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Z molekularnego punktu widzenia zarówno etap 
inicjacji, jak i progresji procesu nowotworowego 
charakteryzuje nadekspresja onkogenów i obniżenie 
(brak) ekspresji genów supresji nowotworowej. Zmia-
ny ekspresji onkogenów i genów supresorowych nie 
dotyczą całej ich puli, ale wykazują swoistość wobec 
typu nowotworu oraz etapu onkogenezy (rozwoju 
nowotworu). Prawidłowość ta wymaga jednak wielu 
badań szczegółowych. Celem pracy doktorskiej było 
pogłębienie wiedzy na temat przebiegu płaskonabłon-
kowego raka krtani i chłoniaka Hodgkina poprzez 
wskazanie nowych, dotychczas nieopisanych w litera-
turze genów supresji nowotworowej inaktywowanych 
w przebiegu tych nowotworów. Dokonano wyboru 
dwóch stosunkowo różnych chorób nowotworowych, 
dostrzegając w nich ewidentne podobieństwo polega-
jące na wysokim poziomie niestabilności chromoso-
mowej, prowadzącym z kolei do dużej liczy aberracji 
chromosomowych. Skomplikowany obraz cytogene-
tyczny obu nowotworów z mnogością delecji, ampli-
fi kacji i translokacji, sugeruje potencjalną obecność 
także mniejszych aberracji, jakimi są delecje homo-
zygotyczne mogące powodować inaktywację genów, 
w tym genów supresji nowotworowej. Istnieje szereg 
doniesień dowodzących, że częstym mechanizmem 

inaktywacji genów supresji nowotworowej są właśnie 
delecje homozygotyczne. Historycznie, większość 
klasycznych genów supresji nowotworowej, takich jak 
CDKN2A (p16) czy RB1, została odkryta właśnie dzięki 
identyfi kacji delecji homozygotycznych w genomach 
komórek nowotworowych.

W celu identyfi kacji delecji homozygotycznych 
mogących wskazać loci potencjalnych, nowych ge-
nów supresji nowotworowej chłoniaka Hodgkina oraz 
płaskonabłonkowego raka krtani przeprowadzono 
analizę linii komórkowych wyprowadzonych z tych 
nowotworów za pomocą mikromacierzy array-CGH 
(Agilent Human Genome CGH 44A). Technika ta zali-
czana do metod cytogenetyki molekularnej pozwala na 
zwiększenie rozdzielczości badania do kilkudziesięciu 
kpz, co przekracza nie tylko wykrywalność uszkodzeń 
chromosomów za pomocą cytogenetyki klasycznej, 
ale także starszej, metafazowej porównawczej hybry-
dyzacji genomów (metaphase Comparative Genomic 
Hybridization – CGH). W połączeniu z techniką PCR, 
co zastosowano w niniejszej pracy, rozdzielczość ta 
może być jeszcze zwiększona, umożliwiając analizę 
DNA na poziomie pojedynczych eksonów. 

Materiałem stosowanym do badań w ramach pra-
cy doktorskiej były ustabilizowane linie komórkowe 

� 



Molekularna charakterystyka uszkodzeń chromosomów w liniach komórkowych chłoniaka Hodgkina oraz płaskonabłonkowego raka krtani

Otolaryngologia Polska 2008, LXII, 6 813

wyprowadzone z chłoniaka Hodgkina (L428, HDLM2, 
KMH2, L1236) oraz płaskonabłonkowego raka krtani 
(UT-SCC-11, UT-SCC-22, UT-SCC-34), charaktery-
zujące się wysoką niestabilnością chromosomową. 
Wybór linii komórkowych wynikał z konieczność 
uzyskania DNA wysokiej jakości do hybrydyzacji 
z mikromacierzami array-CGH. Linie komórkowe są 
także nieograniczonym źródłem materiału genetycz-
nego, co gwarantuje możliwość kontynuacji badań. 
Dodatkowo, dostępność badanych w ramach tej pracy 
linii komórkowych w bankach tkanek daje możliwość 
weryfi kacji uzyskanych wyników przez inne zespoły 
i kontynuację podjętych tu zagadnień badawczych. 
Dodatkowym czynnikiem była dostępność linii ko-
mórkowych wyprowadzonych z tych nowotworów 
w ośrodkach, w których praca doktorska była reali-
zowana.

W przypadku linii komórkowych chłoniaka Hod-
gkina, spośród 77 regionów kandydatów wskazanych 
przez array-CGH, po wykluczeniu delecji homozygo-
tycznych opisanych już w literaturze, potwierdzono 
techniką PCR 28 nowych delecji homozygotycznych. 
Wielkość zmian wahała się od 13 kpz do 619 kpz. 
Spośród 28 nowych delecji homozygotycznych 11 
zlokalizowano w regionach częstego występowania 
polimorfi zmów liczby kopii – CNV (Copy Number 
Variation), dlatego też regiony te zostały wykluczone 
z dalszej analizy. Pozostałe 17 regionów może stanowić 
loci nowych genów supresji nowotworowej. Badanie 
ekspresji genów zlokalizowanych w 17 nowoziden-
tyfi kowanych regionach delecji homozygotycznych 
z wykorzystaniem dwóch typów mikromacierzy (Affy-
metrix U95 i U133 plus 2.0), wykazało brak ekspresji 
większości genów tam zlokalizowanych. Ponadto, 
analiza „GO” (Gene Ontology) ontologii genów zloka-
lizowanych w regionach delecji homozygotycznych 
wykazała nadreprezentację takich klas ontologii ge-
nów, jak apoptoza czy śmierć komórki, a więc funkcji 

typowych dla genów supresji nowotworowej. Przepro-
wadzone analizy dobitnie wskazują na rolę niektórych 
ze zidentyfi kowanych genów w patogenezie chłoniaka 
Hodgkina. Do najciekawszych należą niewątpliwie 
geny SEPT9, GNG7 oraz CYBB będące potencjalnymi, 
nowymi genami supresji nowotworowej.

W przypadku trzech linii komórkowych płaskona-
błonkowego raka krtani (UT-SCC-11, UT-SCC-22 oraz 
UT-SCC-34) zidentyfi kowano 31 delecji homozygotycz-
nych mogących wskazać loci potencjalnych genów 
supresji nowotworowej. Wszystkie z 31 delecji homo-
zygotycznych zostały skontrolowane w bazach danych 
polimorfi zmów liczby kopii (CNV), co zawęziło liczbę 
regionów-kandydatów do 19. Wszystkie 19 regionów 
weryfi kowano techniką PCR, potwierdzając obecność 
delecji homozygotycznych w 5 przypadkach (tab. I). 
Delecja homozygotyczna w regionie 3q25.1 w UT-
SCC-11 o wielkości około 250 kpz zawierała dwa geny 
SLC6A oraz GRIP2. Podobnie delecja homozygotyczna 
w regionie 7p13 w UT-SCC-22 o wielkości 15 kpz 
także zawierała dwa geny: STK17A oraz AF221846. 
Z kolei delecja homozygotyczna w regionie 9p21.3, 
zidentyfi kowana zarówno w linii UT-SCC-11 (około 
128 kpz), jak i UT-SCC-22 (około 284 kpz) obejmowała 
swoim zakresem cały gen CDKN2A. Natomiast w ob-
rębie delecji homozygotycznej o wielkości około 60 
kpz w regionie Xq21.33 w UT-SCC-22 nie znaleziono 
zarówno genów, jak i ncRNA. 

W celu oszacowania częstości występowania ziden-
tyfi kowanych delecji homozygotycznych skontrolowa-
no techniką PCR 9 dalszych linii komórkowych tego 
nowotworu. Nie potwierdzono występowania delecji 
homozygotycznych genów SLCA6, GRIP2, STK17A, 
AF221846, a także regionu chromosomowego Xq21.33. 
Natomiast w regionie 9p21.3 zidentyfi kowano 5 ko-
lejnych delecji homozygotycznych genu CDKN2A. 
W sumie zidentyfi kowano 7 delecji homozygotycznych 
tego genu, obejmujących swoim zasięgiem cały gen CD-

Tabela I. Charakterystyka 5 nowych delecji homozygotycznych zidentyfikowanych w liniach komórkowych płaskonabłonkowego 
raka krtani
* pozycje fizyczne podano na podstawie UCSC Genome Browser on Human May 2004 Assembly.

Lp Linia komórkowa Prążek Przybliżona pozycja (kpz) 
punktu pęknięcia chromo-
somu; początek delecji 
homozygotycznej

Przybliżona pozycja (kpz) punktu 
pęknięcia chromosomu; 
koniec delecji homozygotycznej

Geny zlokalizowane 
w obrębie nowoodkrytych 
delecji homozygotycznych

1 UT-SCC-11 3q25.1 14,419,000–14,464,000 14,559,000–14,668,000 SLC6A6, GRIP2
2 UT-SCC–11 9p21.3 21,853,000–21,958,000 21,968,000–21,981,000 AF109294, C9orf53, 

BC015960, CDKN2A
3 UT-SCC–22 7p13 43,396,000–43,404,000 43,405,000–43,409,000 STK17A, AF221846
4 UT-SCC–22 9p21.3 21,853,000–21,958,000 21,999,000–22,137,000 AF109294, C9orf53, 

BC015960, CDKN2A, CDKN2B
5 UT-SCC–22 Xq21.33 93,943,000–93,973,000 93,973,000–94,004,000 brak znanych genów
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KN2A. Wyniki te wydają się potwierdzać znaczącą rolę 
genu CDKN2A w patogenezie płaskonabłonkowego raka 
krtani. Wydaje się, że inaktywacja tego genu supresji 
nowotworowej jest wydarzeniem wczesnym w procesie 
karcinogenezy raka krtani i stąd też zasługuje na szcze-
gólna uwagę. W połączeniu z danymi literaturowymi, 
otrzymane wyniki dotyczące CDKN2A sugerują, że gen 
ten jest inaktywowany w niemal wszystkich przypad-
kach raka krtani.

Podsumowując, przeprowadzone badania z wyko-
rzystaniem najnowocześniejszych technik laboratoryj-
nych pozwoliły na wskazanie szeregu genów, takich 
jak: SEPT9 (ujemny regulator progresji cyklu komór-
kowego), GNG7 (przekazywanie sygnałów komórko-
wych, znaczne obniżenie ekspresji w rakach trzustki 
i przełyku) czy CYBB (regulacja cyklu komórkowego 
i apoptozy), będących potencjalnymi, nowymi genami 
supresji nowotworowej w chłoniakach Hodgkina, a tak-
że genów STK17A (gen kinazy serynowo/treoninowej 
17a o działaniu proapoptotycznym) lub CDKN2A (gen 
supresji nowotworowej p16) w płaskonabłonkowych 
nowotworach krtani. Otrzymane wyniki wskazują, iż 
delecje homozygotyczne są częstym mechanizmem 
inaktywującym geny w patogenezie nowotworów, 
co szczególnie wyraźnie widać na przykładzie genu 
CDKN2A w płaskonabłonkowych rakach krtani. Po-
nadto dowiedziono zasadności wykorzystania technik 
opartych na mikromacierzach (array-CGH, analiza 

ekspresji) i technik pomocniczych (PCR, sekwencjo-
nowanie DNA, analiza ontologii genów) do identyfi -
kacji delecji homozygotycznych, jak i nowych genów 
supresji nowotworowej. 

Tekst pracy liczy 79 stron i zawiera 11 rycin, 6 tabel i 121 pozycji 
piśmiennictwa.
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