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1.      Wprowadzenie 

W 1990 r  opisano po raz pierwszy związek między zakażeniem EBV a rakiem żołądka. Taki nowotwór 

nosi nazwę EBVaGC (Epstein-Barr Viruss associated Gastric Carcinoma), czyli rak żołądka związany z 

wirusem EBV.  

EBVaGC jest definiowany jako monoklonalna proliferacja komórek nowotworowych latentnie 

zakażonych tym wirusem. Częstość zakażenia EBV w raku żołądka na świecie waha się od 2-20%, 

średnio ok. 10%. Różnice wynikają z czynników geograficznych i środowiskowych. Ocenia się, że u ok. 

70 000 – 80 000 ludzi rocznie rozwija się rak żołądka związany z EBV.  

Wirus Epstein-Barr był pierwszym wirusem o udowodnionym potencjale onkogennym 

 i w 1997r został zaklasyfikowany do  1 grupy karcinogenów przez WHO  International Agency for 

Research on Cancer.  

W etiopatogenezie rozwoju raka żołądka odgrywa rolę  wiele czynników. Wśród nich znajdują się 

znane czynniki genetyczne obejmujące mutacje genów supresorowych, zmiany epigenetyczne jak i 

czynniki środowiskowe. Jak wyżej wspomniano jednym z czynników jest także zakażenie wirusem 

Epstein-Barr.  



W pierwotnie zakażonych limfocytach B oraz komórkach nabłonkowych rozwija się stan latencji. 

Dlatego celem podjętych badań było określenie częstości i typu latencji w wybranej grupie pacjentów 

na podstawie obecności przeciwciał anty-EA oraz białka LMP-1. Różne cytokiny i czynniki wzrostu 

odgrywają rolę zarówno w stanach zapalnych jak i w ontogenezie. Dlatego do analizy wybrano dwie 

cytokiny IL-10 oraz TGFβ.  

2.      Założenia i cel pracy 

        Głównym celem badań była zatem ocena poziomu przeciwciał przeciw wirusowi EB, tj.   anty-

VCA,  anty-EBNA i anty-EA oraz poziomu wybranych cytokin, tj. IL-10 I TGF-β w surowicy pacjentów z 

rakiem żołądka w porównaniu z grupą kontrolną. Analizowano także  typ EBV oraz następujące 

zależności:  

1.      między obecnością EBV DNA w tkance nowotworowej a odpowiedzią serologiczną na zakażenie 

EBV  

2.      między występowaniem EBV DNA, a cechami epidemiologiczno-    klinicznymi takimi jak: wiek, 

płeć, miejsce zamieszkania oraz palenie papierosów,  spożywanie alkoholu, cechy TNM i G   

3.      między poziomem przeciwciał a poziomem cytokin w grupie badanej  

4.       między poziomem badanych cytokin a cechami kliniczno-epidemiologicznymi.  

 

3.      Materiały i metody  

Grupę badaną stanowiło 40 pacjentów hospitalizowanych w latach 2009-2015 na Oddziale Chirurgii  

NZOZ w Nałęczowie oraz Szpitala  w Rykach, u których zdiagnozowano nowotwór żołądka. Pacjentów 

do analizy, ze względu na trudność w doborze odpowiedniego materiału klinicznego, wybierano 

retrospektywnie                         i prospektywnie.  

Grupę kontrolną stanowiło 30 pacjentów hospitalizowanych na w/w oddziałach   z innych powodów 

aniżeli rak żołądka.  Grupa ta była odpowiednio dobrana pod względem płci, wieku, miejsca 

zamieszkania, palenia papierosów i spożywania alkoholu.  

Materiał badawczy do oznaczenia obecności materiału genetycznego wirusa stanowiło 28 wycinków 

świeżo pobranej tkanki podczas zabiegu operacyjnego oraz 12 skrawków parafinowych, co dało 

łącznie 40 badanych przypadków.  Materiał dobierano tak, by uzyskać 2 grupy badawcze z wykrytym 

EBV DNA (20 przypadków) oraz nieobecnym EBV DNA (20 przypadków). 

W materiale tkankowym przeprowadzono izolację DNA, identyfikację EBV DNA metodami biologii 

molekularnej (PCR, Neested PCR).  W materiale pochodzącym ze świeżo mrożonej tkanki oznaczano 

dodatkowo białko LMP-1 wirusa, a także typ wirusa EBV na podstawie sekwencji w genie EBNA-2.  

Od wszystkich pacjentów oraz osób z grupy kontrolnej pobierano krew żylną a następnie wirowano 

przy  1500 rpm przez 15 min w temperaturze pokojowej. Zebraną surowicę zamrażano w 

temperaturze  -80oC i przechowywano do momentu badania. W surowicy oznaczano obecność i 

poziom przeciwciał oraz stężenie wybranych cytokin.  

Badania serologiczne w kierunku obecności przeciwciał wykonano metodą immunoenzymatyczną 

ELISA przy użyciu komercyjnych zestawów diagnostycznych firmy Nova Tec Immunodiagnostica 

GmbH, Niemcy. 



Stężenie  Il-10 I TGFβ oznaczano w surowicy krwi pacjentów z grupy badanej i kontrolnej metodą 

immunoenzymatyczną ELISA przy użyciu komercyjnie dostępnych testów firmy Diaclone SAS, Francja.   

Stężenie IL-10 wyrażono w pg/ml, zaś TGFβ w ng/ml.  

Z uzyskanych informacji utworzono komputerową bazę danych w programie Excel  

 i poddano analizie statystycznej przy użyciu oprogramowania komputerowego Statistica 12.0. W 

analizie zależności między zmiennymi jakościowymi zestawiono wyniki               w tabelach  wyliczając 

procent. Istotność związku badano przy pomocy testu chi kwadrat Pearsona. 

Dla zmiennych ilościowych w ocenie poziomu przeciwciał wyliczono średnie          i odchylenia 

standardowe, medianę, minimum i maksimum. Do porównania poziomu przeciwciał w grupie 

badanej i kontrolnej zastosowano test U Manna-Whitney'a. Natomiast przy klasyfikacji wyników na 

więcej niż dwie grupy  poziom przeciwciał porównywano testem ANOVA rang Kruskala-Wallisa. Za 

poziom istotności statystycznej  

 przyjęto p<0,05.  

 

4.      Wyniki badań  

Wśród pacjentów z rozpoznanym rakiem żołądka 62,5% stanowili mężczyźni a 37,5% kobiety.  W 

wieku 40-59 lat było 30% badanych (22,5% mężczyzn), zaś w wieku 60 lat i więcej 70% (40% 

mężczyzn).  80% badanych mieszkało na wsi, 65% paliło papierosy a 70% podało w wywiadzie 

nadużywanie alkoholu.  

Rak żołądka u 65% chorych był zlokalizowany w odźwierniku, u 22,5% w trzonie a u 12,5% w części 

wpustowej żołądka. Z punktu widzenia histopatologicznego najczęściej rozpoznawano stopień G2 

zróżnicowania nowotworu (62,5%). U większości badanych stweirdzano także cechę T2 – 62,5% oraz 

N0 – 42,5% i N1 -40,0%.  

Z uwagi na fakt, że markery serologiczne  zakażenia EBV są użytecznym wskaźnikiem do oceny 

ekspozycji na zakażenie a także  jego reaktywacji ocenialiśmy miano swoistych przeciwciał przeciwko 

wirusowi Epstein-Barr, tj. EBVCA i EBNA, które mają głównie znaczenie epidemiologiczne gdyż 

świadczą o kontakcie z wirusem oraz przeciwciała przeciwko antygenowi wczesnemu (anty-EA), które 

mogą wskazywać na reaktywację zakażenia latentnego.   

Wirus Epstein-Barr jest bardzo rozpowszechniony na świecie, stąd u ok. 95% populacji wykrywa się  

przeciwciała. W naszych badaniach częstość występowania przeciwciał EVBCA i EBNA była zbliżona w 

grupie badanej i kontrolnej natomiast obie grupy różniła wysokość miana tych przeciwciał. Zarówno 

jedne jak i drugie osiągały znamiennie  wyższe miano w grupie pacjentów EBVaGC, czyli z wykrytym 

EBV DNA. Przeciwciała anty-EA posiadało 75% pacjentów z rakiem żołądka, z czego 50%  w wysokim 

mianie. W grupie kontrolnej wykryto je zaledwie u 17% wyłącznie  w b. niskim mianie. Przeciwciała 

anty EA wykryto wyłącznie u pacjentów EBV DNA+.  

Wyniki uzyskane w tej pracy wskazują, że wszyscy pacjenci z rakiem żołądka EBV+ byli zakażeni  EBV 

typu 1, co jest zgodne z innymi badaniami. Można więc przypuszczać, że różnice w częstości 

występowania typu dzikiego są uwarunkowane geograficznie. W badaniach własnych w  skrawkach 

świeżo mrożonej tkanki z raka żołądka  białko LMP-1 wykryto we wszystkich przypadkach, co 

potwierdzałoby obecność II typu latencji. Jednak w przeważającym odsetku (67%) wykryto dziki typ 

EBV, zaś         w 33% delecję w LMP-1.  Wykazano natomiast zależność między poziomem przeciwciał 



anty-EA a zakażeniem typem dzikim, tzn. wszyscy pacjenci zakażeni dzikim typem EBV mieli wysoki  

poziom przeciwciał anty-EA w surowicy – 100,0% .  

 

5.      Wnioski 

6.      Wysokie miano anty-EA przy równocześnie wysokim mianie EBVCA i EBNA może  wskazywać na 

reaktywację zakażenia EBV u pacjentów z rakiem żołądka.  

7.      W grupie pacjentów EBV DNA + stwierdzono istotnie wyższy poziom TGFβ oraz    IL-10, 

zwłaszcza w przypadkach  z wysokim poziomem przeciwciał anty-EA, co może potwierdzać, że TGFβ 

odgrywa rolę w reaktywacji wirusa EBV.  

8.      W  skrawkach świeżo mrożonej tkanki z raka żołądka  białko LMP-1 wykryto we wszystkich 

przypadkach, co potwierdzałoby obecność II typu latencji.  

9.      Wysokiemu poziomowi anty-EBNA towarzyszyło wysokie stężenie IL-10.  

10.     67% pacjentów było zakażonych dzikim typem wirusa i stwierdzano wówczas wyższy poziom 

TGFβ. Być może typ dziki dominuje w naszych warunkach.   

 

 

 

 

 

 

 

 


