
7 Streszczenie 

Rak jajnika jest wciąż poważnym problemem diagnostycznym i terapeutycznym. Z powodu 

bezobjawowego przebiegu w początkowej fazie choroby, braku efektywnych metod przesiewowych 

oraz szybkiej progresji nowotworu większość pacjentek diagnozowanych jest w zaawansowanych 

stadiach rozwoju choroby. Prowadzi to do wysokiej śmiertelności wśród pacjentek, na co 

dodatkowo wpływa występowanie pierwotnej lub wtórnej lekooporności komórek nowotworowych. 

YB-1 jest wielofunkcyjnym białkiem zaangażowanym w szereg procesów komórkowych, przede 

wszystkim transkrypcję, translację i naprawę DNA. Pośród jego rozlicznych funkcji szczególnie 

istotny z punktu widzenia onkologii wydaje się udział w regulacji ekspresji genów związanych z 

nasiloną proliferacją i inwazją komórek nowotworowych oraz ich zwiększoną opornością na 

cytostatyki. W obecnej pracy przeprowadzono analizę ekspresji YBX1, MDR1, MMP2, MMP9 i 

EGFR mRNA techniką Real-time RT-PCR w guzach pobranych od pacjentek z rakiem jajnika i z 

łagodnymi nowotworami jajnika oraz w nowotworowych liniach komórkowych raka jajnika i 

hodowlach prawidłowych fibroblastów in vitro. Nie wykazano istotnego związku ekspresji 

badanych genów z menopauzą, typem histologicznym, stopniem zróżnicowania, stadium 

zaawansowania, optymalnością zabiegu operacyjnego, ilością płynu obecnego w jamie otrzewnej 

pacjentek oraz całkowitym czasem przeżycia pacjentek. Ekspresję YBX1, MMP2 i EGFR mRNA 

wykazano we wszystkich przebadanych nowotworach jajnika. Istotnie wyższą ekspresję MMP2 

mRNA oraz EGFR mRNA stwierdzono w guzach łagodnych w porównaniu do raków jajnika. W 

grupie pacjentek z rakiem jajnika istotnie najwyższą ekspresję MMP2 mRNA wykryto w guzach 

wrażliwych na terapię, natomiast najwyższą ekspresję EGFR mRNA wykryto w przypadku 

pacjentek wykazujących całkowitą odpowiedź na leczenie. Wszystkie spośród hodowanych in vitro 

komórek wykazywały ekspresję YBX1, MMP2 i EGFR. Fibroblasty posiadały wielokrotnie wyższą 

ekspresję MMP2 niż komórki raka jajnika, natomiast w ogóle nie wykazywały ekspresji MDR1 oraz 

MMP9, w przeciwieństwie do komórek nowotworowych. Ekspresja badanych genów w liniach 

komórkowych raka jajnika była zróżnicowana. Obecność ekspresji YBX1 mRNA we wszystkich 

analizowanych guzach jajnika może świadczyć o jego znaczeniu w rozwoju choroby na różnych jej 

etapach. Wydaje się jednak, że jego ekspresja oraz ekspresja MDR1 mRNA u pacjentek przed 

wprowadzeniem chemioterapii nie musi wykazywać wpływu na późniejszą wrażliwość guzów na 

leczenie i czas przeżycia pacjentek. Prawdopodobnie ekspresja MMP2 może być istotna we 

wczesnych etapach nowotworzenia lub w zapoczątkowaniu przerzutowania. Hodowle komórkowe 

wydają się być potencjalnie użytecznym modelem eksperymentalnym, pomocnym w wyjaśnieniu 

mechanizmów progresji raka jajnika. Otrzymane wyniki mogą świadczyć o braku wartości 

prognostycznej oznaczenia poziomu mRNA badanych genów u pacjentek z rakiem jajnika. 


