
7. Streszczenie w języku polskim 

 

Rak żołądka jest jednym z najbardziej śmiertelnych i agresywnych nowotworów, 

będącym trzecią przyczyną zgonów związanych z rakiem na świecie. Pomimo znaczącego 

postępu w zakresie opcji leczenia, rokowanie u pacjentów z rakiem żołądka jest nadal 

niekorzystne ponieważ większość chorych znajduje się w zaawansowanym stadium w 

momencie rozpoznania. Niezbędne jest zatem dalsze zgłębianie biologii tego nowotworu, 

gdyż może to pomóc w opracowaniu nowych terapii a tym samym poprawić przeżycie 

pacjentów z rakiem żołądka.  

Aktualne dane sugerują, że obecność limfocytów naciekających nowotwory (TILs – 

tumor infiltrate lymphocytes) może być ważnym markerem do prognozowania przeżycia 

chorych na nowotwory złośliwe. Do komórek tych należą między innymi limfocyty T 

cytotoksyczne naciekające nowotwór – CTLs, których rola polega na rozpoznawaniu 

zmodyfikowanych lub zmutowanych antygenów i eliminacji złośliwych komórek. Wysuwane 

hipotezy sugerują, że CTLs mają duży wpływ na rozwój i progresję procesu nowotworowego. 

Stąd też interesującym wydają się badania, czy CTLs mogą przyczynić się do określenia 

rokowania oraz posłużyć jako biomarkery prognostyczne w raku żołądka. 

Celem niniejszej pracy była ocena nacieku zapalnego z limfocytów T cytotoksycznych 

(CTLs) w raku żołądka, ocena odsetka limfocytów T cytotoksycznych w stosunku do całej 

populacji limfocytów T i w stosunku do ich subpopulacji (limfocytów pomocniczych 

i regulatorowych) w nacieku zapalnym żołądka, ocena zależności pomiędzy liczbą CTLs 

naciekających guz nowotworowy, a wybranymi parametrami kliniczno-patologicznymi, ocena 

zależności nacieku zapalnego z CTLs w raku żołądka z towarzyszącą infekcją Helicobacter 

pylori oraz ocena nacieku zapalnego z limfocytów T cytotoksycznych w raku żołądka 

w korelacji z przeżyciem pacjentów. 

Badaniami objęto grupę 87 pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu nowotworów 

żołądka w latach 2005-2015 w II Klinice Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Materiał został poddany obróbce i analizie 

histopatologicznej w Zakładzie Patomorfologii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego 

w Białymstoku. Bloczki parafinowe z zatopionym materiałem tkankowym zostały skrojone na 

skrawki o grubości 4 µm i zabarwione hematoksyliną-eozyną (H+E). Badania 

immmunohistochemiczne przeprowadzono z wykorzystaniem specyficznych przeciwciał:  

anty – CD3, CD4, CD8, CD103, Foxp3. Dla antygenów CD3, CD4 i CD8 zastosowano 



metodę automatyczną IHC, dla CD103 i Foxp3 wykonano barwienie metodą manualną. 

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej stosując test korelacji rang Spearmana. 

Analizę przeżycia wykonano z zastosowaniem testu Kaplana-Meiera. Przyjęto poziom 

istotności p<0,05. Braki w danych usuwano parami.  

Wykazano, iż średnia liczba analizowanych CTLs była zbliżona w podścielisku 

we froncie inwazji z ich liczbą w podścielisku w głównej masie guza raka żołądka. Analiza 

statystyczna oceny odsetka limfocytów T cytotoksycznych CD8
+ 

i CD103
+
 naciekających 

nowotwór, w stosunku do pozostałych subpopulacji limfocytów T (CD3
+
-cała populacja 

limfocytów T, CD4
+
-limfocyty T pomocnicze, Foxp3

+
-limfocyty T regulatorowe) wykazała, 

iż intensywność nacieku z tych limfocytów koreluje ze sobą dodatnio (wzrost populacji CTLs 

wiążę się ze wzrostem pozostałych subpopulacji limfocytów T). Ponadto, wyniki analizy 

statystycznej wykazały istotny związek pomiędzy silniejszym naciekiem CTLs a płcią męską 

(p=0,021). Zaobserwowano także większą liczbę limfocytów CD103
+
 w rakach żołądka 

zlokalizowanych w 1/3 części dolnej żołądka (p=0,020). Ponadto, średnia liczba CTLs CD8
+
 

i CD103
+ 

wzrastała wraz ze stopniem naciekania guza nowotworowego w głąb ściany żołądka 

(pT). Dodatkowo naciek badanych limfocytów cytotoksycznych dodatnio korelował 

z obecnością naciekania okołonerwowego przez komórki nowotworowe (p=0,011).  

Niniejsze badania wskazują, że naciek z limfocytów T cytotoksycznych może być 

zależny od konstytucji ustroju. Ponadto intensywność nacieku z CTLs związana jest 

z umiejscowieniem guza nowotworowego. Naciek limfocytów T cytotoksycznych w głąb 

ściany żołądka w miejscu procesu nowotworowego, może być również uwarunkowany 

czasem jaki jest potrzebny do uruchomienia ich mechanizmów cytotoksycznych/aktywności 

bądź z czasem jaki musi upłynąć aby CTLs mogły przeniknąć w głębsze warstwy nowotworu. 

Ponadto, obserwowana w niniejszej pracy zależność statystyczna pomiędzy liczbą CTLs 

a naciekaniem okołonerwowym może wskazywać, iż dochodzi do aktywacji sygnalizacji 

rekrutującej limfocyty T cytoksyczne podczas naciekania okołonerwowego przez komórki 

nowotworowe w raku żołądka. Obszerniejsze badania dotyczące limfocytów T 

cytotoksycznych naciekających nowotwór mogą być pomocne w diagnostyce raka żołądka 

oraz mogą stać się potencjalnymi celami immunoterapii tego nowotworu. 



 


