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1 WPROWADZENIE 

1.1 Rak płaskonabłonkowy regionu głowy i szyi 

Rak płaskonabłonkowy regionu głowy i szyi 
(RPGSz) to złośliwy nowotwór wywodzący się 
z nabłonka wielowarstwowego płaskiego o róż-
nym stopniu rogowacenia, ze skłonnością do 
wczesnego przerzutowania do lokalnych węzłów 
chłonnych. Najczęściej występuje on w 5 i 6 de-
kadzie życia i wiąże się z konsumpcją alkoholu 
lub używaniem tytoniu [1], aczkolwiek obser-
wuje się w ostatnim okresie znaczący wzrost 
zachorowalności na postać związaną z infekcją 
wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). 

Raki regionu głowy i szyi stanowią poważną 
przyczynę zachorowalności oraz umieralności 
na nowotwory złośliwe w skali świata. Wśród 
innych nowotworów złośliwych zajmują one 
pod względem częstości występowania szóste 
miejsce w światowej populacji, a w krajach 
rozwijających się plasują się na trzecim miejscu. 

W globalnej populacji mężczyzn stanowią 
czwarty pod względem częstości występowania 
nowotwór złośliwy, natomiast zachorowalność 
w populacji żeńskiej jest średnio ponad dwu-
krotnie niższa [5]. Najczęstszym punktem wyj-
ścia tego nowotworu są tkanki jamy ustnej, gar-
dła oraz krtani. 

Ocena rokowania i efektów leczenia w RPGSz 
tradycyjnie obejmuje system TNM, a w jego 
obrębie szczególnie wielkość guza oraz przerzu-
ty do regionalnych węzłów chłonnych uważane 
są za najlepsze czynniki prognostyczne. Z po-
zostałych czynników o znaczeniu prognostycz-
nym największe znaczenie uzyskały: przerzuty 
do regionalnych węzłów chłonnych, zwłaszcza 
w przypadku zajęcia 2 i więcej węzłów, 

naciekanie torebki węzłów, które wykazuje silną 
korelację z poprzednim parametrem, zajęcie 
marginesów chirurgicznych stwierdzone w ba-
daniu histopatologicznym [9] oraz obecność 
inwazji naczyniowej lub nacieku okołonerwo-
wego [4]. 

Stosunkowa niska wartość prognostyczna, 
a przede wszystkim predykcyjna klasycznych 
czynników histopatologiczno-klinicznych stoso-
wanych pojedynczo, zaowocowała próbami 
łącznego traktowania kilku cech o największej 
wartości prognostycznej i najmniejszej wzajem-
nej korelacji w ramach indeksów ryzyka i/lub 
wykorzystania w tym charakterze wyznaczni-
ków molekularnych. W tej ostatniej grupie 
ugruntowane znaczenie mają przede wszystkim 
ekspresja receptora nabłonkowego czynnika 
wzrostu typu I (EGFR) oraz obecność genomu 
wirusa brodawczaka ludzkiego. Poszukiwania 
kolejnych czynników prognostycznych i predyk-
cyjnych trwają.  

1.2 Rola PTEN w biologii i onkologii 

Białko supresorowe PTEN (ang. Phosphatase 
and tensin homolog deleted on chromosome 
TEN) jest fosfatazą o podwójnej specyficzności, 
zarówno w stosunku do lipidów, jak i białek, 
będącą negatywnym regulatorem osi sygnałowej 
PI3K-AKT-mTOR, przez co kontrolującą szereg 
procesów związanych z przeżyciem, proliferacją 
i wzrostem komórek. PTEN spełnia kluczową 
rolę w wyciszaniu pobudzeń przekazywanych 
z powierzchniowych receptorów dla czynników 
wzrostu komórki (EGFR, HER-2, IGFR) do 
kaskady sygnałowej AKT.  
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Somatyczne mutacje PTEN, utrata kopii genu 
lub jego epigenetyczne wyciszenie są powszech-
nie opisywane w szeregu nowotworów złośli-
wych, wliczając w to raka sutka, endometrium, 
tarczycy, gruczołu krokowego, płuca, czerniaka, 
białaczki i chłoniaki. Całkowita lub częściowa 
utrata funkcjonalności PTEN może prowadzić 
do różnych tkankowo i narządowo specyficz-
nych efektów. Przy współistnieniu innych zabu-
rzeń genetycznych związana jest często ze 
zwiększoną dynamiką wzrostu guza, czego kli-
niczną manifestacją jest zwiększenie złośliwości 
i pogorszenie rokowania, opisywane między 
innymi w raku anaplastycznym tarczycy czy gle-
jakach astrocytarnych wielopostaciowych (G4) 
[7].  

Ponieważ szlak sygnałowy AKT reguluje 
wiele kluczowych procesów wewnątrzkomórko-
wych, jak: podziały [2] i śmierć komórki, na-
prawę DNA [11], a także jest związany z me-
chanizmem radiooporności i hipoksji, inakty-
wacja PTEN może mieć wpływ na efektywność 
terapii przeciwnowotworowej. Fakty te stały się 
przyczyną wzrastającego zainteresowania wyko-
rzystaniem PTEN oraz innymi elementami osi 
sygnałowej AKT w charakterze potencjalnych 
czynników prognostycznych i predykcyjnych 
w skojarzonym leczeniu onkologicznym oraz 
jako celu dla nowych chemioterapeutyków. 

1.3 Rola HPV w patogenezie nowotworów 

Udział wirusa brodawczaka ludzkiego w onko-
genezie raka szyjki macicy potwierdzony został 
wynikami prac Haralda zur Hausena, którego 
uhonorowano za nie Nagrodą Nobla w 2008 r. 
Ponadto HPV kojarzony jest z przynajmniej 
częścią przypadków raka sromu, prącia oraz 
odbytu.  

Dostępna literatura niesie też szereg mocnych 
dowodów potwierdzających, iż w 15-20% przy-
padków raka płaskonabłonkowego regionu 
głowy i szyi (RPGSz) czynnikiem etiologicz-
nym jest wirus brodawczaka ludzkiego.  

Analiza trendów zachorowalności na HPV-
zależnego RPGSz wykazuje dużą dynamikę 
przyrostu zapadalności na przestrzeni ostatnich 
lat. Zaobserwowano 2,6-krotny wzrost zachoro-
walności u mężczyzn oraz 3,5-krotny wzrost 
u kobiet w okresie 30. lat (średnio 2,8-krotny 
wzrost). Jednocześnie przedstawiono dowody 
świadczące o znamiennym wzroście udziału 
HPV-pozytywnego raka migdałka podnie-

biennego w ogólnej liczbie przypadków tego 
nowotworu. Odsetek ten w latach 70. wynosił 
23,3%, natomiast w latach 2000-2002 68%, co 
stanowi prawie 3-krotny wzrost [6]. 

Częstość występowania wirusa brodawczaka 
u chorych na RPGSz wykazuje duże zróżni-
cowanie w zależności od punktu wyjścia nowo-
tworu. Najwyższy odsetek HPV-pozytywnych 
guzów stwierdza się w obrębie gardła środko-
wego, a zwłaszcza migdałka podniebiennego 
i nasady języka. 

Wiele obserwacji sugeruje, że HPV-zależne 
RPGSz stanowią odmienną od klasycznie uwa-
runkowanych grupę nowotworów, charaktery-
zującą się swoistym fenotypem, obrazem kli-
nicznym i patomechanizmem na poziomie mole-
kularnym. Występują one u ludzi młodszych – 
średnia wieku jest niższa przeciętnie o 5 lat niż 
w całej grupie. Chorzy częściej należą do rasy 
kaukaskiej, mają wyższy status socjoekono-
miczny oraz wykształcenie, spożywają mniej 
alkoholu. W momencie diagnozy guz jest zwyk-
le mniejszych rozmiarów, choć wykazuje więk-
sze zaawansowanie węzłowe [15]. W obrazie 
histopatologicznym jawią się one jako mniej 
zróżnicowane, o mniejszym stopniu keratyni-
zacji, w wielu doniesieniach kojarzone są 
z podtypem bazaloidnym raka płaskonabłon-
kowego [3], oraz nadekspresją białka p16 
i cykliny D1 [8]. 

2 CEL PRACY 

W pracy zdefiniowano dwa równorzędne cele:  
1 Określenie wartości prognostycznej oceny 

ekspresji genu PTEN oraz infekcji wirusem 
brodawczaka ludzkiego u chorych na raka 
płaskonabłonkowego regionu głowy i szyi 
leczonych chirurgicznie i napromienianych 
pooperacyjnie. 

2 Określenie wartości predykcyjnej oceny eks-
presji genu PTEN w stosunku do przyśpie-
szonej ciągłej radioterapii u chorych na raka 
płaskonabłonkowego regionu głowy i szyi 
leczonych chirurgicznie i napromienianych 
pooperacyjnie według alternatywnych sche-
matów frakcjonowania: konwencjonalnego 
lub przyśpieszonego ciągłego. 

Założeniem pracy było znalezienie odpowie-
dzi na następujące pytania: 
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1 Czy utrata ekspresji białka PTEN w guzie 
nowotworowym stanowi czynnik prognos-
tyczny w lokalnie zaawansowanym raku płas-
konabłonkowym regionu głowy i szyi w gru-
pie chorych o zwiększonym ryzyku wznowy 
miejscowej? 

2 Czy status ekspresji genu PTEN stanowi 
czynnik predykcyjny w stosunku do przyśpie-
szonej ciągłej radioterapii pooperacyjnej? 

3 Czy stwierdzenie obecności DNA HPV 
metodą ilościowego PCR stanowi czynnik 
rokowniczy w rakach płaskonabłonkowych 
regionu głowy i szyi? 

Głównymi punktami końcowymi ocenianymi 
w pracy były: 
 czas wyleczeń loko-regionalnych, 
 czas wolny od przerzutów odległych oraz 
 całkowity czas przeżycia 

w zależności od ekspresji białka PTEN oraz 
ustalonego statusu DNA wirusa HPV wysokiego 
ryzyka onkogennego. 

3 MATERIAŁ I METODY 

3.1 Charakterystyka chorych 

Praca niniejsza stanowi rozszerzenie kontrolo-
wanego badania klinicznego, którego celem było 
określenie skuteczności i tolerancji przyśpie-
szonej ciągłej radioterapii pooperacyjnej (p-
CAIR) u chorych na raka płaskonabłonkowego 
regionu głowy i szyi. 

Wyniki kliniczne badania obejmującego pier-
wotnie grupę 279 chorych zostały opublikowane 
wcześniej [12]. Do badania będącego przedmio-
tem tej pracy włączono 147 chorych z rozpoz-
naniem raka płaskonabłonkowego krtani, gardła 
środkowego lub jamy ustnej, dla których 
zgromadzono pooperacyjny materiał histopato-
logiczny w postaci bloczków parafinowych. 

Do badania kwalifikowani byli wyłącznie 
pacjenci bez wyraźnych objawów choroby reszt-
kowej, o podwyższonym ryzyku wznowy miej-
scowej ocenianej na podstawie tradycyjnej skali 
histopatologiczno-klinicznej, zaproponowanej 
pierwotnie przez Coopera i współpracowników, 
a zmodyfikowanej przez Suwińskiego i współ-
pracowników [14]. Skala obejmowała nieko-
rzystne cechy rokownicze w obrębie lokalizacji 
pierwotnej oraz w obrębie regionalnych węzłów 
chłonnych, a za kryterium podwyższonego 

ryzyka wznowy miejscowej przyjmowano sumę 
punktów w skali powyżej 2 (tabela 1). 

Wszyscy chorzy poddawani byli radykalnemu 
leczeniu chirurgicznemu pod postacią totalnej 
laryngektomii w raku krtani lub usunięciu guza 
w pozostałych lokalizacjach. U ponad 90% cho-
rych wykonano skojarzone usunięcie regional-
nych węzłów chłonnych. 

Przeciętnie w 9 tygodni po zabiegu opera-
cyjnym pacjenci poddawani byli uzupełniającej 
radioterapii w dawce 63 Gy w 35 frakcjach po 
1,8 Gy. Grupę podzielono na dwie podgrupy 
różniące się schematem frakcjonowania: 
1 grupa chorych leczonych według schematu 

konwencjonalnego: przez 5 dni w tygodniu 
z przerwą 2 dni - 73 pacjentów, 

2 grupa chorych leczonych według schematu 
przyśpieszonej ciągłej radioterapii (p-CAIR): 
przez 7 dni w tygodniu bez przerwy - 74 
pacjentów. 

Tabela 1. Skala histopatologiczno-kliniczna do oceny ryzyka 
wznowy miejscowej. 

Czynniki ryzyka w lokalizacji pierwotnej 

Czynnik Wartość Ranga 

Lokalizacja guza 
Krtań 
Inna 

0 
3 

Zajęcie marginesów 
histopatologicznych 

Brak 
Obecne 

0 
3 

Szerokość marginesów 
chirurgicznych 

> 5mm 
< 5mm 

0 
1 

Inwazja naczyń krwionośnych 
Brak 

Obecna 
0 
2 

Stopień złośliwości 
histopatologicznej 

1-2 
3 

0 
2 

Czynniki ryzyka – węzły chłonne 

Liczba zajętych węzłów 
chłonnych 

0 
1 

>1 

0 
1 
3 

Naciekanie torebki węzła 
Brak 

Obecne 
0 
4 

Stopień złośliwości 
histopatologicznej 

1-2 
3 

0 
2 

Wybór schematu napromieniania odbywał się 
na drodze randomizacji, a uzyskane podgrupy nie 
różniły się w sposób istotny pod względem cech 
histopatologicznych i klinicznych, a w szcze-
gólności stopniem ryzyka wznowy miejscowej. 
Krótka charakterystyka kliniczna utworzonych 
grup przedstawiona została w tabeli 2. 

Ocenę efektów predykcyjnych badanych 
czynników molekularnych przeprowadzano 
w dwóch podgrupach w zależności od zastoso-
wanego schematu frakcjonowania, natomiast 
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efekty prognostyczne szacowane były dla 
wszystkich pacjentów z obu podgrup łącznie. 

Tabela 2. Charakterystyka histopatologiczno-klinikczna bada-
nych grup chorych utworzonych w oparciu o zastosowane 
schematy frakcjonowania. 

Cecha 
Schemat 
konwencjonalny 

p-CAIR 

Mediana wieku 59 (38-71) 57 (41-77) 

Płeć 
K: 6 (8,2%) 
M: 67 (91,8%) 

K: 9 (12,2%) 
M: 65 (87,8%) 

T 
T1,T2: 20 (27,8%) 
T3,T4: 53 (63,9%) 

T1,T2: 17 (22,9%) 
T3,T4: 57 (77,1%) 

N 
N0: 26 (36,1%) 
>N0: 47 (63,9%) 

N0: 37 (50%) 
>N0: 37 (50%) 

Lokalizacja 
pierwotna 

Krtań: 41 (56,2%) 
Poza: 32 (43,8%) 

Krtań: 37 (50%) 
Poza: 37 (50%) 

Marginesy 
mikroskopowe 

Zajęte: 36 (49,3%) 
Wolne: 26 (35,6%) 
Nieznane: 11 (15,1%) 

Zajęte: 23 (31,3%) 
Wolne: 47 (63,5%) 
Nieznane: 4 (5,4%) 

Stopień złośli-
wości histopato-
logicznej 

G1: 16 (21,9%) 
G2: 42 (57,5%) 
G3: 15 (20,5%) 

G1: 10 (13,5%) 
G2: 45 (60,8%) 
G3: 19 (25,7%) 

Liczba zajętych 
węzłów 
chłonnych 

0: 28 (38,4%) 
1: 12 (16,4%) 
>1: 33 (20,5%) 

0: 25 (33,8%) 
1: 6 (8,1%) 
>1: 43 (58,1%) 

Ryzyko wznowy 
0-3: 33 (45,2%) 
4-9: 31 (42,5%) 
>9: 9 (12,3%) 

0-3: 27 (36,5%) 
4-9: 35 (47,3%) 
>9: 12 (16,2%) 

3.2 Analiza ekspresji PTEN 

Ekspresję białka PTEN oznaczano metodą 
immunohistochemiczną w skrawkach parafino-
wych o grubości 3 µm po ich uprzednim odpara-
finowaniu w dwóch zmianach ksylenu oraz 
uwodnieniu w szeregu alkoholowym o male-
jącym stężeniu. 

Obecność białka PTEN w badanych tkankach 
wykrywano przy pomocy monoklonalnego prze-
ciwciała króliczego anty-PTEN klonu 138G6 
firmy Cell Signaling Technology. Przeciwciało 
to wykazuje swoistość w stosunku do całkowitej 
endogennej puli komórkowej białka PTEN bez 
względu na stan jego fosforylacji i otrzymywane 
jest w wyniku immunizacji królików synte-
tycznym peptydem odpowiadającym sekwencji 
100 końcowych aminokwasów stanowiących 
koniec karboksylowy tego białka. Dzięki temu 
wykrywane jest wyłącznie prawidłowo zbudo-
wane białko PTEN o pełnej długości, natomiast 
wszelkie mutacje zmiany sensu lub nonsen-
sowne, prowadzące do jego skrócenia prowadzą 
do utraty immunoreaktywności.  

Reakcję antygen-przeciwciało uwidoczniano 
przy pomocy systemu wizualizacji EnVision-
HRP/DAB+ (Dako, Denmark).  

Nasilenie odczynu immunohistochemicznego 
oceniano w mikroskopie świetlnym przy po-
większeniu całkowitym 200x w skali czterostop-
niowej, uwzględniającej intensywność zabar-
wienia w obrębie cytoplazmy komórek nowo-
tworowych stanowiących co najmniej 10% 
powierzchni guza: 
 0 – brak odczynu w tkance guza i otoczeniu, 
 1 – reakcja barwna w guzie słabsza niż w oto-

czeniu, 
 2 – odczyn barwny o jednakowym nasileniu 

w guzie i otoczeniu, 
 3 – reakcja barwna silniejsza w guzie niż 

w otoczeniu. 

Dodatkowo przy ocenie intensywności od-
czynu, w charakterze kontroli wewnętrznej wy-
korzystywano nasilenie reakcji w obrębie ko-
mórkowych składników podścieliska guza lub 
jego bezpośredniego otoczenia zgodnie z kry-
teriami podanymi w pracy Perren i współ-
pracowników [10]. 

 

Rys. 1. Zakres zmienności ekspresji białka PTEN: A – silna 
ekspresja w obrębie guza (3), B – brak ekspresji w guzie przy 
zachowanej ekspresji w podścielisku (1). 
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Do celów dalszej analizy efektów prognos-
tycznych i predykcyjnych wyniki oceny nasile-
nia reakcji immunohistochemicznej przyporząd-
kowywano do jednej z dwóch kategorii zgodnie 
z poniższymi kryteriami: 

 nasilenie odczynu < 2 – brak ekspresji białka 
PTEN (PTEN-), 

 nasilenie odczynu (2) lub (3) – ekspresja 
PTEN zachowana (PTEN+), 

3.3 Analiza statusu HPV 

Potwierdzenie infekcji wirusem brodawczaka 
ludzkiego (HPV) typu wysokiego ryzyka onko-
gennego prowadzono metodą ilościowego PCR 
(Q-PCR) w materiale uzyskanym z bloczków 
parafinowych. W pracy wykorzystano komer-
cyjnie dostępny test Abbott RealTime High Risk 
HPV, który wykrywa obecność genomu wirusa 
brodawczaka ludzkiego 14 podtypów zalicza-
nych do grupy wysokiego ryzyka onkogennego. 

Reakcja ma charakter multipleksowej PCR, 
w której uzyskuje się potwierdzenie lub wyklu-
czenie obecności wirusa oddzielnie dla typów 16 
i 18 oraz jednego lub kilku z pozostałej puli 
rzadziej występujących typów: 31, 33, 35, 39, 
45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68. 

Taka konfiguracja testu pozwala wykryć 
ponad 93% wirusów wysokiego ryzyka onko-
gennego, będących przyczyną infekcji w popu-
lacjach europejskiej i północno-amerykańskiej. 
Test nie wykrywa natomiast wirusów niskiego 
ryzyka onkogennego odpowiedzialnych za roz-
wój zmian łagodnych, typu brodawczaków czy 
kłykcin. 

3.4 Statystyczne opracowanie wyników 

Analizę statystyczną przeprowadzono przy uży-
ciu pakietu STATISTICA. Dla wszystkich testów 
za próg znamiennej istotności statystycznej 
przyjmowano wartość p=0,05. 

Estymacji krzywych przeżycia dokonywano 
metodą Kaplana-Meyera, natomiast ich porów-
nania w dwóch grupach testem Coxa. Jedno-
czesnego porównania krzywych przeżycia 
w większej liczbie grup dokonywano niepara-
metrycznym testem Mantela w rozwinięciu 
Gehana, Peto oraz log-rank. 

Analizy wieloczynnikowej dokonywano 
z zastosowaniem modelu proporcjonalnego 
ryzyka Coxa (ang. proportional hazard test) 

z wykorzystaniem algorytmu regresji krokowej 
wstecznej. 

4 WYNIKI 

Wyniki diagnostyczne oceny ekspresji białka 
PTEN uzyskano dla wszystkich 147 badanych 
przypadków. W 7% analizowanych guzów in-
tensywność reakcji barwnej oceniono na 
silniejszą niż w prawidłowym otoczeniu lub 
podścielisku (3), reakcja o porównywalnej inten-
sywności (2) występowała w 33% przypadków, 
natomiast reakcję słabszą niż w prawidłowej 
tkance (1) lub brak reakcji (0) zaobserwowano 
odpowiednio w 26% i 34% ocenianych guzów.  

Dla potrzeb dalszej analizy zredukowano 
liczbę kategorii odczynów immunohistoche-
micznych do dwóch, zgodnie z regułą: 0,1 – 
odczyn ujemny; 2,3 – odczyn dodatni. W ponad 
połowie przypadków (60%) stwierdzono utratę 
ekspresji PTEN w tkance guza. Nie zaobser-
wowano korelacji pomiędzy ekspresją PTEN 
a lokalizacją guza, płcią czy wiekiem pacjentów.  

4.1 Jednoczynnikowa analiza wartości 
prognostycznej ekspresji genu PTEN 

W analizie jednoczynnikowej wartości prognos-
tycznej białka PTEN oceniono wpływ jego 
ekspresji, jako samodzielnego czynnika, na 
przebieg kliniczny choroby w całej grupie 147 
pacjentów, bez względu na stosowany schemat 
leczenia. 

Parametrami klinicznymi ocenianymi w bada-
niu był czas wyleczeń miejscowych, zdefiniowa-
ny jako czas do pojawienia się wznowy w na-
promieniowanej objętości, czas do pojawienia 
się przerzutów odległych oraz całkowity czas 
przeżycia.  

4.1.1 Analiza przeżyć w odniesieniu do  
wyleczeń miejscowych 

Porównanie czasów wyleczeń loko-regionalnych 
testem F Coxa wykazało wysoce znamienne róż-
nice (p=0,0009) czasu wolnego do wznowy 
loko-regionalnej w zależności od ekspresji biał-
ka PTEN. U pacjentów z zachowaną ekspresją 
tego białka trzyletnie wyleczenia stanowiły 
80,3% w porównaniu do 52,2% w grupie 
PTEN(-). Wartości te utrzymywały się na stałym 
poziomie w kolejnych latach obserwacji (rys. 2, 
tabela 3). 
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Tabela 3. Odsetek wyleczeń loko-regionalnych w kolejnych 
latach obserwacji w grupach badanych utworzonych ze 
względu na ekspresję białka PTEN. 

Ekspresja 
PTEN 

Odsetek wyleczeń w kolejnych latach 
obserwacji [%] 

1 2 3 4 5 

PTEN(-) 63,0 54,0 52,2 52,2 52,2 

PTEN(+) 87,4 83,2 80,3 80,3 80,3 

Średni czas od zabiegu operacyjnego do poja-
wienia się wznowy loko-regionalnej wynosił 
w grupie PTEN(+) 1130 dni (3 lata i 1 miesiąc) 
w porównaniu do 721 dni (1 rok i 11 miesięcy) 
w grupie bez ekspresji białka PTEN. Różnice te 
były jeszcze większe w odniesieniu do mediany 
czasu wyleczeń, odpowiednio: 1281 dni (3,5 
roku) oraz 379 dni (1 rok).  

W jednoczynnikowym modelu ryzyka Coxa 
zachowana ekspresja białka PTEN wiązała się 
ze znaczną redukcją ryzyka wznowy loko-regio-
nalnej. Współczynnik względnego ryzyka wy-
niósł w tej grupie RR=0,32, a 95% przedział 
ufności 0,15-0,65.  

 

Rys. 2. Estymacja krzywych przeżycia metodą Kaplana-Meiera 
dla parametru czas wyleczeń loko-regionalnych w zależności 
od ekspresji białka PTEN. 

4.1.2 Analiza przeżyć w odniesieniu do  
całkowitego czasu przeżycia 

Porównanie całkowitych czasów przeżycia pac-
jentów w zależności od ekspresji PTEN wyka-
zało, iż chorzy z zachowaną ekspresją tego biał-
ka charakteryzują się dłuższymi przeżyciami. 
Średni całkowity czas przeżycia u tych chorych 
wynosił 1217 dni (3 lata i 4 miesiące) w porów-
naniu do 829 dni (2 lata i 3 miesiące) 

u badanych bez ekspresji PTEN. Podobne, choć 
jeszcze silniej wyrażone różnice zaobserwowano  
w stosunku do mediany czasu przeżycia, odpo-
wiednio: 1326 dni oraz 586 dni.  

Opisywane wyżej różnice czasów przeżycia 
chorych wykazywały wysoką znamienność sta-
tystyczną w teście F Coxa (p=0,0001).  

W analizie przeżycia Kaplana-Meiera wi-
doczna jest szybka i wyraźna separacja krzy-
wych dla obu grup (rys. 3). Trzyletnie przeżycia 
całkowite w grupie PTEN(+) stanowiły 69,3% 
badanych w stosunku do 38,2% w grupie 
PTEN(-), co obrazuje tabela 4. 

Tabela 4. Odsetek przeżyć całkowitych w kolejnych latach 
obserwacji w grupach badanych utworzonych ze względu na 
ekspresję białka PTEN. 

Ekspresja 
PTEN 

Odsetek przeżyć w kolejnych latach 
obserwacji [%] 

1 2 3 4 5 

PTEN(-) 75,0 46,6 38,2 33,8 33,8 

PTEN(+) 86,4 76,3 69,3 64,4 61,2 

 

Rys. 3. Estymacja krzywych przeżycia metodą Kaplana-Meiera 
dla wyleczeń całkowitych w zależności od ekspresji białka 
PTEN. 

W modelu proporcjonalnego ryzyka Coxa 
zachowana ekspresja białka PTEN w tkance 
guza wiązała się ze znamienną statystycznie 
redukcją ryzyka śmierci z powodu nowotworu. 
Współczynnik ryzyka względnego dla tych 
chorych wynosił RR=0,41, a 95% przedział 
ufności 0,25-0,69, przy poziomie istotności testu 
p=0,0005. 
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4.2 Analiza wartości predykcyjnej ekspresji ge-
nu PTEN w odniesieniu do zastosowanego 
schematu radioterapii 

W celu określenia wartości predykcyjnej eks-
presji genu PTEN analizę prowadzono w dwóch 
grupach w zależności od statusu PTEN:  
 grupa 1 – brak ekspresji,  
 grupa 2 – zachowana ekspresja.  

W każdej tak zdefiniowanej grupie utworzono 
dwie podgrupy w zależności od stosowanego 
schematu frakcjonowania: 
 przyśpieszony ciągły (p-CAIR), 
 konwencjonalny (CONV),  

dla których przeprowadzono estymacji krzy-
wych przeżycia. Wyniki analizy dla punktu koń-
cowego czas wyleczeń loko-regionalnych przed-
stawiono na zamieszczonych dalej wykresach 
oraz dla wybranych czasów obserwacji w ujęciu 
tabelarycznym.  

4.3 Wyleczenia loko-regionalne 

Na rys. 4 przedstawiono estymację czasów wy-
leczeń loko-regionalnych w grupie pacjentów 
niewykazujących ekspresji białka PTEN w tkan-
ce guza leczonych zgodnie z alternatywnymi 
schematami frakcjonowania: konwencjonalnym 
(CONV) oraz przyśpieszonym ciągłym, (p-
CAIR). Wyniki tej analizy oraz porównanie 
grup w teście F Coxa nie wykazały znamien-
nych statystycznie różnic w czasach wolnych od 
wznowy loko-regionalnej pomiędzy grupami 
(p=0,46).  

 

Rys. 4. Estymacja krzywych przeżycia dla wyleczeń loko-
regionalnych w grupie pacjentów bez ekspresji białka PTEN 
w zależności od zastosowanego schematu frakcjonowania. 

Odsetek trzyletnich wyleczeń u chorych bez 
ekspresji PTEN leczonych schematem p-CAIR 
wynosił 56,2%, natomiast leczonych konwen-
cjonalnie 47,2%, różnica ta nie była znamienna 
statystycznie.  

Szczegółowo odsetek wyleczeń loko-regio-
nalnych w poszczególnych latach obserwacji 
u pacjentów bez ekspresji PTEN przedstawiono 
w górnej części tabeli 5. 

W odróżnieniu od grupy PTEN(-), u pacjen-
tów z zachowaną ekspresją PTEN, leczonych 
zgodnie z różnymi schematami frakcjonowania, 
porównanie grup, zarówno testem F Coxa, jak 
i estymacja czasów wyleczeń miejscowych me-
todą Kaplana-Meiera wykazały większe ko-
rzyści ze schematu przyśpieszonego (rys. 5 
p-CAIR). Różnice te były znamienne statystycz-
nie (p=0,014). 

 

Rys. 5. Estymacja krzywych przeżycia dla wyleczeń loko-re-
gionalnych w grupie pacjentów z zachowaną ekspresją białka 
PTEN w zależności od zastosowanego schematu frakcjo-
nowania. 

Tabela 5. Zestawienie odsetka przeżyć całkowitych w kolej-
nych latach obserwacji z uwzględnieniem schematu leczenia 
w grupach utworzonych na podstawie ekspresji białka PTEN. 

Ekspresja 
PTEN 

Odsetek przeżyć w kolejnych latach 
obserwacji [%] 

1 2 3 4 5 

PTEN (-) 

p-CAIR 77,8 46,7 42,0 42,0 42,0 

CONV 72,1 46,5 34,4 25,8 25,8 

PTEN (+) 

p-CAIR 82,8 82,8 75,9 70,8 70,8 

CONV 90,0 70,0 63,3 58,8 52,3 
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Wspomniane wyżej korzyści terapeutyczne 
z zastosowania schematu p-CAIR u pacjentów 
z zachowaną ekspresją PTEN wyrażały się 
wyższym odsetkiem trzyletnich wyleczeń loko-
regionalnych wynoszącym w tej grupie 92,7% 
w porównaniu do 74,9% wyleczeń w grupie 
leczonej schematem konwencjonalnym. Różnica 
ta była znamienna statystycznie (tabela 5). 

4.4 Jednoczynnikowa analiza wartości 
prognostycznej statusu DNA HPV 

Obecność DNA wirusa brodawczaka ludzkiego 
wysokiego potencjału onkogennego określona 
została w 131 bloczkach parafinowych zawie-
rających utkanie guza nowotworowego. W po-
zostałych przypadkach, ze względu na złe 
zachowanie materiału uzyskano wynik niediag-
nostyczny. Spośród 131 diagnostycznych wyni-
ków genom wirusa wykryto w 9 bloczkach. We 
wszystkich próbkach był to podtyp 16 HPV. 
Pozytywny status DNA HPV związany był 
z lokalizacją w jamie ustnej i gardle środkowym, 
gdzie przypadki HPV(+) stanowiły 13,4%, 
a w samym migdałku podniebiennym 35,7%. 
Podobnie jak w przypadku statusu PTEN, w dal-
szej części pracy analizowano czas wyleczeń 
loko-regionalnych, czas wolny od przerzutów 
odległych oraz czas przeżyć całkowitych w za-
leżności od statusu HPV. 

4.4.1 Wyleczenia loko-regionalne 

Wykrycie obecności wirusa w guzie nowotwo-
rowym wiązało się z pomyślnym przebiegiem 
choroby, wyrażonym wyższym odsetkiem wyle-
czeń loko-regionalnych, wynoszącym 100% 
w całym okresie obserwacji (nie zaobserwo-
wano wznów lokalnych), w przeciwieństwie do 
grupy HPV(-), w której trzyletnie wyleczenia 
miejscowe stanowiły 59,2%. Szczegółowo dane 
te zestawiono w tabeli 6, natomiast wynik 
aproksymacji krzywych przeżycia dla wznów 
loko-regionalnych przedstawiono na rys. 6. 

Tabela 6. Odsetek wyleczeń loko-regionalnych w kolejnych 
latach obserwacji w grupach badanych utworzonych ze wzglę-
du na obecność DNA wirusa brodawczaka ludzkiego. 

Status DNA 
HPV 

Odsetek przeżyć w kolejnych latach 
obserwacji [%] 

1 2 3 4 5 

HPV(-) 69,5 60,4 59,2 57,5 57,5 

HPV(+) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Rys. 6. Estymacja krzywych przeżycia dla wyleczeń loko-
regionalnych w zależności od statusu DNA HPV. 

Estymacja punktowa współczynnika ryzyka 
względnego wznowy miejscowej w modelu pro-
porcjonalnego ryzyka Coxa dała wartość 
RR=0,00, co wynika z faktu braku wznów loko-
regionalnych w okresie obserwacji.  

Estymacja przedziałowa tego współczynnika 
określiła 95% przedział ufności w zakresie 
0,00-0,32. 

4.4.2 Analiza przeżyć w odniesieniu do 
całkowitego czasu przeżycia 

Analogicznie jak w przypadku czasu wznowy 
loko-regionalnej, porównanie czasów całkowi-
tego przeżycia w grupach różniących się statu-
sem HPV wykazało istnienie statystycznie zna-
miennych różnic czasów przeżycia. Obecność 
DNA HPV w tkance guza związana była z po-
myślnym rokowaniem co do całkowitego czasu 
przeżycia pacjentów. Odsetek trzyletnich prze-
żyć całkowitych w grupie chorych z obecnym 
w guzie genomem HPV wynosił 76,2%, a średni 
czas przeżycia 1300 dni (3,5 roku), natomiast 
w grupie HPV(-) odpowiednio 48,1% oraz 609 
dni (1 rok i 8 miesięcy) (tabela 7). Krzywe prze-
życia w grupach w zależności od statusu HPV 
przedstawione zostały na rys. 7.  

Tabela 7. Odsetek wyleczeń całkowitych w kolejnych latach 
obserwacji w grupach badanych utworzonych ze względu na 
obecność DNA wirusa brodawczaka ludzkiego. 

Status DNA 
HPV 

Odsetek przeżyć w kolejnych latach 
obserwacji [%] 

1 2 3 4 5 

HPV(-) 77,9 54,9 48,1 43,5 41,9 

HPV(+) 88,9 76,2 76,2 76,2 76,2 
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Rys. 7. Estymacja krzywych przeżycia dla wyleczeń całko-
witych w zależności od statusu DNA HPV. 

Analiza ryzyka względnego zgonu u chorych 
z dodatnim statusem HPV wykazała jego re-
dukcję w stosunku do chorych HPV(-) przy 
RR=0,31, natomiast 95% przedział ufności za-
wierał się w zakresie 0,07-1,29. Uzyskane wyni-
ki modelu Coxa cechowały się graniczną zna-
miennością statystyczną p=0,09. 

4.5 Wieloczynnikowa analiza ryzyka 

W analizie wieloczynnikowej wzięto pod uwagę 
inne czynniki, które ocenione zostały jako istot-
ne z punktu widzenia prognozy wznowy loko-
regionalnych w pracy Suwińskiego i współpra-
cowników (zajęcie węzłów chłonnych, ekspresja 
EGFR oraz NM23) [13]. Grupa badanych pac-
jentów we wspomnianej pracy pokrywa się 
praktycznie z grupą badawczą będącą przedmio-
tem niniejszego opracowania.  

Tabela 8. Ostateczna postać modelu wieloczynnikowego Coxa 
ryzyka wznowy loko-regionalnej, obejmującego wyłącznie 
niezależne czynniki prognostyczne. RR – ryzyko względne 
wznowy, 95%CI – 95% przedział ufności dla ryzyka względ-
nego wznowy, p – poziom istotności statystycznej.  

Parametr RR 95%CI p 

NOD(+) 2,219 1,13-4,36 0,018 

EGFR 1,987 1,08-3,65 0,024 

HPV(+) 0,000 0,00-0,01 0,017 

PTEN 0,310 0,15-0,63 0,001 

Tabela 8 zawiera czynniki prognostyczne 
i współczynniki ryzyka względnego dla wznowy 
loko-regionalnej po wyeliminowaniu na drodze 
eliminacji wstecznej parametrów nieistotnych 

dla modelu (ekspresja NM23). Zarówno eks-
presja PTEN, jak i obecność DNA HR-HPV 
pozostały istotnymi, niezależnymi czynnikami 
prognostycznymi wznowy loko-regionalnej. 

4.6 Podsumowanie wyników 

 Utratę ekspresji PTEN stwierdzono w 59,9% 
wszystkich przypadków. 

 Utrata ekspresji PTEN jest negatywnym 
czynnikiem prognostycznym w stosunku do 
wznowy miejscowej – 3-letnie wyleczenia 
miejscowe dotyczą 52,3% pacjentów w gru-
pie PTEN(-) i 80,3% pacjentów w grupie 
PTEN(+). 

 Zachowanie ekspresji PTEN wiąże się 
z 3-krotnie mniejszym ryzykiem wznowy lo-
ko-regionalnej RR=0,32 (95% CI = 0,15-0,65). 

 Utrata ekspresji PTEN jest negatywnym 
czynnikiem prognostycznym w stosunku do 
całkowitego czasu przeżycia – 3 letnie prze-
życia całkowite stanowią 38,2% pacjentów 
w grupie PTEN(-) oraz 69,3% pacjentów 
w grupie PTEN(+). 

 Zachowanie ekspresji PTEN wiąże się z pra-
wie 2,5-krotnie mniejszym ryzykiem zgonu 
z powodu RPGSz RR=0,41 (95% CI = 0,25-
0,69). 

 Zachowana ekspresja PTEN stanowi korzyst-
ny czynnik predykcyjny w stosunku do przyś-
pieszonej ciągłej radioterapii pooperacyjnej: 
3-letnie wyleczenia loko-regionalne u pacjen-
tów z zachowaną ekspresją PTEN dotyczą 
92,7% chorych leczonych schematem p-
CAIR oraz 74,9% chorych leczonych kon-
wencjonalnie.  

 W analizie wieloczynnikowej ekspresja 
PTEN pozostaje najsilniejszym niezależnym 
czynnikiem prognostycznym wyleczeń loko-
regionalnych w porównaniu z ekspresją 
EGFR, NM23, przerzutami do węzłów chłon-
nych, statusem HPV. 

 Genom HPV wysokiego ryzyka onkogennego 
wykryto w 9 przypadkach na 131, dla których 
uzyskano diagnostyczny wynik (6,9%). 

 We wszystkich przypadkach HPV(+) punk-
tem wyjścia nowotworu była jama ustna lub 
gardło środkowe. 

 W obrębie jamy ustnej i gardła przypadki 
HPV(+) stanowiły 13,4%, a w samym mig-
dałku podniebiennym 35,7%. 

 Obecność genomu HR-HPV stanowi korzystny 
czynnik rokowniczy w stosunku do wyleczeń 
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loko-regionalnych. W grupie HPV(+) 3-letnie 
wyleczenia miejscowe stanowią 100% w sto-
sunku do 59,2% w grupie HPV(-) 

 W analizie wieloczynnikowej obecność DNA 
HPV stanowiła niezależny od PTEN, EGFR 
oraz zajęcia węzłów chłonnych czynnik 
rokowniczy.  

5 WNIOSKI 

Zachowana ekspresja białka PTEN u chorych na 
raka płaskonabłonkowego regionu głowy i szyi 
leczonych chirurgicznie i napromienianych po-
operacyjnie wiąże się ze znacząco niższym 
ryzykiem wznowy miejscowej oraz zgonu 
z powodu choroby, a co za tym idzie, jest ona 
wyznacznikiem pomyślnego rokowania. 

U chorych z zachowaną ekspresją PTEN 
w tkance guza leczonych pooperacyjnym napro-
mienianiem obserwuje się dłuższe wyleczenia 
loko-regionalne w przypadku stosowania sche-
matu przyśpieszonego frakcjonowania, jednakże 
wykorzystanie tego markera w charakterze 
czynnika predykcyjnego dla p-CAIR wymaga 
dalszego potwierdzenia w klinicznym badaniu 
prospektywnym. 

Dodatni status DNA HPV wysokiego ryzyka 
onkogennego, potwierdzony metodą ilościowe-
go PCR, wiąże się ze znaczną redukcją ryzyka 
wznowy loko-regionalnej i śmierci z powodu 
choroby u chorych na raka płaskonabłonkowego 
regionu głowy i szyi leczonych chirurgicznie 
i adjuwantową radioterapią. Stanowi on po-
myślny czynnik prognostyczny i może być bra-
ny pod uwagę przy podejmowaniu decyzji tera-
peutycznych u tych chorych. 
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