
STRESZCZENIE 

 

Częstość występowania raka jamy ustnej i gardła jest bardzo zróżnicowana  

w zależności od regionu geograficznego. Ryzyko zachorowania i zgonu na te nowotwory 

wzrasta wraz z wiekiem. Większość zachorowań i zgonów występuje po 50 roku życia, ale 

jednocześnie wzrasta zapadalność wśród młodych mężczyzn i kobiet.  

Rokowanie w przypadku raka jamy ustnej oraz gardła jest złe ze względu na późną 

diagnozę. Pomimo postępu w leczeniu systemowym  i radioterapii obserwuje się  niewielką 

poprawę w zakresie pięcioletniego przeżycia chorych. Najczęstszym nowotworem złośliwym 

jamy ustnej jest rak płaskonabłonkowy i stanowi on ponad 90% wszystkich nowotworów 

występujących w jamie ustnej. Nowotwór może rozwijać się z przednowotworowych zmian 

dysplastycznych, w wyniku ekspozycji na egzogenne czynniki rakotwórcze (palenie i żucie 

tytoniu, żucie betelu, spożywanie alkoholu, zakażenie HPV) lub przewlekłe zapalenie, a także 

w związku z  podatnością genetyczną gospodarza.  Poprawa rokowania w nowotworach jamy 

ustnej i gardła mogłaby nastąpić w przypadku określenia biomarkerów wykrywających  

nowotwór we wczesnej fazie rozwoju i odróżnienia go od zmian łagodnych o podobnych 

cechach klinicznych.  

Cytokiny, w tym interleukiny (IL), chemokiny, interferony (IFN) i czynniki martwicy 

nowotworu (TNF) są zaangażowane w regulację wrodzonej i nabytej odpowiedzi 

immunologicznej. Sugeruje się, że nadekspresja cytokin prozapalnych sprzyja wzrostowi  

i przeżyciu komórek nowotworowych. Cytokiny są wytwarzane i uwalniane  

w mikrośrodowisku guza przez komórki nowotworowe i odpornościowe.  

Nieinwazyjna metoda diagnostyczna polegająca na ocenie określonych białek  

w próbce śliny może znaleźć zastosowanie w ogólnokrajowych badaniach przesiewowych. 

Cel: Celem przedstawionej pracy była analiza stężeń cytokin prozapalnych (IL-1β, IL-17A, 

IL-17E, IL-17F, IL-21, IL-22, IL-23, TNF-α) w ślinie u chorych na raka jamy ustnej oraz 

gardła, w zależności od czynników klinicznych, jako potencjalnych biomarkerów 

nowotworowych. Dokonano również oceny zależności pomiędzy czynnikami 

demograficznymi, klinicznymi, poziomem cytokin prozapalnych, a odpowiedzią na leczenie 

oraz czasem przeżycia całkowitego. 

Materiał i metody: Badanie zostało przeprowadzone przed rozpoczęciem leczenia 

systemowego u 55 pacjentów z histopatologicznym rozpoznaniem nowotworu jamy ustnej 

i/lub gardła hospitalizowanych w Klinice Onkologii Klinicznej Klinicznego Szpitala 



Wojewódzkiego Nr 1 w Rzeszowie. Udział w badaniu nie miał wpływu na decyzje 

terapeutyczne.  Zdecydowana większość pacjentów była w IV stopniu zaawansowania. 

Chorzy otrzymali chemioterapię opartą na cisplatynie. U jednej osoby z powodu stanu 

ogólnego i chorób współistniejących zastosowano metotreksat w monoterapii. Odpowiedź na 

leczenie oceniano po 3 cyklach na podstawie badania fizykalnego i tomografii komputerowej. 

Od każdego badanego pobierano na czczo próbki śliny (ok. 5 ml) w godzinach porannych. 

Stężenie cytokin prozapalnych w ślinie zmierzono za pomocą testu immunoenzymatycznego. 

Ponadto u pacjentów wykonano badania laboratoryjne, a z pierwotnej zmiany nowotworowej 

pobierano wymazy do hodowli mikrobiologicznej. Dodatkowo oceniono wpływ 

następujących parametrów na czas przeżycia całkowitego: wiek, płeć, miejsce zamieszkania, 

palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, stan sprawności chorego wg skali Karnofsky’ego, 

stopień zaawansowania klinicznego nowotworu, stopień zróżnicowania histopatologicznego, 

odpowiedź na leczenie. Badano również parametry laboratoryjne, oceniane przed pierwszym 

kursem chemioterapii, takie jak: wskaźniki NLR i PLR, parametry morfotyczne krwi, CRP. 

Zebrane dane poddano odpowiedniej analizie statystycznej. 

Wyniki: W wyniku zastosowanej chemioterapii (po 3 cyklach) uzyskano istotny statystycznie 

spadek stężenia IL-1β (p=0,0151*) oraz TNF-α (p=0,0077**), a w przypadku IL-21 

zaobserwowano wyraźne obniżenie poziomu po chemioterapii (p=0,0783). Wykazano 

statystycznie istotną zależność pomiędzy zmianą stężenia cytokiny IL-23 w wyniku 

chemioterapii, a czasem przeżycia (p=0,0174*). W zakresie pozostałych ocenianych cytokin 

nie stwierdzono istotnej statystycznie zależności w tym zakresie. 

Spośród ocenianych w pracy cytokin tylko poziom IL-17E poniżej 0,12 ng/ml  

statystycznie istotnie koreluje z cechą M1 (p=0,0407*). Istotna statystycznie jest zależność 

pomiędzy występowaniem zakażenia bakteriami tlenowymi, a wyższą wartością TNF-α 

(p=0,0308*). Poza tym nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w poziomie badanych 

cytokin względem występowania zakażenia w jamie ustnej. 

 Zarówno wartość cechy M1 (p=0,0297*), ocena w skali Karnofsky’ego (p=0,0147*), 

hemoglobina poniżej normy (p=0,0018**), niski poziom erytrocytów (p=0,0241*), 

podwyższona liczba płytek krwi (p=0,0082**) i nieprawidłowe wartości leukocytów 

(p=0,0020**) oraz CRP (p=0,0009**), wysokie wartości PLR (p=0,0286*) i NLR 

(p=0,0201*), a także palenie papierosów (p=0,0235*) w statystycznie istotny sposób 

różnicują czas przeżycia.  



Odpowiedź na leczenie u osób z WBC powyżej normy była około dwukrotnie gorsza 

(p=0,0105). U chorych, u których uzyskano odpowiedź na leczenie 5-letnie przeżycia 

wynosiły 17,6% wobec 8% w grupie chorych z brakiem odpowiedzi na leczenie (p=0,0009). 

W przypadku pozostałych parametrów poddanych ocenie nie uzyskano istotności 

statystycznej. 

Wnioski: W obecnym badaniu stwierdzono, że w nowotworach jamy ustnej i/lub gardła 

istotnymi czynnikami rokowniczymi przeżycia całkowitego są: palenie papierosów, cecha 

M1, wyjściowe stężenie hemoglobiny oraz leukocytów. 

 W przypadku cytokin uzyskano dane wskazujące, że wzrost stężenia IL-23 w wyniku 

chemioterapii koreluje z krótszym czasem przeżycia i może być niekorzystnym czynnikiem 

rokowniczym, a  poziom IL-17E poniżej 0,12 ng/ml  ma związek z cechą M1. Ponadto 

wykazano związek pomiędzy wyższą wartością TNF-α, a miejscowym zakażeniem 

bakteriami tlenowymi. Zastosowanie chemioterapii istotnie statystycznie koreluje ze 

spadkiem stężenia IL-1β  i TNF-α jednak nie miało to wpływu na odpowiedź na leczenie. 

 Zaobserwowano istotne zależności pomiędzy poszczególnymi czynnikami. Poziom 

leukocytów powyżej normy, oceniany przed rozpoczęciem leczenia, istotnie koreluje z gorszą 

odpowiedzią na leczenie. Odpowiedź na leczenie istotnie wpływała na OS. Chorzy odnoszący 

korzyść kliniczną z leczenia wykazywali dłuższy czas przeżycia całkowitego. 

 Powyższe wyniki sugerują, że  cytokiny mogą być  potencjalnymi biomarkerami 

nowotworowymi. Wskazane przeprowadzenie badania na większej, ale określonej grupie 

chorych oraz uściślenie poziomów cytokin w ślinie i zakresów stężeń umożliwiających 

rozróżnienie między różnymi stanami chorobowymi jamy ustnej. 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

The incidence of oropharyngeal cancer varies greatly depending on the geographic 

region. The incidence and mortality risk increases with age. Most cases and deaths occur after 

the age of 50, but simultaneously the incidence is rising among young men and women. 

The prognosis for oropharyngeal cancer is poor due to late diagnosis. Despite the 

progress in systemic treatment and radiotherapy, a slight improvement in the five-year 

survival of patients is observed. The most common malignant neoplasm of the oral cavity is 

squamous cell carcinoma accounting for over 90% of all cancers in the oral cavity. 

Malignancy may develop from precancerous dysplastic lesions, as a result of exposure to 

exogenous carcinogens (smoking and chewing tobacco, chewing betel, alcohol consumption, 

HPV infection) or chronic inflammation, as well as due to the genetic susceptibility of the 

host. An improved prognosis in oropharyngeal malignancies could be achieved by identifying 

biomarkers detecting cancer at an early stage and its differentiation from benign lesions with 

similar clinical features. 

Cytokines, including interleukins (IL), chemokines, interferons (IFN), and tumour 

necrosis factors (TNF) are involved in the regulation of congenital and acquired immune 

responses. It has been suggested that the overexpression of pro-inflammatory cytokines 

promotes growth and survival of cancer cells. Cytokines are produced and released in the 

tumour microenvironment by neoplastic and immune cells. 

A non-invasive diagnostic method based on the assessment of specific proteins 

in a saliva sample can be used in national screening. 

Aim: The aim of this study was to analyse the concentrations of pro-inflammatory cytokines 

(IL-1β, IL-17A, IL-17E, IL-17F, IL-21, IL-22, IL-23, TNF-α) in the saliva of patients with 

oropharyngeal cancer, depending on clinical factors, as potential tumour biomarkers.  

The relationship between demographic and clinical factors, the level of pro-inflammatory 

cytokines and the response to treatment as well as overall survival (OS) was also assessed. 

Material and method: The examination was carried out before the initiation of systemic 

treatment in 55 patients with histopathological diagnosis of oral carcinoma and/or pharyngeal 

cancer hospitalized in the Clinical Oncology Clinic of the Provincial Hospital No. 1 in 

Rzeszow. Participation in the study did not influence any therapeutic decisions. The vast 

majority of patients were diagnosed with stage IV cancer. The patients received cisplatin 

based chemotherapy. One patient was treated with methotrexate as monotherapy due to his 



general condition and comorbidities. Response to treatment was assessed after 3 cycles by 

physical examination and computed tomography. Saliva samples (about 5 ml) were collected 

from each subject in the morning on an empty stomach. The concentration of pro-

inflammatory cytokines in the saliva was measured by enzyme immunoassay. Moreover, 

laboratory tests were performed on the patients and swabs were taken from the primary 

neoplastic lesion for microbiological culture. Additionally, the influence of the following 

parameters on OS was assessed: age, sex, place of residence, smoking, alcohol consumption, 

the patient's functional status according to the Karnofsky Performance Scale, the clinical 

staging of the tumour, the degree of histopathological differentiation, response to treatment. 

Laboratory parameters assessed before the first course of chemotherapy, such as NLR and 

PLR indicators, blood counts, CRP, were also examined. The collected data was subjected to 

appropriate statistical analysis. 

Results: As a result of the applied chemotherapy (after 3 cycles), a statistically significant 

decrease in the concentration of IL-1β (p=0.0151*) and TNF-α (p=0.0077**) was achieved, 

and in the case of IL-21 a significant decrease was observed after chemotherapy (p = 0.0783). 

A statistically significant relationship was demonstrated between the change in IL-23 cytokine 

concentration as a result of chemotherapy and survival time (p=0.0174*). There was no 

statistically significant relationship in this regard for the remaining cytokines evaluated. 

Among the cytokines assessed in the study, only the level of IL-17E below 0.12 ng/ml 

was statistically significantly correlated with the M1 trait (p=0.0407*). The relationship 

between the incidence of infection with aerobic bacteria and the higher value of TNF-α 

(p=0.0308*) was statistically significant. Moreover, no statistically significant differences 

were found in the level of the tested cytokines in relation to the incidence of infection in the 

oral cavity. 

 Both M1 trait value (p=0.0297*), score in Karnofsky Performance Scale (p=0.0147*), 

haemoglobin level below normal (p=0.0018**), low erythrocyte count (p=0.0241*), increased 

platelet count (p=0.0082**) and abnormal leukocyte counts (p=0.0020**) and CRP 

(p=0.0009**), high PLR values (p=0.0286*) and NLR (p=0.0201*), as well as smoking 

(p=0.0235*) significantly differentiate survival time. 

 Response to treatment in people with WBC above normal was approximately two 

times worse (p=0.0105). In patients who responded to treatment, the 5-year survival rate was 

17.6% compared to 8% in the group of patients who did not respond to treatment (p=0.0009). 

 No statistical significance was obtained for the remaining parameters evaluated. 

Conclusions: The study demonstrated that smoking, M1 trait, baseline haemoglobin and 



leukocytes levels are important prognostic factors for OS in the oropharyngeal cancers. 

In the case of cytokines, the data showed that the increase in IL-23 concentration as a result of 

chemotherapy correlates with shorter survival time and may be an unfavourable prognostic 

factor, and the level of IL-17E below 0.12 ng/ml is related to the M1 feature. Moreover,  

a relationship was demonstrated between the higher TNF-α value and the local infection with 

aerobic bacteria. The use of chemotherapy statistically significantly correlated with a decrease 

in the concentration of IL-1β and TNF-α, however, it did not affect the response to treatment. 

Significant relationships between individual factors were observed. The level of leukocytes 

above normal, assessed before treatment initiation, significantly correlates with a worse 

response to treatment. Response to treatment had a significant impact on OS. Patients who 

benefited clinically from treatment demonstrated longer OS. 

 The above results suggest that cytokines may be potential tumour biomarkers. It is 

advisable to conduct a study on a larger, but specific group of patients and to specify the 

levels of cytokines in the saliva and concentration ranges that allow to distinguish between 

various diseases of the oral cavity. 
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