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Streszczenie  

Niekorzystne statystyki dotyczące rokowań pacjentów z gruczolakorakami 

przewodowymi trzustki spowodowały znaczący wzrost badań skupiających się na biologii 

tego nowotworu, w efekcie czego dowiedziono, iż rozwija się on na podłożu zmian 

prekursorowych, z których najczęściej występującą jest śródnabłonkowa neoplazja trzustki. 

Potwierdzeniem tej teorii jest obecność licznych zmian genetycznych, takich jak skrócenie 

telomerów, aktywacja onkogenu KRAS i c-erbB-2 czy inaktywacja genów supresorowych 

CDKN2A/INK4A, TP53, DPC4/SMAD4 i BRCA2, występujących zarówno w 

śródnabłonkowej neoplazji, jak i raku inwazyjnym trzustki. Inaktywacja genu p16 czy 

mutacja genu TP53 zaburzają prawidłowe funkcjonowanie cyklu komórkowego, co prowadzi 

do niekontrolowanej proliferacji komórek i w konsekwencji do procesu transformacji 

nowotworowej. Białko PCNA bierze aktywny udział w regulacji cyklu komórkowego poprzez 

udział w procesie replikacji DNA, naprawę uszkodzonego DNA oraz transkrypcję genów. 

W cyklu komórkowym podczas fazy S białko PCNA wiąże się z cykliną A-CDK2, w wyniku 

czego kieruje kompleks cyklina A-CDK2 do związania się z białkami uczestniczącymi 

w replikacji DNA. Podczas cyklu stężenie PCNA rośnie w końcowym etapie fazy G1, 

osiągając maksymalne stężenie w fazie S, a następnie spada podczas fazy G2 i całkowicie 

zanika podczas mitozy oraz w komórkach w fazie G0. Istotnym mediatorem działania 

regulacyjnego PCNA może być białko p21, które poprzez wiązanie się do jądrowego 

antygenu proliferacji komórkowej powoduje zahamowanie wydłużania DNA podczas procesu 

syntezy przez pol δ lub pol ε. Białko p21 wiąże się z kompleksem cyklina D-CDK 4/6, co 

prowadzi do zahamowania fosforylacji Rb i zatrzymania cyklu komórkowego w fazie G1. 

Białko p21 występuje w prawidłowych ludzkich fibroblastach w fazie G0, a spadek jego 

ekspresji stymuluje komórkę do wejścia z powrotem w cykl komórkowy i syntezy DNA. 

Nadekspresję p21 zaobserwowano w fazach G1, S i G2 cyklu komórkowego. Białko p21 

może zostać aktywowane przez białko p53 w odpowiedzi na uszkodzenie DNA. Białko p53 

pośredniczy w zatrzymaniu cyklu komórkowego w fazach G1/S, co umożliwia naprawę 

DNA. Może ono także aktywować GADD45, w wyniku czego następuje zatrzymanie cyklu 

komórkowego w fazie G2/M. Jeśli powstałe uszkodzenie nie jest możliwe do naprawy, p53 



indukuje programowaną śmierć komórki – apoptozę. Oprócz regulacji cyklu komórkowego 

p53 bierze udział w transkrypcji genów oraz w syntezie i naprawie nici DNA, procesie 

różnicowania się komórek, angiogenezie, a także w procesie starzenia się. Innym 

negatywnym regulatorem białka PCNA jest cyklina D1, która należy do rodziny cyklin 

regulujących fazę G1 cyklu komórkowego i jest odpowiedzialna za aktywację kinaz 

białkowych CDK4 i CDK6, z którymi tworzy kompleksy niezbędne do zainicjowania 

replikacji DNA w fazie S. W trakcie cyklu komórkowego stężenie cykliny D1 rośnie od 

początku fazy G1, aż do przejścia punktu kontrolnego na granicy faz G1/S, po czym ulega 

spadkowi. Degradacja cykliny jest czynnikiem niezbędnym do zainicjowania replikacji, gdyż 

jej nadekspresja uniemożliwia wejście do fazy S. Jeśli komórka kontynuuje proliferację, 

poziom cykliny D1 ponownie wzrasta w fazie G2 i jest utrzymywany także podczas mitozy. 

Dobrym markerem frakcji dzielących się komórek jest białko Ki 67. Jest to niehistonowe 

białko wiążące się z DNA, wchodzące w skład macierzy jądrowej. Białko Ki 67 jest obecne 

we wszystkich aktywnych fazach cyklu komórkowego (G1, S, G2 i M). Do tej pory nie 

poznano funkcji tego białka w regulacji cyklu komórkowego, ale jego obecność jest 

niezbędna w czasie cyklu, gdyż jego brak hamuje podziały komórkowe. Istotną rolę 

w regulacji cyklu komórkowego odgrywa białko p16, które działa jako inhibitor 

cyklinozależnych kinaz CDK4/6 zapobiegając fosforylacji białka Rb. W efekcie białko Rb 

pozostaje powiązane z czynnikiem transkrypcyjnym E2F przez co zapobiega transkrypcji 

genów docelowych E2F niezbędnych do przejścia z fazy G1 do S i zatrzymuje cykl 

komórkowy na tym etapie.  

Celem niniejszej pracy była ocena ekspresji białek regulatorowych cyklu 

komórkowego: cyklina D1, białko Ki 67, PCNA, p16, p21 i p53 w prawidłowych przewodach 

trzustkowych i w śródnabłonkowej neoplazji trzustki, analiza ekspresji powyższych białek w 

porównaniu ze stopniem zaawansowania śródnabłonkowej neoplazji trzustki oraz wybranymi 

parametrami kliniczno-histopatologicznymi takimi jak: wiek i płeć pacjentów, rodzaj choroby 

podstawowej oraz lokalizacja zmian chorobowych w trzustce, porównanie ekspresji białek 

regulatorowych cyklu komórkowego pomiędzy poszczególnymi zmianami śródnabłonkowej 

neoplazji trzustki i prawidłowymi przewodami trzustkowymi oraz przeprowadzenie 

wzajemnych korelacji pomiędzy ekspresją badanych białek regulatorowych cyklu 

komórkowego. 

Badaniami objęto grupę 70 chorych leczonych operacyjnie z powodu zmian 

patologicznych trzustki (rak przewodowy, torbiele, zapalenia trzustki) w latach 2006-2014 

w II Klinice Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Uniwersyteckiego Szpitala 



Klinicznego w Białymstoku. Materiał został poddany obróbce i analizie histopatologicznej 

w Zakładzie Patomorfologii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Bloczki 

parafinowe z zatopionym materiałem tkankowym zostały skrojone na skrawki o grubości       

5 µm i zabarwione hematoksyliną-eozyną (H+E). Analiza histopatologiczna obejmowała 

rozpoznanie choroby podstawowej, a także ocenę obecności i stopnia zaawansowania 

śródnabłonkowej neoplazji trzustki. Badania immunohistochemiczne zostały przeprowadzone 

z wykorzystaniem przeciwciał mono- i poliklonalnych: anty- cyklina D1, Ki 67, PCNA, p16, 

p21 i p53. Po wykonaniu poszczególnych etapów barwienia z wykorzystaniem metody 

polimerowej (blokowanie endogennej peroksydazy, blokowanie innych białek mogących 

wiązać przeciwciało, inkubacja z przeciwciałem I-rzędowym, inkubacja z przeciwciałem      

II-rzędowym, inkubacja z kompleksem Novolink Polymer) w celu uwidocznienia kompleksu 

antygen-przeciwciało wykorzystano chromogen - czterochlorowodorek 3,3’-

diaminobenzydyny (DAB). Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej stosując test 

korelacji rang Spearmana. Korelacje pomiędzy ekspresją białek w poszczególnych stopniach 

PanIN przeprowadzono z użyciem testu U Manna-Whitney’a. Przyjęto poziom istotności 

p<0,05. Braki w danych usuwano parami.  

Wyniki analizy statystycznej wykazały, iż śródnabłonkowa neoplazja trzustki 

pojawiała się częściej u kobiet, a także w grupie osób po 60 roku życia. Wykazano także 

istotny związek pomiędzy obecnością i stopniem zaawansowania śródnabłonkowej neoplazji 

trzustki a ekspresją białek regulatorowych cyklu komórkowego cyklina D1, Ki 67, PCNA, 

p16, p21 i p53. W przypadku białek cyklina D1, Ki 67, PCNA, p21 i p53 odnotowano wzrost 

ekspresji wraz ze wzrostem stopnia zaawansowania PanIN, natomiast ekspresja białka p16 

ulegała spadkowi wraz ze wzrostem stopnia zaawansowania śródnabłonkowej neoplazji 

trzustki. Zaobserwowano znacząco wyższą ekspresję białek cyklina D1, Ki 67, PCNA, p21 u 

chorych powyżej 60 roku życia w stosunku do osób, które nie przekroczyły tego wieku a 

także wyższą ekspresję białek Ki 67 i PCNA w grupie mężczyzn w porównaniu do kobiet. 

Istotny statystycznie okazał się związek ekspresji białka p53 z lokalizacją zmian w trzonie 

trzustki. Analiza wyników ekspresji białek p16 i PCNA wykazała istotny statystycznie 

związek z rodzajem choroby podstawowej. Najwyższą ekspresję PCNA zaobserwowano w 

raku przewodowym, natomiast p16 w torbielach trzustki. Wykazano istotne statystycznie 

różnice w ekspresji poszczególnych białek pomiędzy przewodami prawidłowymi a PanIN 1, 2 

i 3. Analiza statystyczna ekspresji białek regulatorowych cyklu komórkowego cyklina D1,    

Ki 67, PCNA, p16, p21 i p53 wykazała, iż białka te korelują ze sobą wzajemnie w sposób 

istotny statystycznie.  



Niniejsze badania pozwolą na dokładniejsze poznanie zaburzeń regulacji cyklu 

komórkowego i niekontrolowanej proliferacji, które mają istotne znaczenie w rozwoju 

gruczolakoraka przewodowego oraz śródnabłonkowej neoplazji trzustki. Dalsze pogłębianie 

wiedzy w zakresie zaburzeń regulacji cyklu komórkowego może przyczynić się w przyszłości 

do poznania patomechanizmu powstawania zmian przednowotworowych i procesu 

transformacji nowotworowej w trzustce, wczesnej diagnostyki i wdrożenia odpowiedniego 

leczenia, które zapobiegnie przekształceniu zmian PanIN w inwazyjną postać nowotworu, co 

znacząco wpłynie na wydłużenie czasu przeżycia pacjentów i zmniejszenie liczby zgonów z 

powodu gruczolakoraka przewodowego trzustki.  

 


