
 
 

STRESZCZENIE 

  

Rak piersi jest najpowszechniejszym nowotworem złośliwym u kobiet,  

a także drugą po raku płuc najczęstszą przyczyną zgonów z powodów 

onkologicznych. Nowotwory piersi to heterogenna grupa chorób, na którą składają 

się liczne jednostki morfologiczno-kliniczne. U około 15% pacjentek diagnozuje się 

jego najcięższą postać, tzw. raka potrójnie negatywnego (TNBC). TNBC 

charakteryzuje się brakiem obecności receptorów estrogenowych (ER), 

progesteronowych (PG) oraz receptorów naskórkowego czynnika wzrostu (HER2). 

W związku z powyższym standardowe terapie hormonalne oraz terapia celowana 

skierowana przeciwko HER2 nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Stosowanie 

tradycyjnych cytostatyków (cisplatyna, paklitaksel) ograniczone jest licznymi 

działaniami niepożądanymi (uszkodzenie szpiku kostnego, ciężka niewydolność 

nerek, neuropatie obwodowe), a także występowaniem zjawiska oporności. Pomimo 

tego, iż terapia pacjentów z ekspresją receptorów HER2 została zrewolucjonizowana 

poprzez wprowadzenie przeciwciał monoklonalnych (trastuzumab, bewacizumab, 

lapatynib), nabyta oporność na te leki wciąż stanowi poważny problem kliniczny.  

W związku z powyższym trwają badania nad poszukiwaniem nowych strategii 

terapeutycznych mogących znaleźć zastosowanie w leczeniu nowotworów 

niewrażliwych na konwencjonalne schematy leczenia. Obiecującą grupę związków 

o  charakterze cytostatyków nowej generacji stanowią inhibitory deacetylaz histonów 

(HDIs). Acetylacja i deacetylacja histonów katalizowana odpowiednio przez 

acetylotransferazy (HATs) i deacetylazy (HDACs) histonów odgrywa istotną rolę  

w epigenetycznej regulacji ekspresji genów. Enzymy te pełnią funkcję odpowiednio 

aktywatorów i represorów transkrypcji. Zaburzenia funkcji tych enzymów prowadzić 

mogą do rozwoju licznych chorób nowotworowych. W większości nowotworowych 

linii komórkowych obserwowano obniżenie poziomu acetylacji histonów na skutek 

nadekspresji białek HDACs. Mechanizm aktywności przeciwnowotworowej  

oraz swoistość działania HDIs nie zostały jednak do końca poznane.  

 Ze względu na istnienie niejednoznacznych oraz sprzecznych doniesień 

literaturowych dotyczących wpływu kwasu walproinowego (VPA)  

oraz suberanilohydroksamowego (vorinostat, SAHA) na szlaki sygnałowe 

zaangażowane w proces kancerogenzy komórek raka piersi celem moich badań była 

ocena potencjalnego antynowotworowego działania wyżej wymienionych HDIs, 



 
 

oddzielnie lub w kombinacji ze standardowo stosowanym cytostatykiem - cisplatyną 

(CDDP) w komórkowych modelach raka piersi. Pierwsza część badań dotyczyła 

oceny wpływu VPA i SAHA (oddzielnie oraz w kombinacji z CDDP)  

na proliferację, apoptozę oraz cykl komórkowy nietransfekowanych komórek raka 

piersi. Ze względu na fakt, iż modelowanie i statystyczna ocena interakcji pomiędzy 

kilkoma lekami odgrywa istotne znaczenie podczas opracowywania schematów 

leczenia i stosowania racjonalnej politerapii u osób z chorobami nowotworowymi, 

podjęłam próbę analizy interakcji farmakologicznych pomiędzy VPA i CDDP  

oraz SAHA i CDDP metodą izobolograficzną. Opierając się na dostępnych wynikach 

badań, iż w nowotworach piersi dochodzi do zwiększonej aktywności receptora 

Notch1, dokonałam analizy interakcji wyżej wymienionych leków w samodzielnie 

wytworzonych, zmodyfikowanych genetycznie komórkach raka piersi o zmienionej 

aktywności receptora Notch1. W związku z tym, że opisana została zależność 

pomiędzy zwiększoną aktywnością receptora Notch1, a indukcją  przejścia 

epitelialno-mezenchymalnego (EMT) w kolejnym etapie badań dokonałam analizy 

wpływu VPA i SAHA na migrację komórek raka piersi oraz przebieg procesu EMT.  

 Przeprowadzone eksperymenty wykazały, że zarówno VPA, jak i SAHA 

hamowały proliferację oraz migrację komórek raka piersi w sposób dawko-  

i czasozależny. Ponadto zarówno indywidualnie, jak też w połączeniu z CDDP 

indukowały apoptozę oraz hamowały przebieg cyklu komórkowego. Połączenie 

HDIs z CDDP pozwoliło na uzyskanie znacznie lepszego efektu terapeutycznego  

w porównaniu do efektu uzyskanego po zastosowaniu tych leków oddzielnie. 

Ponadto w zależności od bazowej ekspresji E- i N-kadheryny w liniach 

komórkowych raka piersi typu epitelialnego lub mezenchymalnego związki te 

indukowały wzrost ekspresji odpowiednio E- i N-kadheryny. Uzyskane wyniki 

analiz izobolograficznych wykazały, że leki te w większości typów komórek raka 

piersi zarówno dostępnych komercyjnie, jak też komórek ze zmienioną aktywnością 

receptora Notch1 wykazywały działanie synergistyczne lub addycyjne, co świadczyć 

może o skuteczności tego typu terapii w nowotworach piersi. 

 Niejednoznaczne dane dotyczące wpływu SAHA na proces EMT budzą 

kontrowersje, a mechanizm tego procesu wciąż pozostaje niejasny. Brakuje też 

danych dotyczących wpływu VPA i SAHA na szlak sygnalizacyjny Notch  

w komórkach raka piersi. Zrozumienie udziału HDIs w hamowaniu procesu 

kancerogenezy może doprowadzić do poznania istotnych elementów mogących stać 



 
 

się w przyszłości celem nowej, skutecznej terapii przeciwnowotworowej. Ponadto 

może stworzyć możliwość opracowania metod terapeutycznych mających 

zastosowanie w chemioterapii nowotworów niewrażliwych na standardowe schematy 

lecznicze. Osiągnięcie wszystkich założonych celów umożliwi nie tylko poprawę 

komfortu życia pacjentów, ale również zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa 

obecnie stosowanych metod terapeutycznych. 

 


