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Wprowadzenie

Rak piersi  jest  najczęstszym nowotworem wśród kobiet i  nadal  wiąże  się  z  wysoką
śmiertelnością, pomimo rosnącej liczby wczesnych rozpoznań i znacznej poprawy wskaźnika
wyleczalności nowotworu[1]. To nie guz pierwotny, a przerzuty odległe są główną przyczyną
zgonów u chorych na raka piersi. Powstają one w wyniku hematogennego (krwionośnego)
rozprzestrzeniania się krążących komórek nowotworowych (CTCs – Circulating Tumor Cells)
uwalniających się ze zmian  pierwotnych lub przerzutowych [2,3,4]. Badania ostatnich lat
ostatecznie potwierdziły  istnienie macierzystych komórek nowotworowych.  Zgodnie z tą
hipotezą  wiele  nowotworów,  w  tym  rak  piersi,  napędzanych  jest  przez  niewielką
subpopulację komórek, które wykazują właściwości komórek macierzystych. Ze względu na
ich  oporność  na  radioterapię  i  chemioterapię,  komórki  te  są  odpowiedzialne  za  lokalne
nawroty  choroby  oraz  tworzenie  się  przerzutów  odległych  [5,6].  W  konsekwencji,
wyeliminowanie właśnie tej populacji komórek byłoby kluczowe do poprawy efektów terapii
i całkowitego wyleczenia pacjenta [7,8]. 
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Co  ciekawe,  ostatnie  wyniki  badań  wskazują,  że  niewielka  subpopulacja  krążących
komórek nowotworowych (CTCs - Circulating Tumor Cells) wykazuje cechy nowotworowych
komórek  macierzystych  (circulating  Cancer  Stem  Cells,  cCSCs)  czyli  posiada  zdolność  do
inicjowania nowotworu [9-11].

Aktualnie opracowywane są małoinwazyjne metody diagnostyczne służące do szybkiej
diagnostyki  pacjentów  z  przerzutową  chorobą  nowotworową  i/lub  monitorowania
pacjentów  pod  kątem  nawrotu  choroby  po  zakończonym  leczeniu.  Jednym  z  testów
laboratoryjnych,  opracowanych w ostatnich latach przez nasz  zespół,  jest  test  oceniający
ilość  niezwykle  rzadkich  krążących  macierzystych  komórek  nowotworowych  we  krwi
pacjentów.  Pozwala on na wczesne wykrycie przerzutów odległych lub nawrotu choroby
nowotworowej.  Ten  funkcjonalny  test  opiera  się  na  unikalnej  właściwości  macierzystych
komórek nowotworowych do przetrwania i wzrostu w hodowli zawiesinowej [12]. cCSCs były
zdolne do generowania trójwymiarowych (3D) struktur kulistych tzw. sfer nowotworowych
(tumorspheres)  in  vitro,  potwierdzając,  że  ta  subpopulacja  CTCs  posiada  właściwości
inicjujące nowotwór, które mogą potencjalnie rozrastać się w guzy przerzutowe in vivo. W
celu  oceny  tumorogenności  (tumorogenność  -  potencjał  rozwoju  nowotworu),  komórki
macierzyste raka piersi mogą być transplantowane podskórnie pod opuszkę tłuszczową sutka
myszy  (myszy  płci  żeńskiej  o  obniżonej  odporności)  [5].  Pomimo,  że  eksperymenty  te
związane sa z etycznymi i  finansowymi ograniczeniami, pozostają "złotym standardem" w
ocenie zdolności tumorogennej  CSC.

W przeciwieństwie do modeli zwierzęcych , błona kosmówkowo-omoczniowa zarodka
kurzego  (CAM  -  chorioallantoic  membrane)  jest  tanim,  powtarzalnym  i  niezawodnym
modelem wykorzystywanym do oceny wielu funkcjonalnych cech nowotworów - takich jak
zdolność komórek do nowotworzenia, ich inwazji i przerzuowania do zarodka [13]. CAM jest
silnie  unaczynioną  błoną  pozazarodkową,  co  zapewnia  optymalne  warunki  odżywcze  dla
wzrostu  ludzkich  komórek  nowotworowych.  Komórki  nowotworowe  mogą  być  łatwo  
i  małoinwazyjnie  wszczepiane  na  błonę  CAM.  W  ciągu  kilku  dni  dochodzi  do  wzrostu
nowotworu,  a  w  przypadku  guzów  szczegolnie  agresywnych  poprzez  przerzuty
krwiopochodne komórki nowotworowe mogą kolonizować poszczególne narządy zarodka.  
W onkologii,  model ten jest szeroko stosowany w badaniach przedklinicznych do badania
wzrostu wielu typów nowotworów złośliwych, w tym raka piersi [14]. Ponadto, model ten
wykorzystywany jest  jako platforma do analizy skuteczności leków przeciwnowotworowych
[15] i radioterapii [16]. Ostatnim ważnym aspektem modelu CAM jest to, że próbki tkanek
guza pierwotnego  mogą być bezpośrednio przeszczepiane na membranę CAM, co umożliwia
odtworzenie guza  pacjenta [17].

W  tym  badaniu  opisujemy,  po  raz  pierwszy,  wykorzystanie  sfer  nowotworowych
otrzymanych  z  krążących  macierzystych  komórek  nowotworowych do hodowli  guzów  na
błonie CAM u pacjentek z rakiem piersi. Wyniki tego badania pozwoliły nam stwierdzić, że
model CAM może być nowym narzędziem do oceny właściwości  krążących macierzystych
komórek nowotworowych in vivo z jej wysokim potencjałem do wykorzystania w medycynie
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spersonalizowanej (Medycyna spersonalizowana opiera się na przekonaniu, że choroby są
heterogeniczne począwszy od przyczyn ich występowania, przez dynamikę ich przebiegu aż
po odpowiedz na leczenie).

Termin ksenograft odnosi się do tkanki lub narządu, który pochodzi z gatunku innego niż biorca

CAM - unaczyniona błona występująca w jajach niektórych owodniowców, jak ptaki czy gady

2. Materiał i metody

2.1. Grupa badana

Grupa  badana  to  75  kobiet,  u  których  zdiagnozowano  raka  piersi  w  różnym  stadium
zaawansowania  choroby.  Próbki  krwi  zostały  pobrane  i  opracowane  zgodnie
z opublikowanym wcześniej protokołem badania [3,12,18]. Badanie zostało przeprowadzone
zgodnie z Deklaracją Helsińską i zostało zatwierdzone przez Komisję Etyczną Uniwersytetu
w Bayreuth (O 1305/1-GB).

2.2. Metoda sfer nowotworowych

Opis w oryginalnym artykule

2.3.  Model  powstawania  ksenograftów na  membrania  CAM z  krążących  macierzystych
komórek nowotworowych

U  10  pacjentek  przeprowadzono  eksperyment  hodowli  ksenograftów  na  błonie  CAM.
Zapłodnione  kurze  jaja  były  inkubowane  w   inkubatorze   (Grumbach,  Asslar,  Niemcy)
w temperaturze 37 ° C i wilgotności sięgającej 60%. Małe okienko w skorupce jajka zostało
wycięte  (w  warunkach  aseptycznych)   w  4  dniu  rozwoju  zarodka  kurzego  i  ponownie
zaklejone  taśmą.  W  8  dniu  sfery  nowotworowe  (macierzyste  komórki  nowotworowe)
wymieszano (1:1) ze specjalnym żelem Matrigel (BD Biosciences) i w łącznej objętości 20 µL
bezpośrednio przeszczepiano na błonę CAM (Rysunek nr 1). 

Rycina nr 1. Schemat procedury  in vivo (w osi czasu) na  błonie kosmówkowo-omoczniowej (CAM). Zapłodnione jaja są
inkubowane  przez  4  dni,  w  tym  czasie  otwierane  jest  okienko  w  skorupce.  W  8  dniu  rozwoju  embrionalnego,  sfery
nowotworowe (komórki macierzyste) są przeszczepiane na powierzchnie CAM. W 16 dniu oceniany  jest wzrost nowotworu.
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Następnie  membrana  CAM,  w  której  znajdował  się  guz,  została  wycięta,  utrwalona  4%
paraformaldehydem przez 24 godziny i osadzona w bloczku parafinowym.

2.4. Badanie histopatologiczne – opisane w anglojęzycznym artykule

2.5. Analiza statystyczna – opisane w anglojęzycznym artykule

3.Wyniki

3.1. Charakterystyka kliniczno-patologiczna pacjentek z rakiem piersi

Informacje kliniczno-patologiczne zestawiono w tabeli 1. 

 26 pacjentek (34,7%) miało wielkość guza do 2 cm (= T1 w klasyfikacji TNM), 
 33 pacjentek (44%) miało wielkość guza > 2 cm ale < 5 cm (= T2) 
 9 pacjentek (12%) miało wielkość guza > 5 cm ( = T3) 
 7 pacjentek (9,3%) miało guza z cechami naciekania skóry, struktury klatki piersiowej

lub raka zapalnego ( = T4)
 35 chorych (46,7%) miało zajęte węzły chłonne 
 16  (40%)  miało ER-dodatniego  (obecne receptory  estrogenowe)  i  HER2-ujemnego

raka piersi
 16 (21%) miało nowotwór HER2-dodatni (z czego 5 było również ER-dodatnich)
 13 (17%) miało potrójnie ujemnego raka piersi (TNBC). 
 Większość  pacjentek  miała  chorobę  bez  przerzutów  (52;  69,3%),  natomiast  30%

chorych miało przerzuty
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3.2. Wykrywanie krążących nowotworowych komórek macierzystych 

W  badanej  grupie  u  58  pacjentek  (77,35%)  wyhodowano  sfery  nowotworowe
(tumorspheres) z krwi obwodowej.  Wyhodowane sfery były bardzo zwarte, a ich rozmiar
powiększał się z czasem, osiągając średnicę 50-100 µm po 21 dniach (Rycina 2a)

Rycina 2a. Przykładowe zdjęcia sfer nowotworowych w mikroskopie świetlnym.

Sfery nowotworowe w barwieniu fluoroscencyjnym były pozytywne dla EpCAM i CD 44, a
negatywne lub bardzo słabo pozytywne dla CD24 (Rycina 2b).

Rycina 2b i 2c. (b) - Barwienie fluorescencyjne sfer nowotworowych z typowymi markerami komórek macierzystych raka
piersi.  (c) - Ekspresja dehydrogenazy aldehydowej 1 (ALDH-1) w sferach nowotworowych. Skala = 40 µm; powiększenie
×200.

W  poszczególnych  komórkach  w  obrębie  pojedynczych  sfer,  barwienie  w  kierunku
oznaczenia  EpCAM  i  CD44  było  bardzo  heterogenne  (różnorodne).  Większość  sfer
nowotworowych wykazywała wyraźną fluorescencję dla ALDH1 (Rycina 2c) tj. typową cechę
dla komórek macierzystych raka piersi.

3.3. Liczba sfer nowotworowych i jej związek z cechami kliniczno-patologicznymi

W  badaniu  porównywaliśmy  liczbę  sfer  nowotworowych  z  cechami  kliniczno-
patologicznymi.  Liczba  sfer  nowotworowych  była  istotnie  powiązana  z  obecnością
i wielkością przerzutów odległych, a także agresywnością guza pierwotnego. Stwierdziliśmy,
że pacjentki z przerzutami odległymi miały statystycznie istotnie więcej sfer nowotworowych
(tumorspheres)  w  porównaniu  z  pacjentkami  bez  przerzutów  do  narządów  odległych
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(mediana  -  32,5  vs.  10,0;  p  <  0,01).  (Rycina  3a).  Ponadto  najwyższy  poziom  sfer
nowotworowych  odnotowano  w  grupie  pacjentek  z  licznymi  przerzutami  (mediana  61;
p < 0,001) (Rycina 3b)

Rycina 3a i 3b.  (a) Ilość sfer nowotworowych u pacjentów bez i z chorobą przerzutową.  (b) Ilość sfer nowotworowych  
u pacjentów z przerzutami pojedynczymi i mnogimi.

Dodatkowo,  nasze  wyniki  wskazują,  że  liczba  sfer  nowotworowych  znacząco  korelowała
z agresywnością guza pierwotnego. Pacjentki z Her2-neu dodatnim guzem pierwotnym miały
istotnie  wyższy  poziom  sfer  w  porównaniu  z  pacjentkami  z  ujemną  histologią  Her2-neu
(mediana  35  vs.  10;  p  <  0,05)  (Rycina  3c).  Dodatkowo  liczba  sfer  była  pozytywnie
skorelowana  z  indeksem proliferacyjnym  Ki-67  i  stopniem  złośliwości  histologicznej  guza
pierwotnego piersi. Z definicji uznano, że guzy wykazujące indeks Ki-67 na poziomie 15% lub
więcej związane są z gorszym rokowaniem. Na podstawie tego kryterium odcięcia, u 18 z 75
pacjentek  stwierdzono,  że  guzy  pierwotne  wykazują  wysoki  potencjał  proliferacyjny.
Pacjentki z Ki-67 > 15% miały istotnie większą liczbę sfer nowotworowych w porównaniu do
tych z Ki-67 < 15% (mediana 34 vs. 8; p < 0,01) (Rycina 3d).

Rycina 3c i 3d.  (c) Ilość sfer nowotworowych (tumorsphers) u pacjentek bez i z obecnością receptora Her2-neu w guzie
pierwotnym. (d) Ilość sfer nowotworowych u pacjentek z Ki-67 < 15% i >15% w guzie pierwotnym. Pozioma linia na wykresie
pudełkowym przedstawia medianę. Kropki oznaczają wartości odstające.
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W  odniesieniu  do  statusu  zróżnicowania  histopatologicznego  zaobserwowaliśmy,  że
pacjentki  z  guzami  niskozróżnicowanymi  -  G3 mieli  znacznie  więcej  sfer  nowotworowych
(tumorspheres)  w  porównaniu  z  pacjentkami  u  których  wystepował  nowotwór
wysokozróżnicowany - G1 (mediana 32,5 vs. 0; p < 0,01) (Rycina 4).  Wiek, rozmiar guza,
zajęcie węzłów chłonnych (obecne lub brak przerzutów) i  status ER / PR nie były istotnie
związane z liczbą sfer nowotworowych.

Rycina  4.  Ilość  sfer  nowotworowych  w  zależności  od  stopnia  zróżnicowania  histologicznego  guza  (G1  -  guz
wysokozróżnicowany; G2 - guz średniozróżnicowany; G3 - guz niskozróżnicowany). Pozioma linia na wykresie pudełkowym
przedstawia medianę wartości. Kropki oznaczają wartości skrajne.

3.4. Model  raka  piersi  uzyskany  ze  sfer  nowotworowych  (tumorsphers)  na  błonie
kosmówkowo-omoczniowej CAM zarodka kurzego 

W  celu  hodowli  raka  piersi  na  modelu  CAM  zarodka  kurzego  użyliśmy  sfer
nowotworowych  otrzymanych  z  krwi  obwodowej  pacjentek  z  rakiem  piersi  (n  =  10
pacjentek).  U  5  z  10  badanych  pacjentek  udało  nam  się wyhodować  nowotwory  na
membranie CAM. Każda pacjentka została odrębnie scharakteryzowana w tabeli 2.
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Guzy pochodzące ze sfer nowotworowych i wyhodowane na modelu CAM były zdolne do 
inwazji i tworzenia naczyń krwionośnych (Rycina 5a).

Rycina 5. (a) Rozwój mikronowotworu złośliwego ze sfer nowotworowych pacjentki z rakiem piersi na błonie CAM. Pasek
skali = 5 mm; powiększenie × 20.

Badanie  histopatologiczne  wykazało,  że  guzy   wyhodowane  na  CAM  zawierały  rozległą
tkankę  nowotworową  o  dobrze  zorganizowanej,  zachowanej  i  jednorodnej  strukturze,
wyraźnie odróżniającej się od otaczającego zrębu i granicy błony, i przypominały morfologię
pierwotnego raka piersi pacjentki (Rycina 5b).

Rycina 5.  (b) Barwienie H&E i pan-cytokeratyną ksenograftu CAM rozwiniętego z tumorspheres w mikroskopii  świetlnej.
Pasek skali = 100 µm dla H&E, pasek skali = 200 µm dla pan-cytokeratyny; powiększenie × 200.

Odsetek  powodzenia  rozwoju  guza  na  błonie  CAM  zależał  bezpośrednio  od  liczby  sfer
nowotworowych i agresywności  guza pierwotnego. Pacjentki z dużą liczbą sfer i  wysokim
indeksem Ki-67 guza  pierwotnego miały  większe szanse na rozwój  nowotworu na błonie
CAM (Rycina 6a,b). Status receptora estrogenowego nie miał wpływu na tworzenie się sfer
nowotworowych i rozwój guza na błonie CAM.
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Rycina  6.  (a) Ilość  sfer  nowotworowych  wyhodowanych  z  krwi  obwodowej  pacjentek,  z  których  rozwinął  sie  lub  nie
nowotwór złośliwy na membranie CAM. (b) Indeks proliferacji Ki-67 guza pierwotnego u pacjentek z rakiem piersi, z guzem
na błonie CAM lub bez. Pozioma linia na wykresie pudełkowym przedstawia medianę wartości.

4. Dyskusja

Różnorodność  (hetrogenność)  to  cecha  każdego  nowotworu,  co  czyni  go
indywidualnie  niepowtarzalnym.  Guzy  są  bardzo  heterogenne  i  występuje  w  nich  wiele
subpopulacji komórek nowotworowych o różnych cechach.

Wśród  populacji  komórek  nowotworowych  opisano  komórki  
o właściwościach komórek macierzystych, powszechnie nazywane Cancer Stem Cells (CSCs),
które  są  związane  z  bardziej  agresywnymi  cechami  nowotworów  [19].  Istnieją  mocne
dowody naukowe sugerujące,  że  komórki  nowotworowe o  właściwościach  macierzystych
komórek nowotworowych są oporne na  obecnie stosowane terapie przeciwnowotworowe.
Wskazuje to na ważną rolę, jaką CSCs odgrywają w ewolucji guza, nawrotach i tworzeniu się
przerzutów  [20,21].  Ponadto,  niektóre  wyniki  badań  eksperymentalnych  podkreślają,  że
również  niewielka  subpopulacja  CTCs  wykazuje  cechy  nowotworowych  komórek
macierzystych (zdolność do inicjacji guza) [12,22,23]. Metoda hodowli sfer nowotworowych
jest dobrze opisaną metodą, która jest stosowana do izolacji komórek macierzystych i ich
identyfikacji  z  różnych tkanek nowotworowych [24,25,26,27].  Materiałem wyjściowym do
tego rodzaju hodowli moga byc linie komórkowe, guzy usunięte chirurgicznie, a także krew
obwodowa z  podtypem  krążących  nowotworowych  komórek  macierzystych  [11,12].  Rola
cCSCs  była  oceniana  w  kilku  badaniach,  a  wyniki  wskazywały,  że  cCSCs  są  związane
z niekorzystnym  rokowaniem  w  różnych  typach  nowotworow  [28,29,30,31].  W  obecnym
badaniu potwierdziliśmy nasze  wcześniejsze  ustalenia,  że  krążące  nowotworowe komórki
macierzyste  są  zdolne  do  generowania  sfer  nowotworowych,  a  ich  liczba  jest  ściśle
powiązana z obecnością  przerzutów [12].  Pacjentki  z  chorobą przerzutową miały  o  wiele
więcej  sfer  w  porównaniu  z  pacjentkami  bez  przerzutów.  Ponadto  pacjentki  z  licznymi
przerzutami miały największą liczbę sfer. Wyniki te sugerują, że liczba sfer nowotworowych
odzwierciedla agresywność guza i  dostarcza dodatkowych informacji  o progresji  choroby.
Zaobserwowaliśmy również,  że  ilość  sfer  nowotworowych była  pozytywnie  skorelowana  
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z  Her2-neu,  Ki-67  i  stopniem zróżnicowania  histologicznego  guza  pierwotnego.  Pacjentki
z guzem Her2-neu dodatnim miały więcej sfer nowotworowych w porównaniu z pacjentkami
ujemnym statusem Her2-neu. Nasze wyniki są zgodne z wynikami Korkaya i wsp. [32], którzy
wykazali,  że  nadekspresja  Her2-neu  zwiększa  populację  nowotworowych  komórek
macierzystych raka piersi, jak również ich zdolność do tworzenia sfer. Ginestier i wsp. [33]
wykazali,  że  istnieje  korelacja  między  amplifikacją  Her2-neu  a  częstością  występowania
nowotworowych  komórek  macierzystych,  ocenianą  na  podstawie  ekspresji  markera  CSC
piersi - ALDH-1. 

Ki-67 ulega ogólnej ekspresji w komórkach dzielących się i jest  uznanym markerem
predykcyjnym  i  prognostycznym  u  chorych  na  raka  piersi  [34].  Poziom  Ki-67  decyduje
o kategoryzacji  na  niskie  bądź  wysokie  ryzyko  wznowy  i  nawrotu choroby.  Klinicznie,
najczęściej  stosowanym  punktem  odcięcia  dla  niskiego  ryzyka  wznowy  jest  indeks  Ki-67
poniżej 15% [35]. W naszym badaniu powstawanie sfer nowotworowych było związane ze
statusem Ki-67 w guzie pierwotnym. Pacjentki z Ki-67 > 15% miały więcej sfer w porównaniu
z  pacjentkami  z  Ki-67  <  15%.  Cidado´s  i  wsp.  [36]  wykazali,  że  Ki-67  jest  konieczny  do
podtrzymania  populacji  macierzystych  komórek  nowotworowych,  ale  nie  proliferacji
komórek.  Potrzebne  są  jednak  dodatkowe  badania,  aby  wyjaśnić  dokładny  mechanizm,
w jaki Ki-67 reguluje właściwości CSC. 

Stopień zróżnicowania histologicznego jest również czynnikiem prognostycznym dla
raka piersi,  niezależnie  od wielkości  i  liczby zajętych  węzłów chłonnych pachowych [37].
W naszej populacji pacjentki z niskozróżnicowanym guzem pierwotnym (G3) miały istotnie
więcej  sfer  nowotworowych w porównaniu do pacjentk z wysokozróżnicowanymi  guzami
pierwotnymi (G1). Według naszej wiedzy w literaturze nie ma danych dotyczących zależności
pomiędzy liczbą nowotworowych komórek macierzystych a stopniem histologicznym w raku
piersi.  Mohanta  i  wsp.  [38]  wykazali  jednak,  że  pacjenci  ze  niskozróżnicowanym  rakiem
płaskonabłonkowym jamy ustnej mieli  więcej CSCs, co w ujęciu klinicznym, korelowało ze
złym rokowaniem.

Membrana  CAM  jest  często  stosowanym  modelem  do  badania  inwazji  komórek
nowotworowych oraz  tworzenia  sie  przerzutów [13].  Celem naszego badania  była ocena
właściwości funkcjonalnych sfer nowotworowych. Model błony kosmowkowo-omoczniowej
zarodkow kurzych ma wiele zalet. Jest atrakcyjny  finansowo, umożliwia prowadzenie badań
przesiewowych  na  dużą  skalę  i  jest  łatwo  odtwarzalnym  modelem  in  vivo  [39,40].
Pokazujemy  po raz pierwszy, że sfery wyhodowane z krwi obwodowej pacjentek z rakiem
piersi są w stanie generowac guzy na CAM. Skuteczność transplantacji (w zależności od guza)
z wykorzystaniem próbek chirurgicznych jest bardzo zróżnicowana i wynosi od około 45%
[41] do 70-80% [42,43,44]. Baccelli i wsp. [45] zidentyfikowali populację krążących komórek
nowotworowych  we  krwi  chorych  na  raka  piersi,  która  inicjuje  przerzuty  w  teście
ksenograficznym,  aczkolwiek ze znacznie  mniejszą  częstością.  Jak  pokazano w tabeli  2,  u
pięciu  pacjentek  (50%)  udało  się  wyhodować  guzy  na  CAM,  a  wskaźnik  powodzenia  był
związany z liczbą sfer nowotworowych. Ponadto przypuszczamy, że wskaźnik powodzenia
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tranplantacji  zależy również od statusu Ki-67 i  stopnia złośliwości  histopatologicznej  guza
pierwotnego (tylko sfery od pacjentek z wysoka złośliwością guza pierwotnego dały guzy na
CAM).  Analiza  histopatologiczna  była  końcowym  testem  naszego  eksperymentu,  który
potwierdził,  że guzy wyhodowane na CAM miały taką samą morfologię (budowę) jak guz
pierwotny pacjentek. Nasz model ma przewagę nad innymi, ponieważ materiał biologiczny
(krew obwodowa) użyty do generowania guzów na CAM jest łatwo i wielokrotnie dostępny
bez  wysokiego  ryzyka  dla  pacjenta.  Ograniczeniem  naszego  badania  jest  mała  liczba
pacjentek, które zostały zakwalifikowane do eksperymentu z użyciem membrany CAM, ale
dalsze badania na dużo większej grupie pacjentek są konieczne i zaplanowane w dalszych
pracach  naszego  zespołu.  W  oparciu  o  nasz  sukces  w  hodowli  guzów  pochodzących  od
pacjentek z komórek nowotworowych krążących we krwi obwodowej na membranie CAM,
nasz model może stanowić interesującą alternatywę do badania indywidualnej biologii guza
i być odpowiednią platformą do testowania różnych leków w onkologii spersonalizowanej.

5. Podsumowanie

Ilość  sfer  nowotworowych  wyhodowanych  z  krwi  obwodowej  pacjentek  
z nowotworami piersi oraz wskaźnik powodzenia tworzenia guzow na CAM (nowotworów
wyhodowanych  ze  sfer  nowotworowych  od  pacjentek  z  rakiem  piersi)  bezpośrednio
odzwierciedlają  agresywność  i  zdolność  proliferacji  guza  pierwotnego.  Model  oparty  na
CAM,  wykorzystujący  krążące  komórki  macierzyste  nowotworu,  mógłby  stanowić
alternatywny  krok  w  translacyjnych  badaniach  nad  nowotworami  w  celu  oceny
eksperymentalnych  i  nowatorskich  strategii  zarówno  w  celach  diagnostycznych,  jak
i terapeutycznych.

Literatura w pracy oryginalnej
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