
STRESZCZENIE 

 

Ocena związków klasycznych czynników kliniczno-patologicznych 

z gęstością, lokalizacją i subpopulacją limfocytów naciekających guz 

(TIL) u chorych leczonych z powodu raka jelita grubego. 

 

Wstęp: 

Rak jelita grubego (RJG) jest jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych. W Polsce 

zachorowalność na ten nowotwór od lat 80. XX wieku systematycznie wzrasta i zajmuje on 

obecnie trzecie miejsce u mężczyzn po raku płuca i stercza oraz drugie miejsce u kobiet po raku 

piersi. Podstawową metodą leczenia choroby jest chirurgia, ale pomimo rozwoju technik 

operacyjnych u prawie połowy chorych w ciągu kliku lat po leczeniu operacyjnym dochodzi 

do uogólnienia choroby. Dlatego u dużej grupy pacjentów konieczne jest leczenie 

uzupełniające pod postacią terapii systemowej. Klasyczne czynniki, którymi posługujemy się 

w ocenie stopnia zaawansowania choroby okazują się często niewystarczająco precyzyjne w 

określeniu jej przebiegu i rokowania, a tym samym stają się wątpliwą podstawą do wyboru 

najlepszej metody leczenia uzupełniającego zabieg operacyjny. Od dawna uwaga naukowców 

skupiona jest na analizie interakcji pomiędzy komórkami raka a układem immunologicznym 

gospodarza i wykorzystaniu tej wiedzy w celach diagnostycznych i terapeutycznych. Ocena 

składu komórkowego i gęstości nacieku zapalnego w otoczeniu guza może stać się podstawą 

do stworzenia klasyfikacji rokowniczej opartej na interakcji gospodarz-nowotwór. 

Cel pracy: 

Celem głównym pracy jest ocena związków klasycznych czynników kliniczno- patologicznych 

z gęstością, lokalizacją i składem komórkowym nacieków limfocytarnych u chorych leczonych 

z powodu raka jelita grubego.  

Założono, że cel główny pracy będzie zrealizowany poprzez ocenę następujących celów 

szczegółowych: 

1. Ocena liczby limfocytów CD3, CD8, CD20 i FOXP3 w podścielisku i guzie 

nowotworowym w preparatach histopatologicznych pacjentów leczonych z powodu raka 

jelita grubego. 



2. Ocena związku pomiędzy klasycznymi czynnikami kliniczno- patologicznymi a gęstością 

nacieków subpopulacji CD3, CD8, CD20 i FOXP3 w guzie i podścielisku 

nowotworowym. 

3. Ocena ryzyka zgonu u pacjentów leczonych z powodu raka jelita grubego w powiązaniu z 

gęstością nacieku TIL i wybranymi czynnikami kliniczno- patologicznymi. 

Materiał i metodologia: 

Materiał do badania stanowiła grupa 145 pacjentów leczonych chirurgicznie w z powodu raka 

jelita grubego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w latach 2012-2013. Dane kliniczne i 

patologiczne uzyskano z archiwalnej dokumentacji medycznej chorych. Losy pacjentów po 

leczeniu ustalono w oparciu o bieżące konsultacje lekarskie zawarte w historiach choroby. 

Obserwację badanej grupy zakończono w dniu 06.09.2018. Bloczki parafinowe z tkanek 

pobranych w trakcie zabiegu operacyjnego zostały zidentyfikowane w Zakładzie Patologii 

Nowotworów ŚCO, gdzie przeprowadzono wszystkie badania histopatologiczne i 

skonstruowano mikromacierze tkankowe (TMA). Reprezentatywność materiału uzyskiwano 

wycinając po 3 rdzenie tkankowe z danego bloczka macierzystego. 

 Ekspresję limfocytów CD3, CD8, FOXP3 oraz CD20 liczono w każdym walcu oddzielnie, 

określając ich liczbę w dwóch lokalizacjach nabłonkowej komponenty guza oraz podścielisku. 

Wyniki: 

Analiza materiału chorych leczonych w Kielcach potwierdziła, że ogólna liczba limfocytów, 

określonych jako komórek z receptorem CD3 w podścielisku guza znacznie zmniejszała się 

wraz ze wzrostem klinicznego stopnia zaawansowania choroby. Oceniając zaś liczbę 

limfocytów w guzie zaobserwowano zmniejszenie gęstości nacieków w przypadku rosnącego 

stopnia zaawansowania choroby oraz współistnienia przerzutów w regionalnych węzłach 

chłonnych i odległych narządach.  

Zmniejszenie liczby komórek CD8 w naciekach limfocytarnych w guzie związane było ze 

wzrostem wielkości ogniska pierwotnego i przerzutowych węzłów chłonnych w badaniu CT, a 

także wielkości guza ocenianego w pooperacyjnym badaniu histopatologicznym. Cecha N2 

związana była ze zmniejszeniem liczby limfocytów o 72%, podobnie stopnień zróżnicowania 

nowotworu G3 redukował ich liczbę o 72%. W materiale własnym odnotowano także zależność 

pomiędzy gęstością nacieku limfocytów CD8 w guzie a wskaźnikiem płytkowo-

limfocytarnym. Oceniając liczbę limfocytów CD8 w podścielisku raka odnotowano 



zmniejszenie gęstości nacieku komórkowego wraz z rosnącą liczbą przerzutowych węzłów 

chłonnych, zwiększającym się stosunkiem liczby przerzutowych do wyciętych węzłów 

chłonnych i obecnością przerzutów odległych. U chorych z gęstością nacieku 15-30 limfocytów 

CD8/ mm2 w gniazdach komórek raka odnotowano redukcję ryzyka zgonu o 63%, jednak po 

skorygowaniu tej wartości o stopień zaawansowania choroby, zależność ta nie była istotne 

statystycznie. Przyjmując za podstawę podziału 4 kwartyl, nacieki limfocytów CD8 w guzie i 

w podścielisku zmniejszały ryzyko zgonu o 63% i była to zależności bliska istotności 

statystycznej. 

U żadnego z badanych pacjentów nie stwierdzono limfocytów regulatorowych w guzie w 

ocenianych TMA. Analiza zebranego materiału wykazała, że gęstość komórek FOXP3 w 

podścielisku guza miała związek z wielkością ogniska raka, stopniem klinicznego 

zaawansowania choroby i podwyższoną ponad normę liczbą płytek krwi obwodowej. 

Na podstawie analizy własnego materiału nie potwierdzono wartości rokowniczej 

trombocytozy, która u kieleckich pacjentów nie wpływała na ryzyko zgonu z powodu choroby 

nowotworowej. Wykazano jedynie odwrotną zależność pomiędzy liczbą płytek krwi 

obwodowej a liczbą komórek FOXP3 w podścielisku guza, co jednak nie miało istotnego 

wpływu na oceniane ryzyko zgonu. 

Wnioski: 

1. Wykazano związek pomiędzy liczbą limfocytów CD3 w guzie a jego wielkością 

i wielkością węzłów chłonnych w badaniu metodą tomografii komputerowej, wymiarem 

guza ocenianym na podstawie badania histopatologicznego, stopniem klinicznego 

zaawansowania choroby oraz obecnością przerzutów odległych. Stopień zaawansowania 

klinicznego choroby i obecność przerzutów odległych wykazywały również związek z 

liczbą limfocytów CD3 w podścielisku. 

Stwierdzono związek pomiędzy liczbą limfocytów CD8 w guzie a jego wielkością 

i wielkością węzłów chłonnych w badaniu metodą tomografii komputerowej, stopniem 

zaawansowania choroby, obecnością przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych 

i obecnością przerzutów odległych. Nie stwierdzono związku pomiędzy liczbą komórek 

CD8 w podścielisku a analizowanymi czynnikami kliniczno-patologicznymi.  



Wykazano związek pomiędzy liczbą limfocytów CD20 w podścielisku a wielkością 

węzłów chłonnych w badaniu metodą tomografii komputerowej, stopniem zaawansowania 

klinicznego choroby i obecnością przerzutów odległych. 

Zbadano związek pomiędzy liczbą komórek FOXP3 w podścielisku a wielkością węzłów 

chłonnych w badaniu metodą tomografii komputerowej, wymiarem guza w badaniu 

histopatologicznym, stopniem zaawansowania klinicznego choroby oraz obecnością 

przerzutów odległych. 

2. Stwierdzono związek pomiędzy liczbą limfocytów CD8 w guzie a wskaźnikiem płytkowo-

limfocytarnym oraz liczbą komórek FOXP3 w podścielisku a podwyższoną ponad normę 

liczbą płytek krwi obwodowej. 

3. Wykazano związek pomiędzy obecnością nacieków z komórek CD8 w guzie oraz CD3 i 

CD8 w podścielisku raka a przeżyciem całkowitym chorych leczonych z powodu raka 

jelita grubego. 

4. Na podstawie przedoperacyjnych parametrów ocenianych w badaniach obrazowych nie 

można jednoznacznie przewidywać gęstości nacieku limfocytarnego w guzie. 

 

 


