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STRESZCZENIE 

 

1. Wstęp 

Wirus EBV należy do rodziny Herpesviridae, a jego naturalnym gospodarzem jest 

człowiek. Jest szeroko rozpowszechniony w świecie, przeciwciała wykrywane są  

u około 95% populacji ludzkiej. Zakażenie pierwotne najczęściej ma miejsce  

w dzieciństwie i może przebiegać bezobjawowo lub z niewielkimi objawami. Wirus EBV ma 

zdolność do przechodzenia w stan latencji, w wyniku czego może powodować przewlekłe 

zakażenie. Zakażenie tym wirusem może prowadzić do wielu chorób, w tym do nowotworów. 

Nowotwory złośliwe są drugą przyczyną zgonów ludności w Polsce. W 2014 roku nowotwory 

złośliwe były odpowiedzialne za ponad 25% wszystkich zgonów. Nowotwory nabłonkowe 

głowy i szyi stanowią ponad 5% wszystkich nowotworów złośliwych wśród mieszkańców 

Polski. Rocznie nowych zachorowań na ten typ nowotworu rozpoznaje się u około 6 tys. osób 

i powoduje on około 4 tys. zgonów. 

Związek między wirusem EBV a rozwojem nowotworu jamy nosowo-gardłowej (NPC), 

zaliczanego do grupy nowotworów głowy i szyi,  stwierdzono w 1973 roku. Międzynarodowa 

Agencja Badań nad Rakiem (ang. International Agency for Research on Cancer, IARC) ze 

względu na tę zależność zaliczyła wirusa EBV do pierwszej grupy kancerogenów.  

Zrozumienie roli utajonych genów wirusa EBV jest kluczowe w określeniu roli infekcji 

wirusowej w rozwoju i progresji NPC. Dane epidemiologiczne sugerują, że zakażenia EBV, 

spożywanie alkoholu, spożywanie solonej ryby i podatność genetyczna  mogą odgrywać rolę 

w rozwoju nowotworu jamy  nosowo-gardłowej.  

Do rozwoju procesu nowotworzenia konieczne są przynajmniej dwa czynniki: 

zaburzenie przekazywania sygnałów i unieśmiertelnienie komórki. Genom EBV koduje wiele 

białek, które wykazują homologię lub mogą oddziaływać z cząsteczkami  

o charakterze antyapoptotycznym, cytokinami i transduktorami sygnałów w komórce.  

Silna kontrola immunologiczna organizmu u większości osób zakażonych wirusem 

EBV potrafi utrzymać go w postaci latentnej. Receptory TLR odgrywają kluczową rolę we 



wzmocnionej odpowiedzi immunologicznej organizmu przeciwko patogenom, takim jak 

wirusy. 

Receptory TLR9 odgrywają złożoną rolę w zakażeniu wirusem EBV, gdyż rozpoznają 

zlokalizowane w drobnoustrojach niemetylowane motywy dinukleotydowe cytozyna-fosforan-

guanina (CpG). Działanie  receptora TLR9 ma na celu wywołanie ekspresji prozapalnych 

cytokin przeciwko patogenom, dlatego też receptory te są hamowane przez wirusa EBV, aby 

mógł on nadal infekować komórki organizmu.  

2. Cel pracy  

Celem pracy była ocena poziomu TLR9 i wybranych cytokin w surowicy pacjentów z 

NPC EBV pozytywnym i EBV negatywnym. Cel ten zrealizowano poprzez analizę kilku celów 

pośrednich. Na początku oceniono poziom TLR9, IL-10, TGFβ, TNFα i VEGF w grupie 

badanej (osoby z nowotworem) w porównaniu z grupą kontrolną, aby sprawdzić jak obecność 

nowotworu wpływa na poziom badanych parametrów. Następnie poddano analizie przypadki 

EBV-pozytywne (EBV(+))  

w grupie badanej, gdzie porównano zależność między poziomem TLR9 w surowicy  

i tkance a typem LMP-1 (wt-LMP-1 – dziki typ LMP-1; del-LMP-1 – typ LMP-1  

z delecją 30 par zasad) i poziomem przeciwciał anty-EA, aby sprawdzić jak zakażenie EBV 

wpływa na poziom TLR9. Zbadano również zależność między poziomem TLR9, IL-10, TGFβ, 

TNFα i VEGF a klasyfikacją TN i zróżnicowaniem histologicznym nowotworu – cecha G. 

Przeanalizowano również strukturę grupy badanej i kontrolnej pod względem płci, wieku, 

miejsca zamieszkania, palenia tytoniu i spożywania alkoholu, aby przedstawić dokładny profil 

osób biorących udział w badaniu.  

3. Materiały i metody  

Grupę badaną stanowiło 78 pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem gardła  

i krtani, którzy byli hospitalizowani w Oddziale Otolaryngologicznym Mazowieckiego Szpitala 

Specjalistycznego w Radomiu w latach 2009-2016. Pacjenci wcześniej nie otrzymywali 

radioterapii ani chemioterapii.  

Grupa kontrolna obejmowała 30 pacjentów hospitalizowanych na Oddziale 

Otolaryngologicznym z powodu chorób innych niż nowotwory. Nie było statystycznie 

istotnych różnic między grupą badaną a grupą kontrolną pod względem wieku, płci, miejsca 

zamieszkania, palenia tytoniu i spożywania alkoholu.  



W pierwszym etapie przeprowadzono badania molekularne pozwalające wykryć 

materiał genetyczny wirusa EBV z mrożonej tkanki, co pozwoliło na ocenę częstości 

występowania wirusa EBV w grupie badanej. Kolejno wykonano amplifikację EBNA-2 w celu 

typowania wirusa EBV, jak również amplifikacja LMP-1, aby wytypować warianty LMP-1 

(wt-LMP-1 lub del-LMP-1). Metody serologiczne wykorzystane zostały do oceny poziomu 

przeciwciał anty-EA, IL-10, TGFβ, TNFα i VEGF oraz TLR9 w surowicy i tkance. 

Zastosowano immunoenzymatyczną metodę ELISA.  

 

4. Wyniki badań  

 

Zarówno w grupie EBV-pozytywnej, jak i EBV-negatywnej przeważali mężczyźni, 

odpowiednio 92,9% i 96,1%. Pacjenci EBV(+) poniżej 50 roku życia stanowili 14,3%,  w 

przedziale wiekowym 50-69 lat - 45,2%, a powyżej 70 roku życia - 40,5%. W grupie badanej 

EBV(-) pacjenci poniżej 50 roku życia stanowili 8,3%,  

w wieku 50-69 lat 50,0%, a  powyżej 70 roku życia 41,7%. Wśród pacjentów przeważali 

mieszkańcy miast zarówno w grupie pacjentów EBV-pozytywnych, jak  

i EBV-negatywnych - odpowiednio 69,1% i 58,3%. Pod względem palenia tytoniu  

w obu grupach przeważali pacjenci palący papierosy, w grupie EBV-pozytywnej - 78,6%, a 

EBV-negatywnej stanowili - 80,6%.  

Po dokonaniu amplifikacji LMP-1 w grupie badanej wykazano, że u pacjentów  

z rakiem nosogardła częściej występował typ wt-LMP-1 - 81% niż typ z delecją – 19%.  

Po wykonaniu badań immunoenzymatycznych metodą ELISA  

i przeanalizowaniu danych wykazano, że poziom TLR9 w surowicy w grupie badanej był 

równy 242,04 pg/ml, a tym samym wyższy w porównaniu do grupy kontrolnej,  

w której wynosił 189,33 pg/ml. Analiza poziomu TLR9 w surowicy i tkance w grupie badanej 

pacjentów EBV(+) i EBV(-) wykazała istotną statystycznie zależność między tymi grupami. W 

grupie pacjentów EBV(+) zarówno w surowicy, jak i w tkance zaobserwowano niższy poziom 

TLR9 w porównaniu do pacjentów EBV(-). Wśród badanych zauważono również, że podczas 

wzrostu poziomu TLR9 w surowicy wzrasta także poziom TLR9 w tkance. W surowicy u 

badanych EBV-pozytywnych poziom TLR9 wynosił 165,8 pg/ml, natomiast w tkance wartość 

ta była równa 346,7 pg/ml.  

U badanych EBV negatywnych w surowicy poziom TLR9 wynosił 328,2 pg/ml,  

a w tkance był równy 696,6 pg/ml. Analiza poziomów TLR9 w surowicy i tkance grupie 

badanej EBV-pozytywnych i EBV-negatywnych wykazywała istotną zależność. Wyniki badań 



własnych wskazują, że wirus EBV wpłynął na działanie receptorów TLR9, wykorzystując 

swoją onkoproteinę LMP-1 do obniżenia poziomu TLR9. Zmniejszony poziom TLR9 w grupie 

pacjentów z obecnym wirusem EBV, wskazuje na hamowanie przez niego funkcji TLR9.  

W  badaniach własnych przedstawiono również zależność między typem LMP-1 a 

poziomem TLR9 w surowicy i tkance. Stwierdzono istotną statystycznie różnicę odpowiednio 

dla surowicy wartość p=0,03, a dla tkanki p=0,02. W grupie z wt-LMP-1 poziom TLR9 był 

znacznie niższy zarówno w surowicy (154,6 pg/ml), jak i tkance (323,7 pg/ml) w porównaniu 

do grupy z typem del-LMP-1 (surowica – 213,6 pg/ml,  tkanka – 444,3 pg/ml). Prawdopodobnie 

jest to związane z delecją LMP-1, która zniosła zdolność wirusa EBV do indukowania 

obniżania poziomu TLR9. Wykazano, iż poziom TLR9 w tkance był znacznie wyższy niż w 

surowicy, zarówno  w grupie zakażonej dzikim typem EBV (wt-LMP-1), jak i  typem z delecją 

(del-LMP-1). 

Kolejną zależnością analizowaną w pracy doktorskiej była zależność pomiędzy 

poziomem przeciwciał anty-EA a typem LMP-1 oraz a poziomem TLR9 zarówno  

w surowicy jak i tkance. W grupie z wt-LMP-1 poziom TLR9 był znacznie niższy zarówno w 

surowicy, gdzie wynosił 154,6 pg/ml, jak i tkance, gdzie był równy  

323,7 pg/ml w porównaniu do grupy z typem del-LMP-1, odpowiednio surowica – 213,6 pg/l,  

tkanka – 444,3 pg/ml. Może być to związane z delecją LMP-1, która zniosła zdolność wirusa 

EBV do indukowania obniżania poziomu TLR9. Wykazano, iż  

w tkance poziom TLR 9 był znacznie wyższy w porównaniu do surowicy, zarówno  

 w grupie wt-LMP-1, jak i  del-LMP-1. 

W grupie gdzie występowały przeciwciała anty-EA poziom TLR9 w surowicy  

i tkance był znacznie niższy niż w grupie, gdzie przeciwciała nie były obecne. Zaobserwowano, 

że onkoproteina LMP-1, typ wt-LMP-1, jak i del-LMP-1, występował częściej u pacjentów z 

obecnymi przeciwciałami anty-EA. W większości przypadków, zarówno u pacjentów 

zakażonych wt-LMP-1, jak i del-LMP-1 wykrywano w surowicy przeciwciała anty-EA, tj. 

odpowiednio 82,4% i 62,5% 

Wyższy poziom przeciwciał anty-EA u pacjentów wskazuje na reaktywację wirusa 

EBV, tym samym produkcję LMP-1, która jest inhibitorem transkrypcji TLR9.  

W wyniku tego nastąpiło obniżenie poziomu TLR9 zarówno w surowicy jak i tkance. 

Stwierdzono istotne statystycznie różnice w poziomie IL-10 w surowicy  

w grupie osób z NPC w porównaniu do grupy kontrolnej (p<0,0001). Średni poziom  



IL-10 w surowicy u osób z NPC wynosił 2,38 pg/ml i był wyższy niż w grupie kontrolnej, u 

osób bez nowotworu wynosząc 1,52 pg/ml. 

Podczas badań ukazano różny poziom TNFα w zależności od zróżnicowania 

histologicznego nowotworu (cecha G) w grupie pacjentów EBV-pozytywnych. Najwyższy 

poziom TNFα zaobserwowano przy G2 18,7 pg/ml, w stadium  

G1 - 14,2 pg/ml, natomiast najniższy poziom - w stadium G3 10,2 pg/ml. Może to sugerować, 

że w stadiach G1 i G2, odpowiedź immunologiczna stara się zwalczyć zmianę nowotworową. 

Zaobserwowano również zależność poziomu TLR9 od poziomu VEGF i TNFα.  Dane ukazują, 

że wraz ze spadkiem TNFα, jak i VEGF poziom TLR9 spada zarówno w tkance jak i surowicy.   

5. Wnioski  

 

1. Poziom TLR9 w surowicy pacjentów z rakiem nosogardła był wyższy niż  

w grupie kontrolnej, ale nie była to różnica istotna statystycznie. 

2. Poziom TLR9 był istotnie niższy w grupie pacjentów EBV-pozytywnych aniżeli u 

pacjentów EBV-negatywnych,  zarówno w surowicy jak i w tkance. Jednak  

w tkance poziom TLR 9 był dwukrotnie wyższy.  

3. Wśród pacjentów zakażonych EBV  typem LMP-1 z delecją poziom TLR 9 był istotnie 

wyższy aniżeli u pacjentów zakażonych typem dzikim EBV  

(wt-LMP-1), zarówno w surowicy jak i homogenacie tkanki, co potwierdza hamujący 

wpływ onkoproteiny LMP-1 na ekspresję TLR 9.  

4. Wykazano korelację między poziomem TLR9 a VEGF i TNF, tj. wraz ze wzrostem 

poziomu VEGF oraz TNF spadał poziom TLR9.  

5. U większości pacjentów z rakiem nosogardła EBV-pozytywnym wykryto  

w surowicy obecność przeciwciał anty-EA, co wskazuje na reaktywację zakażenia.  

6. Częstość występowania reaktywacji nie zależała od typu LMP-1.  

W reaktywacji zakażenia EBV (EA obecne) poziom TLR9 w surowicy był niższy   

aniżeli w przypadkach, w których przeciwciał tych nie wykryto (zakażenie latentne). 

VIII. SUMMARY 

 

1. Introduction 

 



Epstein-Barr Virus (EBV)  belongs to the Herpesviridae family, and its natural host is 

human. It is widely distributed in the world, antibodies are detected  

in approximately 95% of the human population. Primary infections most often occur  

in childhood and may be asymptomatic or with minor symptoms. EBV has the ability to enter 

latency state, and as a result can cause chronic infection. Infection with this virus can lead to 

many diseases, including cancer. Malignant neoplasms are the second leading cause of deaths 

in Poland. In 2014, malignant tumors were responsible for more than 25% of all deaths. 

Epithelial cancers of the head and neck constitute over 5% of all malignant tumors in Polish 

population. Annually, 6,000 new cases of this type of cancer are diagnosed and 4,000 deaths 

are caused by this malignancy. 

The relationship between EBV and the development of nasopharyngeal cancer (NPC), 

classified as head and neck cancer, was found in 1973. The International Agency for Research 

on Cancer (IARC), due to this relationship, listed EBV in the first group of carcinogens. 

Understanding the role of latent EBV genes is crucial in determining the role of viral 

infection in the development and progression of NPC. Epidemiological data suggest that EBV 

infection, alcohol consumption, salted fish intake and genetic susceptibility may play a role in 

the development of nasopharyngeal cancer. 

At least two factors are necessary for the development of the neoplastic process: 

disruption of signaling and immortalization of the cell. EBV genome encodes many proteins 

that have homology or can interact with anti-apoptotic molecules, cytokines and signal 

transducers in the cell. 

Strong immunological control of the body in most people infected with EBV can keep 

it in latent form. TLR receptors play a key role in the enhanced immune response of an organism 

against pathogens, such as viruses. 

TLR9 receptors play a complex role in the infection with EBV as they recognize 

unmethylated cytosine-phosphate-guanine (CpG) dinucleotide motifs localized in 

microorganisms. The function of the TLR9 receptor is to induce the expression of 

proinflammatory cytokines against pathogens, and thus these receptors are inhibited by EBV 

so that it can continue to infect human cells. 

 

2. Aim of the study 

The aim of the study was to assess the level of TLR9 and selected cytokines in the serum 

of patients with EBV-positive NPC and EBV-negative NPC. This aim was achieved through 

the analysis of several intermediate objectives. First, the level of TLR9, IL-10, TGFβ, TNFα 



and VEGF was assessed in the study group (people with cancer) in comparison to the control 

group to check how the presence of cancer affects the level of the studied parameters. Next, 

EBV-positive cases were analyzed in the study group, where the relationship between TLR9 

level in serum and tissue and LMP-1 type (wt-LMP-1 – wild type LMP-1; del-LMP-1 – type 

LMP-1 with deletion of 30 base pairs) as well as anti-EA antibodies level was compared to 

assess how EBV infection affects TLR9 level. The relationship between TLR9, IL-10, TGFβ, 

TNFα, VEGF level and TN classification and histological differentiation of the tumor (G) was 

also examined. The structure of the patients group and control group was also analyzed in terms 

of sex, age, place of residence, smoking and alcohol consumption in order to present the exact 

profile of persons included in the study. 

 

3. Materials and methods 

 

The study group consisted of 78 patients diagnosed with pharyngeal and laryngeal 

cancer, who were hospitalized in the Otolaryngological Department of the Masovian Specialist 

Hospital in Radom in 2009-2016. The patients had not received radiotherapy or chemotherapy 

before.  

The control group consisted of 30 patients hospitalized in the Otolaryngological 

Department due to diseases other than cancer. There were no statistically significant differences 

between the study group and the control group in terms of age, sex, place of residence, smoking 

and alcohol consumption. 

In the first stage, molecular tests were carried out to detect the genetic material of EBV 

in the frozen tissue, which allowed to assess the prevalence of EBV in the study group. EBNA-

2 amplification for EBV typing and LMP-1 amplification were sequentially performed to select 

LMP-1 variants (wt-LMP-1 or del-LMP-1). Serological methods were used to assess the level 

of anti-EA antibodies, IL-10, TGFβ, TNFα and VEGF and TLR9 in serum and tissue. The 

immunoenzymatic ELISA method was used. 

 

4. Study results  

 

Men predominated both in EBV-positive and EBV-negative group (92.9% and 96.1%, 

respectively). EBV-positive patients below 50 years of age constituted 14.3%, in the age group 

50-69 - 45.2%, and over 70 years - 40.5%. In EBV-negative group, patients below 50 years of 

age accounted for 8.3%, patients aged 50-69 years - 50.0% and above 70 years of age - 41.7%. 



The majority of patients were urban residents both in EBV-positive and EBV-negative group 

(69.1% and 58.3%, respectively). In terms of smoking, patients smoking cigarettes prevailed in 

both groups: in EBV-positive group - 78.6%, and in EBV-negative - 80.6%. 

Amplification of LMP-1 in the study group revealed that in patients with 

nasopharyngeal cancer wt-LMP-1 was more common (81%) than the type with the deletion 

(19%). Enzyme immunoassays with the use of ELISA method and data analysis showed that 

serum TLR9 level in the study group was 242.04 pg / ml, and thus was higher in comparison to 

the control group (189.33 pg /ml). Analysis of TLR9 level in serum and tissue in the EBV-

positive and EBV-negative patients revealed a statistically significant relationship between 

these groups. In EBV-positive patients, both serum and tissue level of TLR9 was lower than in 

EBV-negative patients. Among the subjects it was also noticed that TLR9 level in serum 

increased with the increase of TLR9 level in tissue. In serum of the EBV-positive patients, 

TLR9 level was  

165.8 pg/ml, while in tissue the value was 346.7 pg/ml. In EBV-negative patients TLR9 serum 

level was 328.2 pg/ml, while the tissue level was 696.6 pg/ml. Analysis of serum and tissue 

TLR9 level in EBV-positive and EBV-negative patients showed significant relationship. The 

study results indicate that EBV had the influence on TLR9 receptors by using its LMP-1 

oncoprotein to lower TLR9 level. Decreased TLR9 level in the group of patients with present 

EBV indicates its inhibition of TLR9 function. 

Relationship between LMP-1 type and TLR9 level in serum and tissue was also 

presented in the study. A statistically significant difference was found for serum  

(p = 0.03) and for tissue (p = 0.02). In the group with wt-LMP-1 TLR9 level was significantly 

lower both in serum (154.6 pg/ml) and in tissue (323.7 pg/ml) in comparison to the group with 

del-LMP-1 type (serum - 213.6 pg /ml, tissue -  

444.3 pg/ml). This is probably related to the deletion of LMP-1, which eliminated EBV ability 

to induce TLR9 reduction. It was shown that the level of TLR 9 in the tissue was significantly 

higher than in serum, both in the group infected with wild-type EBV (wt-LMP-1) and in the 

group infected with EBV with deletion (del-LMP-1).  

Another dependence analyzed in the doctoral thesis was the relationship between the 

level of anti-EA antibodies and LMP-1 type as well as TLR9 level both in serum and in tissue. 

In the group with wt-LMP-1, TLR9 level was significantly lower both in serum (154.6 pg/ml) 

and in tissue (323.7 pg/ml) in comparison to the group with del-LMP-1 type (213.6 pg/ml in 

serum, 444.3 pg/ml in tissue). This may be related to the deletion of LMP-1, which eliminated 



EBV ability to induce lowering TLR9 level. It was shown that tissue TLR9 level was 

significantly higher compared to serum level, both in wt-LMP-1 and del-LMP-1 group. 

In the group with anti-EA antibodies, TLR9 level in serum and in tissue was 

significantly lower than in the group, in which the antibodies were not present. It was observed 

that LMP-1 oncoprotein, wt-LMP-1 and del-LMP-1, occurred more frequently in patients with 

anti-EA antibodies. In the majority of cases, anti-EA antibodies were detected in serum of both 

wt-LMP-1 and del-LMP-1 infected patients (82.4% and 62.5%, respectively). 

Higher level of anti-EA antibodies in patients indicates the reactivation of EBV and 

thereby the production of LMP-1, which is an inhibitor of TLR9 transcription. As a result, TLR9 

level decreased both in serum and in tissue. 

There were statistically significant differences in serum IL-10 level in the patients with 

NPC compared to the control group (p <0.0001). The mean serum IL-10 level in patients with 

NPC was 2.38 pg/ml and was higher than in the control group (1.52 pg/ml). 

The study results revealed various level of TNFα depending on the histological 

differentiation of the tumor (G) in EBV-positive group. The highest TNFα level was observed 

in G2 - 18.7 pg/ml and in G1 - 14.2 pg/ml, while the lowest level - in  

G3 - 10.2 pg / ml. This may suggest that immune response in G1 and in G2 tries to overcome 

the neoplastic lesion. Additionally, dependence of TLR9 level on the level of VEGF and TNFα 

was observed. The data show that with the decrease of TNFα and VEGF, TLR9 level decreases both 

in tissue and serum. 

 

 

5. Conclusions 

 

1. The level of TLR9 in serum of patients with nasopharyngeal cancer was higher than in 

the control group, but the difference was not statistically significant. 

2. TLR9 level was significantly lower in EBV-positive group than in  

EBV-negative patients, both in serum and in tissue. However, the tissue level of TLR 9 

was twice as high. 

3. Among patients infected with del-LMP-1 EBV, TLR 9 level was significantly higher 

than in patients infected with wild-type EBV (wt-LMP-1), both in serum and tissue 

homogenate, which confirms the inhibitory effect of LMP-1 on TLR9 expression. 

4. A correlation between the level of TLR 9 and VEGF and TNF was demonstrated, i.e. 

TLR level was falling along with the increase in the level of VEGF and TNF. 



5. in the majority of patients with EBV-positive nasopharyngeal cancer, anti-EA 

antibodies were detected in serum, indicating the reactivation of the infection. 

6. The frequency of reactivation did not depend on the LMP-1 type. In reactivation of EBV 

infection (EA present) serum TLR 9 level was lower than in cases,  

in which these antibodies were not detected (latent infection). 

 


