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Kancerogeneza jest z³o¿onym procesem, w którego
rozwoju odgrywaj¹ rolê ró¿ne czynniki (ryc. 1). W pi-
œmiennictwie coraz czêœciej pojawiaj¹ siê doniesienia
o wspó³udziale wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV )
w powstawaniu nowotworów. Do chwili obecnej zwi¹-
zek miêdzy obecnoœci¹ wysoce onkogennych typów HPV
16 i 18, a nowotworow¹ transformacj¹ komórek najle-
piej poznano w patologii dróg moczowo-p³ciowych
cz³owieka, a w szczególnoœci szyjki macicy [1,2,3,4].
Zwi¹zek pomiêdzy transformacj¹ nowotworow¹ a obec-
noœci¹ wysoce onkogennych typów wirusa HPV zosta³
udowodniony w rozwoju raka p³askonab³onkowego
szyjki macicy [1-3,5].

Wystêpowanie zaka¿eñ wirusem HPV
w nowotworach górnych dróg oddechowych

Wielu autorów sugeruje, ¿e zaka¿enie wirusem HPV
mo¿e odgrywaæ du¿¹ rolê w rozwoju ³agodnych i z³oœli-
wych nowotworów górnych dróg oddechowych u cz³o-
wieka. W literaturze spotyka siê ró¿ne dane dotycz¹ce
roli HPV w powstawaniu nowotworów g³owy i szyi. Frag-
menty wirusa wykrywano u 22–83% chorych z rakiem
g³owy i szyi [6-11]. Wyniki pochodz¹ z badañ

Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) jest ma³ym wirusem DNA wykazu-
j¹cym szczególne powinowactwo do nab³onka wielowarstwowego p³askie-
go pokrywaj¹cego skórê i b³ony œluzowe. Doniesienia ostatnich lat wskazu-
j¹, ¿e infekcja œluzówkowymi typami HPV mo¿e odgrywaæ rolê w ³agodnych
i z³oœliwych procesach nowotworowych g³owy i szyi. Celem pracy by³o
omówienie udzia³u wirusa HPV w transformacji nowotworowej oraz wystê-
powania wirusa HPV w nowotworach p³askonab³onkowych g³owy i szyi o
ró¿nej lokalizacji.
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Human papillomavirus (HPV) is a small DNA virus showing an affinity to
the stratified squamous epithelium found on the mucosa and skin. The
latest studies suggest HPV infection involvement in benign and malignant
lesions of the head and neck. HPV infection is thought to be one of the
causative factors in the development of head and neck squamous cell carci-
noma (HNSCC). The author discusses the role of HPV in neoplasmatic trans-
formation and its incidence in scams cell carcinoma of head and neck.
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Ryc. 1. Model wieloczynnikowy karcenogenezy nowotworów g³owy i szyi

wykonywanych metod¹ jakoœciow¹, na niewielkich gru-
pach, co utrudnia ostateczn¹ ocenê udzia³u wirusa w pa-
togenezie nowotworów g³owy i szyi.
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Obecnoœæ wirusa HPV typu 6 i 11 w brodawcza-
kach krtani zosta³a potwierdzona przez wielu autorów
zarówno u doros³ych, jak i w brodawczakach m³odzieñ-
czych [12]. W raku brodawkowatym (carcinoma verru-
cosum) Flis i wsp. [9] stwierdzili obecnoœæ HPV 16 i
18 u 45% grupy 29 chorych. W badaniach w³asnych
stosuj¹c metodê PCR w grupie 20 chorych z rakiem
p³askonab³onkowym krtani stwierdziliœmy obecnoœæ wi-
rusa HPV typu 16 i 18 u 35% chorych. HPV 16 wy-
stêpowa³ u 25%, a HPV 18 u 20% chorych [10]. Arndt
i wsp. [13] analizowali obecnoœæ wirusa HPV w grupie
150 chorych z rakiem p³askonab³onkowym krtani.
Stwierdzili oni zaka¿enie HPV w raku g³oœni u 65%
chorych, w tym HPV 16 – u 35,8%, a obecnoœæ obu
typów 16 i 18 u 15% chorych. HPV wystêpowa³ u 14,5%
chorych z rakiem nadg³oœniowym, w tym typ 16 u 4,9%,
a oba typy 16 i 18 u 2,4%. Czêste wystêpowanie HPV
typów 16 i 18 w raku krtani przedstawi³ tak¿e Garcia-
Milian i wsp. [11] wykazuj¹c obecnoœæ HPV typu 16
i18 u 48,5% osób z grupy 33 analizowanych chorych.
Stwierdzi³ czêstsze wystêpowanie HPV 16 ni¿ HPV
18. Zbli¿one wyniki badañ poda³ Venuti i wsp. [14],
którzy wykazali obecnoœæ obu wysoko-onkogennych ty-
pów u 43% chorych z rakiem krtani.

Zaka¿enie wirusem HPV przenoszone drog¹ p³cio-
w¹, zw³aszcza u osób prowadz¹cych intensywne ¿ycie
seksualne, zosta³o potwierdzone w nowotworach jamy
ustnej i czêœci ustnej gard³a. Smith i wsp. [15] stosuj¹c
metodê PCR stwierdzili wystêpowanie HPV wysokiego
ryzyka u 20% chorych z rakiem jamy ustnej i czêœci ust-
nej gard³a, w tym typ 16 stwierdzono u 87%, typ 18 u 3%,
a typ 33 u 11%.

Istotnie statystycznie czêstsze wystêpowanie HPV
w raku jamy ustnej ni¿ w prawid³owej b³onie œluzowej
wykaza³ Zhang i wsp. [16]. Stwierdzili oni obecnoœæ
HPV-16 i 18 w 74% próbkach raka jamy ustnej i w 55%
próbek prawid³owej b³ony œluzowej. Nie wykazali nato-
miast zwi¹zku pomiêdzy obecnoœci¹ HPV 16 i 18 a ró¿-
nymi czynnikami ryzyka, takimi jak palenie papierosów,
nadu¿ywanie alkoholu, lokalizacja guza, stopieñ zró¿ni-
cowania histopatologicznego lub cecha TNM. Badanie
wielooœrodkowe prowadzone na du¿ej grupie 1670 cho-
rych z rakiem jamy ustnej i czêœci ustnej gard³a i 1732
osób z grupy kontrolnej, wykaza³o obecnoœæ wirusa HPV
u 3,9% chorych z rakiem jamy ustnej, natomiast w gru-
pie chorych z rakiem czêœci ustnej gard³a wirus HPV
stwierdzono u 18,3% chorych. Wiêkszoœæ prowadzonych
badañ okreœlaj¹cych obecnoœæ wirusowego DNA w ana-
lizowanej tkance odnosi³a siê do obecnoœci pojedynczych
lub kilku typów HPV. Stosuj¹c metody SPF10 PCR
(short PCR fragment) i INNO-LiPA (Line probe as-
say) pozwalaj¹cych na okreœlenie jednorazowo 25 typów
HPV, obecnoœæ HPV stwierdzono u 61% chorych z no-
wotworami g³owy i szyi, w tym HPV 16 wystêpowa³
u 37% chorych, a u 22% stwierdzono kilka typów HPV.

Badania te wykaza³y tak¿e obecnoœæ ró¿nych form in-
fekcji wirusem HPV. Obecnoœci zintegrowanego DNA
wirusa z DNA gospodarza stwierdzono u 48% chorych
z dodatnim HPV 16, forma episomalna wystêpowa³a
u 35% chorych, a forma mieszana u 17% chorych [17].
Uwa¿a siê, ¿e w raku migda³ków podniebiennych eks-
pozycja na zaka¿enie wirusem HPV jest wiêksza ni¿
w przypadku innych narz¹dów górnych dróg oddecho-
wych ze wzglêdu na mo¿liwoœci wnikania wirusa do war-
stwy podstawnej nab³onka. W miarê dojrzewania wirus
pojawia siê w warstwie powierzchniowej. Obecnoœci wi-
rusa HPV w raku migda³ków podniebiennych stwier-
dzono u oko³o 45% chorych [18,19].

Wielu autorów stwierdza obecnoœæ DNA wirusa
HPV w przerzutowych wêz³ach ch³onnych z regionu g³o-
wy i szyi. Hoshikawa i wsp. [20] stwierdzili wystêpowa-
nie HPV u 17,64%, a Begum i wsp. [21] u 32% cho-
rych z przerzutami do wêz³ów ch³onnych szyi, w tym
u 71% chorych z HPV wykrytym w wêz³ach ch³onnych
ognisko pierwotne znajdowa³o siê w czêœci ustnej gar-
d³a.

W³aœciwoœci wirusa HPV
Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) jest pozba-

wionym otoczki wirusem DNA o ikosaedralnej syme-
trii, wielkoœci oko³o 55nm. Genom wirusa stanowi po-
dwójna kolista cz¹steczka DNA o d³ugoœci oko³o 8000
par zasad. Obejmuje on dwa regiony koduj¹ce wczesny
(early – E) i póŸny (late – L), rozdzielone regionem
regulatorowym (long control region – LCR), znanym
równie¿ jako URR (Upstream Regulatory Region)
(ryc. 2). Wszystkie geny wirusa znajduj¹ siê na jednej

Ryc. 2. Schemat budowy wirusa HPV typu 18. URR i LCR – region regulato-
rowy, E – region wczesny i L – region póŸny
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nici DNA, która jest aktywna transkrypcyjnie. Geny te
skupione s¹ w tzw. otwarte ramki odczytu (open reading
form – ORF) [3,22]. Wirusy HPV stanowi¹ bardzo
liczn¹ grupê wirusów, w której 85 typów ma ca³kowicie,
a oko³o 120 typów czêœciowo rozpoznan¹ sekwencj¹
nukleotydow¹ [3].

Zaka¿enie wirusem HPV przenoszone jest przez
kontakty seksualne, zw³aszcza u m³odych kobiet lub przez
kontakty ustno-p³ciowe powoduj¹c infekcje jamy ustnej,
gard³a i krtani [23,24]. Opisano tak¿e infekcje przeno-
szone przez narzêdzia medyczne oraz promienie lasera
[25,26]. Infekcja wirusem HPV jest u³atwiona w wyni-
ku kontaktu zainfekowanego materia³u zakaŸnego ze
zmacerowanym b¹dŸ uszkodzonym nab³onkiem p³askim
b³ony œluzowej.

Wirusy HPV wykazuj¹ szczególne powinowactwo do
nab³onka wielowarstwowego p³askiego pokrywaj¹cego
skórê i b³ony œluzowe, gdzie ich pe³ny cykl rozwojowy
mo¿e zachodziæ jedynie w ró¿nicuj¹cych siê komórkach
nab³onkowych [6,27]. W warstwie podstawnej i przy-
podstawnej b³ony œluzowej, w dziel¹cych siê komórkach
nab³onka, jako pierwsze ulegaj¹ ekspresji wczesne bia³ka
wirusowe. Pozwala to na zwielokrotnienie materia³u
wirusowego podczas podzia³u komórkowego w postaci eks-
trachromosomalnej lub zintegrowanej z genomem gospo-
darza. Ten charakterystyczny tropizm pozwoli³ podzieliæ
wszystkie HPV na dwie grupy: HPV skórne i œluzowe, w
których z kolei wyodrêbniono nastêpuj¹ce jego typy:
1. o niskim potencjale onkogennym, tj. 6, 11, 42, 43, 44,
2. o umiarkowanym potencjale onkogennym, tj. 31, 33,

35, 39, 45, 51, 52, 56,
3. o du¿ym potencjale onkogennym, tj. 16, 18.

Infekcyjne cz¹steczki potomne wirusa wytwarzane
s¹ tylko w pe³ni zró¿nicowanych kreatynocytach. W cy-
klu litycznym wirusów rozró¿niamy dwa okresy: wcze-
sny i póŸny. W okresie wczesnym zachodzi przy³¹cze-
nie wironów do komórki gospodarza, penetracja i uwol-
nienie genomu wirusa do wnêtrza komórki. W dalszym
etapie okresu wczesnego dochodzi do czêœciowej ekspresji
wirusowej informacji genetycznej, jak równie¿ derepre-
sji, niektórych regulatorowych uk³adów gospodarza, co
mo¿e prowadziæ do modyfikacji sk³adników komórko-
wych lub wirusowych umo¿liwiaj¹cych powielanie wi-
rusowego genomu. Okres póŸny rozpoczyna siê poja-
wieniem w komórce wirusowych genomów potomnych.
W tym okresie zachodzi synteza wirusowych bia³ek
strukturalnych i wytworzenie dojrza³ych wironów [22].

Bia³ka regionu wczesnego (E) odpowiedzialne s¹ za
wirusow¹ transkrypcjê i replikacjê wirusowego DNA oraz
w³aœciwoœci w procesie transformacji komórkowej, zaœ
bia³ka regionu póŸnego (L) to proteiny strukturalne
wirusowego kapsydu [28]. Najwa¿niejsze bia³ko kap-
sedowe jest kodowane w regionie L1 ORF, natomiast
w regionie L2 ORF s¹ kodowane bia³ka dodatkowe dla
komponentu strukturalnego kapsydu wirusowego, które

maj¹ byæ odpowiedzialne za antygenowoœæ i specyficzn¹
reaktywnoœæ w odniesieniu do surowicy odpornoœcio-
wej [29].

Patogeneza procesu nowotworowego z udzia³em
HPV

Pomiêdzy pierwotn¹ infekcj¹ HPV a rozwojem œrod-
nab³onkowej patologii oraz inwazyjnego raka up³ywa
zwykle okres kilkudziesiêciu lat (œrednio 20-30 lat). Na-
ukowcy badaj¹cy patologiê zaka¿enia HPV zgodnie
twierdz¹, ¿e proces nowotworowy mo¿e byæ wyt³uma-
czony jedynie obecnoœci¹ samej infekcji wirusowej.

Infekcja HPV, chocia¿ konieczna do unieœmiertel-
nienia komórek, nie jest wystarczaj¹ca dla powstania
nowotworu z³oœliwego. Aby nast¹pi³ rozwój nowotwo-
ru, musz¹ dodatkowo wyst¹piæ mutacje w kilku genach
kontroluj¹cych wzrost komórki. Wiêkszoœæ komórek
pierwotnie zainfekowanych zawiera DNA wirusa g³ów-
nie w formie episomalnej, podczas gdy w zmianach no-
wotworowych stwierdza siê DNA wirusa zintegrowane-
go z DNA komórkowym [30]. Je¿eli jednak¿e dojdzie
do uszkodzenia jego ramek odczytu E1 lub E2, wiruso-
wy DNA mo¿e zintegrowaæ siê z genomem gospodarza
[29,31]. Pe³ny cykl rozwojowy wirusa i wytwarzanie cz¹-
stek potomnych zachodzi tylko w dojrza³ych keratyno-
cytach, w których DNA HPV mo¿e zintegrowaæ siê z ge-
nomem gospodarza [32].

Onkoproteiny E6 i E7 HPV odpowiedzialne s¹ za
unieœmiertelnienie ludzkich keratynocytów dróg moczo-
wo-p³ciowych, choæ ostatnie doniesienia sugeruj¹ podob-
n¹ ich rolê w stosunku do komórek nab³onka drzewa
oskrzelowego, œrodb³onka naczyñ, komórek gruczo³u
krokowego czy jajnika [2]. Te onkogenne bia³ka, poprzez
oddzia³ywanie i inaktywacjê supresorowych protein Rb
i p53, ingeruj¹ w cykl komórkowy, sprzyjaj¹c pojawieniu
siê niestabilnoœci chromosomowej ju¿ we wczesnej fazie
immortalizacji. Ekspresja bia³ek E6 i E7 jest wstêpnym
warunkiem umo¿liwiaj¹cym sta³¹ stymulacjê wzrostu
komórek z opóŸnieniem ich koñcowego zró¿nicowania.
Poziom ekspresji tych wirusowych onkoprotein jest ró¿-
ny w zale¿noœci od stopnia zaawansowania procesu cho-
robowego i w³aœciwoœci onkogennych wirusów. Iloœæ pro-
duktu genów E6 i E7 w zaka¿eniu wirusami z grupy
wysokiego ryzyka onkogennego jest pocz¹tkowo efek-
tywnie kontrolowana przez systemy komórkowej regu-
lacji. W miarê postêpu choroby, indukowane przez wi-
rusowe onkoproteiny mutacje, zaburzaj¹ce funkcje ró¿-
nych komórkowych genów modyfikuj¹cych razem z ze-
wnêtrznymi czynnikami predysponuj¹cymi do rozwoju
raka, zwiêkszaj¹ ekspresjê E6 i E7. Przyczynia siê to do
z³oœliwej transformacji komórki [33,34].

Regulacja ekspresji wirusowych genów jest doœæ skom-
plikowana i podlega kontroli zarówno komórkowych, jak
i wirusowych bia³ek transkrypcyjnych. Najwa¿niejszym
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miejscem regulacji s¹ specyficzne sekwencje w obszarze
wirusowego LCR. Wirusowy DNA jest transkrybowany
z udzia³em komórkowej polimerazy w dwóch fazach. W
pierwszej s¹ transkrybowane geny wczesne (E), których
produkty s¹ niezbêdne do replikacji wirusowego DNA,
w drugiej natomiast, zwanej faz¹ póŸn¹ (L) – geny któ-
rych produkty stanowi¹ bia³ka strukturalne wirusa. Trans-
krypcja genów wczesnych i póŸnych rozpoczyna siê w
rejonie kontrolnym wirusa, zawieraj¹cym tak¿e miejsca
inicjacji replikacji wirusowego DNA [35].

Skutkiem infekcji HPV jest zmiana w regulacji cy-
klu komórkowego prowadz¹ca do utraty przez komórkê
kontroli nad jej proliferacj¹. Proces unieœmiertelnienia
ludzkich keratynocytów jest zwi¹zany z wirusowymi on-
koproteinami E6 i E7. Powoduj¹ one infekcjê i/lub de-
graduj¹ produkty komórkowych genów supresorowych
p53 i pRB. Sprzyja to rozregulowaniu cyklu komórko-
wego oraz pojawieniu siê niestabilnoœci chromosomal-
nej, w wyniku czego dochodzi do z³oœliwej transforma-
cji komórek [29,36,37].

W badaniach na liniach komórkowych w d³ugotr-
wa³ej hodowli linii unieœmiertelnionych przez typy 16
i 18 HPV pocz¹tkowo bez cech z³oœliwoœci z czasem
obserwowano pojawienie siê z³oœliwych podlinii. Badania
te podkreœlaj¹ potencjaln¹ onkogennoœæ tych wirusów
zwi¹zan¹ g³ownie z ekspresj¹ genów E6/E7, których pro-
dukty wykazano we wszystkich unieœmiertelnionych li-
niach [38,39]. W prawid³owych komórkach uszkodzenie
DNA prowadzi do aktywacji p53 i zatrzymania cyklu ko-
mórkowego przed rozpoczêciem syntezy DNA. W obec-
noœci bia³ka E6 dzia³anie p53 jest zniesione [40,41].

Oba bia³ka wystêpuj¹ce w onkogennych typach HPV
wspó³dzia³aj¹ w procesie nieœmiertelnoœci i transforma-
cji komórek [42,43]. Bia³ko E7 tych wirusów jest zdolne
do dokonania transformacji w komórkach pochodz¹cych
z linii komórkowej [44]. Podobnie bia³ko E6 wykazuje
niezale¿ne dzia³anie onkogenne powoduj¹ce nieœmier-
telnoœæ ludzkich komórek nab³onkowych [45]. Geny E6
i E7 koduj¹ bia³ko stymuluj¹ce wzrost, szczególny spe-
cyficznych typów E6 i E7 dotycz¹ce progresji wzrostu
nowotworu z³oœliwego [46].

Wiêkszoœæ obserwacji dotycz¹cych funkcji bia³ka E6
wykaza³o zwi¹zek i wspó³dzia³anie z onkogenami ras [47]
oraz bia³ka p53 w powstawaniu nieœmiertelnoœci komó-
rek [48,49]. Badania eksperymentalne wykazuj¹, ¿e jed-
nym z g³ównych mechanizmów dzia³ania E6 HPV jest
hamowanie aktywnoœci bia³ka p53, które jest czynnikiem
transkrypcyjnym i wa¿nym regulatorem cyklu komórko-
wego [50]. Bia³ko E6 tworzy stabilny kompleks z pro-
duktem genu p53 [51]. Kompleks ten ulega ubikwityni-

zacji w proteosomach. Tym samym stê¿enie bia³ka p53
w komórce obni¿a siê niekorzystnie [48]. Odpowiednie
stê¿enie bia³ka p53 w komórce jest niezbêdne do regu-
lacji proliferacji, wzrostu i ró¿nicowania siê komórek
[49]. Dzia³ania p53 s¹ skutecznie hamowane dopiero
po degradacji tego bia³ka. Inaktywacja genu p53 przez
mutacje punktowe lub onkogenne bia³ko E6, znosz¹c
p53-zale¿n¹ regulacjê cyklu podzia³owego komórki u³a-
twia komórce jej wzrost, zwiêksza czêstoœæ wystêpowa-
nia spontanicznych mutacji i przyczynia siê do utrwa-
lenia niestabilnoœci chromosomowej w komórkach zara-
¿onych przez HPV wysokiego ryzyka. Jednak degrada-
cja p53 przez E6 nie jest jedyn¹ funkcj¹ tych onkopro-
tein wirusa. Wzajemnie oddzia³ywanie miêdzy E6 i p53
najwyraŸniej wystarcza do zniesienia takich funkcji p53,
jak przy³¹czenie siê do DNA, transaktywacja, transre-
presja i transkrypcja [52,53].

Bia³ko E7 kodowane przez onkogenne typy HPV
wi¹¿e siê z produktem genu RB (pRb) i pokrewnymi mu
bia³kami p107 i p130. Powinowactwo wi¹zania bia³ka
E7 HPV wysokiego ryzyka do pRb jest w przybli¿eniu
10 razy wy¿sze ni¿ w przypadku bia³ka E7 HPV niskie-
go ryzyka [37,54]. Wi¹zanie E7/pRb uwalnia czynnik
transkrypcyjny E2F z kompleksu pRb, aktywuj¹c trans-
krypcje genów reguluj¹cych proliferacjê komórkow¹.
Wi¹zanie czynnika E2F z promotorami genów zale¿-
nych od E2F prowadzi do pojawienia siê w komórce
wielu bia³ek zaanga¿owanych w syntezê komórkowego
DNA i wejœcia komórki do fazy S cyklu komórkowego
[55,56]. Kompleks pRb/E7 bior¹cy udzia³ w transfor-
macji komórek, jest potrzebny tylko w przypadku obec-
noœci E6 i E7. Mo¿liwe jest, ¿e inne bia³ka kodowane
przez wirus, takie jak E5 mog¹ zastêpowaæ interakcjê
E7/pRb [57]. Wiêkszoœæ autorów sugeruje jednak, ¿e
interakcja E7/pRb jest g³ównym mechanizmem unie-
œmiertelniania komórek zaka¿onych HPV [58].

Diagnostyka
Rozwój technik molekularnych pozwoli³ w ostatnim

okresie na szybki postêp w diagnostyce wirusowej, za-
równo w wykrywaniu obecnoœci cz¹steczek DNA wiru-
sa, jak i rozpoznawaniu molekularnych mechanizmów
transformacji nowotworowej. Pozwala to na wykrycie
i analizê czynników prognostycznych, które w powi¹za-
niu z danymi klinicznymi mog¹ mieæ du¿e znaczenie
w wyborze metody leczenia lub okreœleniu rokowania.
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