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Spośród wszystkich nowotworów złośliwych narządu płciowego u kobiet, rak jajnika charakteryzuje 

się najgorszym rokowaniem. Wzrost zachorowalności obserwuje się po 40 roku życia, a śmiertelność 

z powodu raka jajnika stanowi 5% wszystkich zgonów z powodu nowotworów złośliwych u kobiet. 

Mimo, że rak jajnika posiada wysoki współczynnik umieralności, a częstość zachorowania stale się 

zwiększa, obserwuje się w Polsce coroczną tendencję spadkową umieralności. Prawdopodobnie jest 

to związane z zastosowaniem działań prewencyjnych, wdrożeniem bardziej radykalnych metod 

operacyjnych oraz coraz częstszym używaniem w leczeniu uzupełniającym leczenia celowanego 

molekularnie. Kwalifikacja do leczenia raka jajnika powinna odbywać się na zasadach wyważenia 

między czynnikami ryzyka wystąpienia działań niepożądanych i ich minimalizacją a maksymalizacją 

korzyści dla pacjenta. 

Rak jajnika w około 10% jest nowotworem dziedzicznym. Gen BRCA1 i/lub gen BRCA2 odgrywają rolę 

w nowotworzeniu nie tylko raka piersi, ale i raka jajnika. 

Kinazy cyklinozależne regulują cykl komórkowy poprzez uruchamianie reakcji fosforylacji (aktywacji). 

Łączą się z białkami w kompleksy regulujące przejście komórek w poszczególne fazy cyklu. Są one 

aktywowane w odpowiednim okresie cyklu, następnie szybko tracą swą aktywność. Interesującą 

grupą kinaz jest rodzina kinaz PCTAIRE, składająca się z PCTAIRE1 (CDK16/PCTK1/PCT1), PCTAIRE2 

(CDK/PCTK2/PCT2) oraz PCTAIRE3 (CDK18/PCTK3/PCT3). Ich wspólną cechą jest zabezpieczanie 

sekwencji aminokwasowej PCTAIRE w helikalnym alfa-C regionie kinazy wiążącego pokrewne cykliny. 

Obecność kinazy PCTAIRE3 stwierdzono w jądrach, mózgu, ale do tej pory nie podjęto próby jej 



oznaczania w raku jajnika. PCTAIRE-2 jest kinazą, której ekspresja dominuje głównie w końcowych 

odcinkach zróżnicowanych neuronów. 

Postęp w leczeniu nowotworu złośliwego jajnika jest wciąż niesatysfakcjonujący, mimo ciągle 

rozwijających się metod i technik operacyjnych oraz leczenia uzupełniającego. Poszukiwanie nowych 

biomarkerów nowotworowych jest jednoznaczne z poszukiwaniem lepszych, bo celowanych metod 

leczenia i uzyskania dłuższego okresu remisji. 

 Celem niniejszej pracy była ocena ekspresji kinaz cyklinozależnych PCTAIRE 2 i 3 u pacjentek z 

nowotworem złośliwym jajnika, porównanie jej względem danych klinicznych pacjentek oraz próba 

określenia roli PCTAIRE 2 i 3 w karcynogenezie i ewentualnej ich przydatności jako markerów 

predykcyjnych raka jajnika i określenie potencjalnej roli w leczeniu raka jajnika. 

Badaniem objęto 88 pacjentek w wieku od 38 do 88 lat operowanych w I Klinice Ginekologii 

Onkologicznej i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w latach 2010-2013. Grupę badaną 

stanowiło 41 pacjentek z rozpoznanym rakiem jajnika. Ustanowiono dwie grupy referencyjne –  

jajników i jajowodów prawidłowych, profilaktycznie usuniętych u pacjentek z potwierdzoną 

obecnością mutacji genu BRCA1 (13 pacjentek). Drugą grupę referencyjną stanowiły jajniki 

prawidłowe pacjentek operowanych z powodu innych, nienowotworowych chorób – 21 przypadków. 

Najkrótszy czas przeżycia pacjentki z rakiem jajnika to 1 miesiąc, najdłuższy 91 miesięcy i dłużej. 

Do badań immunohistochemicznych wykorzystano reprezentatywne skrawki raków jajnika. Wyniki 

uzyskanych odczynów immunohistochemicznych poddano analizie statystycznej.  

W analizie statystycznej uwzględniono następujące czynniki: stopień zaawansowania klinicznego 

choroby według FIGO, stopień zróżnicowania histologicznego, typ histologiczny raka, stężenia 

markera CA125 i HE4 w surowicy krwi pacjentek. 

Przeprowadzone badania pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków: 

1. Podwyższona ekspresja jądrowa kinazy PCTAIRE2 może być odpowiedziana za niekorzystny 

przebieg choroby i gorsze rokowanie pacjentek z rakiem jajnika. 

2. Wyższa ekspresja jądrowa kinazy PCTAIRE2 koreluje z wyższym stopniem zaawansowania 

klinicznego choroby wg FIGO. 

3. Podwyższona ekspresja jądrowa PCTAIRE2 w jajnikach i jajowodach pacjentek z mutacją 

BRCA1 może być dodatkowym czynnikiem zwiększającym ryzyko raka jajnika i/lub jajowodu. 

4. Wyselekcjonowanie inhibitorów dla kinazy PCTAIRE2 i PCTAIRE3 może stanowić podstawę do 

opracowania nowych, selektywnych leków przeciwnowotworowych. 

 

 

Of all malignant genital cancers in women, ovarian cancer is characterized by the worst prognosis. 

Increasing morbidity is observed after the age of 40, and mortality from ovarian cancer accounts for 

5% of all deaths due to malignant tumors in women. Although ovarian cancer has a high mortality 

rate and the incidence of illness is constantly increasing, in Poland an annual decreasing trend of 

mortality is observed. This is probably related to the use of preventive measures, the implementation 

of more radical operating methods and the increasing use of molecular-targeted treatments in 

adjuvant treatment. Qualification for the treatment of ovarian cancer should be based on the 



balance between risk factors for adverse events and their minimization and maximizing the benefits 

for the patient. 

Ovarian cancer in about 10% is an inherited cancer. The BRCA1 gene and/or the BRCA2 gene play a 

role in the cancer of not only breast cancer but also ovarian cancer. Cyclin-dependent kinases 

regulate the cell cycle by activating the phosphorylation (activation) reaction. They combine with 

proteins in complexes regulating the passage of cells into individual phases of the cycle. They are 

activated in the right cycle period, then quickly lose their activity. An interesting group of kinases is 

the PCTAIRE family of kinases, consisting of PCTAIRE1 (CDK16 / PCTK1 / PCT1), PCTAIRE2 (CDK / 

PCTK2 / PCT2) and PCTAIRE3 (CDK18 / PCTK3 / PCT3). Their common feature is the protection of the 

amino acid sequence of PCTAIRE in the helical alpha-C region of kinase binding to related cyclins. 

The presence of PCTAIRE3 kinase has been found in the testes, the brain, but so far no attempt has 

been made to determine it in ovarian cancer. PCTAIRE-2 is a kinase whose expression dominates 

mainly in the final sections of differentiated neurons. 

 Advances in the treatment of ovarian malignant tumors are still unsatisfactory, despite the 

constantly evolving methods and operating techniques as well as adjuvant therapy. The search for 

new tumor biomarkers is synonymous with seeking better, targeted treatment methods and 

achieving a longer remission period. 

 The aim of this study was to evaluate the expression of PCTAIRE 2 and 3 cyclin-dependent 

kinases in patients with ovarian malignancy, compare it with clinical data of patients and attempt to 

determine the role of PCTAIRE 2 and 3 in carcinogenesis and their potential usefulness as predictors 

of ovarian cancer and to determine the potential role in treatment ovarian cancer. 

 The study included 88 patients aged from 38 to 88 years operated on in the 1st Department 

of Oncological Gynecology and Gynecology of the Medical University in Lublin in the years 2010-

2013. The study group consisted of 41 patients with diagnosed ovarian cancer. Two reference groups 

were established - ovaries and normal ovaries, prophylactically removed in patients with confirmed 

presence of the BRCA1 gene mutation (13 patients). The second reference group were normal 

ovaries of patients operated on due to other non-neoplastic diseases - 21 cases. The shortest survival 

time for a patient with ovarian cancer is 1 month, the longest 91 months and longer. 

 Representative sections of ovarian cancers were used for immunohistochemistry. The results 

of immunohistochemical reactions were subjected to statistical analysis. 

The following factors were included in the statistical analysis: the stage of clinical disease according 

to FIGO, the degree of histological differentiation, histological type of cancer, CA125 and HE4 levels 

in the patients' blood serum. 

 The conducted research allowed to formulate the following conclusions: 

 

1. Increased expression of the PCTAIRE2 nuclear kinase may be responsible for adverse disease 

course and worse prognosis of patients with ovarian cancer. 

2. Higher nuclear expression of PCTAIRE2 kinase correlates with a higher degree of clinical disease 

according to FIGO. 



3. Increased PCTAIRE2 nuclear expression in the ovaries and fallopian tubes of patients with BRCA1 

mutation may be an additional factor increasing the risk of ovarian cancer and/or fallopian tube 

cancer. 

4. The selection of inhibitors for PCTAIRE2 and PCTAIRE3 kinases may form the basis for the 

development of new, selective anticancer drugs. 


