
Wstęp  

Nowotwory układu pokarmowego są jedną z głównych przyczyn zachorowalności 

i umieralności z powodów onkologicznych na całym świecie. Nowotwory żołądka stanowią niemal 8%, 

a nowotwory jelita grubego około 10% wszystkich diagnozowanych nowotworów. Powyżej 90% 

nowotworów żołądka i jelita grubego to gruczolakoraki. Wczesna diagnostyka i leczenie chirurgiczne 

są obecnie priorytetem w postępowaniu terapeutycznym w obu omawianych rodzajach nowotworów. 

Leczenie systemowe stanowi uzupełnienie terapii, które często bardzo poprawia rokowanie, a w 

przypadku nowotworów jelita grubego pozwala na utrzymanie wielomiesięcznej remisji,  

przypominając leczenie choroby przewlekłej. 

 

Cele i hipotezy badawcze  

Głównym celem pracy przedstawionej w rozdziale 4.1 było sprawdzenie hipotezy czy EOGC 

stanowi dobry model do poznania szlaków onkogenezy raka żołądka oraz, czy porównanie jego cech  

z cechami CGC może posłużyć do wyróżnienia modyfikowalnych cech karcynogenezy, poszukiwania 

specyficznych markerów oraz punktów uchwytu dla terapii celowanej w raku żołądka.  

W publikacji w rozdziale 4.2 próbowano podsumować aktualną wiedzę na temat klinicznych 

aspektów raka żołądka, w tym jego: epidemiologii, czynników ryzyka i dostępnego leczenia.  

Hipoteza badania przedstawionego w rozdziale 5.1 zakładała, że istnieją zasadnicze różnice 

w genetyce i patofizjologii CGC i EOGC, które w przyszłości mogą przyczynić się do praktycznego 

odróżnienia tych rozpoznań w aspekcie diagnostyki i leczenia. Celem badania było znalezienie różnic 

pomiędzy EOGC i CGC w sekwencjach genów CHEK2 i TP53 oraz w poziomie ekspresji białek: 

CHEK2, fosforylowanego, czyli aktywnego CHEK2 i p53. 

Praca zawarta w rozdziale 5.2 dotyczyła roli czosnku w powstawaniu i leczeniu raka żołądka.  

Hipoteza badania zakładała, że alkoholowe roztwory różnych gatunków czosnku mogą przejawiać 

w tym nowotworze działanie chemoprewencyjne oraz regulować poziom ekspresji COX-2 

i E-kadheryny. Dodatkowym celem badania była ocena wpływu użytych roztworów czosnku 

na toksyczne właściwości doksorubicyny. 

W rozdziale 5.3 przedstawiono pracę, w której na podstawie dostępnej literatury próbowano 

ustalić czy dotychczas przeprowadzone badania dotyczące jakości życia po procedurach CRS i HIPEC 

odnoszą się do chorych z przerzutowym rakiem żołądka. Hipoteza zawarta w pracy opiera się 

na założeniu, że pozytywne wnioski badań literaturowych oceniających jakość życia po CRS i HIPEC 

mogą nie dotyczyć chorych z rakiem żołądka, bo tacy pacjenci stanowią marginalny procent  

w analizowanych grupach chorych.  

Badania przedstawione w rozdziale 6, dotyczące nowotworów jelita grubego i odbytnicy 

stanowią wzajemne uzupełnienie. Ich wspólnym celem jest ustalenie zależności pomiędzy klinicznymi 

cechami pacjentów, u których wystąpił rak jelita grubego a wybranymi cechami molekularnymi guzów. 

W pracy z rozdziału 6.1 próbowano ocenić czy w rakach jelita grubego i odbytnicy istnieje zależność 



pomiędzy ekspresją cyklooksygenazy-2 (COX-2) i mucyny 1 (MUC1) oraz pomiędzy poziomem ich 

ekspresji i cechami klinicznymi pacjentów takimi jak: wiek, płeć, lokalizacja guza pierwotnego oraz 

stadium zaawansowania choroby. Oddzielną analizę poświęcono wynikom leczenia, definiowanym jako 

całkowite przeżycie. 

Badanie przedstawione w rozdziale 6.2 skupiało się na ocenie wartości prognostycznej 

polimorfizmu -765 G>C w promotorze COX-2 oraz na poszukiwaniu zależności pomiędzy danym 

polimorfizmem a poziomem ekspresji białak COX-2 i płcią. 

 

Metody 

Prace przedstawione w rozdziale 4 polegały na usystematyzowaniu wiedzy na temat raka 

żołądka. W pracy przedstawionej w rozdziale 4.1 dokonano porównania zmian molekularnych, które 

występują w CGC i HGC, natomiast w publikacji w rozdziale 4.2 opisano kliniczne aspekty raka 

żołądka. 

W projekcie przedstawionym w rozdziale 5.1 przeprowadzono sekwencjonowanie genów 

CHEK2 i TP53 metodą NGS. W drugiej części badania białka CHEK2, fosforylowane CHEK2 

oraz p53 wybarwiono metodą immunohistochemiczną i poddano ocenie ilościowej prezentowanej 

w ustalonej skali punktowej. Wyniki badań przeanalizowano pod względem różnic pomiędzy CGC  

i EOGC.  

W badaniu opisanym w rozdziale 5.2 dokonano oceny toksyczności ekstraktów pięciu 

gatunków czosnku na linie komórkowe raka żołądka MKN28 i MKN74 za pomocą testu MTT. Poziom 

ekspresji mRNA genów COX-2 i E-kadheryny został oceniony w ilościowym real-time PCR, natomiast 

poziom ekspresji protein przy wykorzystaniu techniki Western-Blot. Dodatkowo oceniono wpływ 

ekstraktu wybranych gatunków czosnków na cytotoksyczność doksorubinyny w stosunku 

do komórek linii MKN74.  

Badanie przedstawione w rozdziale 5.3 polegało na analizie prac poglądowych poświęconych 

jakości życia pacjentów leczonych za pomocą procedur CRS i HIPEC i dostępnych w elektronicznych 

bazach danych PubMed/MEDLINE i EMBASE. Dane numeryczne dotyczące ilości pacjentów  

z poszczególnymi podtypami nowotworów powierzchni otrzewnowej zależnych od lokalizacji guza 

pierwotnego zostały zestawione tabelarycznie i przeanalizowane.  

Metody badania przedstawionego w rozdziale 6.1 polegały na wyznakowaniu białek  

COX-2 i MUC1 przy pomocy barwień immunohistochemicznych, ocenie ich ekspresji w ustalonej skali 

punktowej i zestawieniu wyników z danymi klinicznymi pacjentów.  

W projekcie opisanym w rozdziale 6.2 wykorzystano reakcję real time - PCR do ilościowej 

oceny występowania nukleotydów: GG, GC i CC w pozycji -765 promotora genu COX-2 

oraz zastosowano metody sekwencjonowania genów w celu potwierdzenia wyników real-time PCR.  

 

Wyniki i wnioski 



Z analizy pracy zaprezentowanej w rozdziale 4.1 wynika, że dla CGC, ECOG oraz HGC można 

wyróżnić specyficzne zmiany genetyczne, które sumując się mogą zainicjować proces nowotworzenia 

w żołądku. 

W pracy w rozdziale 4.2 zaprezentowano, że ze względu na epidemiologię rak żołądka jest 

jednym z ważniejszych onkologicznych problemów na świecie. Optymalną strategią w ograniczaniu 

ryzyka raka żołądka jest wdrożenie profilaktyki pierwotnej. Leczenie raka żołądka zależy od stopnia 

zaawansowania choroby i obejmuje leczenie chirurgiczne oraz chemio- i radioterapię, a w przypadku 

leczenia paliatywnego także także leczenie ukierunkowane molekularnie. 

W pracy przedstawionej w rozdziale 5.1 wykazano, że wśród przebadanych próbek raka 

żołądka zidentyfikowano pięć wariantów genetycznych genu CHEK2 oraz dziewięć wariantów genu 

TP53, które występowały niezależnie od siebie zarówno w CGC jak i w ECOG. Oznaczone mutacje 

w genie CHEK2 wydawały się wytępować sporadycznie w raku żołądka, bo nie znaleziono ich w 

katalogu somatycznych mutacji w nowotworach (COSMIC). Nie wszystkie mutacje oznaczone w genie 

TP53 zostały znalezione w  katalogu COSMIC jako związane z występowaniem raka żołądka. Analiza 

porównawcza ekspresji białek wykazała, że CGC i ECOG różnią się w nasileniu ekspresji p53, CHEK1 

w cytoplazmie oraz fosforylowanego CHEK1 w jądrach komórkowych. Pewne, niekiedy istotne różnice 

w ekspresji białek, występowały również w podgrupach wyróżnionych wtórnie 

ze względu na nasilenie ekspresji poszczególnych białek. Wyniki badania potwierdziły hipotezę, 

że w obrębie badanych cech CGC i EOGC różnią się na poziomie molekularnym oraz komórkowym. 

Wynikiem badań przedstawionych w rozdziale 5.2 była obserwacja, że czosnek może odgrywać 

rolę w prewencji raka żołądka poprzez regulowanie poziomu białek COX-2 i E-kadheryny. Ponadto, 

wydaje się mieć działanie toksyczne względem komórek raka żołądka i wspomagać cytotoksyczność 

doksorubicyny. 

Wyniki analizy zaprezentowanej w pracy w rozdziale 5.3 ukazują, że badaniach zawierających 

ocenę jakości życia po CRS i HIPEC jedynie 4% przypadków dotyczyło pacjentów 

z przerzutami raka żołądka do otrzewnej. Tak nieliczna grupa powoduje, że wyciąganie wspólnych 

wniosków o pozytywnym wpływie CRS i HIPEC na jakość życia pacjentów bez względu 

na uszczegółowienie lokalizacji guzów pierwotnych jest dużym uproszczeniem, które może powodować 

mylące interpretacje.  

Wyniki badania przedstawionego w rozdziale 6.1 nie potwierdziły hipotezy zakładającej 

istnienie wzajemnej zależności pomiędzy ekspresją COX-2 i MUC1 w rakach jelita grubego  

i odbytnicy oraz nie wykazały zależności w nasileniu ekspresji żadnej z cząsteczek z wiekiem i płcią 

pacjentów, lokalizacją guza i stadium choroby.  

Podobnie, wyniki badania dotyczącego polimorfizmu genu promotora COX-2 (rozdział 6.2) nie 

potwierdziły aby występowanie polimorfizmu 765G>C miało znaczenie prognostyczne 

dla pacjentów rasy kaukaskiej, u których wystąpiły nowotwory jelita grubego i odbytnicy, 



oraz nie wykazały zależności pomiędzy występowaniem omawianego polimorfizmu a nasileniem 

ekspresji COX-2 i płcią pacjentów. 

 

 


