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Walka z rakiem żołądka toczy się od dawna i prowadzona jest 

przez wielu wybitnych przedstawicieli z różnych specjalności 

lekarskich. Na szczególne podkreślenie zasługuje więc fakt, że w 

1881 r.  Prof. J. Mikulicz – Radecki jako pierwszy na świecie 

rozpoznał raka żołądka przy użyciu świetlnego gastroskopu. Także 

w tym roku,  pionierską operację wycięcia części 

przyodźwiernikowej żołądka z powodu raka wykonał  wybitny 

Polski chirurg L. Rydygier.  

Dane epidemiologiczne dotyczące Polski oraz statystyki światowe 

wskazują, że w ostatnim dziesięcioleciu obserwuje się zmniejszenie 

liczby zachorowań na raka  żołądka, to jednak choroba ta nadal 

stwarza  duże trudności zarówno w zakresie wczesnego 

rozpoznania, jak i skutecznego leczenia. 

W piśmiennictwie specjalistycznym podkreśla się, że 

transformacja nowotworowa jest procesem złożonym 



wieloczynnikowym i wieloetapowym. Wśród wielu różnorodnych 

czynników mających wpływ na ontogenezę bardzo ważną rolę 

przypisuję się przewlekłym procesom zapalnym, w tym 

przewlekłym zakażeniom spowodowanym wirusami onkogennymi. 

Wirusy te w swoim genomie zawierają onkogeny, które mogą 

hamować apoptozę i w efekcie doprowadzać do niekontrolowanego 

podziału komórek. 

Wirus Epstein – Barr jest jednym z pierwszych wirusów o 

udowodnionym wpływie na proces onkogenezy i  w 1997 r. przez 

WHO został zakwalifikowany do I grupy karcinogenów. 

W wielu pracach, w tym także z ośrodka Lubelskiego ( prace Pani 

Prof. Polz-Dacewicz i wsp.) wykazano, że zakażenie wirusem 

Epstein – Barr związane jest z rozwojem różnych nowotworów,  w 

tym raka żołądka. 

W 1990 R. Fearon i Vogelstein opublikowali wyniki swoich  

wieloletnich badań dotyczących wydarzeń molekularnych w 

początkowej fazie rozwoju procesu nowotworowego. 

 W oparciu o ich hipotezę w licznych ośrodkach klinicznych i 

pracowniach doświadczalnych na całym świecie prowadzone są  

badania w celu określenia markerów i wczesnych wskaźników 

zmian nowotworowych.  

W ten  niezwykle ważny element dla rokowania i przebiegu raka 

wpisują się  badania doktoranta. Głównym celem pracy lek. med. 

D. Pachni była ocena poziomu przeciwciał przeciw wirusowi 

Epstein-Barr oraz określenie poziomu  cytokininy   IL – 10 i TGF – 

B w surowicy krwi pacjentów z rakiem żołądka  w porównaniu z 

grupą kontrolną. Powyższy cel był realizowany przez  określenie i 

analizę 8 czynników pośrednich.   

Przedstawiona mi do oceniany praca liczy 91 stron, składa się z 8 

rozdziałów, zawiera 19 tabel, 38 rycin oraz 2 czarno – białe 

fotografie. Układ i tematyka poszczególnych rozdziałów są typowe 

dla prac doświadczalno – klinicznych. 



Grupę badaną stanowiło 40 chorych leczonych operacyjnie z 

powodu raka żołądka w latach 2009 – 2015 w oddziałach 

chirurgicznych.  Natomiast grupa kontrolna liczyła 30 chorych 

poddanych leczeniu chirurgicznemu z innych powodów niż rak 

żołądka. 

W grupie chorych z rozpoznaniem raka żołądka u 22 pacjentów 

(65%)  nowotwór zlokalizowany był w części odźwiernikowej 

żołądka, u 22,5% w trzonie, a u 12,5% w części wpustowej.  

U 62,5% chorych w badanej grupie histopatologicznie 

rozpoznano  G2 zróżnicowania nowotworu. W podobnym odsetku 

przypadków występowała także cechę I2, Natomiast brak 

przerzutów w węzłach  chłonnych (cecha N0) stwierdzono u 42,5%  

chorych. 

Na podstawie analizy oznaczanych w obu badanych grupach 

chorych parametrów serologicznych oceniających poziom 

swoistych przeciwciał przeciwko antygenowi apsydowemu wirusa 

Epstein- Barr (EBVCA) oraz antygenowi jądrowemu (EBNA), 

doktorant stwierdza, że zarówno poziom EBVCA jak i EBNA był 

statystycznie istotnie wyższy w badanej grupie chorych leczonych z 

powodu raka żołądka niż w grupie kontrolnej. 

Na podstawie oceny testu wykrywającego przeciwciała 

skierowane przeciwko rozpuszczalnej komponencie wczesnego 

antygenu wirusa Epstein – Barr, doktorant podaje, że stwierdzono 

go u  75%  pacjentów leczonych z powodu raka żołądka, w tym w 

50% miano było b. wysokie. Natomiast z 30 chorych  grupy 

kontrolnej, przeciwciała te o stosunkowo niskim mianie,  

występowały jedynie w 5 przypadkach (17% badanych). 

Analiza wykonanych badań oceniających stężenie cytokinin, 

pozwoliła doktorantowi przedstawić stwierdzenie, że zarówno 

poziom IL – 10 , jak i TGFB w surowicy krwi był statystycznie 

istotnie wyższy, u chorych z rakiem żołądka niż w grupie 

kontrolnej.  

Dokonana przez goktoranta ocena zależności między badanymi 



parametrami immunologicznymi i serologicznymi, upoważniła Go 

do stwierdzenia, że u pacjentów u których występował wysoki 

poziom przeciwciał anty- EBNA, występował  także wysoki poziom 

IL-10. Natomiast między pozostałymi badanymi parametrami 

statystycznie istotne zależności nie występowały. 

W rozprawie doktorskiej autor prezentuje również wyniki  

interesujących badań oceniających obecność w tkance 

nowotworowej t.z. dzikiego typu wirusa Epstein – Barr oraz typu z 

delecją LPM-1.  Z 15 badanych próbek świeżo mrożonej tkanki 

raka żołądka, w 10 przypadkach (67%) występował dziki typ EBV , 

w pozostałych z delecją LMP-1.  

Przeprowadzona analiza zależności między typem wirusa a 

cechami G, TNM oraz lokalizacją zmiany nowotworowej w żołądku 

istotnych statystycznie różnic nie wykazała. Natomiast poziom 

przeciwciał anty-EA w surowicy krwi chorych z zakażeniem typem 

dzikim wirusa EB był znamiennie statystycznie wyższy i 

występował we wszystkich 10 badanych przypadkach niż w grupie 

chorych z stwierdzonym zakażeniem wirusem z delecją LMP-1. 

Analiza porównawcza średniego poziomu badanych parametrów 

serologicznych i immunologicznych w zależności od typu wirusa 

stwierdzonego w tkance nowotworowej żołądka, istotnych 

statystycznie różnic nie wykazała. Jedynie poziom TGFB w 

surowicy krwi w grupie chorych zakażonych typem dzikim EBV 

był znacznie wyższy niż u chorych z stwierdzonym  zakażeniem 

wirusem z delecją LMP-1. 

Ustosunkowując się do powyższych stwierdzeń doktoranta 

opartych na wynikach badań 15 chorych, uważam, że wnioski z tej 

części pracy mogą być miarodajne po przeprowadzeniu badań na 

znacznie większej liczebnie grupie chorych. 

W dyskusji lek. med. Dariusz Pachnia odniósł się do istotnych 

danych zawartych w 116 pozycjach piśmiennictwa dotyczącego 

tematu rozprawy doktorskiej, prawidłowo i poprawnie 

interpretował własne wyniki badań z wnioskami wynikającymi z 

prac innych autorów. 



W trakcie czytania rozprawy doktorskiej zauważone błędy 

maszynowe, uchybienia stylistyczne oraz nieścisłości w tabelach i 

rycinach zaznaczyłem w przesłanym mi do oceny  egzemplarzu i 

sądzę, że usterki te zostaną usunięte przed oddaniem pracy do 

druku. 

Reasumując, recenzowaną pracę p.t. Rola wirusa Epsteina- Barr 

w raku żołądka, wybrane parametry serologiczne i 

immunologiczne, uważam za dobrą o dużym teoretycznym i 

praktycznym znaczeniu. Sądzę także , że szczególną wartością 

rozprawy są wnioski uzupełniające i poszerzające dotychczasową 

wiedzę dotyczącą problemów diagnostyki i leczenia choroby 

nowotworowej. Praca spełnia wszystkie wymogi stawiane 

rozprawom doktorskim, dlatego wnoszę do Wysokiej Rady 

Wydziału Lekarskiego UM w Lublinie o dopuszczenie lek. med. 

Dariusza Pachnię do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 



 

 

 

 

 


