
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Wydział Lekarski 

 

 

Adrian Jarzyński 

 

„Wykrywanie wirusów HPV i BKV w tkance oraz ocena 

ekspresji białek receptorowych TLR9 i stężenia innych 

wybranych cytokin w surowicy krwi pacjentów                                    

z rakiem jelita grubego” 

 

Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych 

 

Promotor: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Polz-Dacewicz 

Kierownik Zakładu Wirusologii z Laboratorium SARS 
 

 

 

Lublin 2021 



STRESZCZENIE 

Rak jelita grubego jest nowotworem pochodzenia nabłonkowego 

umiejscowionym w końcowym odcinku przewodu pokarmowego: kątnicy, okrężnicy lub 

odbytnicy. Rak jelita grubego jest chorobą wieloczynnikową, o złożonym mechanizmie 

powstawania, w który zaangażowane są zarówno czynniki genetyczne, socjo-

demograficzne jak i środowiskowe. Niektóre wirusy mogą wykazywać właściwości 

onkogenne, to znaczy potrafią inicjować rozwój choroby nowotworowej. Do wirusów 

onkogennych (onkowirusy) należą: wirus brodawczaka ludzkiego (HPV), wirus 

Epsteina-Barr (EBV), wirus zapalenia wątroby typu B (HBV), wirus zapalenia wątroby 

typu C (HCV), wirus polyoma komórek Merkla (MCV), ludzki herpeswirus typu 8 

(HHV-8), ludzki wirus limfotropowy typu 1 (HTLV-1). W wyniku infekcji wirusowej 

możliwa jest insercja genomu wirusa do genomu komórek gospodarza, co zaburza 

funkcjonowanie białek regulujących proces proliferacji komórki i prowadzi do rozwoju 

nowotworu. Do promowania procesów nowotworowych wirusy wykorzystują własne 

białka oraz elementy układu odpornościowego gospodarza takie jak cytokiny. Do grupy 

tak zwanych cytokin należą niskocząsteczkowe białka oraz hormonopodobne peptydy, 

które biorą udział m.in. w regulacji odpowiedzi immunologicznej i mają istotny wpływ 

zarówno na funkcjonowanie zdrowego organizmu, jak również na przebieg różnych 

stanów chorobowych. 

W niniejszej pracy podjęto próbę ustalenia obecności materiału genetycznego 

HPV i EBV oraz dodatkowo BKV i JCV w tkance pobranej od pacjentów ze 

stwierdzonym rakiem jelita grubego. Dodatkowo dokonano pomiar stężenia cytokin 

TLR9, TGFβ1, VEGF-A, TNFα, IL-10 w surowicy pacjentów z rakiem jelita grubego. 

Do wykrywania wirusów zastosowano reakcję PCR oraz metodę hybrydyzacji DNA               

w przypadku wykrywania HPV, a także trawienia restrykcyjnego w przypadku 

różnicowania JCV/BKV. Do pomiaru stężenia receptora oraz cytokin wykorzystano 

metodę ELISA. 

W przeprowadzonych badaniach najczęściej wykrywano wirusa HPV (18,3%) 

oraz EBV (14,1%). Wirus BKV i JCV stanowił odpowiednio 8,5% i 9,9%. Spośród 13 

przypadków HPV u 4 pacjentów wykryto typ HPV16, u 7 HPV18, czyli typy wysokiego 

ryzyka onkogennego. W surowicy pacjentów z grupy badanej stwierdzono wyższe 

stężenie cytokin TLR9, TGFβ1, IL-10, niż w surowicy pacjentów z grupy kontrolnej. W 

grupie pacjentów z zakażeniem wirusem Epsteina-Barr (EBV) poziom TNFα i VEGFα 



był wyższy, zaś TGFβ1 niższy niż w grupie kontrolnej.  Poziom IL-10 nie różnił się 

istotnie między grupą EBV+, a EBV-. W grupie pacjentów z zakażeniem HPV poziom 

TGFβ1 był niższy, natomiast TNFα wyższy niż w grupie kontrolnej. W grupie BKV+ 

poziom TNFα był istotnie niższy statystycznie względem grupy kontrolnej. W grupie 

JCV+ poziom TGFβ1 był istotnie niższy statystycznie względem grupy kontrolnej.  

Poziom TLR9 był istotnie niższy w grupie pacjentów EBV+, HPV+ oraz JCV+, niż w 

grupie kontrolnej. Wykazano istotną zależność pomiędzy poziomem TLR9, a TNFα.                

W miarę wzrostu wartości TLR9 spadały wartości TNFα. Nie wykazano natomiast 

istotnej zależności między stężeniem TLR9, a IL-10, VEGFα i TGFβ1. 

Wpływ zakażeń wirusami na zmiany stężeń receptorów błonowych TLR                     

i zewnątrzkomórkowych cytokin nie są jeszcze do końca poznane. Białka te mogą 

stanowić w przyszłości źródło informacji na temat rozwoju chorób wirusowych                      

i udziału wirusów w nowotworzeniu. Stając się swoistymi markerami molekularnymi 

mogą przyspieszyć u ułatwić diagnostykę chorób nowotworowych. Niektóre                          

z zaprezentowanych badań związku zakażeń wirusowych ze zmianami stężeń cytokin 

miały charakter nowatorski. Jednocześnie brak wystarczającej ilości doniesień 

naukowych poruszających zagadnienia wpływu infekcji BKV na produkcję cytokiny 

TNFα uniemożliwia wyciągnięcie jednoznacznych wniosków i zachęca do dalszych 

badań w tym zakresie. 
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SUMMARY 

Colorectal cancer is located at the end of the gastrointestinal tract: caecum, colon 

or rectum. Colorectal cancer is a multifactorial disease with a complex mechanism of 

development involving genetic, socio-demographic and environmental factors. Some 

viruses may show oncogenic properties, i.e. they can initiate the development of 

neoplastic disease. Oncogenic viruses (oncoviruses) include: human papillomavirus 

(HPV), Epstein-Barr virus (EBV), hepatitis B virus (HBV), hepatitis C virus (HCV), 

Merkel cell polyomavirus (MCV), human herpesvirus type 8 (HHV-8), human 

lymphotropic virus type 1 (HTLV-1). As a result of viral infection, it is possible to insert 

the viral genome into the host cell genome, which disrupts the functioning of proteins 

regulating the cell proliferation process and leads to tumor development. Viruses use their 

own proteins and elements of the host's immune system such as cytokines to promote 

neoplastic processes. The group of so-called cytokines includes low-molecular-weight 

proteins and hormone-like peptides, which are involved, among others, in regulating the 

immune response and have a significant impact on the function of a healthy organism as 

well as on the course of various disease states. 

In this study, an attempt was made to determine the presence of HPV, EBV BKV 

and JCV genetic material in tissue collected from patients with diagnosed colorectal 

cancer. Furthermore, the concentration of cytokines TLR9, TGFβ1, VEGF-A, TNFα,              

IL-10 was measured in the serum of patients with colorectal cancer. The PCR reaction 

were used for all virus detection and in the case of HPV detection genotyping method 

was used. The ELISA method was used to measure the concentration of TLR9 receptor 

and cytokines. 

In the conducted studies, the most common viruses were HPV (18.3%) and EBV 

(14.1%). BKV and JCV virus accounted for 8.5% and 9.9%, respectively. Of the 13 HPV 

cases, 4 patients were diagnosed with HPV16 type, and 7 were diagnosed with HPV18, 

i.e. types of high oncogenic risk. The serum of patients from the test group showed a 

higher concentration of cytokines TLR9, TGFβ1, and IL-10 than in the serum of patients 

from the control group. In the group of patients with EBV infection, the levels of TNFα 

and VEGFα were higher, and TGFβ1 was lower than in the control group. The level of 

IL-10 did not differ significantly between the EBV + and EBV- groups. In the group of 

patients with HPV infection, the level of TGFβ1 was lower, while TNFα was higher than 

in the control group. In the BKV + group, the level of TNFα was statistically significantly 



lower than in the control group. In the JCV + group, the level of TGFβ1 was statistically 

significantly lower than in the control group. TLR9 levels were significantly lower in the 

EBV +, HPV + and JCV + patients than in the control group. A significant relationship 

was demonstrated between the level of TLR9 and TNFα. As TLR9 values increased, 

TNFα values decreased. However, no significant correlation was found between TLR9 

concentration and IL-10, VEGFα and TGFβ1. 

The influence of viral infections on changes in the concentration of membrane 

TLR receptors and extracellular cytokines is not yet fully understood. These proteins may 

be a source of information on the development of viral diseases and the involvement of 

viruses in neoplasm in the future. By becoming specific molecular markers, this 

compounds can accelerate the diagnosis of neoplastic diseases. Some of the presented 

studies on the relationship between viral infections and changes in cytokine 

concentrations were innovative. At the same time, the lack of a sufficient number of 

scientific reports addressing the issue of the impact of BKV infection on the production 

of TNFα cytokine makes it impossible to draw unambiguous conclusions and encourages 

further research in this field. 

 


