
STRESZCZENIE I ABSTRACT 

Rak piersi stanowi jeden z najczęściej występujących nowotworów u kobiet i jest przy-

czyną wielu negatywnych implikacji tak somatycznych, jak i psychologicznych. Obecnie 

jest to jedna z częściej występujących przyczyn śmierci wśród pacjentek w Polsce i na świe-

cie. Nie można tu również pominąć faktu, że choroba ta, poza skutkami stricte medycznymi, 

wpływa negatywnie na sferę psychologiczną funkcjonowania kobiet, ponieważ dla wielu 

z nich jest źródłem ogromnego stresu, a mastektomia będąca nierzadko efektem wystąpienia 

guza piersi powoduje w wielu pacjentach poczucie utraty kobiecości i niepełnowartościo-

wości. Pomimo wsparcia udzielanego pacjentkom, walka z rakiem piersi jest trudna i obar-

czona ryzykiem niepowodzenia. Ze względu na dużą częstotliwość i stosunkowo dużą po-

wszechność występowania uznano za wskazane poddanie analizom aktywności genów u ko-

biet ze zdiagnozowanym nowotworem piersi. 

Leczenie raka piersi opiera się na stosowaniu chemioterapii oraz leczeniu operacyjnym 

polegającym na odjęciu gruczołu wraz z węzłami chłonnymi lub zabiegach oszczędzających. 

Według klinicystów miarą skuteczności podjętego leczenia w przypadku choroby nowotwo-

rowej jest przeżywalność pacjentów. W przypadku nowotworu piersi szacuje się, że średnia 

5-letnia przeżywalność pacjentek wynosi 73% w skali całego kraju. Z tego powodu tak 

wielką wagę przykłada się do profilaktyki nowotworów piersi i stałego podnoszenia świa-

domości kobiet na temat konieczności regularnych badań i obserwacji własnego ciała. Szyb-

kie wychwycenie pierwszych symptomów choroby stanowi bowiem przyczynek do szyb-

kiego podjęcia działań terapeutycznych. 

Celem pracy było określenie ekspresji genów kodujących kinazy białkowe, istotności sta-

tystycznej uzyskanych wyników oraz wyodrębnienie grupy genów kodujących kinazy bio-

rące udział w metabolizmie komórek raka piersi, które wykazały różnice w ekspresji po po-

daniu cytostatyku na poziomie matryc genomowych. Do badań użyto dwóch stężeń pakli-

takselu (60 i 300 ng/ml). 

Większość analizowanych genów pełni funkcje supresorów i są to geny JAK3, PRKA-

RIA, CAMK2B, DAPK3, STK10, STK11, STK17B, CDK2, CDK3, CDK9, CDK10, 

PCTK1, CCNK, MAPKAPK3. Geny supresorowe wpływają na wiele szlaków metabolicz-
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nych, w których udział biorą kinazy. Kodowane przez te geny białka uczestniczą w proce-

sach proliferacji, różnicowania, przerzutowania, czy programowanej śmierci komórek no-

wotworowych. 

Do drugiej badanej grupy należą onkogeny PTK6, PTK7, PKC, PRKCM, PRKCZ 

i CCRK. 

Obie grupy badanych genów kodujących kinazy analizowane na poziomie matryc geno-

mowych wykazują zróżnicowany poziom ekspresji po inkubacji z paklitakselem. 

Analiza uzyskanych wyników pozwala na określenie optymalnej dawki terapeutycznej. 

Działanie niższego stężenia cytostatyku jest bardziej korzystne terapeutycznie ze względu 

na aktywację genów supresorowych JAK3, PRKARIA, CAMK2B, DAPK3, STK10, STK11, 

STK17B, CDK2, CDK3, CDK9, CDK10, PCTK1, CCNK oraz MAPKARK3. Natomiast 

wyższe stężenie leku wykazuje hamujące działanie na badane onkogeny, to jest PTK6, PTK7, 

PKC, PRKCM, PRKCZ i CCRK. 

Od wielu lat na świecie prowadzone są badania, których celem jest odkrycie leków, które 

w znaczący sposób przyczyniłyby się do zmniejszenia liczby zgonów. Bardzo istotna jest 

też analiza profilu genomowego pacjentek w celu zastosowania personalizowanej czy też 

ukierunkowanej molekularnie terapii. 

Częstość występowania i śmiertelność, jaką notuje się w przypadku nowotworów piersi 

sprawiają, że są one uznawane za schorzenia najbardziej niebezpieczne dla zdrowia i życia 

ludzkiego. 

Abstract 

Breast cancer is one of the most common neoplasms in women and has many negative 

somatic and psychological implications. Currently, it is one of the most common causes of 

death among female patients in Poland and all over the world. One cannot ignore the fact 

that this disease, apart from its strictly medical effects, has a negative impact on the psycho-

logical sphere of women's functioning, because for a great number of them it constitutes 

a source of enormous stress, and mastectomy, which is often the result of a breast tumor, 

causes a sense of loss of femininity and incompleteness. Despite the support given to patients, 

the fight against breast cancer is difficult and carries the risk of failure. Due to the high 

frequency and relatively high prevalence of occurrence, it was considered advisable to ana-

lyse the activity of genes in cancer cells in women diagnosed with breast cancer. 
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Treatment for breast cancer is based on administering chemotherapy and surgical treat-

ment consisting in the removal of the gland together with lymph nodes or breast-conserving 

therapy. According to clinicians, the measure of the effectiveness of the treatment undertaken 

in the case of neoplastic disease is the survival rate of patients. In the case of breast cancer, 

it is estimated that the average 5-year survival rate of patients constitutes 73% nationwide. 

For this reason, so much attention is paid to the prevention of breast cancer and the constant 

raising of women's awareness of the need for regular examinations and observation of their 

own body. The instant detection of the first symptoms of the disease contributes to the rapid 

implementation of therapeutic measures. 

The aim of the dissertation was to determine the expression of genes encoding protein 

kinases, the statistical significance of the obtained findings as well as to identify a group of 

genes encoding kinases involved in the metabolism of breast cancer cells, which showed 

differences in expression after administration of the cytostatic at the level of genomic matri-

ces. Two concentrations of paclitaxel (60 and 300 ng/ml) were applied for the tests. 

Most of the analysed genes act as suppressors and these include the JAK3, PRKARIA, 

CAMK2B, DAPK3, STK10, STK11, STK17B, CDK2, CDK3, CDK9, CDK10, PCTK1, 

CCNK, MAPKAPK3 genes. Suppressor genes influence many metabolic pathways in which 

kinases are involved. Proteins encoded by these genes participate in the processes of proli-

feration, differentiation, metastasis and programmed death of cancer cells. 

The second studied group includes the PTK6, PTK7, PKC, PRKCM, PRKCZ and CCRK 

oncogenes. 

Both groups of genes encoding kinases analysed at the level of genomic matrices show 

different levels of expression after incubation with paclitaxel. 

The analysis of the obtained results allows for the determination of the optimal therapeu-

tic dose. The effect of a lower concentration of the cytostatics is more therapeutically bene-

ficial due to the activation of the suppressor genes JAK3, PRKARIA, CAMK2B, DAPK3, 

STK10, STK11, STK17B, CDK2, CDK3, CDK9, CDK10, PCTK1, CCNK and MAP-

KARK3. On the other hand, a higher concentration of the drug shows an inhibitory effect on 

the oncogenes tested, i.e. PTK6, PTK7, PKC, PRKCM, PRKCZ and CCRK. 

For many years, research to discover drugs that would significantly contribute to reducing 

the number of deaths has been conducted in the world. It is also crucial to analyse the geno-

mic profile of patients in order to apply personalised or molecularly targeted therapy. 
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The incidence and mortality recorded in the case of breast neoplasms make them consi-

dered to be the most dangerous diseases for human health and life. 


