
1. Streszczenie w języku polskim 

Spośród wszystkich zdiagnozowanych nowotworów złośliwych na świecie, rak płuca 

jest drugim co do częstości występowania po raku piersi i jest główną przyczyną zgonów z 

powodu chorób nowotworowych. Dotychczas zidentyfikowano wiele przyczyn 

środowiskowych rozwoju raka płuca. Najważniejszym czynnikiem ryzyka jest palenie 

papierosów. Zapadalność na tę chorobę proporcjonalnie wzrasta w zależności od długości i 

intensywności palenia. Wieloletnia ekspozycja na karcynogeny dymu tytoniowego prowadzi 

do transformacji nowotworowej i powstania wielu nieprawidłowości genetycznych. Istotną rolę 

w patogenezie raka płuca odgrywają czynniki genetyczne, a mianowicie polimorfizmy genów 

odpowiedzialnych za unieczynnienie substancji szkodliwych zawartych w dymie 

papierosowym oraz powstawanie mutacji protoonkogenów i genów supresorowych. W 

patogenezie raka płuca istotną rolę odgrywają tzw. mutacje kierujące, które kierują losem 

komórki i prowadzą do jej uniezależnienia od sygnałów zewnątrzkomórkowych wprowadzając 

ją na drogę nowotworzenia.  

W początkowej fazie rak płuca jest chorobą podstępną, przebiegającą zwykle bez 

uchwytnych objawów klinicznych, co uniemożliwia wykrycie wczesnych stadiów 

zaawansowania nowotworu. Zazwyczaj nowotwór wykrywany jest w zaawansowanym 

stadium, kiedy nie można przeprowadzić radykalnego leczenia chirurgicznego. Dostępnych jest 

wiele metod diagnostycznych raka płuca, a podstawę stanowią wciąż badania obrazowe, w tym 

przede wszystkim tomografia komputerowa. Natomiast podstawą rozpoznania NDRP jest 

badanie patomorfologiczne materiału pobranego w trakcie diagnostyki inwazyjnej, najczęściej 

podczas bronchoskopii. Rozpoznanie patomorfologiczne raka płuca decyduje o wyborze 

rodzaju diagnostyki czynników predykcyjnych (głównie mutacje genu EGFR, rearanżacje 

genów ALK i ROS1 oraz ekspresja PD-L1) oraz metod leczenia. 

Przyszłością leczenia NDRP są terapie ukierunkowane molekularnie planowane w 

oparciu o profil genowy oraz immunoterapia, a także być może skojarzenie tych dwóch metod 

leczenia. Terapie ukierunkowane molekularnie skierowane są bezpośrednio przeciwko 

komórkom nowotworowym z określoną mutacją albo rearanżacją genową. Wpływają one na 

wydłużenie życia chorych, poprawę skuteczności leczenia przy jednoczesnej minimalizacji 

działań niepożądanych. Innowacyjnymi lekami stosowanymi w leczeniu raka płuca są także 

immunoterapeutyki. W precyzyjnej ocenie czynników predykcyjnych odpowiedzi na leczenie 

u chorych na NDRP zastosowanie znalazły metody biologii molekularnej. Szczegółowe 

badanie nieprawidłowości genetycznych w wielu genach stało się możliwe w rutynowej 



diagnostyce chorych na NDRP dzięki wprowadzeniu technologii sekwencjonowania nowej 

generacji (NGS). 

Celem niniejszej pracy doktorskiej było profilowanie zmian genetycznych na poziomie 

DNA, mRNA i białka w komórkach nowotworowych u chorych na niedrobnokomórkowego 

raka, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń molekularnych genu MET i ich wartości 

predykcyjnej. Realizację powyższych założeń osiągnięto poprzez badanie genu MET za 

pomocą różnych technik molekularnych. Liczbę kopii genu MET oceniono technikami 

fluorescencyjne hybrydyzacji in situ (FISH) i ilościowym PCR (qPCR), natomiast do badania 

ekspresji mRNA i obecności mutacji miejsca splicingowego w rejonie eksonu 14 genu MET 

wykorzystano metodę odwrotnej transkrypcji i ilościowy PCR (RT-qPCR). U wybranych 

chorych oceniono profil molekularny techniką NGS. Ponadto oceniono nieprawidłowości 

genetyczne w następujących genach: EGFR (technika real-time PCR), ALK (techniki IHC, 

FISH, RT-qPCR), ROS1 (techniki FISH, RT-qPCR), RET (qRT-PCR), a także ekspresję PD-

L1 na komórkach nowotworowych (metoda IHC). Określono przydatność 

techniki RT - qPCR w diagnostyce rearanżacji genów ALK, ROS1, RET oraz mutacji w genie 

MET. Dokonano korelacji profilu molekularnego stwierdzonego u chorych na NDRP 

z  czynnikami kliniczno-demograficznymi, a także oceniono skuteczność leczenia 

immunoterapią w 1. linii u chorej na zaawansowanego niepłaskonabłonkowego NDRP z 

mutacją miejsca splicingowego w eksonie 14 w genie MET. Powyższe badania uzupełniono 

pracą poglądową, dotyczącą znaczenia różnych nieprawidłowości genu MET w onkogenezie, 

możliwości badania mutacji i amplifikacji genu MET oraz metod terapii, które znalazły 

zastosowanie u chorych na NDRP z nieprawidłowościami tego genu (inhibitory kinazy 

tyrozynowej MET). 

Wyniki niniejszych badań pozwoliły na stwierdzenie, że leczenie kryzotynibem 

w porównaniu do chemioterapii u chorych na zaawansowanego NDRP z obecnymi 

rearanżacjami genów ALK lub ROS1, wydłuża przeżycie całkowite. Ponadto, ryzyko zgonu jest 

mniejsze u chorych na zaawansowanego NDRP leczonych terapiami ukierunkowanymi 

molekularnie lub immunoterapią, w porównaniu do chorych, u których wykryto korzystne 

czynniki predykcyjne, ale z różnych przyczyn nie zastosowano spersonalizowanego leczenia. 

Ponadto stwierdzono, że pembrolizumab może być skuteczny w leczeniu chorych na 

zaawansowanego NDRP z potwierdzoną mutacją splicingową w eksonie 14 genu MET, 

zwłaszcza w przypadku towarzyszącej wysokiej ekspresji PD-L1 na komórkach 

nowotworowych. Opis przypadku udowadnia, że efekty immunoterapii u chorej na raka 

gruczołowego z mutacją genu MET mogą być długofalowe, a korzyści mogą się utrzymywać 



po przerwaniu terapii, bez względu na powód zakończenia leczenia. Potwierdzono także, że 

amplifikacja genu MET oraz mutacja miejsca splicinowego w rejonie eksonu 14 genu MET 

występuje rzadko u chorych na gruczołowego raka płuca. Nie wykryto tych nieprawidłowości 

genetycznych technikami FISH i NGS. Stwierdzono natomiast, że istnieje dodatnia korelacja 

między ekspresją mRNA dla genu MET w metodzie RT-qPCR, a liczbą kopii genu MET 

określoną metodą qPCR. 

Analiza profilu molekularnego i danych klinicznych chorych na NDRP może zostać 

praktycznie wykorzystana podczas kwalifikacji do właściwej spersonalizowanej terapii 

ukierunkowanej molekularnie lub immunoterapii. Poznanie profilu molekularnego komórek 

nowotworowych daje szansę na dalszą optymalizację leczenia i jego kosztów poprzez 

wyodrębnienie chorych mogących odnieść rzeczywiste korzyści z zastosowania leku 

ukierunkowanego molekularnie lub immunoterapii. 



2. Streszczenie w języku angielskim 

Among all malignancies diagnosed worldwide, lung cancer is the second most common 

neoplastic disease after breast cancer and the leading cause of cancer-related deaths. Many 

environmental factors contributing to the development of lung cancer have been identified to 

date with tobacco smoking as the most important risk factor. The incidence of this disease 

increases proportionally with the duration and intensity of smoking. Multiyear exposure to 

tobacco smoke carcinogens leads to neoplastic transformations and the formation of multiple 

genetic abnormalities. An important role in the pathogenesis of lung cancer is played by genetic 

factors, i.e. the polymorphisms of the genes responsible for the inactivation of harmful 

substances contained in cigarette smoke and the formation of mutations in proto-oncogenes and 

suppressor genes. Additionally, the so-called driver mutations are the significant factor in the 

pathogenesis of lung cancer, which control the cell fate and lead to the independence of cells 

from extracellular signals, thereby initiating the tumorigenesis process.  

In the initial stage, lung cancer is an insidious disease, usually producing no visible clinical 

symptoms, which jeopardizes the detection of the early stages of cancer development. Usually, 

cancer is detected at an advanced stage, when radical surgical treatment can no longer be 

applied. There are many diagnostic methods for the detection of lung cancer, with imaging 

techniques (mainly computed tomography) as the basic method. However, the 

pathomorphological examination of the material collected during invasive diagnostics, most 

often during bronchoscopy, is the basis for the diagnosis of NSCLC. The pathomorphological 

diagnosis of lung cancer determines the choice of the diagnostics of predictors (mainly EGFR 

gene mutations, ALK and ROS1 gene rearrangements, and PD-L1 expression) and treatment 

approaches. 

The future of NSCLC treatment lies in the targeted molecular therapies based on the gene 

profile and immunotherapy, or possibly a combination of these two treatment methods. The 

targeted molecular therapies are focused directly on cancer cells with a specific mutation, or 

gene rearrangement. They prolong the life of patients and improve the effectiveness of 

treatment while minimizing side effects. Immunotherapeutics are the innovative drugs also used 

in the treatment of lung cancer. Molecular biology methods are used for the precise assessment 

of the predictors of the response to treatment in NSCLC patients. The detailed examinations of 

genetic abnormalities in many genes has become possible in the routine diagnosis of NSCLC 

patients with the introduction of the next-generation sequencing (NGS) technology. 



The aim of this dissertation was to conduct the profiling of genetic changes in DNA, mRNA, 

and protein levels in neoplastic cells in the patients with non-small cell lung carcinoma, with a 

particular emphasis on the molecular disorders of the MET gene and their predictive value. The 

objective of the study was achieved through the analyses of the MET gene with the use of 

various molecular techniques. The MET gene copy number was assessed using the fluorescence 

in situ hybridization (FISH) and quantitative PCR (qPCR) techniques, while reverse 

transcription and quantitative PCR (RT-qPCR) were employed to study the mRNA expression 

and the presence of splice-site mutations in the MET exon 14 region. In selected patients, the 

molecular profile was assessed with the NGS technique. Additionally, genetic abnormalities 

were assessed in the following genes: EGFR (real-time PCR technique), ALK (IHC, FISH, and 

RT-qPCR techniques), ROS1 (FISH and RT-qPCR techniques), RET (qRT-PCR), as well as 

PD-L1 expression on neoplastic cells (IHC method). The suitability of the RT-qPCR technique 

in the diagnosis of ALK, ROS1, and RET gene rearrangements and MET gene mutations was 

determined. The molecular profile detected in the NSCLC patients was correlated with clinical 

and demographic factors, and the effectiveness of first-line immunotherapy in a patient with 

advanced non-squamous NSCLC with a splicing site mutation in the MET exon 14 region was 

assessed. These studies were supplemented with a review work on the importance of various 

MET gene abnormalities in oncogenesis, the possibility of the analysis of mutations and 

amplification of the MET gene, and the treatment methods used in NSCLC patients with the 

abnormalities of this gene (MET tyrosine kinase inhibitors). 

The results of the research allowed for a conclusion that, as compared to chemotherapy, the 

treatment with crizotinib prolongs the overall survival in the patients with an advanced NSCLC 

accompanied by ALK or ROS1 gene rearrangements. Additionally, the risk of death is lower in 

the patients with advanced NSCLC treated with targeted molecular therapies, 

or immunotherapy compared to the patients with favourable predictors who did not receive 

personalized treatment for various reasons. It was also found that pembrolizumab may be 

effective in the treatment of advanced NSCLC patients with a confirmed splicing mutation in 

the MET exon 14 region, especially in the case of a concurrent high PD-L1 expression on 

neoplastic cells. The case report of the research proves the long-term effects of immunotherapy 

in an adenocarcinoma patient with a MET gene mutation and the persistence of beneficial 

outcomes after the discontinuation of the treatment, regardless of the reason for the therapy 

cessation. It has also been confirmed that the amplification of the MET gene and the splice-site 

mutation in the MET exon 14 region occur rarely in lung adenocarcinoma patients. The research 

did not detect these genetic abnormalities using the FISH and NGS techniques. However, there 



was a positive correlation between the MET gene mRNA expression analysed with the RT-

qPCR method and the MET gene copy number determined with the qPCR method. 

The analysis of the molecular profile and clinical data of NSCLC patients can be used in 

practice for the qualification to appropriately personalized targeted molecular therapy, 

or immunotherapy. The knowledge of the molecular profile of neoplastic cells offers 

an opportunity to optimize treatment and its costs by selecting patients that can actually benefit 

from the application of targeted molecular drugs, or immunotherapy. 

 


