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STRESZCZENIE 

 

Wstęp: Na świecie rak żołądka, mimo trwającego wiele dekad spadku zachorowalności 

i umieralności, nadal pozostaje piątym najczęstszym nowotworem i trzecią przyczyną zgonów 

nowotworowych. Rak żołądka jest chorobą złożoną i wieloczynnikową. Wśród głównych 

czynników ryzyka zachorowania wymieniane są styl życia, czynniki środowiskowe oraz 

genetyczne.  Jednym z genów potencjalnie zaangażowanych w patogenezę raka żołądka jest gen 

ABI-1. Produkt genu - białko ABI-1 należy do rodziny białek adaptorowych Abelson – 

interactor. ABI-1 będąc jednym z najważniejszych czynników regulatorowych polimeryzacji 

aktyny bierze udział w reorganizacji cytoszkieletu oraz procesach migracji, adhezji oraz 

proliferacji komórek.  

Cele: Głównym celem pracy była próba ustalenia znaczenia ekspresji białka ABI-1 

w patogenezie rozlanego raka żołądka u chorych z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. 

Ponadto oceniono ekspresję potencjalnych regulatorów genu  ABI-1: mikroRNA hsa-miR-181a-

5p, hsa-miR-17-5p, hsa-miR-20a-5p, hsa-miR-20b-5p, hsa-miR-93-5p, hsa-miR-106a-5p oraz 

hsa-miR-106b-5p i przeanalizowano jej związek z ekspresją genu i białka ABI-1 oraz 

charakterystyką kliniczno-patologiczną chorych.  

Materiał i metody: Badania ekspresji białka ABI-1 przeprowadzono metodą 

immunohistochemiczną. Materiał do badań stanowiły parafinowe bloczki tkankowe pochodzące 

od 25 chorych na rozlanego raka żołądka poddanych operacji gastrektomii w latach 2009-2016 

(grupa badana) oraz od 9 zdrowych osób poddanych profilaktycznej gastroskopii (grupa 

kontrolna). Ponadto oceniono ekspresję genu ABI-1 oraz wybranych mikroRNA 

z wykorzystaniem analizy ilościowej PCR w czasie rzeczywistym. Przeprowadzano analizę 

statystyczną potencjalnej korelacji między ekspresją ABI-1 na poziomie mRNA i białka oraz 

ekspresją mikroRNA a cechami kliniczno-patologicznymi chorych oraz medianą czasu 

przeżycia. 

Wyniki: W grupie badanej dodatni odczyn immunohistochemiczny wskazujący na ekspresję 

białka ABI-1 stwierdzono u 40% osób, natomiast u w grupie kontrolnej u 44,4%. 

Znormalizowana względem kontroli endogennej średnia ekspresja genu ABI-1 u chorych na raka 

żołądka była znacznie wyższa w porównaniu z osobami zdrowymi. Nie zaobserwowano 

natomiast korelacji pomiędzy ekspresją genu i białka ABI-1 a cechami kliniczno-patologicznymi 

chorych.  
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Wykazano znaczące podwyższenie średniej ekspresji hsa-miR-20b-5p i hsa-miR-106b-5b 

w komórkach chorych na rozlanego raka żołądka w porównaniu z osobami zdrowymi. 

Co więcej, zaobserwowano istotną zależność pomiędzy zwiększeniem ekspresji 

hsa-miR-181a-5p, hsa-miR-20a-5p, hsa-miR-93-5p oraz hsa-miR-106a-5p a zmniejszeniem 

ekspresji białka ABI-1. Wykazano zależność pomiędzy podwyższoną ekspresją miR-106a-5p 

oraz miR-181a-5p a zwiększonym ryzykiem zgonu u chorych na rozlanego raka żołądka. 

Stwierdzono także, że ekspresja miR-106a-5p może być niezależnym czynnikiem 

prognostycznym u chorych na raku żołądka. 

Konkluzje: Na podstawie wyników pracy nie potwierdzono, że zmiana ekspresji ABI-1 

w rozlanym raku żołądka może odgrywać kluczową rolę w patogenezie tego nowotworu. W celu 

weryfikacji tej tezy konieczne są dalsze badania oparte na większej grupie chorych. 

Zaobserwowany związek pomiędzy ekspresją miR-181a-5p, miR-20a-5p,  miR-93-5p oraz  miR-

106a-5p a ekspresją białka ABI-1 sugeruje ich potencjalny udział w regulacji potranskrypcyjnej 

ekspresji genu ABI-1. Powiększenie grupy badanej oraz uzupełnienie badań o badania 

funkcjonalne może również pomóc w dokładniejszym określeniu roli zbadanych przez nas 

mikroRNA w patogenezie raka żołądka, a potwierdzenie wartości rokowniczej miR-106a-5p 

oraz miR-181a-5p mogłoby włączyć je do panelu molekularnych czynników prognostycznych 

istotnych dla indywidualnego podejścia terapeutycznego. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Despite the decline in both the incidence and mortality of gastric cancer (GC) 

over the past century, this condition remains one of the most common and deadly cancers 

worldwide. GC is a multifactorial disease with significant geographical, ethnic, 

and socioeconomic differences in distribution. The important role in the etiology of GC is played 

by environmental factors and genetic aberrations. One of the potentially involved in pathogenesis 

of GC genes is ABI-1. This gene encodes a member of the Abelson-interactor family of adaptor 

proteins, which is a candidate tumor suppressor, and plays critical roles in regulation actin 

polymeryzation during cytoskeletal reorganisation and cellular proliferation. 

The aim: In this study, our aim was to investigate the importance of ABI-1 protein expression in 

the pathogenesis of diffuse gastric cancer in patients from Central and Eastern Europe. 

In addition, we assessed the expression of potential ABI-1 gene regulators: miR-181-5p, miR-17-

5p, miR-20a-5p, miR-20b-5p, miR-93-5p, miR-106a-5b andmiR-106b-5b Moreover, we 

analyzed correlation between ABI-1 expression at mRNA and protein level and examined 

microRNA with clinicopathological features of GC patients. 

Materials and methods: We immunohistochemically analyzed ABI-1 expression in specimens 

from 25 patients with diffuse type GC (study group), who underwent gastrectomy in our hospital 

between 2009 and 2016 and 9 healthy patients, who underwent prophylactic gastrectomy 

(control group). Furthermore, quantitative realtime RT-PCR were used to identify the expression 

of ABI-1 and selected microRNA level in gastric normal and cancer tissue. We performed a 

statistical analysis of the potential correlation between ABI-1 and microRNA expression and the 

patients’ clinicopathological characteristics and median survival time. 

Results: The immunohistochemical staining results of 25 patients showed that ABI-1 

was expressed in 40% of GC tissues, compared to 44,4% of normal samples. The mean 

expression of ABI-1 gene at mRNA level in GC patients was found to be much higher 

as compared with healthy individuals, but we did not observe statistically significant differences 

between ABI-1 gene at mRNA and protein levels with clinicopathological features of GC 

patients.  

We showed a significant increase in the mean expression of hsa-miR-20b-5p and has-miR-106b-

5b in GC cells compared to healthy patients. Moreover, we found that high rates of miR-181a-

5p, miR-20a-5p, miR-93-5p and miR-106a-5p were associated with lower level of ABI-1 

protein. Furthermore, higher expression of miR-106a-5p and miR-181a-5p was associated with 
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lower risk of death. Moreover, multivariate analysis for overall survival identified miR-106a-5p 

as independent prognostic factor in diffuse GC.  

Conclusions: We did not confirm that change of ABI-1 expression in human GC may play 

a critical role in GC progression. In order to verify this thesis, more studies on a larger group of 

patients and functional tests are necessary. Higher rates of miR-181a-5p, miR-20a-5p, miR-93-

5p and miR-106a-5p associated with lower level of ABI-1 protein may indicate the participation 

of these microRNAs in the post-transcriptional regulation of the ABI-1 gene. Furthermore, 

the expression of miR-106a-5p and miR-181a-5p potentially could be useful in determining GC 

patient prognosis. 

 

 

 

 

 

 


