
1. Streszczenie  

Wstęp. NGAL (ang. Neutrophil gelatinase-associated lipocalin) w polskiej 

literaturze medycznej występuje pod nazwą – lipokalina związana z żelatynazą neutrofili, 

lipokalina-2, 24p3, uterokalina, ludzka obojętnochłonna lipokalina (HNC) czy siderokalina. 

Jest to białko zewnątrzkomórkowe wydzielane przez komórki przewodu pokarmowego, 

układu oddechowego, komórki cewek nerkowych oraz układu immunologicznego, 

w którym to zwiększona ekspresja NGAL jest spowodowana uszkodzeniem nabłonka. 

Wykazuje ona duże zróżnicowanie funkcjonalne. Bierze udział w ostrych i przewlekłych 

procesach zapalnych jak i w onkogenezie. Wykazuje właściwości bakteriostatyczne poprzez 

ograniczanie wychwytu żelaza przez niektóre rodzaje bakterii, hamując w ten sposób 

procesy ich namnażanie się. Oznaczenie stężenia NGAL stosuje się głównie badając jego 

poziom w surowicy krwi i moczu pacjentów. W literaturze przedmiotu nadal trwa 

szczegółowa dyskusja nad rolą jaką odgrywa NGAL we wskazanych powyżej procesach. 

W wielu obszarach nasza wiedza jest jeszcze z pewnością niepełna. Nie przysłania to 

jednak faktu, że już obecnie wiele badań wskazuje na NGAL jako skuteczny biowskaźnik 

w diagnozowaniu, prognozowaniu i ocenie przebiegu wielu poważnych chorób. Już dziś 

znajduje on mniej lub bardziej szerokie zastosowanie w nefrologii, gdzie jego stężenie 

w surowicy krwi odzwierciedla stopień niedokrwienia nerek, gastroenterologii, chirurgii, 

kardiologii, diabetologii czy pulmonologii. 

Cel pracy. Sformułowane w pracy cele badawcze mieszczą się w szerokim 

nurcie badań skierowanych na poszukiwania różnego rodzaju markerów procesu 

nowotworowego. Miałyby one umożliwić nam wcześniejsze diagnozowanie, a więc 

i skuteczniejsze leczenie nowotworów. Podejście takie obserwujemy w ostatnich latach 

zarówno w samej ginekologii onkologicznej jak i w dyscyplinach pokrewnych. 

Szczegółowy cel badawczy to próba odpowiedzi na pytanie, czy zachodzi związek 

między stężeniem wybranych biomarkerów w moczu pacjentek (MMP-2, MMP-9, 

NGAL) oraz CA-125 (w surowicy krwi) a rozwojem raka jajnika. W przypadku 

pozytywnej odpowiedzi na tak postawione pytanie moglibyśmy znacząco zwiększyć 

wczesną wykrywalność zmian nowotworowych oraz przybliżyć się do opracowania 

nowych docelowych terapii z zastosowaniem inhibitorów opisywanych procesów. 

Negatywna odpowiedź, to jest nie stwierdzenie wyraźnej korelacji pomiędzy stężeniem 

testowanych tutaj markerów a rozwojem czy też remisją raka jajnika, również daje nam 



korzyści poznawcze. Polegałyby one na wykluczeniu z puli znanych nam biomarkerów 

tych, których poziom czułości i swoistości nie gwarantuje nam zadawalających efektów 

diagnostycznych.  

Materiał i metody. Materiał do prowadzonych analiz stanowił mocz 88 kobiet 

objętych badaniami – 44 pacjentek z grupy badanej (rak jajnika) oraz 44 z grupy 

kontrolnej do której zaliczono kobiety z nietrzymaniem moczu (NTM) oraz 

z zaburzeniami statyki narządu rodnego. Wszystkie osoby uczestniczące w badaniu były 

hospitalizowane w II Klinice Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

(NGAL, MMP-2, MMP-9, BMI, CA-125). Do oznaczeń ilościowych aktywnych form 

MMP-9 i MMP-2 zostały użyte zestawy The RayBio® Human MMP-9 ELISA oraz 

The RayBio® Human MMP-2 ELISA. Dla oznaczenia stężenia NGAL (neutrophil 

gelatinase-associated lipocalin) wykorzystany został zestaw BioVendor Human 

Lipocalin-2/NGAL ELISA. Stężenie CA125 zostało oznaczone metodą 

chemiluminescencji bezpośredniej przy użyciu Advia Centaur XP (Siemens, USA) przy 

użyciu zestawu CA125 II (nr kat 01678114, ADVIA Centaur® CA 125II™,USA). 

Całość uzyskanych wyników została poddana analizie statystycznej w oparciu 

o oprogramowanie komputerowe Statistica 9.1 (StatSoft, Polska). 

Wyniki. Kluczowym zadaniem badawczym tej pracy było udzielenie 

odpowiedzi na pytanie czy istnieje związek między stężeniem w moczu wybranych 

przez nas biomarkerów a rozwojem raka jajnika. W badaniu wykazano istotną 

statystycznie dodatnią korelacje pomiędzy wartościami NGAL a MMP-9, natomiast nie 

stwierdzono istotnych statystycznie wyników średnich wartości pomiędzy NGAL 

a pozostałymi zmiennymi. Wykazano istotną statystycznie wyższą wartość stężenia 

MMP-2 w grupie kontrolnej w porównaniu do grupy badanej. Nie stwierdzono żadnych 

istotnie statystycznych zależności pomiędzy stężeniami MMP-2 a kliniczno 

anatomopatologicznymi wykładnikami zaawansowania procesu nowotworowego oraz 

BMI. Wykazano istotną statystycznie zależność średniego stężenia CA-125 w grupie 

badanej w odniesieniu do grupy kontrolnej. 

Wnioski. Oznaczenie stężenia NGAL w moczu pacjentek z rakiem jajnika nie 

wykazuje zależności tak z masą kobiet jak również z wybranymi kliniczno-

anatompatologicznymi wykładnikami zaawansowania nowotworu. 

Odnotowano dodatnią korelację średnich wartości NGAL w moczu ze średnimi 

wartościami MMP-9 w moczu w obu porównywanych grupach, tak pacjentek z rakiem 

jajnika jak i kobiet z grupy kontrolnej. 



Wśród badanych markerów tylko oznaczenie MMP-2 w moczu, oprócz badania 

CA-125 w surowicy krwi wykazało istotnie statystyczną zależność w grupie badanej 

w odniesieniu do grupy kontrolnej. 

Oznaczenie stężenia NGAL w moczu nie ma istotnego znaczenia w diagnostyce 

zaawansowanych postaciach klinicznych raka jajnika.  



 


