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STRESZCZENIE 

Rak gruczołu krokowego stanowi wciąż aktualny problem medyczny i społeczny. Obecnie 

jest to czwarty najczęściej diagnozowany nowotwór na świecie, a drugi wśród mężczyzn. 

W Polsce rak stercza zajmuje pierwsze miejsce pod względem zapadalności i drugie pod 

względem umieralności, a liczba nowych przypadków stale rośnie. Wieloletnie badania 

pokazały, że uwarunkowania genetyczne stanowią jeden z głównych czynników 

predysponujących do raka stercza. Względne ryzyko rozwoju nowotworu oparte na obciążeniu 

wywiadem rodzinnym zależy od liczby krewnych dotkniętych chorobą i stopnia 

pokrewieństwa. Wciąż poszukuje się nowych markerów molekularnych raka stercza o wysokiej 

wartości prognostycznej i predykcyjnej, które mogą znaleźć zastosowanie w praktyce 

klinicznej. 

Przedmiotem niniejszej dysertacji była ocena statusu mutacyjnego siedmiu wybranych 

genów predyspozycji do raka stercza i ocena względnego ryzyka rozwoju choroby w oparciu 

o częstość występowania poszczególnych mutacji w grupie pacjentów z rakiem stercza i grupie 

kontrolnej. W tym celu opracowano panel diagnostyczny obejmujący analizę 36 różnego typu 

zmian konstytucyjnych w obrębie genów: CYP1B1, CHEK2, BRCA1, BRCA2, HOXB13, NBS1 

oraz NOD2. Produkty białkowe tych genów są zaangażowane w regulację cyklu komórkowego, 

wykrywanie i naprawę uszkodzeń DNA, metabolizm hormonów steroidowych 

i ksenobiotyków, regulację ekspresji genów oraz odpowiedzi zapalnej. Ich rola w transformacji 

nowotworowej jest przedmiotem prowadzonych od wielu lat badań. 

Łącznie przebadano 96 mężczyzn ze zdiagnozowanym rakiem gruczołu krokowego 

w średnim wieku ok. 68 lat oraz 45 zdrowych onkologicznie mężczyzn w średnim wieku ok. 

62 lat z ujemnym wywiadem rodzinnym w kierunku chorób nowotworowych. DNA izolowano 

z pełnej krwi żylnej metodą kolumnową i poddano ocenie ilościowo-jakościowej. W badaniach 

zastosowano zarówno pośrednie, jak i bezpośrednie metody wykrywania mutacji, w tym 

amplifikację allel-specyficzną (AS-PCR), analizę polimorfizmów długości fragmentów 

restrykcyjnych (PCR-RFLP), PCR multipleks oraz analizę krzywej topnienia wysokiej 

rozdzielczości (HRM). Genotypowanie zmian wielopunktowych przeprowadzono poprzez 

bezpośrednie sekwencjonowanie DNA metodą Sangera. Oszacowano częstość występowania 

poszczególnych zmian DNA w obu grupach pacjentów, odsetek nosicieli, oraz względne 

ryzyko rozwoju raka stercza wyrażone ilorazem szans (OR). Analizę statystyczną 

przeprowadzono przy użyciu dokładnego testu Fishera, testu U Manna-Whitney’a oraz testu 

chi-kwadrat Pearsona. 
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Wykazano, że badane zmiany DNA występują rzadko, lecz znamiennie częściej w grupie 

chorych na raka stercza (p = 0,02). Wyjątek stanowiły dwa polimorfizmy pojedynczego 

nukleotydu (SNP) CYP1B1 p.A119S (rs1056827) oraz BRCA2 p.N372H (rs144848), które 

stanowiły najczęściej wykrywane zmiany w obu grupach pacjentów. W grupie badanej 

zidentyfikowano więcej wariantów niepatogennych (122 vs 53; p = 0,036) oraz patogennych (5 

vs 1; p = 0,170). Ponadto wśród chorych zidentyfikowano więcej alleli z mutacją (15 vs 6) 

w obrębie wszystkich badanych genów w porównaniu z grupą kontrolną (7 vs 5). Łączny 

odsetek zmian typu SNP wyniósł 79,5% w grupie badanej (n = 101/127) i 72,2% (n = 39/54) 

w grupie kontrolnej. Spośród dwóch zidentyfikowanych polimorfizmów tylko wariant CYP1B1 

p.A119S istotnie częściej występował w grupie badanej (p = 0,026) i wiązał się z wyższym 

ryzykiem zachorowania, zarówno w przypadku mutacji homo- jak i heterozygotycznej (OR = 

3,7 vs 2,1). Średnie ryzyko względne raka stercza dla nosicieli p.A119S oszacowano na 2,4 

(95%CI = 1,14 – 4,83). Polimorfizm p.N372H genu BRCA2 stwierdzono u 37,5% pacjentów z 

rakiem stercza i 40% pacjentów kontrolnych (p = 0,853). Nie wykazano asocjacji tego 

polimorfizmu z ryzykiem rozwoju nowotworu (OR = 0,9; 95%CI = 0,51 – 2,24). Inne zmiany 

występowały zdecydowanie rzadziej, a odsetek nosicieli poszczególnych mutacji wahał się od 

8,9 do 1,04% i w kilku przypadkach (CHEK2 p.I157T, NOD2 p.L1007fs, BRCA2 p.T1915M) 

okazał się wyższy w grupie pacjentów kontrolnych. 

Łącznie wykryto pięć mutacji patogennych: CHEK2 c.444+1G>A (rs121908698) 

i del5395, BRCA1 c.5266dupC (rs397507247), BRCA2 c.1103C>A (rs80358407) oraz NBS1 

c.657del5 (rs587776650) wśród 5 pacjentów z grupy badanej (5,2%) i jedną mutację BRCA1 

c.5266dupC w grupie kontrolnej (2,2%). Częstość występowania poszczególnych mutacji 

patogennych w grupie badanej wynosiła 1,04% (n = 1/96). Niewielka liczba zmian patogennych 

uniemożliwiła statystyczną ocenę ryzyka względnego rozwoju raka stercza wśród nosicieli. 

Stwierdzono, że pozytywny wywiad rodzinny w kierunku raka stercza wiąże się 

z zachorowaniem w młodszym wieku. Nie wykazano jednak związku między genotypem 

pacjenta a parametrami klinicznymi choroby. Uzyskane wyniki nie pozwalają na pełną ocenę 

wartości diagnostycznej analizowanego panelu zmian DNA i konieczne są dalsze badania 

w tym zakresie. 
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ABSTRACT 

 Prostate cancer is still an ongoing medical and social problem. Currently it is the fourth 

most frequently diagnosed cancer in the world and the second in men. In Poland prostate cancer 

is the first most common cancer in terms of incidence and the second in terms of mortality, and 

the number of new cases is constantly growing. Long term research has shown that genetic 

conditions are one of the main factors predisposing to prostate cancer. The relative risk of 

cancer development based on family history depends on the number of affected relatives and 

the degree of kinship. New molecular markers of prostate cancer with high prognostic and 

predictive value that can be applied in clinical practice are still being searched for. 

 The subject of this dissertation was to evaluate the mutational status of seven selected 

prostate cancer predisposition genes and to assess the relative risk of cancer based on the 

frequency of mutation in a group of patients with prostate cancer and a control group. For this 

purpose, a diagnostic panel was developed which included the analysis of 36 different types of 

constitutional changes within the genes: CYP1B1, CHEK2, BRCA1, BRCA2, HOXB13, NBS1, 

and NOD2. The protein products of these genes are involved in cell cycle regulation, DNA 

damage detection and repair, metabolism of xenobiotics and steroid hormones, regulation of 

gene expression and inflammatory response. Their role in cancer transformation has been the 

subject of ongoing research for many years. 

 A total of 96 men diagnosed with prostate cancer in the mean age of 68 and 45 

oncologically healthy men with a mean age of 62 with a negative family history of cancer were 

studied. Both indirect and direct methods of mutation detection were used in this study, 

including allele-specific amplification (AS-PCR), restriction fragment length polymorphisms 

(PCR-RFLP), multiplex PCR, and high-resolution melting curve (HRM) analysis. Genotyping 

of larger gene fragments was performed by direct DNA sequencing using the Sanger method. 

The frequency of individual DNA lesions in both groups of patients, the percentage of carriers, 

and the relative risk of developing prostate cancer expressed by the odds ratio (OR) were 

estimated. Statistical analysis was performed using Fisher’s exact test, Mann-Whitney U test 

and Pearson’s chi-squared test. 

 It was shown that the examined DNA alterations occur rarely but significantly more 

frequently in the group of patients with prostate cancer (p = 0,02). The exceptions were two 

single nucleotide polymorphisms (SNPs) CYP1B1 p.A119S (rs1056827) and BRCA2 p.N372H 

(rs144848), which were the most frequent alterations in both groups of patients. More non-

pathogenic (122 vs 53; p = 0,036) and pathogenic (5 vs 1; p = 0,170) variants were identified in 
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the study group. Moreover, more alleles with mutation (15 vs 6) were identified in all examined 

genes in comparison to the control group (7 vs 5). The total percentage of SNP alterations was 

79,5% in the study group (n = 101/127) and 72,2% (n = 39/54) in the control group. Of the two 

polymorphisms identified, only the CYP1B1 p.A119S variant was significantly more frequent 

in the study group (p = 0,026) and was associated with a higher risk of cancer, both for 

homozygous and heterozygous mutations (OR = 3,7 vs 2,1). The mean relative risk of prostate 

cancer for p.A119S carriers was estimated at 2,4 (95% CI = 1,14 – 4,83). The p.N372H 

polymorphism of the BRCA2 gene was found in 37,5% of prostate cancer patients and 40% of 

control patients (p = 0,853). There was no association of this polymorphism with the risk of 

cancer development (OR = 0,9; 95%CI = 0,51 – 2,24). 

 A total of five pathogenic mutations were detected: CHEK2 c.444+1G>A 

(rs121908698) and del5395, BRCA1 c.5266dupC (rs397507247), BRCA2 c.1103C>A 

(rs80358407), and NBS1 c.657del5 (rs587776650) among 5 patients in the study group (5,2%) 

and one BRCA1 mutation c.5266dupC in the control group (2,2%). The frequency of individual 

pathogenic mutations in the study group was 1,04% (n = 1/96). The non-significant number of 

pathogenic lesions prevented statistical evaluation of the relative risk of developing prostate 

cancer among carriers. A positive family history of prostate cancer was found to be associated 

with earlier onset of disease. However, no relationship has been demonstrated between the 

patient's genotype and clinical parameters of the disease. The results do not allow a full 

assessment of the diagnostic value of the analyzed panel of DNA alterations and further studies 

in this field are necessary. 
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