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Raki (nowotwory nabłonkowe) głowy i szyi stanowią 5% wszystkich nowotworów złośliwych w Polsce. 

Jama ustna jest wspólnym odcinkiem układu oddechowego oraz układu pokarmowego, zawiera 

liczne narządy i tkanki. Różnorodność tkanek, bogate unaczynienie oraz ciągłe narażenie na czynniki 

fizyczne, chemiczne i termiczne predysponuje ten region do rozwoju zmian nowotworowych. 

Reaktywne zmiany w nabłonku błony śluzowej są odwracalne ale przy długotrwałej ekspozycji i 

postępującym osłabieniu mechanizmów kontrolnych mogą stanowić podłoże rozwoju raka jamy 

ustnej. Dodatkowo czynniki endogenne, jak predyspozycja genetyczna oraz choroby ogólne wpływają 

na stopień odpowiedzi błony śluzowej na czynniki uszkadzające. Wśród nowotworów złośliwych jamy 

ustnej 90% stanowi rak płaskonabłonkowy. Pozostałe 10% to głównie raki wywodzące się z drobnych 

gruczołów ślinowych. Najczęstszą lokalizacją raka płaskonabłonkowego w obrębie jamy ustnej 

właściwej jest język i dno jamy ustnej. Większość zachorowań występuje po 50 roku życia. Do 

rozwoju nowotworu złośliwego dochodzi na podłożu niezmienionej błony śluzowej lub w obrębie 

zmian przednowotworowych. Jama ustna jest obszarem relatywnie łatwo dostępnym do badania 

jednak większość przypadków raka błony śluzowej wykrywanych jest w zaawansowanym stadium. 

Podstawą rozpoznania raka błony śluzowej jest badanie histopatologiczne. 

Do czynników zewnętrznych mogących inicjować proces rozwoju raka należą kancerogeny 

chemiczne, biologiczne i fizyczne. Najsilniejszą korelację dla raka płaskonabłonkowego jamy ustnej 

stwierdzono w przypadku dymu tytoniowego i alkoholu. W ostatnim czasie zwrócono również uwagę 

na coraz częstsze pojawianie się raków jamy ustnej i gardła związanych z zakażeniem typem 16 

wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV 16). W części przypadków nowotwór złośliwy rozwija się u osób 

młodych, prowadzących zdrowy tryb życia, nie nadużywających alkoholu i unikających palenia 

papierosów. Oznacza to, że u tych osób istnieje czynnik endogenny prowadzący do zapoczątkowania 

kancerogenezy. Coraz większa rzesza klinicystów rozważa molekularne determinanty raka głowy i 

szyi. Stwierdzono, że kancerogeneza zależy od aktywacji onkogenów oraz od wyłączenia genów 

supresorowych. Poszukiwane są dziedziczne i somatyczne aberracje predysponujące do powstania 

nowotworów, zarówno genetyczne jak i epigenetyczne. Nieprawidłowa ekspresji genów 

supresorowych i / lub protoonkogenów aktywuje szlaki prowadzące do złośliwej 
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transformacji komórek. Kierunkiem współczesnej medycyny jest dążenie do odkrycia nowych metod 

leczenia nowotworów. Poszukuje się specyficznych szlaków genetycznych rozwoju nowotworów jako 

celów terapeutycznych. 



Celem pracy była ocena ekspresji genów TP53 i MDM2 w błonie śluzowej u pacjentów z rakiem 

płaskonabłonkowym. Gen TP53 koduje białko supresorowe p53, które bierze udział w odpowiedzi na 

uszkodzenie DNA i stresy komórkowe, wpływa na regulację cyklu komórkowego i na mechanizmy 

kontrolowanej śmierci komórki. Hamowanie działania genu supresorowego TP53 prowadzi do 

nadmiernej proliferacji nieprawidłowych komórek, co stanowi podstawowy mechanizm onkogenezy. 

Inaktywacja genu TP53 może nastąpić za pośrednictwem procesów negatywnej regulacji. Do 

negatywnych regulatorów TP53 należy gen MDM2 (ang. mouse double minute 2). Gen MDM2 

charakteryzuje dualizm działania: w komórkach prawidłowych pełni rolę onkogenu, hamując 

naprawę uszkodzeń zaistniałych w materiale genetycznym, natomiast w komórkach nowotworowych 

stymuluje naprawę uszkodzeń DNA wywołanych chemio- i radioterapią. Gen MDM2 jest 

sugerowanym markerem oporności na radio- i chemioterapię. Zostały zidentyfikowane dwa miejsca 

polimorfizmu pojedynczego nukleotydu, SNP (ang. single nucleotide polymorphism), kojarzone ze 

zwiększeniem transkrypcji MDM2 i tym samym ze zwiększeniem ryzyka występowania raka. 

Badania zostały przeprowadzone na grupie 33 pacjentów, w tym 6 kobiet i 27 mężczyzn, znajdujących 

się w grupie wiekowej 40–80 lat. U każdej z nich na podstawie badania histopatologicznego wycinka 

postawiono rozpoznanie: rak płaskonabłonkowy. Grupę kontrolną stanowiło 30 pacjentów, w tym 7 

kobiet i 23 mężczyzn w wieku 19–70 lat. W grupie kontrolnej od każdej z osób pobrano wycinek 

prawidłowej błony śluzowej jamy ustnej. W trakcie badania podmiotowego pacjenci odpowiadali na 

pytania dotyczące dolegliwości bólowych, chorób współistniejących oraz występowania chorób 

nowotworowych w rodzinie. Przeprowadzona ankieta uwzględniała również dane dotyczące miejsca 

zamieszkania, stopnia wykształcenia oraz nałogów. Zbadano stan higieny jamy ustnej, stopień 

odżywienia pacjentów oraz uwzględniono dane dotyczące morfologii krwi obwodowej. Na uzyskanym 

materiale tkankowym przeprowadzono badanie ekspresji genów TP 53 i MDM2 metodą Real-time 

PCR. Poziom ekspresji badanych genów odniesiono do ekspresji genu referencyjnego GAPDH. Wyniki 

badań wykazały niższą ekspresję genu TP 53 w grupie badanej względem grupy kontrolnej oraz brak 

istotnej statystycznie różnicy w ekspresji genu MDM2 pomiędzy grupą 
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badaną a grupą kontrolną. Nie stwierdzono wpływu czynników takich jak wiek, płeć, palenie 

papierosów, spożywanie alkoholu, występowanie chorób współistniejących i chorób nowotworowych 

w rodzinie na poziom ekspresji badanych genów. Nie stwierdzono również związku pomiędzy 

stadium nowotworu w klasyfikacji TNM ani stopniem histologicznej złośliwości (grading) a ekspresją 

badanych genów. Uzyskano informacje o istnieniu zależności pomiędzy ekspresją genu MDM2 a 

wartościami hematokrytu, poziomem hemoglobiny oraz średnią objętością krwinki czerwonej (MCV). 

Stwierdzono dodatnią istotną statystycznie korelację pomiędzy poziomem bólu ocenianym w skali 

VAS a poziomem ekspresji genu TP53. Ze względu na brak doniesień dotyczących związku ekspresji 

badanych genów z parametrami krwi i nasileniem odczuć bólowych wymaga to dalszych badań. 
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Abstract 

Cancers of the head and neck account for 5% of all malignant tumors in Poland. The oral cavity is a 

common part of the respiratory and digestive tracts, it contains numerous organs and tissues. The 

variety of tissues, rich vascularity and continuous exposure to physical, chemical and thermal factors 

predispose this region to the development of cancerous changes. Reactive changes in the epithelium 

of oral mucosa are reversible, but with prolonged exposure and progressive weakening of the control 

mechanisms may constitute the basis for the development of oral cancer. In addition, endogenous 

factors, such as genetic predisposition and general diseases affect the degree of mucosal response to 



damaging factors. Among malignant oral cavities, 90% is squamous cell carcinoma. The remaining 

10% are mainly cancers derived from small salivary glands. The most common location of squamous 

cell carcinoma in the oral cavity is the tongue and floor of the mouth. Most cases occur after the age 

of 50. The development of malignant tumor occurs on the basis of unchanged mucosa or within pre-

cancerous lesions. The oral cavity is an area that is relatively easy to study but most cases of cancer 

are detected at an advanced stage. The basis for the diagnosis of mucosal cancer is histopathological 

examination. 

Chemical, biological and physical carcinogens are the external factors that may initiate the process of 

cancer development. The strongest correlation for oral squamous carcinoma was found for tobacco 

smoke and alcohol. Recently more cases of oral and pharyngeal cancers associated with human 

papillomavirus type 16 (HPV 16) infection have been noted. In some cases, cancer develops in young 

people who lead a healthy lifestyle, do not abuse alcohol and avoid smoking cigarettes. This means 

that there is an endogenous factor in these individuals leading to the initiation of carcinogenesis. An 

increasing number of clinicians are considering molecular determinants of head and neck cancer. It 

was found that carcinogenesis depends on the activation of oncogenes and the exclusion of 

suppressor genes. Hereditary and somatic aberrations predisposing to the formation of tumors, both 

genetic and epigenetic, are sought for. Abnormal expression of suppressor genes and / or proto-

oncogenes activates pathways leading to malignant cell transformation. The direction of modern 

medicine is to seek new cancer treatment methods. We are looking for specific genetic pathways for 

cancer development as therapeutic targets. 
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The aim of the study was to evaluate the expression of TP53 and MDM2 genes in oral mucosa 

afflicted with squamous cell carcinoma. The TP53 gene encodes a p53 protein. This suppressor 

protein is involved in the response to DNA damage and affects the mechanisms of controlled cell 

death. Inhibition of the TP53 suppressor gene leads to excessive proliferation of abnormal cells, 

which is the basic mechanism of oncogenesis. The TP53 gene may be inactivated by negative 

regulation processes. One of negative TP53 regulators is the MDM2 (mouse double minute 2) gene. 

The MDM2 gene is characterized by the duality of action. In normal cells it acts as an oncogene, 

inhibiting the repair of damage occurring in the genetic material, while in cancer cells it stimulates 

the repair of DNA damage caused by chemo-and radiotherapy. The MDM2 gene is suggested to be 

connected with resistance to radio- and chemotherapy. Two sites of single nucleotide 

polymorphisms have been identified, associated with increased transcription of MDM2 and thus with 

an increased risk of a cancer. 


