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Wpływ paklitakselu na poziom ekspresji genów 

kodujących białka sygnałowe w komórkach raka piersi 

STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 

 

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet w Polsce. W jego 

patogenezie odgrywają rolę czynniki genetyczne, hormonalne i środowiskowe. Jego wykrycie, 

szczególnie we wczesnym stadium jest jednym z najważniejszych zadań współczesnej 

diagnostyki onkologicznej. 

Od wielu lat w terapii raka gruczołu piersiowego stosowane są antymitotyczne taksany, 

których przedstawicielem jest paklitaksel. Należy on do inhibitorów mitozy i stosowany jest 

zarówno w monoterapii, jak i w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi.  

Celem pracy było zbadanie wpływu paklitakselu na poziom ekspresji genów 

kodujących czynniki sygnałowe w komórkach raka piersi in vitro po inkubacji z tym 

cytostatykiem. 

Badane komórki otrzymano z tkanek gruczołów piersiowych 36 pacjentek                   z 

rozpoznanym przewodowym rakiem piersi. Materiał był weryfikowany histopatologicznie    i 

obejmował przypadki raka piersi w I i II stadium rozwoju wg klasyfikacji Blooma (rak 

przedinwazyjny i zmiany do wielkości 2 centymetrów, bez przerzutów do węzłów chłonnych). 

Materiał poddawano homogenizacji mechanicznej, a następnie enzymatycznej zakładając 

hodowle komórek. Wyizolowane komórki raka piersi namnażano w inkubatorze. Do hodowli 

dodawano paklitaksel (Bristol – Myers Squibb – Anglia) w stężeniach odpowiednio 60 i 300 

ng/ml, inkubując je przez okres 72 godzin. Obliczone stężenia odpowiadały dawkom 

stosowanym  w mono- i politerapii raka piersi. Hodowlą kontrolną była zawiesina komórek 

nabłonkowych raka piersi, którą inkubowano bez cytostatyku, ale z dodatkiem 5% 

dwumetylosulfotlenku (DMSO).  

Zastosowana w badaniu technika mikromacierzy pozwoliła na zbadanie ekspresji 

genów. Wykorzystywano w tym celu mRNA, wyizolowany z komórek nowotworowych. 

Jednoniciowy łańcuch RNA przepisano w procesie odwrotnej transkrypcji na cDNA,  



w obecności znaczników, a następnie poddawano hybrydyzacji z wzorcowym DNA. Efekt 

hybrydyzacji jest widzialny w mikroskopie, przy wykorzystaniu techniki laserowej,  

a odczytanie danych jest możliwe dzięki wykorzystaniu komputerowego oprogramowania. 

Wykorzystana do badań matryca firmy SIGMA-GENOSIS zawierała sekwencje genów 

kodujących czynniki sygnałowe. Pomiar aktywności matrycy trwał około 24 godzin. 

Promieniowanie gamma pochodzące z punktów odpowiadających genom na matrycy 

powodowało reakcje chemiczne promienioczułego nośnika zawartego w kasecie. Po 

napromienieniu nośnik skanowano w skanerze. Otrzymano w ten sposób obraz ekspresji genów 

na matrycy. Ekspresję poszczególnych punktów matrycy normalizowano z poziomem ekspresji 

genu wzorcowego  Escherichia coli, zlokalizowanego w punktach kontrolnych. Za miarę 

poziomu ekspresji w poszczególnych polach przyjęto średnią liczbę zliczeń na piksel 

przypadającą na określona jednostkę powierzchni.  

Uzyskane w ten sposób informacje o ekspresji genów na poziomie RNA pozwalają 

śledzić procesy metaboliczne w komórce nowotworowej. 

Na podstawie przeprowadzonych badań potwierdzono znaczący wpływ paklitakselu na 

genom komórek raka piersi. Paklitaksel zmieniał funkcje komórek nowotworowych poprzez 

zwiększenie ekspresji większości genów kodujących białka sygnalizacyjne  

i receptorowe. Analiza uzyskanych wyników sugeruje, że cytostatyk w badanej mniejszej 

dawce (60 ng) wywołuje korzystny efekt terapeutyczny. Natomiast wysoka dawka paklitakselu 

(300 ng) wiązała się z dużą cytotoksycznością i nie powinna być stosowana  

w schematach leczenia raka piersi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ABSTRACT 

 

 

Breast cancer is the most common cancer among women in Poland. Genetic, hormonal 

and environmental factors play role in the pathogenesis of breast cancer. Rapid diagnosis, 

especially in the early stages, is one of the most important tasks of modern oncological 

diagnostics. 

Antimitotic taxanes like paclitaxel are used for many years in the treatment of breast 

cancer. Paclitaxel belongs to the mitotic inhibitor and is used either in monotherapy or in 

combination with other cytostatics. 

The aim of the study was to investigate the effect of paclitaxel on the expression of 

genes encoding the signal factors in breast cancer cells in vitro. 

Examined tissue cells obtained from 36 patients diagnosed with ductal breast cancer. 

The material was verified histologically and included cases of breast cancer in the first and 

second stage of development according to the classification of Bloom (preinvasive cancer and 

changes to the size of 2 inches, without lymph node involvement). The material was prepared 

by mechanical an enzymatic homogenization, to expect cell cultures. Isolated breast cancer 

cells were grown in an incubator. Paclitaxel was added to the culture (Bristol - Myers Squibb) 

at concentrations of 60 and 300 ng / ml and incubating for a period of 72 hours. The calculated 

concentrations correspond to those used in mono- and polytherapy of breast cancer. The control 

was a culture of epithelial cells of breast cancer that was incubated without cytostatic, but with 

the addition of 5% dimethyl sulfoxide (DMSO). 

Used microarray technology test enabled the identification of gene expression. mRNA 

isolated from tumor cells was used for this purpose. Single-stranded RNA chain was reverse  

transcripted into cDNA in the presence of markers, and then hybridizated to DNA. The effect 



of hybridization was visible under laser microscope and the reading of data was possible 

through computer software. 

Used SIGMA-GENOSIS matrix contain gene sequences encoding the signal factors. 

Measuring the activity of matrix lasted about 24 hours. Gamma radiation from the points 

corresponding to the genes in matrix gave chemical reactions of media in the cartridge. After 

irradiation, the media were scanned on the scanner. It gave a view of gene expression in matrix. 

Expression of individual points in matrix were normalized to the level of expression of a 

reference gene of Escherichia coli, located in the control points. As a measure of expression in 

the various fields assumed average number of counts on pixel, on specified area. 

Obtained information of gene expression at the RNA level, allowed to track the 

metabolic processes in the tumor cell. 

Based on this studies, significant effect of paclitaxel on breast cancer cell genome was 

confirmed. Paclitaxel changed functions of cancer cells by increasing the expression of most 

genes encoding signaling and receptor proteins. Analysis of the results suggests that the 

cytostatic in a lower dose (60 ng) produces a beneficial therapeutic effect. In contrast, a high 

dose of paclitaxel (300 ng) were associated with a high cytotoxicity and should not be used in 

treatment of breast cancer. 

 


