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StreSzczenie:  Wstęp: Rak jelita grubego (RJG) zajmuje na świecie drugie miejsce wśród przyczyn zgonów na nowotwory złośliwe. Utrata 
integralności genomu spowodowana jest uszkodzeniami DNA, generowanymi przy użyciu czynników środowiskowych. 
Szczególnie niebezpiecznym rodzajem takich zniszczeń są pęknięcia dwuniciowe DNA. W celu obrony przed ich skutkami, 
komórki wyewoluowały molekularne mechanizmy naprawy, polegające na łączeniu niehomologicznych końców DNA 
(ang. non-homologous end-joining, NHEJ). Geny XRCC6 i LIG4 kodują odpowiednio białko Ku70 i ludzką ATP – zależną ligazę 
DNA, będące składowymi szlaku naprawy NHEJ. Celem naszych badań była ocena wpływu polimorfizmów genów XRCC6 
w pozycji C1310G i LIG4 w pozycji T9I na ryzyko występowania raka jelita grubego wśród populacji polskiej.

  Materiały i metody: Genotypowanie zostało przeprowadzone z użyciem sond TaqMan w oparciu o analizę produktu PCR 
w czasie rzeczywistym – real-time PCR. Próbę badaną stanowiło DNA wyizolowane od 100 pacjentów z potwierdzonym 
w badaniu histopatologicznym rakiem jelita grubego. Taką samą liczbę osób bez stwierdzonych chorób nowotworowych, 
dopasowanych pod względem płci i wieku, włączono do grupy kontrolnej. Analiza statystyczna obejmowała ocenę rozkładu 
genotypów w kontekście zgodności z modelem Hardy’ego-Weinberga na podstawie Chi-kwadrat. Dodatkowo został obliczony 
iloraz szans z przedziałem ufności 95%. 

  Wyniki: Analiza statystyczna przeprowadzona dla polimorfizmu T9I genu LIG4 wykazała, że genotyp heterozygotyczny 
C/T (OR = 0.2717 95% CI = 0.1247–0,5918) oraz homozygotyczny T/T (OR = 0.3593  95% CI = 0.1394–0.9266) wiąże się ze 
zmniejszonym ryzykiem występowania raka jelita grubego. Podobną zależność w kontekście zredukowanego ryzyka raka 
jelita grubego wykazano w rozkładzie genotypów dla polimorfizmu C1310G genu XRCC6 w modelu  C/G (OR = 0.1181 95% 
CI = 0.0145–0.964) i G/G (OR = 0.0972 95% CI = 0.0097–0.9713).  

  Wnioski: Analiza potwierdziła wpływ polimorfizmów XRCC6 C1310G i LIG4 T9I na zmniejszenie ryzyka występowania RJG. Jednakże 
konieczne są dalsze badania przeprowadzane na większej grupie respondentów w celu potwierdzenia uzyskanych wyników. 

SłoWa kluczoWe:  genotypowanie, polimorfizm pojedynczego nukleotydu, rak jelita grubego

abStract:   introduction: Colorectal cancer  is the second most common  cancer  worldwide. DNA double strand breaks (DSBs) are the 
most dangerous lesions which can lead to carcinogenesis. Nonhomologous end joining (NHEJ) is an important pathway that 
allows for recovering DNA by direct end joining. The XRCC6 and LIG4 genes encode respectively Ku70 protein and human 
ATP-dependent DNA ligase, which are the components of the NHEJ repair pathway. The aim of our study was to evaluate the 
influence of XRCC6 C1310G and LIG4 T9I gene polymorphisms on colorectal cancer risk in the Polish population. 

  Materials and method: Genotyping was performed using TaqMan probes based on the analysis of PCR products amplified in Real Time 
PCR. The research was carried out on the material obtained from 100 patients with colorectal cancer and 100 cancer-free individuals 
who were age- and sex-matched as a control group. The results were developed using the chi-square test and odds ratio (OR). 

  results: Odd ratio analysis indicates reduced risk of colorectal cancer for LIG4 T9I polymorphism in heterozygous model C/T 
(OR= 0.2717 95% CI= 0.1247-0,5918) and homozygous model T/T (OR= 0.3593  95% CI= 0.1394-0.9266). A similar situation 
was observed for XRCC6 C1310G gene polymorphism - a heterozygous variant C/G (OR= 0.1181 95% CI= 0.0145-0.964) and 
homozygous variant G/G (OR= 0.0972  95% CI= 0.0097-0.9713) were connected with a decreased risk of colorectal cancer. 

  conclusions: Our research revealed that XRCC6 C1310G and LIG4 T9I polymorphisms are associated with diminished risk of 
colorectal cancer. However, to confirm the obtained results, further investigations should be carried out.

keyWordS:   Colorectal Neoplasms/genetics, DNA-Binding Proteins/genetics, Genetic Predisposition to Disease/genetics, Genotype, 
Polymorphism, Single Nucleotide
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przez bezpośrednie połączenie obu końców [13, 14]. Mutagenny 
charakter NHEJ sugeruje jej istotną rolę w karcynogenezie. Podat-
ność na rozwój nowotworu jest wypadkową współdziałania mię-
dzy mutagennym czynnikiem środowiskowym a mechanizmem 
naprawy, takim jak NHEJ. Niska zmienność genetyczna, jaką prze-
jawia polimorfizm pojedynczego nukleotydu (SNP), jest głównym 
modulatorem skutecznej odpowiedzi. W naszych badaniach sku-
piamy się na roli SNPs w szlaku naprawy NHEJ i ich wpływem na 
ryzyko rozwoju raka jelita grubego. Niniejszy artykuł ma na celu 
sprawdzenie roli dwóch polimorfizmów: (1) C1310G (rs2267437) 
genu XRCC6 i (2) T9I (rs1805388) genu LIG4.

Gen XRCC6 koduje białko Ku70, które – jak wspomniano powy-
żej – jest odpowiedzialne za rekrutację i aktywację zależnej od 
DNA kinazy białkowej w szlaku NHEJ. W literaturze wykazano, że 
w obrębie genu XRCC6, kodującego podjednostkę Ku 70, zloka-
lizowano szereg polimorfizmów pojedynczego nukleotydu, które 
mogą mieć znaczenie w modulowaniu ryzyka raka [15]. Niektóre 
z tych badań, obejmujące wariant rs2267437-C1310G [16], ujaw-
niły, że pewne genotypy rs2267437 zwiększały ryzyko raka: sutka 
[17], żołądka [18] i płuc [19]. 

Gen LIG4, zlokalizowany w 13q33.3, koduje ludzką ATP – zależ-
ną ligazę DNA, niezbędną do odtworzenia integralności DNA. 
Polimorfizm pojedynczego nukleotydu (SNP) w obrębie genu 
LIG4 obecny w regionie kodującym odpowiada za zmianę jedne-
go nukleotydu na inny i wywołuje zamianę treoniny do izoleucyny 
w kodonie 9 (T9I, rs1805388).

Większość z dostępnych analiz na temat polimorfizmów XRCC6 
i LIG4 jest ograniczona do badań przesiewowych, przeprowadzo-
nych głównie na populacjach azjatyckich. Co ważne, wykazano 
istotną korelację pomiędzy polimorfizmami, będącymi przedmio-
tem naszego zainteresowania, a podatnością na raka, dlatego też 
uzasadniamy potrzebę zgłębienia tematu w kontekście wystąpie-
nia podobnych relacji wśród populacji europejskiej.

Materiały i Metody

Pacjenci

Próbki krwi obwodowej uzyskano od 100 pacjentów: 49 kobiet 
i 51 mężczyzn ze zdiagnozowanym i potwierdzonym histopa-
tologicznie rakiem jelita grubego, którzy byli hospitalizowani 
w Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Uniwersyteckiego 
Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uni-
wersytetu Medycznego w Łodzi. Głównym kryterium wyklucze-
nia był brak występowania raka jelita grubego w rodzinie. Średni 
wiek pacjentów wyniósł 65 (± 11,2) lat. W celu określenia stop-
nia zaawansowania nowotworu, zastosowano klasyfikację TNM, 
uzyskując następujące wyniki: 18 przypadków (18%) w stadium I, 
33 przypadki (33%) w stadium II i 49 przypadków (49%) w stadium 
III nowotworu (Tab. I.). Grupa kontrolna obejmowała 100 osób 
nieobciążonych historią nowotworową, dopasowanych pod wzglę-
dem wieku i płci do grupy badanej. Kontrolę stanowiły 62 kobie-
ty i 38 mężczyzn, a średni ich wiek wyniósł 59 (± 9,6) lat (Tab. I.). 
Próbki zdeponowano w Zakładzie Chemii i Biochemii Klinicznej 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Badanie zostało zatwierdzo-
ne przez Komisję Bioetyki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 
Każdy pacjent wyraził pisemną zgodę. 

WStĘP

Rak jelita grubego (RJG) jest drugą pod względem częstości wystę-
powania przyczyną zgonów związanych z nowotworami u kobiet 
i mężczyzn w Europie [1–3]. Co więcej, zapadalność i umieralność 
na ten nowotwór nadal wzrasta [4].

Około 80% incydentów RJG stanowią przypadki sporadyczne, 
charakteryzujące się występowaniem w rodzinie pojedynczych 
zachorowań, pojawiające się w wyniku ekspozycji komórek na 
szereg czynników środowiskowych [5]. Stwierdzono, że do czyn-
ników mających duży wpływ na rozwój raka okrężnicy i odbytnicy 
zaliczają się: dieta uboga w owoce i warzywa, nadmierne spożycie 
czerwonego mięsa i tłuszczów nasyconych, nadużywanie alkoho-
lu, siedzący tryb życia, palenie tytoniu i otyłość [5, 6].

Na poziomie molekularnym wyróżnia się trzy główne fenotypy 
RJG: niestabilność chromosomową (ang. chromosomal instability, 
CIN), niestabilność mikrosatelitarną (ang. microsatelitar instabil-
lity, MSI) i fenotyp metylatorowy wysp CpG (ang. CpG island me-
thylator phenotype, CIMP) [7]. Dominującym fenotypem jest CIN 
(65–70% wszystkich sporadycznych RJG), który charakteryzuje 
się utratą heterozygotyczności (ang. loss of heterozygosity, LOH) 
oraz różnego typu aberracjami chromosomowymi m.in.: aneuplo-
idią, sub-chromosomalnymi genomowymi amplifikacjami [7, 8].

Jedną z przyczyn utraty integralności genomu są pojawiające się 
na skutek działania szeregu czynników środowiskowych uszko-
dzenia DNA.

Dwuniciowe pęknięcia DNA (ang. DNA double-strand breaks, 
DSBs) są najbardziej genotoksyczną formą uszkodzeń DNA, któ-
re przyczyniają się do utraty informacji genetycznej poprzez frag-
mentację, utratę i/lub reorganizację chromosomów [9]. W przy-
padku, gdy komórka akumuluje krytyczną ilość uszkodzeń DNA, 
a szlaki naprawy nie są w stanie przywrócić integralności genomu, 
mechanizmy kontrolne zapewniają indukcję apoptozy, zapobiega-
jąc dalszemu przekazywaniu błędów genetycznych. W sporadycz-
nych sytuacjach, mechanizm aktywujący zaprogramowaną śmier-
cią komórki zawodzi, w wyniku czego wywołany zostaje proces 
onkogenezy [10, 11]. Zdolność do przeżycia komórki podczas jej 
narażenia na czynniki wywołujące DSBs jest utrzymywana przez 
dwa główne mechanizmy: (1) naprawę DNA przez rekombinację 
homologiczną (ang. homologus recombination, HR) i (2) naprawę 
przez łączenie niehomologicznych końców DNA (ang. non-homo-
logous end-joining, NHEJ) [12]. HR wymaga obecności homolo-
gicznego, nieuszkodzonego fragmentu DNA, aby w miejscu naj-
większej homologii mogło dojść do powtórnej syntezy utraconej 
sekwencji, a zatem jego aktywność ogranicza się tylko do fazy S 
cyklu komórkowego, dzięki czemu uzyskany wynik naprawy jest 
bezbłędny. NHEJ jest bardziej elastyczny, ponieważ pozwala na 
naprawę DNA przez bezpośrednie łączenie końca, a zatem do-
minuje nad HR w komórkach dorosłych ssaków. Niemniej jednak 
zapewnia naprawę o niskiej wiarygodności. W początkowym eta-
pie NHEJ heterodimer, składający się z dwóch białek Ku70 i Ku80, 
stabilizuje wolne końce DSBs i pozwala na aktywację kolejnych 
składników szlaku naprawy NHEJ. Tutaj aktywowana jest zależna 
od DNA kinaza białkowa (DNA-PKcs), która w sposób zależny od 
fosforylacji stymuluje białko Artemis. Jego rolą jest przygotowanie 
końców DNA do kolejnego etapu naprawy, tj. ligacji. W końcowej 
reakcji kompleks Ligase IV-XRCC4 przywraca ciągłość DNA po-
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tab. i.  Charakterystyka pacjentów pod względem: liczby, wieku, rozkładu płci, stanu klinicznego wg skali TNM oraz stadium raka wg klasyfikacji AJCC. Tabela nie uwzględnia 
stadium IV stopnia.

Pacjenci Wiek Płeć klaSyfikacja tnM* klaSyfikacja ajcc

Liczba Średnia 
wieku

♀ ♂ T N M I° (T1–2N0) II° (T3–4N0) III° (T1-4N1-2)

1 2 3 4 0 1 2 1 2

100 65 ± 11.2 49 51 3 19 75 3 52 29 79 98 2 18 33 49

* T (1–4) rozmiar guza, N (0–2) stopień rozprzestrzeniania się do regionalnych węzłów chłonnych, M (0–1) obecność przerzutów

tab. ii.  Rozkład częstości genotypów i alleli dla polimorfizmu C1310G w genie XRCC6 a ryzyko występowania raka jelita grubego.

GenotyP/ allel Pacjenci GruPa kontrolna or (95% ci) P

N = 100 N = 100

Liczba Częstość Liczba Częstość

C/C 1 0,01 8 0,08 ref  

C/G 90 0,9 85 0,85 0,1181 (0,0145–0,964) P = 0,02

G/G 9 0,09 7 0,07 0,0972 (0,0097–0,9713) P = 0,03

allel C 92 0,46 101 0,51 ref  

allel G 108 0,54 99 0,49 0,835 (0,5638–1,2365) P = 0,37

Związek między polimorfizmem (rs2267437) genu XRCC6 
a rakiem jelita grubego.

Jak podsumowano w Tab. II., znaleziono silną zależność mię-
dzy niektórymi genotypami a RJG. Zgodnie z obliczonym ilora-
zem szans, wariant heterozygotyczny C / G (OR = 0,1181 95% 
CI = 0,0145–0.964) i wariant homozygotyczny G / G (OR = 0,0972 95% 
CI = 0,0097–0,9713) zmniejsza ryzyko wystąpienia RJG. Co za-
skakujące, badanie przesiewowe rs2267437 nie wykazało istotnych 
różnic w częstości alleli między RJG a grupą kontrolną.

Związek między polimorfizmem (rs1805388) genu LIG4 
a rakiem jelita grubego
Tab. III. przedstawia wyniki genotypowania rs1805388. Dowiedli-
śmy, że częstotliwość występowania  alleli C i T wynosiła odpo-
wiednio: 46% i 54% w grupie pacjentów oraz 56% i 44% w grupie 
kontrolnej, podczas gdy rozkład genotypów był równy: 11% dla 
CC, 70% dla C / T i 19% dla TT dla pacjentów z RJG i 29% dla CC, 
53% dla C/T i 18% dla TT dla kontroli. 

Zmniejszone ryzyko rozwoju RJG przy występowaniu polimorfizmu 
LIG4 (rs1805388) zostało udowodnione w wariancie heterozygo-
tycznym C/T (OR = 0,2717 95% CI = 0,1247–0,5918) i wariancie 
homozygotycznym T/T (OR = 0,3593 95% CI = 0,1394–0,9266).

W końcowym etapie próbowaliśmy oszacować ryzyko progresji 
nowotworu dla poszczególnych genotypów/alleli. W tym celu wy-
korzystaliśmy system oceny stopnia zaawansowania nowotworu – 
TNM, aby wyodrębnić grupę pacjentów w nieinwazyjnym pierw-
szym stadium (I), zaawansowanym drugim (II) i trzecim stadium 
(III) (Tab. IV.). 

W celu przeanalizowania danych, przyjęliśmy strategię, w której 
pacjenci w I stadium RJG stanowili grupę kontrolną, aby móc po-
równać je statystycznie z pacjentami w II i III stadium. Dla poli-
morfizmu (rs1805388) genu LIG4 osobne porównanie stadium I 
do II i III nie wykazało istotności statystycznej (Tab. IV.). Liczba 
referencyjnych genotypów w grupie z polimorfizmem (rs2267437) 
genu XRCC6 była niewystarczająca do porównania danych.

Genotypowanie

Genomowy DNA wyizolowano z próbek krwi przy użyciu ogól-
nodostępnego zestawu QIAamp DNA Blood Mini Kit do izolacji 
wysokocząsteczkowego DNA (Qiagen, Chatsworth, CA, USA). 
Genotypowanie przeprowadzono przy użyciu sond TaqMan na 
podstawie analizy produktów PCR, amplifikowanych podczas re-
akcji real-time PCR. Zgodnie z instrukcją producenta, zmiesza-
no 100 ng genomowego DNA, TaqMan® Genotyping Master Mix 
(Applied Biosystems ™) i sondy TaqMan (nr katalogowy 4351379) 
i poddano je reakcji PCR przeprowadzonej w urządzeniu Agilent 
Stratagene (model Mx3005P) w następujących warunkach: wstęp-
na denaturacja w 95oC przez 10 min, 55 cykli składających się 
z 92oC przez 15 s i 60oC przez 1 min.

Analiza statystyczna
Dla każdego polimorfizmu oceniono rozkład genotypów w kon-
tekście zgodności z modelem Hardy’ego-Weinberga na pod-
stawie testu Chi-kwadrat. W celu porównania częstości geno-
typów/alleli w obu grupach obliczono iloraz szans (OR) z 95% 
przedziałem ufności.

Badania przeprowadzone zostały za zgodą Komisji Bioetycznej 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (nr RNN/113/18/KE).

Wyniki

Rozkład częstości występowania genotypów i alleli ocenianych 
polimorfizmów zostały wymienione w Tab. II. i III.

Analiza Hardy-Weinberga na podstawie testu Chi-kwadrat wykaza-
ła, że zarówno w grupie badanej (X2 = 65,87; P <0,05), jak i grupie 
kontrolnej (X2 = 49,02; P <0,05) rozkład częstości genotypów dla 
polimorfizmu C1310G genu XRCC6 nie był zgodny z równowagą 
HW. Z kolei  rozkład częstości genotypu polimorfizmu T9I genu 
LIG4 wykazał brak odchylenia od równowagi HW w grupie kon-
trolnej (X2 = 0,53, P = 0,47), natomiast w grupie pacjentów z RJG 
równowaga ta nie została wykazana (X2 = 16,73; P = 0,000043).
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pem G/G [24]. W metaanalizie Jia i wsp., polimorfizm rs2267437 
był związany z istotnym wzrostem ryzyka raka piersi dla homozygot 
G/G (OR = 1,79 95% CI = 1,26–2,56) i raka nerki dla heterozygot 
C/G (OR = 1,36 95% CI = 1,10–1,68). Dodatkowo udowodniono, 
że może on wpływać na wzrost ryzyka nowotworzenia w populacji 
azjatyckiej, szczególnie w przypadku wariantu homozygotyczne-
go G/G (OR = 1,38 95% CI = 1,10–1,73) [25]. Azjatyckie badanie 
populacyjne przeprowadzone przez Haito i in. wykazało, że wa-
riant homozygotyczny G/G jest istotnie związany ze zwiększonym 
ryzykiem raka sutka (OR = 1,79 95% CI = 1,25–2,56). Hong i in. 
ujawnili, że polimorfizm rs2267437 genu XRCC6 był czynnikiem 
ryzyka raka wśród Azjatów, ale nie wśród Europejczyków [26]. 
Singh i in. wskazali, że pacjenci z niedrobnokomórkowym ra-
kiem płuca (ang. small cell lung cancer, SCLC) z polimorfizmem 
XRCC6 61C> G źle rokują. Ponadto u pacjentów posiadających 
ten polimorfizm i niepalących udowodniono zmniejszone ryzyko 
zachorowania na raka płuc [27]. Większość publikacji potwierdza 
związek między polimorfizmem rs2267437 genu XRCC6 a zwięk-
szonym ryzykiem rozwoju raka. Jednakże wyniki, które otrzy-
maliśmy, udowodniły zmniejszone ryzyko zachorowania na RJG 
u pacjentów z tym polimorfizmem.

Do chwili obecnej nie opublikowano żadnych badań dotyczących 
polimorfizmu genu LIG4 T9I (rs1805388) i jego wpływu na ryzyko 
wystąpienia raka okrężnicy i odbytnicy. Nasze badania wykazały, 
że heterozygotyczny wariant 9C/T jest dominujący w przypadkach 
RJG, podczas gdy częstość alleli pozostaje porównywalna w grupie 
badanej i u kontroli. Analizy dowiodły, że warianty polimorficzne 
T9I mogą wpływać na ryzyko zachorowania na raka piersi, płuc 
i jajnika, jednakże dane literaturowe przedstawiają sprzeczne wy-
niki [28,  29]. Zhao i in. [30] przedstawili badania, które ujawniły 
istotne powiązanie heterozygotycznego wariantu C/T (OR = 1,62 
95% CI = 1,20–2,18) i homozygotycznego wariantu T/T (OR = 3,27 
95% CI = 1,87–3,27) z podwyższonym ryzykiem glejaka w popula-
cji chińskiej. Tę samą tendencję zaobserwowano w dwóch innych 
badaniach, gdyż pojawienie się polimorfizmu T9I (rs1805388) 
przyczyniło się do zwiększonej częstości występowania glejaka, 

dySkuSja

Podwójne pęknięcia nici DNA (ang. double-strand breaks, DSBs) 
występują rzadko, jednakże ich pojawienie się niesie ze sobą wy-
sokie ryzyko transformacji nowotworowej. Jedno DSB wystarczy, 
aby zmienić strukturę całego chromosomu i tym samym induko-
wać śmierć komórki na drodze apoptozy [10, 9]. W naszych wcze-
śniejszych badaniach [20] analizowaliśmy wpływ polimorfizmu 
Thr241Met genu XRCC3, biorącego udział w naprawie DSBs na 
drodze rekombinacji homologicznej (HR) na ryzyko i progresję 
CRC. W kolejnych dwóch badaniach kliniczno-kontrolnych nie 
wykazano wpływu na częstość występowania CRC dla polimorfi-
zmu 135G/C w obrębie dalszego promotora genu RAD51. Z kolei 
stwierdzono podwyższone ryzyko dla wariantu heterozygotycz-
nego G/A w pozycji -4601 dla tego genu [21, 22]. Kolejna możli-
wa ścieżka naprawy DSBs – poprzez łączenie niehomologicznych 
końców DNA (NHEJ) – została oceniona w przypadku pacjentów 
z nowotworem głowy i szyi. Walczak i in. zaobserwowali znaczą-
cy wzrost wydajności naprawy DNA w komórkach nowotworo-
wych w porównaniu do limfocytów. W linii komórek raka krta-
ni HTB-43 zaobserwowano 1,7-krotnie zwiększoną aktywność 
naprawy NHEJ, a w linii komórek rakowych SCC-25 raka języka 
1.49-krotnie wyższą częstość tej naprawy [23]. Ponieważ zbadali-
śmy najczęstsze SNP genów HR w kontekście CRC, aktualnie za-
mierzamy skupić się nad SNP genów odpowiadających za proces 
naprawy NHEJ, aby uzyskać szerszy obraz ich roli w modulowa-
niu podatności na CRC.

Polimorfizm (rs2267437) genu XRCC6 badano pod kątem różnych 
nowotworów złośliwych. Nasze analizy ujawniły związek między 
polimorfizmem genu XRCC6 a zmniejszeniem prawdopodobień-
stwa wystąpienia raka jelita grubego w populacji polskiej. Bada-
nie kliniczno-kontrolne przeprowadzone na szwedzkiej populacji 
wykazało, że wariant (rs2267437) genu XRCC6 nie jest związany 
z ryzykiem wystąpienia raka okrężnicy i odbytnicy. Hernández 
i in. stwierdzili korelację pomiędzy polimorfizmem rs2267437 genu 
XRCC6 a wyższym ryzykiem raka prostaty u pacjentów z genoty-

tab. iii.  Rozkład częstości genotypów i alleli dla polimorfizmu T9I w genie LIG4 a ryzyko występowania raka jelita grubego.

GenotyP/ allel Pacjenci GruPa kontrolna or (95% ci) P

N = 100 N = 100

Liczba Częstość Liczba Częstość

C/C 11 0,11 29 0,29 ref  

C/T 70 0,70 53 0,53 0,2717 (0.1247–0,5918) P < 0.01

T/T 19 0,19 18 0,18 0,3593 (0.1394–0.9266) P = 0.03

allel C 92 0,46 111 0,56 ref  

allel T 108 0,54 89 0,44 0,683 (0.4607–1.0127) P = 0.06

tab. iV.  Wpływ polimorfizmu genu LIG4 na rozwój raka jelita grubego. Porównanie przypadków w nieinwazyjnym stadium I ze stadium II i III.

GenotyP/
allel

i° (t1-2n0) ii° (t3-4n0) iii° (t1-4n1-2) ii° VS i° iii° VS i°

liczba częstość liczba częstość liczba częstość OR (95% CI) P OR(95% CI) p

C/C 2 0,11 3 0,09 6 0,12 ref - ref -

C/T 10 0,56 24 0,73 36 0,73 1,6 (0,23 – 11,08) 0,49 1,2 (0,21 – 6,88) 0,58

T/T 6 0,33 6 0,18 7 0,14 0,67 (0,08 – 5,54) 0,56 0,39 (0,06 – 2,7) 0,31

allel C 14 0,39 30 0,45 48 0,49 ref - ref -

allel T 22 0,61 36 0,54 50 0,51 0,76 (0,33 – 1,75) 0,52 0,66 (0,3 – 1,44) 0,3
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i genu LIG4 ze zmniejszonym prawdopodobieństwem wystąpienia 
raka jelita grubego w polskiej populacji. Chociaż wyniki są obiecu-
jące, zaprezentowane badania mają pewne ograniczenia. Niestety 
w grupie kontrolnej w genie XRCC6 nie występowała równowaga 
Hardy’ego-Weinberga. Niniejszy projekt nie obejmował badań ma-
jących na celu poznanie dokładnego biologicznego mechanizmu, 
w jaki sposób polimorfizmy XRCC6 rs2267437 i LIG4 rs1805388 
wpływają na rozwój raka okrężnicy i odbytnicy. 

Kolejne badania mogą dostarczyć więcej informacji na temat tego 
procesu. Test kometowy i testy in vitro do pomiaru skuteczności 
naprawy DNA mogą stać się przydatnymi metodami do lepsze-
go poznania wspomnianego mechanizmu. Analizując wyniki na-
szego projektu należy zwrócić uwagę na to, że pozyskanie próbek 
z jednego miejsca mogło znacząco zakłócić rozkład częstości ba-
danych polimorfizmów. 

Dodatkowo, polimorfizmy nieuwzględnione w niniejszych ana-
lizach mogły potencjalnie wpłynąć na wyniki. Dlatego rezultaty 
zaprezentowanego projektu powinny zostać potwierdzone przez 
inne niezależne badania z udziałem większej grupy respondentów.

niedrobnokomórkowego raka płuc (ang. non-small cell lung can-
cer, NSCLC) [31] i raka płuc [32].

Nie można jednoznacznie określić roli T9I (rs1805388) w kontek-
ście ryzyka zachorowania na RJG, ponieważ istnieją doniesienia 
literaturowe prezentujące wyniki odwrotne do otrzymanych. Wy-
żej przytoczone badania dotyczące LIG4 T9I (rs1805388) sugerują, 
że analizowany wariant tego polimorfizmu może być swoisty dla 
populacji. Na przykład badanie przesiewowe populacji kaukaskiej 
pod kątem polimorfizmu LIG4 (rs1805388) sugeruje zwiększone 
ryzyko nowotworzenia [28], podczas gdy inne badanie dostarczyło 
dowodów zmniejszonego ryzyka w rozwoju szpiczaka mnogiego 
wśród Europejczyków [33]. Shisc i in. [34] w pracy przeglądowej 
wskazali różne możliwości aktywności NHEJ, które mogą skutkować 
zwiększeniem lub zmniejszeniem ryzyka zachorowania na raka. 

WnioSki

Przeprowadzone przez nas badanie, oparte na analizie 100 pacjen-
tów i 100 kontroli, wykazało związek polimorfizmu genu XRCC6 

PIŚMIENNICTWO
1. Ferley J., Steliarova-Foucher E., Lortet-Tieulent J. et al.: Cancer incidence and 

mortality patterns in Europe: Estimates for 40 countries in 2012. Eur J Cancer., 
2013; 49: 1374–1403.

2. Torre L.A., Bray F., Siegel R.L. et al.: Global Cancer Statistics. Ca Cancer J 
Clin., 2015; 65: 87–108.

3. Ferlay J., Soerjomataram I. et al.: Cancer incidence and mortality worldwide: 
Sources, methods and major patterns in GLOBOCAN 2012. Int J Cancer., 
2015; 136: E359–386.

4. Arnold M., Sierra M.S., Laversanne M. et al.: Global patterns and trends in 
colorectal cancer incidence and mortality. Gut., 2017; 66: 683–691.

5. Slattery J.L.: Diet, lifestyle, and colon cancer. Semin Gastrointest Dis., 2000; 
11: 1142–1146.

6. Gonzalez C.A. et al.: Diet and cancer prevention: Contributions from the 
European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) study. 
Eur J Cancer., 2010; 46: 2555–2562.

7. Pino M.S., Chung D.C.: The chromosomal instability pathway in colon cancer. 
Gastroenterology, 2010; 138: 2059–2072.

8. Lengauer C., Kinzler K.W. et al.: Genetic instabilities in human cancers. Nature, 
1998; 396: 643–649.

9. Rich T., Allen R.L., Wyllie A.H.: Defying death after DNA damage. Nature, 
2000; 407: 777–783.

10. Khanna K.K., Jackson S.P.: DNA double-strand breaks: signaling, repair and 
the cancer connection. Nat Genet., 2001; 27: 247–254.

11. Haber J.E.: Partners and pathways repairing a double-strand break. Trends 
Genet. 2000; 16: 259–264.

12. Lieber M.R., Ma Y. et al.: The mechanism of vertebrate nonhomologous DNA 
end joining and its role in V(D)J recombination. DNA Repair (Amst)., 2004; 
3: 817–826.

13. Burma S. et al.: Role of non-homologous end joining (NHEJ) in maintaining 
genomic integrity. DNA Repair (Amst), 2006; 5: 1042–1048.

14. Mahaney B.L. et al.: Repair of ionizing radiation induced DNA double-strand 
breaks by non-homologous end-joining. Biochem J., 2009; 417: 639–650.

15. Jia J., Ren J., Yan D. et al.: Association Between the XRCC6 Polymorphisms 
and Cancer Risks. Medicine (Baltimore), 2015; 94: e283.

16. Yin M., Liao Z., Liu Z. et al.: Genetic variants of the nonhomologous end joining 
gene LIG4 and severe radiation pneumonitis in non-small cell lung cancer 
patients treated with definitive radiotherapy. Cancer., 2012; 118: 528–535.

17. Fu Y.P., Yu J.C., Cheng T.C. et al.: Breast Cancer Risk Associated with Genotypic 
Polymorphism of the Nonhomologous End-Joining Genes: A Multigenic Study 
on Cancer Susceptibility. Cancer Res., 2003; 63: 2440–2446.

18. Yang M.D., Wang H.C. et al.: Genetic polymorphisms of DNA double strand 
break gene Ku70 and gastric cancer in Taiwan. BMC Cancer, 2011; 11: 174.

19. Tseng R.C., Hsieh F.J., Shih C.M. et al.: Lung Cancer Susceptibility and Prognosis 
Associated With Polymorphisms in the Nonhomologous End-joining Pathway 
Genes. Cancer., 2009; 115: 2939–2948.

20. Mucha B., Przybyłowska-Sygut K., Dziki A., Dziki L., Sygut A., Majsterek I.: 
Association of Thr241Met polymorphism of XRCC3 gene with risk of colorectal 
cancer in the Polish population. Polish Journal of Pathology, 2013; 64(3): 185–
189. DOI: 10.5114/pjp.2013.38137.

21. Mucha B., Przybyłowska-Sygut K., Dziki Ł., Dziki A., Sygut A., Majsterek I.: 
Lack of Association Between the 135G/C Rad51 Gene Polymorphism and the 
Risk of Colorectal Cancer Among Polish Population. Polish Journal Of Surgery, 
2012; 84(7). DOI: 10.2478/v10035-012-0060-x.

22. Mucha B., Kabzinski J., Dziki A., et al.: Polymorphism within the distal RAD51 
gene promoter is associated with colorectal cancer in a Polish population. Int 
J Clin Exp Pathol., 2015; 8(9): 11601–11607.

23. Walczak A., Rusin P., Dziki L., Zielinska-Blizniewska H., Olszewski J., Majsterek 
I.: Evaluation of DNA double strand breaks repair efficiency in head and neck 
cancer. DNA Cell Biol., 2012; 31(3): 298–305.

24. Henríquez-Hernández V.: Association between single-nucleotide polymorphisms 
in DNA double-strand break repair genes and prostate cancer aggressiveness 
in the Spanish population. Prostate Cancer Prostatic Dis., 2016; 19(1): 28–34.

25. Jing J.: PhD. Association Between the XRCC6 Polymorphisms and Cancer Risks. 
A Systematic Review and Meta-analysis. Medicine, 2015; 1: 283.

26. Jiang H., Lin Y.: Quantitative assessment of the association between XRCC6 
C1310G polymorphism and cancer risk. Tumor Biol., 2013; 34: 779–785.

27. Singh A, Singh N.: Role of polymorphic XRCC6 (Ku70)/XRCC7 (DNA-PKcs) 
genes towards susceptibility and prognosis of lung cancer patients undergoing 
platinum based doublet chemotherapy.Molecular Biology Reports, 2018; 45: 
253–261.

28. Tseng R.C., Hsieh F.J., Shih C.M. et al.: Lung Cancer Susceptibility and Prognosis 
Associated With Polymorphisms in the Nonhomologous End-joining Pathway 
Genes. Cancer., 2009; 115: 2939–2948.

29. Xie S., Shan X-F. et al.: Relevance of LIG4 gene polymorphisms with cancer 
susceptibility: Evidence from a meta-analysis. Sci Rep., 2014; 4: 6630.

30. Zhao P., Zou P. et al.: Genetic polymorphisms of DNA double-strand break 
repair pathway genes and glioma susceptibility. Cancer., 2013; 13: 234.

31. Urbano A.M., Ferreira L.M.R. et al.: DNA Damage, Repair and Misrepair in 
Cancer And in Cancer Therapy. 2011.

32. Assis J. et al.: Ovarian cancer and DNA repair: DNA ligase IV as a potential 
key. World J Clin Oncol., 2013; 4: 14–24.



WWW.PPCH.PL20

artykuł oryginalny / original article

DOI:

Finansowanie:

Prawa autorskie:

Konflikt interesów:

Autor do korespondencji:

Cytowanie pracy:

Liczba słów: 3080                Liczba stron: 6                 Tabele: 4                 Ryciny: –                 Piśmiennictwo: 34

10.5604/01.3001.0013.1030  Table of content: https://ppch.pl/issue/11974

Badania były finansowane z grantu NCN 2016/23/B/NZ5/02630.

Copyright © 2019 Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny. Published by Index Copernicus Sp. z o. o. All rights reserved.

Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.

Professor Ireneusz Majsterek; Department of Clinical Chemistry and Biochemistry, Medical University of Lodz, 
90-647 Lodz, Plac Hallera 1, Poland; Phone number: +48 42 639 33 06; E-mail: ireneusz.majsterek@umed.lodz.pl

Wilk D., Balinska K., Mucha B., Filipek B., Skubel P., Zelga P., Mik M., Dziki L., Dziki A., Kabzinski J., Majsterek I.: Association of 
XRCC6 C1310G and LIG4 T9I polymorphisms of NHEJ DNA repair pathway with the risk of colorectal cancer in the Polish 
population; Pol Przegl Chir 2019: 91 (3): 15–20

33. Roddam P.L., Rollinson S., O’Driscoll M., Jeggo P.A., Jack A., Morgan G.J.: 
Genetic variants of NHEJ DNA ligase IV can affect the risk of developing multiple 
myeloma, a tumour characterised by aberrant class switch recombination. J. 

Med. Genet., 2002; 39: 900–905. DOI: 10.1136/jmg.39.12.900.

34. Sishc B.J., Davis A.J.: The Role of the Core Non-Homologous End Joining 
Factors in Carcinogenesis and Cancer. Cancers., 2017; 6: 9(7).


