dobrym rokowaniem – roczne, 3- i 5-letnie przeżycia po operacji wynoszą 

odpowiednio 98,3%, 96,7% i 95,0%, a u 90% operowanych wznowy nie występują 

[14]. Jest to obecnie jedyne definitywne leczenie w tej chorobie. Należy jednak pa-

miętać o zabezpieczeniu pacjenta do czasu przeprowadzenia zabiegu, aby maksymalnie 

ograniczyć występowanie epizodów hipoglikemii, które bywają zagrażające życiu. 

W tym celu ważne jest zarówno stosowanie się pacjenta do odpowiednich zaleceń, jak 

i farmakoterapia. 

Lekami o najlepiej udokumentowanej skuteczności w leczeniu hipoglikemii w prze-
biegu zespołu Doege-Pottera są glikokortykosteroidy. Działają one w kilku mechani-
zmach: poprzez supresję wydzielania IGF-2 przez komórki nowotworowe [14, 44], 
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zwiększenie klirensu IGF-2 [45], a także poprzez indukcję oporności receptorów 
insulinowych [46]. Opisano pozytywne efekty przy zastosowaniu: 

• prednizolonu w dawce ≥ 2 mg/d (brak działania przy dawce < 20 mg/d); 

• metylprednizolonu w dawce 32 mg/d; 

• deksametazolnu w dawce ≤ 2,0 mg/d. 
Glikokortykosteroidy są obecnie najskuteczniejszą grupą leków w długoterminowym 

leczeniu hipoglikemii, jednak ich działanie jest zależne od dawki, a objawy nawracają 
po odstawieniu leczenia lub zbyt dużym zmniejszeniu dawki [14, 44]. Mimo ich 
potwierdzonego działania dąży się do leczenia przyczynowego, jakim jest resekcja 
guza, ze względu na liczne skutki uboczne tej grupy leków [14, 45]. 

W celu uniknięcia dolegliwości spowodowanych długotrwałym stosowaniem gliko-
kortykosteroidów poszukiwano innych metod leczenia farmakologicznego NICTH. 
W przeciwieństwie do hipoglikemii insulinozależnej, nie mają tu zastosowania diazoksyd 
ani oktreotyd [45]. Obiecujące były próby podawania rhGH (ludzki rekombinowany 
hormon wzrostu, ang. recombinant human growth hormone), którego działanie rów-
nież jest plejotropowe – zwiększa stężenia IGFBP-3 i ALS (podjednostka kwasola-
bilna, ang. acid-labile subunit), które łączą się w kompleksy z IGF-2, co z kolei 
redukuje jego biodostępność [14, 45, 47]. Ponadto stymuluje glukoneogenezę i gliko-
genolizę w wątrobie [14]. Chociaż rhGH klinicznie wpływa na ograniczenie hipogli-
kemii, nie wpływa w żaden sposób na wydzielanie IGF-2 przez guz [48]. Zadowala-
jące efekty osiągnięto również poprzez połączenie rhGH z prednizonem, co pozwalało 
na zmniejszenie dawki obu leków (prednizon – z 30 do 10 mg/d i rhGH z 2,6 do 
1,3 mg/d) przy zachowanej skuteczności i bez zaobserwowania skutków ubocznych. 
Uzyskano normalizację glikemii na czczo. Jednakże zastosowanie rhGH w długo-
trwałym leczeniu hipoglikemii paranowotworowej nie jest w pełni optymalne, gdyż wiąże 
się z ryzykiem wzrostu guza spowodowanym stymulacją wydzielania IGF-1 [44, 49]. 

Próbowano także podawania glukagonu, jednakże korzyści z jego zastosowania 
w leczeniu zespołu Doege-Pottera są niejednoznaczne [14]. Opisywano próby leczenia 
NICTH glukagonem zarówno doraźnie, jak i we wlewie ciągłym [14, 44, 47]. Ponadto 
w celu przewidywania potencjalnych korzyści z leczenia wlewem dożylnym gluka-
gonu u poszczególnych pacjentów przeprowadzano test z glukagonem [46, 49], co 
obecnie nie jest zalecane. Glukagon powinien być stosowany raczej jako doraźne 
postępowanie w ostrej hipoglikemii, w pojedynczym podaniu domięśniowym [47]. 
W niektórych przypadkach niezbędne może się okazać dożylne podanie roztworu 
glukozy lub dekstrozy w celu zapobieżenia objawowej hipoglikemii [44, 47], np. 
w okresie przedoperacyjnym (jak w przypadku opisanego pacjenta) lub jako leczenie 
paliatywne [44]. 

Pacjentom z objawową NICTH zaleca się częstsze spożywanie posiłków, o odpo-
wiednio wysokiej kaloryczności i zawartości węglowodanów [44, 47]. 

Leczenie przyczynowe choroby polega na operacyjnym usunięciu guza, dlatego też 
największą trudność stanowi leczenie pacjentów z guzem nieresekcyjnym. Obecnie 
brak jest standaryzowanego leczenia w tych przypadkach. Opisywano skuteczne leczenie 
guza również poprzez częściową resekcję, zastosowanie radioterapii lub chemioterapii 
[44]. SFTs są uznawane za nowotwory stosunkowo niewrażliwe na chemioterapię, jed-
nak próbuje się jej zastosowania w przypadkach guzów nieresekcyjnych lub choroby 
rozsianej [14]. 
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4. Podsumowanie  

Ze względu na rzadkie występowanie – zespół Doege-Pottera wciąż jest słabo poznaną 

jednostką chorobową. Obecnie DPS stanowi rozpoznanie z wykluczenia, jednak me-

chanizm tej choroby jest na tyle dobrze poznany, że wskazanie potencjalnych punktów 

uchwytu, zarówno pod kątem badań diagnostycznych, jak i leczenia, jest możliwe. 

W niektórych krajach wykonuje się pomiar stężenia IGF-2 w surowicy, które to badanie 

nie jest na chwilę obecną dostępne w Polsce. Przeprowadzano także badanie, w którym 

wykrywano białko i mRNA IGF-2 w komórkach guza, lecz nie zaobserwowano kore-

lacji z obrazem klinicznym [51]. Jeśli chodzi o leczenie, potrzeba jest przede wszystkim 

opracowania standardów dla pacjentów z guzami nieresekcyjnymi, jednak brak możli-

wości przeprowadzenia badań klinicznych na większą skalę jest znacznym utrudnie-

niem. Przełomem byłoby wprowadzenie leku o porównywalnej bądź lepszej skutecz-

ności niż glikokortykosteroidy, lecz powodującego mniej skutków ubocznych, co 

umożliwiałoby długotrwałe leczenie.  

Mimo że obecnie możliwości diagnostyczne i terapeutyczne w przypadku SFT 

i zespołu Doege-Pottera są ograniczone, istnieją obiecujące kierunki rozwoju, które 

w przyszłości mogą doprowadzić do klinicznie istotnych odkryć. 
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Samotny guz włóknisty powłok jamy brzusznej z towarzyszącą hipoglikemią – 

opis przypadku  

Streszczenie 

Samotne guzy włókniste należą do grupy nowotworów wywodzących się z tkanek mezenchymalnych. 

Charakteryzują się najczęściej powolnym rozwojem w 5. i 6. dekadzie życia u obu płci, a w rzadkich 

przypadkach czynnością hormonalną. Objawowa hipoglikemia spowodowana SFT wydzielającym duże 

ilości IGF-2 określana jest jako zespół Doege-Pottera. Opis przypadku dotyczy mężczyzny z nawracają-

cymi epizodami hipoglikemii bez współistniejącej cukrzycy, u którego wykryto guza powłok jamy brzusznej. 

Zaprezentowano patomechanizm DPS oraz postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SFTs zgodne 

z obowiązującą wiedzą medyczną.  

Słowa kluczowe: samotny guz włóknisty, zespół Doege-Pottera, hipoglikemia  

Solitary fibrous tumour of abdominal wall with accompanying hypoglycemia – 

a case report 

Abstract 

Solitary fibrous tumours are neoplasms of mesenchymal origin. Most frequently they advance slowly and 

occur in 5. or 6. decade of life with the same frequency regardless of sex. Rarely, they may be hormonally 

active and secrete large amounts of IGF-2, which leads to hypoglycemia and is called Doege-Potter 

syndrome. The case report concerns a non-diabetic patient with recurrent hypoglycemic episodes and 

abdominal wall tumour. DPS and SFT pathology, diagnostics and treatment according to the current 

medical knowledge are presented as well.  

Keywords: solitary fibrous tumour, Doege-Potter syndrome, hypoglycemia 
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Neurologiczne zespoły paranowotworowe  

towarzyszące nowotworom ginekologicznym 

1. Wprowadzenie  

Neurologiczne zespoły paranowotworowe (PNS – paraneoplastic neurological 

syndromes) są rzadką i heterogenną jednostką, w której układ immunologiczny jest 

mediatorem odpowiedzi układu nerwowego na toczący się proces nowotworowy. 

Objawy PNS nie są powodowane obecnością guza pierwotnego ani jego przerzutów. 

W surowicy i płynie mózgowo-rdzeniowym (PMR – płyn mózgowo-rdzeniowy) pa-

cjentów z PNS obecne są w wysokim mianie przeciwciała rozpoznające pozornie 

identyczne antygeny, występujące zarówno na komórkach układu nerwowego, jak i na 

powierzchni guza. Patogeneza PNS nie została w pełni poznana, zakłada się, że 

w wyniku wiązania się na powierzchni neuronów przeciwciał antyneuronalnych lub 

przeciwciał wiążących się z antygenami wewnątrzkomórkowymi (onkoneuronalnymi), 

następuje dysfunkcja białka docelowego niezbędnego w rozwoju oraz dojrzewaniu 

układu nerwowego, co ostatecznie prowadzi do śmierci komórki. Celem odpowiedzi 

autoimmunologicznej może być prawie każda grupa neuronów – z układu limbicz-

nego, siatkówki, pnia mózgu, rdzenia kręgowego, móżdżku i zwojów korzenia grzbie-

towego, co prowadzi do wystąpienia objawów neurologicznych [1]. 
Częstość występowania neurologicznych PNS jest różna, średnio dotyczy mniej niż 

1% wszystkich pacjentów onkologicznych, choć w przebiegu niektórych nowotworów 
odsetek ten jest znacznie wyższy. Zespoły paranowotworowe dotyczą głównie drobno-
komórkowego raka płuca (SCLC – small-cell lung cancer), a na drugim i trzecim 
miejscu znajdują się nowotwory ginekologiczne. Wśród klasycznych zaburzeń neuro-
logicznych występujących w przebiegu PNS wymienia się zapalenie układu limbicz-
nego, zwyrodnienie móżdżku, zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, podostrą neuro-
patię czuciową, zespół miasteniczny Lamberta–Eatona, przewlekłą rzekomą niedrożność 
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żołądkowo-jelitową, zapalenie skórno-mięśniowe oraz zespół neurologiczny opsoklo-
nie–mioklonie [2, 3]. 

 Rozwój PNS może być skutkiem zaburzeń metabolicznych, czynników toksycz-
nych oraz zakażeń wirusowych. Ostatnie doniesienia wskazują na udział inhibitorów 
immunologicznych punktów kontrolnych, które na stałe weszły do algorytmów leczenia 
nowotworów, w rozwoju PNS [4, 5]. Ich stosowanie, choć przełomowe, wiąże się 
z większą toksycznością immunologiczną względem tradycyjnie stosowanych terapii. 
Albarrán i wsp. [6] prowadzili badania u pacjentki z rakiem płuc, u której po 
zastosowaniu pembrolizumabu rozwinęło się zapalenie mózgu wywołane przez anty- 
-Ma2. Na modelu mysim raka piersi Yshii i wsp. [7] wykazali, że u zwierząt, które nie 
otrzymały inhibitora CTLA-4, pojawiła się częściowa odpowiedź przeciwnowotwo-
rowa bez towarzyszącej dysfunkcji neurologicznej, z kolei u myszy, u których zasto-
sowano inhibitor immunologicznych punktów kontrolnych podziału komórki rozwinęły 
się wyraźne deficyty neurologiczne z utratą komórek Purkinjego oraz paranowo-
tworowe zaburzenia neurologiczne [8]. 

U prawie 80% pacjentów wystąpienie PNS poprzedza wykrycie nowotworu o kilka 
miesięcy do kilku lat, z czego większość przypadków rozpoznaje się w ciągu 4-6 mie-
sięcy, a więc zasadne jest stosowanie u osób z PNS badań w kierunku nowotworów 
złośliwych [3, 9-12]. 

Patogenetyczny mechanizm powstawania przeciwciał onkoneuronalnych nie jest 
w pełni wyjaśniony. Przypuszcza się, że komórki nowotworowe posiadają na powierzchni 
antygeny obecne fizjologicznie na neuronach. Przeciwciała powstające przeciwko tym 
antygenom, razem z limfocytami T cytotoksycznymi, niszczą neurony, co manifestuje 
się w postaci objawów neurologicznych. Przeciwciała onkoneuronalne po raz pierwszy 
zidentyfikowano na początku lat 80. ubiegłego wieku u pacjentów z PNS. Obecnie 
oznaczane są one w 70-80% przypadków PNS, dlatego ich występowanie nie powinno 
stanowić jedynego kryterium definiowania zespołu neurologicznego jako paranowo-
tworowego. W surowicy niektórych pacjentów z chorobą nowotworową mogą być 
wykrywane przeciwciała onkoneuronalne bez towarzyszących objawów neurologicz-
nych [13, 14].  

Wśród przeciwciał onkoneuronalnych można wyróżnić dobrze scharakteryzowane 
(obecne u 50-60% pacjentów z PNS), które cechuje wysoka swoistość (> 90%), oraz 
częściowo scharakteryzowane. Ich oznaczanie należy przeprowadzać dwuetapowo. 
Pierwszym, przesiewowym badaniem jest metoda immunofluorescencji. Celem potwier-
dzenia wykonuje się Western blot z wybranymi przeciwciałami. Dodatni wynik stanowi 
wskazanie do wykonania pełnej diagnostyki onkologicznej oraz ewentualnej kontroli 
co kilka miesięcy, co najmniej przez 4 lata [15, 16]. 

Wykryty PNS może okazać się pomocny w diagnostyce nowotworów, ponieważ 
specyficzne przeciwciała często korelują z obecnością danego typu nowotworu. Przy-
kładowo PNS związane z przeciwciałami anty-Yo, anty-Ri i anty-amfifizyna korelują 
z rozwojem raka jajnika, podczas gdy PNS z obecnością przeciwciał anty-NMDAR, 
które należą do przeciwciał częściowo scharakteryzowanych, z potworniakami. U cho-
rych z rakiem jajnika bądź macicy oprócz przeciwciał anty-Ri często pojawia się 
paranowotworowa dysfunkcja pnia mózgu i móżdżku, ponieważ przeciwciała anty-Ri 
są skierowane przeciwko NOVA-1 i NOVA-2 – dwóm antygenom wyrażanym 
w OUN [17]. Wybrane autoprzeciwciała neuronalne przedstawia tabela 1.  
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Tabela 1. Wybrane autoprzeciwciała neuronalne wykrywane w przebiegu PNS  

Autoprzeciwciała  

(* – dobrze 

scharakteryzowane) 

 

Antygeny 

Neurologiczne zespoły 

paranowotworowe 

Dominujące 

nowotwory 

towarzyszące (%) 

 
 
 

anty-Hu* 
(ANNA1) 

 
 
 

Hu (ANNA1) 

limbiczne zapalenie mózgu, 
podostra neuropatia czuciowa, 

paranowotworowe 
zwyrodnienie móżdżku, zespół 

opsoklonie–mioklonie,  
zespół Lamberta–Eatona, 

paranowotworowe zapalenie 
mózgu i rdzenia, neuropatia 

autonomiczna 

SCLC (75), NSCLC 
(niedrobnokomórkowy 

rak płuca, non-small 
cell lung cancer) (10), 

chłoniaki 
pozawęzłowe (15), 

nerwiak zarodkowy, 
rak gruczołu 

krokowego, nasieniak 

 

 

anty-Yo* (PCA1) 

 
CDR2/ 
CDR2L 

paranowotworowe 
zwyrodnienie móżdżku, zespół 

opsoklonie–mioklonie, 
paranowotworowe zapalenie 

mózgu i rdzenia 

rak jajnika (62), piersi 
(26), nowotwory 

jajowodu (12) 

 
anty-Ri* 

(ANNA2) 

 
NOVA1/ 
NOVA2 

paranowotworowe 
zwyrodnienie móżdżku, zespół 

opsoklonie–mioklonie,  
zapalenie pnia mózgu 

rak piersi (51), rak 
płuca (30), guzy 

układu rozrodczego 
 

 

 

 

anty-amfifizyna* 

 
 
 

amfifizyna 

zespół opsoklonie–mioklonie,  
limbiczne zapalenie mózgu, 
paranowotworowe zapalenie 

mózgu i rdzenia, podostra 
neuropatia czuciowa, zespół 

sztywności uogólnionej 

 
 

SCLC (59), rak piersi 
(35), rak jajnika 

 

 
anty-VGCC typu 

P/Q 

 
VGCC typu P/Q 

zespół Lamberta–Eatona, 
paranowotworowe 

zwyrodnienie móżdżku 

 
SCLC 

 

anty-Tr* 

 
DNER 

paranowotworowe 
zwyrodnienie móżdżku, zespół 

opsoklonie–mioklonie 

 
chłoniak Hodgkina 

 
anty-Ma/  

anty-Ma2* 

 
Ma/ Ma2 

podostra neuropatia czuciowa,  
zapalenie skórno – mięśniowe, 
 limbiczne zapalenie mózgu,  

zespół opsoklonie–mioklonie, 
paranowotworowe zapalenie 

mózgu i rdzenia, 
paranowotworowe 

zwyrodnienie móżdżku 

rak jądra (40%), rak 
płuc (22%), 

nowotwory układu 
pokarmowego (15%), 

rak sutka 

 

 

anty-CV2 

 
CV2/ CRMP5 

podostra neuropatia czuciowa, 
paranowotworowe zapalenie 
mózgu i rdzenia, limbiczne 

zapalenie mózgu, 
paranowotworowe 

zwyrodnienie móżdżku 

 
SCLC, grasiczak, 
mięsak macicy 

 
anty-SOX1 

 
SOX1 

zespół Lamberta–Eatona, 
paranowotworowe 

zwyrodnienie móżdżku 

 
SCLC 
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anty-PCA2 

(MAP1B) 

MAP1B paranowotworowe zapalenie 

mózgu i rdzenia 

SCLC, NSCLC, rak 

piersi 

 

 

anty-NMDA 

podjednostka 

NR1/NR2A/ 

NR2B 

receptorów  

N-metylo-D-

asparaginianu 

autoimmunologiczne zapalenie 

mózgu z obecnością 

przeciwciał przeciwko 

receptorom NMDA, 

 limbiczne zapalenie mózgu 

 

potworniak jajnika 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [6, 8, 16, 18-20]. 

Objawowe zaburzenia paranowotworowe są rzadkie u chorych na nowotwory gine-

kologiczne, a częstość ich występowania wynosi około 1 na 1000 nowych przypad-

ków. Nowotwory związane z PNS są często mniej zaawansowane i rzadziej dają 

przerzuty, co sugeruje, że PNS mogą być związane z naturalnie występującą odpowie-

dzią przeciwnowotworową [10]. Guzy jajnika stanowią około 10% nowotworów 

związanych z PNS. Wśród PNS najczęściej występujących u chorych z rakiem jajnika 

i piersi wymienia się podostre zwyrodnienie móżdżku, podostrą neuronopatię czuciową 

oraz zapalenie skórno-mięśniowe [21].  

Leczenie zespołów paranowotworowych na ogół jest niezadowalające i zależne od 

zaawansowania choroby w czasie rozpoznania. Obejmuje ono immunoterapię, leczenie 

neurologiczne i onkologiczne towarzyszącego nowotworu złośliwego. U kobiet z PNS 

i obecnymi przeciwciałami anty-Yo, bez wykrytego nowotworu, zalecana jest owariek-

tomia [22].  

2. Przegląd wybranych PNS towarzyszących nowotworom ginekologicznym  

2.1. Paranowotworowe zwyrodnienie móżdżku  

Paranowotworowe zwyrodnienie móżdżku (PCD – paraneoplastic cerebellar dege-

neration) może postępować szybko, w ciągu kilku tygodni prowadząc do niepełno-

sprawności [23]. Większość przypadków PCD powodowana jest cytotoksyczną odpo-

wiedzią komórkową z udziałem limfocytów T. PCD manifestuje się podostrym począt-

kiem, często przypominającym udar mózgu, a objawy neurologiczne mogą być poprze-

dzone dolegliwościami takimi jak: zawroty głowy, chwiejność chodu, mdłości czy 

wymioty i u 40% pacjentów obejmują diplopię, oczopląs, dyzartrię, dysfagię i asymet-

ryczną ataksję. Pacjenci zgłaszają także dolegliwości związane z pogarszającą się 

kondycją psychiczną, bezsennością oraz nietolerancją hałasu i światła [22]. W 90% 

przypadków PCD wiąże się z występowaniem raka płuca, raka piersi lub chłoniaka. 

PCD obserwowano także u pacjentów z rakiem żołądka oraz prostaty [24, 25].    

PCD zdiagnozować można na podstawie obecności przeciwciał anty-Yo, które są 

swoiste dla białek związanych z degeneracją móżdżku (CDR2 i CDR2L). Przeciwciała 

anty-Yo występują w surowicy około 50% pacjentek z PCD, a ich obecność wiąże się 

z krótszym czasem przeżycia w porównaniu z chorymi, u których występują inne 

przeciwciała [10]. Z PCD związane są również dobrze scharakteryzowane przeciwciała 

onkoneuronalne anty-Hu i anty-Ri, których obecność stwierdzono u około 6% chorych 

na raka jajnika bez towarzyszących objawów neurologicznych, oraz anty-CV2, a także 

częściowo scharakteryzowane: anty-Tr, które występują u chorych z chłoniakiem 

Hodgkina, oraz anty-Zic4, związane z SCLC [13, 26].  
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U niektórych pacjentów z PCD oprócz dokładnie i częściowo określonych prze-

ciwciał onkoneuronalnych występować mogą również przeciwciała przeciw kanałom 

wapniowym bramkowanym napięciem (anty-VGCC – voltage-gated calcium channels) 

typu P/Q. W odróżnieniu od przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom wewnątrz-

komórkowym – przeciwciała te reagują z epitopami na powierzchni komórki [17, 11, 

22, 27]. W leczeniu PCD stosowane są zarówno immunoglobuliny, kortykosteroidy, 

jak i chemioterapia z terapią wspomagającą [22]. 

Shams'ili i wsp. [29] przebadali 137 pacjentów z wysokim mianem przeciwciał 

onkoneuronalnych w celu określenia częstości ich występowania. U 50 pacjentów (36%) 

stwierdzili PCD, wśród nich u 19 osób wykryto przeciwciała anty-Yo, u 16 przeciw-

ciała anty-Hu, u 7 przeciwciała anty-Tr, u 6 anty-Ri, a u 2 osób przeciwciało anty-

mGluR1. Wszyscy pacjenci z przeciwciałami anty-Yo, anty-Tr lub anty-mGlur1 mieli 

PCD, natomiast u żadnego pacjenta z obecnością przeciwciał anty-amfifzyna czy anty-

CV2 nie stwierdzili współistniejącego PCD [29]. 

Darnella i wsp. [30] badali ekspresję CDR2 (białko Yo) w tkankach pacjentek 

z rakiem jajnika bez towarzyszących zaburzeń ze strony układu nerwowego. U 13 

kobiet CDR2 obecne było zarówno w tkance neuronalnej móżdżku, jak i w guzach 

jajników. Ekspresja białka Yo występowała także w tkankach pacjentek bez klinicz-

nych objawów PCD i bez przeciwciał anty-Yo [30]. Inne badania potwierdzają, że 

częstość występowania w wysokim mianie przeciwciał anty-Yo u kobiet z rakiem 

jajnika jest wyższa niż częstość rozwijania się zespołów paranowotworowych [26, 28].  

Cao i wsp. [26] analizowali przypadek pacjentki z PCD i rakiem jajnika, u której 

stwierdzono wysokie miano przeciwciał anty-Yo, natomiast pierwsze objawy kliniczne 

przypominały udar mózgu. Początkowo pacjentka zgłaszała zaburzenia mowy, ataksję 

chodu i dysfagię, a wstępna diagnoza obustronnej dysfunkcji móżdżku odpowiadającej 

udarowi mózgu opóźniła prawidłowe rozpoznanie. Z czasem do objawów dołączyło 

podwójne widzenie, poziomy oczopląs, nagła utrata wagi oraz nasilona ataksja koń-

czyn górnych i dolnych. Przeprowadzona analiza wykazała znacznie podwyższone 

stężenie antygenu CA 125 (CA 125 – cancer antigen 125) w surowicy krwi, a badanie 

obrazowe miednicy wykazało nieregularną masę w jej tylnej części. W surowicy pacjentki 

stwierdzono obecność przeciwciał anty-Yo w stosunku 1:61440, co dodatkowo zostało 

potwierdzone w badaniu Western blot, które wykazało obecność pasma 52-kDa. Ba-

danie to wskazuje na przydatność kliniczną oznaczenia przeciwciał anty-Yo w suro-

wicy chorych z objawami neurologicznymi, u których wykluczone zostały pierwotne 

choroby układu nerwowego [26]. 

Mohan i wsp. [31] u pacjentki, u której wystąpiły zaburzenia równowagi podczas 

chodzenia, osłabienie kończyn dolnych, dysfagi, i dyzartria oraz oczopląs poziomy 

i osłabienie mięśni oddechowych wymagające wspomagania wentylacji, rozpoznali 

PCD z obecnością przeciwciał anty-Yo. Pozytonowa tomografia emisyjna zobrazowała 

hipermetaboliczną martwiczą masę węzłową prawej pachy, a wynik badania immuno-

histochemicznego biopsji węzła chłonnego wskazał na inwazyjnego raka piersi [31].  

PCD może pojawić się także wtórnie do nowotworu. Przykładowo, u pacjentki 

z zaawansowanym rakiem macicy, badanej przez Liontos i wsp. [32], po okresie 

częściowej remisji wystąpił PCD. Konieczne są dalsze badania wyjaśniające wpływ 

chemioterapii cytotoksycznej na występowanie autoimmunologicznych PNS.  
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2.2. Podostra neuropatia czuciowa  

Podostra neuropatia czuciowa (SSN – subacute sensory neuronopathy) jest wyni-

kiem pierwotnego zniszczenia zwojów korzenia grzbietowego neuronów, skutkującym 

utratą włókien nerwowych. SSN może być także spowodowana cukrzycą, zespołem 

Sjögrena, chorobami zakaźnymi (borelioza) lub niedoborem witaminy B12. Rozwi-

nięciu się SSN może sprzyjać leczenie powszechnie stosowanymi chemioterapeuty-

kami, w tym na przykład cisplatyną. Diagnostyka różnicowa SSN obejmuje toksyczne 

działanie witaminy B6, neuropatię czuciową związaną z HIV i idiopatyczną neuro-

nopatię czuciową [9, 33-35].  

Objawy czuciowe mogą wystąpić nagle, postępując w ciągu kilku tygodni lub 

miesięcy. Pacjenci dotknięci chorobą nie mogą chodzić, stać ani siedzieć bez podparcia, 

często są niezdolni do samodzielnego odżywiania się, pomimo braku zaburzenia funkcji 

motorycznych [35]. W około 33% neuropatia czuciowa ma charakter objawów izolo-

wanych, a w pozostałych przypadkach współwystępuje z zapaleniem mózgu i rdzenia 

kręgowego [36]. U pacjentów obserwuje się wieloogniskowe lub asymetryczne zabu-

rzenia albo całkowitą utratę czucia proprioceptywnego i nocyceptywnego, drętwienie, 

ból i zmiany w obrębie kończyn, najczęściej lokalizowane w obrębie kończyn górnych, 

rzadziej na twarzy lub tułowiu. Występują zaburzenia chodu, pseudoatetoza, a w bar-

dziej zaawansowanych przypadkach obniżenie napięcia mięśniowego lub nawet całko-

wity zanik mięśni. Mogą pojawić się zaburzenia autonomiczne, takie jak niedrożność 

rzekoma jelit. U osób z nowotworami złośliwymi układu pokarmowego występowanie 

objawów czuciowych może być objawem poprzedzającym przerzuty do wątroby. 

U około połowy pacjentów pojawiają się zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego, 

mielopatia, objawy móżdżkowe, dezorientacja i demencja. Ostateczna diagnoza SSN po-

winna zostać postawiona w oparciu o wynik biopsji zwoju nerwowego [9, 3, 33, 35, 37, 38]. 

SSN może wyprzedzać o ponad 4 miesiące rozpoznanie pierwotnego nowotworu, 

dlatego zawsze należy poszukiwać ukrytego nowotworu złośliwego. SNN najczęściej 

występuje u chorych z SCLC (70-90% przypadków SNN), z rakiem piersi, rakiem 

jajnika i z chłoniakiem [39]. 

Najczęściej wykrywanymi przeciwciałami onkoneuronalnymi w przebiegu SSN są 

przeciwciała anty-Hu, anty-amfifizyna oraz anty-Ma2 [9, 35]. W badaniu przepro-

wadzonym przez Gromadzką i wsp. [12] wśród 7 pacjentów z neuropatią czuciową 

i obecnymi przeciwciałami onkoneuronalnymi najczęściej występującym przeciwciałem 

było anty-Hu (86%); u 14% pacjentów z SSN i obecnością przeciwciał autorzy wykryli 

obecność anty-Ma2.  

W większości przypadków jedynie leczenie guza wiąże się z ustabilizowaniem obja-

wów i poprawą rokowania, a leczenie immunomodulujące (np. za pomocą kortyko-

steroidów), przetaczanie osocza i dożylne podawanie immunoglobuliny zwykle nie 

wpływają na poprawę stanu klinicznego pacjenta [40].  

2.3. Zespół opsoklonie–mioklonie  

POMS (POMS – paraneoplastic opsoclonus–myoclonus syndrome) objawia się 

spontanicznymi, nierytmicznymi, sprzężonymi lub częściowo sprzężonymi ruchami 

gałek ocznych o dużej amplitudzie i częstotliwości, miokloniami o różnej lokalizacji, 

ataksją chodu, drżeniem i encefalopatią, a także drażliwością u dzieci oraz zaburze-

niami zachowania u dorosłych. Zaburzenia gałkoruchowe, polegające na skojarzonych 
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drganiach we wszystkich kierunkach, nie ustępują w ciemności ani po zamknięciu 

oczu [3, 9].  

W większości przypadków POMS stwierdza się przed rozpoznaniem nowotworu 

złośliwego, sporadycznie po jego wykryciu [43]. Jones i wsp. [42] analizowali przy-

padek 27-letniej kobiety, u której POMS wystąpił miesiąc po resekcji potworniaka 

i prawdopodobnie był spowodowany ekspozycją na antygen w czasie zabiegu.  

Najczęściej POMS występuje u: dzieci z nerwiakiem zarodkowym (50% pacjentów 

pediatrycznych), kobiet z obecnymi przeciwciałami anty-Ri z guzem, głównie 

w obrębie piersi, a także u osób z SCLC bez towarzyszących przeciwciał onkoneuro-

nalnych. POMS pojawia się także w przebiegu raka sutka, jajnika, macicy, żołądka, 

nerki, tarczycy, grasicy, pęcherza moczowego, raka prostaty oraz chłoniaka Hodgkina. 

POMS wykazano również w przebiegu zakażeń i zaburzeń toksyczno-metabolicznych. 

Opisanych zostało 5 przypadków POMS wtórnego do czerniaka, wiążących się 

niekorzystnym rokowaniem – chorzy umierali do 8 miesięcy od pojawienia się POMS 

[5, 9, 17].  

Identyfikowanymi u chorych z POMS przeciwciałami onkoneuronalnymi są anty-

Hu, anty-Yo, anty-amfifizyna, anty-Ri, anty-Ma2, ponadto w PMR obserwuje się wy-

sokie stężenie białka i pleocytozę [3, 9, 17]. Wykrycie przeciwciał anty-Ri w surowicy 

pacjenta dotkniętego POMS daje przesłanki do poszukiwania toczącego się procesu 

nowotworowego, a stężenie przeciwciał anty-Ri maleje w czasie remisji. W leczeniu 

POMS podstawą jest terapia nowotworu leżącego u jego podłoża wraz z jednoczesnym 

stosowaniem kortykosteroidów [41]. 

U 54-letniej kobiety, badanej przez Steward i wsp. [41], pierwszymi objawami raka 

jajnika było pogorszenie stanu neurologicznego, drżenie, niezdolność do samodziel-

nego poruszania się oraz nieprawidłowe ruchy gałek ocznych. Pozostałymi objawami 

zgłaszanymi przez chorą było zmęczenie, zmniejszenie apetytu, utrata wagi, refluks i ból 

brzucha po prawej stronie. W surowicy obecne były przeciwciała anty-Ri, bez obec-

ności przeciwciał anty-Hu i anty-Yo. Tomografia komputerowa wykazała obecność 

torbieli prawego przydatka pochodzącego z prawego jajnika.  

Martins i wsp. [44] badali przypadek POMS z obecnością przeciwciał anty-Ri  

u 49-letniej kobiety z inwazyjnym rakiem przewodowym. Objawy neurologiczne 

częściowo ustąpiły po zastosowaniu immunoterapii. Badanie histopatologiczne potwier-

dziło rozpoznanie raka piersi, a u pacjentki zastosowano chemioterapię, radioterapię 

oraz hormonoterapię tamoksyfenem. Po kilkumiesięcznym leczeniu nie wykryto prze-

ciwciał anty-Ri [44]. Natomiast u 43-letniej pacjentki POMS z obecnymi przeciw-

ciałami anty-Ri poprzedził rozpoznanie raka piersi [5].  

2.4. Limbiczne zapalenie mózgu  

Limbiczne zapalenie mózgu (LE – limbicencephalitis) jest neurologicznym zespo-

łem paranowotworowym dotyczącym przyśrodkowej części płata skroniowego, często 

związanym z dysfunkcją pnia mózgu. Choroba charakteryzuje się podostrym począt-

kiem, trwającym od kilku dni do 12 tygodni. Objawami zapalenia układu limbicznego, 

poprzedzającymi rozpoznanie pierwotnego nowotworu zwykle o 3-5 miesięcy, są zabu-

rzenia pamięci krótkotrwałej, amnezja, dezorientacja, omamy wzrokowe i słuchowe, 

depresja, a u 50% pacjentów obserwuje się napady padaczkowe [36, 47]. U chorych 

mogą wystąpić także zaburzenia neuropsychiatryczne, w tym uogólniony lęk i otępie-
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nie, co powoduje, że pacjenci mogą być błędnie diagnozowani pod kątem choroby psy-

chicznej [9, 13]. Stwierdzono, że w 80% przypadków LE w PMR obecne są komórki 

wskazujące na toczący się stan zapalny – zwykle nieznaczna pleocytoza z przewagą 

limfocytów – co pozwala ostatecznie potwierdzić rozpoznanie kliniczne. Częstym 

objawem jest hiponatremia [18, 20, 48, 49].  

U ponad połowy pacjentów z LE rozpoznaje się pierwotny nowotwór. Poza rakiem 

jajnika LE może towarzyszyć SCLC (40-50%), nowotworom jąder (20%), rakowi sutka 

(8%), ziarnicy złośliwej, grasiczakowi lub potworniakowi [9, 20]. 

W przebiegu LE wykrywa się przeciwciała anty-Hu (nawet 50% chorych na LE 

i raka płuca). Obecne są także przeciwciała anty-amfifizyna, anty-Ma2 oraz anty-CV2, 

które wykrywane są w PMR około 60% pacjentów z rozpoznanym LE [9, 36]. Stwier-

dzenie w surowicy pacjenta wysokiego miana przeciwciał przeciw kanałom potaso-

wym bramkowanym napięciem anty-VGKC (anty-VGKC – anti-voltage-gated potassium 

channel) może świadczyć o idiopatycznym LE, występującym częściej u mężczyzn 

i zwykle przybierającym klasyczną postać [45].  

 W badaniu przeprowadzonym przez Vitaliani i wsp. [46] wśród 137 pacjentów 

z obecnością LE najczęściej chorobami nowotworowymi, w tym potworniakiem jajnika, 

dotknięte były młode pacjentki. Chore nie miały przeciwciał anty-Ma2, natomiast 

w PMR obecne były nieprawidłowe komórki zapalne. Objawy kliniczne obejmowały 

zaburzenia psychiatryczne, które ustępowały po usunięciu guza. 

2.5. Zapalenie skórno-mięśniowe  

Zapalenie skórno-mięśniowe (DM – dermatomyositis) jest rzadką, występującą 

z częstością 0,5-0,89 na 100 000 przypadków, przewlekłą chorobą autoimmunologiczną 

tkanki łącznej z charakterystycznymi objawami skórnymi, do których należą: helio-

tropowy rumień na twarzy w kształcie motyla, rumieniowo-złuszczające blaszki na 

grzbietach rąk, fotouczulające wykwity i teleangiektazje. Rzadszymi objawami są 

poikiloderma lub łysienie plackowate. Miopatia dotyczy przede wszystkim mięśni 

proksymalnych, zazwyczaj jest symetryczna i postępuje powoli w okresie od kilku 

tygodni do kilku miesięcy. DM może być również związane z zapaleniem naczyń 

obejmującym przewód pokarmowy, co wiąże się z występowaniem niedrożności jelit, 

a także obejmować płuca i układ sercowo-naczyniowy. Przyczyna DM nadal pozo-

staje nieznana, jednak wykazano, że czynniki genetyczne oraz infekcje mogą predy-

sponować do wystąpienia choroby. Co więcej, przyjmowanie niektórych leków przeciw-

zakaźnych, przeciwnowotworowych, statyn i niesteroidowych leków przeciwzapal-

nych może wywołać DM. Zapalenie to może pojawić się w dzieciństwie lub w wieku 

dorosłym, choć najczęściej dotyczy osób pomiędzy 40. a 50. rokiem życia [9, 36, 50-52].  

Charakterystyczne autoprzeciwciała to anty-Mi2, anty-Tif1-γ, anty-NXP2, anty-

MDA5 i anty-SAE. Niektóre z nich związane są z klasyczną postacią DM z zajęciem 

skóry i mięśni, niektóre z nowotworami lub śródmiąższową chorobą płuc [51, 53, 54]. 

W przebiegu DM występują także przeciwciała przeciwjądrowe i przeciwciała zwią-

zane z zapaleniem mięśni, lecz żadne z nich nie jest związane z nowotworami [9]. 

W badaniu przeprowadzonym przez Psomiadou i wsp. [51] u pacjentek z rakiem 

jajnika i DM/PM (PM – polymyositis, zapalenie wielomięśniowe) przeciwciała obecne 

były u 22,5% chorych.  
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Zachorowalność na nowotwory złośliwe u dorosłych z DM mieści się w przedziale 

6-60%, natomiast w dużych badaniach kohortowych częstość ta określana jest na 20-25%. 

Na raka jajnika choruje około 13,3-21,4% kobiet z DM, a pojawienie się nowotworu 

złośliwego może wystąpić zarówno przed, równocześnie oraz po rozpoznaniu DM [21, 

52]. Uważa się, że korelacja pomiędzy obecnością DM a występowaniem chorób 

nowotworowych może być wyższa u chorych w wieku 40 lat i starszych [50], co 

zostało potwierdzone przez Cherin i wps. [55], którzy wykazali, że całkowita 

zachorowalność na raka jajnika u pacjentek z DM wynosiła 13,3%, natomiast u kobiet 

w wieku powyżej 40 lat – 21,4%. Innymi nowotworami, którym towarzyszy DM są: 

rak piersi, płuca, trzustki, żołądka, okrężnicy lub odbytnicy. W przypadku PM 

najczęściej występują chłoniaki nieziarnicze [9, 50, 55].  

Arshad i wsp. [50] u pacjentki z brodawkowatym surowiczym rakiem jajnika 

o wysokim stopniu złośliwości po zabiegu operacyjnym zaobserwowali obrzęk, grudki 

Gottrona nad stawami śródręczno-paliczkowymi oraz wysypkę heliotropową na skórze 

oczodołowej, która następnie rozprzestrzeniła się na skórę szyi, twarzy, pleców i klatki 

piersiowej. Pacjentka miała także trudności z połykaniem. Początkowo przypuszczenia 

związane były z wystąpieniem reakcji na skutek alergii związanej z kontrastem. Stan 

kliniczny pacjentki w ciągu następnych kilku miesięcy znacznie się pogarszał, a chora 

miała problem z poruszaniem oraz proksymalną miopatię kończyn górnych i dolnych, 

a także niedrożność jelita cienkiego, co błędnie zinterpretowano jako powikłania 

chirurgiczne. W związku z tym postawienie prawidłowej diagnozy DM zostało opóźnione, 

doprowadzając do pogorszenia stanu klinicznego pacjentki. 

U pacjentów z DM zaleca się kontrole onkologiczne przez 3 lata od momentu 

rozpoznania choroby paranowotworowej. Wyjątkiem jest nowotwór jajnika, który może 

rozwinąć się nawet po 5 latach od stwierdzenia DM. Pacjentkom z DM i rakiem piersi 

lub jajnika zaleca się wykonanie badań genetycznych, szczególnie w kierunku mutacji 

BRCA 1/2. Pomocne może być oznaczenie stężenia CA 125 oraz badanie miednicy 

i przezpochwowe badanie ultrasonograficzne co 6-12 miesięcy przez 2-5 lat od mo-

mentu rozpoznania DM. Należy jednak pamiętać, że marker CA 125 nie jest czułym 

testem do badań przesiewowych raka jajnika. Leczenie DM powinno być skierowane 

przede wszystkim na nowotwór [50-52], jakkolwiek równie ważne jest leczenie 

immunosupresyjne [9].  

Piras i wsp. [56] analizowali przypadek pacjentki z osłabieniem mięśni proksymal-

nych, wysypką heliotropową i wysypką na lewej piersi. Stwierdzili u niej DM, a po 

wykonaniu tomografii komputerowej wykryli 3 guzki w lewej piersi. Biopsja wycinka 

potwierdziła rozpoznanie raka przewodowego [56]. 

W badaniu przeprowadzonym przez Psomiadou i wsp. [51] analizowano pacjentki 

z nowotworami jajnika, u których najczęściej występującym typem histologicznym był 

nabłonkowy nowotwór jajnika (EOC – epithelial ovarian cancer). Kliniczne roz-

poznanie DM lub PM poprzedzało wykrycie raka jajnika u 69,1% pacjentów, natomiast 

paranowotworowe DM po rozpoznaniu raka jajnika stwierdzono u 31% pacjentów [51]. 

Z badań przeprowadzonych przez Cheng i wsp. [52] wynika, że spośród grupy 

pacjentek z rakiem jajnika u 91,3% zdiagnozowano DM. U kobiet z rozpoznaniem DM 

po nowotworze lub równocześnie z rakiem jajnika obserwowany jest cięższy przebieg 

choroby niż u osób, u których rozpoznano DM przed OC [52].  



 

Neurologiczne zespoły paranowotworowe towarzyszące nowotworom ginekologicznym 
 

105 

 

2.6. Zespół Lamberta–Eatona  

Zespół Lamberta–Eatona (LEMS – Lambert–Eaton myasthenic syndrom) jest auto-

immunologicznym zaburzeniem złącza nerwowo-mięśniowego. Patologia ta jest spo-

wodowana wytwarzaniem przeciwciał anty-VGCC. Zablokowanie kanałów wapniowych 

znajdujących się w zakończeniach nerwów ruchowych i przywspółczulnych przez 

przeciwciała potencjałozależne doprowadza do niecałkowitego uwalniania acetylocholiny 

do szczeliny synaptycznej na złączu nerwowo-mięśniowym. Przeciwciała anty-VGCC 

typu P/Q występują u 80-90% pacjentów z LEMS [9]. U niektórych pacjentów mogą 

występować przeciwciała anty-VGCC bez klinicznych objawów miastenicznego 

osłabienia mięśni [8, 9]. Do przeciwciał towarzyszących LEMS należą także anty-Hu 

[9, 36]. 

Klinicznie LEMS charakteryzuje się dysfunkcją autonomiczną, nużliwością i osła-

bieniem mięśni kończyn dolnych, a wraz z upływem czasu również górnych, a także 

mięśni przykręgosłupowych. Cechą charakterystyczną jest przejściowe zmniejszenie 

dolegliwości po krótkotrwałym wysiłku, a także gorsze samopoczucie w godzinach 

porannych. Pojawia się suchość w jamie ustnej oraz całkowite zniesienie odruchów 

(arefleksja) [36, 57]. 

SCLC jest głównym nowotworem towarzyszącym LEMS, wykrywanym najczęściej 

w ciągu 2 lat od rozpoznania zespołu [9]. LEMS rozpoznawany jest również 

u pacjentek z nowotworem złośliwym jajnika i piersi [58].  

Rozpoznanie LEMS stawiane jest na podstawie testów serologicznych i badania 

elektrofizjologicznego. Od czasu wystąpienia objawów choroby wskazane jest wyko-

nywanie badań przesiewowych w kierunku nowotworu średnio co 3 do 6 miesięcy przez 

minimum 2 lata [58]. 

Chatterjee i wsp. [12] analizowali przypadek 50-letniej kobiety z LEMS. Pierw-

szymi objawami było osłabienie mięśni oraz ból w ramionach i barkach. Rozpoznanie 

paranowotworowego zespołu neurologicznego wyprzedziło u niej wykrycie raka jajnika. 

W badaniu przeprowadzonym przez Lennon i wsp. [59] u pacjentów z nowotworami 

przeciwciała przeciwko kanałom wapniowym typu P/Q i N były obecne u 5% 

pacjentek z rakiem jajnika. Fakuda i wsp. [60] wykazali, że przypadek LEMS z obec-

nością przeciwciał anty-VGCC typu Q u kobiety po mastektomii związany był z rakiem 

drobnokomórkowym szyjki macicy i rakiem piersi.  

2.7. Paranowotworowe zapalenie mózgu i rdzenia  

Paranowotworowe zapalenie mózgu i rdzenia (PEM – paraneoplastic encephalo-

myelitis) charakteryzuje się wielopoziomową dysfunkcją układu nerwowego z zajęciem 

różnych obszarów, takich jak hipokamp, dolny pień mózgu, rdzeń kręgowy, a także 

układ limbiczny lub mięśniówka jelita. Uszkodzenie komórek neuronalnych jest rezul-

tatem miąższowej inwazji limfocytów T cytotoksycznych [9, 36].  

U 75% chorych z PEM nowotworem podstawowym jest SCLC, a najczęstszymi 

zespołami klinicznymi są podostra neuropatia czuciowa, zapalenie układu limbicznego 

i ataksja móżdżkowa. Zaburzenia autonomicznego układu nerwowego (hipotensja 

ortostatyczna, zatrzymanie moczu, zaburzenia źrenic, impotencja, suchość w ustach) 

dotyczą 30% chorych. U większości pacjentów stwierdza się obecność przeciwciał 

anty-Hu, anty-CV2 lub anty-amfifizyny [9, 36, 62].  
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3. Podsumowanie 

Nowotwory ginekologiczne stanowią duże wyzwanie terapeutyczne, gdyż zazwy-

czaj wykrywa się je w późnym stadium zaawansowania. Opisane PNS stanowią grupę 

rzadkich objawów, ale mają znaczenie kliniczne, ponieważ często ujawniają się przed 

rozpoznaniem nowotworu, a ich wykrycie wiąże się z koniecznością długotrwałej 

obserwacji klinicznej. Oznaczenie przeciwciał onkoneuronalnych w surowicy jest 

przydatne w diagnostyce PNS, jednak ich obecność nie jest równoznaczna z rozpo-

znaniem PNS. Podstawę diagnostyki laboratoryjnej przeciwciał onkoneuronalnych 

stanowią metody immunologiczne. Oznaczenie niektórych przeciwciał może wiązać 

się z rozwojem danego typu nowotworu: w raku jajnika, sutka i endometrium potwier-

dzono obecność przeciwciał anty-Yo, w raku piersi – przeciwciał anty-Ri, w mięsakach 

macicy – anty-CV2, a w raku jajnika – przeciwciał anty-amfifizyna [61]. Rozpoznanie 

PNS może poprzedzać wystąpienie nowotworu nawet o kilka miesięcy, przyśpieszając 

proces diagnostyczny, co jest istotne dla wdrożenia szybkiego leczenia i zwiększenia 

jego skuteczności. 
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Neurologiczne zespoły paranowotworowe towarzyszące nowotworom 

ginekologicznym 

Streszczenie 

Neurologiczne zespoły paranowotworowe (PNS) są rzadką i heterogenną jednostką, której patogeneza nie 

została w pełni poznana. Kluczową rolę pełnią przeciwciała antyneuronalne lub onkoneuronalne, które to, 

po związaniu z antygenami obecnymi na powierzchni neuronów – z układu limbicznego, siatkówki, pnia 

mózgu, rdzenia kręgowego, móżdżku i zwojów korzenia grzbietowego – prowadzą do ich degeneracji, co 

manifestuje się w postaci objawów neurologicznych. U prawie 80% pacjentów wystąpienie PNS poprzedza 

wykrycie nowotworu o kilka miesięcy do nawet kilku lat.  

Objawowe zaburzenia paranowotworowe są rzadkie u chorych na nowotwory ginekologiczne, a częstość 

ich występowania wynosi około 1 na 1000 nowych przypadków. Wykrycie PNS może okazać się pomocne 

w diagnostyce nowotworów, ponieważ specyficzne przeciwciała często korelują z obecnością danego typu 

nowotworu. Przykładowo PNS związane z przeciwciałami anty-Yo, anty-Ri i anty-amfifizyna korelują 

z rozwojem raka jajnika, podczas gdy PNS z obecnością przeciwciał anty-NMDAR, z potworniakami. Guzy 

jajnika stanowią około 10% nowotworów związanych z PNS. Wśród PNS najczęściej kojarzonych z rakiem 

jajnika i piersi wymienia się podostre zwyrodnienie móżdżku, podostrą neuronopatię czuciową oraz zapa-

lenie skórno-mięśniowe. Wykrycie PNS może znacznie przyśpieszyć proces diagnostyczny choroby 

nowotworowej, co jest kluczowe dla wdrożenia szybkiego i skutecznego leczenia. 

Słowa kluczowe: neurologiczne zespoły paranowotworowe, przeciwciała onkoneuronalne, nowotwory 

ginekologiczne, rak jajnika 

Neurological paraneoplastic syndromes accompanying gynecological neoplasms 

Abstract 

Paraneoplastic neurological syndromes (PNS) are rare and heterogeneous diseases of not fullyunderstood 

pathogenesis. Key role play anti-neuronal or onconeuronal antibodies, which after binding to antigens on 

the surface of neurons – from limbic system, retina, brainstem, spinal cord, cerebellum and dorsal root 

ganglia – lead to their degeneration, which manifests in the form of neurological symptoms. In almost 80% 

of patients, the onset of PNS precedes the detection of cancer by several months to even several years. 

 Symptomatic paraneoplastic disorders are rare in patients with gynecologic malignancies, with an 

incidence of approximately 1 per 1000 new cases. Detection of PNS can be helpful in cancer diagnosis 

because specific antibodies often correlate with the presence of a particular type of cancer. For example, PNS 

associated with anti-Yo, anti-Ri, and anti-amphiphysin antibodies correlate with the development of ovarian 

cancer, while PNS with the presence of anti-NMDAR antibodies, with teratomas. Ovarian tumors account 

for approximately 10% of PNS-associated cancers. PNS most commonly associated with ovarian and breast 

cancer include subacute cerebellar degeneration, subacute sensory neuronopathy, and dermatomyositis. 

Detection of PNS can significantly accelerate the diagnostic process of cancer, which is crucial for the 

implementation of rapid and effective treatment. 

Keywords: neurological paraneoplastic syndromes, onconeuronal antibodies, gynecological malignancies, 

ovarian cancer 
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Magdalena Jurzak1 

Ocena wpływu genisteiny na ekspresję wybranych 

genów regulujących cykl komórkowy w obecności 

tamoksyfenu w prawidłowych fibroblastach 

wywodzących się ze skóry 

1. Wstęp 

Fitoestrogeny to niesteroidowe związki organiczne pochodzące z roślin i wyka-

zujące zdolność do wiązania z receptorami estrogenowymi (ER- i ER-), wynikającą 

z podobieństwa strukturalnego do endogennych estrogenów [1, 2]. Najlepiej poznanymi 

fitoestrogenami są izoflawony. Głównym przedstawicielem izoflawonów jest ge-

nisteina (4’,5,7-trihydroksyizoflawon lub 5,7-dihydroksy-3-(4-hydroksyfenylo)chro-

men-4-on) i daidzeina [3-7]. Bogatym źródłem izoflawonów są nasiona soi. Obecność 

pierścienia fenolowego i grupy hydroksylowe występujące w pozycji 4’ i 7, analo-

gicznie jak w cząsteczce 17 β-estradiolu, umożliwiają funkcjonowanie genisteiny jako 

antagonisty lub agonisty receptorów estrogenowych [1, 2, 5, 8]. W zależności od ro-

dzaju tkanki oraz typu receptora estrogenowego (ER- i/lub ER-) – genisteina może 

działać jako substancja o charakterze estrogennym bądź antyestrogennym. Kompleksy 

utworzone przez receptor estrogenowy ER-β wraz z genisteiną mogą pobudzać lub 

hamować ekspresję niektórych genów. Działanie to wynika m.in. ze zdolności wią-

zania się tych kompleksów z sekwencjami odpowiedzi na estrogeny (ERE) w DNA 

komórek [3, 8-10]. Estrogenne działanie fitoestrogenów związane jest z aktywacją 

receptorów estrogenowych, zwiększaniem siły wiązania kompleksu ligand-receptor do 

miejsca wiązania estrogenów ERE w DNA oraz ekspresją genów indukowaną estro-

genami. Antyestrogenne działanie tych związków może wynikać z blokowania recep-

torów estrogenowych, hamowania wiązania receptora do DNA oraz antagonistycznego 

wpływu na ekspresję receptorów estrogenowych, w stosunku do endogennych estro-

genów. Zarówno genisteina, jak i inne fitoestrogeny wykazują 7-30-krotnie wyższe 

powinowactwo do receptorów estrogenowych typu β niż do receptorów typu α [10, 11]. 

Genisteina wykazuje wielokierunkowe działanie biologiczne: przeciwutleniające, anty-

proliferacyjne, a także przeciwnowotworowe [5, 12]. Ze względu na wielokierunkowe 

działanie genisteina wykorzystywana jest jako składnik suplementów diety oraz kosme-

tyków. Genisteina – jako składnik suplementów diety – korzystnie wpływa nie tylko na 

objawy zespołu klimakterycznego, ale również skutecznie zapobiega późniejszym zmia-

nom wynikającym z niedoboru estrogenów. Fitoestrogeny redukują objawy związane 

z okresem menopauzalnym, takie jak niekorzystne objawy naczynioruchowe, zmiany 

nastroju, obniżenie gęstości mineralnej kości i rozwój osteoporozy [13].  
Izoflawony wykazują korzystny wpływ na układ krążenia, gdyż zapobiegają wystą-

pieniu miażdżycy i choroby wieńcowej serca. Dodatkowo zwiększają stopień elastycz-
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ności naczyń krwionośnych i zapobiegają wystąpieniu choroby zakrzepowej [2, 4, 8, 
14]. Genisteina przyczynia się do zwiększenia aktywności enzymów o działaniu anty-
oksydacyjnym, do których zalicza się dysmutazę ponadtlenkową, katalazę oraz reduktazę 
i peroksydazę glutationową. Ponadto genisteina chroni komórki przed peroksydacją 
lipidów oraz moduluje syntezę leukotrienów i prostaglandyn, biorących udział w procesie 
nowotworzenia. Genisteina wraz z innymi izoflawonami posiada także zdolność do 
wiązania kationów metali dwuwartościowych biorących udział w reakcjach utleniania 
[7, 8, 10]. Genisteina hamuje pobudzane promieniowaniem ultrafioletowym (UV) kas-
kady sygnalizacyjne poprzez hamowanie aktywności receptorów należących do rodziny 
receptorów naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR), hamowanie ścieżki sygnałowej 
kinaz białkowych MAPK, a także czynnika transkrypcyjnego AP-1. Genisteina posiada 
zdolność do obniżania aktywności SA-β-galaktozydazy w komórkach poddanych dzia-
łaniu promieni UV. Enzym ten jest biomarkerem komórek starzejących się. Dodat-
kowo obniża aktywność białka adaptorowego p66Shc biorącego udział w tworzeniu 
wolnych rodników w obrębie mitochondriów oraz zmniejsza aktywność czynnika 
transkrypcyjnego FKHRL1, który odpowiada za hamowanie transkrypcji niektórych 
genów, w tym genów: dysmutazy ponadtlenkowej i katalazy [10]. Genisteina wykazuje 
działanie przeciwzapalne – poprzez hamowanie syntezy tlenku azotu (NO). Wykazuje 
także działanie immunostymulujące – poprzez wzrost aktywności limfocytów. Aktywuje 
procesy humoralnej i niespecyficznej odporności, a także zwiększa aktywność immu-
nologiczną komórek. Przyczynia się do uwalniania cytokin, tj. IL-2 i IL-3, na skutek 
aktywacji proliferacji komórek śledzony [7, 8]. Jednym z głównych mechanizmów 
odgrywających istotną rolę w chemoprewencji jest hamowanie kinaz tyrozynowych 
(PTK). Genisteina stosowana w wysokich stężeniach hamuje aktywność kinaz tyrozy-
nowych odpowiedzialnych za stymulację proliferacji komórek zarówno prawidłowych, 
jak i transformowanych nowotworowo in vitro. Genisteina jest inhibitorem fosforylacji 
kinaz tyrozynowych, których nadmierną ekspresję stwierdza się w komórkach nowo-
tworowych. Kinazy tyrozynowe biorą udział w syntezie, modulacji oraz przekazy-
waniu sygnałów od receptora do jądra komórkowego, co prowadzi do ekspresji okre-
ślonych genów [8, 9, 15, 16]. Genisteina hamuje proces angiogenezy, spowalniając 
tempo rozwoju śródbłonka naczyń krwionośnych poprzez obniżenie poziomu naczy-
niowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu (VEGF) oraz ekspresji mRNA metalopro-
teinaz macierzy pozakomórkowej (MMP) [2, 8, 17, 18]. Genisteina zdolna jest do akty-
wacji apoptozy, stymulując wzrost ekspresji polimerazy poli-ADP-rybozy (PARP) 
oraz białek proapoptotycznych: BAX i BAD oraz jednocześnie hamując ekspresję białek 
antyapoptotycznych BCL-xL, BCL-2, XIAP, cIAP oraz surwiwiny. Ponadto genisteina 
hamuje proliferację komórek nowotworowych oraz blokuje enzymy replikacyjne, co 
może hamować transformację nowotworową [8]. Genisteina wykazuje działanie anty-
proliferacyjne i antynowotworowe, dzięki zdolności do hamowania cyklu komórkowego 
na etapie przejścia fazy G2 w fazę M lub G0 w G1. Zatrzymanie cyklu komórkowego 
prowadzi do spadku aktywności polimerazy II DNA, helikaz oraz topoizomeraz I i II, 
zmniejszenia ekspresji cyklin CDK-1, D1, B1, przy jednoczesnej aktywacji i wzroście 
ilości P21WAF1, P53, P16INK4a, P27KIPI [2, 5, 16]. Genisteina jest skutecznym inhi-
bitorem topoizomerazy I i II DNA, a także helikaz, co może prowadzić do hamowania 
procesów replikacji i transkrypcji, a w konsekwencji do hamowania proliferacji i wzrostu 
komórek nowotworowych [8, 19]. Genisteina wykazuje działanie hamujące na aktyw-
ność cyklin CDK, odpowiedzialnych za regulację przebiegu cyklu komórkowego. 
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Substancja ta może również stymulować transkrypcję białka p21, odpowiedzialnego za 
hamowanie aktywności kinaz CDK-2 oraz CDK-4. Transkrypcja białka p21 może odby-
wać się przy udziale białka p53, które należy do aktywatorów transkrypcji genu biorą-
cego udział w syntezie białka p21. Przyczynia się to do spowolnienia progresji komórek 
nowotworowych [20]. 

Tamoksyfen, selektywny modulator receptorów estrogenowych SERM (ang. selective 
estrogen receptor modulators) jest lekiem hormonalnym wykorzystywanym w uzupeł-
niającym leczeniu hormonalnym raka sutka [21-24]. Substancje z grupy SERM dzia-
łają poprzez receptory estrogenowe na narządy docelowe. Efekt działania tamoksyfenu 
polega na blokowaniu wiązania estrogenów z receptorami jądrowymi oraz hamowaniu 
transkrypcji niektórych genów, co w konsekwencji prowadzi do obniżenia stężenia 
mitogenów w komórce [21, 22]. W efekcie może prowadzić to do zahamowania cyklu 
komórkowego w fazie G1 i śmierci komórki [25]. Taki sposób działania substancji 
skutecznie obniża proliferację komórek nowotworowych [21-24]. Tamoksyfen wy-
kazuje również działanie agonistyczne względem receptorów estrogenowych, co jest 
wykorzystywane w zmniejszaniu demineralizacji kości. Ponadto lek ten obniża stę-
żenie lipidów w surowicy oraz wykazuje aktywność cytostatyczną [21]. W przypadku 
klasycznej drogi transmisji sygnału (poprzez receptory estrogenowe) za pomocą 
regionów ERE, tamoksyfen hamuje transkrypcję działając przez receptory estrogenowe 
β. Może funkcjonować również jako agonista, działając poprzez receptory estroge-
nowe α. Wiązanie liganda z receptorem powoduje zmianę jego konformacji, która po-
zwala na dimeryzację oraz ułatwia oddziaływanie z genami docelowymi [16, 26, 27]. 
Efekt działania SERM zależy od aktywności kofaktorów (korepresorów i koaktywa-
torów) w komórkach docelowych [26]. W nieklasycznej drodze transmisji sygnału 
tamoksyfen i estrogeny, wiążąc się z receptorem estrogenowym α, stymulują trans-
krypcję za pośrednictwem czynnika transkrypcyjnego AP-1 (Fos, Jun). Natomiast po 
związaniu z receptorem estrogenowym β – tamoksyfen wykazuje działanie agonistyczne, 
a estrogeny antagonistyczne [16]. Działanie tamoksyfenu może być również efektywne 
w przypadku komórek niewykazujących ekspresji receptorów estrogenowych. Mecha-
nizm działania tamoksyfenu na komórki nieposiadające receptorów estrogenowych jest 
związany z hamowaniem aktywności kinazy białkowej C oraz aktywacją transformu-
jącego czynnika wzrostu typu β (TGF-β). Opisane procesy zachodzą niezależnie od 
wiązania tamoksyfenu z receptorami estrogenowymi [16, 28].  

Wiele badań eksperymentalnych skupia się na zastosowaniu genisteiny i/lub tamo-
ksyfenu jako skutecznych substancji stosowanych w leczeniu nowotworów, w tym 
także nowotworów sutka. Jednakże istnieje stosunkowo niewiele danych publikowa-
nych dotyczących wpływu tamoksyfenu i genisteiny na komórki prawidłowe.  

Celem pracy była ocena wpływu genisteiny na ekspresję wybranych genów regu-
lujących cykl komórkowy (P53, P21, BAX, BCL-2) w obecności tamoksyfenu, selek-
tywnego modulatora receptorów estrogenowych w prawidłowych fibroblastach wywo-
dzących się ze skóry.  

2. Materiały i metody  

W badaniach wykorzystano linię komórkową prawidłowych fibroblastów wywo-
dzących się ze skóry osoby dorosłej NHDF-Ad (ang. Normal Human Dermal Fibro-
blasts-Adult); (nr kat. CC-2511, Lonza, Walkersville, Inc., USA). Hodowlę prawidłowych 
fibroblastów wywodzących się ze skóry osoby dorosłej prowadzono z zastosowaniem 
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modyfikowanego medium hodowlanego Eagla DMEM (ang. Dulbecco’s Modified 
Eagle’s Medium); (nr kat. 30-2002, ATCC, Manassas, VA, USA), wzbogaconego 
w 10% bydlęcej surowicy płodowej (nr kat. 30-2020, ATCC, Manassas, VA, USA)  
i w 1% stabilizowanego roztworu penicyliny i streptomycyny (10000 IU/ml penicyliny 
i 10000 μg/ml streptomycyny); (nr kat. 30-2300 ATCC, VA, USA). Komórki hodo-
wano w temperaturze 37oC i 5% CO2. Po osiągnięciu konfluencji komórki poddawano 
standardowemu pasażowaniu przy wykorzystaniu trypsyny z dodatkiem EDTA. 
W eksperymencie wykorzystano komórki z pasaży 5-8.  

Do przeprowadzenia badań wykorzystano genisteinę pozyskaną z nasion soi zwy-

czajnej (ang. Glycine max); (nr kat. G6776, Sigma-Aldrich, St.Louis, USA) oraz tamo-

ksyfen (nr kat. T5648, Sigma-Aldrich, St.Louis, USA). Do badań wykorzystano 10 mM 

roztwór wyjściowy genisteiny oraz 10 mM roztwór wyjściowy tamoksyfenu w dimetylo-

sulfotlenku (DMSO). Następnie z roztworów wyjściowych sporządzono 5 μM i 50 μM 

roztwór genisteiny (G), 5 μM i 10 μM roztwór tamoksyfenu (T) oraz kombinacje stężeń 

genisteiny genisteiny [5 μM] i tamoksyfenu [5 μM], genisteiny [50 μM] i tamoksyfenu 

[5 μM], genisteiny [5 μM] i tamoksyfenu [10 μM] oraz genisteiny [50 μM] i tamo-

ksyfenu [10 μM] w pożywce hodowlanej zawierającej 1% antybiotyków, bez dodatku 

bydlęcej surowicy płodowej. Przygotowane roztwory genisteiny (G) i tamoksyfenu (T) 

dodano do naczyń hodowlanych zawierających prawidłowe ludzkie fibroblasty wywo-

dzące się ze skóry (linia NHDF). Medium hodowlane w próbie kontrolnej zawierało 

1% roztwór antybiotyków bez zawartości bydlęcej surowicy płodowej. 

Analizę żywotności komórek poddanych działaniu genisteiny i tamoksyfenu prowa-

dzono z zastosowaniem testu WST-1 (nr kat. 11 644 807 001, Roche Diagnostics GmbH, 

Mannheim, Germany). W celu oceny żywotności prawidłowych fibroblastów podda-

nych działaniu genisteiny i/lub tamoksyfenu komórki wysiewano na płytkę 96-dołkową 

w gęstości 5 x 103 komórek/dołek hodowlany w medium hodowlanym zwierającym 

surowicę i antybiotyki (89% DMEM, 10% bydlęcej surowicy płodowej, 1% antybio-

tyków). Po upływie 24 godzin, po mikroskopowej ocenie adhezji komórek zużytą po-

żywkę usuwano. Następnie do naczyń hodowlanych wprowadzono medium zawierające 

genisteinę, tamoksyfen oraz kombinacje stężeń genisteiny i tamoksyfenu z dodatkiem 

1% antybiotyków (bez bydlęcej surowicy płodowej). Komórki poddano inkubacji 

z badanymi substancjami przez 72 godziny w standardowych warunkach hodowlanych 

(37°C, 5% CO2). Po upływie 72 godzin medium hodowlane wymieniono na świeże 

i przeprowadzono analizę żywotności. Test WST-1 wykonano zgodnie z protokołem 

producenta. Pomiar absorbancji (λ = 440 nm) przeprowadzono przy wykorzystaniu 

czytnika mikropłytek UVM340 (Biogenet). 

Komórki niepoddawane działaniu genisteiny i/lub tamoksyfenu oraz kombinacji 

stężeń genisteiny i tamoksyfenu stanowiły kontrolę. Żywotność fibroblastów poddawanych 

działaniu genisteiny i/lub tamoksyfenu oraz kombinacji stężeń genisteiny i tamoksy-

fenu odnoszono do komórek kontrolnych, dla których przyjęto żywotność 100%.  
Proliferację fibroblastów poddanych działaniu genisteiny i/lub tamoksyfenu prowa-

dzono z zastosowaniem testu CyQUANT® NF Cell Proliferation Assay Kit (nr kat. 
C35006, Invitrogen™, Paisley, UK). Test opiera się na pomiarze zawartości komór-
kowego DNA związanego z barwnikiem fluorescencyjnym. Zwartość DNA jest pro-
porcjonalna do liczby komórek. Stopień proliferacji jest wyznaczany przez porównanie 
ilości komórek poddanych działaniu określonych substancji oraz ilości komórek 
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w próbie kontrolnej. W celu wykonania testu CyQUANT® NF dla komórek adherent-
nych – fibroblastów prawidłowych – komórki wysiewano na płytkę 96-dołkową 
(gęstość komórek: 5000 komórek/dołek hodowlany) i inkubowano przez 24 godziny 
(w celu uzyskania adhezji komórek) przed kontynuacją doświadczenia. Po 24 godzinach, 
medium wymieniano na medium zawierające genisteinę lub tamoksyfen oraz kombi-
nacje stężeń genisteiny i tamoksyfenu z dodatkiem 1% antybiotyków (bez surowicy). 
Komórki poddano inkubacji z badanymi substancjami przez 72 godziny w standardo-
wych warunkach hodowlanych (37°C, 5% CO2). Po upływnie 72 godzin inkubacji 
usunięto medium hodowlane zawierające badane substancje i poddano standardowej 
procedurze zgodnie z protokołem producenta. Pomiaru fluorescencji dokonano z zasto-
sowaniem czytnika fluorescencyjnego dla mikropłytek (Tecan i-control, 1.6.19.2): 
wzbudzenie fluorescencji – 485 nm, odczyt emisji promieniowania – 530 nm. Pomiary 
emisji fluorescencji przeprowadzono w temperaturze pokojowej (około 22°C). Proli-
ferację fibroblastów poddawanych działaniu genisteiny i/lub tamoksyfenu oraz kombi-
nacji stężeń genisteiny i tamoksyfenu odnoszono do komórek kontrolnych, dla których 
przyjęto proliferację 100%. 

Aktywność transkrypcyjną badanych genów oceniano w ekstraktach RNA z pra-
widłowych ludzkich fibroblastów linii komórkowej NHDF poddawanych działaniu 
genisteiny lub tamoksyfenu oraz kombinacjami stężeń genisteiny i tamoksyfenu. Eks-
trakcję całkowitego RNA wykonano z zastosowaniem zestawu Quick-RNA™ MiniPrep 
(nr kat. R1055, Zymo Research Corp., Irvine, CA, USA). Analizę ilościową całkowi-
tego RNA wyekstrahowanego z komórek prowadzono metodą spektrofotometryczną. 

Ilościową detekcję mRNA badanych genów (ER- i ER-, P53, P21, BAX, BCL-2 
oraz genu metabolizmu podstawowego β-aktyny) prowadzono techniką RT-PCR 
w czasie rzeczywistym z użyciem fluorochromu SYBR Green (SensiFAST™ SYBR® 
No-ROX One-Step Kit, BIOLINE). Specyficzność powstałych produktów amplifikacji 
oceniano przez analizę krzywych meltingu (topnienia) powstałych produktów amplifi-
kacji. Do ilościowej oceny ekspresji badanych genów wykorzystano sekwencje primerów 
przedstawione w tabeli 1.  

Tabela 1. Sekwencje primerów wykorzystywanych do reakcji RT-QPCR 

Detekcja 
mRNA 

Nazwa Sekwencja primera 
Wielkość 

amplimeru 
w parach zasad (pz) 

P53 
P53F 5’-TAACAGTTCCTGCATGGGCGGC-3’ 

121 
P53R 5’- AGGACAGGCACAAACACGCACC - 3’ 

P21 
P21F 5’-CACTCCAAACGCCGGCTGATCTTC -3’ 

101 
P21R 5’-TGTAGAGCGGGCCTTTGAGGCCCTC-3’ 

BAX 
BAX F 5’- CCTGTGCACCAAGGTGCCGGAACT - 3’ 

99 
BAX R 5’- CCACCCTGGTCTTGGATCCAGCCC - 3’ 

BCL-2 
BCL-2F 5’- TTGTGGCCTTCTTTGAGTTCGGTG - 3’ 

114 
BCL-2R 5’ - GGTGCCGGTTCAGGTACTCAGTCA -3’ 

ER-α 
ER-αF 5’-ACCATGACCCTCCACACCAAAGCATC-3’ 

159 
ER-αR 5’-GTAGTTGTACACGGCGGGCTTGCT-3’ 

ER-β 
ER-βF 5’-ATGTACCCTCTGGTCACAGCGACC-3’ 

252 
ER-βR 5’-CTCCAGCAGCAGGTCATACACTGGGA-3’ 

Β-aktyna 
Β-aktynaF 5’-TCACCCACACTGTGCCCATCTACGA-3’ 

295 
Β-aktynaR 5’-CAGCGGAACCGCTCATTGCCAATGG-3’ 

Źródło: opracowanie własne. 
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Jednostopniową reakcję RT-QPCR prowadzono w następujących warunkach ter-
micznych: odwrotna transkrypcja 45oC przez 10 minut, aktywacja polimerazy 95oC 
przez 2 minuty oraz 40 trójetapowych cykli PCR: 95oC przez 5 sekund, 60oC przez 
10 sekund, 72oC przez 5 sekund. Ilościowa ocena ekspresji badanych genów została 
wyliczona na podstawie krzywej wzorcowej wyznaczonej dla komercyjnie dostępnych 
wzorców β-aktyny. Wzorce β-aktyny (0,6 ng/μl, 1,2 ng/μl, 3,0 ng/μl, 6,0 ng/μl oraz 
12,0 ng/μl) zostały zakupione w firmie Applied Biosystems (TaqMan® DNA Template 
Reagents Kit; PE Applied Biosystems, Inc., Foster, CA, USA). Na 1 nanogram DNA 
przypadają 333 ekwiwalenty genomu. Wyniki otrzymane podczas amplifikacji wzorców 
β-aktyny stanowiły podstawę do wykreślenia krzywej wzorcowej. Krzywa wzorcowa 
posłużyła do automatycznego wyznaczenia ilości cząsteczek cDNA i mRNA badanych 
genów w analizowanych próbkach. Otrzymane wyniki zostały przeliczone na 1 μg 
całkowitego RNA. 

Ekspresję badanych genów przedstawiono jako wartości ekspresji względnej w odnie-
sieniu do poziomu ekspresji danego genu w komórkach kontrolnych (niepoddanych 
działaniu genisteiny lub tamoksyfenu oraz kombinacji genisteiny i tamoksyfenu).  

Analizę statystyczną wykonano z zastosowaniem programu Statistica PL 13.1. 
Zmiany żywotności/proliferacji oraz ekspresji mRNA badanych genów pomiędzy pra-
widłowymi fibroblastami linii komórkowej NHDF poddanymi działaniu genisteiny, 
tamoksyfenu, a także kombinacjami stężeń genisteiny i tamoksyfenu, a próbą kontrolną, 
którą stanowiły komórki niepoddawane działaniu badanych substancji, analizowano 
z zastosowaniem testu t-Studenta dla prób niezależnych. Uzyskane dane o wartości 
prawdopodobieństwa (p) poniżej 0,05 (p < 0,05) uznano za istotne statystycznie.  

3. Wyniki  

Wpływ genisteiny i/lub tamoksyfenu na żywotność komórek badano z zastosowa-
niem testu WST-1. Otrzymane wyniki absorbancji w poszczególnych grupach badanych 
charakteryzowały się rozkładem normalnym. Wpływ genisteiny i/lub tamoksyfenu na 
żywotność komórek analizowano względem komórek kontrolnych niepoddanych dzia-
łaniu badanych substancji, z zastosowaniem testu t-Studenta dla prób niezależnych. 
Żywotność komórek poddanych działaniu badanych substancji przedstawiono w od-
niesieniu do komórek kontrolnych, dla których przyjęto żywotność 100% (rys. 1). 

Przeprowadzone badania wykazały wzrost żywotności komórek poddanych dzia-
łaniu genisteiny w stężeniu 5 μM w porównaniu do komórek kontrolnych, jednakże 
wzrost ten nie jest istotny statystycznie (p > 0,05). Wykazano, iż genisteina w stężeniu 
50 μM powoduje istotny statystycznie wzrost żywotności komórek w porównaniu do 
kontroli (p = 0,0091). 

Badania wykazały zmniejszenie żywotności komórek poddanych działaniu tamo-
ksyfenu w stężeniu 5 μM w porównaniu do komórek kontrolnych, choć spadek ten nie 
jest istotny statystycznie (p > 0,05). Tamoksyfen w stężeniu 10 μM istotnie staty-
stycznie (p = 0,0014) zmniejsza żywotność fibroblastów prawidłowych względem 
komórek kontrolnych.  

Wykazano także istotny statystycznie spadek żywotności komórek poddanych dzia-
łaniu tamoksyfenu w stężeniu 5 μM i genisteiny w stężeniu 5 μM (G5/T5, p = 0,0329) 
w stosunku do kontroli. Natomiast genisteina w stężeniu 50 μM i tamoksyfen w stężeniu 
10 μM (G50/T10) spowodowały istotny statystycznie wzrost żywotności komórek 
w porównaniu do komórek kontrolnych (p = 0,0122). Przedstawia to rysunek 1. 
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Rysunek 1. Żywotność (test Wst-1)/proliferacja (test Cy-Quant) fibroblastów prawidłowych linii NHDF 

poddanych przez 72 godziny działaniu genisteiny w stężeniach 5 μM i 50 μM [G5, G50], tamoksyfenu 

w stężeniach 5 μM i 10 μM [T5, T10] oraz kombinacjach stężeń: genisteiny 5 μM i tamoksyfenu 5 μM 

[G5/T5], genisteiny 50 μM i tamoksyfenu 5 μM [G50/T5], genisteiny 5 μM i tamoksyfenu 10 μM [G5/T10] 

oraz genisteiny 50 μM i tamoksyfenu 10 μM [G50/T10]. Żywotność/proliferację fibroblastów poddawanych 

działaniu genisteiny i/lub tamoksyfenu odnoszono do komórek kontrolnych, dla których przyjęto 100% 

żywotność/proliferację. Gwiazdkami (*) zaznaczono istotne statystycznie różnice pomiędzy komórkami 

kontrolnymi a komórkami poddawanymi działaniu badanych substancji (p < 0,05).  

Źródło: opracowanie własne 

Proliferację komórek poddanych działaniu genisteiny i/lub tamoksyfenu badano 

z zastosowaniem testu CyQUANT® NF. Otrzymane wyniki emisji fluorescencji w po-

szczególnych grupach badanych charakteryzowały się rozkładem normalnym. Wpływ 

genisteiny i/lub tamoksyfenu na proliferację komórek analizowano względem komórek 

kontrolnych niepoddanych działaniu badanych substancji, z zastosowaniem testu  

t-Studenta dla prób niezależnych. Proliferację komórek poddanych działaniu badanych 

substancji przedstawiono w odniesieniu do komórek kontrolnych, dla których przyjęto 

proliferację 100% (rys. 1). 

Przeprowadzone badania wykazały, że genisteina w stężeniu 5 μM istotnie 

statystycznie hamuje proliferację komórek w porównaniu do komórek kontrolnych 

(p = 0,0021). Genisteina w stężeniu 50 μM nie wpływa na proliferację komórek w sto-

sunku do komórek kontrolnych (p > 0,05). Analiza statystyczna wyników nie wykazała 

także istotnego statystycznie wpływu tamoksyfenu w stężeniach 5 μM i 10 μM na pro-

liferację komórek (p > 0,05). Wykazano ograniczenie proliferacji komórek poddawanych 

działaniu genisteiny w stężeniu 5 μM i tamoksyfenu w stężeniu 10 μM (p = 0,0009). 

Genisteina w stężeniu 50 μM i tamoksyfen w stężeniu 10 μM nie wpływały na 

proliferację komórek w porównaniu z fibroblastami kontrolnymi (p > 0,05) (rys. 1).  
Ilościową detekcję mRNA ER-α, ER-β, P53, P21, BAX, BCL-2 oraz genu meta-

bolizmu podstawowego β-aktyny prowadzono techniką RT-PCR w czasie rzeczywistym. 
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Aktywność transkrypcyjną badanych genów oceniano w ekstraktach RNA z prawidłowych 

ludzkich fibroblastów linii komórkowej NHDF poddawanych działaniu genisteiny lub 

tamoksyfenu oraz kombinacjom stężeń genisteiny i tamoksyfenu. Ekspresję badanych 

genów przedstawiono jako wartości ekspresji względnej w odniesieniu do poziomu 

ekspresji danego genu w komórkach kontrolnych (niepoddanych działaniu genisteiny 

lub tamoksyfenu oraz kombinacji stężeń genisteiny i tamoksyfenu). 

Każda z badanych prób wykazywała ekspresję genu metabolizmu podstawowego  

β-aktyny (rys. 2). Ekspresja mRNA β-aktyny ulega zmianie w zależności od stężenia 

zastosowanych substancji, zatem nie może posłużyć do normalizacji ekspresji bada-

nych genów. W związku z tym ekspresję badanych genów przedstawiono jako wartości 

ekspresji względnej w odniesieniu do poziomu ekspresji danego genu w komórkach 

kontrolnych (niepoddanych działaniu genisteiny lub tamoksyfenu oraz kombinacji 

stężeń genisteiny i tamoksyfenu). 

 

Rysunek 2. Wykres słupkowy przedstawiający ekspresję genu metabolizmu podstawowego β-aktyny w  ko-

mórkach linii NHDF poddanych przez 72 godziny działaniu: genisteiny w stężeniach 5 μM i 50 μM [G5, 

G50], tamoksyfenu w stężeniach 5 μM i 10 μM [T5, T10] oraz kombinacjami: genisteiny 5 μM i tamoksyfenu 

5 μM [G5/T5], genisteiny 50 μM i tamoksyfenu 5 μM [G50/T5], genisteiny 5 μM i tamo-ksyfenu 10 μM 

[G5/T10] oraz genisteiny 50 μM i tamoksyfenu 10 μM [G50/T10]. Ekspresję β-aktyny w fibroblastach 

poddawanych działaniu genisteiny i/lub tamoksyfenu odnoszono do komórek kontrolnych, dla których 

przyjęto: 1 – poziom ekspresji w komórkach kontrolnych, zmiany w ekspresji: > 1 wzrost ekspresji względem 

kontroli. Gwiazdkami (*) zaznaczono istotne statystycznie różnice pomiędzy komórkami kontrolnymi 

a komórkami poddawanymi działaniu badanych substancji (p < 0,05). Źródło: opracowanie własne 

Wykazano, że genisteina w stężeniu 5 μM stymuluje wzrost ekspresji genu β-aktyny, 

choć wzrost ten nie jest istotny statystycznie (p > 0,05). Genisteina w stężeniu 50 μM 

nie wpływa na ekspresję genu β-aktyny (p > 0,05). Tamoksyfen w stężeniu 5 μM sty-

muluje ekspresję genu β-aktyny (p = 0,0208). Tamoksyfen w stężeniu 10 μM stymu-

luje ekspresję genu β-aktyny, jednakże nie jest to istotny statystycznie wzrost ekspresji 

analizowanego genu (p > 0,05). Wykazano wzrost ekspresji genu β-aktyny w fibro-

blastach poddawanych działaniu genisteiny w stężeniu 5 μM i tamoksyfenu w stężeniu 
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5 μM (p = 0,0384) oraz znamiennie statystycznie zmniejszenie ekspresji genu β-aktyny 

w fibroblastach poddawanych działaniu genisteiny w stężeniu 50 μM i tamoksyfenu 

w stężeniu 10 μM (p = 0,0083). Obrazuje to rysunek 2. 

 
Rysunek 3. Wykres słupkowy przedstawiający ekspresję genów ER-α i ER-β w komórkach linii NHDF 

poddanych przez 72 godziny działaniu: genisteiny w stężeniach 5 μM i 50 μM [G5, G50], tamoksyfenu 

w stężeniach 5μM i 10 μM [T5, T10] oraz kombinacjami: genisteiny 5 μM i tamoksyfenu 5 μM [G5/T5], 

genisteiny 50 μM i tamoksyfenu 5 μM [G50/T5], genisteiny 5 μM i tamoksyfenu 10 μM [G5/T10] oraz 

genisteiny 50 μM i tamoksyfenu 10 μM [G50/T10]. Ekspresję badanych genów w fibroblastach poddawanych 

działaniu genisteiny i/lub tamoksyfenu odnoszono do komórek kontrolnych, dla których przyjęto: 1 – poziom 

ekspresji w komórkach kontrolnych, zmiany w ekspresji: > 1 wzrost ekspresji względem kontroli. 

Gwiazdkami (*) zaznaczono istotne statystycznie różnice pomiędzy komórkami kontrolnymi a komórkami 

poddawanymi działaniu badanych substancji (p < 0,05). Źródło: opracowanie własne 

Ekspresja względna genu ER-α w fibroblastach prawidłowych linii komórkowej 

NHDF nieznacznie wzrasta pod wpływem genisteiny w stężeniach 5 μM oraz 50 μM 

i tamoksyfenu w stężeniach 5 μM oraz 10 μM, jednakże nie są to wzrosty istotne 

statystycznie (p > 0,05). Wykazano istotny statystycznie wzrost ekspresji genu ER-α 

w fibroblastach prawidłowych poddawanych działaniu: genisteiny w stężeniu 5 μM 

i tamoksyfenu w stężeniu 5 μM (p = 0,00008) oraz genisteiny w stężeniu 5 μM i tamo-

ksyfenu w stężeniu 10 μM (p = 0,032218). Przedstawia to rysunek 3.  

Analiza statystyczna wyników wykazała, że genisteina w stężeniach 5 μM i 50 μM 

oraz tamoksyfen w stężeniach 5 μM i 10 μM stymulują ekspresję genu ER-β w fibro-

blastach prawidłowych linii komórkowej NHDF, a wzrosty ekspresji genu ER-β pod 

wpływem badanych substancji są istotne statystycznie (p < 0,05). Wykazano także zna-

czący, istotny statystycznie wzrost ekspresji genu ER-β w komórkach linii NHDF 

poddanych działaniu: genisteiny 5 μM i tamoksyfenu 5 μM, genisteiny 50 μM 

i tamoksyfenu 5 μM, genisteiny 5 μM i tamoksyfenu 10 μM oraz genisteiny 50 μM 

i tamoksyfenu 10 μM (we wszystkich przypadkach p < 0,05) (rys. 3).  
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Analiza statystyczna wyników wykazała, że genisteina w stężeniu 5 μM istotnie 

statystycznie aktywuje ekspresję genu P53 (p = 0,022). Wykazano także istotny staty-

stycznie wzrost ekspresji genu P53 w komórkach linii NHDF poddawanych działaniu 

genisteiny w stężeniu 5 μM i tamoksyfenu w stężeniu 5 μM (G5/T5, p = 0,0045).  

Genisteina w stężeniu 50 μM, podobnie jak tamoksyfen w stężeniach 5 μM i 10 μM 

nie wpływają na ekspresję genu P53 w fibroblastach prawidłowych linii komórkowej 

NHDF (p > 0,05), choć wyniki wskazują na nieznaczny wzrost ekspresji genu P53. Po-

dobny nieznaczny wzrost ekspresji genu P53, choć nieistotny statystycznie, obserwo-

wany jest w komórkach poddanych działaniu genisteiny w stężeniu 50 μM i tamoksy-

fenu w stężeniu 5 μM (G50/T5), genisteiny w stężeniu 5 μM i tamoksyfenu w stężeniu 

10 μM (G5/T10) oraz genisteiny w stężeniu 50 μM i tamoksyfenu w stężeniu 10 μM 

(G50/T10). We wszystkich przypadkach p > 0,05). Ekspresję genów P53 i P21 

przedstawia rysunek 4. 

 
Rysunek 4. Wykres słupkowy przedstawiający ekspresję genów P53 i P21 w komórkach linii NHDF 

poddanych przez 72 godziny działaniu: genisteiny w stężeniach 5 μM i 50 μM [G5, G50], tamoksyfenu w 

stężeniach 5 μM i 10 μM [T5, T10] oraz działaniu kombinacji: genisteiny 5 μM i tamoksyfenu 5 μM [G5/T5], 

genisteiny 50 μM i tamoksyfenu 5 μM [G50/T5], genisteiny 5 μM i tamoksyfenu 10 μM [G5/T10] oraz 

genisteiny 50 μM i tamoksyfenu 10 μM [G50/T10]. Ekspresję badanych genów w fibroblastach poddawanych 

działaniu genisteiny i/lub tamoksyfenu odnoszono do komórek kontr-olnych, dla których przyjęto: 1 – poziom 

ekspresji w komórkach kontrolnych, zmiany w ekspresji: > 1 wzrost ekspresji względem kontroli. 

Gwiazdkami (*) zaznaczono istotne statystycznie różnice pomiędzy komórkami kontrolnymi a komórkami 

poddawanymi działaniu badanych substancji (p < 0,05). Źródło: pracowanie własne 

Analiza statystyczna wyników wykazała, że genisteina w stężeniu 50 μM istotnie 

statystycznie aktywuje ekspresję genu P21 (p = 0,0413). Wykazano także znaczący, 

istotny statystycznie wzrost ekspresji genu P21 w komórkach linii NHDF poddawa-

nych działaniu genisteiny w stężeniu 50 μM i tamoksyfenu w stężeniu 5 μM (G50/T5, 

p = 0,0357) oraz genisteiny w stężeniu 50 μM i tamoksyfenem w stężeniu 10 μM 

(G50/T10, p = 0,0013). 
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Genisteina w stężeniach 5 μM, podobnie jak tamoksyfen w stężeniach 5 μM i 10 μM 

nie wpływają na ekspresję genu P21 w fibroblastach prawidłowych linii komórkowej 

NHDF (p > 0,05), choć wyniki wskazują na nieznaczny wzrost ekspresji analizowanego 

genu. Podobny nieznaczny wzrost ekspresji genu P21, choć nieistotny statystycznie, 

obserwowany jest w komórkach poddanych działaniu genisteiny w stężeniu 5 μM 

i tamoksyfenu w stężeniu 5 μM (G5/T5) oraz genisteiny w stężeniu 5 μM i tamoksyfenu 

w stężeniu10 μM (G5/T10, p > 0,05). Przedstawia to rysunek 4.  

 

Rysunek 5. Wykres słupkowy przedstawiający ekspresję genów BAX i BCL-2 w komórkach linii NHDF 

poddanych przez 72 godziny działaniu: genisteiny w stężeniach 5 μM i 50 μM [G5, G50], 

tamoksyfenu w stężeniach 5 μM i 10 μM [T5, T10] oraz działaniu kombinacji: genisteiny 5 μM 

i tamoksyfenu 5 μM [G5/T5], genisteiny 50 μM i tamoksyfenu 5 μM [G50/T5], genisteiny 5 μM i tamoksyfenu 

10 μM [G5/T10] oraz genisteiny 50 μM i tamoksyfenu 10 μM [G50/T10]. Ekspresję badanych genów 

w fibroblastach poddawanych działaniu genisteiny i/lub tamoksyfenu odnoszono do komórek kontrolnych, 

dla których przyjęto: 1 – poziom ekspresji w komórkach kontrolnych, zmiany w ekspresji: > 1 wzrost 

ekspresji względem kontroli. Gwiazdkami (*) zaznaczono istotne statystycznie różnice pomiędzy komórkami 

kontrolnymi a komórkami poddawanymi działaniu badanych substancji (p < 0,05). Źródło: pracowanie własne 

Analiza statystyczna wyników wykazała, że genisteina w stężeniu 5 μM i tamo-

ksyfen w stężeniu 5 μM (G5/T5) istotnie statystycznie aktywują ekspresję genu BAX 

(p = 0,0271). Genisteina w stężeniu 5 μM oraz 50 μM, podobnie jak tamoksyfen 

w stężeniach 5 μM oraz 10 μM nie wpływają na ekspresję genu BAX w fibroblastach 

prawidłowych linii komórkowej NHDF (p > 0,05). Wzrost ekspresji genu BAX, choć 

nieistotny statystycznie, obserwowany jest w komórkach poddanych działaniu: geni-

steiny w stężeniu 50 μM i tamoksyfenu w stężeniu 5 μM (G50/T5), genisteiny w stężeniu 

5 μM i tamoksyfenu w stężeniu 10 μM (G5/T10) oraz genisteiny w stężeniu 50 μM 

i tamoksyfenu w stężeniu 10 μM (G50/T10). We wszystkich przypadkach: p > 0,05). 

Wyniki obrazuje rysunek 5.  

Genisteina w stężeniu 5 μM, podobnie jak tamoksyfen w stężeniu 5 μM, nie wpły-

wają na ekspresję genu BCL-2 w fibroblastach prawidłowych linii komórkowej NHDF 

(we wszystkich przypadkach: p > 0,05). Wykazano, że genisteina w stężeniu 50 μM 
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istotnie statystycznie aktywuje ekspresję genu BCL-2 (p = 0,0295), podobnie jak 

tamoksyfen w stężeniu 10 μM (p = 0,0401). Wykazano także znaczący, istotny staty-

stycznie wzrost ekspresji genu BCL-2 w komórkach linii NHDF poddawanych działaniu 

genisteiny w stężeniu 5 μM i tamoksyfenu w stężeniu 10 μM (G5/T10, p = 0,0018) oraz 

genisteiny w stężeniu 50 μM i tamoksyfenu w stężeniu 10 μM (G50/T10 p = 0,0217). 

Ekspresja genu BCL-2 w komórkach linii NHDF poddawanych działaniu: geni-

steiny w stężeniu 5 μM i tamoksyfenu w stężeniu 5 μM (G5/T5) oraz genisteiny w stę-

żeniu 50 μM i tamoksyfenu w stężeniu 5 μM (G50/T5) wzrastała, choć wzrosty ekspresji 

nie są istotne statystycznie (we wszystkich przypadkach: p > 0,05).  

4. Omówienie wyników 

Fibroblasty skóry, narządu hormonozależnego, wykazują ekspresję receptorów 

estrogenowych ER-α i ER-β. Estrogeny poprzez wiązanie z receptorami estrogeno-

wymi ER wpływają na funkcjonowanie i metabolizm skóry, który mogą regulować. 

Receptory te różnią się powinowactwem dla poszczególnych ligandów. Estradiol 

wykazuje mniejsze powinowactwo do receptorów estrogenowych typu β, a większe do 

receptorów typu α. ER-α dominują głównie w fibroblastach, natomiast ER-β w keraty-

nocytach, melanocytach, fibroblastach, komórkach dendrytycznych, komórkach gru-

czołów łojowych, ekrynowych gruczołach potowych, a także w śródbłonku naczyń 

krwionośnych. Receptory estrogenowe posiadają zdolność do wiązania się nie tylko 

z estrogenami, ale także fitoestrogenami o budowie chemicznej zbliżonej do endogen-

nych estrogenów, a ponadto z lekami z grupy SERM [29]. Zarówno genisteina, jak i tamo-

ksyfen należą do SERM, a więc mogą wykazywać działanie estrogenne lub antyestro-

genne. Działanie estrogenne lub antyestrogenne SERM uwarunkowane jest m.in. 

typem tkanki oraz rodzajem receptora estrogenowego, z jakim się połączą. Utworzony 

kompleks genisteina/tamoksyfen – receptor estrogenowy – może stymulować lub 

hamować ekspresję określonych genów [30, 31]. 

W pracy badano wpływ genisteiny i tamoksyfenu na żywotność i proliferację fibro-

blastów prawidłowych wywodzących się ze skóry osób dorosłych. Wykazano, iż kom-

binacja genisteiny i tamoksyfenu [genisteina 5 μM i tamoksyfen 10 μM] zmniejsza 

proliferację fibroblastów. Mai i wsp. [32] badali wpływ genisteiny (25 μM) z tamoksy-

fenem (5 μM) na linię ludzkich komórek raka sutka BT-474. Zaobserwowano, że wzrost 

komórek nowotworowych obniżył się o 96%, a połączenie tamoksyfenu i genisteiny 

efektywniej indukowało apoptozę komórek niż osobne stosowanie badanych związków. 

Sanaei i wsp. [33] wykazali, iż zarówno genisteina, tamoksyfen, jak też kombinacja 

genisteiny i tamoksyfenu hamują proliferację komórek i indukują apoptozę komórek 

w linii komórkowej raka wątrobowokomórkowego HepG2. 

Wyniki przeprowadzonych badań wykazały istotne statystycznie różnice stopnia 

ekspresji receptora estrogenowego α względem grupy kontrolnej przy ekspozycji fibro-

blastów na wybrane stężenia następujących kombinacji badanych substancji: geni-

steina 5 μM i tamoksyfen 5 μM oraz genisteina 5 μM i tamoksyfen 10 μM. Wykazano 

także znaczący wzrost ekspresji receptora estrogenowego β w fibroblastach poddawa-

nych działaniu genisteiny, tamoksyfenu oraz genisteiny i tamoksyfenu (G/T).  

Mahmoud i wsp. [34] badali wpływ genisteiny na ekspresję ER-β w komórkach 

raka prostaty. Badania wykazały, że genisteina stymulowała wzrost poziomu mRNA 

ER-β (zależny od dawki) w komórkach LAPC-4, ale w mniejszym stopniu niż 
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w komórkach LNCaP. W komórkach PC-3 genisteina nie spowodowała istotnych zmian 

w ekspresji ER-β. Genisteina zmniejsza metylację promotora ER-β w komórkach raka 

prostaty, co przyczynia się do zależnego od dawki wzrostu ekspresji białka ER-β. 

Ponadto genisteina stymulowała translokację jądrową i aktywność ER-β w komórkach 

raka prostaty. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że genisteina powoduje znaczący wzrost eks-

presji mRNA receptora estrogenowego β (ER-β) w prawidłowych fibroblastach wywo-

dzących się ze skóry (linia NHDF). Podobne wnioski umieścili w swojej pracy Palmieri 

i wsp. [35], wykorzystując technikę RT-PCR do oceny ekspresji mRNA receptorów 

estrogenowych w hodowli fibroblastów skóry. Badania wykazały wyższy średni poziom 

ekspresji mRNA dla ER-β niż dla ER-α. Ponadto zauważono, iż receptor estrogenowy 

β ulega koekspresji z receptorem estrogenowym α. Dominacja ekspresji ER-β w ho-

dowli fibroblastów skóry wskazuje, że ER-β może pełnić dominującą rolę w stosunku 

do ER-α w regulacji działania estrogenów w skórze. Jednym z czynników biorącym 

udział w prawidłowym funkcjonowaniu fibroblastów skóry jest czynnik wzrostu 

fibroblastów (FGF), który jest regulowany przez estrogeny. 

Genisteina wpływa na indukcję apoptozy m.in. w komórkach raka sutka, raka 

prostaty czy raka trzustki. Genisteina zmniejsza ekspresję antyapoptotycznego białka 

BCL-2 oraz zwiększa ekspresję proapoptotycznego białka BAX. Ponadto genisteina 

obniża ekspresję zmutowanego genu p53 oraz indukuje ekspresję p21 [36]. 

Wykazano, iż zarówno genisteina, jak i tamoksyfen oraz kombinacje genisteiny 

i tamoksyfenu indukują ekspresję genów P53 i P21. W niestymulowanych komórkach 

ekspresja p53 utrzymuje się na bardzo niskim poziomie, jednak w odpowiedzi na uszko-

dzenie DNA lub inne bodźce stresowe, takie jak stres genotoksyczny, stres ryboso-

malny, aktywacja onkogenów, brak tlenu lub innych składników odżywczych, ulega 

aktywacji. P53 działa jako czynnik transkrypcyjny, który wiąże się z promotorami 

wielu genów docelowych, takich jak np. BAX, aktywując lub hamując ich ekspresję 

w celu zatrzymania cyklu komórkowego apoptozy czy naprawy DNA. Istotną funkcją 

białka p53 jest jego zdolność do aktywacji ekspresji kilku proapoptotycznych białek 

z rodziny BCL-2, a także do aktywacji ekspresji inhibitora cyklu komórkowego – 

białka p21, przez co prowadzi do zatrzymania cyklu komórkowego w fazie G1. 

Wykazano także stymulujący wpływ genisteiny i tamoksyfen oraz kombinacji genisteiny 

i tamoksyfenu na ekspresję genów BAX i BCL-2. Genisteina wpływa na indukcję 

apoptozy m.in. w komórkach raka sutka, raka prostaty czy raka trzustki. W komórkach 

nowotworowych genisteina zmniejsza ekspresję antyapoptotycznego białka BCL-2 

oraz zwiększa ekspresję proapoptotycznego białka BAX. Ponadto genisteina obniża 

ekspresję zmutowanego genu p53 oraz indukuje ekspresję p21 [20].  

5. Podsumowanie  

Genisteina, tamoksyfen oraz wszystkie zastosowane kombinacje genisteiny i tamo-

ksyfenu zwiększają ekspresję mRNA zarówno receptora estrogenowego α, jak i receptora 

estrogenowego β (ER-α i ER-β). Ekspozycja fibroblastów prawidłowych na genisteinę, 

tamoksyfen oraz genisteinę i tamoksyfen spowodowała wzrost ekspresji wszystkich 

badanych genów (P53, P21, BAX i BCL-2) biorących udział w regulacji cyklu ko-

mórkowego. Wzrost ekspresji wszystkich badanych genów biorących udział w regu-

lacji cyklu komórkowego w fibroblastach prawidłowych eksponowanych na genisteinę, 
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tamoksyfen oraz genisteinę i tamoksyfen może być spowodowany stymulacją proli-

feracji fibroblastów wskutek aktywacji receptorów estrogenowych przez badane związki.  

Genisteina może być stosowana nie tylko jako czynnik chemoprewencyjny w sto-

sunku do prawidłowych fibroblastów, ale może także hamować efekty działania tamo-

ksyfenu na proliferację komórek prawidłowych.  

 

Badania były finansowane z pracy naukowo-badawczej nr KNW-1-020/N/4/0 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.  
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Ocena wpływu genisteiny na ekspresję wybranych genów regulujących cykl 

komórkowy w obecności tamoksyfenu w prawidłowych fibroblastach 

wywodzących się ze skóry 

Streszczenie 

Genisteina jest izoflawonem roślinnym o budowie chemicznej wykazującej strukturalne podobieństwo do 

17β-estradiolu. Głównym mechanizmem działania genisteiny jest wpływ na receptory estrogenowe (agonista 

lub antagonista). Ponadto genisteina wykazuje działanie przeciwutleniające, antyproliferacyjne, a także 

przeciwnowotworowe. 

Tamoksyfen jest niesteroidowym lekiem z grupy selektywnych modulatorów receptorów estrogenowych 

SERM. Tamoksyfen może działać jako antagonista lub agonista receptorów estrogenowych. Ponadto – tamo-

ksyfen hamuje konkurencyjnie wiązanie estrogenów z receptorami hormonalnymi i ogranicza podziały ko-

mórkowe w tkankach zależnych od estrogenów. 

Celem pracy była ocena wpływu genisteiny na ekspresję wybranych genów regulujących cykl komórkowy 

w obecności tamoksyfenu w prawidłowych fibroblastach wywodzących się ze skóry in vitro.  

Żywotność prawidłowych ludzkich fibroblastów linii komórkowej NHDF poddawanych działaniu geni-

steiny i tamoksyfenu oraz kombinacjom zastosowanych stężeń genisteiny i tamoksyfenu badano z zastoso-

waniem testu WST-1. Ilościową detekcję mRNA badanych genów w ekstraktach RNA pochodzących 

z fibroblastów poddawanych działaniu genisteiny i tamoksyfenu oraz kombinacji zastosowanych stężeń 

genisteiny i tamoksyfenu prowadzono techniką RT-PCR w czasie rzeczywistym, z użyciem fluorochromu 

SYBR Green.  

Genisteina, tamoksyfen oraz wszystkie zastosowane kombinacje stężeń genisteiny i tamoksyfenu zwięk-

szają ekspresję mRNA zarówno receptora estrogenowego α, jak i receptora estrogenowego β (ERα i ERβ) 

oraz ekspresję wszystkich badanych genów (P53, P21, BAX i BCL-2) biorących udział w regulacji cyklu 

komórkowego. 

Słowa kluczowe: genisteina, tamoksyfen, prawidłowe fibroblasty, receptory estrogenowe, geny regulujące 

cykl komórkowy  

Evaluation of the effect of genistein on the expression of selected genes regulating 

the cell cycle in the presence of tamoxifen in normal human dermal fibroblasts 

Abstract  

Genistein is a plant isoflavone with a chemical structure similar to 17β-estradiol. The main mode of action 

of genistein is the effect on estrogen receptors (agonist or antagonist). Moreover, genistein has antioxidant, 

antiproliferative and anticancer effects. 

Tamoxifen is a non-steroidal drug from the group of selective estrogen receptor modulators SERMs. Ta-

moxifen may act as an estrogen receptor antagonist or agonist. In addition, tamoxifen competitively inhibits 

the binding of estrogens to hormone receptors and limits cell division in estrogen-dependent tissues. 

The aim of the study was to evaluate the effect of genistein on the expression of selected genes regulating 

the cell cycle in the presence of tamoxifen in normal human dermal fibroblast. 

The viability of normal human fibroblasts (NHDF cell line) exposed to genistein and tamoxifen and the 

combinations of genistein and tamoxifen concentrations used was tested using the WST-1 assay. 

Quantitative detection of mRNAs the studied genes in RNA extracts from fibroblasts treated with genistein 

and tamoxifen and combinations of the concentrations of genistein and tamoxifen used was performed by 

real-time RT-PCR using SYBR Green fluorochrome. 

Genistein, tamoxifen and all combinations of genistein and tamoxifen concentrations used increase the 

mRNA expression of both the estrogen α and β receptor (ERα and ERβ) and expression of all tested genes 

(P53, P21, BAX and BCL-2) involved in the regulation of the cell cycle. 

Keywords: genistein, tamoxifen, normal fibroblasts, estrogen receptors, cell cycle regulating genes 
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Gerard Pasternak1 

Nowotwory u dzieci i dorosłych  

z pierwotnymi niedoborami odporności 

1. Wprowadzenie 

Pierwotne niedobory odporności (PNO) to heterogenna grupa ponad 400 rzadkich 

chorób uwarunkowanych wadami dziedzicznymi lub genetycznymi. Objawy i przebieg 

kliniczny chorób różnią się w zależności od specyficznych defektów w obrębie układu 

odpornościowego. Niektóre wpływają na pojedynczą część, natomiast inne mogą 

wpływać na jeden lub więcej jego składowych. Pomimo różnic pomiędzy chorobami, 

wszystkie mają jedną wspólną cechę: każda jest wynikiem defektu jednej z funkcji 

układu odpornościowego organizmu [1, 2]. 

Pierwotne niedobory odporności zaliczane są do grupy chorób rzadkich, występują 

one z częstością ok. 10 na 100 000 mieszkańców [3]. Biorąc pod uwagę złożony 

charakter tych chorób oraz mnogość możliwych manifestacji klinicznych – liczba ta 

jest stanowczo zaniżona. Szacuje się, że całkowita częstość występowania pierwotnych 

niedoborów odporności dotyczyć może nawet 1-2% całej populacji światowej, a typo-

we PNO występują z częstością 1:2000-1:3000 u dzieci żywo urodzonych [4]. 

Wysunięcie podejrzenia zaburzeń funkcji układu odpornościowego u danego 

pacjenta ułatwia lista tzw. objawów ostrzegawczych, które zostały opracowane przez 

grupę ekspertów do spraw pierwotnych niedoborów odporności oraz Fundację Jeffreya 

Modella. Lista ta obejmuje dziesięć charakterystycznych objawów sugerujących wystę-

powanie PNO u dzieci i sześć objawów występujących u dorosłych (tab. 1) [5]. 

Tabela 1. Charakterystyczne objawy sugerujące pierwotny niedobór odporności u dzieci i dorosłych, 

modyfikacja na podstawie Fundacji Jeffreya Modella 

Objawy u dzieci Objawy u dorosłych 

1. Cztery lub więcej epizodów zapalenia 

ucha w roku. 

2. Dwa lub więcej epizodów ciężkiego 

zapalenia zatok rocznie. 

3. Antybiotykoterapia trwająca 2 miesią-

ce lub dłużej, bez wyraźnej poprawy. 

4. Dwa lub więcej zapalenia płuc w roku. 

5. Opóźnienie prawidłowego rozwoju 

dziecka lub brak przyrostu masy ciała. 

6. Nawracające głębokie ropnie skórne 

lub narządowe. 

7. Przewlekła grzybica jamy ustnej 

i skóry u dziecka powyżej 1. roku życia. 

1. Cztery lub więcej infekcji rocznie 

wymagających leczenia antybiotykami 

(zapalenie ucha, zapalenie oskrzeli, 

zapalenie zatok lub zapalenie płuc).  

2. Nawracające infekcje lub infekcje 

wymagające długotrwałej 

antybiotykoterapii. 

3. Dwie lub więcej ciężkich infekcji 

(zapalenie kości, zapalenie mózgu, 

posocznica, zapalenie opon mózgowo- 

-rdzeniowych, zapalenie skóry).  

4. Dwa lub więcej epizodów zapalenia płuc 

potwierdzonych na zdjęciu rentgenowskim 
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8. Długotrwałe stosowanie dożylnych 

antybiotyków w przebiegu zakażenia. 

9. Dwie lub więcej ciężkich infekcji lub 

posocznicy. 

10. Wywiad rodzinny wskazujący na 

występowanie pierwotnych 

niedoborów odporności. 

w ciągu 3 lat. 

5. Zakażenia w nietypowych lokalizacjach lub 

wywołane przez atypowe patogeny. 

6. Pierwotne niedobory odporności 

w rodzinie. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [1, 5]. 

Pierwotny niedobór odporności należy podejrzewać w przypadku występowania 

u danego pacjenta dwóch lub więcej z powyższych objawów. 

2. Nowotwory w pierwotnych niedoborach odporności 

Wraz z predyspozycją do ciężkich i nawracających zakażeń oraz autoimmunizacją – 

nowotwory złośliwe tworzą triadę określającą najczęstsze objawy w różnych pierwot-

nych niedoborach odporności. Mimo to brakuje systematycznych danych na temat 

ryzyka raka i rodzaju nowotworów obserwowanych w większości PNO. Generowanie 

tego rodzaju danych oraz dane na temat przetrwałego ryzyka wystąpienia nowotworu 

po przeszczepie szpiku kostnego należą do najważniejszych funkcji międzynaro-

dowych i krajowych rejestrów PNO oraz konsorcjów terapeutycznych [6, 7]. 

Predyspozycja do powstawania chorób nowotworowych u pacjentów z PNO nie 

jest tak jednoznaczna jak wspomniana znaczna skłonność do występowania nawraca-

jących zakażeń. W 1909 roku Paul Ehrlich sformułował hipotezę, że obrona gospo-

darza może zapobiegać przekształceniu się komórek nowotworowych w guzy [8]. Pod 

koniec lat 50. XX wieku Lewis Thomas stworzył w stosunku do nowotworów teorię 

nadzoru immunologicznego, którą uzupełnił Frank Macfarlane Burnet na początku lat 

60. XX wieku.W kolejnych latach wielu badaczy kwestionowało tę teorię, dopiero 

w latach 90. ubiegłego stulecia nabrała ona wiarygodności. Istnieją różne linie dowo-

dowe wspierające hipotezę, że układ odpornościowy odgrywa ważną rolę w nadzorze 

nad procesami nowotworzenia, najważniejsze z nich brzmią następująco:  

• obecna wiedza potwierdza ochronny charakter układu odpornościowego przed anty-

genami obcymi i własnymi; 

• pierwotne niedobory odporności u myszy i ludzi są związane ze zwiększonym 

ryzykiem raka; 

• nacieki komórek odpornościowych w nowotworach stanowią czynnik progno-

styczny dla przeżycia w zależności od ich jakości i ilości;  

• komórki złośliwe niosą mutacje w genach kodujących białka, które są rozpoznawane 

przez adaptacyjny układ odpornościowy;  

• komórki nowotworowe selektywnie gromadzą mutacje, aby przetrwać zniszczenie 

immunologiczne („immunoedycja”);  

• limfocyty za pomocą receptorów NKG2D mogą rozpoznawać i eliminować „zestre-

sowane” komórki przednowotworowe;  

• nowe podejścia terapeutyczne skupiają się na cząsteczkach krytycznych w immuno-

logicznych punktach kontrolnych, takich jak CTLA-4, PD-1 lub PD-L1; 

• pacjenci otrzymujący leki immunosupresyjne po przeszczepieniu narządu mają skłon-

ność do zachorowania na nowotwory;  
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• pacjenci z nabytym niedoborem odporności spowodowanym zakażeniem ludzkim 

wirusem niedoboru odporności (HIV-1) mają zwiększone ryzyko rozwoju nowo-

tworu [9-14]. 

W oparciu o wiedzę o nadzorze immunologicznym, teoretycznie zwiększoną częstość 

występowania nowotworów można uznać za prawdopodobną we wszystkich przy-

padkach PNO ze znacznym upośledzeniem komórek T lub komórek NK. Jedynie kilka 

znanych defektów komórek NK i ograniczona liczba defektów związanych z komór-

kami T zostały wiarygodnie powiązane z nowotworami o wczesnym początku. Ponieważ 

zakażenia mogą prowadzić do śmierci u pacjentów z istotnym niedoborem komórek T 

i NK bez wykonanej transplantacji komórek krwiotwórczych, inaczej hematopo-

etycznych (ang. hematopoietic stem cell transplantation, HSCT), a sama HSCT może 

zmienić ryzyko wystąpienia nowotworu złośliwego u pacjentów, koncepcja ta może 

być często trudna do udowodnienia. Ponadto brak rozpoznania genetycznego w znacznej 

podgrupie pacjentów i rzadkość wielu z pierwotnych niedoborów odporności dodat-

kowo komplikują wiarygodną ocenę całej grupy chorych [15-19]. 

Do najczęstszych PNO związanych z rozwojem nowotworów złośliwych zalicza się 

pospolity zmienny niedobór odporności (ang. common variable immunodeficiency, 

CVID), defekty genów niedoboru odporności regulujących naprawę DNA, cykl komór-

kowy, apoptozę lub dojrzewanie szpiku kostnego, a także te predysponujące do nowo-

tworów wywołanych przez zakażenia wirusami. Dostępne kohortowe badania popula-

cyjne sugerują, że zwiększone ryzyko zachorowania na raka ogranicza się do spe-

cyficznych i rzadkich PNO oraz CVID i jest spowodowane głównie zwiększonym 

ryzykiem wystąpienia chłoniaka [18, 20-22]. W opublikowanych przypadkach najwyższe 

ryzyko chłoniaków odnotowano w zespole Nijmegen (49%), limfoproliferacyjnym ze-

spole sprzężonym z chromosomem X (24-30%), zespole ataksja-teleakgiektazja (15-19%), 

dysplazji przynasadowej McKusicka (7%), autoimmunologicznym zespole limfoproli-

feracyjnym (7%) oraz we wspomnianym CVID (1,8-8,2%) [16-18]. W autoimmunolo-

gicznym zespole limfoproliferacyjnym z wadliwą apoptozą zwiększone ryzyko względne 

jest 51-krotne większe dla choroby Hodgkina i 14-krotnie dla chłoniaka nieziarniczego, 

obserwuje się również różne inne typy chłoniaków. Ryzyko nie jest znane dla innych 

form autoimmunologicznego zespołu limfoproliferacyjnego. Nie opisywano nowo-

tworów złośliwych w przebiegu autoimmunologicznego zespołu limfoproliferacyjnego 

będących wynikiem zakażenia wirusowego, jednakże są pojedyncze doniesienia na 

temat limfoproliferacji związanej z zakażeniem wirusem Epsteina-Barr (EBV) [23, 24]. 

Ze względu na brak wydzielniczych IgA u pacjentów z CVID występuje siedmio- 

do dziesięciokrotnego wzrost zachorowalności na raka żołądka [25, 26]. Wydaje się, że 

ryzyko raka żołądka spada z powodu eradykacji H. pylori u pacjentów z CVID. 

W dostępnej grupie pacjentów chłoniak rozwinął się u 1,8-8,2% pacjentów z CVID, 

najczęściej zgłaszane są chłoniaki pozawęzłowe z limfocytów B nieziarniczych 

i chłoniaki związane z błoną śluzową [27]. W przeciwieństwie do większości PNO, 

chłoniaki w CVID są częstsze u osób w 4. do 7. dekady życia i zwykle są EBV-ujemne 

[27, 28]. Selektywny niedobór IgA predysponuje do rozwoju chłoniaków i nowo-

tworów litych (np. prostaty, okrężnicy, płuc) [29]. 

Układ odpornościowy opiera się na różnorodności genetycznej, powstałej w wyniku 

somatycznej rekombinacji antygenów wiążących receptory komórek T i B. Zależy to 

od rearanżacji genetycznych kontrolowanych przez wiele kompleksów naprawy i od-
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powiedzi na uszkodzenia. Odpowiedź na uszkodzenia prowadzi do pęknięć dsDNA, co 

powoduje wysoki odsetek nowotworów złośliwych, niestabilność chromosomów i nie-

prawidłowe rearanżacje genów [30, 31]. Typowym defektem naprawy nici DNA 

o wysokim stopniu złośliwości i niestabilności chromosomowej jest zespół ataksja- 

-teleangiektazja. Różne niedobory związane z defektami naprawy DNA wpływają spe-

cyficznie na rekombinację receptorów komórek T i B wiążących antygen. Jest to zależne 

od rearanżacji genetycznych kontrolowanych przez wielostopniowe kompleksy na-

prawcze i reagujące na uszkodzenia. Defekt odpowiedzi na uszkodzenie prowadzi do 

pęknięć dsDNA, powodując wysoki odsetek nowotworów złośliwych, niestabilność 

chromosomów i nieprawidłowe rearanżacje genów V(D)J, rekombinację przełączników 

klas i/lub hipermutacje somatyczne (gen ATM w zespole ataksja-teleangiektazja, gen 

NBN w zespole Nijmegen, gen DCLRE1C w ciężkim złożonym niedoborze odporności 

z wrażliwością na promieniowanie jonizujące i zespole Omenna, gen LIG4 w zespole 

LIG4, gen LIG1 w niedoborze ligazy 1 DNA) powodują złożone niedobory odporności 

i nowotwory złośliwe, najczęściej chłoniaki [31, 32]. Pacjenci z defektami naprawy 

DNA często wykazują zaburzenia strukturalne i neurorozwojowe oraz cechują się tzw. 

radiowrażliwością, przez co należy unikać u tych pacjentów wykonywania badań 

z użyciem promieniowania jonizującego. 

Zmutowany gen SMARCAL 1 w zespole Schimke uczestniczy również w odpo-

wiedzi na uszkodzenie nici DNA, pacjenci z tym zespołem wykazują niestabilności 

chromosomalne i zwiększone ryzyko nowotworu złośliwego [33]. W zespole Rothmunda-

Thomsona (mutacja w genie RECQL4 kodującego helikazę DNA) występuje skłon-

ność do kostniakomięsaka, raka podstawnokomórkowego i płaskonabłonkowego. Pacjenci 

z zespołem Blooma (gen BLM) starzeją się przedwcześnie i są podatni na chłoniaki 

nieziarnicze. Niedobór składnika 4 kompleksu konserwacji minichromosomów (MCM4) 

predysponuje do występowania chłoniaków związanych z zakażeniem EBV [34]. 

W zespole Lyncha występują uszkodzenia genów związanych z naprawą uszkodzeń DNA 

(PMS2, MSH6, MSH5, MLH1), pacjenci są podatni na nowotwory przewodu pokar-

mowego, układu moczowo-płciowego i mózgu, chłoniaki i białaczki, mogą również 

rozwinąć się różnego stopnia niedobory syntezy przeciwciał.  

Nowotwory złośliwe związane z upośledzoną konserwacją telomerów są obserwo-

wane w genetycznie heterogennej dyskeratozie wrodzonej i jej klinicznie ciężkiej od-

mianie zespołu Hoyeraala Hreidarssona, w zespole Nijmegen i ataksji-teleangiektazji. 

Zaburzenia telomerazy prowadzą do wadliwej funkcji szybko dzielących się komórek 

i zwiększonej podatności na nowotwory hematologiczne i guzy lite [31].  

Pierwotne niedobry odporności, które nieodłącznie wpływają na hematopoezę, 

powodują podatność na nowotwory złośliwe. W anemii Fanconiego, genetycznie nie-

jednorodnym schorzeniu, obserwuje się nieodłączną genetyczną niewydolność szpiku 

kostnego prowadzącą do pancytopenii, nowotworów hematologicznych, guzów litych 

i fenotypu klinicznego niedoboru odporności. Mielodysplazja, białaczki i chłoniaki 

u pacjentów z zespołem Wiskotta-Aldricha obserwowane są z większą częstością. Mu-

tacje genu WAS kodującego białko WASP (ang. Wiskott-Aldrich syndrome protein) 

zaburzają połączenie między GTPazami a cytoszkieletem aktynowym, zaburzając tym 

samym regulację sygnalizacji w komórkach krwiotwórczych [16, 31, 35]. Niedobór 

hematologicznego czynnika transkrypcyjnego GATA2 prowadzi do zmiennego 

fenotypowo niedoboru odporności, pierwotnej proteinozy pęcherzyków płucnych, zespołu 
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Embergera z obrzękiem limfatycznym i/lub predyspozycją do wystąpienia zespołu 

mielodysplastycznego, ostrej białaczki szpikowej, przewlekłej białaczki mielomono-

cytowej i chłoniaków wywołanych zakażeniem EBV [36]. W niedoborach Lck (kinaza 

tyrozynowa białek specyficzna dla limfocytów) obserwuje się histiocytowe nacieki 

skórne i neutrofilowe zapalenie tkanki podskórnej. Mielofibroza i histiocytoza wystę-

pują w zespole H (gen SLC29A3) [37].  

Ryzyko wystąpienia białaczki jest zwiększone w przypadku niektórych ciężkich 

wrodzonych neutropenii (ELANE, HAX1, WASP), ale nie zwiększa się w przypadku 

mutacji ELANE powodujących cykliczną neutropenię. Zwiększone ryzyko białaczki 

nie było opisywane w innych PNO przebiegających z neutropenią [38]. Nie stwier-

dzono także, aby niedobory dopełniacza powodowały zwiększone ryzyko nowotworu 

złośliwego. Mutacje prowadzące do niedoborów receptorów dla interleukin IL10R1 

i IL10R2 są związane z wysokim ryzykiem wystąpienia chłoniaka nieziarniczego 

z komórek B EBV-ujemnych [39]. 

W przypadku niedoborów ligandów CD40L i CD40 zakażenie dróg żółciowych 

Cryptosporidium może prowadzić do stwardniającego zapalenia dróg żółciowych, 

marskości wątroby i zwiększonego ryzyka rozwoju raka wątrobowokomórkowego 

i dróg żółciowych [40, 41]. Niedobór ligandu CD40L predysponuje również do raka 

neuroendokrynnego [42]. 

Prawie 20% wszystkich ludzkich nowotworów złośliwych jest związanych z prze-

wlekłymi zakażeniami takimi patogenami jak: HBV, HCV, HPV, EBV, HHV8/KSHV, 

HTLV-I, HIV-1, HIV-2, JCV, rak komórek Merkla (MCV), Helicobacter pylori, 

schistosomy lub przywry wątrobowe [43]. Również u pacjentów z pierwotnymi niedo-

borami odporności infekcje przewlekłe często są związane z nowotworami złośliwymi. 

Zostały one w większości opisane w związku z zakażeniami HPV, EBV i HHV8 [44, 

45]. HPV może wywoływać raka szyjki macicy, pochwy, sromu, odbytu i prącia, 

a także raka płaskonabłonkowego jamy ustnej [46]. EBV u pacjentów z PNO może 

wywoływać przewlekłą wiremię EBV, limfohistiocytozę hemofagocytarną, dys-

gammaglobulinemię, atypowe zaburzenia limfoproliferacyjne związane z EBV (rozrost 

polimorficznych komórek B, rozrost plazmocytowy) i chłoniaki związane z EBV [44, 

47-49]. Wirus HHV8 jest związany z pierwotnym mięsakiem Kaposiego (TNFRSF4, 

IFNGR1, WAS, STIM1) [50, 51]. Również pacjenci z dysplazją przynasadową mają 

zwiększone ryzyko raka podstawnokomórkowego i limfoproliferacji związanej z za-

każeniem EBV [52]. W rzadkim heterogenicznym zespole KID (zapalenie rogówki, 

rybia łuska, głuchota), spowodowanym głównie mutacjami w genie koneksyny 26 

(GJB2), u 15% pacjentów rozwija się rak płaskonabłonkowy, często na obszarach 

wystawionych na działanie promieni słonecznych [53].  

4. Podsumowanie  

Postępy ostatnich dekad w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów z pierwotnymi nie-

doborami odporności przyczyniły się do istotnego przedłużenia życia tych chorych, 

którzy wcześniej nie mieli szans dożyć wieku dorosłego. Pacjenci z PNO wymagają 

wielospecjalistycznej opieki, dlatego lekarze różnych specjalności powinni być świa-

domi zwiększonej tendencji do powstawania nowotworów u tych pacjentów. Wczesna 

diagnoza może zapewnić lepsze możliwości leczenia, zanim wystąpią poważne uszko-

dzenia narządów.  
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Nowotwory u dzieci i dorosłych z pierwotnymi niedoborami odporności 

Streszczenie 

Pierwotne niedobory odporności (PNO) to heterogenna grupa ponad 400 rzadkich chorób uwarunkowanych 

wadami dziedzicznymi lub genetycznymi. Objawy i przebieg kliniczny chorób różnią się w zależności od 

specyficznych defektów w obrębie układu odpornościowego. Wraz z predyspozycją do ciężkich i nawra-

cających zakażeń oraz autoimmunizacją, nowotwory złośliwe tworzą triadę określającą najczęstsze objawy 

w różnych pierwotnych niedoborach odporności. Mimo to brakuje systematycznych danych na temat 

ryzyka raka i rodzaju nowotworów obserwowanych w większości PNO. W oparciu o wiedzę o nadzorze 

immunologicznym – teoretycznie zwiększoną częstość występowania nowotworów można uznać za prawdo-

podobną we wszystkich przypadkach PNO ze znacznym upośledzeniem komórek T lub komórek NK. Do 

najczęstszych PNO związanych z rozwojem nowotworów złośliwych zalicza się pospolity zmienny 

niedobór odporności (CVID), defekty genów niedoboru odporności regulujących naprawę DNA, cykl 

komórkowy, apoptozę lub dojrzewanie szpiku kostnego, a także te predysponujące do nowotworów wywo-

łanych przez zakażenia wirusami. Dostępne kohortowe badania populacyjne sugerują, że zwiększone ryzyko 

zachorowania na raka ogranicza się do specyficznych rzadkich PNO oraz CVID i jest spowodowane 

głównie zwiększonym ryzykiem wystąpienia chłoniaka. 

Słowa kluczowe: pierwotne niedobory odporności, dzieci, dorośli, nowotwory 

Neoplasms in children and adults with primary immunodeficiencies 

Abstract 

Primary immunodeficiencies (PIDs) are a heterogeneous group of more than 400 rare diseases caused by 

hereditary or genetic defects. The symptoms and clinical course of diseases vary depending on specific 

defects in the immune system. Along with a predisposition to severe and recurrent infections and 

autoimmunity, malignancies form the triad that identifies the most common symptoms in a variety of 

primary immunodeficiencies. Despite this, there is a lack of systematic data on the cancer risk and type of 

neoplasms seen in most PIDs. Based on knowledge of immune surveillance, a theoretically increased 

incidence of neoplasms can be considered likely in all cases of PID with significant impairment of T cells 

or NK cells. The most common PIDs associated with the development of malignant neoplasms include 

common variable immunodeficiency (CVID), defects in immunodeficiency genes regulating DNA repair, 

cell cycle, apoptosis or bone marrow maturation, and those predisposing to cancers caused by viral infec-

tions. Available population cohort studies suggest that the increased risk of cancer is limited to specific rare 

PIDs and CVIDs and is mainly due to an increased risk of developing lymphoma. 

Keywords: primary immunodeficiencies, children, adults, neoplasms 
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