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Wprowadzenie 

Raki jajnika (OC) rozpoznawane są u większości pacjentek w zaawansowanym stopniu rozwoju, co 

przekłada się na złe wyniki leczenia. Pomimo licznych badań patogeneza OC wciąż nie jest poznana. 

Niewyjaśnione pozostają mechanizmy ucieczki nowotworu spod nadzoru immunologicznego, naciekania 

tkanek i tworzenia przerzutów. Wykazano, iż wybrane populacje komórek układu odpornościowego 

aktywnie promują wzrost guza poprzez podtrzymywanie chronicznego stanu zapalnego w pierwotnym 

ognisku choroby, tworzenie stanu silnej immunosupresji i nowych naczyń krwionośnych (angiogenezę). 

 Należy podkreślić, że proces angiogenezy do tej pory nie został do końca wyjaśniony. Jego 

złożoność rodzi potrzebę wieloaspektowej analizy czynników proangiogennych w mikrośrodowisku 

heterogennego raka jajnika. Identyfikacja czynników stymulujących angiogenezę i poznanie 

mechanizmów zaangażowanych      

w ten proces, a następnie ich ukierunkowana modulacja jest kluczowa dla opracowania skutecznej 

terapii przeciwnowotworowej. 

Cele 

Celem niniejszej rozprawy doktorskiej była ocena wybranych parametrów układu immunologicznego 

zaangażowanych w stymulację angiogenezy u chorych  

na raka jajnika w aspekcie ich znaczenia klinicznego. 

1. W badaniach in vitro: ocena komórek Th17 u chorych z różną manifestacją kliniczną raka jajnika, w 

trzech różnych środowiskach, tj.: krew obwodowa, płyn otrzewnowy, tkanka (komórki infiltrujące raka 

jajnika) oraz określenie ich roli w patogenezie OC.  

2. W badaniach in vivo: ocena stężenia IL-17, IL-6 i TGF-β1w osoczu i płynie otrzewnowym pacjentek 

celem oceny nasilenia procesu angiogenezy. 

3. Odniesienie uzyskanych wyników badań do klinicznej charakterystyki chorych  



tj.: stopień zaawansowania klinicznego choroby wg FIGO, stopień zróżnicowania histologicznego 

nowotworu, typ nowotworu wg Kurmana i Shiha, status menopauzalny oraz czasu przeżycia pacjentek.  

Materiały i metody  

 Do badań zakwalifikowano łącznie 71 pacjentek z histopatologicznie potwierdzonym 

rozpoznaniem raka jajnika, od których pobrano krew obwodową (PB)  

i płyn otrzewnowy (PF). Badany materiał stanowiła także tkanka nowotworowa, którą uzyskano od 17 

pacjentek z OC. Pacjentki były operowane w I Katedrze i Klinice Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii 

UM w Lublinie w latach 2012-2017. Badania wykonano ponadto w grupie referencyjnej (n=35) pacjentek 

z łagodnym guzem jajnika oraz w grupie kontrolnej zdrowych kobiet (n=10). 

Oceniono odsetek komórek Th17 u chorych na raka jajnika, w trzech różnych środowiskach tj.: krwi 

obwodowej, płynie otrzewnowym i tkance (Th17 infiltrujące raka jajnika), a także stężenie wybranych 

cytokin prozapalnych (IL-17, IL-6) oraz TGF-β1  

w osoczu i PF w aspekcie ich znaczenia klinicznego. 

Odsetek komórek Th17 oceniono metodą cytometrii przepływowej (cytometr FACSCanto I Becton 

Dickinson, USA). Limfocyty Th17 określano jako odsetek limfocytów CD4+ wykazujących 

wewnątrzkomórkową ekspresję IL-17 (CD4+IL-17+). Stężenie IL-17, IL-6 oraz TGF-β1 w osoczu i PF 

oznaczono metodą ELISA (ang. enzyme linked immunosorbent assay) zgodnie z procedurą 

rekomendowaną  przez producenta odpowiednich zestawów do oznaczeń. Odczytu dokonano czytnikiem  

ELISA EL x 800 firmy BIO-TEK Instruments, USA. Analiza statystyczna wyników badań została wykonana 

przy użyciu programu Statistica 12.0 PL. 

Wyniki 

 Najwyższy odsetek komórek Th17 odnotowano wśród limfocytów CD4+ infiltrujących raka jajnika i był 

on istotnie wyższy (p=0,001) niż we krwi obwodowej. Odsetek Th17 zarówno we krwi obwodowej jaki i w 

PF w grupie z niezłośliwym guzem jajnika był istotnie wyższy niż w grupie chorych na raka jajnika.  

Nie stwierdzono różnicy istotnej statystycznie w odsetku komórek Th17 we krwi obwodowej i PF w 

zależności od stopnia zaawansowania klinicznego raka jajnika  

wg FIGO, zróżnicowania histologicznego OC, typu nowotworu wg klasyfikacji Kurmana i Shiha oraz 

statusu menopauzalnego pacjentek.  

Najwyższe stężenie IL-17 odnotowano w osoczu chorych na raka jajnika 

i było ono istotnie wyższe (p<0,0001) niż w grupie z łagodnymi guzami jajnika 

oraz w grupie kontrolnej. Stężenie IL-17 w PF chorych na raka jajnika było istotnie wyższe (p<0,0001) niż 

w grupie z guzami niezłośliwymi jajnika. Stężenie IL-17 w płynie otrzewnowym pacjentek przed 

menopauzą było istotnie wyższe (p=0,04) niż w grupie pacjentek po menopauzie. 

W przeprowadzonych badaniach odnotowano istotnie wyższe (p=0,01) stężenie IL-6 w osoczu chorych na 

OC w porównaniu do grupy kontrolnej. Stężenie IL-6 w PF chorych na OC było istotnie wyższe (p<0,0001) 

w porównaniu do grupy z guzami niezłośliwymi jajnika. Zarówno u pacjentek z rakiem jajnika jak też w 

grupie z guzami łagodnymi jajnika stężenie IL-6 było istotnie wyższe (p<0,0001) w płynie otrzewnowym 

niż w osoczu. Co ciekawe, stężenie IL-6 w PF chorych na OC o niskim stopniu zróżnicowania 



histologicznego (G3) było istotnie wyższe (p=0,002)w porównaniu do grupy G2. Nie wykazano różnicy 

istotnej statystycznie w stężeniu 

IL-6 w osoczu i PF w zależności od stopnia zaawansowania klinicznego choroby  

wg FIGO i klasyfikacji wg Kurmana i Shiha oraz statusu menopauzalnego. 

Najwyższe stężenie TGF-β1 odnotowano w osoczu chorych na raka jajnika  

i było ono istotnie wyższe (p<0,0001) niż w grupie kontrolnej. Stężenie TGF-β1w PF chorych na OC nie 

różniło się istotnie od odnotowanego w grupie z niezłośliwymi guzami jajnika. Zarówno u pacjentek z OC 

jak i z guzami łagodnymi stężenie TGF-β1w osoczu było wyższe (p<0,0001) niż w PF.W żadnym z 

badanych środowisk nie wykazano istotnych statystycznie zależności pomiędzy odsetkiem komórek Th17 

a przeżyciem chorych na raka jajnika. Nie wykazano istotnych zależności pomiędzy stężeniem TGF-β1 w 

osoczu i PF a przeżyciem chorych na OC. Przeżywalność chorych na raka jajnika w sposób istotny zależała 

od stężenia 

IL-17 i IL-6 w płynie otrzewnowym. Przeżywalność pacjentek z wyższym poziomem  

IL-17 w PF była znamiennie dłuższa (mediana: 36,5 m-cy vs 27 m-cy) niż pacjentek 

z niższym stężeniem IL-17 w PF. Przeciwnie, przeżycie pacjentek z wyższym poziomem IL-6 w płynie 

otrzewnowym była znamiennie krótsza (mediana: 17 m-cy vs 56 m-cy) niż pacjentek z niższym stężeniem 

IL-6 w PF. 

 

Wnioski 

In vitro 

 U chorych na raka jajnika stwierdzono różnice w odsetku i dystrybucji komórek Th17 we krwi 

obwodowej, płynie otrzewnowym i guzie. Najwyższy odsetek komórek Th17 odnotowano wśród 

komórek CD4+ infiltrujących raka jajnika i był on istotnie podwyższony niż we krwi obwodowej. We krwi 

obwodowej oraz płynie otrzewnowym chorych na raka jajnika odnotowano obniżony w porównaniu do 

grupy z niezłośliwym guzem jajnika odsetek komórek Th17. Zaobserwowane zjawisko może sprzyjać 

wymykaniu się komórek nowotworowych spod nadzoru immunologicznego.  Nie wykazano 

znamiennych statystycznie  różnic w odsetku komórek Th17 u chorych na OC w zależności od stopnia 

zaawansowania klinicznego choroby wg FIGO, stopnia zróżnicowania histologicznego i typu nowotworu 

wg Kurmana i Shiha, statusu menopauzalnego pacjentek oraz 5-letniego czasu przeżycia. 

In vivo 

 Stężenie IL-17 oraz IL-6 w  płynie otrzewnowym chorych na raka jajnika jest istotnie wyższe niż u 

pacjentek z nowotworem łagodnym jajnika, co wskazuje na nasiloną syntezę ocenionych cytokin w 

mikrośrodowisku guza. U chorych na raka jajnika istnieją różnice w stężeniu ocenionych cytokin w 

zależności od środowiska. W płynie otrzewnowym pacjentek z OC stwierdzono niższe niż w osoczu 

stężenie IL-17 i TGF-β1 oraz wyższe niż w osoczu stężenie interleukiny 6. W płynie otrzewnowym chorych 

na raka jajnika istnieją istotne różnice w stężeniu IL-6 w zależności stopnia zróżnicowania 

histologicznego. Akumulacja IL-6 jest nasilona u chorych z nisko zróżnicowanym (G3) rakiem jajnika. 

Zaobserwowane zjawisko może stanowić ważny mechanizm supresorowy i proangiogenny u chorych na 



raka jajnika.  Wyższe stężenie IL-17 w płynie otrzewnowym koreluje z dłuższym przeżyciem zaś IL-6 z 

krótszym przeżyciem chorych na raka jajnika. 

 

8.2. Summary in English 

Introduction 

Ovarian cancer (OC) is diagnosed in most of cases in advanced stages. It results in poor treatment 

prognosis. Despite of numerous research the pathogenesis of OC is still unknown. The mechanisms of 

evading cancer from host immune system, infiltrating  

of tissues, and creating of metastasis are unaccounted. The current findings indicated  

that particular immune system cells may actively promote tumor growth by inflammation maintaining in 

primary site of cancer, promoting immunosuppression and creating new blood vessels (angiogenesis). 

It is noteworthy that mechanism of angiogenesis is still unexplained. Because of its complexness there is 

a need of multi-aspect analysis of proangiogenic factors  

in heterogenic ovarian cancer environment. The identification of factors that stimulate angiogenesis, 

recognition of mechanisms involved in that process, and their directed modulation is crucial for creating 

effective antitumor therapy. 

The aim 

The aim of the PhD dissertation was analysis of chosen parameter of immune system that are involved in 

stimulation of angiogenesis in ovarian cancer patients in their clinical aspects. 

 In vitro study: analysis of Th17 cells in patients with different clinical manifestation of ovarian cancer in 

three different environment: peripheral blood (PB), peritoneal fluid (PF) and tissue (ovarian cancer 

infiltrating cells) 

and establish their function in OC pathogenesis. 

 In vivo study: evaluation of IL-17, IL-6 and TGF-β1 concentration in plasma 

and PF of patients in aim to analysis of intensity of angiogenesis. 

 Reference of obtained results to clinical data of characteristic of patients: that is FIGO stage, histological 

grade, cancer type according to Kurman and Shih classification, menopausal status and five-years 

survival rate in patients. 

 

Materials and methods 

The study included 71 patients with histopathological confirmation of ovarian cancer.  The clinical 

material was PB, PF and tumor tissue from 17 OC patients.  

The patients were operated in Ist Chair and Department of Oncological Gynecology  

and Gynecology of Medical University of Lublin in 2012-2017. The studies were also conducted in benign 

ovarian cancer patients (n=35) and healthy donors (n=10). 



The percentage of Th17 cells was analyzed in ovarian cancer patients in three different environment: PB, 

PF and tumor tissue (ovarian cancer infiltrating Th17)  

and concentration of chosen pro-inflammatory cytokines (IL-17, IL-6) and TGF-β1 in plasma and PF in 

aspect of their clinical significance.  

The percentage of Th17 cells was analyzed by flow cytometry (FACSCanto I Becton Dickinson, USA). Th17 

were analyzed as percentage of CD4+ that expressed intracellular expression of IL-17. The concentration 

of IL-17, IL-6 and TGF-β1 in plasma and PF were determined by ELISA (enzyme linked immunosorbent 

assay) according  

to manufacturer’s instruction. Measurement was estimated through ELISA EL x 800 reader (BIO-TEK 

Instruments, USA). The statistical analysis of results were conducted using Statistica 12.0 PL. 

Results 

The highest percentage of Th17 cells was detected  among tumor infiltrating  

CD4+ lymphocytes and it was significantly higher (p=0.001) than in peripheral blood.  

The percentage of Th17 cells in both, PB and PF of patients with benign OC was significantly higher than 

in OC group. There was no significant difference  

in the percentage of Th17 cells in PB and PF in relation to FIGO stages, histopathological grading, Kurman 

and Shih’s type and menopausal status. 

The highest concentration of IL-17 was detected in plasma of ovarian cancer patients and it was 

significantly higher (p<0.0001) than in the both, benign tumors  

and control group. The peritoneal fluid IL-17 level in OC patients was higher (p<0.0001) than in women 

with benign ovarian tumors. The concentration of IL-17 in the PF  

was higher (p=0.04) in OC patients before menopause than in patients after menopause. 

The concentration of plasma IL-6 level in OC patients was higher (p=0.01)  

than in the control group. The peritoneal fluid IL-6 level in OC patients was higher (p<0.0001) than in 

patients with benign ovarian tumors. In both, patients with OC  

and benign ovarian tumors the level of IL-6 was significantly higher in the PF  

than in plasma. What is interesting, the level of peritoneal fluid IL-6 was higher (p=0.002) in patients with 

high grade (G3) than in patients with low grade (G2) ovarian cancer. There was no significant difference 

in the concentration of IL-6 in the plasma and PF  

in relation to FIGO stages, Kurman and Shih’s type and menopausal status.  

The highest concentration of TGF-β1 was detected in the plasma of OC patients and it was higher 

(p<0.0001) than in the control group. There was no significant difference in the concentration of 

peritoneal fluid TGF-β1 level between patients with malignant and benign tumors. In both, OC and 

benign ovarian tumors patients  

the TGF-β1 level was higher (p<0.0001) in the plasma than in the PF.  

There was no significant differences between the percentages of Th17 cells  



and ovarian cancer patients survival. There was no relation between the plasma  

and PF TGF-β1 concentration and ovarian cancer patients survival. The patients survival with higher level 

of IL-17A in the PF was longer (median: 36.5 vs 27 months) than  

patients with lower Il-17A level. In contrary, the survival of patients with higher level  

of IL-6 in the PF was shorter (median: 17 vs 56 months) than patients with lower  

IL-6 concentration.  

Conclusions 

In vitro 

 There are differences in the percentage and distribution of Th17 cells 

in the peripheral blood, peritoneal fluid and tumor tissue. The highest percentage of Th17 cells was 

detected among ovarian cancer infiltrating (CD4+) cells and it was significantly higher than in peripheral 

blood. 

 The percentage of Th17 cells was lower in the PB and in the PF of ovarian cancer patients in comparison 

to group with benign ovarian tumor. 

It may promote evade host immune response by cancer cells. 

 There were no significant differences in percentage of Th17 cells in ovarian cancer patients depending 

on FIGO stage, histological grade, cancer type according to Kurman and Shih classification, menopausal 

status and 

five-years survival rate of patients. 

In vivo 

 The concentration of IL-17A and IL-6 in the peritoneal fluid of ovarian cancer patients is significantly 

higher than in patients with benign tumors. It indicates that synthesis of analyzed cytokines is increased 

in tumor microenvironment. There are differences in the concentration of chosen cytokines in ovarian 

cancer patients depending on microenvironment. In the PF of OC patients was found lower IL-17A and 

TGF-β1 concentration and higher IL-6 level 

than in plasma. 

 There are significant differences in the IL-6 level in relation to ovarian cancer grade. The accumulation of 

IL-6 in patients with high grade (G3) ovarian cancer was detected. This observation may be crucial for 

stimulation 

of immunosuppression and angiogenesis.  

 Higher IL-17A level in the PF correlated with longer survival but higher IL-6 level with shorter survival of 

ovarian cancer patients. 


