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Wst�p 

Rak płuca od kilkudziesi�ciu lat jest najcz��ciej wyst�puj	cym nowotworem 

na �wiecie. Znaczenie polimorfizmów w genach TOP2A oraz ERCC1 było oceniane 

u chorych na niedrobnokomórkowego płuca (NDRP) leczonych chemioterapi	, 

natomiast brak wyczerpuj	cych doniesie� o ich znaczeniu predykcyjnym lub 

prognostycznym u chorych na drobnokomórkowy płuca (DRP). Celem niniejszej 

pracy była ocena cz�sto�ci wyst�powania polimorfizmów w genach TOP2A 

(rs34300454; rs13695; rs11540720) oraz ERCC1 (rs3212986; rs11615). Ponadto 

oceniano wpływ zrónicowania polimorficznego na wyst�powanie czynników 

demograficzno-klinicznych takich jak stadium zaawansowania, płe�, wiek, status 

palenia oraz stan sprawno�ci. Dodatkowo analizowano wpływ zrónicowania 

polimorficznego na skuteczno�� chemioterapii (odpowied� na leczenie, czas wolny 

od progresji, przeycie całkowite) u chorych na DRP.  

Materiały i metody 

Rozprawa doktorska przedstawia wyniki badania przeprowadzonego w grupie 

103 chorych na drobnokomórkowego raka płuca. Grupa składała si� z 65 m�czyzn  

i 38 kobiet. Mediana wieku wynosiła 65 ± 7,5 lat. Od wszystkich chorych uzyskano 

dane demograficzne takie jak: wiek, ple�, naraenie �rodowiskowe, wyst�powanie 

nowotworów w rodzinie oraz status i intensywno�� palenia papierosów. Ponadto 

zebrano nast�puj	ce dane kliniczne: stopie� zaawansowania, stan sprawno�ci, 

obecno�� przerzutów odległych, odpowied� na leczenie według kryteriów RECIST, 

ubytek masy ciała oraz wyst	pienie neutropenii lub anemii. Mediana czasu przeycia 

chorych (OS, ang. overall survial) wynosiła 9 miesi�cy (zakres: 1 - 28 miesi�cy). 

Mediana czasu wolnego od progresji (PFS, ang. progression free survival) liczonego 

od rozpocz�cia leczenia do pojawienia si� zmian w obrazie radiologicznym 

sugeruj	cych progresj� choroby wynosiła 6 miesi�cy (zakres: 1 – 22 miesi�cy).  

Dokonano analizy wyst�powania rónych form polimorficznych badanych 

genów. Ocen� polimorfizmów obejmuj	cych zmian� pojedynczych nukleotydów 

(SNP, ang. single nucleotide polymorphism) wykonano dla genu koduj	cego 

podjednostk� alfa topoizomerazy drugiej (TOP2A, ang. topoisomerase II alpha) oraz 



 

genu koduj	cego endonukleaz� pierwsz	 naprawiaj	c	 ubytki DNA (ERCC1 ang. 

excision repair cross-complementation group 1, endonuclease non-catalytic subunit).  

Wyniki 

Wykazano, e genotyp homozygotyczny C/C (rs34300454) w genie TOP2A 

wyst�pował ze zdecydowanie wysz	 cz�sto�ci	 (98,1%; 101/103) ni genotyp 

heterozygotyczny C/T (1,9%; 2/103). Podobnie, genotyp homozygotyczny A/A 

(rs11540720) w genie TOP2A wyst�pował z wysok	 cz�sto�ci	, która stanowiła 99% 

(102/103) badanej populacji, natomiast zaledwie 1% (1/103) grupy badanej wykazał 

obecno�� genotypu heterozygotycznego tego polimorfizmu. Genotypowanie trzeciej 

zmiany polimorficznej w genie TOP2A (rs13695) wykazało równomierny rozkład 

cz�sto�ci wyst�powania poszczególnych genotypów: genotyp homozygotyczny C/C 

wyst�pował u 53,4% (55/103), genotyp T/T u 5% (4,9/103), a genotyp C/T 

zaobserwowano u 42% (58,3/103) chorych na DRP. 

W genie ERCC1 wykazano, e genotyp homozygotyczny A/A (rs11615) 

wyst�pował u 64% (62/103) chorych, heterozygotyczny A/G u 32,1% (33/103),  

a genotyp homozygotyczny G/G wyst�pował u 6% (5,8/103) chorych na DRP.  

W przypadku polimorfizmu rs3212986 w genie ERCC1, genotyp homozygotyczny 

C/C wyst�pował u 48,5% (50/103), natomiast heterozygotyczny A/C u 51.5% (53) 

chorych i nie wykazano wyst�powania genotypu homozygotycznego A/A.  

Ponadto oceniono zaleno�� mi�dzy wyst�powaniem rónych form 

polimorficznych genów TOP2A i ERCC1, a cechami kliniczno-demograficznymi 

(stopie� zaawansowania, stan sprawno�ci, obecno�� przerzutów odległych, 

odpowied� na leczenie według kryteriów RECIST, wiek, płe�, naraenie 

�rodowiskowe, wyst�powanie nowotworów w rodzinie oraz status i intensywno�� 

palenia papierosów). Nie stwierdzono istotnych statystycznie zwi	zków. 

Analizuj	c wpływ czynników demograficzno-klinicznych na PFS 

zaobserwowano, e zastosowanie wi�kszej liczby cykli chemioterapii było 

korzystnym czynnikiem predykcyjnym w istotny sposób wydłuaj	cym PFS 

(p<0,0001; �2=71,1190). Ponadto chorzy, którzy otrzymali powyej trzech cykli 

chemioterapii mieli istotnie (p<0,0001; �2=68,7556) dłusz	 median� PFS ni 

chorzy, którzy otrzymali trzy lub mniej cykli chemioterapii (7 vs. 2 miesi	ce).  



 

Zaobserwowano równie, e moliwo�� zastosowania chemioradioterapii 

była korzystnym czynnikiem prognostycznym istotnie wydłuaj	cym PFS 

(p=0,0134; �2=6,1218). Mediana PFS u chorych leczonych chemioradioterapi	 

wynosiła 7 miesi�cy, a u chorych otrzymuj	cych tylko chemioterapi� – 4 miesi	ce. 

Analiza statystyczna wykazała równie, e istotnym czynnikiem 

predykcyjnym dla chemioterapii był rodzaj odpowiedzi na zastosowane leczenie 

oceniany według kryteriów RECIST (p<0,0001; �2=59,9179). W�ród chorych, którzy 

nie odpowiedzieli na leczenie (wyst	piła u nich wczesna progresja choroby) mediana 

PFS wynosiła 2 miesi	ce. Natomiast, sze�cio- i dziewi�cio- miesi�czn	 median� PFS 

zaobserwowano u chorych, którzy wykazali stabilizacj� lub cz��ciow	 odpowied� na 

chemioterapi�. Ponadto, mediana PFS była istotnie (p<0,0004; �2=12,4424) dłusza 

w grupie chorych, którzy odpowiedzieli na leczenie w porównaniu do grupy chorych, 

u których zanotowano progresj� lub stabilizacj� choroby (9 vs. 4,5 miesi	ca).  

Na długo�� całkowitego czasu ycia istotny wpływ miała liczba cykli 

chemioterapii (p<0,0001; �2=64,4503). Wraz z kadym dodatkowym cyklem 

leczenia wydłueniu ulegał całkowity czas przeycia chorych. Ponadto, zastosowanie 

wi�cej ni trzech cykli leczenia było korzystnym czynnikiem prognostycznym 

(p<0,0001; �2=60,4691) wydłuaj	cym całkowity czas przeycia o siedem miesi�cy 

(11 vs 4 miesi	ce).  

Kolejny czynnik, który wpływał na całkowity czas ycia chorych (p<0,0001; 

�2=36,9265) to rodzaj odpowiedzi na chemioterapi� oceniany według kryteriów 

RECIST. W przypadku odpowiedzi na leczenie mediana przeycia chorych wynosiła 

dwana�cie miesi�cy, gdy choroba była stabilna – dziewi�� miesi�cy, w przypadku 

progresji choroby – trzy i pół miesi	ca. Ponadto, chorzy z odpowiedzi	 na leczenie 

wykazywali istotnie (p=0,0035; �2=8,5187) dłusz	 median� przeycia całkowitego 

ni pacjenci z progresj	 lub stabilizacj	 choroby (12 miesi�cy vs 8 miesi�cy). 

Zastosowanie chemioradioterapii był to kolejnym czynnik, który w sposób 

pozytywny wpływał na OS powoduj	c istotne wydłuenie czasu ycia chorych na 

DRP (p<0,0221; �2=36,9265). Mediana czasu przeycia chorych w przypadku 

zastosowania u nich chemioradioterapii wynosiła dwana�cie miesi�cy w porównaniu 

do siedmiu miesi�cy u pacjentów, którzy nie byli poddani na�wietlaniu.  



 

Dobry stan sprawno�ci oceniany wg skali ECOG był korzystnym czynnikiem 

prognostycznym u chorych na DRP. Mediana przeycia chorych w bardzo dobrym 

stanie sprawno�ci (0 stopie� sprawno�ci wg. ECOG) wynosiła dwana�cie miesi�cy,  

u chorych w 1 stopniu sprawno�ci wg. ECOG – 9.75 miesi�cy oraz u pacjentów  

w 2 stopniu sprawno�ci wg ECOG – siedem miesi�cy (p=0,0319; �2=6,8934). 

Ponadto mediana przeycia chorych w bardzo dobrym stanie sprawno�ci (0 wg. 

ECOG) była o 3 miesi	ce dłusza (10 vs 7 miesi�cy) ni u chorych w gorszym stanie 

sprawno�ci (1 lub 2 wg ECOG). Zaleno�� ta wykazała istotno�� statystyczn	 

(p=0,0170 ; �2=5,695). 

Analiza statystyczna, wykazała, e jedynie niektóre zmiany polimorficzne  

w genie ERCC1 posiadaj	 istotne statystycznie znaczenie prognostyczne u chorych 

na DRP leczonych chemioterapi	. Natomiast badane polimorfizmy w genie TOP2A 

nie wykazały istotnego statystycznie znaczenia prognostycznego u chorych na DRP. 

Genotyp homozygotyczny A/A w polimorfizmie rs11615 genu ERCC1 posiada 

korzystn	 warto�� prognostyczn	 (HR=1,657) w porównaniu do genotypu 

heterozygotycznego A/G, co wi	e si� z istotnym (p=0,0120; �2=6,3063) 

wydłueniem  mediany OS (12 vs. 9 miesi�cy).  

Ponadto zaobserwowano równie, e wyst�powanie pewnych genotypów  

w rs13695 w genie TOP2A oraz rs3212986 w genie ERCC1 moe mie� wpływ na 

ryzyko wyst	pienia skutków ubocznych chemioterapii. Chorzy z genotypem C/C 

(rs13695) w genie TOP2A mieli istotnie nisze ryzyko wyst	pienia neutropenii  

w trakcie chemioterapii ni chorzy z genotypem heterozygotycznym C/T 

(p=0,01894; �²=5.51; OR=2,676; 95%CI: 1,165-6,143). Natomiast chorzy  

z genotypem homozygotycznym C/C (rs3212986) w genie ERCC1 mieli istotnie 

wysze ryzyko wyst�powania niedokrwisto�ci w trakcie chemioterapii ni chorzy 

heterozygotyczni C/A (p=0,04531; �² =4,01; OR=0,417; 95%CI: 0,175-0,991). 

Analiza wieloczynnikowej regresji logistycznej Cox’a wykona dla wszystkich 

analizowanych czynników genetycznych wykazała, e genotyp homozygotyczny 

A/A w polimorfizmie rs11615 genu ERCC1 był czynnikiem o korzystnym znaczeniu 

prognostycznym istotnie wydłuaj	cym czas ycia chorych (p=0,01781; HR=1,7260; 

95% CI: 1,1014-2,7046; warto�� p dla badanego modelu: p=0,0172; �2=5,6773). 

Ponadto, obecno�� tego genotypu wi	zała si� z nieistotnym wydłueniem czasu 



 

wolnego od progresji (p=0,08694; HR=1,4647 95% CI: 0,9483-2,2624; warto�� p dla 

badanego modelu: p=0,0865; �2=2,9379).  

Analiza wieloczynnikowej regresji logistycznej Cox’a wykona dla czynników 

demograficzno-klinicznych wykazała, e młodszy wiek zachorowania (<60 lat) był 

korzystnym czynnikiem predykcyjnym dla chemioterapii zwi	zanym z nieistotnym 

wydłueniem czasu wolnego od progresji (p=0.0757; HR=0,6625; 95%CI: 0,4216-

1,0411; warto�� p dla badanego modelu:  p=0,0825; chi2= 3,0151). 

Dyskusja i wnioski 

System naprawy DNA poprzez wyci�cie nukleotydów (NER, ang. nucleotide 

excision repair) jest odpowiedzialny za napraw� rónych uszkodze� DNA. Mutacje 

w genach naprawy DNA jak równie istniej	cy polimorfizm tych genów mog	 mie� 

wpływ na procesy naprawcze i ryzyko wyst	pienia choroby nowotworowej. ERCC1 

jest niezwykle istotnym białkiem w systemie NER. Zatem polimorfizm w genie 

ERCC1 moe mie� wpływ na ekspresj� białka ERCC1 i zdolno�� naprawy DNA. 

Wyst�powanie niektórych form polimorficznych genu ERCC1 moe by� 

potencjalnym czynnikiem ryzyka wyst	pienia raka płuca. W publikacjach wykazano 

zwi	zek polimorfizmów genu ERCC1 z dopowiedzi	 na chemioterapi� u chorych na 

NDRP. Ponadto polimorfizm rs 11615 genu ERCC1 zgodnie z danymi 

pi�miennictwa wi	e  si� z agresywno�ci	 przebiegu raka gruczołu krokowego. Ma 

zwi	zek z odpowiedzi	 na chemioterapi� u chorych na raka endometrium i jest 

czynnikiem modyfikuj	cym przebieg raka oł	dka i raka jajnika. Moe stanowi� 

czynnik ryzyka dla choroby wie�cowej i miadycy naczy� wie�cowych. 

Polimorfizm rs 3212986 tego genu jest czynnikiem ryzyka dla raka trzustki, glejaka, 

raka jelita grubego oraz raka głowy i szyi. Kombinacja niektórych form 

polimorficznych tych genów jest istotnym czynnikiem prognostycznym dla 

zaawansowanego raka piersi i mi�saka kostnego, a ponadto jest czynnikiem ryzyka 

dla raka okr�nicy i odbytnicy. 

Produkt genu TOP2A odgrywa istotn	 rol� w replikacji DNA, transkrypcji 

RNA i translokacji DNA. Wszystkie te procesy maj	 zwi	zek z rozwojem choroby 

nowotworowej oraz odpowiedzi	 na chemioterapi�. Wysoka ekspresja genu TOP2A 

koreluje z gorszym rokowaniem u pacjentów z mi�sakiem maziowym, rakiem 



 

jajnika, rakiem nosogardzieli oraz rakiem p�cherzyka ółciowego. Wykazano rol� 

nadekspresji genu TOP2A w rozwoju raka w	trobowokomórkowego. 

Istnieje wiele nieprawidłowo�ci genetycznych wyst�puj	cych w komórkach 

raka płuca. Celem dobrania spersonalizowanej terapii naley mi�dzy innymi 

poszukiwa� okre�lonych polimorfizmów genów, które wi		 si� z lepsz	 

odpowiedzi	 na leczenie i dłuszym przeyciem. Analizuj	c profil SNP mona 

przewidzie� wyst�powanie powanych działa� niepo	danych wynikaj	cych  

z zastosowania chemioterapii takich jak niedokrwisto�� lub neutropenia, uzyskuj	c 

tym samym popraw� komfortu ycia chorych i zmniejszaj	c ryzyko konieczno�ci 

przerwania terapii. 

W niniejszej pracy stwierdzono, e zastosowanie wi�kszej liczby cykli 

chemioterapii jest korzystnym czynnikiem predykcyjnym w istotny sposób 

wydłuaj	cym PFS u chorych na DRP leczonych chemioterapi	 oraz wydłuaj	cym 

ich przeycie całkowite. Moliwo�� zastosowania chemioradioterapii jest 

korzystnym czynnikiem prognostycznym istotnie wydłuaj	cym PFS oraz OS  

u chorych na DRP leczonych chemioterapi	. Wyst	pienie wczesnej odpowiedzi na 

chemioterapi� lub chemioradioterapi� wi	e si� z wydłueniem czasu wolnego od 

progresji oraz całkowitego czasu ycia chorych na DRP. Dobry stan sprawno�ci 

oceniany wg skali ECOG jest korzystnym czynnikiem prognostycznym u chorych na 

DRP wpływaj	cym na wydłenie czasu ich ycia. 

Ponadto wykazano, e genotyp homozygotyczny A/A w polimorfizmie 

rs11615 genu ERCC1 posiada korzystn	 warto�� prognostyczn	 zwi	zan	  

z wydłueniem czasu ycia chorych na DRP. Wyst�powanie pewnych genotypów  

w rs13695 w genie TOP2A oraz rs3212986 w genie ERCC1 moe mie� wpływ na 

ryzyko wyst	pienia skutków ubocznych chemioterapii. Chorzy z genotypem C/C 

(rs13695) w genie TOP2A mieli podwyszone ryzyko wyst	pienia neutropenii  

w trakcie chemioterapii. Natomiast chorzy z genotypem homozygotycznym C/C  

w genie ERCC1 mieli podwyszone ryzyko wyst�powania niedokrwisto�ci w trakcie 

chemioterapii. 
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