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Streszczenie 

Raki płaskonabłonkowe jamy ustnej stanowią ponad 95% wszystkich nowotworów zlokalizowanych w 

tym obszarze. Częściej pojawiają się u mężczyzn po 40. roku życia. Charakteryzują się dużą dynamiką 

rozwoju oraz złośliwością kliniczną. Najczęstszą lokalizacją raków płaskonabłonkowym jest język i dno 

jamy ustnej. Nierzadko rozwijają się na podłożu niecharakterystycznych zmian błony śluzowej. 

Stanowi to przyczynę bagatelizowania stanu zdrowia przez pacjentów. Niepodważalny jest wpływ 

czynników egzogennych w rozwoju raków jamy ustnej. Do mających największy wpływ należą 

kancerogeny zawarte w dymie tytoniowym i alkoholu. Pojawienie się zmian nowotworowych u coraz 

młodszych osób oraz prowadzących zdrowy styl życia skłania do poszukiwania czynników rozwoju 

choroby pochodzenia endogennego. Rosnące znaczenie ma tutaj genetyka. Poszukiwania skierowane 

są w kierunku genów niskiej penetracji. Zaliczane są tutaj geny supresorowe tzw. antyonkogeny. 

Odpowiedzialne są one za utrzymanie stabilności komórkowej. Regulują cykl komórkowy, 

odpowiedzialne są za naprawę uszkodzonego DNA, a w przypadku braku takiej możliwości kierują 

komórkę na drogę apoptozy. Gen BRCA1 i gen APC należą do grupy genów supresorowych 

nowotworów głowy i szyi. Nieprawidłowości w genach supresorowych powodują zaburzenia 

metabolizmu i tworzenie warunków do rozpoczęcia procesów transformacji nowotworowych.  

Celem pracy była ocena ekspresji genu BRCA1 (z ang. Breast Cancer 1) oraz genu APC (z ang. 

Adenomatous Polyposis Coli) w błonie śluzowej u pacjentów z rozpoznanym rakiem 

płaskonabłonkowym. Są to geny odpowiedzialne za procesy naprawcze uszkodzeń DNA oraz 

utrzymania stabilności genetycznej komórki. Zmienna ekspresja badanych genów jest wyrazem 

zaburzeń ich funkcjonowania.  

Badanie przeprowadzono w dwóch grupach. Grupę badaną stanowiło 30 pacjentów (24 mężczyzn i 6 

kobiet) w wieku 40-80 lat z rozpoznanym rakiem płaskonabłonkowym błony śluzowej jamy ustnej 

zakwalifikowanych do zabiegu chirurgicznego. Badani wypełniali ankietę zawierającą informację o 

zażywanych używkach, dolegliwościach bólowych, chorobach współistniejących, występowaniu 

chorób nowotworowych w rodzinie. Zbadano stan higieny jamy ustnej wyliczając wartość PUW. 

Informacje uzupełniono o wyniki morfologii krwi i współczynnik BMI. Grupę kontrolną stanowiło 30 

pacjentów (23 mężczyzn i 7 kobiet) w wieku 16-67 lat bez zmian w obrębie błony śluzowej jamy 

ustnej.  

Materiał do badania stanowił wycinek zmienionej nowotworowo błony śluzowej jamy ustnej w 

grupie badanej oraz prawidłowej błony śluzowej jamy ustnej w grupie kontrolnej.  



Na uzyskanym materiale tkankowym przeprowadzono badanie ekspresji genów BRCA1 i APC metodą 

Real-time PCR. Poziom ekspresji badanych genów odniesiono do ekspresji genu referencyjnego 

GAPDH.  

Wyniki badań wykazały nieznaczny wzrost ekspresji genu BRCA1 w grupie badanej względem grupy 

kontrolnej oraz niższą ekspresję genu APC w grupie badanej względem grupy kontrolnej. 

Przeprowadzone badania pokazały, że takie czynniki jak wiek, płeć badanych, palenie tytoniu, 

spożywanie alkoholu, występowanie chorób współistniejących i chorób nowotworowych w rodzinie 

nie mają wpływu na wartość ekspresji żadnego z badanych genów. Nie stwierdzono związku 

pomiędzy histologicznym stopniem złośliwości nowotworu i wartościami TNM, a ekspresją badanych 

genów. Ciekawe jest występowanie wzajemnych korelacji pomiędzy ekspresją genu BRCA1, a 

parametrami leukocytów, neutrofili, erytrocytów i kreatyniny we krwi badanych oraz pomiędzy 

ekspresją genu APC, a parametrami leukocytów, neutrofili, hemoglobiny, hematokrytu, 

trombocytów, PT, INR, białka całkowitego i potasu we krwi badanych. Ze względu na brak doniesień 

dotyczących związku ekspresji badanych genów, a morfologią krwi wymaga to dalszych badań.  

Podsumowując istnieją różnice w ekspresji badanych genów pomiędzy błoną śluzową z rakiem 

płaskonabłonkowym, a zdrową błoną śluzową jamy ustnej. W przypadku genu BRCA1 różnice są 

bardzo niewielkie. Natomiast obniżona ekspresja genu APC w rakach płaskonabłonkowych jamy 

ustnej jest prawdopodobnie wyrazem zmniejszenia pełnionej przez niego funkcji protekcyjnej 

komórki. 

 

 

 

 

  


