
OPIS POPULARNO-NAUKOWY 
 
Statystyki pokazują, że co roku coraz więcej ludzi cierpi i umiera z powodu choroby 
nowotworowej. Kiedy nowotwór rozprzestrzenia się do innych narządów, powstają przerzuty 
i leczenie zwykle nie jest już skuteczne. Zdecydowana większość chorych z przerzutami 
umiera. W celu leczenia pacjentów w najlepszy możliwy sposób i uniknięcia postępu 
choroby, bardzo ważne jest, aby wiedzieć jak najwięcej o danym nowotworze już w 
momencie jego diagnozowania. Wskazane jest poznanie możliwie jak największej liczby 
biologicznych cech danego guza i na podstawie tej informacji dostosowanie leczenia do 
potrzeb indywidualnego chorego. Aby to osiągnać, potrzebna jest wiedza na temat 
skomplikowanych procesów zachodzących w komórkach nowotworowych i obserwacja, 
które elementy tych procesów mogą nieść informację np. o agresywności guza lub szansach 
chorego na przeżycie. Takie cechy zwane (bio)markerami (lub ich kombinacje) mogą być 
później wykorzystane do tzw. spersonalizowania terapii pacjenta. W praktyce takie podejście 
funkcjonuje już w przypadku raka piersi, w którym pacjenci otrzymują inne leczenie w 
zależności od biologicznych cech raka (tj. chora z rakiem piersi typu I otrzymuje leczenie A, 
typu II - leczenie B, itd). 
 
Proponowany projekt będzie zmierzał do identyfikacji takich potencjalnych markerów w 
przypadku raka gruczołu krokowego. U mężczyzn rak gruczołu krokowego jest jednym z 
najczęściej występujących typów raka. Chociaż większość chorych odpowiada na leczenie, 
wciąż ok. 30% chorych ma wznowę i ok. 6% umiera z powodu choroby. Dostępny test 
(mierzenie stężenia białka o nazwie PSA we krwi mężczyzn) umożliwia diagnostykę i 
monitorowanie choroby, jednak nie jest doskonały. Niektórzy z chorych mają "normalny" 
wynik testu, jednak choroba postępuje i chory umiera. Poszukiwania dodatkowych cech 
biologicznych (markerów) raka gruczołu krokowego określających jego stopień 
zaawansowania wydają się więc być koniecznym i naglącym problem do rozwiązania we 
współczesnej onkologii. 
 
W tym projekcie chcę sprawdzić, czy keratyny, białka obecne w normalnych komórkach 
gruczołu krokowego mogą pomóc nam lepiej zrozumieć "hierarchię choroby". Jest ok. 30 
różnych keratyn. Wszystkie są zaangażowane w tworzenie wewnętrznego "rusztowania" 
normalnych komórek, a niektóre mogą "znikać" w określonych warunkach. Chcę sprawdzić, 
czy na podstawie obecności i / lub braku wybranych keratyn można stworzyć system 
klasyfikacji dzielący rak gruczołu krokowego na cztery podtypy odzwierciedlające stan 
zaawansowania choroby i określające szanse przeżycia chorego. Chcę też sprawdzić, czy 
któryś z tych podtypów jest bardziej związany z przerzutowaniem i jakie są biologiczne cechy 
każdego podtypu. 
 
Planowany projekt powinien poszerzyć wiedzę na temat roli keratyn w są stratyfikacji raka 
prostaty i pomóc zrozumieć biologię raka gruczołu krokowego. 
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