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1. Wstęp 

Nowotwory narządów głowy i szyi stanowią około 5-6% wszystkich zarejestrowanych w Polsce 

nowotworów złośliwych. Mimo zróżnicowanego przebiegu klinicznego mają wiele wspólnych cech. Ze 

względu na umiejscowienie prowadzą do różnego stopnia dysfunkcji dotyczących podstawowych 

czynności życiowych, takich jak oddychanie, odżywianie 

i mowa. Najczęściej występującym złośliwym nowotworem nabłonkowym gardła i krtani jest rak 

płaskonabłonkowy. Zachorowalność na raka głowy i szyi jest prawie pięciokrotnie wyższa wśród 

mężczyzn niż wśród kobiet. 

Badania epidemiologiczne i molekularne prowadzone przez ostatnie lata wskazują na udział wirusów 

w rozwoju nowotworów głowy i szyi. Uważa się, że około 20% wszystkich nowotworów u człowieka 

związanych jest z przetrwałym zakażeniem wirusami o wysokim potencjale onkogennym. Wirusy 

onkogenne mają zdolność unieśmiertelniania komórki zakażonej, powodując jej niekontrolowaną 

proliferację i transformację nowotworową. 

W ostatnich latach jednoznacznie wykazano, że czynnikiem sprawczym części przypadków raka 

płaskonabłonkowego głowy i szyi jest infekcja wirusem brodawczaka ludzkiego. Nowotwory zależne 

od zakażenia HPV cechuje lepsze rokowanie oraz wyższa podatność na napromienianie. Związek 

różnych wirusów z nowotworami u człowieka wykazano również 

w przypadku następujących wirusów: HBV i HCV(rak wątroby), HTLV-1 (białaczka typu T dorosłych), 

HHV-8(mięsak Kaposi’ego), endogenne ludzkie retrowirusy (nasieniak, rak jądra). Należy do nich 

także wirus Epsteina-Barr. 

Wirus Epsteina-Barr (EBV) jest szeroko rozpowszechniony na całym świecie. Około 90-95% populacji 

dorosłych przeszło infekcję tym patogenem. Jedynym naturalnym gospodarzem dla EBV jest 

człowiek, a docelowymi komórkami dla EBV są głównie limfocyty B oraz komórki epitelialne 

nosogardzieli. W stanach obniżonej odporności może dojść do reaktywacji utajonej infekcji. Do 

rozwoju nowotworów dochodzi, gdy zainfekowane wirusem komórki wymykają się spod kontroli 

mechanizmów obronnych gospodarza. EBV wbudowując swój genom lub jego część do genomu 

komórki gospodarza może się przyczynić do modyfikacji funkcji biologicznych takiej komórki. 

Potwierdzono związek przebytej infekcji EBV z rozwojem endemicznej postaci chłoniaka Burkitta, 

chłoniaka Hodgkina, chłoniaków nieziarniczych z limfocytów B, poprzeszczepowej choroby 

limfoproliferacyjnej, 
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zespołów limfoproliferacyjnych u osób z wrodzonymi lub nabytymi niedoborami odporności, raka 

nosogardzieli. W nowszych pracach pojawiają się hipotezy o wpływie infekcji EBV na rozwój raka 

żołądka oraz raka piersi. 

 

2. Cel pracy 

Zasadniczym celem pracy była ocena częstości występowania zakażenia wirusem Epsteina-Barr w 

grupie pacjentów z rakiem płaskonabłonkowym gardła i krtani. Kolejnym analizowanym 

zagadnieniem była ocena typu EBV, ocena korelacji między obecnością EBV DNA w tkance 

nowotworowej, a odpowiedzią serologiczną na zakażenie - obecność przeciwciał w surowicy anty-

EBVCA IgM oraz anty-EBVCA, anty-EA i anty-EBNA IgG. Oceniano również zależności pomiędzy 

cechami epidemiologicznymi takimi jak wiek, płeć, miejsce zamieszkania oraz palenie papierosów, 

spożywanie alkoholu, cechy TNM i G, 

a  obecnością EBV DNA w tkance nowotworowej i  poziomem przeciwciał anty-EBV. 

 

3. Materiały i metody 

Badaniami objęto 55 pacjentów Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Materiałem 

badanym były próbki surowicy oraz materiał tkankowy pobierany z gardła 

i krtani od pacjentów hospitalizowanych na Oddziale Otolaryngologicznym od 01.03.2013 roku do 

02.09.2014 roku z powodu raka gardła lub krtani. Uzyskane wyniki porównano 

z grupą kontrolną, w której wykluczono chorobę nowotworową. Grupę kontrolną stanowiło 20 

pacjentów. 

Poszczególne etapy badania: 

– badania serologiczne metodą ELISA na obecność przeciwciał anty-EBV  w celu oceny typu zakażenia 

(przebyte, chroniczne) i porównania grupy badanej i grupy kontrolnej. 

– izolacja DNA z materiału tkankowego. 

– wykrywanie materiału genetycznego wirusa Epsteina-Barr - reakcja PCR dla fragmentu genu EBNA-

2 (region używany do typowania wirusa) oraz LMP-1 (dokonanie analizy częstości występowania 

szczepów dzikich i tzw. szczepów z delecją). 

-69- 

 

4. Wyniki 

Przeciwciała w klasie IgG anty-EBVCA wykryto u 94,5%, anty-EBNA u 96,4%, 

a anty-EA stwierdzono u 69,1% chorych grupy badanej. Przeciwciała anty-VCA IgM były ujemne u 

wszystkich pacjentów grupy badanej i kontrolnej. Miano przeciwciał anty-EBVCA 



i anty-EBNA było wyższe w grupie badanej niż kontrolnej. Jednak ta różnica nie była istotna 

statystycznie. W stopniach zaawansowania klinicznego T3-T4 stwierdzano wyższy poziom przeciwciał 

anty-EBNA niż u pacjentów z T1-T2. Natomiast poziom przeciwciał anty-EBVCA był najwyższy wśród 

chorych z cechą N1. Im większe zaawansowanie zmian węzłowych tym poziom  tych przeciwciał 

maleje. EBV DNA wykryto u 52,7% pacjentów 

z rakiem gardła i krtani i był to EBV typ 1 u wszystkich tych pacjentów. Wykazano statystycznie 

istotną różnicę pomiędzy obecnością EBV DNA w grupie badanej i kontrolnej. Typ dziki występował u 

83% pacjentów, u których stwierdzono obecność genomu EBV. Nie wykazano statystycznie istotnej 

różnicy pomiędzy obecnością EBV DNA a poziomem  przeciwciał EBVCA, EBNA i obecnością anty-EA. 

Występowanie typu dzikiego wirusa wiąże się z obecnością wyższego poziomu przeciwciał anty-

EBVCA. Brak znaczącego związku powiędzy wiekiem, paleniem papierosów, spożywaniem alkoholu, 

zróżnicowaniem histologicznym, a obecnością EBV DNA i występowaniem przeciwciał anty-EBV. W 

raku gardła i krtani u kobiet nie wykazano obecność materiału genetycznego wirusa EB. 

 

5. Podsumowanie 

W ostatnich latach zainteresowanie wirusem Epsteina-Barr znacznie wzrosło. Wiąże się to 

z wieloma doniesieniami o potencjalnym działaniu onkogennym tego wirusa także w nowotworach 

głowy i szyi. Wirus Epsteina-Barr może być uznany za jeden z wielu czynników wpływających na 

rozwój nowotworu. U pacjentów z rakiem gardła i krtani stwierdzano bowiem wyższe miano 

przeciwciał anty-EBV klasy IgG, które rośnie wraz z zaawansowaniem miejscowym procesu 

nowotworowego. Materiał genetyczny wirusa EB wykryto u ponad połowy pacjentów z rakiem gardła 

i krtani. Natomiast nie stwierdzono związku pomiędzy cechami epidemiologicznymi takimi jak wiek, 

palenie papierosów, spożywanie alkoholu oraz zróżnicowanie histologiczne, a obecnością EBV DNA i 

występowaniem przeciwciał anty-EBV. 
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8. SUMMARY 

 

1. Introduction 

The tumours of the organs of the head and neck represent about 5-6 % of all cancers registered in 

Poland. Despite the diversity of the clinical course they have many features in common. Due to the 

location they lead to various degree of dysfunctions concerning the basic life activities such as 

respiration, nutrition and speech. The most common malignant epithelial tumour of throat and 

larynx is squamous cell carcinoma. The incidence of head and neck cancer is almost five times higher 

in men than in women. 

Epidemiological and molecular studies conducted in recent years have indicated the role of viruses in 

the development of  head and neck tumors. It is believed that about 20 % of all human tumors are 

associated with the persistent infection caused by viruses of high oncogenic potential. Oncogenic 



viruses have the ability to immortalize the infected cell, resulting in its uncontrolled proliferation and 

malignant transformation. In recent years it has been clearly demonstrated that the causative agent 

of some cases of squamous cell carcinoma of the head and neck  is the infection by the human 

papilloma virus. Tumors which are dependent on HPV infection are characterized by a better 

prognosis and a higher susceptibility to irradiation. The association of various viruses with human 

tumours has also been demonstrated in the case of following viruses: HBV and HCV (liver cancer), 

HTLV -1 (adult T- cell leukemia), HHV-8 (Kaposi's sarcoma), human endogenous retroviruses 

(seminoma, testicular cancer). Among  them is also Epstein-Barr virus . 

Epstein-Barr virus ( EBV) is widespread throughout the world. About 90-95% of the adult population 

went through the infection with the pathogen. The only natural host for EBV is human, and target 

cells for EBV are mainly B lymphocytes and nasopharyngeal epithelial cells . In immunocompromised 

states the latent infection can  reactivate. The development of cancers occurs when cells infected by 

the virus get out of host defense mechanisms’ control. When EBV intergates its genome or a part of 

it into the genome of the host cell, it can lead to modification of the biological functions of this cell. 

There is confirmed association of completed EBV infection with the development of: endemic form of 

Burkitt's lymphoma, Hodgkin's lymphoma, non-Hodgkin's B-cell lymphomas, posttransplant 

lymphoproliferative disease,  lymphoproliferative syndroms in patients with congenital or acquired 

immunodeficiency, cancer of the nasopharynx. In recent works there are hypotheses about the 
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impact of EBV infection on the development of stomach cancer and breast cancer. 

 

2. The aim of the PhD Thesis 

The aim of the thesis is to evaluate the prevalence of Epstein-Barr virus infection in the group of 

patients with squamous cell carcinoma of the head and neck, EBV type assessment, analysis of the 

correlation between the presence of EBV DNA in tumor tissue and serological response to infection 

(the presence of antibodies in serum EBVCA, EA, EBNA). There were also evaluated the relationships 

between the epidemiological characteristics such as age, sex, place of residence as well as smoking, 

alcohol consumption, classifications TNM and G and the presence of EBV DNA in the neoplastic tissue 

and the level of antibodies anti – EBV. 

 

3. The materials and methods 

The research encompassed 55 patients of Mazowiecki Specialist Hospital in Radom. 

In the analyzed material there were serum samples and tissue material taken from the throat and 

larynx of patients hospitalized in Otolaryngology Ward from 01.03.2013 until 02.09.2014 because of 

cancer of the throat or the larynx. The results were compared to the control group, in which the 

cancer disease was excluded. The control group consisted of 20 patients. 

 

The various stages of the research process: 



– serological testing with ELISA method for the presence of antibodies anti - EBV to assess the type of 

infection (completed, chronic) and comparison of experimental group and control group. 

– isolation of DNA from tissue material 

– detection of the genetic material of Epstein-Barr virus – PCR reaction for the  fragment of the 

EBNA-2 gene ( region used for typing of the virus ) and LMP -1 (analyzing the frequency of the wild-

type strains and  the so-called strains with deletion ). 
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4. The results 

Antibodies in class IgG anti-EBVCA were detected in 94.5 % , anti-EBNA at 96.4 %, and anti-EA were 

found in 69.1 % of patients of the study group. The antibodies anti-VCA IgM were negative in all 

patients of the study group and control group. The titre of antibodies anti-EBVCA and anti-EBNA was 

higher in the study group than in the control group. However, this difference was not statistically 

significant. In degrees of  clinical severity T3- T4 there was found higher level of antibodies anti-EBNA 

than in patients with T1- T2. However, 

the level of antibodies anti-EBVCA was the highest in patients with N1 feature. The more advanced 

nodal changes, the level of these antibodies decreases. EBV DNA was detected in 52.7 % of patients 

with cancer of the throat and larynx, and this was the EBV type 1 in all these patients. Statistically 

significant difference was shown between the presence of EBV DNA in the study group and control 

group. Wild-type occurred in 83 % of patients diagnosed with the presence of EBV genome. No 

statistically significant difference was shown between the presence of EBV DNA, and the levels of 

antibodies EBVCA, EBNA and the presence of anti-EA. The presence of wild-type virus is associated 

with the presence of higher level of antibodies anti-EBVCA. There is no significant relationship 

between age, cigarette smoking, alcohol consumption, histological differentiation, and the presence 

of EBV DNA  as well as occurrence of antibodies anti-EBV. In cancer of the throat and larynx in 

women there have not been reported the presence of the genetic material of the EB virus. 

5. The summary 

In recent years, interest in the Epstein-Barr virus has increased significantly. This is associated with a 

number of reports of potential oncogenic activity of this virus also in tumour of the head and neck. 

Epstein-Barr virus can be considered as one of many factors affecting the development of tumour. In 

patients with cancer of the throat and larynx there was noted  higher titre of antibodies anti-EBV of  

IgG class, which increases with advancing local neoplastic process. Genetic material of EB virus has 

been detected in more than half of patients with cancer of the throat and larynx. In contrast, no 

association between the epidemiological characteristics such as age, smoking, alcohol consumption, 

histological differentiation, and the presence of EBV DNA as well as the occurrence of antibodies 

anti-EBV have been reported. 

 


