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Streszczenie 
Czynniki wzrostu fibroblastów (FGF) oraz ich receptory (FGFR) stanowią liczną 
rodzinę białek zaangażowanych w regulację wielu procesów kluczowych dla 
prawidłowego funkcjonowania komórek. Na przestrzeni ostatnich lat wykazano, 
że zaburzenia szlaku FGF/FGFR odgrywać mogą istotną rolę w transformacji 
nowotworowej wielu narządów, w tym piersi, jajnika i endometrium. 
Nieprawidłowa ekspresja genów kodujących FGF i ich receptory, a także ich 
mutacje skutkować mogą m.in. zaburzeniami procesów wzrostu i apoptozy. 
Zaburzenia sygnalizacji szlaku FGF/FGFR mogą również leżeć u podstaw 
nabywania przez komórki nowotworowe oporności na terapię hormonalną. 
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Abstract 
Fibroblast growth factors (FGFs) and their receptors (FGFRs) are the members 
of a large protein family involved in the regulation of many cellular processes 
which are essential for proper functioning of cells. It was found that 
the disregulation of FGF/FGFR signaling pathway can lead to the cancero-
genesis of many tissues including the breast, the ovary and the endometrium. 
The alteration in FGF and FGFR gene expression and their mutation may induce 
growth and survival signals and suppress apoptosis. The Disregulation of 
FGF/FGFR signaling pathway can also promote endocrine therapy resistance. 
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Wstęp 
 

Nowotwory złośliwe stanowią drugą co do częstości przyczynę zgonów 
w Polsce. Odpowiadają one za ponad 26% zgonów wśród mężczyzn oraz 23% 
wśród kobiet. Najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet jest 
rak piersi. Według najnowszych danych z Centrum Onkologii, w roku 2011 
odnotowano ponad 16,5 tysiąca zachorowań na raka piersi, co stanowiło 22,8% 
wszystkich nowo zdiagnozowanych przypadków nowotworów złośliwych. Rak 
piersi stanowi ponadto drugą (13,4%), po raku płuc (15,4%), przyczynę zgonów 
wśród kobiet cierpiących na choroby nowotworowe [1].  

Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych stanowią 17,2% 
wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet i odpowiadają u nich 
za 15,1% zgonów nowotworowych. Według statystyk Krajowego Rejestru 
Nowotworów, w roku 2011 liczba zachorowań na ten typ nowotworów w Polsce 
wynosiła blisko 12500, w tym 5251 przypadków dotyczyło nowotworów 
złośliwych trzonu macicy, a 3527 jajnika. Nowotwory te zajmują odpowiednio 
trzecie (7,2%) i piąte miejsce (4,9%) pod względem częstości występowania 
wśród chorób nowotworowych kobiet. Rak jajnika stanowi ponadto czwartą, 
po raku płuc, piersi i okrężnicy przyczynę zgonów wskutek nowotworów 
u kobiet [1]. 

Czynniki wzrostu fibroblastów (ang. fibroblast growth factor - FGF) oraz 
ich receptory (ang. fibroblast growth factor receptor - FGFR), odgrywają istotną 
rolę w przebiegu wielu procesów komórkowych. Regulują one między innymi 
proliferację, różnicowanie, przeżywalność i migrację komórek. Zaangażowane 
są również w proces angiogenezy i gojenia się ran u osób dorosłych. Zaburzenia 
sygnalizacji na szlaku FGF/FGFR prowadzić mogą do powstania wielu stanów 
patologicznych, w tym nowotworów. Nieprawidłową ekspresję receptorów 
FGFR i ich ligandów, a także mutacje w kodujących je genach, wykazano m.in. 
w przypadku raka prostaty, pęcherza moczowego, płuc czy raka żołądka [2]. 
Na przestrzeni ostatnich lat dowiedziono również, że zaburzenia te, mogą 
stanowić istotny element w rozwoju nowotworów piersi, jajnika i endometrium. 
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Charakterystyka szlaku FGF/FGFR  
 

Czynniki wzrostu fibroblastów stanowią liczną rodzinę białek 
charakteryzujących się odmiennymi funkcjami w rozwoju i metabolizmie. 
U kręgowców rodzina FGF obejmuje 22 białka o masie cząsteczkowej od 17 
do 34 kDa, wykazujące 13–71% homologii sekwencji aminokwasowej [3, 4]. 
Jedynie 18 spośród 22 czynników FGF, tj. FGF1–FGF10 oraz FGF16–FGF23, 
pełni swoje biologiczne funkcje po związaniu się z odpowiednim receptorem 
o aktywności kinazy tyrozynowej zlokalizowanym na powierzchni komórek 
docelowych [5, 6]. Wyjątek stanowią białka należące do podrodziny FHF 
(ang. fibroblast homologous factors), tj. FGF11, –12, -13 oraz –14. Czynniki te 
oddziałują bowiem m.in. z domeną wewnątrzkomórkową kanałów sodowych 
bramkowanych przez potencjał [5]. W oparciu o homologię sekwencji, 18 czyn-
ników FGF podzielonych zostało na sześć podrodzin. Pięć spośród nich, tj. pod-
rodzina FGF1 (FGF1, –2), FGF4 (FGF4, –6, –7), FGF7 (FGF3, –7, –10, –22), 
FGF8 (FGF8, –17, –18) i FGF9 (FGF9, –16, –20), FGF8 (FGF8, –17, –18) 
i FGF9 (FGF9, –16, –20), obejmuje parakrynne czynniki wzrostu fibroblastów. 
W skład szóstej podrodziny – FGF19 wchodzą natomiast trzy czynniki 
endokrynne (FGF19, –21, –23) [5–7]. 

Rodzina receptorów FGFR obejmuje cztery receptory, tj. FGFR1, FGFR2, 
FGFR3 i FGFR4. Geny kodujące receptory FGF zlokalizowane są odpowiednio 
na chromosomie 8p12, 10q26, 4p16.3 oraz 5q35.1 [8, 9]. W strukturze 
receptorów dla FGF wyróżnia się domenę zewnątrzkomórkową, odcinek 
transbłonowy oraz, wykazującą aktywność katalityczną, domenę wewnątrz-
komórkową. Domena zewnątrzkomórkowa charakteryzuje się obecnością trzech 
immunoglobulinopodobnych pętli (D1-D3). Pętle te stanowią miejsce wiązania 
się ligandów, a także warunkują specyficzność ich przyłączania. W obrębie 
odcinka linkerowego, pomiędzy pętlą D1 a D2, znajduje się odcinek AB 
(ang. acid box) bogaty w aminokwasy kwaśne i reszty seryny. Sugeruje się, 
iż pętla D1 oraz AB są regionami warunkującymi proces autoinhibicji 
receptorów [5, 10, 11]. 

Wśród receptorów dla FGF wyróżnia się 7 izoform, tj. FGFR1b, FGFR1c, 
FGFR2b, FGFR2c, FGFR3b, FGFR3c oraz FGFR4, a każdy z czynników FGF 
może funkcjonować jako ligand dla więcej niż jednej z nich [12, 13]. Wykazano, 
że w przypadku receptorów FGFR1, 2 i 3 obecność izoformy "b" i "c" jest 
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wynikiem alternatywnego składania w obrębie eksonów kodujących trzecią 
z imunoglobulinopodobnych pętli. Dowiedziono ponadto, że izoformy 
receptorów dla FGF wykazują specyficzność tkankową, tj. izoformy "b" ulegają 
ekspresji głównie w tkance nabłonkowej, z kolei izoformy "c" charakterystyczne 
są dla tkanki mezenchymatycznej [5]. 

Wiązanie FGF do odpowiedniego receptora indukuje jego dimeryzację, co 
skutkuje powstaniem zmian konformacyjnych w obrębie jego struktury [14, 15]. 
Zmiany konformacyjne w obrębie struktury receptora prowadzą do 
autofosforylacji i transfosforylacji reszt tyrozynowych w obrębie domeny 
kinazowej oraz C–końca receptora. Wykazano, że domeny kinazowe 
poszczególnych receptorów są dość dobrze zachowane ewolucyjnie, wykazują 
one od 75% do 92% homologii [14]. Proces dimeryzacji receptorów FGFR, 
a także stabilność kompleksu FGFR–FGF podlega regulacji przez siarczan 
heparanu (ang. heparansulfate - HS) bądź też heparynę. Receptory FGFR 
oddziałują z HS poprzez zlokalizowany w obrębie pętli D2 region HBS (ang. 
sulfate binding site). Czynniki FGF działające w sposób para– bądź autokrynny 
wykazują wysokie powinowactwo do HS. Wyjątek stanowią czynniki 
z podrodziny 19, tj. FGF–19, –21 i –23, które mogą przedostawać się do układu 
krążenia i funkcjonować jako hormony. Wykazano, że zmniejszenie 
powinowactwa do HS jest konsekwencją zmian strukturalnych w obrębie 
domeny wiążącej proteoglikan [5, 7]. Do wzmocnienia oddziaływania 
z receptorem, czynniki te wymagają zatem obecności białek koreceptorowych. 
Funkcję tę pełnią białka z rodziny Klotho, tj. α– i βKlotho, które oddziałują 
z izoformami "c" FGFR1–3 oraz z FGFR4 [16]. 

Zaktywowane domeny kinazowe receptorów FGF służą następnie jako 
miejsca wiązania białek sygnałowych i pomocniczych. Na skutek przyłączenia 
do zaktywowanego receptora białka te ulegają fosforylacji, co zapoczątkowuje 
szlak przekazywania sygnału w komórce [14, 15]. Jednym z substratów dla 
aktywowanych receptorów FGFR jest białko FRS2 (ang. FGFR substrate 2). 
W strukturze owego białka wyróżnia się domenę wiążącą fosfotyrozynę 
(ang. phosphotyrosine binding domain - PTB). Domena PTB umożliwia 
wiązanie się białek dokujących w obrębie domeny cytoplazmatycznej receptora. 
Wśród kolejnych komponentów szlaku FGF/FGFR wyróżnić można białko 
Grb-2 (ang. growth factor receptor-binding protein 2) oraz białko Sos (ang. son 
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of sevenless). Za ich pośrednictwem dochodzi do aktywacji małych białek Ras 
(ang. rat sarcoma, Ras protein), które dokonują fosforylacji kinazy serynowo-
treoninowej Raf (ang. rapidly accelerated fibrosarcoma) [12, 14, 15]. Kinaza ta 
uruchamia kaskadę MAP kinaz, w wyniku czego dochodzi do aktywacji kinazy 
MEK (ang. mitogen-activated protein kinase kinase - MAPKK), a następnie 
fosforylacji i aktywacji kinaz ERK1/2 (ang. extracellular signal regulated 

kinases 1/2). Za sprawą białek Ras dochodzi również do aktywacji MEKK (ang. 
MAP kinase kinase kinase - MAPKKK), a w konsekwencji fosforolylacji kinazy 
JNK (ang. jun N-terminal kinase), p38 (ang. p38 mitogen-activated protein 

kinase) oraz białka CREB (ang. cAMP response element-binding) [14, 17]. 
Sygnalizacja poprzez FGF/FGFR może również prowadzić do aktywacji szlaku 
3-kinazy fosfatydyloinzotylu (ang. phosphatidylinositol 3-kinase - PI3K) 
i serynowo-treoninowej kinazy AKT (ang. protein kinase B - PKB) [14]. 

Kolejny substrat dla aktywowanego receptora dla FGF stanowi fosfolipaza 
Cγ (ang. phosphoinositide phospholipase Cγ - PLCγ), która to wiąże się 
z ulegającą autofosforylacji tyrozyną na C–końcu FGFR [10, 12, 14]. PLCγ jest 
enzymem katalizującym reakcję hydrolizy fosfatydyloinozytolo–4,5–
bisfosforanu, w wyniku której dochodzi do powstania dwóch wtórnych 
przekaźników sygnału, tj. 1,4,5–trifosforanu inozytolu oraz diacyloglicerolu. 
Przekaźniki te uczestniczą w uwolnieniu jonów wapnia z przestrzeni 
wewnątrzkomórkowych, a także aktywują serynowo-treoninową kinazę 
białkową C (ang. protein kinase C - PKC) [10]. 
 

Funkcje szlaku FGF/FGFR oraz jego zaburzenia 
w nowotworach piersi, endometrium i jajnika  
 

Rak piersi 
 

Czynniki wzrostu fibroblastów oraz ich receptory odgrywają istotną rolę 
w prawidłowym rozwoju i funkcjonowaniu gruczołów piersiowych. 
Na przestrzeni ostatnich lat wykazano, że ektopowa ekspresja białek z rodziny 
FGF/FGFR może leżeć u podstaw transformacji nowotworowej gruczołu 
piersiowego [11].  

Jednym z czynników zaangażowanych w regulację wzrostu i progresji 
nowotworów hormonozależnych jest FGF8. Badania in vitro i in vivo wykazały, 
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że FGF8 poprzez aktywację szlaków PI3K/AKT, MAPK/ERK oraz p38 
stymuluje wzrost komórek nowotworowych piersi. Aktywacja owych ścieżek 
sygnalizacyjnych skutkuje zwiększeniem ekspresji cyklin D1 i D2, co z kolei 
wpływa na fosforylację białka pRb (ang. retinoblastoma protein). W postaci 
nieufosforylowanej białko pRB spełnia rolę supresora wzrostu, zatrzymując cykl 
komórkowy w punkcie kontrolnym G1/S. W wyniku jego fosforylacji dochodzi 
natomiast do oddysocjowania czynników transkrypcyjnych E2F i przejścia cyklu 
komórkowego w fazę S. Badania prowadzone na liniach komórkowych raka 
piersi (MCF-7 i S115) wykazały, że ekspresja cykliny D1 regulowana jest przez 
szlak FGF8/FGFR. Wyciszenie ekspresji cykliny D1 w komórkach S115 nie 
skutkowało jednak całkowitym zahamowaniem cyklu, co wskazuje, iż 
proliferacja indukowana przez czynnik FGF8 może podlegać regulacji również 
przez inne cykliny, w tym cyklinę D2. W toku prowadzonych badań, Nilsson 
i wsp. [18] dowiedli także, iż czynnik FGF8 wykazuje właściwości 
antyapoptotyczne w stosunku do komórek raka piersi. Traktowanie mysich 
komórek nowotworowych związkami indukującymi apoptozę w obecności 
FGF8 nie przyniosło bowiem żądanego efektu. Efekt ten uzyskano dopiero 
po zastosowaniu inhibitorów szlaku PI3K/AKT, co jednoznacznie wskazuje na 
udział tego szlaku w regulacji przeżywalności komórek raka piersi [18]. 

Istotną rolę w progresji nowotworów piersi na drodze sygnalizacji 
inicjowanej przez czynniki wzrostu fibroblastów przypisuje się również 
receptorowi 1 dla FGF (FGFR1). Amplifikację genu FGFR1 odnotowano 
w przypadku blisko 10% raków tego narządu. Spośród 880 analizowanych 
preparatów raków piersi, zwiększona ekspresja FGFR1 dotyczyła głównie 
pacjentek powyżej 50 roku życia oraz tych, u których nie odnotowano ekspresji 
HER2 (ang. human epidermal growth factor receptor 2). Wykazano ponadto, że 
amplifikacja genu FGFR1 u kobiet z rakiem piersi wykazującym ekspresję 
receptorów estrogenowych (ang. estrogen receptor - ER) zwiększa ryzyko 
powstania przerzutów odległych i powiązana jest z brakiem ekspresji receptora 
dla progesteronu [19]. Wyniki badań Turner i wsp. [20] wykazały ponadto, że 
amplifikacja genu FGFR1 skutkować może nabywaniem przez komórki 
nowotworowe oporności na leczenie hormonalne. 

Mimo, iż zastosowanie terapii hormonalnej u chorych z hormono-
wrażliwym rakiem piersi zmniejsza względne ryzyko wznowy, w trakcie 
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leczenia obserwuje się u nich wytworzenie oporności na tamoksifen [21]. Udział 
szlaku czynników wzrostu fibroblastów w nabywaniu oporności na terapię 
hormonalną potwierdziły również badania Tomlinson i wsp. [21]. 
Doświadczenia prowadzone na linii komórek raka piersi MCF-7 wykazały, że 
indukowana aktywacja FGFR3 skutkuje zmniejszeniem wrażliwości komórek 
nowotworowych na tamoksifen. Aktywacja FGFR3 nie prowadziła jednak do 
fosforylacji receptorów estrogenowych, co jest dowodem na to, że nabywanie 
oporności na lek może następować w sposób niezależny od ER. Powyższe 
badania pokazały również, że obok szlaków MAP kinaz oraz PI3K kluczową 
rolę w nabywaniu fenotypu oporności na leczenie odgrywa również szlak 
fosfolipazy Cγ [21]. 

Oporność na terapię hormonalną wydaje się być również powiązana ze 
wzmożoną ekspresją FGFR4. Badania prowadzone na liniach komórkowych 
raka piersi wykazały, że ektopowa ekspresja FGFR4 skutkuje zmniejszoną 
wrażliwością komórek na stosowaną w terapii doksorubicynę i cyklofasfamid. 
Wyciszenie ekspresji FGFR4 skutkowało z kolei indukcją apoptozy 
traktowanych tymi związkami komórek raka piersi. Wykazano, że nadekspresja 
FGFR4 powiązana jest z nadmierną ekspresją antyapoptotycznego białka Bcl-xl 
(ang. B-cell lymphoma-extra large) [22]. 

Udział w patogenezie raka piersi przypisuje się również receptorowi 2 dla 
FGF. Amplifikację genu FGFR2 wykazano w 4% (6/165) analizowanych 
preparatów raka potrójnie negatywnego (ang. triplenegative breast cancer - 
TNBC), nie odnotowano jej natomiast w przypadku innych molekularnych 
typów raka piersi (0/214). Badania prowadzono także na dwóch liniach 
komórkowych TNBC (SUM52PE oraz MFM223), wykazujących amplifikację 
genu FGFR2, a także jego nadekspresję na poziomie mRNA i białka. 
Wyciszenie ekspresji FGFR2 przy użyciu interferencji RNA obniżało 
przeżywalność badanych komórek w odniesieniu do komórek kontrolnych. 
Badane linie komórkowe były ponadto bardziej wrażliwe na zastosowanie 
inhibitorów kinaz tyrozynowych FGFR, co sugeruje, że aktywność kinazy FGFR 
reguluje ich wzrost i przeżycie. Analiza transdukcji sygnału poprzez szlak FGFR 
z zastosowaniem i bez inhibitora wykazała również, iż aktywacja szlaku może 
mieć miejsce na drodze niezależnej od liganda [23]. 
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Wyniki badań ostatnich lat wykazały, że kluczowym celem w terapii 
nowotworów piersi może być również FGF1. W odróżnieniu od większości 
czynników wzrostu FGF1 w swej strukturze nie zawiera peptydu sygnałowego 
lecz domenę lokalizacji jądrowej (ang. nuclear localization signal - NLS). 
Sugeruje się zatem, że FGF1 oprócz oddziaływania z FGFR może być również 
zaangażowany w sygnalizację poprzez mechanizm intrakrynny. Interesujących 
danych dostarczyły wyniki badań prowadzonych na linii komórek raka piersi 
MCF-7 z zastosowaniem jednołańcuchowych przeciwciał scFv1C9 będących 
inhibitorami FGF1. W skutek działania inhibitora dochodziło do zablokowania 
translokacji czynnika do jądra komórkowego i zatrzymania cyklu komórkowego 
w fazie G0/G1 w wyniku zwiększenia aktywności białka p21, będącego 
inhibitorem kinaz zależnych od cyklin. Zablokowanie intrakrynnej ścieżki 
sygnalizacyjnej FGF1 skutkowało zatem zahamowaniem wzrostu komórek 
nowotworowych piersi [24, 25]. Dalsza analiza wykazała, że czynnik FGF1 
może być również zaangażowany w tworzenie przerzutów raka piersi. 
Transfekcja komórek wektorem lentiwirusowym, a następnie wszczepienie ich 
poprzez żyłę ogonową do organizmu myszy wykazała, że nadekspresja scFv1C9 
skutkuje zahamowaniem proliferacji komórek oraz ich zdolności do tworzenia 
przerzutów [25]. 
 
Rak jajnika 
 

Jednym z genów ulegających amplifikacji w raku jajnika jest gen kodujący 
czynnik wzrostu fibroblastów 3. Amplifikację FGF3 wykazano w 20% spośród 
136 badanych preparatów tkankowych. Co więcej, analiza statystyczna 
uzyskanych wyników wykazała istotną korelację między liczbą kopii genu 
FGF3 a stopniem zaawansowania nowotworu wg klasyfikacji FIGO [26]. 
Wyniki badań Cole i wsp. [27] pokazują ponadto, że FGF3 ulega ekspresji 
jedynie w tkance jajnika zmienionej nowotworowo, nie jest on natomiast obecny 
w tkance prawidłowej. Podobną zależność wykazano również w przypadku 
FGF19. 

W preparatach raka jajnika zidentyfikowano również amplifikację regionu 
5q31 obejmującego gen FGF1. Wzmożona ekspresja FGF1 na poziomie mRNA 
i białka korelowała ponadto z gorszymi prognozami przeżycia kobiet 
cierpiących na raka jajnika. W prowadzonych badaniach wykazano również, że 
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wysoki poziom ekspresji FGF1 koreluje z wyższym poziomem markera 
angiogenezy tj. antygenu CD31 (ang. cluster of differentiation 31). Dane te 
mogą zatem sugerować, że FGF1 wzmaga proces angiogenezy, co z kolei może 
stanowić przyczynę gorszych rokowań pacjentów z amplifikacją FGF1 [28]. 

Istotną rolę w transformacji nowotworowej jajnika spełniać może także 
receptor 2 dla FGF. Wyciszenie ekspresji FGFR2 przy użyciu metody 
interferencji RNA, skutkowało bowiem zahamowaniem proliferacji dwóch 
badanych linii komórkowych raka jajnika. W warunkach tych odnotowano także 
spadek wartości IC50 (ang. inhibitory concentration) dla cisplatyny, leku 
stosowanego w chemioterapii raka jajnika. Analiza cyklu komórkowego 
dowiodła, iż zwiększona wrażliwość komórek na cisplatynę była wynikiem 
zatrzymania cyklu komórkowego w fazie G2/M i nasilenia apoptozy [27]. 
Badania Byron i wsp. [29] pokazały ponadto, że w przypadku endometrialnego 
i surowiczego raka jajnika FGFR2 może ulegać mutacjom aktywującym, 
charakterystycznym dla raka endometrium. Mutacje FGFR2, tj. S252W 
odnotowano w przypadku 2,2% (1/46) preparatów raka endometrialnego, 
natomiast Y376C w 2,4% (1/41) przypadków raka surowiczego. Mutacji tych 
nie zidentyfikowano jednak w innych podtypach raka jajnika oraz w sześciu 
analizowanych liniach komórkowych (CAOV3, ES-2, OVCAR-3, SKOV3, 
SWS-26, TOV-21G) [29]. 

W przypadku raka jajnika istotne wydają się również oddziaływania 
receptorów FGFR z cząsteczkami adhezyjnymi NCAM (ang. neural cell 

adhesion molecule). Neuronalne białka adhezji komórkowej są glikoproteinami 
zaangażowanymi w rozwój mózgu i odgrywają istotną rolę w jego plastyczności. 
Wykazano, że adhezyjne cząsteczki NCAM nie ulegają ekspresji 
w prawidłowych komórkach jajnika, natomiast ich obecność stwierdza się 
w przypadku komórek nabłonkowego raka jajnika (ang. epithelial ovarian 

carcinoma - EOC). Zwiększony poziom ekspresji NCAM charakterystyczny był 
ponadto dla nowotworów inwazyjnych. Wyniki badań prowadzone na myszach 
dowiodły, że białka NCAM poprzez wiązanie i aktywację receptorów dla 
czynników wzrostu fibroblastów przyczyniają się do inwazji nowotworu oraz 
przerzutowania komórek raka jajnika do jamy otrzewnej. Zastosowanie 
monoklonalnych przeciwciał uniemożliwiających interakcje NCAM/FGFR 
skutkowało natomiast ograniczeniem migracji komórek EOC. Blokowanie 
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interakcji neuronalnych białek adhezji komórkowej z FGFR może stać się zatem 
w przyszłości istotnym celem w terapii nowotworów jajnika [30].  
 
Rak endometrium 
 

Zaburzenia szlaku FGF/FGFR wydają się być również niezwykle znaczące 
dla transformacji nowotworowej błony śluzowej trzonu macicy. Istotną rolę 
w tym procesie przypisuje się receptorowi 2 dla FGF. Mutacje w genie FGFR2 
wykazano w przypadku 10% preparatów pierwotnego raka endometrium 
(19/187), przy czym dotyczyły one głównie typu endometrioidalnego (16%, 
18/155). Większość spośród zidentyfikowanych mutacji somatycznych była 
ponadto tożsama z zarodkowymi mutacjami aktywującymi w genach FGFR2 
i FGFR3, charakterystycznymi dla schorzeń układu szkieletowego [31]. 

Do genów ulegających mutacji w raku endometrium zalicza się m.in. KRAS 
(ang. kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog) oraz PTEN (ang. 
phosphatase and tensin homolog). Aktywację KRAS odnotowuje się 
w przypadku 10-30% raków endometrium, natomiast inaktywację PTEN 
w 26-80%. Badania Byron i wsp. [32] prowadzone na 116 preparatach 
tkankowych wykazały, że mutacje w genach KRAS oraz FGFR2 wykluczają się 
wzajemnie, natomiast mutacje PTEN i FGFR2 występują równocześnie. 
Badania prowadzone na liniach komórkowych raka endometrium, w których 
dochodziło do mutacji aktywujących FGFR2 pokazały ponadto, że wyciszenie 
ekspresji genu FGFR2 metodą interferencji RNA, bądź też zastosowanie 
inhibitora FGFR (PD173074) skutkuje zahamowaniem cyklu komórkowego 
i kierowaniem komórek na drogę apoptozy [32]. 

Analiza preparatów prawidłowego endometrium wykazała ponadto, że 
poziom ekspresji FGFR2 jest niższy w fazie wydzielniczej cyklu 
menstruacyjnego w porównaniu do fazy proliferacyjnej oraz ujemnie koreluje on 
z ekspresją markera proliferacji Ki67. Analiza preparatów tkankowych wykazała 
ponadto wyższą ekspresję FGFR2 w preparatach endometrioidalnego raka 
endometrium, w odniesieniu do raka nieendometrioidalnego [33].  
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Podsumowanie  
 

Wyniki licznych badań dowiodły, iż zaburzenia sygnalizacji inicjowane 
przez czynniki wzrostu fibroblastów i ich receptory zaangażowane są w proces 
transformacji nowotworowej oraz progresję raka piersi, jajnika i błony śluzowej 
trzonu macicy. Dalsza analiza owych zjawisk, prowadząca do lepszego 
zrozumienia mechanizmów molekularnych, może w przyszłości stworzyć 
możliwość wykorzystania szlaku FGF/FGFR jako celu terapeutycznego 
w chorobach nowotworowych piersi, jajnika i błony śluzowej trzonu macicy. 
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