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STRESZCZENIE 

Gruczolaki przysadki (GP) należą do najczęstszych nowotworów 

wewnątrzczaszkowych. W patogenezie GP istotną rolę pełni wiele czynników 

w tym: nadekspresja onkogenów, zaburzenia cyklu komórkowego oraz 

zaburzenia szlaków kinaz cytoplazmatycznych. Enzymy z grupy 

metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej (ang. matrix 

metalloproteinases, MMP) biorą udział w rozwoju różnych nowotworów, 

także rozwijających się w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. 

Jednakże badania dotyczące ich udziału w patogenezie gruczolaków 

przysadki są nieliczne, a wyniki niejednoznaczne. Enzymami 

o plejotropowym działaniu zaangażowanymi w proces karcynogenezy 

są żelatynazy, MMP-2 i MMP-9 wraz z ich czynnikami aktywującymi 

(jak MMP-3, tlenek azotu) oraz czynnikami hamującymi, do których 

w pierwszej kolejności należą naturalne inhibitory tkankowe MMP: TIMP-1 

oraz TIMP-2. 

Celem niniejszej pracy było określenie: (1) aktywności 

żelatynolitycznych w tkance makro i mikrogruczolaków przysadki, (2) różnic 

w aktywnościach MMP-2, MMP-9 oraz stężeniach MMP-3, TIMP-1, TIMP-2 

i NO w surowicy u pacjentów z mikro i makrogruczolakiem przysadki, (3) 



zmian aktywności MMP-2, MMP-9 oraz MMP-3, TIMP-1, TIMP-2 i NO 

w surowicy po zabiegu usunięcia GP. 

Do badania zakwalifikowano 21 pacjentów operowanych z powodu 

GP; 18 powodu makrogruczlaka (♀/♂ 8/10, średni wiek 63,3 lat) oraz 3 z 

powodu mikrogruczolaka (♀/♂ 1/2, średni wiek 38,5 lat). Materiałem 
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badawczym była tkanka guza pobrana podczas endoskopowej resekcji GP 

oraz surowica uzyskana z krwi żylnej pobranej przed oraz w okresie 3-5 dnie 

po zabiegu resekcji guza. Stężenie białka w supernatancie uzyskanym po 

homogenizacji tkanki guza zostało oznaczone metodą Bradforda. Aktywność 

żelatynaz w tkance guza oraz surowicy została oznaczona za pomocą 

zymografii żelatynowej. Stężenie MMP-3, TIMP-1, TIMP-2 zostało oznaczone 

z wykorzystaniem komercyjnych zestawów ELISA, a stężenie metabolitów 

tlenku azotu za pomocą metody kolorymetrycznej. 

Wykazano obecność pro-form obu żelatynaz w tkance guza. 

W mikrogruczolakach wykazano wyższą aktywność MMP-2 oraz niższą 

aktywność MMP-9 w porównaniu do makrogruczolaków. Ponadto, 

w przypadku mikroguczolaków stwierdzono obecność aktywnej formy MMP- 

2, nieobecnej w tkance pobranej z makrogruczolaka. Nie stwierdzono 

istotnych statystycznie różnic w stężeniach MMP-3, TIMP-1, TIMP-2, NO 

oraz aktywnościach MMP-2 i MMP-9 w surowicy u pacjentów z makrovs. 

mikrogruczolakiem przysadki. Wykazano statystycznie istotny wzrost 

stężenia MMP-3 oraz spadek stężenia metabolitów tlenku azotu 

w surowicy u pacjentów w okresie pooperacyjnym w porównaniu do okresu 

przed usunięciem GP. Aktywności MMP-2 oraz MMP-9, jak również stężenia 

TIMP-1 i TIMP-2 nie uległy zmianie po zabiegu endoskopowym usunięcia 

GP. 

Pomimo braku istotnych różnic w aktywnościach oraz stężeniach 

badanych parametrów w surowicy pacjentów z różną wielkością guza, 

badanie tkanki pobranej z makro- i mikrogruczolaków wskazało na 



zachodzące w nich odmienne procesy biochemiczne związane 
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z metabolizmem żelatynaz. Obniżenie stężenia metabolitów tlenku azotu 

w okresie pooperacyjnym może mieć działanie korzystne pośrednio 

na redukcję stanu zapalnego oraz procesów wolnorodnikowych 

w organizmie. 
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8. ABSTRACT 

Pituitary adenomas (PA) are the most common intracranial tumors. 

Numerous factors seem to play important role in PA pathogenesis including: 

over-expression of oncogenes, cell cycle disorders and disrupted cytoplasmic 

kinase pathways. The enzymes belonging to a group of matrix 

metalloproteinases (MMPs) are involved in the development of various 

cancers, including those developing in the central nervous system. Few 

research regarding their participation in the pathogenesis of pituitary 

adenomas are available and the results are inconclusive. Pleiotropic activity 

of enzymes involved in the process of carcinogenesis are gelatinases, 

MMP-2 and MMP-9 along with the agents activating them (such as MMP-3 

and endogenous nitric oxide, NO), and blocking agents, which in the first 

place include the natural tissue inhibitors MMP: TIMP-1 and TIMP-2. 

The aim of the study was to determine gelatinolytic activity in the tissue of 

pituitary macro- and microadenomas, the differences in the activities (or 

concentrations) of MMP-2, MMP-9, MMP-3, TIMP-1, TIMP-2 and NO in the 

serum of patients with pituitary micro- and macroadenoma, changes 

in activity (or concentration) of MMP-2, MMP-9, MMP-3, TIMP-1, TIMP-2 and 

NO in the serum related to pituitary adenoma surgery. The study included 

21 patients who had pituitary adenoma surgery; 18 with macroadenoma (♀ / 

♂ 8/10, mean age 63.3) and 3 with microadenoma (♀ / ♂ 1/2, mean age 

38.5). The material was tumor tissue obtained during endoscopic resection of 



PA and serum obtained from venous blood sampled prior to and 3-5 days 

after the resection of a tumor. The protein concentration in the supernatant 

obtained after homogenisation of the tumor tissue was determined with 

Abstract 

58 

Bradford method. The activity of gelatinases in the tumor tissue, and serum 

was determined by means of gelatine zymography. MMP-3, TIMP-1, TIMP-2 

concentration was determined using commercial ELISA kits and the 

concentration of nitric oxide metabolites using a commercial R&D Systems 

kit. 

Both pro-forms of gelatinases were found in tumor tissue. Higher activity 

of MMP-2 was found in microadenomas and lower activity of MMP-9 was 

detected in macroadenoms. In addition, the presence of the active form 

of MMP-2 was observed in microadenomas which was absent in the tissue 

taken from macroadenoma. There were no significant differences 

in the concentrations of MMP-3, TIMP-1, TIMP-2, NO and activities of MMP-2 

and MMP-9 in the serum of patients with pituitary macroadenoma vs. 

microadenoma. Statistically significant increase in the levels of MMP-3, 

together with a decrease in the concentration of nitric oxide metabolites in 

the serum of patients in the postoperative period was demonstrated 

compared to the period before PA surgery. MMP-2 and MMP-9 as well as the 

concentration of TIMP-1 and TIMP-2 did not change after endoscopic PA 

surgery. 

Despite the lack of significant difference in the activities and 

concentrations of tested parameters in the serum of patients with different 

size of tumor, the test of samples of macro- and microadenoma tissue 

revealed different biochemical processes associated with the metabolism of 

gelatinases occurring in them. Reduction of nitric oxide metabolites in the 

postoperative period may have a beneficial effect indirectly reducing 

inflammation and oxidoreductive processes in the body. 

Spis tabel, rycin i wykresów 
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