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STRESZCZENIE 

 

Rak płaskonabłonkowy regionu głowy i szyi (HNSCC) o pozytywnym statusie wirusa 

brodawczaka ludzkiego wysokiego potencjału onkogennego (HR-HPV), stanowi klinicznie 

odrębną jednostkę chorobową względem HPV niezależnych zachorowań. Pacjenci różnią się 

pod względem rokowania i schematów proponowanej terapii. HPV zależne zmiany 

nowotworowe zwłaszcza w regionie gardła środkowego, charakteryzują się odrębnymi 

cechami biologicznymi i patomechanizmem powstawania. Szybkie i pewne zdiagnozowanie 

chorych ze zmianą nowotworową pod kątem obecności zakażenia HR-HPV, pozwoliłoby na 

optymalizację leczenia tych chorych. Obecnie stosowane metody leczenia są, kosztowne 

i niewystarczająco skuteczne. 

Podstawowym celem badawczym pracy jest poszukiwanie znamiennych różnic 

w widmach Ramana badanych próbek biologicznych potwierdzających obecność HR-HPV. 

Do tego celu wykorzystano analizę wielowymiarową danych spektroskopowych tkanek 

pobranych od pacjentów z rakiem płaskonabłonkowym gardła środkowego HPV zależnych 

względem kontroli HPV negatywnej. Grupy badawcze zdefiniowano na podstawie wykonanej 

diagnostyki histopatologicznej oraz przeprowadzonych testów biologii molekularnej 

potwierdzających aktywność biologiczną wirusa oraz obecność formy HR-HPV 

z rozpoznaniem konkretnego podtypu. W pracy doktorskiej pochylając się nad analizą 

zróżnicowania badanych grup w zakresie DNA, wykorzystano modelowanie molekularne 

funkcjonału gęstości elektronowej (DFT) do oceny zmian w wyniku metylacji fragmentu 

DNA. Ponadto wykorzystano standardowe techniki histochemiczne służące do oceny ilości 

DNA, w celu potwierdzenia obserwacji różnic uwidocznionych przy zastosowaniu 

spektroskopii. 

W wyniku przeprowadzonych badań stworzono skuteczny, automatyczny system 

analizy danych mikrospektroskopii Ramana, identyfikujący obecność HR-HPV 

w guzie nowotworowym - istotnej przyczyny powstawania HNSCC, determinującej zarówno 

schematy leczenia, jak  i będącej ważnym czynnikiem prognostycznym tego schorzenia. 
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