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Choroby nowotworowe są istotnym zagadnieniem we współczesnej medycynie. Na przestrzeni 

ostatnich trzydziestu lat współczynnik zachorowalności na nowotwory wzrósł prawie dwukrotnie. 

Pomimo postępu w dziedzinie nauk medycznych proces diagnostyki i leczenia często kończy się 

śmiercią pacjentów. Nowotwory krtani i gardła zalicza się do grupy chorób nowotworowych głowy i 

szyi. Rocznie w Polsce rozpoznaje się je u około 6000 osób. Problemem jest zbyt późne postawienie 

diagnozy i nieefektywne leczenie. Aby skutecznie zastosować terapię należy poznać dobrze 

mechanizmy, dzięki którym może dojść do transformacji nowotworowej i dalszego rozwoju guza.  

Metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej (zwane dalej MMPs) są enzymami proteolitycznymi 

odpowiedzialnymi za rozkład białek macierzy pozakomórkowej (głównie kolagenu, żelatyny, 

fibronektyny i innych). W literaturze przedmiotu można odnaleźć informacje o 28 rodzajach tych 

enzymów różniących się między sobą budową i substratem, który jest przez nie rozkładany. Są 

zbudowane z czterech domen, z których każda ma swoja funkcję w procesie wiązania się ze swoistymi 

białkami. MMPs są syntezowane w postaci proenzymów, które w wyniku działania czynników 

fizycznych i chemicznych stają się aktywne biochemicznie. Liczne badania potwierdziły wzrost 

wartości stężeń metaloproteinaz w patologicznych sytuacjach, takich jak: choroba zwyrodnieniowa 

stawów, choroby naczyń krwionośnych, choroba Alzhaimera i nowotwory. Udział w progresji guzów 

został potwierdzony dla wybranych metaloproteinaz w przypadku raków jelita grubego, trzustki, płuc. 

Wirus Epsteina-Barr należy do rodziny Herpesviridae, do której zalicza się również wirusy: 

cytomegalii, opryszczki pospolitej oraz ospy wietrznej i półpaśca. Odpowiedzialny jest on za 

wywołanie choroby górnych dróg oddechowych zwanej mononukleozą zakaźną. Chorują na nią 



głównie dzieci, wówczas jej przebieg jest często bezobjawowy. W przypadku infekcji w późniejszych 

latach objawia się ona gorączką, zapaleniem gardła, powiększeniem węzłów chłonnych szyi, czasami 

hepatoslpenomegalią. W rozmazie krwi charakterystyczna jest leukocytoza z limfocytozą i 

występowaniem limfocytów atypowych. Po ustąpieniu objawów choroby wirus nie znika z 

organizmu, lecz przechodzi w cykl latentny pozostając głównie w limfocytach B do końca życia 

pacjenta. W tym okresie ekspresja wirusowych genów jest znacznie ograniczona. Wirus Epsteina Barr 

jest określany wirusem onkogennym, tj. posiada zdolność do tworzenia transformacji nowotworowej 

komórek, w których przebywa.  Przypisywany jest mu współudział w powstawaniu chłoniaków, raka 

nosogardzieli, raka żołądka i innych.  

Celem pracy było określenie i porównanie poziomu wybranych metaloproteinaz u pacjentów z 

rakiem gardła i krtani w odniesieniu do osób bez choroby nowotworowej. Drugą częścią pracy była 

ocena czy obecność materiału genetycznego wirusa Epsteina-Barr ma wpływ na wartości 

metaloproteinaz u pacjentów z nowotworem okolicy głowy i szyi. Do badań wybrano MMP-3 jako 

przedstawiciela stromelizyn oraz MMP-9 z grupy gelatynaz. Do realizacji badań pobrano materiał 

biologiczny w postaci śliny i surowicy. Grupę badaną stanowiło 60 pacjentów leczonych w 

Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w latach 2013-2016 z powodu raka gardła lub krtani. Grupa 

kontrola składała się z 20 uczestników, u których nie stwierdzono obecności komórek 

nowotworowych.  

Wartości metaloproteinaz oceniano przy wykorzystaniu testu ELISA na zestawach firmy Uscn Life 

Science Inc. wg zaleceń producenta. Do wykrycia obecności materiału genetycznego EBV 

wykorzystano metodę nested PCR posługując się do amplifikacji genem EBNA-2. Wyniki opracowano 

statystycznie programem STATISTICA (wersja 10). 

Po wykonaniu badań i przetworzeniu danych osiągnięto znamiennie wyższe wartości MMP-3 w ślinie 

i w surowicy u pacjentów z rakami gardła i krtani niż w grupie kontrolnej. Wykazano zależność między 

stopniem złośliwości histologicznej, a stężeniem metaloproteinazy 3 w surowicy. Wartości MMP-9 

nie różniły się istotnie statystycznie między grupą badaną a kontrolną. Mimo to należy wspomnieć, iż 

średnie wartości w ślinie były wyższe niż w grupie kontrolnej (p=0,0997), natomiast średnie wartości 

tej metaloproteinazy w surowicy były mniejsze u pacjentów z nowotworem niż u osób zdrowych 

(p=0,9237). Dla MMP-9 w ślinie zauważono korelację między jej wyższymi wartościami a paleniem 

papierosów i nadużywaniem alkoholu. Nie stwierdzono statystycznie istotnych zależności między 

obecnością EBV a innymi wartościami MMPs.  

Reasumując, wyniki wskazują na udział MMP-3 w rozwoju nowotworów gardła i krtani. Jest to istotna 

informacja, którą należy brać pod uwagę w dalszych badaniach nad poszukiwaniem skutecznych 

terapii onkologicznych. Obecnie leczenie nowotworów głowy i szyi jest skomplikowaną terapią 

wykorzystującą chirurgię, radioterapię i chemioterapię. Leczenie jest bardzo uciążliwe dla pacjentów, 

powodując wiele skutków ubocznych w postaci: utraty głosu, defektów kosmetycznych, zmian 

popromiennych, zaburzeń oddychania. Stworzenie leku opartego na zablokowaniu funkcji MMP-3 

jest ciekawą perspektywą w leczeniu raków. Kolejnym aspektem, w którym wyniki pracy mogą być 

wykorzystane to ocena leczenia i rokowania przy udziale MMP-3. Wiele prac wskazuje na wartości 

MMP w monitorowaniu progresji chorób nowotworowych. Niniejsza praca ma charakter badania 

retrospektywnego, jednak ze względu na krótki czas od jego zakończenia ciężko ustalić ostateczny 

wynik leczenia pacjentów. Wykorzystując wnioski innych badaczy oraz wyniki przedmiotowej pracy 

można założyć, iż zmiany wartości MMP-3 u pacjentów z rakami gardła i krtani będą miały 

zastosowanie w ocenie wznowy nowotworu i rokowaniach. Ponadto, u osób z grupy ryzyka 

zaobserwowany wzrost wartości MMP-3 może służyć we wczesnym wykryciu zmian neoplastycznych. 

Należy również zwrócić uwagę na możliwość wykorzystania do powyższej oceny próbki śliny, w której 

również zaobserwowano zmiany w stężeniach MMP-3. Niewątpliwą zaletą wykorzystania tego 

materiału do badań jest jego nieinwazyjna technika pobrania, stosunkowo niski koszt oraz łatwość do 

powtórzenia. Wyższe wartości MMP-9 w surowicy u osób palących papierosy i nadużywających 



papierosy mogą sugerować, że te czynniki indukują syntezę MMPs, które są odpowiedzialne za 

rozwój choroby nowotworowej. Występowanie takiego wzrostu może być kolejnym mechanizmem, 

który wyjaśnia negatywny wpływ tych substancji na funkcjonowanie człowieka. Niniejsza praca 

zawiera także przegląd działań jakie podejmowano w próbie wykorzystania związków blokujących 

MMPs w leczeniu guzów złośliwych i opisuje kierunek, w którym zmierzają obecne badania. Powyższe 

fakty pokazują jak istotnym czynnikiem w onkologii mogą być metaloproteinazy, których rola w 

rozwoju nowotworów dotychczas nie była w pełni doceniona. 

  

8. Summary 

A cancer is an important issue in the modern medicine. The incidence of cancer has increased almost 

twice in the last thirty years. Despite progress in medical science the process of diagnosis and 

treatment often ends in death of the patient. The cancer of larynx and throat belongs to a group of 

cancers of the head and neck. In Poland, these types of cancers are diagnosed in about 6,000 

individuals per year. The main problems with these types of cancers are a late diagnosis and an 

ineffective treatment. First step to effectively applying of the therapy is good understanding of 

mechanisms leading to the neoplastic transformation and further development of the tumor. 

The metalloproteinase of extracellular matrix (further named as MMPs) are proteolytic enzymes 

responsible for degradation of extracellular matrix proteins (mainly collagen, gelatine, fibronectin 

and others). In the literature, you can find data about 28 types of enzymes with different structure 

and substrate, which is decomposed by their activity. They are composed of four domains, each of 

them has own function by binding to specific proteins. MMPs are synthesized in form of proenzymes, 

becoming active biochemically under the influence of physical and chemical factors. Numerous data 

have confirmed the increase of metalloproteinases’ concentrations in the pathological situations, 

such as osteoarthritis, vascular disease, Alzheimer's disease and the cancer. Contribution of the 

selected metalloproteinases in the progression of tumours, especially in cancers of the colon, 

pancreas, and lung has been confirmed. The Epstein-Barr virus belongs to the Herpesviridae family, 

which also includes viruses, such as cytomegalovirus, herpes simplex and varicella-zoster. This virus is 

responsible for causing the upper respiratory tract disease known as infectious mononucleosis. 

Mostly children are suffering for it, and its course is often asymptomatic. In the case of infection in 

younger age it manifests itself as a fever, sore throat, enlarged lymph nodes of the neck, sometimes 

hepatosplenomegaly. It is characterized by leucocytosis with lymphocytosis and presence of atypical 

lymphocytes in the blood smear. When symptoms have resolved, the virus does not disappear from 

the body, but goes into latent cycle and remain mainly in B-cells to the end of life of the patient. 

During this period, the expression of viral genes is greatly reduced. The Epstein-Barr virus is 

determined as oncogenic virus, i.e. it is capable for forming neoplastic transformation of cells in 

which resides. It attributed its participation in the development of lymphomas, nasopharyngeal 

carcinoma, gastric cancer and others. 

The aim of the study was to determine and compare the level of selected metalloproteinases in 

patients with cancer of the throat and larynx in relation to those without cancer. The second part of 

the study was evaluating the presence of genetic material of the virus and influence of the Epstein-

Barr virus on the values of metalloproteinases in patients with cancer of the head and neck region. 

For this purpose, MMP-3 as a representative of stromelysins and MMP-9 from the gelatinase group 

were selected. Moreover, saline and serum was taken as a biological material. The study group 

consisted of 60 patients who were treated in the Mazowiecki Specialist Hospital in 2013–2016 years 

due to cancer of the throat or larynx. The control group consisted of 20 participants, who did not 

show the presence of cancer cells. 

The values of metalloproteinases were evaluated by using ELISA test on the kit of USCN Life Science 

Inc. Company according to the manufacturer's recommendations. To detect the presence of genetic 



material of EBV nested PCR method was used. This test relies on amplification of virus’s gene EBNA-

2. The results were statistically analysed by STATISTICA (version 10). 

The research showed significantly higher MMP-3 values in the saliva and serum of patients with 

carcinomas of the larynx and pharynx as compared to the control group. The correlation between the 

histological malignancy and the concentration of metalloproteinase 3 has been demonstrated. 

Simultaneously, values of MMP-9 did not differ significantly between the study and control groups.  

Nevertheless, it should be mentioned that the average level of metalloproteinase in saliva of patient 

with cancer was higher than in the control group (p=0.0997), while the average level of 

metalloproteinase in serum were lower in cancer patients than in healthy individuals. Moreover, 

some correlation between higher values of MMP-9 in the saliva and cigarette smoking and alcohol 

abuse were noted. There was no statistically significant correlation between the presence of EBV and 

other values of MMPs. 

Summarizing, the results indicate the involvement of MMP-3 in the development of cancer of the 

throat and larynx. This is important information which should be considered in further studies in the 

search for effective oncological therapy. Currently, the treatment of head and neck cancers is a 

complex therapy using surgery, radiotherapy and chemotherapy. This type of treatment is very 

inconvenient for patients, causing many side effects in the form of loss of voice, cosmetic defects 

after radiation chances or respiratory disorders. Creation of drug able to block MMP-3 function is an 

interesting perspective in the cancer treatment. Another aspect where the results of this study can 

be used is estimation of treatment and prognosis with the participation of MMP-3. Many studies 

indicate MMP values in monitoring the progression of cancer. This work is a retrospective study, but 

due to the short time of its termination it is hard to determine the final outcome of treating patients. 

However, using the findings of other researchers, and the results of this work can be assumed that 

changes in the level of MMP-3 in patients with cancers of the throat and larynx will be applied in the 

evaluation of tumor recurrence and prognosis. Furthermore, the increase of the MMP-3 values in 

patients represent a risk group could be used in the early detection of neoplastic lesions. We should 

note also the possibility of using this assessment for evaluation saliva sample in which was also 

observed changes in the concentration of MMP-3. An important advantage of using these results for 

research is their non-invasive technique of collection samples, relatively low cost and easy of 

iterations. Higher values of MMP-9 in the serum of people who smoke cigarettes and abuse alcohol 

may suggest that these factors induce the synthesis of MMPs, which are responsible for the 

development of cancer. The occurrence of elevated values of MMPs may be another mechanism that 

explains the negative impact of mentioned substances on human functioning. Also this doctoral 

dissertation contains a description of efforts undertaken to use compounds blocking MMPs in cancer 

treatment. These facts show how important factor in oncology can be metalloproteinases, whose 

role in the development of tumors has not been fully appreciated. 


