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STRESZCZENIE:    Cel badania: Oceniono związek pomiędzy występowaniem wariantów dwóch polimorfizmów pojedynczego nukleotydu 
-2518 A/G MCP-1 oraz 190 G/A CCR2 z rakiem jelita grubego (RJG). 

  Materiał i metody: Do badania włączono pacjentów z różnym stopniem zaawansowania RJG oraz osoby zdrowe. Genotypy 
oznaczono metodą reakcji łańcuchowej polimerazy – polimorfizmu długości fragmentów restrykcyjnych (RFLP-PCR). 

  Wyniki: Zaobserwowano związek pomiędzy rakiem jelita grubego i genotypem GG polimorfizmu -2518 G/A MCP-1. Nie wyka-
zano natomiast istotnej statystycznie korelacji pomiędzy RJG a polimorfizmem 190 A/G CCR2. 

  Wnioski: Wyniki tego badania potwierdzają hipotezę, że polimorfizm w promotorze genu MCP-1 może przyczyniać się do roz-
woju raka jelita grubego. 

SŁOWA KLUCZOWE:   rak jelita grubego, MCP-1, CCR-2, polimorfizmy pojedynczych nukleotydów

ABSTRACT:   The aim of the study: We evaluated the connection between the presence of the -2518 A/G MCP-1 as well as 190 G/A CCR2 poly-
morphic variants and colorectal cancer (CRC) occurrence. 

  Material and methods: Study group consisted of subjects with different stages of CRC as well as healthy controls. Genotypes 
were determined by polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) method. 

   Results: W observed an association between the colorectal cancer and the GG genotype of the -2518 A/G MCP-1 single nucleotide 
polymorphism. No statistically significant correlation was found between CRC and the 190 G/A CCR2 polymorphism. 

  Conclusion: The results of this study support the hypothesis that polymorphism in the MCP-1 gene may contribute to the etiolo-
gy of colorectal cancer.
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WPROWADZENIE

Procesy zapalne odgrywają istotną rolę w rozwoju raka jelita grube-
go (RJG). Wśród wielu czynników zapalenia, które mogą wpływać na 
właściwe funkcjonowanie komórki, wciąż niedoceniana jest funkcja 
receptorów mogących aktywować przekazywanie sygnału ze środo-
wiska zewnętrznego do jądra komórki. Chemokiny odgrywają za-
równo kluczową rolę we wrodzonej oraz nabytej odporności, jak też 
związane są z wieloma procesami fizjologicznymi oraz patologiczny-
mi, takimi jak: proliferacja komórek, apoptoza, przerzutowanie, czy 
reakcja obronna organizmu gospodarza [1]. Białko chemotaktyczne 
dla monocytów 1 (MCP-1) jest dobrze poznanym czynnikiem pro-
zapalnym. CCR2 (receptor chemokin z motywem C-C typu 2) jest 
receptorem dla białka chemotaktycznego dla monocytów 1, jak rów-
nież dla chemokin CCL-7 oraz CCL-13. Przekaźnictwo sygnału przez 
CCR2 zachodzi przez zwiększenie wewnątrzkomórkowego poziomu 
wapnia. MCP-1 jest chemokiną, która pełni naczelną funkcję w nad-
zorze immunologicznym w mikrośrodowisku nowotworowym. MCP-
1 kontroluje także rekrutację leukocytów do tkanek w trakcie zapa-
lenia oraz wykazuje szereg działań promujących nowotworzenie. Co 
istotne – MCP-1 wspiera polaryzację w kierunku makrofagów M2, 

które mają działanie immunosupresyjne oraz wydzielają czynniki an-
giogenne, takie jak czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego [2]. 
Dotychczas MCP-1 oraz CCR2 były łączone głównie z przewlekłymi 
chorobami zapalnymi [3], ale także z odpornością przeciwnowotwo-
rową [4] oraz wieloma rodzajami raka, np. rakiem płuca [5], prosta-
ty, endometrium [6, 7], jak również piersi [8]. Mogą się one również 
wiązać z naciekaniem makrofagów do guza [9].

Dowiedziono związek MCP-1 z występowaniem oraz rozwojem raka, 
stąd istotna jest ocena, czy zmiany w strukturze genów MCP-1 oraz 
CCR2 mogą zaburzyć ich funkcjonowanie. Dlatego naszym celem 
była ocena roli polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (SNP) genów 
– 2518 A/G MCP-1 oraz 190 G/A CCR2 w kontekście występowania 
oraz rozwoju raka jelita grubego.

MATERIAŁ I METODY

Do badania, które miało ocenić związek między występowaniem 
RJG a polimorfizmem -2518 G/A MCP-1 włączono 149 pacjentów 
oraz 142 zdrowych dawców krwi, podczas gdy do badania poli-
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jelita grubego. Przeprowadzona analiza statystyczna związku -2518 
A/G MCP-1 z rakiem jelita grubego wykazała zwiększoną częstość 
występowania genotypu GG u pacjentów z RJG (OR 4,09; 95% CI 
1,13–14,86; p = 0,221; tabela 2). Grupa pacjentów chorujących na 
raka została podzielona na podgrupy zależnie od stadium zaawan-
sowania klinicznego wg klasyfikacji TNM Americant Join Commit-
tee of Cancer. Przeprowadzona analiza wykazała brak korelacji po-
między progresją raka a badanymi genotypami SNP MCP-1 (tab. 3). 

Kolejnym badanym polimorfizmem pojedynczego nukleotydu był 
polimorfizm 190 G/A CCR2. Analiza całościowa wykazała brak ko-
relacji pomiędzy występowaniem badanych wariantów polimorfi-
zmu 190 G/A CCR2 a rakiem jelita grubego (tab. 4). Pacjenci zostali 
również podzieleni według stadium zaawansowania klinicznego 
raka, jednak analiza nie wykazała żadnych istotnych statystycznie 
różnic pomiędzy badanymi grupami (tab. 5). Niektóre wyliczenia 
nie były możliwe do przeprowadzenia z uwagi na brak w badanej 
grupie osób z danym stadium zaawansowania raka.

OMÓWIENIE

Udowodniono, że ekspresja MCP-1 oraz naciek makrofagowy wią-
żą się z niepomyślną diagnozą oraz występowaniem przerzutów 

morfizmu 190 A/G CCR2 włączono 214 pacjentów oraz 144 osób, 
które tworzyły grupę kontrolną (mediana wieku: 64 lata). Diagno-
zę raka postawiono po kolonoskopii oraz badaniu histopatologicz-
nym pobranych wycinków. Do oceny stopnia złośliwości RJG użyto 
klasyfikacji stopnia zaawansowania klinicznego według American 
Joint Committee on Cancer. Wszystkie osoby włączone do badań 
były rasy białej, nie były spokrewnione i mieszkały w Polsce, w po-
wiecie łódzkim. Badanie uzyskało zgodę lokalnej komisji etycznej, 
a wszyscy pacjenci oraz zdrowi dawcy krwi wyrazili świadomą pi-
semną zgodę na uczestnictwo w badaniu przed jego rozpoczęciem.

DNA wyizolowano z krwi obwodowej, używając zestawu QIAamp 
DNA Blood Midi Kit (Qiagen, Chatsworth, CA, USA). Genotypo-
wanie wykonano metodą polimorfizmu długości fragmentów re-
strykcyjnych oraz reakcji łańcuchowej polimerazy (RFLP-PCR). 
Fragmenty DNA amplifikowano za pomocą DreamTaq PCR Master 
Mix (Thermo Scientific, Waltham, MA, USA), zgodnie z instrukcją 
producenta, używając 250 nM każdego primera (Sigma-Aldrich, St. 
Louis, MO, USA). Sekwencje primerów przedstawiono w tabeli 1. 
Zamplifikowany DNA strawiono 5U odpowiedniego enzymu restryk-
cyjnego (New England Biolabs, Ipswich, MA, USA) (tab. 1). Frag-
menty restrykcyjne rozdzielono na 3% żelu agarozowym w buforze 
TAE. Żel barwiono bromkiem etydyny i zwizualizowano w świetle 
UV. Ponad 10% próbek powtórzono, a wyniki były zgodne w 100%.

Analiza statystyczna składała się z testów zgodności z  prawem Har-
dy’ego-Weinberga (HWE), które przeprowadzono, używając testu 
chi kwadrat. Wyniki podano łącznie z odpowiednimi wartościami P; 
konfiguracje odrzucono przy poziomie istotności α = 0,05. Następ-
nie, aby porównać rozkład zmiennych demograficznych oraz wybra-
nych czynników ryzyka pomiędzy pacjentami oraz osobami z grupy 
kontrolnej, użyto testu zgodności chi kwadrat. Ilorazy szans (ORs) 
oraz 95-procentowe przedziały ufności (CIs) wyliczono jako miary 
klinicznego wpływu zmiennych. Gdy oczekiwane częstości w tabe-
lach kontyngencji 2x2 były mniejsze niż 5, wykonywano dokładny test 
prawdopodobieństwa Fishera. Wartość p<0,05 uznano za istotną sta-
tystycznie. Analizy statystyczne zostały przeprowadzone z użyciem 
oprogramowania Statistica (Statsoft, Tulsa, USA).

WYNIKI

Analizowany rozkład częstości genotypów był zgodny z oczeki-
wanym według prawa Hardy’ego-Weinberga. Częstości genoty-
pów były zgodne z HWE zarówno w grupie kontrolnej –2518 A/G 
MCP-1 (χ2 = 3,122; p = 0,077), jak i w grupie pacjentów (χ2 = 3,232; 
p = 0,072). Nie stwierdzono istotnych odstępstw od HWE, również 
w rozkładzie genotypów 190 G/A CCR2 ani w grupie kontrolnej (χ2 

= 0,136; p = 0,712), ani w grupie pacjentów (χ2 = 1,413; p = 0,235).

W naszym badaniu wykonaliśmy analizę występowania wariantów 
polimorfizmu –2518 A/G MCP-1 oraz 190 G/A CCR2 u pacjentów 
z RJG oraz skorelowaliśmy je z różnymi stopniami złośliwości raka 

Tab. I. Primery PCR oraz enzymy restrykcyjne użyte w badaniach.

GEN ORAZ SNP DŁUGOŚĆ AMPLIKONU [BP] SEKWENCJE PRIMERÓW TEMPERATURA HYBRYDYZACJI [°C] ENZYM RESTRYKCYJNY

MCP-1 -2518 A/G 930 5’-CCG AGA TGT TCC CAG CAC AG-3’
5’-CTG CTT TGC TTG TGC CTC TT-3’ 55 PvuII

CCR-2 190G/A 380 5’-GGA TTG AAC AAG GAC GCA TTT CCC C-3’
5’-TTG CAC ATT GCA TTC CCA AAG ACC C-3’ 62 BtsCI

Tab. II.  Ilorazy szans (OR) oraz 95% przedziały ufności (95% CI) dla genotypów 
-2518 A/G MCP-1 badanych u pacjentów z rakiem jelita grubego oraz u osób 
zdrowych (grupa kontrolna).

MCP-1 
GENOTYP/ 
ALLEL

GRUPA 
KONTROLNA 
[LICZBA OSÓB]

RAK JELITA 
GRUBEGO
[LICZBA OSÓB]

OR CI (95%) P

AA 84 89 ref

AG 55 47 0,81 0,49-1,32 0,3896

GG 3 13 4,09 1,13-14,86 0,0221

A 223 225 ref

G 61 73 1,19 0,81-1,75 0,3864
ref – wartość referencyjna  
p < 0,05 uznano za istotne statystycznie

Tab. IV.  Ilorazy szans (OR) oraz 95% przedziały ufności (95% CI) dla badanych 
genotypów 190 G/A CCR2 u pacjentów z rakiem jelita grubego (CRC) oraz osób 
zdrowych (grupa kontrolna).

CCR2
GENOTYP/ 
ALLEL

GRUPA 
KONTROLNA
[LICZBA OSÓB]

CRC
[LICZBA 
OSÓB]

OR CI (95%) P

GG 108 157 ref

GA 34 55 1,11 0,68–1,82 0,6713

AA 2 2 0,69 0,09–4,96 0,5409 F

G 250 369 ref

A 38 59 1,05 0,68–1,63 0,8231
ref – wartość referencyjna 
p < 0,05 uznano za istotne statystycznie 
F – dokładny test prawdopodobieństwa Fishera
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oraz przerzutowania u myszy Ccr2−/−. Zmniejszenie ekspresji 
CCR2 na komórkach szpiku zmniejsza, ale nie zapobiega prze-
rzutowaniu. Indukowana przez MCP-1 przepuszczalność naczyń 
i przerzutowanie są zależne od szlaków sygnałowych JAK2-Stat5 
oraz p38 MAPK [13]. Chun i wsp. (2015) wykryli, że MCP-1 pro-
muje nowotworzenie w obrębie jelita grubego poprzez wpływ na 
gromadzenie komórek supresorowych pochodzących ze szpiku 
(myeloid-derived suppressor cells; MDSCs) oraz działanie i two-
rzenie mikrośrodowiska tkankowego przyzwalającego na powsta-
nie nowotworu. Poziomy MCP-1 były podwyższone u pacjentów 
z rakiem jelita grubego powiązanym z zapaleniem jelita grubego, 
gruczolakorakami, oraz gruczolakami. Delecja MCP-1 blokowała 
progresję ze stadium dysplazji do gruczolakoraka oraz zmniejszała 
liczbę jelitowych MDSCs w spontanicznym mysim modelu CRC 
związanego z zapaleniem jelita grubego [14]. Z uwagi na pełnienie 
przez MCP-1 oraz CCR-2 istotnej roli w patogenezie raka jelita 
grubego, oczekiwaliśmy, że polimorfizmy -2518 A/G MCP- 1 oraz 
190 G/A CCR2 również wpływają na ryzyko choroby.

Polimorfizm -2518 A/G MCP-1 wpływa na wiązanie czynnika re-
gulującego gen dla interferonu 1 (IRF-1) i/lub zespołu czynników 
transkrypcyjnych Prep1/Pbx 2 [15]. Udowodniono, że polimor-
fizm pojedynczego nukleotydu -2518 A/G MCP-1 jest powiązany 
ze zwiększoną ekspresją białka MCP-1, przez co może mieć wpływ 
na nowotworzenie [16]. Nasze badanie wykazało, że obecność ho-
mozygoty GG dla SNP -2518 A/G MCP- 1 jest powiązana z rakiem 
jelita grubego. Jak dotąd brak jest innych danych opisujących rolę 

w raku piersi u ludzi [10]. Rekrutacja monocytów prozapalnych, 
posiadających receptory CCR2, jak również następowa rekrutacja 
makrofagów związanych z przerzutami oraz ich interakcja z prze-
rzutującymi komórkami nowotworu, zależą od MCP-1, produko-
wanego zarówno przez nowotwór, jak i przez macierz zewnątrz-
komórkową. Wykazano, że hamowanie przekaźnictwa sygnału 
MCP-1/CCR2 blokuje rekrutację monocytów prozapalnych i prze-
rzutowanie in vivo oraz wydłuża przeżycie myszy chorujących na 
nowotwór [10]. Dodatkowo oś sygnału MCP-1/CCR2 wydaje się 
odgrywać dualną rolę – pośredniczenia we wczesnych mechani-
zmach nadzoru immunologicznego oraz podtrzymywania rozwo-
ju i progresji już istniejących nowotworów [11]. Komórki szpiku 
(podgrupa CD11b/Gr1(mid)) są ważnym elementem podtrzymu-
jącym rozwój przerzutów raka jelita grubego w obrębie wątroby 
[12]. Zhao i wsp. (2013) wykazali, że hamowanie szlaku sygnałowe-
go MCP-1 oraz nieobecność powiązanego z nim receptora CCR2 
zmniejsza rekrutację komórek CD11b/Gr1(mid) oraz zmniejsza 
proliferację guza. Ponadto zwiększona ekspresja chemokiny MCP-
1 w komórkach guza koreluje ze zwiększoną skłonnością do prze-
rzutowania, niepomyślną prognozą oraz rekrutacją monocytów 
CCR2+Ly6Chi. Pochodząca z komórek nowotworowych MCP-
1 aktywuje śródbłonek CCR2+, aby zwiększyć przepuszczalność 
naczyń in vivo. Niedobór CCR2 uniemożliwia wydostawanie się 
komórek raka jelita grubego poza naczynia oraz przerzutowanie. 
Co istotne na komórkach odpornych na promieniowanie oraz 
ekspresja CCR2 na komórkach śródbłonka przywraca zdolność 
do wydostawania się komórek nowotworowych poza naczynia 

Tab. V. Ilorazy szans (OR) oraz 95% przedziały ufności (95% CI) dla badanych genotypów 190 A/G CCR2 u pacjentów w różnych stadiach raka jelita grubego (CRC).

CCR2
GENO-
TYP/ 
ALLEL

STADIUM II VS I III VS I III VS II IV VS I IV VS II IV VS III

I II III IV OR CI 95% P OR CI 
95% P OR CI 

95% P OR CI 
95% P OR CI 95% P OR CI 

95% P

GG 31 57 63 3 ref ref ref ref ref ref

GA 6 19 27 1 1,72 0,62–
4,76 0,2921 2,21 0,83–

5,92 0,1075 1,29 0,65–
2,56 0,4751 1,72 0,15–

19,49
0,5421 
F 1 0,09–

10,2
0,7411 
F 0,78 0,08–

7,82
0,6565 
F

AA 0 1 1 0 n/a n/a 0,9 0,06–
14,8

0,7269 
F n/a n/a n/a

G 68 133 153 7 ref ref ref ref ref ref

A 6 21 29 1 1,79 0,69–
4,64 0,2269 2,09 0,85-

–5,41 0,1131 1,2 0,65–
2,2 0,5541 1,62 0,17–

15,45
0,5266 
F 0,9 0,11–

7,73
0,7027 
F 0,75 0,09–

6,36
0,3002 
F

ref – wartość referencyjna 
p < 0,05 uznano za istotne statystycznie 
F – dokładny test prawdopodobieństwa Fishera

Tab. III. Ilorazy szans (OR) oraz 95% przedziały ufności (95% CI) dla badanych genotypów -2518 A/G MCP-1 u pacjentów w różnych stadiach raka jelita grubego (CRC).

MCP-1
GENOTYP/ 
ALLEL

STADIUM II VS I III VS I III VS II IV VS I IV VS II IV VS III

I II III IV OR CI P OR CI P OR CI P OR OR OR

AA 12 32 40 3 ref ref ref ref ref ref

AG 7 19 21 0 1,02 0,34–3,03 1 0,9 0,31–2,63 0,8415 0,88 0,41–1,92 0,7518 n/a n/a n/a

GG 2 4 7 0 0,75 0,12–4,64 0,5453 F 1,05 0,19–5,74 0,6624 F 1,4 0,38–5,21 0,4344 F n/a n/a n/a

A 31 83 101 6 ref ref ref ref ref ref

G 11 27 35 0 0,92 0,41–2,07 0,8415 0,98 0,44–2,15 1 1,07 0,59–1,9 0,8231 n/a n/a n/a

ref – wartość referencyjna 
p < 0,05 uznano za istotne statystycznie 
F – dokładny test prawdopodobieństwa Fishera
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logicznych chorobach zapalnych [23, 24]. Ponadto badanie na mo-
delu zwierzęcym zasugerowało, że ekspresja MCP-1 indukowana 
przez IFN-γ przyczynia się do progresji miastenii rzekomoporaźnej 
oraz że CCR2 jest związany z progresją lub wywołaniem tej choro-
by [25, 26]. Wariant CCR2-64I (genotyp AA) był istotnie powiąza-
ny z rakiem szyjki macicy w badaniu, w którym porównano osoby 
chore do grupy kontrolnej (p = 0,001) w populacji afrykańskiej, ale 
nie wpływał na podatność na HPV [27]. Wykazano także, że geno-
typ AA jest powiązany z rakiem piersi (p = 0,017; liczba stopni swo-
body równa 2) [28]. Nie było prac badających rolę 190 G/A CCR2 
w raku jelita grubego, jest to więc pierwsza praca w tym obszarze.

WNIOSKI

Chemokiny mają wpływ na rozwój i progresję raka jelita grubego 
z powodu możliwego powiązania choroby z odpowiedzią zapal-
ną oraz z przewlekłymi zapalnymi chorobami jelit. Nasze wyniki 
wskazują na możliwą rolę polimorfizmu -2518 A/G MCP- 1 w raku 
jelita grubego. Nie stwierdziliśmy takiej zależności w przypadku 
SNP 190 G/A CCR2.

Jakiekolwiek zaburzenie funkcjonowania szlaku chemokinowego 
przez polimorfizm pojedynczego nukleotydu, mimo że nieistot-
ne z punktu widzenia przeżycia, może być kluczowe dla nadzo-
ru immunologicznego oraz usuwania pojawiających się komórek 
rakowych. Analiza przeprowadzona względem stadium raka nie 
wykazała żadnych zależności, prawdopodobnie z powodu nie-
wielkiej liczby osób w każdej z podgrup. Zwiększenie liczby ana-
lizowanych próbek może spowodować, że istotność statystyczna 
będzie bardziej widoczna. W celu potwierdzenia powyższych in-
formacji oraz ustalenia możliwych mechanizmów potrzebne są 
dalsze badania przeprowadzane zarówno u pacjentów, jak i na 
modelach zwierzęcych.

tego polimorfizmu w RJG. Badania związku SNP -2518 A/G MCP-
1 z innymi rakami przynoszą przeciwstawne wyniki. Sáenz-López 
i wsp. (2008) nie stwierdzili żadnego powiązania pomiędzy ryzy-
kiem raka prostaty a polimorfizmami pojedynczych nukleotydów 
MCP-1 [17]. Ponadto Tse i wsp. (2007) poinformowali, że wśród 
pacjentów z rakiem nosogardła nosiciele genotypów AA oraz AG 
byli bardziej podatni na powstawanie odległych przerzutów po 
wstępnej radioterapii niż nosiciele genotypu GG (odpowiednio 
dla genotypu AA oraz AG współczynnik ryzyka 2,21; p = 0,017, 
oraz współczynnik ryzyka 2,23; p = 0,005) [18]. U pacjentów z ra-
kiem piersi Ghilardi i wsp. (2005) pod koniec okresu obserwacji 
stwierdzili obecność przynajmniej jednego allelu G u podgrupy pa-
cjentów z przerzutami (M+): dla genotypu AA vs AG + GG iloraz 
szans wynosił 2,83 (95% przedział ufności, 1,06–7,64; p = 0,020) 
dla pacjentów M+ vs pacjenci M-; a dla pacjentów M+ vs kontro-
le iloraz szans wynosił 2,09 (95% przedział ufności, 1,15–7,52; p = 
0,012) [19]. Z drugiej strony w populacji polskiej nie było istotnych 
statystycznie różnic w genotypach -2518 A/G MCP- 1 pomiędzy 
pacjentami z rakiem piersi oraz grupą kontrolną [20]. 

Następnym badanym polimorfizmem był polimorfizm 190 
G/A CCR2. Tranzycja G do A w pozycji 190 prowadzi do zmiany 
aminokwasu Val64Ile umiejscowionego w pierwszej przezbłonowej 
domenie białka receptorowego. Ta zmiana zmniejsza powinowactwo 
wiązania MCP-1, ponieważ połączenie MCP-1 z receptorem CCR2 
zachodzi przez drugą domenę przezbłonową. Wykazano związek 
tego polimorfizmu z opóźnieniem progresji choroby u pacjentów 
zakażonych wirusem HIV-1 [21]. Valdes i wsp. (2002) zaobserwo-
wali, że poziom zaawansowania zwapnienia tętnic wieńcowych 
był istotnie niższy u osób z wariantem CCR2-Ile64 (genotyp AA) 
[22]. Częstość występowania homozygot dla CCR2-Ile64 była tak-
że niższa w sarkoidozie oraz w chorobie Alzheimera niż w grupie 
kontrolnej. Wskazuje to, że genotyp GG SNP 190 G/A CCR2 może 
być powiązany z bardziej nasilonym zapaleniem w autoimmuno-
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