
Streszczenie 

Zróżnicowany rak tarczycy jest najczęstszym nowotworem złośliwym układu 

dokrewnego. W ciągu ostatnich lat obserwuje się stały wzrost liczby zachorowań na ten typ 

nowotworu. W klasyfikacji najczęściej występujących nowotworów złośliwych na świecie rak 

tarczycy zajmuje 16 miejsce, zaś w Europie 18 miejsce. W Polsce co roku stwierdza się ok. 

3000-4000 nowych przypadków zachorowań na raka tarczycy.  

Postęp jaki dokonał się w ciągu ostatnich lat w rozwoju badań molekularnych sprawił, 

że uzyskano wiele ważnych danych na temat znaczenia aktywującej mutacji BRAF V600E 

w onkogenezie raka tarczycy. Aktywująca mutacja punktowa V600E w genie BRAF jest 

najczęstszą zmianą genetyczną w raku brodawkowatym tarczycy. Stwierdzono ją w ok. 50% 

przypadków. Jej obecność opisywano także w raku anaplastycznym tarczycy. W przypadku 

raka pęcherzykowego i rdzeniastego tarczycy nie stwierdzono mutacji BRAF V600E lub była 

ona obecna w niewielkim odsetku. Odkrycie mutacji BRAF V600E może mieć duże znaczenie 

w poszukiwaniu celowanej terapii nowotworowej przeciwko kinazie B-Raf w rakach tarczycy. 

Spośród licznych badanych aktualnie cząsteczek zwraca się uwagę na białko S100A4, 

β-kateninę, CD44, CD31 i VEGF. Zainteresowanie wzbudza również ekspresja wymienionych 

wyżej cząsteczek z jednoczesnym występowaniem mutacji BRAF V600E w rakach tarczycy. 

Mimo wielu badań klinicznych nie ustalono jednoznacznego związku między ekspresją 

wymienionych wyżej cząsteczek a rokowaniem oraz nie ustalono dokładnie ich znaczenia 

w procesie diagnostycznym, co potwierdza zasadność dalszego poszukiwania.  

Celem niniejszej pracy była ocena immunohistochemicznej ekspresji białka S100A4, 

β-kateniny, CD44, CD31 i VEGF w preparatach tkankowych uzyskanych z bloczków 

parafinowych od pacjentów poddanych zabiegowi operacyjnemu z histopatologicznym 

rozpoznaniem raka tarczycy. Dodatkowo postanowiono sprawdzić czy istnieje związek między 

obecnością i nasileniem ekspresji wybranych odczynów immunohistochemicznych z typem 

histologicznym raka tarczycy oraz stopniem jego zaawansowania w momencie operacji. 

Ponadto zaplanowano ocenę występowania mutacji BRAF V600E za pomocą metod 

molekularnych wraz z jednoczesną oceną ekspresji immunohistochemicznej tej mutacji. 

Kolejnym celem pracy była korelacja wyników badań molekularnych mutacji BRAF V600E 

z immunohistochemiczną aktywnością zmutowanego genu. Ponadto postanowiono poddać 

analizie występowanie zależności pomiędzy uzyskanymi wynikami odczynów 

immunohistochemicznych a wynikami badań mutacji BRAF V600E.  



Analizie poddano wyniki badań histopatologicznych raków tarczycy zawartych w bazie 

danych Katedry i Zakładu Patomorfologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z lat 2007-2017. Wyodrębniono grupę 58 pacjentów z rozpoznaniem raka tarczycy – 44 kobiety 

(75,9%) i 14 mężczyzn (24,1%) w wieku od 17 do 83 lat (średnia wieku 54 lata). 

Analizowano również uzyskane ze skierowań dane kliniczne oraz stopień zaawansowania 

nowotworu wg klasyfikacji TNM. 

 W badanej grupie pacjentów z rozpoznanym rakiem tarczycy stwierdzono zwiększoną 

ekspresję białek S100A4, β-kateniny, CD44, CD31 i VEGF. Za pomocą reakcji 

immunohistochemicznej z przeciwciałem przeciwko BRAF V600E clone V1 obecność mutacji 

potwierdzono u połowy badanych. Przeprowadzona analiza wykazała, że ekspresja białka 

S100A4 jest związana z typem histologicznym nowotworu (p=0,008). W przypadku β-kateniny 

i mutacji BRAF V600E stwierdzono zwiększoną tendencję do występowania tych odczynów 

w raku brodawkowatym tarczycy, jednak uzyskane wyniki nie osiągnęły istotności 

statystycznej (odpowiednio: p=0,053 i p=0,055). Natomiast nie wykazano zależności dla 

CD44, VEGF i CD31. 

 Stwierdzono, że ekspresja białka S100A4 jest związana z rozmiarem guza (p=0,039) 

i występuje statystycznie częściej w guzach nie przekraczających 2cm (T1) (p=0,032). Dla 

pozostałych odczynów immunohistochemicznych nie wykazano istotnych zależności 

z rozmiarem guza w momencie operacji. Ponadto wykazano korelację między nasileniem 

ekspresji CD31 i VEGF (p=0,007, p<0,001) a rozmiarem guza i występowaniem przerzutów 

w węzłach chłonnych (p=0,008). Wykazano również, iż ekspresja białka S100A4 i CD44 nie 

jest związana z występowaniem przerzutów odległych (p=0,004 i p=0,025). W przypadku 

pozostałych odczynów immunohistochemicznych nie uzyskano wyników istotnych 

statystycznie. 

 Obecność mutacji BRAF V600E za pomocą badania molekularnego – metodą RT-PCR 

stwierdzono u 47 pacjentów, co stanowiło 81% badanych. Zdecydowana większość 

pozytywnych wyników dotyczyła osób z rakiem brodawkowatym tarczycy (n=36). Wykazano 

tendencję do częstszego występowania mutacji BRAF V600E (RT-PCR) u pacjentów z rakiem 

brodawkowatym tarczycy, co mogłoby wskazywać na występowanie zależności, jednak 

uzyskany wynik nie osiągnął istotności statystycznej (p=0,094). 

 Przeprowadzono analizę porównawczą, poszukując w grupie badanych takich 

pacjentów, u których obecność mutacji BRAF V600E została potwierdzona dwiema metodami 

diagnostycznymi (immunohistochemiczną i molekularną). Uzyskany wynik nie był istotny 

statystycznie. Mutacja BRAF V600E metodą RT-PCR została potwierdzona aż u 47 badanych, 



co stanowi 81%. Przeprowadzona analiza wykazała, że w badanej grupie jedynie u 43,1% 

pacjentów (25 osób) mutacja BRAF V600E została potwierdzona dwiema metodami 

diagnostycznymi. 

 Wśród 47 pozytywnych wyników uzyskanych metodą RT-PCR, 53% przypadków 

wykazywało pozytywny odczyn w badaniu immunohistochemicznym. W tej grupie badanych 

wykazano tendencję do częstszego występowania mutacji BRAF V600E u pacjentów z rakiem 

brodawkowatym tarczycy, co mogłoby sugerować obecność korelacji między tymi zmiennymi, 

jednak uzyskany wynik nie osiągnął istotności statystycznej (p=0,088). Mutacja BRAF V600E 

w największym odsetku przypadków została potwierdzona w raku brodawkowatym tarczycy 

(21 badanych). Pozostałe przypadki dotyczyły raka pęcherzykowego i rdzeniastego – po dwa 

pozytywne wyniki. Nie stwierdzono pozytywnego wyniku mutacji BRAF V600E ocenianego 

dwiema metodami u pacjentów z rakiem anaplastycznym. Żaden z uzyskanych wyników nie 

osiągnął istotności statystycznej. 

 W grupie pacjentów z mutacją BRAF V600E potwierdzoną dwiema metodami 

diagnostycznymi (RT-PCR i immunohistochemiczną) nie wykazano zależności między 

obecnością mutacji a poszczególnymi składowymi klasyfikacji TNM. 

 Biorąc pod uwagę grupę 47 badanych z pozytywnym wynikiem mutacji BRAF V600E 

potwierdzonym metodą RT-PCR nie obserwowano istotnych statystycznie zależności między 

obecnością mutacji a poszczególnymi składowymi klasyfikacji TNM. 

 W grupie pacjentów z mutacją BRAF V600E potwierdzoną dwiema metodami 

diagnostycznymi (RT-PCR i immunohistochemiczną) stwierdzono zwiększoną ekspresję 

białka S100A4, β-kateniny i CD44 – uzyskane wyniki były istotne statystycznie. Ekspresja 

CD31 i VEGF została stwierdzona u wszystkich badanych z tej grupy. 

 Biorąc pod uwagę grupę 47 badanych z pozytywnym wynikiem mutacji BRAF V600E 

potwierdzonym metodą RT-PCR nie obserwowano istotnych statystycznie zależności między 

obecnością mutacji BRAF V600E a ekspresją białka S100A4, β-kateniny, CD44, CD31 

i VEGF. Wykazano korelację między nasileniem ekspresji β-kateniny i VEGF 

a występowaniem mtacji BRAF V600E. 

 W grupie pacjentów z mutacją BRAF V600E stwierdzoną metodą molekularną 

(RT-PCR) wykazano występowanie istotnych statystycznie zależności między nasileniem 

ekspresji VEGF i CD31 a rozmiarem guza i występowaniem przerzutów w węzłach chłonnych. 

Zaś w grupie badanych z mutacją BRAF V600E potwierdzoną dwiema metodami 

diagnostycznymi (RT-PCR i immunohistochemiczną) wykazano występowanie istotnych 

statystycznie zależności między nasileniem ekspresji CD31 a występowaniem przerzutów 



węzłach chłonnych oraz między nasileniem odczynu VEGF a rozmiarem guza. W przypadku 

ekspresji białka S100A4 stwierdzono w grupie badanych z mutacją potwierdzoną metodą Real 

Time-PCR istotną statystycznie zależność związaną z brakiem występowania przerzutów 

odległych. W grupie osób z mutacją wykazaną dwiema metodami wykazano, że dodatni 

odczyn przeciwko białku S100A4 oraz przeciwko antygenowi CD44 statystycznie częściej 

występuje w przypadkach, w których nie stwierdzono obecności przerzutów odległych. 

 Część uzyskanych w niniejszym opracowaniu wyników jest zbliżona do danych 

z piśmiennictwa, jednak nadal nie można jednoznacznie określić zależności jakie występują 

między obecnością mutacji BRAF V600E a ekspresją badanych przeze mnie odczynów 

immunohistochemicznych w rakach tarczycy. Brak korelacji stwierdzono w grupie pacjentów 

z mutacją potwierdzoną metodą RT-PCR. Co ciekawe w grupie pacjentów z mutacją 

potwierdzoną jednocześnie dwiema metodami wykazano korelację z ekspresją białka S100A4, 

β-kateniną i CD44. Stwierdzono również, że ekspresja VEGF statystycznie częściej występuje 

w grupie osób bez mutacji BRAF V600E. Powyższe wyniki pozwalają wnioskować, że 

ekspresja białka S100A4, β-kateniny i CD44 może być przydatnym w diagnostyce klinicznej 

markerem u pacjentów z rakiem tarczycy, szczególnie w typie brodawkowatym. 

 Na podstawie analizy wyników niniejszego opracowania nie wykazano korelacji 

między występowaniem mutacji BRAF V600E a poszczególnymi składowymi klasyfikacji 

TNM. Wobec tego rola mutacji BRAF V600E jako czynnika rokowniczego w diagnostyce 

klinicznej nadal nie zostaje jednoznacznie określona. Wskazane są dalsze badania na większej 

grupie pacjentów, by móc ocenić przydatność mutacji BRAF V600E w procesie 

diagnostyczno-terapeutycznym jak również wykorzystać jej obecność w przyszłości do terapii 

celowanej.  

 


