
STRESZCZENIE. 

Wstęp. Rak płuca jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym na świecie. Pomimo 

znacznych postępów w zakresie metod diagnostycznych i terapeutycznych, wyniki leczenia 

raka płuca są wciąż niezadowalające. Aminotransferazy kynureninowe stanowią istotny 

element kynureninowej ścieżki metabolizmu tryptofanu, która wzbudza ostatnio duże 

zainteresowanie w aspekcie możliwego wykorzystania jako punkt docelowy terapii 

personalizowanych w nowotworach złośliwych. 

Cel pracy. Celem pracy jest analiza ekspresji wybranych genów aminotransferaz 

kynureninowych na poziomie mRNA w leukocytach krwi obwodowej chorych na raka płuca. 

Przeprowadzona została również ocena zależności pomiędzy poziomami ekspresji mRNA a 

danymi klinicznymi i patomorfologicznymi. 

Materiał i Metody. Badaniom ekspresji mRNA genów AADAT, GOT2 KYAT 3 poddano 

próbki krwi 50 pacjentów leczonych operacyjnie z powodu niedrobnokomórkowego raka płuca. 

Stopień zaawansowania choroby ustalono zgodnie z VIII edycją miedzynarodowej klasyfikacji 

TNM według IASLC (International Association for the Study of Lung Cancer). Grupę 

kontrolną stanowiło 15 osób zdrowych. Oznaczenie ekspresji mRNA genów AADAT, GOT2 i 

KYAT3 zostało przeprowadzone z zastosowaniem metody łańcuchowej reakcji polimerazy 

DNA w czasie rzeczywistym z odwrotną transkrypcją (real-time Reverse Transcriptase 

Polymerase Chain Reaction; real-time RT-PCR). Jako endogenny poziom odniesienia 

wykorzystany został konstytutywny gen dehydrogenazy aldehydu 3-fosfoglicerynowego 

(Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase; GAPDH). Stężenia metabolitów ścieżki 

przemian kwasu kynureninowego w surowicy krwi oznaczono z zastosowaniem 

wysokowydajnej chromatografii cieczowej (High performance liquid chromatography, HPLC). 

Wyniki. Ekspresja mRNA genu AADAT w leukocytach krwi obwodowej w grupie badanej 

wynosiła średnio 1,129±44,965; mediana 0,8866, a w grupie kontrolnej 1,032±0,275; mediana 

0,8125. W stadiach zaawansowania T1-T2 ekspresja mRNA  genu AADAT wynosiła średnio 

1,13±3,24; mediana 1,02 i była istotnie statystycznie wyższa niż  w T3-T4, gdzie wynosiła 

średnio 0,54±0,37; mediana 0,42 (U=496; p=0,0235). 

Ekspresja mRNA genu GOT 2 u kobiet w grupie badanej przed zabiegiem wynosiła 

1,556259±1,95963; mediana 1,769608 i była istotnie statystycznie wyższa w porównaniu do 

kobiet w grupie kontrolnej, gdzie ekspresja mRNA genu GOT 2 wynosiła średnio 



0,675675±0,33567; mediana 0,54567 (p=0,032), oraz w porównaniu do mężczyzn w grupie 

badanej, gdzie wynosiła 1,0097±1,718; mediana 1,0357 (p=0,01835). 

Podobnie, ekspresja mRNA genu  KYAT3 u kobiet w grupie badanej przed zabiegiem wynosiła 

1,581911 ± 1,55; mediana 1,5937 i była istotnie statystycznie wyższa w porównaniu do kobiet 

w grupie kontrolnej, gdzie ekspresja mRNA genu GOT 2 wynosiła średnio 0,6787±0,07; 

mediana 0,61567 (p=0,046), oraz w porównaniu do mężczyzn w grupie badanej, gdzie wynosiła 

0,990921±2,034; mediana 0,857832 (p=0,002428). 

Stężenie KYNA w grupie badanej przed zabiegiem wynosiło średnio 3,772±3,2614 

pmol/100uL; mediana 2,872 pmol/100uL i było istotnie statystycznie wyższe niż w grupie 

kontrolnej gdzie wynosiło 1,740±0,1757 pmol/100uL, mediana 1,741 pmol/100uL (p=0,011). 

Stężenie tryptofanu w grupie badanej przed zabiegiem wynosiło 1846±728 pmol/100uL, 

mediana 1750 pmol/100uL i było istotnie statystycznie niższe niż w grupie kontrolnej gdzie 

wynosiło 2486±322 pmol/100uL; mediana  2569 pmol/100uL (p=0,000034). 

Wnioski. Ekspresja mRNA genu AADAT w leukocytach krwi w zaawansowanych stadiach 

niedrobnokomórkowego raka płuca jest znacząco niższa niż we wczesnych stadiach 

zaawansowania. Ekspresja mRNA genów GOT2 i KYAT3 w leukocytach krwi kobiet chorych 

na niedrobnokomórkowego raka płuca jest znacząco wyższa niż u mężczyzn, oraz wyższa niż 

u kobiet zdrowych, lecz wraca do wartości prawidłowych po radykalnej resekcji raka płuca. 

Metabolizm tryptofanu ścieżki kynureninowej u chorych na niedrobnokomórkowego raka 

płuca ulega znaczącym zaburzeniom, co manifestuje się istotnymi odchyleniami od normy 

stężeń metabolitów szlaku kynureninowego w surowicy krwi. 

 


