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Polimorfizm genu CTRC jako czynnik zwiększający 
ryzyko raka trzustki – badanie wstępne
CTRC gene polymorphism may increase pancreatic cancer risk  
– preliminary study
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STRESZCZENIE:    Rak trzustki jest chorobą o wysokiej śmiertelności z powodu późnego rozpoznania i trudności w leczeniu.

  Cel: Celem badania była analiza mutacji wybranych genów SPINK1, CTRC, CFTR i PRSS1 oraz ich porównanie w tkance nowo-
tworowej i krwi obwodowej u pacjentów leczonych z powodu raka trzustki.

  Materiał i metody: Do badania zakwalifikowano 16 pacjentów z rozpoznaniem guza trzustki. Do badań genetycznych pobra-
no u nich próbki tkanki nowotworowej, zdrowej tkanki trzustkowej i krwi obwodowej. Grupa kontrolna składała się z 419 zdro-
wych osób. Próbki krwi obwodowej pobrano od wszystkich uczestników badania do probówek z EDTA.

  Wyniki: Spośród 16 pacjentów ze wstępnym rozpoznaniem guza trzustki, raka trzustki potwierdzono badaniem mikroskopowym u 12 
pacjentów (średni wiek: 60,2 lat). U 5 pacjentów zaobserwowano polimorfizm CTRC Hetero p.G60 = (c.180C >T) (41,7% pacjentów vs 
18,6% w grupie kontrolnej). W pozostałej grupie pacjentów z rakiem trzustki u jednego chorego stwierdzono dodatni wywiad rodzinny, 
mutację SPINK1 (p.N34S) obserwowano u 1 na 12 pacjentów (8,3%) vs 12 na 419 badanych (2,9%) w grupie kontrolnej, a mutację CTRC 
(p.R254W) u 1 na12 chorych (8,3%) vs 4 na 419 badanych (1%) we krwi zdrowej populacji.

  Wnioski: Wstępne badania wskazują na potrzebę dalszej weryfikacji otrzymanych wyników sugerujących częstsze występo-
wanie polimorfizmu p.G60= (c.180C >T) genu CTRC u chorych na raka trzustki.

SŁOWA KLUCZOWE:   rak trzustki; polimorfizm CTRC; etiologia

ABSTRACT:   Pancreatic cancer is often fatal due to delayed diagnosis and treatment difficulties. 

  Objective: To analyze selected SPINK1, CTRC, CFTR, and PRSS1 gene mutations in cancer tissue and blood samples of patients with pan-
creatic tumors.  

  Materials and method: We enrolled 16 consecutive patients diagnosed with pancreatic tumors. We collected cancer tissue, nor-
mal pancreatic tissue, and blood samples for genetic tests. The control group consisted of 419 healthy individuals. Peripheral 
blood samples were collected from all study participants in EDTA-coated tubes.  

  Results: Out of 16 patients with pancreatic tumors, 12 had pancreatic cancer on microscopic examination (mean age, 60.2 years).   
The CTRC polymorphism Hetero p.G60=(c.180C>T) was found in 5 patients with pancreatic cancer (41.7% vs. 18.6% in the control 
group). One patient with pancreatic cancer and a positive family history had the SPINK1 (p.N34S) mutation [8.3% vs. 2.9% (12/419) in 
the control group]. One patient with pancreatic cancer had the CTRC (p.R254W) mutation [8.3% vs. 1% (4/419) in the control group].

  Conclusions: Our preliminary results show that the CTRC polymorphism p.G60= (c.180C>T) is frequent in patients with pancre-
atic cancer. However, further research is needed to verify our findings.  
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WSTĘP

Rak trzustki jest chorobą o wysokiej śmiertelności, ponieważ jest 
późno rozpoznawany i sprawia trudności w leczeniu [1]. W 2014 
roku śmiertelność z powodu raka trzustki szacowano na 337 872 
przypadków na świecie. W tym samym roku z tego powodu zmar-
ło 330 391 pacjentów [2]. W 2010 roku w Krajowym Rejestrze No-
wotworów zarejestrowano 3254 przypadków raka trzustki ze wzro-
stem śmiertelności wśród pacjentów w 9. dekadzie życia [3]. Mimo 
że zgodnie z obecnymi wytycznymi rozpoznanie histopatologiczne 

nie jest wymagane przed wdrożeniem leczenia chirurgicznego, za-
stosowanie neoadiuwantowej lub paliatywnej chemioterapii wymaga 
potwierdzenia cytologicznego/histologicznego [2]. Zaleca się prze-
prowadzenie endoskopowej biopsji cienkoigłowej pod kontrolą USG 
(EUS-FNA). Wyniki leczenia chirurgicznego są najlepsze u pacjen-
tów z guzami opisywanymi jako wczesne stadium choroby (stadia 
I i IIA) – o rozmiarze nie większym niż 2 cm, które nie przekraczają 
torebki wątroby i nie dają przerzutów do węzłów chłonnych. Długie 
przeżycie jest możliwe, a 5-letnie przeżycie u 20% pacjentów po za-
biegu radykalnym utrzymuje się na poziomie 18–24% [2].
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nictwa (CFTR), PRSS1 i ich porównanie w tkance nowotworowej 
i krwi pacjentów leczonych z powodu guza trzustki. Badanie mia-
ło charakter pilotażowy.

MATERIAŁ I METODY

Do badania zostało włączonych 

16 pacjentów przyjętych z rozpoznaniem guza trzustki. Do badań 
genetycznych pobrano u nich tkanki nowotworowe, zdrową tkankę 
trzustkową oraz krew. Rak trzustki został klinicznie rozpoznany 
w oparciu o wywiad, badanie przedmiotowe, badania obrazowe 
(USG, TK, MR) oraz badania endoskopowe – cholangiopankre-
atografię wsteczną i gastroskopię. Te ostatnie umożliwiły pobranie 
materiału do badania histopatologicznego przy pomocy biopsji aspi-
racyjnej cienkoigłowej (FNAB) z brodawki Vatera i nacieku ścia-
ny dwunastnicy. U wybranych pacjentów materiał został pobrany 
w czasie EUS, a ostateczne rozpoznanie raka trzustki u wszystkich 
chorych postawiono w oparciu o ocenę patomorfologiczną mate-
riału pobranego w czasie laparotomii lub laparoskopii. W badaniu 
zostały wykorzystane kliniczna i patomorfologiczna ocena i kla-
syfikacja TNM zgodnie z VII wersją skali TNM. Ostatecznie do 
badania włączono 12 pacjentów z potwierdzonym rozpoznaniem 
raka trzustki (4 pacjentów wyłączono).

Dalsza analiza obejmowała takie czynniki jak: wiek w momencie roz-
poznania choroby, wykonywany zawód (czyli potencjalne czynniki 
kancerogenne w środowisku pracy), ryzyko związane ze stylem życia 
(palenie tytoniu, spożycie alkoholu), schorzenia towarzyszące (trzust-
ki, przewodów żółciowych, pęcherzyka żółciowego i wątroby) oraz 
wywiad rodzinny w kierunku chorób trzustki (zapalenie, nowotwory).

Grupa kontrolna składała się z 419 zdrowych osób. Włączono do 
niej dorosłych ochotników, bez chorób współistniejących, któ-
re mogłyby wpływać na budowę i ekspresję badanych genów, ale 
w pozostałych aspektach wybranych przypadkowo.

Badanie uzyskało zgodę Komisji Bioetycznej Wydziału Lekarskie-
go i Nauki o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiel-

Zarówno wielokierunkowe badania dotyczące kancerogenezy i mecha-
nizmów stojących za progresją tego rodzaju nowotworu, jak i wpro-
wadzenie nowych technik wczesnego jego wykrycia, rozwój metod 
chirurgicznych oraz nowych leków nie zaowocowały przełomem. 
Wysoka śmiertelność pozostaje na tym samym poziomie [2]. Przy-
czyny choroby w większości nie zostały poznane. Ryzyko rozwoju 
raka trzustki jest związane z paleniem, cukrzycą, zapaleniem trzust-
ki, a także otyłością i czynnikami genetycznymi [4]. Mimo że 5–10% 
pacjentów cierpiących na raka trzustki wykazuje komponentę dzie-
dziczną, w większości przypadków podłoże biologiczne rodzinnego 
występowania nie zostało zidentyfikowane [5]. Zwiększone ryzyko 
rozwoju raka trzustki obserwuje się w wielu zespołach genetycznych: 

• Peutza-Jeghersa, w którym stwierdza się mutację genu 
STK11/LKB1 (kinazy serynowo-treoninowej 11), 

• HBOC (rodzinny rak piersi i jajnika) u osobników 
z mutacjami genów BRCA1 i BRCA2,

• FAMM (zespół znamion atypowych), który powoduje 
mutację genu supresorowego CDKN2A, 

• Lyncha (HNPCC) – MLH1, MSH2, MSH6) (4x) [5–12].

Rodzinny rak trzustki (FPC) odnosi się albo do rozwoju raka trzust-
ki u co najmniej dwóch krewnych pierwszego stopnia (co nie spełnia 
kryteriów diagnostycznych innych chorób dziedzicznych), albo do 
występowania raka trzustki u co najmniej trzech osób o dowolnych 
stopniu pokrewieństwa [13]. W rodzinach, w których rak trzustki 
występuje u krewnych pierwszego stopnia, względne ryzyko rozwoju 
raka trzustki w porównaniu do populacji ogólnej wynosi odpowied-
nio 2, 6 i 30 u chorych, którzy mają jednego, dwóch lub trzech krew-
nych z rakiem trzustki [1]. W przypadku gruczolakoraka przewodo-
wego trzustki (PDAC) mutacje genu KRAS są często obserwowane 
(>90%). Odczyn desmoplastyczny prowadzi do zmniejszenia zaopa-
trzenia w krew i tlen, co zmienia metabolizm komórek i sprzyja roz-
wojowi raka [1]. Zmiany przednowotworowe stwierdza się w prze-
wodach trzustkowych, w tym rak trzustki in situ (PIN), a w przebiegu 
jego rozwoju – nagromadzenie mutacji. Mutacje genów CDKN2A, 
p53, SMAD4 stwierdza się często w bardziej zaawansowanych sta-
diach – PIN 2 i 3 [1].

Najnowsze badania genetyczne identyfikujące mutacje prowa-
dzące do utraty funkcji komponentu SWI/SNF nukleosomu są 
wykrywane w ok. 10–15% PDAC, podobnie jak zmiany rzadsze. 
Istotnymi czynnikami ryzyka raka trzustki są mutacje odpowie-
dzialne za rozwój rodzinnych postaci zapalenia trzustki i muko-
wiscydozy [13, 14]. Mutacje genów kationowego trypsynogenu 
(PRSS1) i wydzielniczego inhibitora trypsyny (SPINK1) zwiększają 
ryzyko przekazania dziedzicznej postaci zapalenia trzustki nawet 
50-krotnie[1]. Uważa się, że mutacje PRSS1 i SPINK1 podnoszą 
ryzyko wystąpienia raka trzustki pośrednio, poprzez zwiększoną 
częstość epizodów zapalenia w trzustce [15].

Poszukiwanie czynników genetycznych raka trzustki jest obiektem 
zainteresowania zarówno naukowców, jak i klinicystów. Dlatego 
podjęto próbę przeprowadzenia wstępnej analizy zmian genetycz-
nych w tkance nowotworowej, zdrowej tkance i krwi u pacjentów 
z nowotworami trzustki.

CEL

Celem badania była analiza mutacji wybranych genów: SPINK1, 
chymotrypsynogenu (CTRC), błonowego regulatora przewod-

Tab. I. Sewkencje primerów użyte do reakcji oraz zastosowane metody.

GEN   PRIMERY PRODUKT PCR

CFTR ek10 (ex11) F GCAAGTGAATCCTGAGCGTG 307 bp

  R TGGGTAGTGTGAAGGGTTCAT  

  M GCACCATTAAAGAAAATATCATTGG 142 bp

SPINK ex3 F TTGCTATGAACTCAAGAATGGAGA 168 bp

  R CCGATTTTCAAAACATAACACG  

PRSS1 ex3 F GGTCCTGGGTCTCAT 555 bp

  R GTAATGGGCACTCGAAATGT  

PRSS1 ex2 F TCCCTTCCCATCTCCACTCC 214 bp

  R GGGAGCTTTGCAGTCGGG  

CTRC ex7 F CTTATGCCCTCCCGGTCTGG 203 bp

  R GGACAGCTGTGGAGGCAG  

CTRC ex3 F CTGACACACAGCCCTCCC 162 bp

  R ATGGCCAGGTCTCAGGGTAT  
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nie 35 cykli po 15 sek. w 95°C, 15 sek. w 60°C oraz 30 sek. w 72°C, 
przy ostatniej sekwencji 72°C przez 7 min. Wykrycie i uwidocz-
nienie produktu ASA-PCR dokonano z użyciem mikroczipu sys-
temu elektroforetycznego MCE-202 Multi NA (Shimadzu, Shim-
-pol, Warszawa, Polska).

Wykrycie mutacji genów SPINK1, PRSS1 i CTRC

Mutacje wykryto poprzez sekwencjonowanie metodą Sangera 
i odpowiednie primery (tab. 1 ) ograniczające regiony genetycz-
ne zawierające mutacje w następujących obszarach: SPINK1 eks-
on 3 (p.N34S i p.P55S), PRSS1 ekson 2 (p.A16V, p.N29I) I ekson 3 
(p.R116C, p.R122C, p.R122H) i CTRC ekson 3 i 7(p.I259V, p.V235I, 
p.K247_R254del, i p.E225A). Produkty PCR oczyszczano enzyma-
tycznie z wykorzystaniem Exo SAP reagent zawierającym fosfa-
tazę i egzonukleazę. Oczyszczony produkt PCR sekwencjonowa-
no z wykorzystaniem BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing 
Kit (Applied Biosystems). Parametry reakcji obejmowały 25 cykli 
(96°C przez 10 sek., 55°C przez 5 sek. i 60°C przez 105 sek.). Pro-
dukty reakcji oczyszczano po sekwencjonowaniu z użyciem Big 
Dye X Terminator Kit (Applied Biosystems). Sekwencjonowanie 
przeprowadzono z użyciem 3130 Genetic Analyzer (Applied Bio-
systems). Otrzymane chromatogramy analizowano ręcznie i po-

cach. Od każdego pacjenta i członka grupy kontrolnej uzyskano 
świadomą zgodę na przeprowadzenie badań genetycznych.

Izolacja DNA
U wszystkich uczestników badania pobrano krew do probówek 
wypełnionych EDTA. DNA izolowano z wykorzystaniem zestawu 
Micro AX Blood Gravity Kit (A&A Biotechnology, Gdańsk, Pol-
ska). DNA z guza izolowano z wykorzystaniem urządzenia Ma-
xwell 16 (Promega, USA) do automatycznego oczyszczania kwa-
sów nukleinowych z próbek klinicznych.

Jakość i stężenie izolowanego DNA mierzono z użyciem Nano 
Drop 2000 (Thermo Scientific, TK Biotech, Polska).

Detekcja mutacji genu CFTR
Mutację p.F508del (delF508_CTT) wykryto z użyciem 10μl roz-
tworu ASA-PCR zawierającego 5 μl Sybr Green Kit (Qiagen, Syn-
gen-Biotech, Wrocław, Polska), 1 μl wody, 1 μl każdego primera 
oraz 1 μl nici DNA. PCR przeprowadzono w cyklerze Veriti 96 
Well Thermal Cycler (Applied Biosystems, USA). Profil cyklera 
ustawiono na 95°C dla wstępnej denaturacji przez 1 min, następ-

Tab. II. Charakterystyka badanej grupy pacjentów z rakiem trzustki.

NO.  PŁEĆ WIEK  RODZAJ ZABIEGU OCENA PATOMORFOLOGICZNA LOKALIZACJA KONTROLA ALKOHOL PAPIEROSY BMI WYWIAD 
RODZINNY

1. M 55 Całkowita 
pankreatektomia, 
splenektomia

Adenocarcinoma  (pT2) Głowa trzustki Przeżycie, 
przerzuty w 
wątrobie

+ + 24,8 -

2. K 56 Całkowita 
pankreatektomia, 
splenektomia

Adenocarcinoma G2.
 L. node 4/6. pT3N1M1L1

Głowa trzustki Zgon po 8 
miesiącach

+ + 26,1 -

3. K 72 Laparoskopowa operacja 
paliatywna, przewodowo-
dwunastnicze zespolenie 

Adenocarcinoma  Głowa trzustki Zgon po 6 
miesiącach

- - 24,1 -

4. K 44 Całkowita 
pankreatektomia, 
splenektomia

Adenocarcinoma, 
L. node  0/24 
pT3NoMxL0Pn1

Głowa trzustki Zgon po 10 
miesiącach

- + 24,1 -

5. M 72 Całkowita 
pankreatektomia, 
splenektomia

Adenocarcinoma,  G2.  
L. node  0/9 pT3N0MxPn1

Głowa trzustki 3 lata, bez 
wznowy i 
przerzutów

+ + 20,8 -

6. K 63 Pankreatoduodenektomia Neuroendocrine cancer L. 
node 3/10

Głowa trzustki Bez wznowy 
lokalnej i 
przerzutów

- - 20,5 +

7. m 47 Pankreatoduodenektomia Adenocarcinoma Głowa trzustki 3 lata, bez 
wznowy i 
przerzutów

- + 25,7 -

8. m 60 Nieresekcyjny Adenocarcinoma Głowa trzustki Zgon po 4 
miesiącach

+ + 22,3 -

9. m 68 Pankreatoduodenektomia Adenocarcinoma G3 Głowa trzustki, 
brodawka 
Vatera

4 lata, bez 
wznowy i 
przerzutów

+ + 22,2 -

10. m 63 Resekcja trzonu i ogona 
trzustki

Adenocarcinoma Trzon i ogon 
trzustki 

1 rok, przerzuty 
do wątroby 

+ + 29,5 Rak jelita 
grubego

11. m 56 Pankreatoduodenektomia Adenocarcinoma Głowa trzustki 6 miesięcy, 
bez wznowy i 
przerzutów

+ + 20,5 +

12. m 66 Laparotomia, pobranie 
wycinków wątroby 

Ca neuroendocrinicum 
G3 (NEC G3) metastaicum 
hepatis, CgA 
(+),synaptophysin (===), 
Ki-67>90%

Głowa trzustki, 
brodawka 
Vatera

Zgon po 7 
miesiącach

+ + 25,9 -
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mutacji SPINK1 (p.N34S) – 1/12 (8,3%) vs 12/419 (2,9%) w gru-
pie kontrolnej, a u jednego pacjenta mutację CTRC (p.R254W) we 
krwi i tkance nowotworowej – 1/12 (8,3%) vs 4/419 (1%) we krwi 
zdrowej populacji. U obu pacjentów z PDAC stwierdzono w wy-
wiadzie palenie tytoniu i częste spożycie wysokoprocentowych 
napojów alkoholowych. U żadnego pacjenta z rakiem trzustki nie 
zaobserwowano mutacji CFTR 0/12 (0%) vs 13/419 (3,1%), podob-
nie mutacji PRSS1 0/12 (0%) vs 0/419 w zdrowej populacji (tabele 3 
i 4). Podsumowując zmiany genetyczne obserwowano u 7 z 12 pa-
cjentów cierpiących na raka trzustki (polimorfizm CTRC – p.G60= 
(c.180C>T), SPINK1 (p.N34S) i CTRC (p.R254W).

U żadnego z pozostałych 4 pacjentów wstępnie zakwalifikowa-
nych do badania z rozpoznaniem guza o utkaniu innym niż rak 
nie stwierdzono ani polimorfizmu CTRC Hetero p.G60=, ani mu-
tacji SPINK1 (p.N34S), CTRC (p.R254W), CFTR, PRSS1 w tkance 
patologicznej czy krwi obwodowej.

OMÓWIENIE

W ostatnich latach wiedza dotycząca molekularnych mechani-
zmów odpowiedzialnych za rozwój raka trzustki znacznie wzro-
sła. Poznajemy coraz więcej genów mogących brać udział w kan-
cerogenezie. Mimo to wczesne rozpoznanie raka trzustki wciąż 

równywano przy pomocy oprogramowania BLAST dostępnym 
na stronie NCBI.

WYNIKI

Spośród 16 pacjentów ze wstępnym rozpoznaniem guza trzust-
ki, obecność raka trzustki potwierdzono badaniem mikroskopo-
wym u 12 chorych (4 kobiet i 8 mężczyzn). Średnia wieku pacjen-
tów wynosiła 60,2 lat (58,8 u kobiet; 61 u mężczyzn). W tabeli 2 
scharakteryzowano badaną populację.U pięciu pacjentów z ra-
kiem trzustki polimorfizm genu CTRC zaobserwowano zarówno 
we krwi, jak i w zdrowych tkankach i części trzustki zawierającej 
nowotwór (CTRC – polimorfizm Hetero p.G60= (c.180C>T), co 
stanowiło 41,7% badanych pacjentów vs 18,6% w grupie kontro-
lnej 419 zdrowych ochotników bez chorób trzustki i nowotwo-
rów w wywiadzie. U 60% pacjentów potwierdzono rodzinne wy-
stępowanie raka trzustki. Czterech pacjentów z rakiem trzustki 
i polimorfizmem p.G60= (c.180C>T) równocześnie paliło tytoń 
i często spożywało wysokoprocentowe napoje alkoholowe. Nie 
stwierdzono żadnych znanych czynników onkogennych związa-
nych z wykonywaną pracą.

Wśród pozostałych chorych z rakiem trzustki w jednym przypadku 
chorego z dodatnim wywiadem rodzinnym stwierdzono obecność 

Tab. III. Rozkład polimorfizmu CTRC Hetero p.G60= i mutacji SPINK1, CFTR, PRSS, CTRC u chorych z rakiem trzustki i w grupie kontrolnej osób zdrowych.

POLIMORFIZM 
CTRC HETERO 
P.G60=(C.180C>T)

WARTOŚĆ 
P 

SPINK1 EKSON 3 P.N34S 
C.101A>G 

WARTOŚĆ 
P

CTRC EKSON 3
EKSON 7 

WARTOŚĆ 
P

CFTR EKSON 11 
(DELF508_CTT)
(C.1521_1523 DELCTT)

PRSS1 EKSON 2 (P.A16V, 
P.N29I) EKSON 3 (P.R116C, 
P.R122C, P.R122H)

PDAC
N=12

Kontrola
N=419

PDAC 
N=12

Kontrola
N=419

PDAC 
N=12

 Kontrola
N=419

PDAC 
N=12

Kontrola
 N=419

PDAC 
N=12

Kontrola
N=419

Kobiety 2 50 - - 9 - - 2 - - 6 - -

Mężczyźni 3 28 - 1 3 - 1 2 - - 7 - -

Łącznie 5 78 0,04 1 12 0,27 1 4 0,02 - 13 - -

CTRC – chymotrypsynogen C
SPINK 1 – gen wydzielniczego inhibitora trypsyny
CFTR – gen błonowego regulatora przewodnictwa
PRSS1 – gen kationowego trypsynogenu
PDAC – gruczolakorak przewodowy trzustki

Tab. IV. Analiza zależności między płcią i mutacjami genów SPINK1, CFTR, PRSS, CTRC u pacjentów z rakiem trzustki.

PŁEĆ WIEK

BADANIE TKANEK

BADANIE KRWI

SPINK CFTR PRSS1 CTRC

EKSON 3 P.N34S 
(C.101A>G) 

EKSON 11 (DELF508_
CTT) C.1521_1523 
DELCTT

SEKWENCJA 
EKSON 2 

EKSON 2 (P.A16V, 
P.N29I) EXON 3 
(P.R116C, P.R122C, 
P.R122H)

EKSON 3 (162BP) EKS. 7

1 K 56 - - - - p.G60=(c.180C>T) - CTRC p.G60=(c.180C>T)

2 M 72 - - - - p.G60=(c.180C>T) - CTRC p.G60=(c.180C>T)

3 K 63 - - - - p.G60=(c.180C>T) - CTRC p.G60=(c.180C>T)

4 M 47 - - - - p.G60=(c.180C>T) - CTRC p.G60=(c.180C>T)

5 M 63 - - - - p.G60=(c.180C>T) - CTRC p.G60=(c.180C>T)

6 M 56 p.N34S - - - - - SPINK p.N34S ;

7 M 66 - - - - - CTRC p.R254W CTRC p.R254W

SPINK1 – gen wydzielniczego inhibitora trypsyny
CFTR – gen błonowego regulatora przewodnictwa
CTRC – chymotrypsynogen C
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krwi pacjentów, istotnie częstsze niż w grupie kontrolnej. W po-
przednio opublikowanych artykułach opisywano istotnie częstsze 
występowanie CTRC p.G60= (c.180C>T) u pacjentów z ostrym 
zapaleniem trzustki w porównaniu do zdrowej populacji (29,1% 
vs 18,5%; p=0,015) [23]. Należy zatem zastanowić się, czy wykry-
cie polimorfizmu CTRC p.G60= (c.180C>T) we krwi uzasadnia 
rozważenie u pacjenta badania skriningowego, które pomogłoby 
w ustaleniu początku choroby i podjęciu odpowiednio poszerzo-
nej diagnostyki. Takie wnioski można wyciągnąć po weryfikacji 
wyników na większej grupie pacjentów.

Do tego typu badań należy zaliczyć ultrasonografię endoskopo-
wą (EUS) z możliwością biopsji podejrzanej zmiany ogniskowej 
w trzustce, tomografię jamy brzusznej i rezonans magnetycz-
ny. W wyjątkowych sytuacjach można rozważyć pozytrono-
wą tomografię emisyjną (PET) oraz scyntygrafię receptorową 
z somatostatyną w przypadku podejrzenia zmian neuroendo-
krynnych [25–27]. Oczywiście nie jest uzasadnione poszuki-
wanie mutacji genetycznych bez rodzinnego wywiadu chorób 
trzustki [28], a wiek rozpoczęcia badań przesiewowych nie jest 
jasno określony [29]. 

Mutacja genu PRSS1 kodującego kationowy trypsynogen jest do-
brze znanym czynnikiem odpowiedzialnym za rozwój zapalenia 
trzustki [30]. Pacjenci z dziedzicznym zapaleniem trzustki mają 
35-krotnie wyższe ryzyko raka trzustki w wieku 70–75 lat [31]. 
W badanej grupie 12 chorych u żadnego nie zaobserwowano mu-
tacji PRRS1. W niemieckim badaniu mutacje genu kationowego 
trypsynogenu (PRSS1), wydzielniczego trzustkowego inhibitora 
trypsyny (SPINK1), błonowego regulatora przewodnictwa (CFTR) 
i chymotrypsynogenu (CTRC) nie wydają się istotnie zwiększać ry-
zyka gruczolakoraka trzustki [25]. Mutacje genów SPINK1 i CTRC 
obserwowano jedynie w pojedynczych przypadkach prezentowa-
nego badania na małej populacji.

WNIOSKI

Wstępne badania wskazują na potrzebę dalszej weryfikacji otrzy-
manych wyników sugerujących częstsze występowanie polimor-
fizmu p.G60= (c.180C>T) genu CTRC u chorych na raka trzustki.

należy do rzadkości, a terapia łączona z którąś z możliwych tech-
nik zabiegowych daje niezadowalające rezultaty.

Najczęściej ulegającym mutacjom onkogenem w raku trzustki jest 
gen KRAS [1]. Kilka badań wykazało, że mutacje KRAS są marke-
rem niekorzystnym prognostycznie u pacjentów z resekowalnym 
i nieresekowalnym rakiem trzustki [16]. W badaniu Kinugasa 
i wsp. [17] mutacje genu KRAS w badaniu ctDNA (krążące DNA 
guza) w surowicy u pacjentów z zaawansowanym rakiem trzustki 
zostały stwierdzone u 62,5% pacjentów. Nie jest pewne, czy w tej 
wysokoczułej technice lepszym materiałem do wykrywania ctD-
NA jest surowica czy osocze. Ta sama grupa badaczy, obserwując 
grupę 40 pacjentów z rakiem trzustki, zanotowała obecność mu-
tacji KRAS w 93% przypadków w tkance nowotworowej i w 48% 
przypadków w osoczu i surowicy [18]. Dlatego naukowcy uznali, 
że osocze i surowica są dobrym materiałem do wykrywania DNA 
specyficznego dla nowotworu i obecności mutacji KRAS w DNA 
z krwi jako markera prognostycznego raka trzustki. EGFR, czynnik 
jądrowy (KB), BCL-XI i kinazy białkowe mogą wchodzić w interak-
cje z genem KRAS i być kofaktorami w rozwoju PDAC [19]. KRAS 
może przeprogramować metabolizm przez alternatywną ekspre-
sję genów zaangażowanych w przemiany glukozy, KRAS zmniej-
sza stan oksyredukcyjny metabolizmu przez indukcję czynnika 
NFE2L2 jako regulatora genów antyoksydacyjnych [20].

Jednakże jak dotąd ocena zmian w genach supresorowych i on-
kogennych nie doprowadziła do hipotetycznej interwencji lecz-
niczej [21, 22].

Dlatego autorzy rozpoczęli badanie mające na celu wyjaśnienie 
związku między znanymi mutacjami genetycznymi odpowiedzial-
nymi za przekazywanie zapalenia trzustki jako czynnikami mogą-
cymi powodować PDAC. Opublikowany przez nas niedawno arty-
kuł wskazuje na zależność między występowaniem polimorfizmu 
CTRC (p.G60= (c.180C>T) a ryzykiem wystąpienia ostrego zapa-
lenia trzustki [23]. Gen CTRC koduje chromotrypsynę C, która 
reguluje aktywność trypsyny i jest produkowana przez komórki 
gruczołowe trzustki [24]. Tkanki i krew pacjenta z histologicz-
nie potwierdzonym PDAC wykorzystano do sekwencjonowania 
DNA. Pilotażowe wyniki badania wskazują na częste występowa-
nie polimorfizmu CTRC Hetero p G60.= (41,7%) w tkankach i we 
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