
STRESZCZENIE 

Rak jajnika jest nowotworem cechującym się najwyższą wartością 

współczynnika zachorowalności do umieralności (ang. CFR - case-fatality ratio) 

spośród wszystkich nowotworów złośliwych narządu płciowego. Wskaźnik ten jest 

niezależny od regionu geograficznego, umiejętności operacyjnych ośrodka leczącego, 

a  także od nakładów finansowych służby zdrowia. Dzięki działaniom prewencyjnym, 

do których zaliczamy: stosowanie antykoncepcji hormonalnej, ograniczenie 

hormonalnej terapii zastępczej, a także wykonywanie operacji, które zmniejszają ryzyko 

powstania raka jajnika (RRS- risk reducing surgery), obserwowany jest na świecie 

niewielki spadek zachorowalności i umieralności z powodu tego nowotworu. Rak 

jajnika jest rozpoznawany w ponad 70% przypadków w zaawansowanych stadiach 

choroby (III I  IV). Odsetek 5-letniego przeżycia dla zaawansowanego raka jajnika 

wynosi od 30% do 50%. Nowotwory dziedziczne stanowią od 10 do 15% wszystkich 

raków jajnika. 90% nowotworów dziedzicznych jest związana z mutacją w genach 

supresorowych BRCA1 i lub BRCA2. Spojrzenie na raka jajnika, jako na heterogenną 

jednostkę chorobową, w której możemy wyróżnić kilka jego typów różniących się 

obrazem klinicznym, morfologicznym a przede wszystkim histogenezą, niesie ze sobą 

konieczność weryfikacji metod nie tylko jego rozpoznawania, ale przede wszystkim do 

jego bardziej skutecznego leczenia. 

W chwili obecnej znane są trzy ludzkie kinazy z rodziny AURORA (AURORA 

A, AURORA B oraz AURORA C), które należą do kinaz serynowo-treoninowych, 

różniących się lokalizacją wewnątrzjądrową. Dwie pierwsze kinazy odgrywają główną 

rolę w mitozie, natomiast AURORA C w mejozie. W prawidłowych komórkach 

zwiększenie ekspresji kinaz AURORA A i AURORA B następuje przy przejściu z fazy 

G2 do M. W komórkach nowotworowych natomiast, następuje to niezależnie od fazy 

cyklu komórkowego. Zahamowanie aktywności kompleksu cyklina-kinaza powoduje 

zahamowanie cyklu komórkowego na granicy fazy G1 i S. Alternatywnym 

mechanizmem regulacyjnym ekspresji genów w raku jajnika są zmiany epigenetyczne. 

Jednym z takich mechanizmów jest hipermetylacja regionu promotorowego genu 

BRCA1. Funkcją tego genu supresorowego jest utrzymanie stabilności genomu. 



Inaktywacja genu BRCA1 polega na nadmiernej metylacji promotora, za przyczyną 

której dochodzi do inicjacji i progresji guza nowotworowego Z uwagi na to, że 

zwiększona ekspresja kinaz AURORA promuje nowotworzenie, hamowanie ich 

aktywności stało się potencjalną metodą w terapii przeciwnowotworowej. W ostatnich 

latach podjęto wiele prób znalezienia syntetycznych inhibitorów kinaz AURORA,  które 

zwiększyłyby odsetek wyleczeń tego nowotworu. 

Celem niniejszej pracy była ocena ekspresji kinaz z rodziny AURORA w 

tkankach raka jajnika, w tkankach jajników i jajowodów pacjentek obciążonych mutacją 

w genie BRCA1, w porównaniu z grupą referencyjną, którą stanowiły pacjentki 

nieobciążone mutacją w genie BRCA1.  

Do badania włączono 88 pacjentek, które były operowane w I Klinice 

Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

w  latach 2010 - 2013. Pierwsza grupa badana obejmowała 41 pacjentek z rozpoznanym 

rakiem jajnika. Do drugiej grupy badanej włączono 13 pacjentek z potwierdzoną 

mutacją genu BRCA1, u których profilaktycznie usunięto prawidłowe jajniki i jajowody. 

Raki surowicze i endometrialne zostały w wynikach ujęte wspólnie, jako zróżnicowane 

raki jajnika. Grupę referencyjną stanowiły 34 pacjentki, które były operowane z powodu 

innych, nienowotworowych chorób. 

Do badań immunohistochemicznych wykorzystano reprezentatywne skrawki 

raków jajnika. Wyniki uzyskanych odczynów immunohistochemicznych poddano 

analizie statystycznej.  

Przeprowadzone badania pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków: 

1. Wyższa ekspresja kinaz AURORA A i AURORA B w tkankach raka 

jajnika pozwala sądzić, że odgrywają one istotną rolę w procesie karcinogenezy tego 

nowotworu. 

2. Wyższa ekspresja jądrowa kinaz AURORA A i AURORA B w jajnikach 

pacjentek z mutacją BRCA1 może być związana ze zwiększonym ryzykiem 

powstawania raka jajnika. 



3. Odmienna ekspresja kinaz AURORA A i AURORA B w tkankach raka 

zróżnicowanego i niezróżnicowanego, sugeruje możliwość zastosowania celowanych 

terapii za pomocą inhibitorów kinaz. 

4. Odmienna ekspresja kinaz AURORA w tkankach raka jajnika 

zróżnicowanego i niezróżnicowanego może  sugerować ich  znaczenie w progresji 

choroby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

Ovarian cancer is a cancer that has the highest case-fatality ratio among all genital 

malignancies. This indicator is independent of the geographical region, operating skills 

of the treatment center, as well as the financial outlays of the health service. Thanks to 

preventive actions, which include: the use of hormonal contraception, reduction of 

hormone replacement therapy, as well as performing operations that reduce the risk of 

ovarian cancer (RRS), a slight decrease in the incidence and mortality due to this cancer 

is observed worldwide. Ovarian cancer is diagnosed in over 70% of cases in advanced 

stages of the disease (III and IV). The 5-year survival rate for advanced ovarian cancer 

is 30% to 50%. Hereditary cancers make up 10 to 15% of all ovarian cancers. 90% of 

hereditary cancers are associated with a mutation in the BRCA1 and BRCA2 suppressor 

genes. A look at ovarian cancer as a heterogeneous disease entity in which we can 

distinguish several types that differ in clinical, morphological and, above all, 

histogenesis, carries the need to verify methods not only for its recognition, but above 

all for its more effective treatment. 

At present, three human kinases from the AURORA family are known 

(AURORA A, AURORA B and AURORA C), which belong to serine-threonine kinases, 

differing in their intranuclear localization. The first two kinases play a major role in 

mitosis, while the AURORA C in meiosis. In normal cells, the increase in expression of 

AURORA A and AURORA B occurs at the transition from G2 to M phase. In cancer 

cells, however, it occurs regardless of the phase of the cell cycle. Inhibition of the 

activity of the cyclin-kinase complex causes inhibition of the cell cycle between the G1 

and S phase. An alternative mechanism for regulating gene expression in ovarian cancer 

is epigenetic changes. One such mechanism is hypermethylation of the BRCA1 promoter 

region. The function of this suppressor gene is to maintain genome stability. Inactivation 

of the BRCA1 gene involves excessive methylation of the promoter, which causes the 

initiation and progression of the tumor. Because the increased expression of AURORA 

kinases promotes cancer, inhibition of their activity has become a potential method of 

cancer therapy. In recent years, many attempts have been made to find synthetic 

AURORA kinase inhibitors that would increase the cure rate for this cancer. 



The aim of this study was to evaluate the expression of the AURORA family of 

kinases in ovarian cancer tissues, ovarian tissues and fallopian tubes of patients with the 

BRCA1 gene mutation, compared to the reference group of patients without the BRCA1 

gene mutation.  

The study included 88 patients who were operated on in the 1st Department of 

Oncological Gynecology and Gynecology at the Medical University of Lublin between 

2010 – 2013 year. The first study group included 41 patients with diagnosed ovarian 

cancer. The second study group included 13 patients with confirmed BRCA1 gene 

mutation in whom normal ovaries and fallopian tubes were removed prophylactically. 

Serum and endometrial cancers were included in the results together as differentiated 

ovarian cancers. The reference group consisted of 34 patients who were operated on for 

other non-cancerous diseases. 

Representative sections of ovarian cancers were used for immunohistochemistry. 

The results of immunohistochemical reactions were subjected to statistical analysis. 

The conducted research allowed to formulate the following conclusions: 

1. The higher expression of AURORA A and AURORA B kinases in ovarian cancer 

tissues suggests that they play an important role in the process of ovarian cancer 

carcinogenesis. 

2. Higher nuclear expression of AURORA A and AURORA B kinases in the ovaries of 

patients with the BRCA1 mutation may be associated with an increased risk of ovarian 

cancer development. 

3. Different expression of AURORA A and AURORA B kinases in differentiated and 

undifferentiated cancer tissues suggests the possibility of using targeted therapies with 

kinase inhibitors. 

4. Different expression of AURORA kinases in tissues of differentiated and 

undifferentiated ovarian cancer may suggest their importance in disease progression. 

 

 



 


