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Rak żołądka jest jedną z głównych chorób nowotworowych na świecie oraz jest na czwartej pozycji na 

liście najczęściej występujących nowotworów. Rak żołądka jest chorobą wieloczynnikową, gdzie 

zarówno wpływ środowiskowy, jak i zmiany genetyczne odgrywają znaczącą rolę.  Współczynnik 

zapadalności na raka żołądka wzrasta z wiekiem a średni wiek diagnozy pacjenta wynosi 70 lat. 

Jednak około 10% pacjentów z wykrytym rakiem żołądka jest wśród populacji młodej, przed 45-tym 

rokiem życia. Rak żołądka wieku młodego jest odpowiednim modelem do badań nad powstawaniem 

mutacji genetycznych, predysponujących do powstania raka, gdyż wśród młodych pacjentów, wpływ 

czynników środowiskowych jest zdecydowanie mniejszy. Karcynogeneza jest procesem 

wieloetapowym, charakteryzującym się wystąpieniem mutacji oraz zmian epigenetycznych w 

ekspresji wielu genów, które są odpowiedzialne za rozwój choroby nowotworowej.      

Niniejsza praca analizuje na szerokie spektrum czynników, które mogą mieć wpływ na rozwój raka 

żołądka, ze szczególnym uwzględnieniem raka żołądka wieku młodego.  

W rozdziale 1 wprowadzenie do problematyki raka żołądka oraz główne założenia i cele niniejszej 

rozprawy zostały przedstawione. 

Rozdział 2, jest opisową charakterystyką raka żołądka, przedstawiono w nim, epidemiologię, czynniki 

ryzyka, klasyfikację, markery molekularne, jak i aktualne strategie leczenia. Zapadalność na raka 

żołądka, jest zmienna, w zależności od geograficznej lokalizacji oraz płci. Od kilku dekad zauważalny 

jest spadek zapadalności na sporadyczny/klasyczny, jelitowy podtyp raka żołądka, podczas gdy 

obserwowany jest wzrost podtypu rozlanego. Jeśli chodzi o lokalizację to, rak żołądka w części 

proksymalnej jest częściej występującym podtypem porównując do raka występującego w części 

dystalnej. W niniejszym rozdziale zostało opisane kilka czynników ryzyka, które mają istotny wpływ 

na powstanie i rozwój raka żołądka, w tym rodzinne podłoże raka, dieta, konsumpcja alkoholu, 

palenie, infekcja Helicobacter pylori oraz infekcja wirusem Epstein-Barr. Dwa główne systemy 

klasyfikacji raka żołądka zostały opisane, klasyfikacja wg. Laurén’a oraz klasyfikacja WHO, która jest 

postrzegana jako najbardziej szczegółowy system klasyfikacji histopatologicznej raka żołądka. 

Markery genetyczne, przedstawiono opierając się na aktualnej literaturze oraz dotychczasowych 

badaniach w tym zakresie, obejmujących ekspresję HER2, czynniki regulujące proces apoptozy, 

regulatory cyklu komórkowego, czynniki wpływające na właściwości błony komórkowej, białka 

oporności wielolekowej oraz niestabilność mikrosatelitarna. Opisane zostały również dwie pierwotne 

strategie prewencyjne w raku żołądka: zdrowa dieta oraz eradykacja infekcji H. pylori. Jako prewencja 

wtórna, wymieniona została wczesna detekcja raka przy użyciu metody endoskopowej, jako złotego 

środka w praktyce klinicznej. W końcowym podrozdziale zostały wymienione różne strategie leczenia 

raka żołądka, uwzględniające resekcję chirurgiczną, chemioterapię adjuntową i neoadjuntową, 

radioterapię, dootrzewnową chemioterapię perfuzyjną w hipertermii (HIPEC) oraz dootrzewnową 

chemioterapię podciśnieniową aerozolem (PIPAC). 

Rozdział 3 jako główna część rozprawy doktorskiej skupia uwagę na zmianach genetycznych oraz 

zmianach w profilu ekspresji białka CHEK2, w różnych lokalizacjach komórkowych, zarówno wśród 

pacjentów z typowym/klasycznym rakiem żołądka, jak i rakiem występującym w wieku młodym. 



Charakterystyka cytoplazmatycznego oraz jądrowego profilu ekspresji białka CHEK2 i jego 

ufosforylowanej formy w Treoninie 68 została zanalizowana wśród pacjentów z rakiem żołądka. 

Wykonane badania pozwoliły na wykrycie 63 polimorfizmów pojedynczego nukleotydu w genie 

CHEK2, a wśród nich dwa typy mutacji zmiany sensu, dwa typy wariantów synonimicznych oraz jeden 

wariant intronowy; gdzie pośród nich wariant intronowy c.319+379A>G był najczęściej 

występującym. W wyniku podjętych analiz stwierdzono, iż ekspresja białka CHEK2 w jądrze była 

wysoka zarówno w typowym raku żołądka, jak i raku żołądka wieku młodego. Stwierdzono przewagę 

ekspresji białka CHEK2 cytoplazmatycznego oraz ufosforylowanego CHEK2 jądrowego w typowym 

raku żołądka, w porównaniu do pacjentów przed 45-tym rokiem życia. Otrzymane wyniki pokazujące 

różny poziom ekspresji białka CHEK2, mogą reprezentować dodatkową wartość w ocenie zaburzeń 

ścieżki sygnałowej ATM>CHEK2>p53. Zasugerowano, że ufosforylowana forma białka CHEK2, 

mogłaby być wykorzystana jako marker rozwoju raka żołądka. Przeanalizowano poziom białka CHEK2 

w jądrze w obu podtypach raka żołądka i otrzymane wyniki pokazują zmiany poziomu ekspresji 

różnych form białka CHEK2 w zależności od badanych grup. 

Kompleksowa analiza oparta o sekwencjonowanie nowej generacji, pozwalająca na profilowaniem 

mutacji, celem odnalezienia najczęstszych wariantów predysponujących do rozwoju raka żołądka, 

została opisana w rozdziale 4. Głównym celem tych badań było pokazanie wiekowo-zależnej 

charakterystyki genetycznej obu typów raka żołądka, zarówno typowego jak i pojawiającego się w 

wieku młodym. Materiał genetyczny w postaci DNA, pochodzący od 53 pacjentów, został 

wykorzystany do przygotowania bibliotek do sekwencjonowania nowej generacji, używając panelu 94 

genów, charakterystycznych dla powszechnych i rzadkich form nowotworu. Udało się zidentyfikować 

7 genów: STK11, RET, FANCM, SLX4, WRN, MEN1, KIT, a wśród nich 9 wariantów: 1 akceptor 

splicingu, 4 synonimiczne, 4 zmiany sensu, które zostały wyselekcjonowane jako proponowane geny 

do wiekowo-zależnego podziału oby podtypów raka. Opisane zostały 4 warianty z C‐Score ≥10, jako 

10% substytucji mające główny wpływ na rozwój choroby: rs1800862, rs10138997, rs2230009 and 

rs2959656. Zidentyfikowanych zostało 36 wariantów, pośród 24 różnych genów, które są najczęściej 

występującymi zmianami genetycznymi, powodującymi rozwój raka żołądka. Otrzymane wyniki 

pozwoliły odnaleźć 16 różnych wariantów pośród następujących genów: SDHB, ALK, XPC, RECQL4, 

BRCA2, HNF1A, ATM, AIP, MEN1, DDB2, ERCC5, FANCI, które były obecne w 100% badanych 

pacjentów. Wykonane badania pozwoliły wykazać, iż rak żołądka wieku młodego posiada różną 

frekwencję mutacji w kilku genach, w porównaniu do typowego raka żołądka. Dodatkowo, nasze 

eksperymenty pozwoliły na lepsze zrozumienie procesu onkogenezy, jaki również pogłębienie wiedzy 

na temat wczesnej diagnozy oraz spersonalizowanej terapii pacjentów z rakiem żołądka. 

Podsumowując, proces nowotworzenia w żołądku jest wieloetapowy. W modelu raka żołądka, 

kliniczna oraz patologiczna charakterystyka choroby wciąż nie jest do końca poznana. Niektóre raki 

żołądka rozwijają się poprzez dobrze zdefiniowane zmiany przednowotworowe jak zapalenie błony 

śluzowej żołądka, metaplazja, dysplazja a kończąc na raku inwazyjnym. Wśród innych zmiany 

nowotworowe nie są dobrze zdefiniowane a proces nowotworzenia obejmuje szereg różnych 

czynników, zarówno środowiskowych, jak i zmian genetycznych. Rak żołądka jest chorobą 

heterogenną. Wykazanie kompleksowego „portretu genetycznego” raka żołądka, wciąż pozostaje 

tematem badań.     

 Niniejsza praca pokazuje, iż rak żołądka wieku młodego jest cennym modelem do badań nad 

zmianami genetycznymi powodującymi powstanie oraz progresję raka żołądka. Praca potwierdza, iż 

rak żołądka wieku młodego posiada odmienny profil molekularny w porównaniu do typowego raka 

żołądka. Czynniki środowiskowe wydają się być mniej istotne w procesie karcynogenezy, głównie z 

powodu młodego wieku pacjentów. Rozprawa przedstawia różnorodność markerów molekularnych, 



istotnych dla rozwoju choroby, ze szczególnym uwzględnieniem raka żołądka wieku młodego. 

Wykonane badania sugerują, że poznanie podłoża genetycznego raka żołądka wieku młodego może 

być znakomitym modelem do badań nad genezą raka żołądka.  

W przyszłości opisane badania mogą dać początek dalszym badaniom prowadzącym do personalizacji 

leczenia raka żołądka.   


