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StreSzczenie:    cel: Celem pracy jest ocena zależności pomiędzy ekspresją wybranych markerów białkowych: p53, EGFR, PCNA, p44/42 a stop-
niem zaawansowania klinicznego nowotworów jamy ustnej. Materiał. 48 pacjentów z Katedry i Kliniki Chirurgii Stomatologicz-
nej i Szczękowo-Twarzowej, ze zdiagnozowanym nowotworem jamy ustnej. Grupę kontrolną stanowiło 10 pacjentów ze zdia-
gnozowaną leukoplakią jamy ustnej. Metody. Analizę immunohistochemiczną wykonano z użyciem systemu dAKo K5007 Cat 
- dako REAL ™ detection System, Peroxidase dAB +, Rabbit / Mouse. Wyniki. Na podstawie analizy statystycznej wykazano zna-
mienne korelacje pomiędzy ekspresją białka p53 oraz stopniem zaawansowania klinicznego nowotworu. Nie stwierdzono istot-
nej korelacji pomiędzy pozostałymi badanymi markerami a stopniem zaawansowania klinicznego nowotworu jamy ustnej. 
Wnioski. Poszukiwanie markerów nowotworowych raka jamy ustnej pozostaje wciąż zasadne. Rozpoznanie miarodajnych mar-
kerów związanych z rozwojem raka jamy ustnej, mogłoby umożliwić zastosowanie badań przesiewowych populacji w celu wcze-
śniejszego diagnozowania i leczenia nowotworów jamy ustnej. 

Słowa kluczowe:   rak jamy ustnej, markery nowotworowe, rak płaskonabłonkowy, markery proliferacyjne

abStract:   Aim: The aim of this study is to demonstrate the possible correlation between the expression of examined protein markers - 
p53, EGFR, PCNA, p44/42 in the mass of the tumor and the clinical stage of disease. Material: 48 patients of the department 
and Clinic of oral and Maxillofacial Surgery, Lublin diagnosed with oral cancer. The control group consisted of 10 patients di-
agnosed with leukoplakia lesions in the oral cavity. The methods: immunohistochemical analysis using the detection system 
dAKo K5007 Cat - dako REAL ™ detection System, Peroxidase dAB +, Rabbit / Mouse. Results: Based upon the statistical re-
sults, significant correlation between p53 protein and tumor staging; however, a correlation between the level of expression 
of EGFR, p44/42, PCNA and staging was not likewise revealed. Conclusions: Looking for oral squamous cell carcinoma markers 
remains an actual issue. identification of specific markers of oral cancer could be used in screening the population, determin-
ing prognosis and response to treatment.
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wprowadzenie

Nowotwory jamy ustnej stanowią obecnie istotny problem me-
dyczny, którego rozwiązanie jest kluczowym celem współczesnej 
medycyny zarówno polskiej, jak i światowej. Pomimo znacznego 
rozwoju nauki, coraz doskonalszych metod diagnostycznych oraz 
nowych sposobów leczenia opartych na substancjach działających 
selektywnie na komórki rakowe, nowotwory pozostają główną przy-
czyną śmierci kobiet, jak również drugą pod względem częstości 
przyczyną śmierci mężczyzn [1]. Złośliwe nowotwory głowy i szyi 
to – według różnych źródeł – od 2% do 5% wszystkich nowotwo-
rów złośliwych występujących w ludzkim organizmie. Z tej grupy 
około 30% przypadków to nowotwory jamy ustnej, a niemal 95% 
zdiagnozowanych nowotworów złośliwych jamy ustnej stanowi rak 
płaskonabłonkowy wywodzący się z nabłonka jamy ustnej. Pośród 
innych nowotworów jamy ustnej wyróżniamy guzy wywodzące się 
ze ślinianek, mięsaki oraz czerniaki. Epidemiologicznie najczęstsze 

umiejscowienie nowotworów jamy ustnej stanowi język oraz dno 
jamy ustnej. W Polsce czynnikami ryzyka powiązanymi z rozwojem 
raka płaskonabłonkowego jamy ustnej są: palenie papierosów, picie 
alkoholu, podrażnienie mechaniczne, wiek oraz infekcja HPV [2].

Diagnozowanie raka jamy ustnej jest bardzo ważne. Wskaźnik prze-
żywalności 5-letniej dla pacjentów operowanych z powodu raka dol-
nej wargi jest względnie wysoki, gdyż diagnozowany jest wcześniej, 
a leczenie rozpoczynane jest w niskim stadium klinicznego zaawan-
sowania nowotworu. Rokowanie w odniesieniu do nowotworów 
jamy ustnej właściwej jest o wiele gorsze. Dzieje się tak głównie z 
powodu późno postawionej diagnozy oraz znacznego zaawanso-
wania klinicznego nowotworów złośliwych jamy ustnej właściwej.

Metoda badania immunohistochemicznego (IHS) ekspresji wybra-
nych markerów używana jest od wielu lat, aby wspomóc zarówno 
diagnozowanie nowotworu, jak również – w wybranych przypad-
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•	 odpowiedzi organizmu w obecności zmian patologicznych.
Ekspresja pierwszej grupy markerów zachodzi na pierwotnych ko-
mórkach nowotworowych lub komórkach wywodzących się z prze-
rzutów. Wyniki dają podstawę do określenia stopnia agresywności 
guza oraz jego możliwej odpowiedzi na planowane leczenie. Pozo-
stałe dwie grupy markerów oznacza się z użyciem surowicy krwi, a 
uzyskane wyniki pozwalają oszacować nasilenie choroby oraz poma-
gają ocenić stopień aktywacji mechanizmów obronnych organizmu.

Nową grupę markerów nowotworowych stanowią molekularne 
markery karcynogenezy. Nagły i niekontrolowany wzrost, który 
charakteryzuje cykl życia komórek nowotworowych, zależy od wie-
lu czynników, przede wszystkim od zmian w genach związanych 
z kontrolą cyklu komórkowego. Rak jest chorobą genetyczną, a 
najczęstszą jego przyczyną jest mutacja pojedynczej komórki so-
matycznej, prowadząca do spontanicznej transformacji nowotwo-
rowej. Rozwój nowotworu wpływa na mutacje DNA, które prowa-
dzą do zaburzeń wzrostu, różnicowania, proliferacji, starzenia się i 
śmierci komórki. O wiele bardziej niezwykłym zjawiskiem jest dzie-
dziczna predyspozycja do powstania nowotworu, która polega na 
uzyskaniu zmutowanego genu od rodziców [5, 6]. Wiele ze zmian 
molekularnych – głównie mutacji – może wpływać na funkcjo-
nowanie protoonkogenu, prowadząc do jego aktywacji. Wówczas 

kach – aby określić rokowanie u pacjenta [3, 4], chociaż marker, 
który byłby użytecznym narzędziem w onkologii jamy ustnej nadal 
pozostaje nieokreślony. Teoretycznie markery badane we krwi lub 
tkance nowotworowej byłyby użyteczne nie tylko w badaniach przesie-
wowych w populacji osób zdrowych (lub z podwyższonym ryzykiem 
rozwoju choroby) w celu oceny obecności nowotworu, ale również 
przy określaniu rokowania u pacjenta lub monitorowaniu leczenia. 

Markerami mogą być białka, tłuszcze oraz cząsteczki cukru albo 
hormony, które wydzielane są przez komórki nowotworowe do pły-
nów ustrojowych. Markery te mogą lokalizować się na powierzchni 
komórki lub pochodzić z niezłośliwych komórek, które są stymulo-
wane przez sąsiadujące zmiany rozrostowe [3]. Na podstawie analizy 
interakcji pomiędzy guzem a organizmem molekularne wskaźniki 
predykcyjne podzielone na trzy grupy są różnicowane pod względem:

•	 biologii nowotworu,
•	 rozmiaru oraz stadium zaawansowania nowotworu,

tab. i. Stadia zaawansowania klinicznego raka jamy ustnej. 

Jama uStna
Stadium zaawanSowania kliniczneGo

i ii iii iVa iVb iVc

dno jamy ustnej 2 7 8 1

dziąsło żuchwy 1 2 5

język 1 3 1

przestrzeń zatrzonowa 1 1 1 2

dolna warga 3 1

podniebienie twarde 1 2

policzek 2 1

zatoka szczękowa 1 1

warga górna 1

Suma 7 4 17 18 2 1

tab. iV.  Zależność pomiędzy ekspresją badanych markerów a stadium 
zaawansowania nowotworu.

chi^2

Stadium zaawanSowania nowotworu x p53

chi^2 dF p

30,92336 df=15 p=,00900

chi^2

Stadium zaawanSowania nowotworu x p53

chi^2 dF p

16,11748 df=15 p=,37430

chi^2

Stadium zaawanSowania nowotworu x p53

chi^2 dF p

10,98378 df=15 p=,75374

chi^2

Stadium zaawanSowania nowotworu x p53

chi^2 dF p

12,40798 df=15 p=,64792

tab. ii.  Ekspresja badanych markerów oceniana w skali wzrokowej w tkance 
nowotworowej. (0 – brak wybarwienia, 1 – słabe wybarwienie, 2 – 
umiarkowane wybarwienie, 3 – silne wybarwienie). 

wynik
markery w 48 wycinkach tkanki nowotworoweJ

eGFr p53 p44/42 pcna

0 15 21 10 10

1 14 16 23 13

2 12 8 14 14

3 7 3 1 11

tab. V.  Korelacja pomiędzy ekspresją badanych markerów w tkance guza. 

marker
korelacJa ranG Spearmana p <,05000

eGFr p53 p44/42 pcna

EGFR 1,000000 0,426148 0,246712 0,246877

p53 0,426148 1,000000 0,447636 0,345342

p44/42 0,246712 0,447636 1,000000 0,338019

pcNA 0,246877 0,345342 0,338019 1,000000

tab. Vi.  Korelacja pomiędzy ekspresją badanych markerów w leukoplakii. 

marker
korelacJa ranG Spearmana p <,05000

eGFr p53 p44/42 pcna

EGFR 1,000000    

p53  1,000000 -0,509175 0,000000

p44/42  -0,509175 1,000000 0,215166

pcNA  0,000000 0,215166 1,000000

tab. iii.  Ekspresja badanych markerów oceniana w skali wzrokowej w tkance objętej 
leukoplakią. (0 – brak wybarwienia, 1 – słabe wybarwienie, 2 – umiarkowane 
wybarwienie, 3 – silne wybarwienie).  

wynik
markery w 10 wycinkach tkanki obJęteJ leukoplakią

eGFr p53 p44/42 pcna

0 0 0 1 0

1 0 3 2 0

2 10 7 7 9

3 0 0 0 1



19

artykuł oryginalny / oryginal article

PoL PRZEGL CHiR, 2017: 89 (6), 17-22

-treoninowych. Początkowo opisywane jako białka aktywowane 
przez stymulację komórek, czynniki wzrostu, kinazy MAP dzie-
li się na trzy główne rodziny: ERK (extracellular signal-regulated 
kinases), JNK/SPAK (C-Jun N-terminal stress-activated protein 
kinases) oraz kinazy p38. Kinaza ERK występuje w dwóch homo-
logicznych formach – ERK1 (P44) oraz ERK2 (p42) [10]. 

Receptory czynnika wzrostu naskórka (epidermal growth factor 
receptors; EGFR) to ważna rodzina błonowych receptorów o ak-
tywności kinazy tyrozynowej, aktywowanych w komórkach nowo-
tworowych pochodzenia nabłonkowego. Ten receptor powiązany 
jest z regulacją procesów wzrostu, proliferacji, apoptozy, różnico-
wania komórek, ich migracji oraz wydzielania określonych białek. 
Aktywacja EGFR stanowi ważny element procesów progresji oraz 
szerzenia się raka [11, 12].

Biorąc pod uwagę cztery wskaźniki składające się na użyteczność mar-
kerów nowotworowych (czułość, swoistość, dodatnia i ujemna wartość 
predykcyjna), możemy założyć, że określenie markerów jest obecnie 
istotne w poparciu diagnozy nowotworu. Jest ogólnie przyjęte, aby sto-
sować określone stężenia markerów nowotworowych w monitorowaniu 
choroby, ocenie efektywności leczenia oraz kontroli pacjentów onko-
logicznych po leczeniu w celu wczesnego wykrycia wznowy guza [3]. 

materiał i metody

Do badania włączono 48 pacjentów Oddziału Chirurgii Szczę-
kowo-Twarzowej w Lublinie, u których rozpoznano nowotwór 
jamy ustnej. Grupa kontrolna składała się z 10 pacjentów, u któ-
rych rozpoznano zmiany o typie leukoplakii (ICD-10 K13.2) w 
obrębie jamy ustnej.

W trakcie pierwszego pobytu w Oddziale Chirurgii Szczękowo-
-Twarzowej wykonano analizę stadium klinicznego zaawansowa-
nia nowotworu na podstawie oceny immunohistochemicznej eks-
presji wybranych markerów białkowych. U wszystkich pacjentów 
oceniono retrospektywnie stopień progresji klinicznej choroby 
nowotworowej na podstawie klasyfikacji TNM, danych klinicz-
nych oraz wyników badań dodatkowych załączonych do doku-
mentacji medycznej pacjentów, postępując według wytycznych 
Amerykańskiego Stowarzyszenia Walki z Rakiem, opublikowa-
nych w kwietniu 2009 roku [13].

Badania immunohistochemiczne wykonano z użyciem skrawków 
parafinowych z próbek uzyskanych drogą biopsji w Oddziale Chi-
rurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lubli-
nie. Analizę immunohistochemiczną preparatów histologicznych 
przeprowadzono w Zakładzie Patomorfologii Klinicznej Uniwer-
sytetu Medycznego w Lublinie.

badania immunohiStochemiczne

Bloczki parafinowe pocięto na grubość 3μm i umieszczono na 
szkiełkach Super Frost Plus® firmy Thermo Scientific. Tak przy-
gotowane szkiełka inkubowano przez 12 godz. w termostacie w 
temperaturze 58˚C. Następnego dnia wprowadzono wycinki do 
kolejnych naczyń z ksylenem (aby usunąć parafinę) i ze zmniej-
szającymi się stężeniami alkoholu (97%, 80%, 75%), aby usunąć 
ksylen, oraz wodą destylowaną.

nazywany jest on onkogenem. Badania molekularne doprowadziły 
do wykrycia oraz identyfikacji około 15 genów związanych z karcy-
nogenezą; większość tych genów koduje białka, które regulują cykl 
komórkowy, różnicowanie oraz apoptozę. Jednym z takich genów 
jest gen p53. Jest on zlokalizowany na chromosomie 17 w regionie 
p13. W normalnych warunkach, koduje on białko hamujące no-
wotwór (p53), które uczestniczy w regulacji cyklu komórkowego. 
Mutacja genu p53 pozbawia komórkę kontroli cyklu komórkowe-
go, powodując nadekspresję nieaktywnej formy genu. Białko p53 
blokuje fazy cyklu komórkowego G1/S lub G2/M, aby umożliwić 
działanie mechanizmów naprawczych, które usuwają uszkodzenia 
DNA przed ponownym zapoczątkowaniem cyklu mitotycznego.

Gdy uszkodzenia nie mogą zostać naprawione, białko p53 aktywuje 
apoptozę i śmierć komórki. Mutacja genu p53 powoduje niekon-
trolowany wzrost ekspresji białka p53, a przez to upośledza me-
chanizmy apoptozy komórek. Wykrycie białka p53 w badanym 
histologicznie wycinku błony śluzowej oraz tkanki ze zmianami 
przednowotworowymi wskazuje na zwiększone ryzyko transfor-
macji nowotworowej (nadekspresja jądrowego p53 jest powiązana 
z większym ryzykiem progresji choroby) [7]. Jego obecność w war-
stwach ponadpodstawnych komórek nabłonka wywodzących się 
ze zmian przedrakowych ma istotną wartość rokowniczą w ocenie 
ryzyka transformacji, większą nawet niż ocena stopnia dysplazji. 
Mutacje genu p53 są najprawdopodobniej główną zmianą w kar-
cynogenezie nowotworów głowy i szyi, ale ich istotność rokow-
nicza wciąż nie jest jednoznacznie określona [8].

W diagnostyce nowotworów jamy ustnej nie stwierdzono dotąd 
obecności specyficznych substancji, służących w szczególności 
jako markery raka płaskonabłonkowego, nowotworu najczęściej 
spotykanego w jamie ustnej i gardle. Istnieje antygen raka płasko-
nabłonkowego (SCC-Ag), jednakże jego ekspresja może być rów-
nież zwiększona w chorobach, takich jak na przykład łuszczyca. 
Duże nadzieje pokłada się w określeniu poziomów markerów, któ-
re świadczyłyby o odpowiedzi organizmu na obecność procesów 
patologicznych, w tym zwiększonej proliferacji. Do markerów tych 
można zaliczyć PCNA, Ki-67, p44/42 MAPK i EGFR.

Aktywność proliferacji komórek nowotworowych oceniania jest 
za pomocą markerów proliferacji komórkowej, głównie: jądro-
wego antygenu komórek proliferujących – PCNA (Proliferating 
Cell Nuclear Antigen) i srebrochłonnego regionu organizującego 
jąderko – AgNORs (argyrophylic nucleolar organizer regions) [9].

PCNA oraz Ki–67 analizuje się w stanach przednowotworowych 
oraz nowotworach płaskonabłonkowych jamy ustnej. Wzrost eks-
presji tych antygenów związany jest ze wzrostem stopnia dysplazji 
nabłonka, co wskazuje na ich wartość diagnostyczną. 

PCNA jest białkiem jądrowym, którego ekspresja powiązana jest 
z fazą S cyklu komórkowego. Dowiedziono użyteczności PCNA 
jako markera proliferacji. Poziom PCNA wzrasta w późnej fazie G1 
oraz fazie S cyklu komórkowego, a następnie spada od fazy G2/M 
do G1. Udowodniono związek pomiędzy białkiem p53 oraz mar-
kerami proliferacji komórki. Wysoka aktywność proliferacyjna w 
połączeniu z nadekspresją p53 stanowią najbardziej szkodliwe czyn-
niki rokownicze w przypadku zmian o charakterze leukoplakii [5].

Kinazy MAP (białkowe kinazy aktywowane mitogenami; mitogen 
activated protein kinases) to rodzina kinaz białkowych serynowo-



WWW.PPCH.PL20

artykuł oryginalny / oryginal article

•	 w 2 przypadkach w zatoce szczękowej, 
•	 w 1 przypadku w górnej wardze. 

Grupa kontrolna składała się z 10 pacjentów, u których zdiagnozowano 
homogenną leukoplakię w obrębie błony śluzowej jamy ustnej. Grupa 
kontrolna może służyć za przykład zmian przedrakowych (Tab, 1.2.3.4.)

Wyniki przeanalizowano statystycznie za pomocą Statistica 8 
(program do analizy danych), StatSoft Inc., Stany Zjednoczone. 
Wyniki analizowano z użyciem metody analizy zależności, ko-
rzystając z testu chi-kwadrat z poprawką Yatesa ze stałym współ-
czynnikiem N, p <0,05.

Na podstawie wyników statystycznych stwierdzono istotną kore-
lację pomiędzy ekspresją białka p53 oraz stadium zaawansowania 
klinicznego nowotworu. Jednakże korelacje pomiędzy poziomem 
ekspresji EGFR, p44/42 i PCNA oraz stadium zaawansowania 
klinicznego nowotworu nie były istotne statystycznie . (Tab, 5.)

Używając testu rang Spearmana stwierdzono pozytywną korelację 
pomiędzy poziomem białka p53 a poziomem pozostałych bada-
nych markerów proliferacji tj. EGFR, p44/42 oraz PCNA (Tab,6.).

Porównując poziomy markerów u pacjentów z nowotworem z 
grupą kontrolną ze zmianami o typie leukoplakii stwierdzono 
względnie stałe wartości. 

W wycinkach przygotowanych do barwienia na obecność p44/p42, 
PCNA oraz p53 użyto metody HIER (antigen heat-induced epitope 
retrieval). W tym celu wycinki umieszczono w buforze cytrynia-
nowym 0,01 M o pH 6,0 oraz podgrzano w trzech cyklach, każ-
dym trwającym po 5 min. Po zakończeniu podgrzewania wycinki 
pozostawiono w buforze w temperaturze pokojowej na 20 min.

W wycinkach barwionych na obecność EGFR użyto metody od-
maskowania antygenu poprzez użycie enzymu proteolitycznego. 
W tym celu rozcieńczono stężony roztwór proteinazy K (1 kropla 
na 2 ml buforu), a wycinki poddano rozkładowi enzymatycznemu 
w roztworze TBS przez 4 min w temperaturze pokojowej. 

Po wstępnym przygotowaniu tkanki stosowano dalsze techniki 
IHS. Wycinki przeniesiono do bufora TBS, a następnie inkubo-
wano przez 5 min z roztworem 3% nadtlenku wodoru, aby zablo-
kować endogenne peroksydazy tkankowe.

Zastosowano trzy 5-minutowe płukania w buforze TBS/Tween 
20, a następnie inkubację z przeciwciałami pierwszorzędowymi.

•	 EGFR Ab-10, klon 111.6 firmy Thermo Scientific w 
rozcieńczeniu 1:100 przez 1 godz. w temperaturze pokojowej.

•	 Fosfo-p44/p42 MAPK (ERK1/ERK2) firmy Cell Signaling 
Technology ® w rozcieńczeniu 1:100 przez 24 godz. w 
temperaturze 4˚C.

•	 Mysie monoklonalne anty-ludzkie białko p53, klon 
DO-7 firmy DAKO w rozcieńczeniu 1:50 przez 30 min w 
temperaturze pokojowej.

•	 PCNA – mysi monoklonalny antyproliferacyjny jądrowy 
antygen komórkowy, klon PC10 w rozcieńczeniu 1:5000 
przez 30 min w temperaturze pokojowej.

Wycinki następnie płukano trzykrotnie przez 5 min w buforze TBS/
Tween 20. W badaniu użyto systemu wykrywania DAKO K5007 Cat 
– Dako REAL ™ Detection System, Peroxidase DAB + Rabbit / Mouse.

Wycinki przeniesiono do wody destylowanej, barwiono hematok-
syliną Mayera, przepłukano, a następnie stosowano serię alkoholi 
oraz ksylenów przed nałożeniem szkiełka nakrywkowego. 

Przeprowadzono wzrokową ocenę patomorfologiczną. Wyliczono war-
tości, będące przemnożeniem procentu wybarwionego obszaru na każ-
dym poziomie intensywności wybarwienia przez ważoną intensywność 
wybarwienia (tj. 1, 2, albo 3; gdzie 0 oznacza brak wybarwienia, 1 – słabe 
wybarwienie, 2 – umiarkowane wybarwienie, a 3 – silne wybarwienie).

wyniki

Spośród 48 pacjentów (34 mężczyzn oraz 14 kobiet) Kliniki Chi-
rurgii Szczękowo-Twarzowej w Lublinie, diagnozowanych w latach 
2002–2006, postawiono rozpoznanie raka płaskonabłonkowego 
jamy ustnej w poniższych lokalizacjach: 

•	 w 18 przypadkach w dnie jamy ustnej, 
•	 w 8 przypadkach w dolnych dziąsłach, 
•	 w 5 przypadkach w obrębie języka, 
•	 w 5 przypadkach w trójkącie zatrzonowym, 
•	 w 4 przypadkach w obrębie dolnej wargi, 
•	 w 3 przypadkach w obrębie podniebienia twardego, 
•	 w 2 przypadkach w policzku, 

ryc. 1.  Barwienie na obecność EGFR w zmianie o typie leukoplakii. Umiarkowana 
(2) intensywność wybarwienia w skali wzrokowej.

ryc. 2.  Barwienie na obecność p44/42 w zmianie o typie leukoplakii. Słaba (1) 
intensywność wybarwienia w skali wzrokowej.
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p44/p42. Stwierdzono również pozytywną korelację pomiędzy 
poziomem ekspresji białka p53 a innymi badanymi markerami 
proliferacji. Autorzy zaobserwowali także, że poziomy ekspresji 
w grupie kontrolnej (leukoplakia) pozostawały wysokie, jednak 
wśród tej grupy nie stwierdzono korelacji. Uzyskane wyniki su-
gerują, że żaden z badanych markerów nie może być wykluczo-
ny jako obiektywny wskaźnik zachodzącego procesu nowotwo-
rowego. Pozytywna korelacja pomiędzy ekspresją białka p53 a 
progresją choroby może służyć jako pomocniczy wskaźnik w ro-
kowaniu. Obecność zwiększonej proliferacji tego markera może 
być stwierdzona zarówno w zmianach przednowotworowych, 
jak i w raku. Dlatego też, naszym zdaniem, właściwe jest użycie 
tego markera w połączeniu z innymi markerami celem określenia 
nasilenia proliferacji oraz stopnia zaawansowania klinicznego i 
histologicznego. Należy się zatem skupić na poszukiwaniu spe-
cyficznego markera, który mógłby być z powodzeniem używany 
w diagnostyce oraz monitorowaniu leczenia raka płaskonabłon-
kowego jamy ustnej.

omówienie

Poszukiwanie metod oceny ryzyka złośliwienia zmian nowotwo-
rowych jest przedmiotem wielu badań. Rozwój diagnostycznych 
metod molekularnych, biochemicznych oraz immunohistoche-
micznych może umożliwić w przyszłości ich użycie jako skutecz-
nych metod badań w badaniach przesiewowych, monitorowaniu 
leczenia, oceny radykalności leczenia chirurgicznego lub oceny 
wznowy nowotworu. Istnieje wiele markerów nowotworowych, 
które są istotne klinicznie: CEA, Ca 19-9 w wykrywaniu raka je-
lita grubego, CA 15-3 w raku piersi, AFP w pierwotnym raku wą-
trobowokomórkowym, SCC-Ag w raku szyjki macicy, CA 19-9, 
CEA w raku żołądka, NSE, SCC-Ag, Cyfra 21-1, CEA w raku płuc, 
beta HCG, AFP, PLAP w przypadku nowotworów zarodkowych 
jądra, Ca-125, beta HCG, AFP, CEA w rakach jajnika, tyreoglobu-
lina, kalcytonina w raku tarczycy. Dotychczas jednakże nie odna-
leziono markerów, które można by z powodzeniem zastosować w 
diagnostyce i leczeniu raka płaskonabłonkowego jamy ustnej. We-
dług Amerykańskiego Instytutu Badań nad Rakiem w 2011 roku w 
Stanach Zjednoczonych rozpoznano 39 400 nowych przypadków 
raka jamy ustnej oraz stwierdzono 7900 zgonów z powodu raka 
płaskonabłonkowego jamy ustnej. Według danych z badania Za-
tońskiego i wsp. w Europie Środkowej i Wschodniej zachorowal-
ność i umieralność na raka są zróżnicowane w różnych grupach 
zależnie od płci, wieku oraz okresu czasu rozpoznania tj. zaawan-
sowania klinicznego nowotworu [14].

Dla porównania w 2007 roku w województwie lubelskim rozpo-
znano 170 nowych przypadków raka jamy ustnej oraz odnotowa-
no 80 zgonów z tego powodu. Powyższe dane epidemiologiczne 
przyciągają uwagę do problemu zarówno na szczeblu globalnym, 
jak i lokalnym.

Celem analizy przedstawionych wyników była odpowiedź na py-
tanie, czy markery proliferacji komórek nabłonka mogą służyć 
jako markery karcynogenezy raka płaskonabłonkowego oraz czy 
mogą mieć istotne znaczenie w diagnostyce i leczeniu guzów jamy 
ustnej. Aby rozróżnić zmiany przednowotworowe i nowotworo-
we wybrano jako grupę kontrolną pacjentów z leukoplakią, a nie 
zdrową błoną śluzową jamy ustnej. Celem badania było określe-
nie, czy zachodzi związek pomiędzy stadium zaawansowania kli-
nicznego raka jamy ustnej (tj. progresją choroby) a ekspresją ba-
danych markerów. Tkanki objęte leukoplakią służyły zatem nie 
tylko jako kontrola, ale również jako grupa badana we wstępnym 
okresie zmian patologicznych. Celem autorów nie było wskaza-
nie „idealnego” markera raka jamy ustnej, ale zbadanie dynamiki 
ekspresji markerów wobec progresji nowotworu.

Stwierdzono istotną statystycznie zależność pomiędzy stadium 
zaawansowania klinicznego nowotworu a poziomem białka p53. 
Nie zaobserwowano istotnej statystycznie zależności pomiędzy 
stadium zaawansowania klinicznego guza a poziomem ekspresji 
receptora czynnika wzrostu naskórka  EGFR, jądrowego antyge-
nu komórek proliferujących PCNA oraz kinaz ERK1 i ERK2 – 

ryc. 3.  Barwienie na obecność p53 w zmianie o typie leukoplakii. Słaba (1) intensywność 
wybarwienia w skali wzrokowej.

ryc. 4.  Barwienie na obecność PCNA w zmianie o typie leukoplakii. Umiarkowana (2) 
intensywność wybarwienia w skali wzrokowej.
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