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STRESZCZENIE:    W wyniku działania reaktywnych form tlenu na komórki dochodzi do szerokiego zakresu uszkodzeń zarówno organelli ko-
mórkowych, jak i cząsteczek, w tym DNA. Uszkodzenia oksydacyjne w obrębie materiału genetycznego prowadzić mogą do 
akumulacji mutacji i w konsekwencji do transformacji nowotworowej. Glikozylaza OGG1 – składowa systemu naprawy Base 
Excision Repair (BER) – to jeden z enzymów zapobiegających nadmiernej akumulacji 8-oksoguaniny (8-oxG), która jest naj-
częstszym związkiem powstającym w wyniku oksydacyjnego uszkodzenia DNA. W przypadku zmian strukturalnych OGG1 
wynikających z wariantów polimorficznych obserwować możemy znaczący wzrost stężenia 8-oxG. Powiązanie poszczegól-
nych polimorfizmów systemów naprawy DNA ze zwiększonym ryzykiem raka jelita grubego pozwoli na kwalifikację pacjen-
tów do grup podwyższonego ryzyka i objęcie ich programem profilaktycznym.

  Cele pracy: Określenie poziomu uszkodzeń oksydacyjnych DNA oraz analiza rozkładu polimorfizmu  Ser326Cys genu OGG1 w 
grupie pacjentów z rakiem jelita grubego i w grupie kontrolnej w populacji polskiej. 

   Materiał i metody: Jako materiał wykorzystano DNA wyizolowane z krwi pobranej od 174 pacjentów ze zdiagnozowanym ra-
kiem jelita grubego. Grupę kontrolną stanowiło 176 zdrowych osób. Poziom uszkodzeń oksydacyjnych określono na podsta-
wie analizy ilości 8-oksguaniny, używając HT 8-oxo-dG ELISA II Kit. Genotypowanie przeprowadzono metodą TaqMan.

  Wyniki: Uzyskane wyniki wskazują, iż polimorfizm Ser326Cys genu OGG1 zwiększa ryzyko występowania RJG oraz jest powią-
zany ze znacząco zwiększonym poziomem 8-oksoguaniny.

  Wnioski: Na podstawie uzyskanych wyników wnioskujemy, że polimorfizm Ser326Cys genu OGG1 może modulować ryzyko 
występowania raka jelita grubego poprzez zwiększony poziom uszkodzeń oksydacyjnych DNA.

SŁOWA KLUCZOWE:   rak jelita grubego, OGG1, 8-oksoguanina, naprawa DNA, uszkodzenia oksydacyjne

ABSTRACT:   Oxidative damage within the genetic material can lead to accumulation of mutations and consequently to cancer transfor-
mation. OGG1 glycosylase, a component of the Base Excision Repair (BER) system, is one of the enzymes that prevents ex-
cessive accumulation of 8-oxoguanine (8-oxG), the most common compound formed by oxidative DNA damage. In case of 
structural changes of OGG1 resulting from polymorphic variants, we can observe a significant increase in the concentration of 
8-oxG. Linking individual polymorphisms to DNA repair systems with increased risk of colorectal cancer will allow patients to 
be classified as high risk and included in a prophylactic program. 

  The aim of the study was to determine the level of oxidative DNA damage and to analyze the distribution of Ser326Cys poly-
morphism of the OGG1 gene in a group of patients with colorectal cancer and in a control group in the Polish population.

  Material and methodology. DNA was isolated from the blood of 174 patients with colorectal cancer. The control group con-
sisted of 176 healthy individuals. The level of oxidative damage was determined by analyzing the amount of 8-oxguanine us-
ing the HT 8-oxo-dG ELISA II Kit. Genotyping was performed via the TaqMan method.

  Results. The obtained results indicate that Ser326Cys polymorphism of the OGG1 gene increases the risk of RJG and is associ-
ated with significantly increased levels of 8-oxoguanine.
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nikowej analizy regresji (iloraz szans, OR – odds ratio) przy odpo-
wiednim przedziale ufności (CI 95 %  – confidence interval 95%).

WYNIKI

W tabeli 1 zaprezentowano analizę rozkładu wariantów polimor-
ficznych Ser326Cys genu OGG1 oraz ich korelację z modulacją 
ryzyka występowania raka jelita grubego. Badania wskazują, że 
genotyp Ser326Cys genu OGG1 może wpływać na zwiększenie 
ryzyka występowania RJG (OR 1,7967 (1,138 – 2,836); p = 0,011). 
Na rycinie 1 zaprezentowano poziom 8-oksoguaniny u pacjentów 
z RJG oraz w grupie kontrolnej. Ponadto wyszczególniono poziom 
8-oxG w przypadku poszczególnych wariantów polimorficznych 
Ser326Cys genu OGG1. Zaobserwowano statystycznie istotny 
wzrost poziomu 8-oxG w przypadku genotypu Ser326Cys, zarów-
no w grupie pacjentów z RJG, jak i grupie kontrolnej.

DYSKUSJA

Obniżona efektywność mechanizmów naprawy DNA jest uzna-
nym czynnikiem prowadzącym do zwiększenia ryzyka wystąpienia 
transformacji nowotworowej [6, 7] w tym również w raku jelita gru-
bego [8, 9] oraz rozważana jest jako nowe podejście terapeutyczne 
w leczeniu nowotworów [10]. Jednym z mechanizmów leżących u 
podstaw zwiększania ryzyka może być akumulacja reaktywnych 
form tlenu, które również w znaczącym stopniu przyczyniają się do 
procesu nowotworzenia [11, 12]. Celem niniejszej pracy była oce-
na wpływu wariantów polimorficznych Ser326Cys genu OGG1 na 

WSTĘP

Pomimo coraz lepszych programów diagnostycznych oraz coraz 
bardziej zaawansowanych metod leczenia zapadalność na raka jelita 
grubego (RJG) ciągle rośnie. Ponadto nadal nieodkryte pozostają 
bezpośrednie przyczyny powstawania choroby, a spektrum czyn-
ników przyczyniających się do modulacji ryzyka jej wystąpienia 
staje się coraz szersze. Podobnie jak w przypadku innych typów 
nowotworów złośliwych największą rolę wydaje się odgrywać po-
łączenie predyspozycji genetycznych z oddziaływaniem czynni-
ków środowiskowych. Wśród tych drugich istotne są uszkodzenia 
oksydacyjne DNA, powstające w wyniku stresu oksydacyjnego. 
Palenie tytoniu oraz nieodpowiednia dieta mogą się przyczyniać 
do zwiększenia poziomu reaktywnych form tlenu (RFT), które w 
wyniku oddziaływań z DNA prowadzą do jego uszkodzeń oksy-
dacyjnych. Uszkodzenia oksydacyjne w obrębie materiału gene-
tycznego prowadzić mogą do akumulacji mutacji i w konsekwencji 
do transformacji nowotworowej. Chroniczne agresywne działanie 
RFT na błonę śluzową jelita grubego powoduje przewlekły pro-
ces zapalny, który stopniowo modyfikując normalną strukturę 
nabłonka prowadzi do coraz większej dysplazji tkanki. Ta histolo-
giczna zmiana jest prekursorem RJG [1]. Efektem oddziaływania 
reaktywnych form tlenu na DNA jest modyfikacja oksydacyjna 
zasad azotowych, a najczęściej powstającą zmodyfikowaną zasa-
dą jest 8-oksoguanina, której zwiększony poziom obserwuje się 
w komórkach wielu typów nowotworów [2, 3, 4]. W komórkach z 
prawidłowo działającymi systemami naprawy DNA oraz mechani-
zmami antyoksydacyjnymi nadmiernej akumulacji RFT zapobiega 
szereg szlaków, a jeśli już dojdzie do uszkodzeń DNA – nadmiar 
8-oxG zostaje usuwany. Odpowiedzialna jest za to między inny-
mi glikozylaza OGG1 [5]. W przypadku jej obniżonej aktywno-
ści spodziewać się należy akumulacji 8-oxG, co ostatecznie może 
doprowadzić do transformacji nowotworowej. 

Celem tej pracy była ocena wpływu polimorfizmu Ser326Cys genu 
OGG1 na poziom uszkodzeń oksydacyjnych DNA u pacjentów z 
rakiem jelita grubego poprzez analizę poziomu 8-oksoguaniny. 

MATERIAŁ I METODY

Materiał doświadczalny: DNA do badań wyizolowano z limfocytów 
krwi obwodowej z próbek pobranych od 174 niespokrewnionych 
ze sobą pacjentów. U wszystkich potwierdzono histopatologicznie 
nowotwory jelita grubego. Grupa badana składała się z 93 męż-
czyzn i 81 kobiet (średnia wieku: 63 lata ± 7 lat). Grupę kontrolną 
stanowiło 176 osób odpowiadających wiekowo grupie badanej, u 
których nie stwierdzono choroby nowotworowej. 

Metody: Izolację DNA przeprowadzono komercyjnym zestawem 
QIAamp DNA Blood Mini Kit for isolation of high-molecular-
-weight DNA (Qiagen). Rozkład wariantów polimorficznych Ser-
326Cys genu OGG1 zbadano przy użyciu metody TaqMan. Po-
ziom 8-oksoguaniny oznaczono w DNA przy użyciu HT 8-oxo-dG 
ELISA II Kit (R&D Systems). 

Analiza statystyczna: Trzymana liczba każdego z genotypów porów-
nywana była z wartością oczekiwaną na podstawie prawa Hardy’e-
go-Weinberga. Istotność różnic między częstościami występowania 
alleli i genotypów dla poszczególnych grup oceniono za pomocą testu 
χ2. Ryzyko wystąpienia zdarzenia oceniono za pomocą wieloczyn-

Ryc. 1.  Poziom 8-oksoguaniny u pacjentów z RJG i osób z grupy kontrolnej.

Tab. I.  Związek polimorfizmu Ser326Cys genu OGG1 z ryzykiem występowania raka 
jelita grubego.

GENOTYP/ 
ALLEL

PACJENCI 
N=174

KONTROLE 
N=176* OR (95% CI) P

Ser/Ser 52 72 1 (ref) -

Ser/Cys 109 84 1.7967 (1.138-2.836) 0.011

Cys/Cys 13 20 0.939 (0.586-1.505) 0.791

Ser 213 228 1 (ref) -

Cys 135 124 1.079 (0.928-1.256) 0.330

*rozkład genotypów zgodny z prawem Hardy-Weinberga, x²=0.543
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modulację ryzyka wystąpienia RJG przy jednoczesnej analizie po-
ziomu uszkodzeń oksydacyjnych w DNA. Uzyskane wyniki wska-
zują, iż genotyp Ser326Cys genu OGG1 jest powiązany ze zwięk-
szonym ryzykiem wystąpienia RJG, co zgodne jest z dostępnymi 
danymi literaturowymi [13, 14]. Jednocześnie nasze wcześniejsze 
badania wskazują również, że poziom uszkodzeń oksydacyjnych 
jest znacznie wyższy, a efektywność ich naprawy znacznie niższa 
u pacjentów z RJG [15, 16]. Nie ma jednak danych literaturowych, 
które wskazywałyby na bezpośredni związek badanych polimorfi-
zmów z poziomem uszkodzeń oksydacyjnych, dotychczasowe ba-
dania wskazują jedynie na związek pomiędzy poziomem 8-oxG u 
pacjentów a ryzykiem wystąpienia raka [17]. Uzyskane przez nas 
wyniki ukazują, że poziom 8-oksoguaniny jest wyższy u pacjen-
tów z RJG niż w grupie kontrolnej. Jednocześnie jednak analiza 
wewnątrz grup z podziałem na poszczególne genotypy wskazuje, 

iż w przypadku genotypu Ser326Cys genu OGG1 poziom 8-oxG 
jest znacząco wyższy niż w przypadku pozostałych dwóch geno-
typów i to zarówno w grupie pacjentów, jak i w grupie kontrolnej. 
Wskazuje to na prawdopodobny mechanizm leżący u podstaw 
uszkodzeń DNA w tym przypadku, czyli powodowaną obniżoną 
efektywnością glikozylazy OGG1 akumulację 8-oksoguaniny w ma-
teriale genetycznym. Współistnienie tego procesu ze zwiększonym 
stresem oksydacyjnym prowadzić może do zwiększonego ryzyka 
transformacji nowotworowej. Sam proces transformacji jest nie-
zwykle złożony i skomplikowany, dlatego niezbędne są dalsze ba-
dania aby w pełni poznać rolę jaką odgrywają w nim poszczególne 
polimorfizmy genów naprawy DNA. Zwracamy jednak uwagę, iż 
poznanie tej roli pozwoli w przyszłości na efektywniejszą diagno-
stykę osób zagrożonych zwiększonym ryzykiem występowania 
RJG i włączenie ich do programów profilaktycznych.


