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Wstęp. Rak piersi należy do najczęstszych nowotworów złośliwych u kobiet. Mechanizmy 

molekularne będące podłożem tej choroby wciąż pozostają niejasne. Aneuploidia jest powszechną 

cechą komórek nowotworowych i często związana jest z niestabilnością chromosomalną (ang. 

Chromosomal Instability, CIN). U podstaw CIN znajdują się zaburzenia procesu mitozy, które 

prowadzą do nieprawidłowej segregacji zduplikowanych chromosomów. Gen KNTC1, zlokalizowany 

w chromosomie 12q24.31, reguluje punkty kontrolne i zatrzymanie cyklu komórkowego. Produkt 

białkowy tego genu reguluje przejście komórki z profazy do metafazy.  Jest on zaangażowany w 

procesy zapewniające właściwą segregację chromosomów podczas podziału komórki w czasie cyklu 

mitotycznego. 

 

Cel pracy. Głównym, nowatorskim, zadaniem badawczym pracy była analiza poziomu ekspresji genu 

KNTC1 w komórkach nowotworowych w odniesieniu do zdrowej tkanki gruczołu piersiowego, tkanki 

otaczającej guz i limfocytów krwi obwodowej pacjentek z rakiem piersi. W ocenie uwzględniono 

wpływ na ekspresję wybranych czynników klinicznych i patologicznych.  

 

Materiał i metody. Materiałem badanym była tkanka nowotworowa, tkanka otaczająca guz oraz 

limfocyty krwi obwodowej 56 pacjentek z rozpoznanym złośliwym nowotworem piersi.  Materiałem 

kontrolnym była tkanka gruczołu piersiowego i limfocyty krwi obwodowej 22 kobiet, u których 

wykluczono raka piersi. Wszystkie pacjentki wyraziły pisemną zgodę na udział w badaniu. Przy 

analizie danych uwzględniono dane z wywiadu chorobowego pacjentek, obraz mammograficzny 

zmian w skali BIRADS, złośliwość guza w skali G, wielkość guza (cecha T), obecność przerzutów w 

węzłach chłonnych (cecha N) oraz ekspresję receptorów ER, PGR oraz HER2 w komórkach raka piersi. 

Analizę ekspresji genu KNTC1 na poziomie mRNA przeprowadzono z zastosowaniem metody PCR w 

czasie rzeczywistym.    

Wyniki. W wyniku przeprowadzonych analiz zaobserwowano istotnie wyższy poziom ekspresji genu 

KNTC1 w komórkach raka piersi w porównaniu z tkanką kontrolną. Zauważono korelację pomiędzy 



stopniem złośliwości nowotworu wyrażonej w skali Bloom i G a poziomem ekspresji badanego genu. 

Stwierdzono ponadto wzrost ekspresji genu KNTC1 wraz ze wzrostem stopnia zaawansowania 

klinicznego, to jest w zależności od wielkości guza i obecności przerzutów w pachowych węzłach 

chłonnych. Przeprowadzona ocena wyników ujawniła istotnie wyższy poziom ekspresji genu KNTC1 w 

tkance nowotworowej u pacjentek z grupy ER-ujemnej. Natomiast w komórkach przewodowego raka 

piersi ekspresja KNTC1 okazała się ponad 3-krotnie wyższa od stwierdzanej w przypadku zrazikowego 

raka piersi. Odnotowano także wyższy poziom ekspresji genu KNTC1 u pacjentek z grupą krwi Rh-

dodatnią. 

 

Wnioski. Opisane zmiany w poziomie ekspresji genu KNTC1 w komórkach raka piersi człowieka w 

zależności od wybranych czynników klinicznych i histologicznych potwierdzają związek badanego 

genu z procesami nowotworzenia. Badany gen wydaje się obiecującym celem ewentualnej terapii 

ukierunkowanej molekularnie.  

  

8. Summary 

 

Introduction. Breast cancer is a common malignancy among women. The molecular mechanisms of 

its carcinogenesis remain unclear. Aneuploidy is the ubiquitous feature of cancer cells and it is 

associated with chromosomal instability (CIN). The defective mitosis generates aneuploidy cells and 

these processes are the basis of CIN. KNTC1 gene (locus 12q24.31) is the mitotic checkpoint 

regulator. The protein encoded by this gene influences the progress of mitosis from prophase to 

metaphase and it is responsible for the proper segregation of chromosomes during cell division.    

 

Aim of the study. The main aim of this investigation was the analysis of KNTC1 gene expression in 

human breast cancer cells in comparison to normal glandular breast tissue, the tissue surrounding 

the tumor and lymphocytes of patients diagnosed with breast cancer.  The impact of several clinical 

and pathological features on KNTC1 gene expression was evaluated.  

 

Material and methods. The examined material consisted of malignant tissue of breast, the 

surrounding tissue and lymphocytes of peripheral blood of 56 breast cancer patients. The control 

material was glandular tissue of the breast and lymphocytes of 22 patients with benign breast 

lesions. All the patients gave the written consent for their participation in the study. The following 

features were taken into consideration: BIRADS scale of a lesion, histological type and grade of the 

tumor, size of the tumor, nodal metastasis, expression of ER, PGR, HER2 receptors in cancer cells and 

case history data. The analysis of KNTC1 gene expression was performed using RT-PCR method.  

 

Results. In the presented research the significantly higher level of KNTC1 gene expression in breast 

cancer cells comparing to the control tissue was observed. The correlation between tumor grade and 

KNTC1 expression was noted. More advanced clinical stadium of cancer resulted in higher level of the 

examined gene expression. Similarly, in patients without ER receptor in cancer cells KNTC1 



expression was also significantly higher. The correlations of the gene expression and histological type 

of the cancer and Rh factor were also noted.  

 

Conclusions. The detected changes in KNTC1 gene expression in human breast cancer cells 

depending on chosen clinical and histological factors indicate the role of the gene in the process of 

tumorigenesis. The gene may be considered as a target of molecular anticancer therapy.   


