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Brodawczak odwrócony – etiologia, epidemiologia,
klasyfikacja
Inverted papilloma – etiology, epidemiology, classification
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Brodawczak odwrócony to łagodny nowotwór wywodzący
się z nabłonka błon śluzowej nosa i zatok przynosowych.
W codziennej praktyce laryngologicznej istotnym problemem
klinicznym jest duża tendencja nowotworu do nawrotu po
leczeniu operacyjnym. W poniższym artykule przedstawiono
biologię brodawczaka odwróconego – etiologię, czynniki epidemiologiczne, klasyfikację kliniczną nowotworu, problematykę
wznowy oraz transformacji w postać złośliwą. Opierając się na
danych z piśmiennictwa, biologia brodawczaka odwróconego
jest wciąż niejednoznaczna i wymaga przeprowadzenia dalszych
badań celem lepszego poznania nowotworu.
Słowa kluczowe: brodawczak odwrócony, epidemiologia,
etiologia, klasyfikacja

Inverted papilloma (IP) is a benign tumor of the epithelium of
the mucous membranes of the nose and paranasal sinuses.
In everyday practice ENT important clinical problem is a big
tendency for cancer recurrence after surgery. The following
article presents the biology of sinonasal inverted papilloma
– etiology, epidemiological factors, clinical classification of IP,
problems of recurrence and malignant transformation. Based on
data from the literature, the biology of inverted papilloma is still
equivocal and requires further research for better understanding
the biology of IP.
Key words: inverted papilloma, epidemiology, etiology,
classification
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Epidemiologia i klasyfikacja brodawczaka
odwróconego

sca jego występowania to ściana boczna jam nosa,
zatoka szczękowa, sitowie. Nowotwór ten występuje
3x częściej u mężczyzn niż u kobiet, w przedziale
wiekowym między 40. a 60. rokiem życia [4]. Pod
względem klinicznym cechuje się miejscową złośliwością oraz wysokim wskaźnikiem nawrotów od
20-47% [5,6]. Ryzyko nawrotu wzrasta wraz z niską
radykalnością resekcji guza podczas zabiegu [7].
W piśmiennictwie opisywane są przypadki szerzenia
się nowotworu na przyległe kości twarzoczaszki,
zajęcie oczodołów oraz inwazja w obrębie dołów
czaszki na poziomie około 7% [8]. Złośliwa forma
brodawczaka odwróconego – squamosus cell carcinoma (SCC) dotyczy ok. 5-15% przypadków [9].
Przyjętym podziałem histopatologicznym
brodawczaków jamy nosa i zatok przynosowych
jest stworzona w 1991 r. przez WHO kwalifikacja

W nomenklaturze anglojęzycznej brodawczak
odwrócony jam nosa po raz pierwszy został opisany przez Wanda w 1854 r. jako „follikularny
guz zajmujący kości nosa, wyrostki czołowe kości
szczękowej oraz przegrodę nosa” [1]. 81 lat później
Ringertz po raz pierwszy zróżnicował brodawczaka
odwróconego pod względem histopatologicznym,
określając go jako „nabłonek odwracający się do
leżącego pod nim zrębu” [2].
Brodawczak odwrócony stanowi od 0,5-4%
pierwotnych guzów nosa. Jest to łagodny guz wywodzący się z nabłonka błony śluzowej nosa i zatok
przynosowych o typowej jednostronnej lokalizacji.
Występuje on z częstotliwością 1,5 przypadków na
100 000 z przewagą u mężczyzn [3]. Główne miej-
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uwzględniająca stopień złośliwości guzów wywodzących się z tkanki nabłonkowej Schneideriana [10].
Głównymi typami guzów łagodnych wg Hyams’a są:
– Exophytic papilloma (enverted papilloma) – guz
o charakterze łagodnym, który stanowi około
5% brodawczaków, występuje głównie u ludzi
powyżej 50. r.ż., jego typowe miejsce występowania to przegroda nosa i jamy nosa;
– Inverted papilloma (brodawczak odwrócony)
– Oncocytic (cylindrical) papilloma – charakteryzuje
się najmniejszą progresją w postać złośliwą, stanowi około 30% brodawczaków oraz zajmuje
głównie sitowie [11].
Do klasyfikacji klinicznej brodawczaka odwróconego wykorzystuje się podziały wg Krouse’a, Hanna oraz Cannady, uwzględniające przede wszystkim,
rozległość zajętego przez guza obszaru w obrębie jam
nosa i zatok przynosowych [9,12,13]. Najczęściej
stosowaną klasyfikacją w badaniach nad nowotworem jest klasyfikacja Krouse’a, która uwzględnia
również złośliwość nowotworu – stopnień T4 [12].
Tabela I. Klasyfikacja kliniczna wg Han [9]
Grupa I

Guz ograniczony do jamy nosa, bocznej ściany jamy
nosa, przyśrodkowej części zatoki szczękowej, zatok
sitowych oraz zatoki klinowej

Grupa II

Rozprzestrzenianie guza w kierunku bocznym od
przyśrodkowej ściany zatoki szczękowej, z lub bez
występowania kryteriów Grupy I
Guz obejmujący zatokę czołową
Guz obejmujący zatokę klinową

Grupa III
Grupa IV

Tabela II. Klasyfikacja kliniczna IP wg Cannady [13]
Grupa A

Guz ograniczony do jamy nosa, zatok sitowych lub
ściany przyśrodkowej zatoki szczękowej

Grupa B

Guz obejmujący jakąkolwiek ścianę zatoki szczękowej
(inną niż ściana przyśrodkowa zatoki) lub zatokę czołową, lub zatokę klinową
Guz rozprzestrzeniający się poza jamę nosa i zatoki
przynosowe

Grupa C

Tabela III. Klasyfikacja kliniczna IP wg Krouse [12]
T1 Guz całkowicie ograniczony do jamy nosa, bez przejścia do
zatok.
Brak cech procesu złośliwego
T2 Guz obejmujący kompleks ujściowo-przewodowy, zatoki
sitowe lub przyśrodkową część zatoki szczękowej, z lub bez
zajęcia jamy nosa.
Brak cech procesu złośliwego
T3 Guz obejmujący boczną, dolną, górną, przednią lub tylną
ściany zatoki szczękowej, zatokę klinową lub zatokę czołową,
z lub bez kryteriów T2.
Brak cech procesu złośliwego
T4 Guz obejmujący boczną, dolną, górną, przednią lub tylną
ściany zatoki szczękowej, zatokę klinową lub zatokę czołową,
z lub bez kryteriów T2.
Brak cech procesu złośliwego

81

Wg Cannady i wsp. [13] klasyfikacja Krouse’a
jest narzędziem prognostycznym co do częstości
nawrotów nowotworu, po zastosowanym, na
podstawie stopnia T1-T4, leczeniu operacyjnym.
Największy poziom nawrotów 35,3% dotyczy stopnia T4 – postać złośliwa brodawczaka lub zajęcie
obszaru poza zatokami.
Etiologia brodawczaka odwróconego
Głównymi czynnikami potencjalnie zwiększającymi ryzyko zachorowania na nowotwór są:
infekcja HPV, alergia, przewlekłe zapalenie zatok,
ekspozycja zawodowa, palenie papierosów, czynniki
genetyczne.
Infekcja wirusem HPV (human papillomavirus)
wzbudza zainteresowanie jako czynnik etiologiczny
brodawczaka odwróconego. Średnio w ¼ przypadków IP wykrywany jest materiał genetyczny HPV
(6,11,16,18). W piśmiennictwie dominuje podział
wirusa HPV na /low-risk/ HPV 6/11 oraz /high-risk/
HPV 16/18. Głównym podtypem HPV, wykrywanym w materiale z IP bez dysplazji lub z dysplazją
małego stopnia, jest postać HPV 6/11, koinfekcja
występuje rzadko. Infekcja HPV dotyczy głównie postaci (Exophytic papilloma). Częstość wykrywanego
w materiale HPV wzrasta wraz z histopatologicznym
wzrostem stopnia złośliwości IP. Infekcja wirusem
HPV 16/18 dotyczy głównie przypadków brodawczaka odwróconego z dysplazją dużego stopnia oraz
postacią złośliwą IP-SCC. Ponadto infekcja HPV
(6,11) sprzyja tendencji do nawrotów nowotworu
[14]. Wykazano również, że infekcja HPV wpływa
na białka cyklu komórkowego, powodując niestabilność genomu komórek nowotworu – obniżony
poziom białka p53, bądź występowanie jej formy
zmutowanej doprowadza do wzmożonej karcynogenezy poprzez nadmierną proliferację komórkową
[15]. Wg Jenko i wsp. [16] infekcja HPV jest raczej
incydentalną kolonizacją zmienionego nabłonka
niż czynnikiem etiologicznym IP.
Wirus HPV nie jest w stanie sam zainfekować
normalnego nabłonka dróg oddechowych, ma on
powinowactwo do nabłonka kolczysto-komórkowego [17].
Coraz większe znaczenie ma rola stanu zapalnego w inicjowaniu powstania metaplazji nabłonka.
Zwraca również uwagę fakt, że punktem wyjścia
dla rozwoju IP mogą być polipy nosa, powstające
na podłożu przewlekłego zapalenia [18,19].
Wśród wszystkich typów guzów nosa, komórki
stanu zapalnego najczęściej wykrywane były w materiale histopatologicznym z IP. Sugerowany wpływ,
przewlekłego stanu zapalnego tkanek w obrębie jam
nosa i zatok przynosowych, alergii czy polipów, na
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patogenezę brodawczaka odwróconego, nie został
jednak udowodniony [17].
Stwierdzono również, że flora bakteryjna izolowana z materiału z IP, jak bakterie Gramm (-):
Propionibacterium, Staphylococcus aureus i Steptococcus, jest taka sama jak u pacjentów z przewlekłym
zapaleniem zatok przynosowych. IP nie rozwija się
zatem po narażeniu na określony czynnik mikrobiologiczny [20].
Kolejnym potencjalnym czynnikiem jest ekspozycja zawodowa na związki chemiczne takie jak
rozpuszczalniki organiczne (benzen, toluen, styren),
opary spawalnicze, związki niklu, kurz. Wg Herrolda [21] narażenie na związki takie jak dietylonitrozamina (obecna w żywności) ma istotny wpływ na
rozwój brodawczaków nabłonkowych.
Majumdar i wsp. [22] podają 54% przypadków
guza w przebadanej populacji męskiej, pracującej
w przemyśle związanym z obróbką stali. Podejrzewają, że wpływ na rozwój nowotworu mają czynniki środowiskowe. Deitmer i wsp. [23] w swojej
pracy dowiedli, że wyższy stopień narażenia na
substancje szkodliwe, takie jak dym, kurz, aerozol,
poprzez wdychanie, ma istotny wpływ na rozwój
brodawczaka odwróconego. Natomiast wg Barbieri
i wsp. [24] narażenie na pył drewna i skóry, opary
chromu i niklu oraz formaldehydu nie ma związku
z zachorowaniem na nowotwór IP. Wg Sham i wsp.
[25] 10/50 (20%) pacjentów z IP miało zawodową
ekspozycję na materiały tekstylne, papier, farby,
bądź było pracownikami przemysłu elektronicznego
oraz budowlanego. W porównaniu z grupą kontrolą
(pracownicy przemysłu spożywczego, budowlanego,
tekstylnego) wykazano istotny statystycznie wpływ
wymienionych gałęzi przemysłu na rozwój IP. Najbardziej narażoną grupą zawodową na rozwój IP
wg Sham i wsp. [25] byli robotnicy przemysłowi,
zarówno w grupie badanej jak i kontrolnej. Wzięto również pod uwagę zawody wykonywane na
wolnym powietrzu. Okazało się, że kierowcy to
grupa zawodowa o największej zapadalności na IP.
Dodatkowe badania na większej populacji robotników przemysłowych oraz kierowców są jednak
konieczne by potwierdzić korelacje tych zawodów
z zachorowalnością na IP.
Sugerowano również przez długi czas, że przewlekłe palenie papierosów oraz spożywanie alkoholu są czynnikami ryzyka IP. Deitmer i wsp. [23]
oraz Sham i wsp. [25] wykazali, że narażenie na
dym papierosowy nie predysponuje do wystąpienia
IP. Wg Sham i wsp. [25] spożycie alkoholu w grupie badanej było większe niż w grupie kontrolnej
jednak nie wykazano istotności statystycznej przy
narażeniu na alkohol.
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Biologia molekularna brodawczaka odwróconego stanowi istotnie ciekawe zagadnienie poruszane
w licznych pracach naukowych.
Tsou YA i wsp. [26] wykazali, że podwyższony
poziom markera apoptozy PCNA (jądrowy antygen
proliferacji komórkowej) oraz Ki67 (marker proliferacji) a także obniżony poziom kapsazy 8 i białka
bax, determinuje biologię nowotworu poprzez
niezahamowaną proliferację oraz zahamowanie
apoptozy komórek [27].
Dowiedziono, że w polskiej populacji istotne
znacznie dla rozwoju brodawczaka ma gen dla
metalotioneiny 2A (MT2A). Metalotioneiny to
grupa białek, która ma zdolność do łączenia się
z jonami metali. Ich rola to ochrona przed toksycznymi metalami ciężkimi oraz jonami innych metali,
oraz regulacja mechanizmów biologicznych, takich
jak proliferacja. Wg Starskiej i wsp. [28] postać
polimorficzna genu -5 A/G (rs28366003) MT2A
jest odpowiedzialna za podwyższony poziom agresywności nowotworu oraz może być potencjalnym
biomarkerem jego złośliwości.
Wg Duray i wsp. [29] rodzina endogennych
lektyn (to białka lub glikoproteiny wiążące węglowodany), w szczególności galektyny-3, -4, -9, -7,
jest zaangażowana w rozwój nowotworu poprzez
swój wpływ na zahamowanie apoptozy. Ciekawą
funkcję pełni galektyna-9, która jest supresorem
adhezji komórkowej. W przyszłości metodą leczenia przerzutów SCC może okazać się inhibicja genu
galektyny-9.
Białka niezwiązane bezpośrednio z molekularnym wpływem na powstanie IP również mogą
przyczynić się do większej progresji i rozwoju
brodawczaka. Zwiększony poziom ekspresji białka
angiomotiny (AMOT), należącej do białek prawidłowej angiogenezy, które reguluje powstawanie
migracji i kanalików w komórkach śródbłonka,
został wykryty przez Byun i wsp. [30] w materiale
z IP. Świadczy to o zwiększonym unaczynieniu
nowotworu, a przez to skłonności do wzrostu komórek IP.
Nadekspresja enzymu cyklu kwasu arachidonowego COX-2 (cyklooksygenaza-2) jest charakterystyczna dla wielu nowotworów. Jej zwiększony
poziomu został wykryty przez Suh i wsp. [31]
w materiale z IP. Budzi to nadzieję na przyszłość
do znalezienia nowych możliwości terapeutycznych
brodawczaka.
Wznowy brodawczaka odwróconego
Brodawczak odwrócony cechuje się dużą skłonnością do nawrotów, wg Cannady i wsp. [13] średnio
30% po pierwotnym leczeniu operacyjnym. Obecnie
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przyjmuje się, że nawroty występują najczęściej po
5 latach po operacji usunięcia nowotworu [32].
Miejsce nawrotu zwykle odpowiada pierwotnej
lokalizacji guza. Tłumaczy się to tym, że w czasie
operacji nie została całkowicie usunięta błona śluzowa i okostna w miejscu przyczepu brodawczaka,
co skutkuje jego nawrotem. Najważniejszym, zatem
warunkiem, by uniknąć nawrotów, jest całkowita
i doszczętna resekcja wraz z błoną śluzową i okostną w zakresie przynajmniej 5 mm wokół miejsca
przyczepu guza podczas pierwszego zabiegu operacyjnego [7,33].
W obrazie tomografii komputerowej (TK) miejscem przyczepu guza jest ossyfikacja. TK pomaga
różnicować miejscową ossyfikację o charakterze
zlokalizowanym i ekscentrycznym – typowym dla IP
(ryc. 1) od rozproszonego i koncentrycznego pogrubienia kości, co odpowiada stanowi zapalnemu. Wg
Lee i wsp. [34] wysoka korelacja między miejscem
przyczepu guza a lokalną ossyfikacją może ułatwić
przedoperacyjną ocenę miejsca przyczepu IP oraz
zaplanowanie operacji z zaoszczędzeniem niezajętych struktur anatomicznych.

Ryc. 1. Brodawczak odwrócony zatoki szczękowej prawej
z widocznym miejscem przyczepu - ossyfikacja (materiał
własny Katedry i Oddziału Klinicznego Otorynoloaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Zabrzu)

Występowanie przypadków nawrotów w miejscach innych niż pierwotna lokalizacja tłumaczy
się zjawiskiem „Multi center origin” brodawczaków
odwróconych [35].
Nie udowodniono korelacji między stopniem
zaawansowania nowotworu wg Krouse’a a występowaniem nawrotów jak i rodzajem zastosowanej
techniki operacyjnej (tradycyjnej – z dojścia zewnętrznego oraz endoskopowej bądź obu jednocześnie). Drugie i kolejne podejście operacyjne wiąże
się z większym ryzykiem pozostawienia tkanek
nowotworu i zwiększa ryzyko nawrotu IP [7].
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Do monitorowania potencjalnej wznowy nowotworu powinno wykorzystywać się badanie
endoskopowe nosa oraz TK i MR. Kliniczny follow
up pacjentów po zabiegu powinno prowadzić się co
najmniej przez 5 lat. Obecnie zalecaną metodą jest
rezonans magnetyczny, ze względu na ograniczenia
w różnicowaniu tkanek miękkich i innych substancji
w tomografii komputerowej [32].
Transformacja w nowotwór złośliwy
Transformacja brodawczaka odwróconego
w postać złośliwą dotyczy od 2-53% (5-15%) w zależności od różnych dostępnych w piśmiennictwie
danych [36]. Pod względem histologicznym guz
cechuje się występowaniem cech atypii, różnych
stopni dysplazji oraz raka in situ [11]. Najczęstszą
postacią złośliwą brodawczaka odwróconego jest
rak płaskonabłonkowy (SCC), występuje w około
10-15% [37]. SCC występuje w większości przypadków z IP synchronicznie. Znane są również
przypadki, gdy postać ta powstaje po wcześniejszym usunięciu guza, jako postać metachroniczna
SCC. Rak kolczystokomórkowy może powstać na
podłożu brodawczaka odwróconego jako progresja
zmian dysplastycznych lub niezależnie od łagodnej
postaci IP ze zmienionego dysplastycznie nabłonka
jam nosa i zatok [38].
Rzadkimi postaciami złośliwymi IP są rak
brodawczakowaty, niskozróżnicowany oraz mukoepidermalny [10,39].
Lokalizacja guza, taka jak zatoki czołowe, bądź
zachyłek czołowo-sitowy, predysponuje do częstszego umiejscowieniem postaci złośliwej [7].
Czynnikiem ryzyka występowania dysplazji w IP
jest infekcja HPV – głównie typ HPV 16/18. Sama
infekcja nie prowadzi jednak do rozwoju postaci
złośliwej, gdyż do rozwoju raka potrzebne są dodatkowe czynniki, takie jak utrata genu supresorowego nowotworu oraz integracja wirusowego DNA
z genomem brodawczaka [14]. Wg Altavilla i wsp.
[40] onkogenne białka wirusowego HPV DNA, takie
jak E6 i E7 mają wpływ na główne białko cyklu
komórkowego – p53, gen dla retinoblastomy (pRb)
oraz inne elementy cyklu komórkowego, takie jak
cyklina D1 oraz inhibitory kinaz cyklinozależnych.
Powodują one niestabilność genomu komórkowego
oraz rozwój karcynogenezy poprzez utratę supresji
proliferacji komórkowej, a co za tym idzie rozwój
nowotworu.
Tsou i wsp. [26] podają również, że podwyższony poziom antygenu PCNA (antygen jądrowy
proliferacji komórkowej) oraz antygenu Ki-67 mogą
świadczyć o zwiększonej predyspozycji brodawczaka
odwróconego do postaci złośliwej, poprzez wpływ

84

na cykl komórkowy. Pozytywny wynik barwienia
na białko cyklu komórkowego p53 jest korelujące
z rozwojem nowotworu, jednakże nie sama ilość
wykrywanego białka, ale występowanie jego form
zmutowanych może prowadzić do rozwoju formy
złośliwej brodawczaka odwróconego [15,41].
Ostatnie badania nad przemianą postaci łagodnej IP w złośliwą wg Lou i wsp. [42] sugerują wpływ
limfocytów Treg (limfocyty T regulatorowe) na powstanie SCC (squamous cell carcinoma). Zwiększony
poziom limfocytów Treg został wykryty w tkankach
oraz w krążącej krwi w naczyniach wokół guza.
Oddziaływanie limfocytów Treg poprzez receptory komórkowe CCR4/CCL22 oraz podwyższenie
poziomu czynnika TGF-b (transformujący czynnik
wzrostu beta), sugerują wpływ limfocytów Treg na
komórki nowotworu oraz ich zwiększoną tendencję
do przeżycia oraz rozwoju w postać złośliwą. Zastosowanie mikroiniekcji przeciwciał anty-TGF-b oraz
anty-CCL22 może być nowym podejściem w leczeniu SCC. Uznanie limfocytów Treg jako biomarkera
progresji IP do SCC wymaga jednak dalszych badań.
Lee i wsp. [43] podają, że zwiększony poziom
enzymu COX-2 (cyklooksygenazy, który katalizuje
konwersję kwasu arachidonowego w prostaglandyny) występuje w IP z SCC w porównaniu z łagodnym IP oraz IP z dysplazją. Wyniki sugerują wpływ
ekspresji COX-2 na karcynogenezę IP.
Wg Oncel i wsp. [44] podwyższone poziomy
p63, białka odpowiedzialnego za zwiększenie nowotworzenia przez wpływ na replikację DNA, koreluje
ze zwiększoną tendencją brodawczaka odwróconego
do powstania jego formy złośliwej. Koo i wsp. [45]
podają, że obniżona ekspresja e-kadheryny oraz
b-kateniny (białek błony komórkowej, pośredniczących w adhezji komórek nabłonka, których
nieprawidłowa ekspresja powoduje utratę adhezji
międzykomórkowej) również ma wpływ na rozwój
postaci złośliwej nowotworu.
Wg Lu H i wsp. [46] inaktywacja białka PDCD5
(programmed cell death 5) oraz aktywacja proteiny
Bcl-2 (Bcelllymphoma/lewkamia-2) może odgrywać
istotną rolę w rozwoju SCC. Pozytywna korelacja
między PDCD5, Bcl-2 a SCCS (sinonasal squamous
cell carcinoma) może stać się w przyszłości nowym
celem terapeutycznym nowotworu.
Klinicznie transformacja złośliwa brodawczaka
odwróconego powinna być uwzględniona, gdy obserwujemy szybki wzrost guza, szybką ingerencję
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w otaczające tkanki po resekcji guza, oraz krwawienie z nosa. Dalsze postępowanie to przede wszystkim zabieg operacyjny oraz następcza radioterapia
[7]. Wg Yuan i wsp. [47] radioterapia obecnie ma
znaczenie jako leczenie drugiego rzutu lub leczenie
paliatywne.
Podsumowanie
Brodawczak odwrócony (IP) jest łagodnym
guzem wywodzącym się z tkanki nabłonkowej Schneideriana. Zajmuje najczęściej boczną ścianę nosa
i zatoki szczękowej. Występuje głównie u mężczyzn,
ze szczytem zachorowalności między 5. a 6. dekadą
życia. Nowotwór cechuje się lokalną agresywnością
oraz dużą tendencją do nawrotów. Najczęstszą
postacią złośliwą IP jest SCC. Do diagnostyki IP
wykorzystuje się pobranie wycinka ze zmiany do
badania histopatologicznego oraz TK. Metodą
z wyboru leczenia brodawczaków odwróconych
jest leczenie chirurgiczne z dojścia endoskopowego.
Najważniejszym etapem operacji jest usunięcie przyczepu brodawczaka (widoczne na TK jako proces
ossyfikacji) wraz z okostną. Operacja wykonana
radykalnie istotnie zmniejsza ryzyko wystąpienia
wznowy. Po leczeniu obowiązuje monitorowanie
pacjentów przez co najmniej 5 lat wraz z diagnostyką obrazową MR. W piśmiennictwie podaje się
wpływ przewlekłego stanu zapalnego, infekcji HPV,
alergii, ekspozycji zawodowej, palenia papierosów
oraz czynników genetycznych na rozwój IP. Nie
potwierdzono jednoznacznie, istotnego wpływu
przewlekłego stanu zapalnego, infekcji HP, alergii
oraz palenia papierosów jako czynników etiologicznych brodawczaka odwróconego. Infekcja HPV ma
natomiast znamienny wpływ na częstość nawrotów
IP. Wpływ na powstanie nowotworu ma również
narażenie na związki chemiczne, występujące
w przemyśle, co dowodzi największą zachorowalność na IP wśród pracowników przemysłowych.
Podano również szereg czynników genetycznych,
zaangażowanych w biologię komórki, które mają
udowodniony wpływ na zwiększenie nowotworzenia, poprzez wpływ na cykl komórkowy.
Biologia brodawczaka odwróconego wciąż jest
niejednoznaczna i stanowi wyzwanie dla naukowców. Problematyka IP wymaga przeprowadzenia dalszych szczegółowych badań i obserwacji klinicznych,
by odpowiednio wcześnie diagnozować, skutecznie
leczyć i zapobiegać nawrotom nowotworu.
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