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Nowotwory złośliwe w strukturze umieralności ludności Polski według przyczyn znajdują się na 

drugim miejscu. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów w roku 2013 zarejestrowano   

ponad 156 500 nowych zachorowań oraz 94 000 zgonów.  W 2013 roku dał się zauważyć wyraźny 

wzrost liczby zachorowań o około 4 tys. nowych przypadków.   Nowotwory złośliwe są poważnym 

problemem klinicznym i epidemiologicznym nie tylko w starszych grupach wiekowych ale są także 

przyczyną przedwczesnej umieralności, tzn. przed ukończeniem 65 roku życia.  

W Polsce nowotwory złośliwe żołądka do początku lat 70. były najczęstszym nowotworem u 

mężczyzn w Polsce. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zachorowalność na raka żołądka spadła 

prawie 3-krotnie.  Obecnie jest on czwartą w grupie nowotworów przyczyną zgonu mężczyzn i 



stanowi u mężczyzn około 5%, zaś u kobiet 3% zachorowań. W 2010 roku zarejestrowano 3400 

przypadków raka żołądka w grupie mężczyzn i 1900 wśród kobiet.  

Czynniki ryzyka rozwoju nowotworu to w głównej mierze czynniki środowiska zewnętrznego, 

zarówno modyfikowalne jak i niemodyfikowalne. Do czynników niemodyfikowalnych a więc 

niezależnych od człowieka należą wiek, płeć, rasa, przynależność etniczna. Natomiast te, na które 

człowiek ma wpływ to aktywność fizyczna (styl życia), dieta, nadużywanie alkoholu oraz palenie 

papierosów. 

W 1990 r Burke i wsp. opisali po raz pierwszy związek między zakażeniem EBV a rakiem żołądka. W 

1976r Harald zur Hausen opisał  związek między zakażeniem EBV a nowotworzeniem  a  w 2004 r 

podkreślił znaczenie zakażenia  EBV w raku żołądka.  

Według Cancer Atlas Research Network z 2014 r rak żołądka został podzielony na 4 typy molekularne, 

tj. rak żołądka EBV pozytywny (gastric cancer positive for EBV), niestabilny – mutacje (microsatelite 

instability), genetycznie stabilny (genomically stable) i chromosomalnie niestabilny ( chromosomal 

instability).  

Rak żołądka związany z zakażeniem EBV (EBVaGC) jest to monoklonalna proliferacja komórek 

nowotworowych latentnie zakażonych wirusem Epstein-Barr. Częstość zakażenia EBV w raku żołądka 

na świecie waha się od 2-20%, średnio ok. 10%. 

Jednym z mechanizmów onkogenezy jest interakcja między wysoce konserwatywnymi fragmentami 

genomu różnych patogenów, w tym wirusów a Toll-like receptorami. Wiele danych wskazuje na rolę 

TLRs w rozwoju procesu zapalnego i wzrostu nowotworu. TLRs odgrywają rolę we wrodzonoej 

odporności i biorą udział w odpowiedzi na zakażenie. Wykazano rolę TLR9 we wrodzonej odporności 

na zakażenie ludzkimi wirusami DNA, jak np. HSV i EBV. Wykazano także zahamowanie ekspresji TLR9 

przez wirusa EBV, a zwłaszcza jego główną onkoproteinę LMP-1.  

ZAŁOŻENIA I CEL PRACY 

W związku z powyższym postanowiono przeanalizować poziom TLR9 w surowicy i tkance 

nowotworowej pacjentów z EBVaGC.  

 Głównym celem badań była zatem ocena poziomu TLR 9 w tkance nowotworowej            i 

surowicy pacjentów z rakiem żołądka EBV pozytywnych w porównaniu z grupą kontrolną.  

Cel ten zrealizowano na podstawie analizy następujących celów pośrednich:  

10. Ocena poziomu TLR9 w grupie pacjentów w porównaniu z grupą kontrolną 

11. Porównanie poziomu TLR9 w przypadkach zakażenia dzikim typem EBV oraz    

            typem  z delecją  LMP-1.  

12. Zależność między poziomem TLR9 a poziomem IL-10 i TGF-β w grupie badanej  

            i  kontrolnej 

13. Analiza zależności między poziomem TLR9 a cechami kliniczno- 

            epidemiologicznymi.   

 

MATERIAŁY I METODY 



Grupę badaną stanowiło 55 pacjentów hospitalizowanych w latach 2009-2016 na Oddziale Chirurgii 

Szpitala w Rykach, u których zdiagnozowano nowotwór żołądka. Przeważali mężczyźni powyżej 60 

roku życia oraz mieszkańcy wsi. Najczęściej rak żołądka był zlokalizowany w okolicy odźwiernika 60%, 

następnie w trzonie żołądka oraz części wpustowej.  

Grupę kontrolną stanowiło 30 pacjentów hospitalizowanych na Oddziale Chirurgii z innych powodów 

aniżeli rak żołądka.  Grupa ta była odpowiednio dobrana pod względem płci, wieku, miejsca 

zamieszkania, palenia papierosów i spożywania alkoholu.  

Materiał kliniczny  

Materiałem klinicznym wykorzystywanym w badaniach była tkanka nowotworowa (materiał 

śródoperacyjny) oraz surowica pacjentów. Tkankę używano do badań molekularnych, natomiast 

surowicę do badań serologicznych.  

 

W wycinkach świeżo pobranej tkanki podczas zabiegu operacyjnego wykrywano obecność materiału 

genetycznego wirusa. Nie prowadzono badań w kierunku obecności Helicobacter pylori. Do 

niniejszych badań zakwalifikowano wyłącznie tych pacjentów, u których nie stwierdzono tej bakterii. 

Zgromadzone próbki przechowywano do momentu  analizy.  

Z materiału tkankowego izolowano DNA a następnie wykrywano EBV DNA metodą PCR. Oznaczano 

także białko LMP-1 wirusa. Następnie tkankę homogenizowano w celu oznaczenia TLR9.  

Od wszystkich pacjentów oraz osób z grupy kontrolnej pobierano krew żylną, którą następnie 

wirowano przy 1500 rpm przez 15 min w temperaturze pokojowej. Odciągniętą surowicę zamrażano 

w temperaturze -80oC i przechowywano do dalszych badań. W surowicy wykrywano obecność i 

poziom przeciwciał przeciwko wirusowi EBV, poziom TLR9 oraz IL-10 i TGFО.  

Badania te przeprowadzono metodą immunoenzymatyczną ELISA, w której zastosowano komercyjnie 

dostępne testy diagnostyczne firmy Nova Tec Immunodiagnostica GmbH, Niemcy. Poziom Il-10 i 

TGFβ oznaczano w surowicy używając testów firmy Diaclone SAS, Francja. Poziom TLR9 w surowicy 

krwi oraz homogenacie tkanki nowotworowej oznaczano także komercyjnymi zestawami firmy Cloud-

Clone Corp. USA. Wyniki dla IL-10, TGFО i TLR 9 wyrażano w pg/ml.  

 

Analiza statystyczna 

Wszystkie otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej przy pomocy programu komputerowego 

Statistica 12.0. 

W analizie zależności między zmiennymi zestawiono wyniki w tabelach wyliczając odsetki a także 

przedstawiono graficznie.  Istotność związku między analizowanymi zmiennymi jakościowymi 

oceniano przy pomocy testu chi kwadrat Pearsona. Do analizy zależności między zmiennymi 

ilościowymi stosowano test U Manna-Whitney'a, test U Manna-Whitney’a z poprawką, ANOVA rang 

Kruskala-Wallisa. Niekiedy w przypadku małej liczebności grup stosowano test dokładny Fishera. Za 

istotne statystycznie przyjmowano te, w których p<0,05.        

 

WYNIKI BADAŃ 



Z przeprowadzonej analizy wynika, że poziom przeciwciał EBVCA i EBNA był wyższy w grupie 

pacjentów EBVaGC niż w grupie EBV negatywnej. Wyniki wskazują, że u 46,7% pacjentów z EBVaGC 

mogło dojść do reaktywacji latentnego zakażenia EBV.  

W grupie pacjentów z rakiem żołądka EBV-pozytywnym stwierdzono ponadto statystycznie wyższy 

poziom IL-10 i TGFО oraz niższy poziom TLR 9 zarówno w surowicy jak i w tkance, przy czym poziom 

TLR9 w tkance był istotnie wyższy. 

Poziom TGFО i IL-10 był znacznie wyższy u pacjentów EBV pozytywnych niż w grupie z ujemnym EBV 

DNA.  

Stwierdzono istotną zależność pomiędzy LMP-1 a zróżnicowaniem histologicznym nowotworu (cechą 

G). Cecha G3 występuje najczęściej przy Del-LMP1 lub braku LMP, natomiast cecha G1 występuje 

najczęściej przy LMP dziki. Natomiast nie wykazano zależności między poziomem TLR 9 a cechami G, 

T, N. 


