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WPROWADZENIE: Pomimo rozwoju metod diagnostycznych wpływających na działania 

profilaktyczne, liczba zachorowań na nowotwory złośliwe wzrasta, a  rak piersi pozostaje najczęściej 

występującym nowotworem u kobiet w Polsce. Poszerzanie wiedzy na temat procesów 

molekularnych związanych z karcynogenezą daje nadzieje na poprawę skuteczności personalizowanej 

terapii onkologicznej. Kindliny, zwane fermitinami, są grupą białek adaptorowych, które stały się 

przedmiotem zainteresowania naukowców w ostatnich latach. Należąca do nich kindlina – 2, będąca 

produktem genu FERMT2, bierze udział w regulacji proliferacji, inwazyjności i tworzenia guzów 

przerzutowych. Opisywane w wielu typach nowotworów zaburzenia ekspresji kindliny-2 świadczą o 

istotnej roli tego białka w karcynogenezie. 

CEL: Zasadniczym celem pracy była ocena ekspresji genu FERMT2 w komórkach raka piersi u 

pacjentek operowanych w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli. W badaniu 

dokonano analizy względnej ekspresji genu FERMT2 w komórkach guza nowotworowego, w tkance 

otaczającej guz a także w limfocytach krwi obwodowej pacjentek z rozpoznanym rakiem piersi w 

porównaniu do poziomu ekspresji FERMT2 w komórkach tkanki kontrolnej oraz limfocytach krwi 

obwodowej kobiet, u których stwierdzono łagodne zmiany rozrostowe gruczołu piersiowego. 

Oceniono także zależność ekspresji genu FERMT2 od wybranych cech histopatologicznych guza 

(stopień złośliwości, wielkość guza, obecność przerzutów w węzłach chłonnych,  zajęcie naczyń 

limfatycznych przez proces chorobowy, typ histologiczny, podtyp biologiczny nowotworu, ekspresja 

receptorów ER, PGR, HER2), grupy krwi chorych w układzie AB0 i Rh oraz danych dotyczących 

karmienia piersią, występowania chorób nowotworowych w rodzinie i obrazu mammograficznego 

guza.  

MATERIAŁ I METODY: Badania przeprowadzono na materiale tkankowym pobranym metodą biopsji 

gruboigłowej preparatu pooperacyjnego ze złośliwych guzów nowotworowych piersi i tkanki 

otaczającej guz a także na limfocytach krwi obwodowej pochodzących od 64 pacjentek Oddziału 

Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Materiał kontrolny  stanowiły bioptaty z 

25 usuniętych operacyjnie łagodnych zmian rozrostowych piersi oraz limfocyty krwi obwodowej  

pacjentek, u których nie zdiagnozowano choroby nowotworowej. Badanie ekspresji genu FERMT2 na 

poziomie transkryptu przeprowadzono metodą PCR w czasie rzeczywistym. Określano poziom 

ekspresji genu FERMT2 i genu endogennej kontroli GAPDH w materiale pochodzącym od pacjentek z 

rozpoznanym rakiem piersi i zdrowych kobiet. W statystycznym opracowaniu wyników wykorzystano 

testy istotności statystycznych zależności między zmiennymi w poszczególnych grupach, analizę 

korelacji oraz statystykę opisową. 



WYNIKI: W pracy uzyskano szereg interesujących, istotnych statystycznie wyników. Po raz pierwszy 

odnotowano znamienne wyniki dla ekspresji FERMT2 w komórkach guza w stosunku do tkanki 

otaczającej w zależności od stopnia złośliwości nowotworu w skali G. Stwierdzono istotną różnicę w 

ekspresji genu FERMT2 w komórkach tkanki guza w stosunku do ekspresji genu FERMT2 w tkance 

otaczającej w zależności od wielkości guza T. Zanotowano także znaczące różnice w ekspresji FERMT2 

w zależności od stopnia zajęcia węzłów chłonnych w skali N. Zaobserwowano znamienne różnice 

ekspresji genu FERMT2 w zależności od typu histopatologicznego guza oraz ekspresji receptorów PGR 

i ER. Wykazano znacząco odmienne poziomy ekspresji genu FERMT2 w komórkach  guza w stosunku 

do tkanki kontrolnej w zależności od grupy krwi w układzie Rh i AB0. Stwierdzono istotne różnice w 

ekspresji genu FERMT2 w zależności od występowania chorób nowotworowych w rodzinie pacjentki. 

Odnotowano również zależność ekspresji FERMT2 od karmienia piersią przez badane pacjentki. 

WNIOSKI: Deregulacja ekspresji genu FERMT2 u pacjentek z rakiem piersi świadczy o zaangażowaniu 

tego genu w karcynogenezę.  

 

 

 

 

  

 

SUMMARY 

 

INTRODUCTION: Despite of constant development of diagnostic methods that improve the 

prophylaxis, the number of patients suffering from cancer still rises. Breast cancer remains the most 

common female malignancy in Poland. Scientific studies which broaden our knowledge about 

molecular basis of carcinogenesis are crucial to enhance the efficiency of personalized oncological 

therapy. Kindlins are the interesting group of adaptor proteins. One of the members of this family, 

the most frequently represented in tissues is kindlin-2, which is encoded by FERMT2 gene. This 

protein plays the important role in the regulation of proliferation, invasiveness and metastasis. The 

expression of kindlin-2 differs in many kinds of tumors that indicates its significance in oncogenesis.  

AIM OF THE STUDY: The major aim of the study was to evaluate the expression of FERMT2 gene in 

the cells derived from malignant breast tumors of patients operated in St. John’s Center of Oncology 

in Lublin. During this research the relative expression of FERMT2 gene in the cells of tumor, 

surrounding tissue and lymphocytes of peripheral blood of breast cancer patients was analysed in 

comparison with the level of FERMT2 gene expression in control tissue of benign breast lesions and 

lymphocytes of healthy women. The correlations between FERMT2 expression and chosen 

histopathological features of the tumor (including grade, tumor size, nodal metastases, 

lymphangiosis carcinomatosa, histological type, biological subtype of cancer, ER, PGR, HER2 

receptors expression), blood type of the patient, breastfeeding, family history of cancer and BIRADS 

classification of the tumor were investigated.  

MATERIAL AND METHODS: The investigated material was obtained by means of thick needle biopsy 

of previously excised malignant breast tumors and their surrounding tissue. The lymphocytes of 



peripheral blood of the same patients were also examined. The studied group consisted of 64 

patients. All the procedures were approved by the Ethical Committee of Medical University of Lublin 

and the patients agreed to participate in the research. The control material was taken by the biopsy 

of excised benign breast lesions of 25 women. Their lymphocytes of peripheral blood were also 

examined. FERMT2 gene expression was analysed using real-time PCR method.  

RESULTS: The study revealed some interesting and statistically significant results. The correlations 

between relative expression of FERMT2 gene in the malignant cells, depending on tumor grade, size, 

nodal involvement, histological type of cancer and the expression of ER, PGR and HER2 receptors 

were noted for the first time. The levels of gene expression were also statistically different for tumor 

and control tissue considering AB0 and Rh blood type of patients. The occurrence of malignant 

diseases in the patient’s family and breastfeeding were found to influence the level of FERMT2 

expression, too.  

CONCLUSION: Deregulation of FERMT2 expression in breast cancer patients confirms its crucial role 

in the complex processes of carcinogenesis. 


