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Streszczenie 

Rak piersi jako najczęściej występujący nowotwór złośliwy kobiet stanowi istotny problem 

epidemiologiczny i kliniczny. W skali światowej dotyka blisko 25% pacjentek leczonych z 

powodu choroby nowotworowej oraz jest najczęstszą nowotworową przyczyną zgonu (14%).  

W Polsce rak piersi rozpoznawany jest u ponad 18,5 tys. kobiet rocznie, co stanowiło w 

2015 roku blisko 23% zachorowań na nowotwory (ostatnie dostępne pełne dane statystyczne). 

W tym samym roku z powodu raka piersi zmarło ponad 6,3 tys. pacjentek (14%), co było drugą 

(po raku płuca) najczęstszą nowotworową przyczyną zgonu. Od początku lat 80-tych ubiegłego 

wieku obserwuje się stały wzrostowy trend współczynnika zapadalności (obecnie 53/100 tyś.), 

natomiast współczynnik umieralności wykazuje szczęśliwie tendencję do stabilizacji na 

poziomie 15/100 tys. mieszkańców. 

Głównymi czynnikami, które obecnie warunkują jakość terapii przeciwnowotworowej w 

raku piersi jest wczesne wykrycie choroby i odpowiedni, spersonalizowany dobór leczenia 

uzupełniającego. Z uwagi na niezwykłą heterogenność tego typu raka oraz faktu, że dotyczy on 

kobiet w różnym wieku, o różnych predyspozycjach genetycznych, ustalenie adekwatnej terapii 

jest coraz trudniejsze. Analiza uznanych czynników prognostycznych i predykcyjnych jest 

często niewystarczająca, by podjąć optymalne decyzje terapeutyczne. Dlatego badacze 

nieustannie poszukują biomarkerów nowego typu, które byłyby w tym procesie pomocne.  

Do stosowanych aktualnie czynników rokowniczych i predykcyjnych zalicza się: status 

receptora estrogenowego (ER), progesteronowego (PgR) i HER2, poziom markera proliferacji 

Ki-67 oraz cechy kliniczne nowotworu. Ostatnie lata przyniosły opracowanie jeszcze bardziej 

zaawansowanych metod w postaci testów wielogenowych takich jak: Oncotype Dx, 

MammaPrint i Foundation One. Korzystną alternatywą skomplikowanych i kosztownych 

testów jest dla klinicystów możliwość monitorowania choroby za pomocą markerów 

surowiczych. Niski koszt, mała inwazyjność i możliwość wielokrotnego powtarzania badania 

w różnych okresach trwania choroby są ich ogromną zaletą.  

Aktywator plazminogenu typu urokinazy (urokinase plazminogen activator, uPA) oraz 

inhibitor aktywatora plazminogenu typu 1 (plasminogen activator inhibitor, PAI-1) są 

składowymi systemu aktywującego plazminogen. Uważa się, że markery te zaangażowane są 

w procesy angiogenezy i przerzutowania nowotworów. Doceniając ich walor kliniczny, 

American Society of Clinical Oncology rekomenduje ich oznaczanie w tkance jako przydatny 



czynnik rokowniczy u pacjentek z nowo rozpoznanym rakiem piersi bez przerzutów do węzłów 

chłonnych. Wartość oznaczeń surowiczych nie jest jasna. Przeprowadzone dotychczas badania 

u pacjentów chorych na inne nowotwory niż rak piersi sugerują, że wyższe wartości czynników 

proteolitycznych w surowicy wiążą się z gorszym rokowaniem. W literaturze przedmiotu 

istnieje niewiele danych dotyczących monitorowania chorych na raka piersi za pomocą 

oznaczeń poziomów uPA/PAI-1 w surowicy. 

Cel pracy 

Celem pracy była ocena przydatności klinicznej oznaczanego w surowicy aktywatora 

plazminogenu typu urokinazy (uPA) i inhibitora aktywatora plazminogenu typu 1 (PAI-1) u 

pacjentek z rakiem piersi. Badanie obejmowało również ocenę ekspresji kodujących je genów 

w tkance nowotworowej (PLAU i SERPINE1) 

Stężenia badanych biomarkerów analizowano na tle podstawowych parametrów 

demograficznych oraz wykładników procesu nowotworowego, które rutynowo 

wykorzystywane są w praktyce klinicznej do diagnozowania i ustalania schematów leczenia 

pacjentek z rakiem piersi. Wzięto pod uwagę: wielkość guza nowotworowego, lokalizację, typ 

histologiczny, podtyp biologiczny, stopień zaawansowania klinicznego, stopień złośliwość 

histologicznej (G), indeks proliferacyjny (Ki-67), status receptorowy (ER, PgR i HER2), 

poziom markera CA 15-3 oraz stan pachowych węzłów chłonnych. 

Dodatkowo, podjęto próbę odpowiedzi na pytanie czy analizowane czynniki proteolityczne 

są powiązane z najistotniejszymi parametrami procesu nowotworowego, a w szczególności z 

procesem powstawania przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych.  

Materiał i metody 

Do badania zakwalifikowano 88 kobiet, z czego grupę badaną stanowiło 78 pacjentek z 

rozpoznanym rakiem gruczołu piersiowego, które dotychczas nie były leczone onkologicznie.  

Do grupy porównawczej włączono 10 pacjentek z łagodnym nowotworem piersi 

(gruczolakowłókniak). Wykorzystanie grupy porównawczej pozwoliło na dodatkowe, 

pełniejsze ustalenie relacji między analizowanymi czynnikami proteolitycznymi a procesem 

nowotworowym.  

Pacjentki zostały zakwalifikowane do pierwotnego leczenia operacyjnego zgodnie z 

obowiązującymi w Polsce standardami postępowania onkologicznego. Za kryterium włączenia 



uznano histopatologiczne rozpoznanie raka i pierwotne leczenie operacyjne. Materiał 

biologiczny użyty do badań był pobierany w Oddziale Chirurgii Piersi Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. Informacje kliniczne 

uzyskano z dokumentacji Poradni Chirurgii Onkologicznej i Oddziału Chirurgii Piersi 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. 

Krew do badań była pozyskiwana przy okazji przeprowadzania rutynowych przedoperacyjnych 

badań laboratoryjnych. Tkankę nowotworową pobierano w trakcie operacji przy współpracy z 

Zakładem Patomorfologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego w Lublinie. 

W surowicy badano stężenie markerów uPA i PAI-1. Pomiarów dokonywano w grupie 

badanej oraz grupie porównawczej. Parametry surowicze oznaczono gotowymi zestawami 

komercyjnymi do testu ELISA (Quantikine ELISA, R&D Systems, USA i IMUBIND Plasma 

PAI-1 ELISA, Sekisui, USA). W tkance nowotworowej zmierzono poziom ekspresji genów 

SERPINE1 i PLAU. Ekspresję genów PLAU i SERPINE1 oceniono przy użyciu metody 

ilościowej PCR (qRT-PCR). Oznaczenia wykonano przy współpracy z Katedrą i Zakładem 

Toksykologii Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Uzyskane 

dane podano analizie statystycznej.  

Badanie przeprowadzono za zgodą Komisji Bioetycznej UM w Lublinie o numerze KE-

0254/273/2016. 

Wyniki 

W oparciu o zbadane liczne parametry surowicze, tkankowe, demograficzne i kliniczne 

przeanalizowano korelacje pomiędzy poszczególnymi danymi. W przeprowadzonym badaniu 

wykazano, że pacjentki z rozpoznanym rakiem piersi były istotnie statystycznie starsze i 

charakteryzowało je wyższe stężenie markera CA 15-3 w surowicy. Pacjentki z guzem 

nowotworowym większym od 2 cm istotnie częściej miały przerzuty do węzłów chłonnych 

pachowych i istotnie statystycznie wyższe stężenie CA 15-3 w surowicy. Wykazano, że rak 

piersi zlokalizowany po stronie prawej istotnie statystycznie częściej występował u pacjentek 

starszych. W grupie pacjentek z wyższym skategoryzowanym stężeniem uPA w surowicy 

stwierdzono istotną statystycznie wyższą ekspresję genu SERPINE1. Przeprowadzone badania 

wykazały, że u pacjentek z wyższym stężeniem uPA istotnie statystycznie częściej występuje 

wyższe stężenie PAI-1 w surowicy. Ponadto stwierdzono, że wysokie stężenie uPA stanowi 

czynnik ryzyka dla występowania wyższego stężenia PAI-1. Wyższe skategoryzowane stężenia 



PAI-1 dotyczyły pacjentek posiadających wyższą masę ciała i wartość BMI. Dodatkowo 

skategoryzowane wyższe stężenie PAI-1 w surowicy istotnie statystycznie częściej 

występowało u pacjentek po menopauzie oraz stwierdzono, że jest czynnikiem ryzyka dla 

nieprawidłowego BMI. Stwierdzono istotną statystycznie dodatnią korelację pomiędzy 

stężeniem markera CA 15-3 a uPA w surowicy u chorych z przerzutami do pachowych węzłów 

chłonnych. Obecność przerzutów do węzłów chłonnych nie wpływała w sposób istotny 

statystycznie na stężenie uPA i PAI-1 oraz na ekspresję genów PLAU i SERPINE1. 

Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic dla uPA i PAI-1 w surowicy w 

zależności od charakteru zmiany nowotworowej piersi. Ze względu na brak znamiennych 

różnic dla uPA i PAI-1 między grupą porównawczą a pozostałymi pacjentkami podjęto próbę 

oszacowania, czy rak piersi stanowi klasyfikator dla stężenia tych parametrów w surowicy. 

Zarówno dla uPA, jak i PAI-1 pole pod krzywą ROC wskazywało, iż rak piersi nie stanowi 

klasyfikatora teoretycznie idealnego.  

Wnioski 

Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano następujące wnioski:  

1. Stężenie surowicze aktywatora plazminogenu typu urokinazy (uPA) i inhibitora aktywatora 

plazminogenu typu 1 (PAI-1) nie koreluje z obecnością przerzutów do węzłów chłonnych 

pachowych u pacjentek z rakiem piersi. 

2. Oceniając współzależności między analizowanymi parametrami stwierdzono istotną 

statystycznie korelację dla ekspresji genu SERPINE1 i ekspresji genu PLAU oraz ujemną 

istotną statystycznie korelację między stężeniem PAI-1 w surowicy a ekspresją genu PLAU. 

3. U pacjentek bez przerzutów do pachowych węzłów chłonnych stwierdzono ujemną istotną 

statystycznie korelację między ekspresją genu PLAU i stężeniem PAI-1 oraz istotną 

statystycznie korelację dla ekspresji analizowanych genów.  

4. Na podstawie uzyskanych współzależności należy stwierdzić, że oceniane rutynowo 

wykładniki procesu nowotworowego wyłącznie pośrednio kształtują relacje między badanymi 

białkami i kodującymi je genami.  



5. W przeprowadzonym badaniu nie potwierdzono przydatności klinicznej dla oznaczania w 

surowicy aktywatora plazminogenu typu urokinazy (uPA) i inhibitora aktywatora 

plazminogenu typu 1 (PAI-1) u pacjentek z rakiem piersi. 

 


