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Nowotwory jajnika na wczesnym etapie rozwoju prezentują bardzo słabo zaznaczone objawy 

kliniczne, przez co stanowią bardzo duży problem diagnostyczny. Skutkuje to wysokim 

zaawansowaniem klinicznym choroby w momencie rozpoznania i znacznym pogorszeniem wyników 

leczenia. W ostatnich latach badacze skupili swoje wysiłki celem ustalenia optymalnych schematów 

diagnostycznych umożliwiających wczesną diagnozę tego nowotworu, oraz poznanie 

patomechanizmów tej choroby.  

Raki jajnika, szczególnie te niskozróżnicowane, często wykazują mutacje genetyczne. W roku 2011 w 

analizie opartej o TCGA stwierdzono, że 96% nabłonkowych nowotworów jajnika G3 wykazuje 

mutację TP53 . W pracy tej udowodniono też, że geny BRCA1/ BRCA2 odgrywają istotną role w 

patogenezie raka jajnika. Dalsze pracy wykazały, że ponad połowa raków jajnika wykazywało mutację 

w genach odpowiedzialnych z mechanizm homologicznej rekombinacji DNA.  

Rodzina białek nidogen składa się z dwóch przedstawicieli, Nidogen 1 i Nidogen 2, które stanowią 

bezpośrednie produkty genów odpowiednio Nid1 i Nid2. Obydwie proteiny stanowią integralny 

składnik błon podstawnych i wykazują podobne powinowactwo do innych białek macierzy 

zewnątrzkomórkowej. Za główną funkcję nidogenów uważa się stabilizację struktury błon 
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podstawnych. Stanowią one krytyczny element stabilizujący sieć utworzoną przez włókna kolagenu IV 

i lamininy. W raku jajnika wykazano podwyższone stężenia nidogenu 1 w surowicy krwi, nie 

stwierdzono czy odgrywa on istotną role w patogenezie tej choroby. Sugerowano, że brak nidogenu 2 

najprawdopodobniej powoduje bardzo subtelne zmiany w błonie podstawnej co prowadzi do 

zmniejszenia jej szczelności i zwiększenia szans na przerzutowanie guza. Udowodniono również, że 

podwyższone stężenia nidogenu 2 w surowicy krwi występują u pacjentek z rakiem jajnika, jakkolwiek 

rola tego białka w patogenezie tego nowotworu jest nieznana.   

We wcześniejszych badaniach dr Tarkowskiego na mikromacierzach wykazano istotne zmiany 

ekspresji określonych genów regulujących białka błony podstawnej u pacjentek u których 

stwierdzono germinalną mutację BRCA1. Ponadto udowodniono w raku piersi, że eksresja BRCA1 

modulowana jest za pośrednictwem kompleksów nidogenu i lamininy. Nieliczne prace dotyczące raka 

jajnika w tym zakresie oraz potrzeba dalszych prac nad patogenezą i diagnostyką raka jajnika 

nakierowały moje badania. Praca opisana w tej dysertacji ma za zadanie sprawdzenie hipotezy: "Czy 

rodzina białek nidogen ogrywa rolę w patogenezie lub rozwoju raka jajnika?”.  

Do badania włączono retrospektywne 102 preparaty z bloczków parafinowych utrwalanych wcześniej 

formaliną, pochodzących od 87 pacjentek operowanych w I Klinice Ginekologii Onkologicznej i 

Ginekologii UM Lublin w latach 2010 - 2015. Do analizy wykorzystano mysie monoklonalne 

przeciwciała przeciwko NID-1 R&D Systems (nr katalogowy: MAB2570), kozie poliklonalne 

przeciwciała przeciwko NID-2 (R&D Systems, nr katalogowy: AF3385), zgodnie z instrukcją 

producenta. Do analizy statystycznej wyników wykorzystano oprogramowanie Statistica v. 13.0 

(Statsoft, PL). Do oceny istotności różnic zależnych od wielu zmiennych, w obrębie określonych grup 

badanych i referencyjnej, wykorzystano jednoczynnikową analizę wariancji metodą Fishera (test One 

Way ANOVA). Przy porównaniu wyników jakościowych otrzymanych w zakresie pojedynczej zmiennej 

w różnych grupach zastosowano ciągły rozkład prawdopodobieństwa (test t-studenta). Przyjęto 

istotność statystyczną różnic na poziomie p=0,05 i związany z nią 5% błąd wnioskowania. Istotność 

poniżej wartości p wyróżniono.  

Uzyskane wyniki pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków:  

Tkanki raka jajnika wykazują zwiększoną ekspresję cytoplazmatyczną nidogenu 1 i nidogenu 2 w 

porównaniu z normalną tkanką jajnikową.  

Tkanka jajnikowa u pacjentek z mutacją BRCA1 wykazuje wyższą ekspresję w substancji 

międzykomórkowej nidogenu 1 i nidogenu 2 w porównaniu z ekspresją w zdrowej tkance jajnikowej.  

Nidogen 1 i nidogen 2 może odgrywać istotną rolę w patogenezie raka jajnika  



3 
 

Nidogen 1 i nidogen 2 mogą stanowić element regulujący przejścia nabłonkowo - mezenchymalne w 

raku jajnika, a tym samym wpływać na heterogenność tych nowotworów.  

 

  

9. Abstract  

Ovarian cancers in its early stages present very subtle clinical symptoms, because of which they 

present a big diagnostic challenge. This results in advanced stages of the disease at the moment of 

diagnosis and causes worse treatment results. Lately researchers focus their efforts on optimizing 

and creating new diagnostic algorithms enabling and early diagnosis , and determining the 

pathogenesis of this disease.  

Ovarian cancer, especially the low differentiated ones often present genetic mutations. In a 2011 

TCGA analysis it was concluded, that 96% of epithelial ovarian cancers present a TP53 mutation. In 

this study it was also proven that BRCA1/ BRCA2 genes play an important role in ovarian cancer 

development. Further studies have shown that almost half of ovarian cancers presented a mutation 

in genes responsible for mechanism of homologous DNA recombination.  

The Nidogen family of proteins consists of two main representatives, Nidogen 1 and Nidogen 2, 

which represent direct products of Nid1 and Nid2 genes. Both proteins are an important substrate od 

basal membranes and present a similar affinity to the extracellular matrix proteins. As their main 

function it is believed that they stabilize the basal membrane ultrastructure. They are the vital 

component stabilizing the network created by collagen IV and laminin. Elevated serum levels of 

nidogen 1 protein were found in ovarian cancer patients. It was suggested in previous studies that 

lack of nidogen 2 probably causes subtle changes in the basal membrane ultrastructure and increases 

the tumor capability to metastasize. Elevated serum levels of nidogen 2 were also found in ovarian 

cancer patients. Role of these proteins in ovarian cancer development remains unknown.  

In our previous studies on microarrays relevant changes to gene expression responsible for basal 

membrane proteins were proven present in BRCA positive samples. Furthermore it was confirmed 

that the BRCA expression is modulated by nidogen and laminin complexes. Seldom papers regarding 

nidogens in ovarian cancer and a need to conduct further research in this manner prompted this 

study.   

In this study I included 102 paraffin embodied tissue samples acquired from 87 patients that 

underwent surgery in the I st. Chair and Clinic of Gynecological Oncology and Gynecology, Medical 
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University of Lublin in the years 2010 to 2015. NID1 R&D systems goat polyclonal, and NID-2 R&D 

systems mouse antibodies were used for staining in accordance to the manufacturers instructions. 

Statistical analysis were conducted with multiple methods assuming a relevance level of p=0,05 and a 

5% conclusion error associated with it.  

The achieved results enabled the following conclusions.  

1. Ovarian cancer tissues present a higher expression of Nidogen 1 and Nidogen 2 when compared to 

normal ovarian tissue  

2. Nidogen 1 may play a relevant role in ovarian cancer pathogenesis  

3. Nidogen 1 and Nidogen 2 may be a regulatory agent in EMT transitions in ovarian cancer thus 

contributing to the tumor heterogeneity.  

4. Nidogen 1 and Nidogen 2 present a higher expression in ovarian tissue in BRCA1 patients than in 

normal ovarian tissue. 


