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Znaczenie tymozyny beta 10, kalponiny h2 i AKR1B10,  

jako potencjalnych, nowych markerów surowiczych 

raka gruczołu piersiowego 

 

Rak piersi jest nowotworem o niezwykle zróżnicowanym przebiegu klinicznym, 

rokowaniu i wrażliwości na leki. Zapadalność na ten typ nowotworu dramatycznie rośnie. 

Obecnie odnotowuje się około 18,5 tys. nowych zachorowań rocznie a prognozuje się,  

że w roku 2025 będzie ich w Polsce ponad 21 tysięcy. 

Zasady kwalifikacji pacjentek do określonego schematu terapii są coraz bardziej 

szczegółowe, ale nadal nie dają gwarancji na uzyskanie pewnej odpowiedzi na leczenie. 

Poszukiwane są markery, które rozszerzą możliwości zastosowania terapii spersonalizowanej. 

Głównym celem opracowywanych schematów leczenia jest zachowanie równowagi między 

skutecznością terapii a nasileniem objawów ubocznych leczenia. Jednym z kierunków badań 

nad rakiem piersi jest analiza różnych markerów nowotworowych. Ocenia się ich niezależną 

wartość prognostyczną, predykcyjną i diagnostyczną lub analizuje się je w korelacji z innymi 

parametrami. Pożądanym przełomem w leczeniu onkologicznym byłoby opracowanie 

klasyfikacji, która już w stadium początkowym procesu diagnostycznego umożliwia pewne 

określenie faktycznej złośliwości nowotworu, potencjalnej odpowiedzi na leczenie  

i ewentualnej prognozy przebiegu choroby. 

Od wielu lat prowadzone są wielokierunkowe badania nad biologią raka piersi. 

Oceniana jest przydatność kliniczna markerów surowiczych, substancji tkankowych Bada się 

również sekwencje genowe. Wyniki tych poszukiwań zmieniły całkowicie klasyfikacje raka 

piersi i podejście do leczenia. Jednak stosowany standardowo podział według podtypów 

molekularnych jest niedoskonały, a najnowsze badania sugerują włączenie do podstawowego 

panelu markerów nowych czynników predykcyjnych.  

Jednym z najistotniejszych parametrów określających proces nowotworowy – obok 

złośliwości – jest zdolność do tworzenia przerzutów. Z wstępnych danych literaturowych 

wynika, że tymozyna β10, kalponina h2 i aldo-keto reduktaza rodziny 1 β10 (AKR110) 

mogą uczestniczyć w procesie szerzenia się raka piersi. Włączając się w ten światowy trend 

badawczy opracowano ideę niniejszej dysertacji.  



Cel pracy 

Za cel pracy przyjęto ocenę w surowicy krwi: tymozyny β10, kalponiny h2, aldo-keto 

reduktazy rodziny 1 β10 (AKR110) u pacjentek z rakiem piersi. 

Potencjalną wartość diagnostyczną i znaczenie prognostyczne analizowanych w surowicy 

markerów określano w oparciu o uznane parametry kliniczne i wykładniki procesu 

nowotworowego.  

 

Materiał i metody 

Do badania włączono 75 pacjentek z rozpoznanym rakiem gruczołu piersiowego, 

które nie były dotychczas leczone onkologicznie. Pacjentki zakwalifikowano do pierwotnego 

leczenia operacyjnego zgodnie z obowiązującymi w momencie kwalifikacji standardami 

postępowania onkologicznego. Materiał tkankowy do badań był pobierany w Oddziale 

Chirurgii Piersi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego w Lublinie, w którym pacjentki były leczone chirurgicznie. Dane kliniczne 

pochodzą z Oddziału Chirurgii Piesi i z Poradni Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego 

Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. Materiałem  

do badań była surowica uzyskana od pacjentek. Krew pobierano w przeddzień operacji  

przy okazji wykonywania rutynowych badań krwi wymaganych do zabiegu. Oznaczenia 

badanych parametrów były wykonane gotowymi zestawami komercyjnymi przy współpracy  

z Katedrą i Zakładem Toksykologii Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie.  

Badane parametry surowicze zestawiono z danymi klinicznymi takimi, jak: wiek 

pacjentek, masa ciała, wzrost, BMI, stan menopauzalny, wielkość guza (pT), lokalizacja guza, 

typ histologiczny nowotworu, stopień złośliwości histologicznej raka (G), złośliwość raka  

w skali Blooma-Richardsona, stan receptorów (ER, PGR, HER2), poziom Ki-67 w guzie, stan 

węzłów chłonnych pachowych (pN), podtyp molekularny raka, stadium zaawansowania 

klinicznego nowotworu, poziom CA 15-3 i poziom polipeptydowego specyficznego antygenu 

tkankowego (TPS). Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej. Na badanie 

uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej UM w Lublinie (numer KE-0254/273/2016). 

 



Wyniki 

Przeanalizowano liczne zależności między parametrami surowiczymi, tkankowymi  

i klinicznymi szukając korelacji między poszczególnymi danymi. Ocena zależności między 

wielkością guza a markerami surowiczymi pokazała istotny statystycznie wyższy poziom  

CA 15-3, TPS, tymozyny β10 i AKR1β10 u pacjentek z większym guzem.  

Pacjentki po menopauzie charakteryzował istotny statystycznie wyższy poziom  

CA 15-3, AKR1β10, TPS oraz obecność ekspresji receptora estrogenowego w guzie. 

Wykazano, że chore po menopauzie miały wyższy poziom TPS w porównaniu do pacjent 

przed menopauzą. U kobiet po menopauzie TPS był istotnie statystycznie wyższy  

w przypadku większego guza i korelował dodatnio z AKR1β10.  

W grupie pacjentek z guzem o średnicy powyżej 2,7 cm wykazano istotne 

statystycznie wyższe wartości TPS, AKR1β10, CA 15-3 i Ki-67. Guzy zlokalizowane  

w kwadrantach dolnych charakteryzowały się większym rozmiarem. Wymiar guzów 

zlokalizowanych w tych kwadrantach był znamiennie powiązany z wartościami CA 15-3  

i TPS. 

Większy guz dotyczył częściej pacjentek z dodatnim statusem receptora HER2. U tych 

kobiet stwierdzono istotny statystycznie wyższy poziom CA 15-3 i nasilenie procesu 

proliferacji ocenianego na podstawie wartości Ki-67. Typ histologiczny raka, jak i status 

receptora HER2 nie różnicował w sposób istotny statystycznie wartości stężeń analizowanych 

markerów. Wykazano natomiast, że wielkość guza stanowi czynnik ryzyka dla występowania 

wyższych wartości TPS (OR = 3,16). 

Wykazano istotną statystycznie zależność między wiekiem a podtypem molekularnym 

raka. Najgorzej rokujący typ trójujemny dotyczył najczęściej młodszych kobiet. Rak 

luminalny A występował najczęściej u najstarszych pacjentek. Odsetek receptorów 

estrogenowych i progesteronowych wykazujących ekspresję różnił się istotnie statystycznie  

w zależności od podtypów molekularnych raka. Najwyższe odsetki stwierdzono dla podtypu 

luminalnego A. Natomiast najwyższe wartości indeksu proliferacyjnego określanego  

w oparciu o Ki-67 dotyczyły raka trójujemnego. 

Podtyp molekularny różnicował w sposób istotny statystycznie stężenie AKR1β10, 

najwyższe wartości stwierdzono w raku luminalnym B HER2(-). 

W oparciu o model regresji logistycznej oceniano wpływ analizowanych parametrów 

na markery surowicze (wyrażone w postaci skategoryzowanych stężeń). Nie potwierdzono 

predykcyjnego znaczenia przyjętego modelu. Wykazano jedynie, że predyktorem dla stężenia 



tymozyny β10 jest przerzut do węzłów chłonnych pachowych, natomiast dla TPS stopień 

złośliwości histologicznej nowotworu.  

Wnioski  

Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano następujące wnioski: 

1. Potwierdzono, że poziom tymozyny β10 koreluje z obecnością przerzutów do węzłów 

chłonnych pachowych u pacjentek z rakiem gruczołu piersiowego, zatem można 

rozważać jej wykorzystywanie do diagnostyki i monitorowania rozsiewu procesu 

nowotworowego do regionalnych węzłów chłonnych. 

2. Ocena poziomu polipeptydowego specyficznego antygenu tkankowego (TPS)  

w surowicy krwi pacjentek z rakiem gruczołu piersiowego może być cennym, 

dodatkowym parametrem w prognozowaniu niekorzystnego przebiegu choroby. 

3. Nie potwierdzono znaczenia badanych markerów surowiczych, jako czynników 

przydatnych do modyfikowania terapii zależnych od statusu receptora HER2. 

4. Wykazano, że najwyższe wartości aldo-ketore duktazy rodziny 1 β10 (AKR1β10) 

występują w podtypie luminalnym B HER2(-), dlatego oznaczanie tego parametru  

we wczesnym etapie diagnostyki może ułatwić zaplanowanie leczenia 

neoadiuwantowego. 

5. Brak znamiennych powiązań analizowanych markerów surowiczych z indeksem 

proliferacyjnym Ki-67 oraz CA 15-3 nie potwierdza ich przydatności do oceny wzrostu 

i różnicowania małych guzów piersi. 

 


