
Streszczenie 

Wstęp: Dobór metody leczenia raka stercza jest w głównej mierze uzależniony od zaawansowania 

nowotworu. Obecnie stosowane metody leczenia miejscowego związane są z istotnymi powikłaniami, 

a korzyści z leczenia radykalnego odnoszą jedynie wybrane grupy pacjentów. Coraz częściej zaleca się 

odroczenie leczenia stosując strategię bacznej obserwacji i aktywnego nadzoru. W planowaniu 

optymalnego postępowania kluczowa jest dokłada ocena ryzyka progresji choroby, która aktualnie 

opiera się na wybranych parametrach klinicznych i patomorfologicznych. Niezbędnym staje się 

poszukiwanie nowych, bardziej precyzyjnych metod stratyfikacji ryzyka. 

Cel: Celem pracy było zbadanie przydatności wybranych parametrów morfologicznych 

i immunohistochemicznej ekspresji ERG, PTEN i SPINK1 w materiale z biopsji gruboigłowej stercza 

do oceny stopnia zaawansowania raka stercza, a w konsekwencji niekorzystnego przebiegu choroby.  

Materiały i metody: Badania zostały przeprowadzone na materiale archiwalnym Katedry i Zakładu 

Patomorfologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pochodzącym od 151 pacjentów 

z rakiem gruczołu krokowego rozpoznanym w latach 2005-2015. W materiale z biopsji gruboigłowej 

stercza oceniono parametry morfologiczne: długość wycinka, obecność i długość ognisk raka 

gruczołowego stercza w wycinku i stopień zróżnicowania histologicznego raka stercza według 

zmodyfikowanej skali Gleasona. Wyliczono również dodatkowe parametry: stosunek długości raka do 

długości bioptatu, sumę długości ognisk raka, potencjalną objętość ogniska raka i potencjalną sumę 

objętości ognisk raka. W celu oceny ekspresji ERG, PTEN i SPINK1 z bioptatów wykonano macierze 

tkankowe, na których wykonano odczyny immunohistochemiczne. Zebrane dane skonfrontowano 

z danymi klinicznymi oraz z wynikiem oceny histopatologicznej materiału po przeprowadzonym 

zabiegu radykalnej prostatektomii. Analizę statystyczną wykonano przy użyciu oprogramowania 

STATISTICA® 13.0. 

Wyniki:  Stopień zaawansowania miejscowego pT3 występował u pacjentów z wyższym poziomem 

PSA (p<0,0001), wyższą liczbą bioptatów zawierających utkanie raka (p=0,0018), wyższą długością 

pojedynczego ogniska raka (p=0,0055), wyższą sumą długości raka w bioptatach (p=0,0014) i sumą 

wyliczonych objętości ognisk raka (p=0,0033) oraz wyższym maksymalnym stosunkiem długości raka 

do długości zajętego bioptatu (p=0,0173). Zajęcie regionalnych węzłów chłonnych występowało 

u pacjentów z wyższą liczbą bioptatów zawierających utkanie raka (p=0,0038), wyższą długością 

pojedynczego ogniska raka (p=0,0076), wyższą sumą długości raka w bioptatach (p=0,0006) i sumą 

wyliczonych objętości ognisk raka (p=0,0029) oraz wyższym maksymalnym stosunkiem długości raka 

do długości zajętego bioptatu (p=0,0038). Ekspresja ERG występowała rzadziej u pacjentów 

wykazujących naciekanie w marginesie pęcherza moczowego (p=0,047) i częściej u pacjentów 

z naciekaniem okołonerwowym (p=0,011). U pacjentów wykazujących ekspresję ERG, utrata ekspresji 

PTEN była związana z częstszym występowaniem stopnia pT3 zaawansowania miejscowego (p=0,014). 

Nie stwierdzono przypadków z jednoczesną ekspresją ERG i SPINK1 (p=0,005). W skonstruowanych 



modelach regresji logistycznej stopień zaawansowania miejscowego raka stercza był przewidywany 

z dostateczną dyskryminacją (AUC=0,77) za pomocą modelu opartego o maksymalną objętość ogniska 

raka (OR=1,002; 95%CI=1,001-1,003; p=0,0058) i stężenia PSA (OR=1,21; 95%CI=1,1-1,34, 

p=0,0001). Obecność naciekania pozasterczowego była przewidywana z dostateczną dyskryminacją 

(AUC=0,77) za pomocą modelu opartego o stężenie PSA (OR=1,12;  

95%CI=1,04-1,2; p=0,0013) i wyliczonej sumy objętości ognisk raka (OR=1,001;  

95%CI=1,0004-1,0018, p=0,0022). Obecność naciekania okołonerwowego było przewidywane z dobrą 

dyskryminacją (AUC=0,87) za pomocą modelu opartego o wiek (OR=1,12,  

95%CI=1,02-1,23; p=0,02), brak ekspresji PTEN (OR=4,56, 95%CI=1,1-18,87; p=0,037),  

sumę Gleasona>7 (OR=6,5; 95%CI=2,01-21,02; p=0,0018), ekspresję ERG (OR=6,75;  

95%CI=2,06-22,1; p=0,0016) i maksymalny stosunek długości ogniska raka do długości bioptatu 

(OR:46,87; 95%CI=5,57-394,27, p=0,0004). Naciekanie pozasterczowe było przewidywane z dobrą 

dyskryminacją przy uwzględnieniu lokalizacji pobranych bioptatów (dla płata prawego AUC=0,83; dla 

płata lewego AUC=0,85). 

Wnioski: Parametry morfometryczne ocenione w preparatach z biopsji gruboigłowej stercza 

w połączeniu ze stężeniem PSA w surowicy krwi pozwalają na wiarygodne przewidzenie stopnia 

zaawansowania raka stercza. Przewidywanie naciekania pozasterczowego na podstawie danych 

klinicznych i parametrów morfometrycznych cechuje się wyższą dokładności ą przy uwzględnieniu 

lokalizacji pobranych bioptatów. Obecność ekspresji ERG wraz z utratą ekspresji PTEN w materiale 

z biopsji gruboigłowej występuje częściej u pacjentów w wyższym stopniu zaawansowania 

miejscowego raka. Łączna ocena parametrów morfometrycznych, ekspresji ERG i PTEN pozwala 

z większą dokładnością przewidywać możliwość naciekania okołonerwowego raka stercza.  Ekspresja 

ERG w rakach wykazujących naciekanie w marginesie pęcherza moczowego jest rzadka i wskazuje na 

ich odmienny mechanizm molekularnej patogenezy. Na podstawie danych klinicznych, parametrów 

morfometrycznych oraz ekspresji immunohistochemicznej ERG, PTEN i SPINK1 nie można ocenić 

ryzyka niedoszacowania stopnia zróżnicowania histologicznego raka stercza w materiale z biopsji 

gruboigłowej stercza. Ekspresja ERG i SPINK1 są zdarzeniami niezależnymi. Ze względu na rzadkie 

występowanie ekspresji SPINK1 nie można ocenić przydatności tego parametru do przewidywania 

stopnia zaawansowania raka stercza. 

 


