PRACE ORYGINALNE

Magdalena BODNAR1
Hanna REKWIROWICZ1
Pawel BURDUK2
Robert BILEWICZ2
Wojciech KAMIERCZAK2
Andrzej MARSZA£EK1,3

Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu,
Collegium Medicum
im. L. Rydygiera w Bydgoszczy,
Katedra i Zak³ad Patomorfologii Klinicznej

1

Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu,
Collegium Medicum im. L. Rydygiera
w Bydgoszczy,
Katedra i Klinika Otolaryngologii

2

Uniwersytet Medyczny
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,
Katedra i Zak³ad Patomorfologii Klinicznej
3

Dodatkowe s³owa kluczowe:
rak krtani
markery procesu nowotworowego
Additional key words:
laryngeal cancer
cancer markers

Badania przeprowadzono na materiale
archiwalnym zgromadzonym w Katedrze
i Zak³adzie Patomorfologii Klinicznej CM UMK
w Bydgoszczy. Przeprowadzone badania
nie wp³ynê³y w ¿aden sposób na modyfikacjê,
wdro¿enie, odstêpstwo, zniekszta³cenie, czy
jakiekolwiek inne zmiany
procedur diagnostycznych
oraz terapeutycznych u pacjentów.

Adres do korespondencji:
Dr hab. Andrzej Marsza³ek, prof. UMK
Katedra i Zak³ad Patomorfologii Klinicznej
Collegium Medicum im. L. Rydygiera
w Bydgoszczy
Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu
85-094 Bydgoszcz,
ul. M. Sk³odowskiej-Curie 9
Tel. (+52) 585 42 00; Fax. (+52) 585 40 49
e-mail: amars@cm.umk.pl
598

Intensywnoæ wypalanych papierosów
a biologia raka p³askonab³onkowego krtani
Impact of tobacco smoking on biologic background
of Laryngeal Squamous Cell Carcinoma
Wród czynników zwi¹zanych ze
zwiêkszonym wystêpowaniem raka
krtani szczególn¹ uwagê zwraca siê na
palenie tytoniu. Zwi¹zane jest to z
obecnoci¹ w dymie tytoniowym substancji chemicznych o charakterze
mutagennym i kancerogennym. Substancje te penetruj¹ komórki, wnikaj¹
do j¹der komórkowych, gdzie w konsekwencji powoduj¹ uszkodzenie materia³u genetycznego. Kumulacja mutacji prowadzi do nabycia przez komórki zdolnoci do inwazji miejscowej, a
tym samym inicjacji procesu nowotworowego. Badaniem objêto grupê 11
pacjentów wybranych sporód wszystkich przypadków raka krtani, które
poddano diagnostyce w Katedrze i
Zak³adzie Patomorfologii Klinicznej w
Bydgoszczy w 2008r. Wykonano barwienia immunohistochemiczne w celu
oceny lokalizacji cytoplazmatycznego
bia³ka MMP-2. Dokonano tak¿e oceny
ekspresji antygenów bêd¹cych wskanikami proliferacji komórkowej: PCNA
i Ki-67 oraz okrelono ich korelacjê z
procesem nowotworowym. Analizowanych pacjentów podzielono na dwie
grupy: osoby pal¹ce do 20 papierosów
dziennie i powy¿ej 20 papierosów
dziennie. U wszystkich pacjentów rozpoznano p³askonab³onkowego raka
krtani o stopniu z³oliwoci histologicznej G2. Dokonano oceny klinicznego stopnia zaawansowania procesu
nowotworowego zgodnie z klasyfikacj¹ TNM. U pacjentów oceniono stopieñ zaawansowania miejscowego
nowotworu (T): T2-T4, wêz³owego (N):
N0 - N3 oraz obecnoæ przerzutów odleg³ych (M) - u wszystkich pacjentów
stwierdzono M0. Zaobserwowano podobieñstwa w poziomie ekspresji analizowanych bia³ek w poszczególnych
grupach pacjentów. U pacjentów pal¹cych do 20 papierosów dziennie obserwowano zmniejszon¹ ekspresjê
MMP-2, PCNA oraz Ki-67 w porównaniu z pacjentami wypalaj¹cymi wiêksze
iloci papierosów. Tendencjê tak¹ zaobserwowano zarówno w komórkach
nowotworowych jak i dysplastycznych.
Stwierdzono ró¿nice poziomów ekspresji badanych markerów uwzglêdniaj¹c intensywnoæ ekspozycji na
dym tytoniowy. Prawdopodobnie stanowi to odzwierciedlenie ró¿nego
stopnia uszkodzenia komórek.
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The most common risk factors related to the occurrence of laryngeal
cancer is related to tobacco smoking.
It is interlinked to the presence of
chemical substance in tobacco smoke.
These substances are mutagenic factors and they are carcinogens. These
substances penetrate cell, they penetrate cellular nucleus and in consequence, it causes damage to the genetic material. Accumulation of mutations enables cells to conduct local
invasion, and it initiates tumor invasion and metastasis. We used tissue
samples from 11 patients that were
selected from all head and neck specimens and diagnosed at Department of
Clinical Pathology in Bydgoszcz in
2008. We have made immunohistochemical staining in order to describe
localization of MMP-2. Furthermore,
the expression of proliferative antigens: PCNA and Ki-67 in laryngeal carcinoma and their relations to tumor
invasion and metastasis were measured. We divided patients into two
groups: people who smoke less than
20 cigarettes a day and people who
smoke over 20 cigarettes a day. All
patients were diagnosed with a squamous cell carcinoma with histological
grade G2. Tumors were staged according to the TNM classification. Studied
patients were classified ranging T2 T4, N0 - N3 and all were M0. We found
out similarities in expression of
analyzing antigens in individual
groups of patients. We observed decreased expression of MMP-2, PCNA
and Ki-67 amongst patients who
smoke less than 20 cigarettes a day in
comparison with patients who smoke
more than 20 cigarettes a day. We noticed such trend in tumor cells and in
dysplastic cells. We certify differences
between levels of expression of researched markers according they intensity of exposure on tobacco smoking. Probably those differences may
represent different levels of cell damage.

M. Bodnar i wsp.

Wstêp
Rak krtani (Laryngeal carcinoma) jest
jednym z najczêciej wystêpuj¹cych nowotworów w obrêbie g³owy i szyi i stanowi szósty, co do czêstoci wystêpowania nowotwór z³oliwy na wiecie [7,10].
U mê¿czyzn stanowi ok. 5% wszystkich
guzów z³oliwych i jest czwartym, co do czêstoci wystêpowania nowotworem z³oliwym, po raku p³uc, ¿o³¹dka oraz prostaty.
Natomiast u kobiet zajmuje 27. miejsce
wród nowotworów z³oliwych, obejmuj¹c
0,6% wszystkich rozpoznawalnych nowotworów z³oliwych [7,10].
Czêstoæ wystêpowania raka krtani jest
ok. 7 razy wiêksza u mê¿czyzn ni¿ u kobiet
[10], a wspó³czynnik zachorowalnoci w
Polsce wynosi obecnie 7,7:1,0 [M:K], zmieniaj¹c siê stale na niekorzyæ kobiet [10,26].
Ponadto rocznie odnotowuje siê ok. 2-3
krotny wzrost zachorowañ na raka krtani u
kobiet [26].
Wykazano, i¿ najwiêksza zachorowalnoæ na ten typ nowotworu przypada na 6.
i 7. dekadê ¿ycia, a w tym przedziale wiekowym diagnozowanych jest oko³o 65%
chorych na raka krtani [26].
Wród wszystkich z³oliwych nowotworów krtani, a¿ 95% stanowi rak p³askonab³onkowy (ang. Squamous cell carcinoma,
³ac. Carcinoma planoepitheliale). Nab³onek
pokrywaj¹cy górny odcinek przewodu oddechowego i pokarmowego (jama ustna,
gard³o, krtañ, jama nosowa oraz zatoki
boczne nosa) ulega ekspozycji na wiele
czynników karcenogennych inicjuj¹cych
proces transformacji nowotworowej [15].
W etiologii raka krtani istotn¹ rolê odgrywaj¹ przede wszystkim czynniki rodowiskowe, jednak coraz czêciej zwraca siê
równie¿ uwagê na udzia³ czynników genetycznych predysponuj¹cych do wyst¹pienia
nowotworu [7,15,23]. Wród czynników
zwi¹zanych ze zwiêkszonym wystêpowaniem raka krtani zwraca siê szczególn¹
uwagê na palenie papierosów oraz nadu¿ywanie alkoholu [7,15]. Zwi¹zane jest to z
oddzia³ywaniem substancji chemicznych
wykazuj¹cych w³aciwoci mutagenne oraz
kancerogenne. Nale¿¹ do nich przede
wszystkim benzo(a)piren, niektóre aminy
aromatyczne oraz N-nitrozaminy [3,23].
Ponadto wyró¿nia siê tak¿e ekspozycjê na
czynniki rodowiskowe. Wród najczêciej
wymienianych s¹: dym tytoniowy w rodowisku (osoby nara¿one, zwane zwyczajowo biernymi palaczami), a tak¿e nara¿enie w miejscu pracy, gdzie rejestruje siê
dzia³anie takich czynników jak: py³ drzewny, produkty powstaj¹ce podczas destylacji wêgla, nikiel, azbest, kauczuk, guma,
produkty przemys³u garbarskiego, farby,
rozpuszczalniki, spaliny olejów napêdowych. Podniesiono tak¿e udzia³ takich czynników jak: rozmieszczenie geograficzne,
czynniki demograficzne, wirusy (HIV, HPV,
HSV), refluks ¿o³¹dkowo-prze³ykowy, dieta, stany przedrakowe lub wystêpowanie
innych chorób wspó³istniej¹cych (np. astma oskrzelowa, grulica) [7,15,23].
Kancerogeneza jest z³o¿onym procesem, u którego podstaw le¿y proces transformacji nowotworowej poszczególnych komórek, uzyskanie fenotypu nowotworowego oraz przekazywanie tych w³aciwoci
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Tabela I
Charakterystyka grupy badanej.
Characteristics of studied group.
Klasy fikacja TNM

Liczba
osób

rednia w ieku
[lata]

P³eæ [K/M ]

T [1/2/3/4]
[liczba osób]

N [0/1/2/3]
[liczba osób]

M [0/1]
[liczba osób]

Grupa A

9

57

1/8

0/2/4/3

5/3/0/1

9/0

Grupa B

2

58,5

0/2

0/0/2/0

0/1/1/0

2/0

K - Kobiety; M - Mê¿czyni

komórkom potomnym pod wp³ywem dzia³ania m.in. czynników egzogennych  kancerogenów (np. dymu tytoniowego). Komórki
o fenotypie nowotworowym charakteryzuj¹
siê niepohamowanym wzrostem zwi¹zanym
z wysok¹ niestabilnoci¹ genetyczn¹, utrat¹ zdolnoci do ró¿nicowania, a tak¿e nabywaniem zdolnoci do inwazji i przerzutów
[15,20,23].
Podkrela siê, ¿e ryzyko wystêpowania
raka krtani wzrasta wraz liczb¹ wypalanych
dziennie papierosów, a tak¿e jest ono wiêksze u osób, które wczenie rozpoczê³y palenie [15]. Wykazano tak¿e, ¿e palenie
dziennie ponad 20 papierosów oraz spo¿ywanie wysokoprocentowych alkoholi przez
ponad 15 lat mo¿e powodowaæ zwiêkszenie ryzyka zachorowania na raka krtani ok.
330 razy [15].
Dym tytoniowy w znacznym stopniu predysponuje do wyst¹pienia raka krtani. Z
przedstawionych analiz wynika, ¿e ok. 95%
chorych na nowotwory krtani to palacze tytoniu [7]. Dym tytoniowy powstaj¹cy podczas
niepe³nego spalania tytoniu zawiera ponad
4 tys. zwi¹zków chemicznych, wród których ponad 60 stanowi¹ mutageny [3]. Najwa¿niejszym sk³adnikiem dymu tytoniowego odpowiedzialnym za uzale¿nienie jest
nikotyna. Natomiast za w³aciwoci mutagenne i kancerogenne odpowiedzialne s¹
m.in. policykliczne wêglowodory aromatyczne, zwi¹zki heterocykliczne, N-nitrozaminy,
aminy aromatyczne, aminy N-heterocykliczne, reaktywne formy tlenu [3,7,23].
Podczas spalania papierosa powstaj¹
dwa strumienie dymu; g³ówny (MS - ang.
mainstream smoke) oraz boczny (SS - ang.
sidestream smoke). MS uwalniany jest z
koñca papierosa, posiada mniejsze stê¿enie niektórych mutagenów, jednak rednica
cz¹steczek wchodz¹cych w jego sk³ad jest
mniejsza w porównaniu z cz¹steczkami strumienia bocznego, zatem mog¹ one ³atwo
przenikaæ do komórek, a nastêpnie j¹dra
komórkowego ostatecznie powoduj¹c
uszkodzenia DNA [3]. Ponadto zawiera on
znaczne iloci wolnych rodników, co powoduje jego zwiêkszon¹ "toksycznoæ" w stosunku do tkanek [7,23]. Najwiêkszym zagro¿eniem dla komórki pozostaje ekspozycja
na dzia³anie reaktywnych form tlenu i wolnych rodników [23]. Znajduj¹ siê one zarówno w substancjach smolistych oraz fazie
gazowej pochodz¹cych z papierosów, a ich
stê¿enie znacznie przewy¿sza poziom pozosta³ych kancerogenów. Pomimo tego, ¿e
bior¹ one udzia³ w aktywacji transkrypcji
genów, odpowiedzi przeciwzapalnej, stanowi¹ tak¿e przyczynê uszkodzeñ DNA oraz
bia³ek [3,7].
Najbardziej wra¿liwym elementem DNA

na dzia³anie substancji toksycznych jest
guanina. Uszkodzenia DNA powsta³e w
wyniku dzia³ania kancerogenów prowadz¹
m.in. do zwiêkszenia niestabilnoci cz¹steczki DNA oraz niew³aciwego parowania
zasad azotowych w czasie naprawy lub powielania DNA, zablokowania miejsc wi¹¿¹cych enzymy, które uczestnicz¹ w procesach replikacji i biosyntezy bia³ka, staj¹c siê
bezporedni¹ przyczyn¹ rozwoju procesu
nowotworowego [3,15,23].
Materia³ i metody

Grupa badana
Badaniem objêto grupê 11 wybranych pacjentów
sporód wszystkich przypadków raka krtani, które poddano diagnostyce w Katedrze i Zak³adzie Patomorfologii Klinicznej w Bydgoszczy w 2008r. W grupie badanej
by³o 10 mê¿czyzn i 1 kobieta w wieku od 44 do 69 lat
(rednia wieku - 58 lat). W badaniu podmiotowym w Klinice Otolaryngologii Szpitala Klinicznego im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy zwrócono szczególn¹ uwagê na dane
epidemiologiczne, takie jak: wiek, p³eæ, miejsce zamieszkania (miasto, wie), palenie czynne/bierne, iloæ wypalanych papierosów dziennie, czêstoæ spo¿ywania alkoholu (w tygodniu). U wszystkich pacjentów wykonano
laryngektomiê: w rutynowych badaniach histopatologicznych rozpoznano p³askonab³onkowego raka krtani (Squamous Cell Carcinoma) o stopniu z³oliwoci histologicznej G2. Dokonano oceny klinicznego stopnia zaawansowania procesu nowotworowego zgodnie z klasyfikacj¹ TNM (IUAC), opieraj¹c¹ siê na lokalizacji ogniska
pierwotnego oraz stopniu zaawansowania miejscowego (T), wêz³owego (N) oraz obecnoci przerzutów odleg³ych (M).
Uwzglêdniaj¹c iloæ wypalanych dziennie papierosów, pacjentów podzielono na dwie nastêpuj¹ce grupy
badawcze:
A - osoby pal¹ce do 20 papierosów dziennie;
B - osoby pal¹ce powy¿ej 20 papierosów dziennie
(tabela I).
Analizie poddano preparaty tkankowe pochodz¹ce
z materia³u pooperacyjnego. Zosta³y one rutynowo utrwalone w 10% formalinie buforowanej, opracowane oraz
zatopione w bloczki parafinowe. Materia³ zosta³ skrojony na skrawki o gruboci 4 lub 5 µm (4 µm - reakcja
immunohistochemiczna, 5 µm - barwienie HE). Barwienia immunohistochemiczne wykonano w celu zbadania
lokalizacji MMP-2 oraz oceny ekspresji PCNA, Ki-67 w
badanej tkance.
MMP-2 - (ang. matrix metalloproteinase 2) (¿elatynaza A), endopeptydaza zlokalizowana w cytoplazmie,
posiada zdolnoæ degradacji kolagenu IV, odgrywa istotn¹ rolê w procesie inwazyji nowotworu.
PCNA - (ang. proliferating cell nuclear antygen) wielofunkcyjne bia³ko j¹drowe (m.cz. 32 kDa) bêd¹ce wskanikiem proliferacji komórkowej oraz cile zwi¹zane z
replikacj¹ DNA.
Ki-67 - niehistonowe bia³ko j¹drowe (m.cz. 35-40
kDa) obecne jedynie w komórkach proliferuj¹cych, bêd¹ce wyznacznikiem aktywnoci proliferacyjnej komórki.
Badania immunohistochemiczne:
Skrawki o gruboci 4 µm deparafinizowano, uwodniono oraz p³ukano w wodzie destylowanej. Determinanty
antygenowe zosta³y ods³oniête w buforze cytrynianowym
pH 6 w kuchence mikrofalowej (dla oznaczeñ MMP-2)
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oraz w buforze EDTA o pH 8 w ³ani wodnej (dla oznaczeñ PCNA). Aktywnoæ endogennej peroksydazy zosta³a zablokowana poprzez inkubacjê skrawków w 3%
roztworze H2O2 w temperaturze pokojowej. Natomiast
przygotowanie skrawków materia³u do oceny ekspresji
Ki-67 przygotowano wykorzystuj¹c PT-Link (DAKO, Denmark). Nastêpnie za pomoc¹ surowicy bydlêcej (5%
BSA) zablokowano miejsca niespecyficznego wi¹zania
przeciwcia³. Kolejno skrawki inkubowano z przeciwcia³em monoklonalnym skierowanym przeciwko MMP-2,
PCNA (Novocastra Laboratories, Newcastle UK) oraz
Ki-67 (DAKO, Denmark), rozcieñczone odpowiednio
(1:100, 1:50, 1:25) w 1% roztworze BSA (BSA+PBS).
Nastêpnie przeprowadzono inkubacjê z drugorzêdowym
przeciwcia³em (DAKO EnVision TM+ System Labelled
Polymer HRP - Anti Mouse, DAKO). Lokalizacjê kompleksu antygen przeciwcia³o uwidoczniono poprzez dodanie 3,3'-diaminobenzydyny, jako chromogenu (DAB(+)
Chromogen, DAB(+) Substrate Buffer, DAKO Denmark).
Nastêpnie w celu uwidocznienia j¹der komórkowych
skrawki barwiono hematoksylin¹, odwodniono, przewietlono i zamkniêto w balsamie kanadyjskim.
Ocenê mikroskopow¹ przeprowadzono w 5 polach
mikroskopowych, przy powiêkszeniu obiektywu 20x dla
MMP-2 oraz przy powiêkszeniu obiektywu 40x dla PCNA
i Ki-67. Lokalizacjê odpowiednich antygenów definiowano na podstawie obecnoci barwnego produktu reakcji
DAB. Oceniano reakcjê cytoplazmatyczn¹ dla MMP-2
oraz j¹drow¹ dla PCNA i Ki-67. Intensywnoæ reakcji
oceniano jako: 0 - brak odczynu barwnego, 1 - s³abe
zabarwienie komórek, 2 - rednie zabarwienie komórek,
3 - intensywne zabarwienie komórek.

Wyniki
W wyniku przeprowadzonych badañ z
u¿yciem przeciwcia³ skierowanych przeciwko: MMP-2, PCNA oraz Ki67 stwierdzono
obecnoæ ocenianych antygenów we
wszystkich analizowanych próbkach.
W poszczególnych grupach badanych
zaobserwowano podobieñstwa w poziomie
ekspresji analizowanych bia³ek. Uwzglêdniaj¹c przyjêt¹ skalê oceny, u pacjentów pal¹cych do 20 papierosów dziennie obserwowano zmniejszon¹ ekspresjê MMP-2 w
porównaniu z pacjentami wypalaj¹cymi
wiêksze iloci papierosów. Tendencjê tak¹
zaobserwowano zarówno w komórkach nowotworowych jak i dysplastycznych (rycina 1).
Podobn¹ zale¿noæ do opisanej powy¿ej odnotowano analizuj¹c ekspresjê PCNA.
Ni¿szy odsetek komórek nowotworowych
oraz dysplastycznych z siln¹ ekspresj¹ tego
antygenu zaobserwowano w grupie A (rycina 2).
W badaniach materia³u klinicznego prowadzonych z u¿yciem przeciwcia³a dla Ki67 wykazano wysok¹ ekspresjê tego antygenu w zaledwie 9% analizowanych komórek pochodz¹cych od pacjentów zakwalifikowanych do grupy B. Natomiast nieco ni¿sza ekspresja (5%) by³a stwierdzona w komórkach u pacjentów grupy A.
Na rycinie 1. przedstawiono rednie
wartoci ekspresji MMP-2 w poszczególnych grupach. Dodatkowe oznaczenie: A pacjenci wypalaj¹cy do 20 papierosów
dziennie; B - pacjenci wypalaj¹cy powy¿ej
20 papierosów dziennie.
Na rycinie 2. przedstawiono rednie
wartoci ekspresji PCNA w poszczególnych
grupach. Dodatkowe oznaczenie: A - pacjenci wypalaj¹cy do 20 papierosów dziennie; B - pacjenci wypalaj¹cy powy¿ej 20 papierosów dziennie.
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Rycina 1
Poziomy ekspresji ¿elatynazy A (MMP-2) w obrêbie utkania raka krtani oraz zmian dysplastycznych.
Levels of expression of Gelatinase A (MMP-2) in tumor cells and in tumor stroma.

Rycina 2
Poziomy ekspresji j¹drowego antygenu proliferacyjnego (PCNA) w materiale tkankowym raka krtani oraz w
nab³onku z dysplazj¹.
Levels of expression of proliferative cell nuclear antigen (PCNA) in tumor cells of laryngeal carcinoma and dysplastic
epithelium.

Omówienie
Inicjacja procesu nowotworowego uzale¿niona jest od nabycia przez komórki nowotworowe fenotypu inwazyjnego. Determinuje to w konsekwencji zdolnoæ komórek
do naciekania otaczaj¹cych tkanek, jak równie¿ tworzenia przerzutów w miejscach odleg³ych od ogniska pierwotnego [5].
Nowotwory p³askonab³onkowe rozwijaj¹ce siê w obszarze g³owy i szyi wywodz¹
siê z nab³onka wielowarstwowego p³askiego lub gruczo³owego [5]. W przypadku tego
drugiego pod wp³ywem dzia³ania kancerogenów m.in. dymu tytoniowego najczêciej
ulega on najpierw metaplazji p³askonab³onkowej i ewentualnie przy nagromadzeniu
kolejnych zaburzeñ genetycznych, poprzez
zmiany dysplastyczne dochodzi do nowotworzenia. Mutageny zawarte w dymie tytoniowym penetruj¹ komórki, wnikaj¹ do j¹dra komórkowego, gdzie powoduj¹ uszkodzenie materia³u genetycznego. Kumulacja
mutacji doprowadza komórki do utraty cech
dojrza³oci, utraty specjalizacji czynnocio-
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wej, a przede wszystkim nabycia przez nie
zdolnoci do inwazji miejscowej, a tym samym inicjacji procesu nowotworowego [23].
Rak krtani jest najczêciej wystêpuj¹cym nowotworem z³oliwym obszaru g³owy
i szyi. Do najistotniejszych czynników
uczestnicz¹cych w etiologii tego nowotworu zalicza siê palenie tytoniu. Wykazano, i¿
u osób z rakiem krtani oko³o 95% to palacze tytoniu [7]. Badania Kocha i wsp. [9]
wykaza³y ogniska raka pierwotnego a¿ u
39% osób pal¹cych, podczas gdy u osób
niepal¹cych odsetek ten wynosi³ zaledwie
9%. Podobne wyniki przedstawi³ Tan i wsp.
[24] lokalizuj¹c pierwotne ognisko nowotworu w krtani u 41% osób pal¹cych i 15% pacjentów niepal¹cych. Przyjmuje siê, ¿e w
skali ogólnowiatowej pierwotne ogniska
raka zlokalizowane w krtani osób pal¹cych
papierosy wynosz¹ ok. 40%, natomiast w
Polsce wartoæ ta przekracza 60% [7,9,24].
Wci¹¿ poszukuje siê parametrów, które
pozwoli³yby na bardziej precyzyjne monitorowanie procesu nowotworowego raka p³a-
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skonab³onkowego krtani. Z tego wzglêdu
niezmiernie istotne s¹ badania dotycz¹ce
m.in. markerów proliferacji komórkowej tj.
PCNA, Ki-67. Ponadto, ze wzglêdu na mo¿liwoæ nacieku, wa¿na wydaje siê byæ ocena ekspresji metaloproteinaz, a w szczególnoci MMP-2, bêd¹cych enzymami proteolitycznymi uczestnicz¹cymi zarówno w fizjologicznych, jak i patologicznych procesach przebudowy macierzy tkankowej [28].
Metaloproteinazy stanowi¹ grupê cynkozale¿nych enzymów, maj¹cych zdolnoæ niszczenia sk³adników wchodz¹cych w sk³ad
macierzy wewn¹trzkomórkowej m.in. gelatyny, kolagenu typu I, sk³adników b³ony podstawnej, a tak¿e degradacji czynników wzrostu oraz receptorów znajduj¹cych siê na
powierzchni komórek nowotworowych [6].
Ca³oæ zmian w konsekwencji prowadzi do
nabycia dodatkowych cech przez zmienione komórki i ostatecznie do ekspansji nowotworów. Wielu autorów podkrela znaczenie poziomu ekspresji MMP-2 zarówno
w ocenie inwazji nowotworów, w progresji
tego procesu, a tak¿e w powstaniu przerzutów do wêz³ów ch³onnych [6,13,28]. Ze
wzglêdu na dzia³anie tego enzymu, u³atwiaj¹ce migracjê komórek nowotworowych
stwierdzono tak¿e wp³yw ekspresji MMP-2
na wartoæ prognostyczn¹ w ocenie czasu
prze¿ycia chorych m.in. z rakiem p³askonab³onkowym obszaru g³owy i szyi [13,19]. Niemniej jednak migracja komórek nowotworowych oraz ich zdolnoæ do tworzenia przerzutów odleg³ych uwarunkowana jest obecnoci¹ ró¿nych enzymów nale¿¹cych do endopeptydaz, w tym w szczególnoci MMP-2.
Analiza wyników badañ dotycz¹cych lokalizacji MMP-2 jednoznacznie wskazuje na
ich obecnoæ zarówno w cytoplazmie komórek nab³onkowych, ale tak¿e w ³¹cznotkankowym zrêbie [6,18,]. Badania przeprowadzone przez Yoshizaki i wsp. [28] wykaza³y,
¿e bia³ka: MMP-2, MT1-MMP oraz TIMP
obecne s¹ przede wszystkim na powierzchni
oraz w cytoplazmie komórek pochodz¹cych
z pierwotnych guzów jêzyka. Ci sami autorzy stwierdzili tak¿e obecnoæ MMP-2 w
komórkach zrêbu ³¹cznotkankowego. Podobne obserwacje odnotowano równie¿ w
niniejszej pracy. Antygen obecny by³ zarówno w komórkach zrêbu ³¹cznotkankowego,
jak i w komórkach nowotworowych raka p³askonab³onkowego krtani. Podkreliæ nale¿y,
i¿ w obecnych badaniach zaobserwowano
ró¿nice w poziomach ekspresji tego bia³ka
w poszczególnych lokalizacjach. Stwierdzono zwiêkszon¹ ekspresjê MMP-2 w utkaniu
guza w stosunku do ekspresji tego antygenu w zrêbie ³¹cznotkankowym.
Dotychczasowe wyniki badañ wskazuj¹
na obecnoæ MMP-2 w utkaniu guza, co
mo¿e stanowiæ wskanik aktywacji procesu
inwazji nowotworowej oraz w konsekwencji
zjawisko powstawania przerzutów [6,18,28].
Wysoka ekspresja tego bia³ka zwi¹zana jest
równie¿ ze z³ym rokowaniem raka p³askonab³onkowego obszaru g³owy i szyi [6,13].
Wielu autorów podkrela, ¿e silna ekspresja MMP-2 w utkaniu guza stanowi istotny
element w przebiegu procesu nowotworowego [6,28]. Analiza badañ przeprowadzonych przez Liu i wsp. [13] wykaza³a, ¿e 50%
komórek raka p³askonab³onkowego krtani
charakteryzuje siê wysok¹ ekspresj¹ bia³ka
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MMP-2. Podobne obserwacje stwierdzono
w odniesieniu do innych nowotworów.
Wród ró¿nych nowotworów odsetek tego
antygenu wynosi od 21% do 100% [2,16].
W raku niedrobnokomórkowym p³uc ekspresja MMP-2 wynosi 24,7% [2], natomiast w
przypadku raka ¿o³¹dka równa jest 81,6%
[16]. Badania dowodz¹ tak¿e, ¿e poziom
ekspresji MMP-2 w komórkach utkania m.in.
raka piersi, p³uc, ¿o³¹dka, a tak¿e niektórych obszarów nowotworów g³owy i szyi
koreluje ze stopniem zaawansowania zmian
miejscowych nowotworu, a tak¿e z przerzutami [2,16,28].
Niemniej jednak wnioski zawarte w doniesieniach dotycz¹cych ekspresji MMP-2,
odnosz¹cych siê do wykorzystania go jako
klinicznego wskanika prognostycznego w
raku p³askonab³onkowym krtani (m.in. do
obszaru ogniska guza pierwotnego, a tak¿e
do obecnoci przerzutów do wêz³ów oraz
odleg³ych tkanek) nie s¹ jednoznaczne
[6,13]. Yoshizaki i wsp. [28] oceniali ekspresjê MMP-2 oraz TIMP w rakach p³askonab³onkowych jêzyka. Badania nie potwierdzi³y
korelacji pomiêdzy siln¹ ekspresj¹ tych bia³ek a miejscowym zaawansowaniem zmian
nowotworowych (cecha T). Podobne wyniki
uzyska³y dwa inne zespo³y badawcze - Kawata i wsp. [8] oraz Liu i wsp. [13]. Analiza
ekspresji MMP-2 i MMP-9 w rakach p³askonab³onowych g³owy i szyi, nie potwierdzi³a
zale¿noci pomiêdzy ekspresj¹ tych metaloproteinaz a cech¹ T. Odmienne wyniki
uzyskali Kurahara i wsp. [11], którzy wykazali korelacjê pomiêdzy obecnoci¹ bia³ek
z rodziny MMP (w tym tak¿e MMP-2) a miejscowym zaawansowaniem nowotworu. Niejednoznaczne s¹ równie¿ wyniki badañ dotycz¹ce zale¿noci pomiêdzy MMP a zaawansowaniem zmian wêz³owych (cecha N)
[12,18]. Badania Kurahary i wsp. [11], Shimady i wsp. [22] i innych [18,28], wykaza³y
istnienie zale¿noci pomiêdzy ekspresj¹
MMP-2 a zaawansowaniem cechy N. Ponadto Kusukawa i wsp. [12] analizuj¹c chorych z rakiem p³askonab³onkowym obszaru
g³owy i szyi udokumentowali, ¿e zwiêkszona ekspresja pro MMP-2 zwi¹zana jest z
wystêpowaniem oraz nasileniem przerzutów
do wêz³ów ch³onnych. Zale¿noci tej nie
wykaza³y badania prowadzone przez Imanishi i wsp. [6].
Wed³ug niektórych autorów zale¿noæ
pomiêdzy stopniem z³oliwoci histologicznej guza (G) a ekspresj¹ MMP-2 nie ma
istotnego znaczenia oraz nie wp³ywa na rokowanie chorych z rakiem p³askonab³onkowym w obrêbie g³owy i szyi [18]. Ponadto
Sarioglu i wsp. [21] zlokalizowali MMP-2
zarówno w obszarze dysplazji, carcinoma
in situ jak i w komórkach inwazyjnego raka.
W cytowanych badaniach zaobserwowano
istotn¹ zale¿noæ pomiêdzy ekspresj¹ antygenu w wy¿ej wymienionych obszarach.
Jednak ci sami autorzy stwierdzaj¹ brak
istotnej zale¿noci pomiêdzy MMP-2 a stopniem zaawansowania klinicznego nowotworu [21]. W naszych badaniach zaobserwowano wy¿sz¹ ekspresjê MMP-2 w utkaniu
nowotworowym raka krtani w porównaniu z
obszarami dysplazji w badanej tkance. Mo¿e
to mieæ odzwierciedlanie w dalszej obserwacji klinicznej, gdy¿ potwierdzono, ¿e pacjenci z wysok¹ ekspresj¹ MMP-2 charak-

teryzuj¹ siê znacznie gorszym rokowaniem,
w porównaniu z pacjentami, u których ekspresja MMP-2 jest ni¿sza. Podkrela siê
zatem, ¿e ocena poziomu ekspresji tego
antygenu cytoplazmatycznego w utkaniu
guza, mo¿e stanowiæ istotn¹ wartoæ prognostyczn¹ dla pacjentów [2,13,18,28].
Wysoki indeks mitotyczny mo¿e byæ
wskanikiem znacznej z³oliwoci biologicznej komórki nowotworowej. Ekspansywny
typ wzrostu guzów g³owy i szyi wskazuje na
du¿e znaczenie prognostyczne u pacjentów
z rakiem p³askonab³onkowym [25]. Dlatego
te¿ podkrela siê znaczenie oceny proliferacji komórkowej, której wskanikami s¹
antygeny j¹drowe lokalizowane przez przeciwcia³a anty - Ki-67 i anty - PCNA. Ocena
ekspresji tych antygenów s³u¿y do okrelania populacji komórek znajduj¹cych siê w
fazie wzrostu. Analiza badañ wykaza³a ekspresjê bia³ka Ki-67 we wszystkich stadiach
cyklu komórkowego z wyj¹tkiem fazy G0.
Ponadto udowodniono, ¿e w komórkach proliferuj¹cych ekspresja antygenu Ki-67 jest
ró¿na i zale¿y od fazy cyklu komórkowego.
Wykazano, ¿e w pónej fazie G1 antygen
ten wystêpuje w strefie oko³oj¹drowej. Natomiast w fazie S zlokalizowany jest homogennie w strukturze j¹dra, a w fazie G2
stwierdzono mieszany odczyn w obrêbie
j¹dra komórkowego [27].
W niniejszej pracy obecnoæ antygenu
j¹drowego Ki-67 zaobserwowano w pojedynczych komórkach prawid³owego nab³onka. Natomiast najwiêksz¹ ekspresjê Ki-67
odnotowano w komórkach nowotworowych.
Ponadto obecnoæ antygenu zaobserwowano w ca³ym obszarze objêtym dysplazj¹.
Brown i wsp. [1] oraz Lörz i wsp. [14] potwierdzili tê zale¿noæ. Podkrelono wystêpowanie wyizolowanych komórek prawid³owego nab³onka, wykazuj¹cych dodatni odczyn Ki-67 w raku p³askonab³onkowym p³uc.
Wykazano wzrost ekspresji Ki-67 w dysplazji, a tak¿e na obszarze carcinoma in situ
wskazuj¹c na jego ekspresjê na ca³ej d³ugoci i gruboci tkanki [1,14]. Autorzy zaznaczyli tak¿e, ¿e w raku inwazyjnym komórki o dodatnim odczynie znajduj¹ siê na
obwodowych czêciach nacieku nowotworowego. Pobodnie analiza wyników badañ
Pignataro i wsp. [19] wskazuje na wyrany
wzrost ekspresji antygenu Ki-67 w obszarach o umiarkowanej oraz nasilonej dysplazji, które nastêpnie przekszta³ci³y siê w raka
inwazyjnego. Ekspresja by³a znacz¹co wy¿sza w porównaniu z przypadkami, gdzie nie
zaobserwowano progresji nowotworowej
[19]. W ocenie ekspresji Ki-67 w utkaniu raka
p³askonab³onkowego odnotowano istotn¹
zale¿noæ pomiêdzy stopniem dojrza³oci
histologicznej guza a obecnoci¹ antygenu
Ki-67 [14]. Lörz i wsp. [14] oraz Girod i wsp.
[4] zwracaj¹ uwagê na znaczenie kliniczne
ekspresji Ki-67 w nacieku nowotworowym.
Podkrela siê tak¿e, ¿e wysoka ekspresja
bia³ka zwi¹zana jest ze skróceniem prze¿ycia pacjentów z rakiem p³askonab³onkowym
krtani [4].
Kolejnym równie istotnym markerem
proliferacji komórkowej jest PCNA. Nasilenie ekspresji tego antygenu zaobserwowano podczas oceny nab³onka prawid³owej
b³ony luzowej krtani w wysoko dojrza³ym
raku p³askonab³onkowym [25]. W niniejszej
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pracy natomiast, zaobserwowano znaczny
wzrost ekspresji PCNA w utkaniu raka p³askonab³onkowego w porównaniu z obszarami dysplazji. W badaniach innych autorów przeprowadzono tak¿e analizê ekspresji PCNA u chorych na raka g³oni we wczesnych etapach choroby przed zastosowaniem leczenia oraz we wznowach. MunkWikland i wsp. [17] wykazali ni¿szy poziom
ekspresji PCNA we wczesnych wznowach
choroby w porównaniu z ekspresj¹ tego
antygenu j¹drowego w komórkach guza
pierwotnego. Zale¿noci takiej nie wykazano analizuj¹c ekspresjê PCNA [4]. Natomiast analiza badañ Welkoborsky'ego i wsp.
[25] wykaza³a znaczenie prognostyczne
PCNA dla czasu ca³kowitego prze¿ycia
pacjentów z rakiem p³askonab³onkowym
[4,25].
Wnioski
Stwierdzono ró¿nice poziomów ekspresji badanych markerów w zale¿noci od intensywnoci ekspozycji na dym tytoniowy.
Mo¿e byæ to odzwierciedleniem ró¿nego
stopnia uszkodzenia komórek. Uzyskane
wstêpnie wyniki s¹ rezultatem badañ przeprowadzonych na wybranych przypadkach
pacjentów z rakiem krtani i wymagaj¹ dalszej weryfikacji na wiêkszym materiale klinicznym.
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