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Streszczenie: Mitochondria od dawna podejrzewano o wspó³udzia³ w karcynogenezie. Na pocz¹tku XX
wieku Otto Warburg rozpocz¹³ badania nad zmianami w oddychaniu komórkowym w komórkach nowotworowych. Opisa³ on wówczas uszkodzenie oddychania tlenowego jako cechê charakterystyczn¹
tych komórek. Odkrycie to poci¹gnê³o za sob¹ lawinê badañ maj¹cych na celu ustalenie rzeczywistej roli
tych organelli w procesie nowotworzenia. Od tamtego czasu wiele grup badawczych wykazywa³o mutacje genomu mitochondrialnego w wielu typach nowotworów. Przeprowadzone ponownie analizy publikowanych danych wskazuj¹ na liczne b³êdy metodyczne pope³niane w poprzednich projektach. Obecna
praca ma na celu krytyczn¹ analizê oraz podsumowanie obecnoci dziedzicznych polimorfizmów i
mutacji somatycznych u pacjentów z nowotworem. Analiza danych literaturowych z uwzglêdnieniem
prac dotycz¹cych najnowszych kryteriów metodycznych w badaniu mtDNA oraz za³o¿eñ medycyny
opartej na faktach wskazuje, i¿ chorzy z chorob¹ nowotworow¹ s¹ nosicielami specyficznego uk³adu
rzadkich polimorfizmów mtDNA i nielicznych mutacji mtDNA. Genotyp (w tym haplotyp) mitochondrialny mo¿e byæ czynnikiem predysponuj¹cym do rozwoju nowotworu, choæ tak¿e czynnikiem chroni¹cym przed rozwojem nowotworu.
S³owa kluczowe: nowotwory, markery molekularne, mitochondria, mutacje mtDNA, polimorfizm, medycyna oparta na faktach  EBM (evidence based medicine).
Summary: For many years mitochondria have been implicated in the process of carcinogenesis. At the
beginning of 20th century Otto Warburg has started research focused on failure of oxadative metabolism
in cancer cells. In his work he described disruption of respiration as typical for cancer cells. Warburgs
discovery resulted in establishment of many projects focused on the role of mitochondria in cell transforma
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tion. Since that time multiple reasearch groups have reported mitochondria DNA mutations in majority
types of cancer. Recently re-analyses of raw data has been published and have show multiple methodical
errors in previous reports. This paper presents critical analysis and summary of mitochondria polymorphisms and somatic mutations reasearch in oncology. Literature analysis that includes latest methodological
guidelines established for mtDNA analysis and evidence based medicine reports proves that cancer patients
harbour specific pattern of inherited mtDNA polymorphisms and low number of somatic mutations. It
seems that mitochondrial genotype (including haplotype) may be classified as cancer predisposing factor.
Key words: cancer, molecular marker, mitochondria, MtDNA mutation, mtDNA polymorphism, Evidence Based Medicine  EBM.

Istota choroby jest tak niejasna, jak istota ¿ycia.
Georg Philipp Friedrich Freiherr von Hardenberg

1. WSTÊP
A. Udzia³ mitochondrium w procesach komórkowych
Mitochondria to pó³autonomiczne organella komórek eukariotycznych. Mitochondria maj¹
swój w³asny niewielki genom  16659 pz mtDNA, który koduje 13 polipeptydów  a tak¿e
w³asny aparat syntezy bia³ek (tRNA, rRNA) [49]. Struktury te s¹ najprawdopodobniej
reliktem aparatu genetycznego endosymbiotycznych a-proteobakterii, które wesz³y w
zwi¹zek z przodkiem komórek eukariotycznych w drodze syntrofii, czyli metabolicznej
symbiozy [95, 102]. Obecnie w efekcie transferu genów wiêkszoæ bia³ek lokalizuj¹cych
siê w mitochondriach jest kodowana w genomie j¹drowym. W mitochondrialnym DNA
s¹ g³ównie kodowane niektóre sk³adniki kmpleksów ³añcucha transportu elektronów [81].
Mitochondria stanowi¹ przedzia³ komórki, w którym zachodzi wiele podstawowych reakcji
metabolizmu komórkowego. S¹ miejscem produkcji ATP w procesie fosforylacji oksydacyjnej
 OXPHOS (ang. oxidative phosphorylation). W mitochondriach zachodz¹ przemiany
produktów przejciowych wielu szlaków meabolizmu wêglowodanów, nukleotydów,
aminokwasów czy kwasów t³uszczowych, takich jak np. cykl mocznikowy czy b-oksydacja.
Mitochondria pe³ni¹ tak¿e istotn¹ rolê w utrzymaniu homeostazy jonowej, potencja³u redoks i
pH komórki. Ze wzglêdu na wymienione funkcje obserwuje siê wystêpowanie mitochondriów
nawet w liniach komórkowych pozbawionych mtDNA (tzw. linie ro). Bior¹c pod uwagê
szerokie spektrum procesów, w których uczestnicz¹ mitochondria, mo¿na uznaæ za prawdziw¹
hipotezê, i¿ s¹ one organellami reguluj¹cymi równie¿ proliferacjê i mieræ komórek, a zatem
proces transformacji nowotworowej [31,40,41].

B. Genom mitochondrialny
Mitochondrialny DNA odkryli M.M.K. Nass i S. Nass w 1963 roku, a S. Anderson
i wspó³pracownicy opublikowali kompletn¹ sekwencjê genomu mitochondrialnego
cz³owieka w 1981 roku. W roku 1999 ukaza³a siê uaktualniona sekwencja mtDNA
stosowana nastêpnie jako odnonikowa, która obecnie nazywana jest rCRS (ang.
revised Cambridge Reference Sequence; w bazie GenBank NC_012920) [3].
Genom mitochondrialny jest to kolista, super-zwiniêta cz¹steczka DNA (16569 pz
o m. cz. ok. 10 MDa), która stanowi 0,11,0% ca³kowitego DNA komórki. Nici
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mtDNA maj¹ asymetryczn¹ kompozycjê zasad azotowych, a co za tym idzie podczas
wirowania w warunkach denaturuj¹cych tworz¹ dwa odrêbne pasma. Niæ bogata w
G nosi nazwê ciê¿kiej  H (ang. heavy), a uboga w G  lekkiej  L (ang. light).
Niæ H koduje 28 genów  2 dla rRNA, 14 dla tRNA i 12 dla bia³ek. W sumie mtDNA
koduje 13 podjednostek ³añcucha oddechowego oraz 22 mt-tRNA i 2 mt-rRNA. Nie
zawiera sekwencji niekoduj¹cych, z wyj¹tkiem pêtli D (D-loop od ang. displacement
loop) o d³ugoci 1122 pz. Pêtla D obejmuje nukleotydy 16024-576 [49].

C. Haplogrupy mitochondrialne
Haplogrupa to zbiór osobników maj¹cych identyczne lub bardzo zbli¿one do siebie
genotypy mtDNA o wspólnym pochodzeniu ewolucyjnym (od wspólnego przodka).
W genotypach tych wystêpuj¹ charakterystyczne sekwencje nukleotydowe, wyró¿niaj¹ce te osobniki od innych nale¿¹cych do odrêbnych haplogrup. Haplogrupy
powsta³y w wyniku akumulacji okrelonych mutacji mtDNA w procesie ewolucji
cz³owieka. Mutacje te zasz³y w okrelonym miejscu i czasie, wiêc dzi wystêpowanie
genotypów pozwala na ledzenie rozk³adu geograficznego populacji oraz prehistorycznej migracji cz³owieka. Jak wykaza³y analizy obejmuj¹ce ca³e genomy mitochondrialne, specyficzne dla haplogrup polimorfizmy wystêpuj¹ zarówno w regionie
koduj¹cym mtDNA, jak i w pêtli D [128].
Haplotyp umownie okrela siê jako uk³ad polimorfizmów ró¿ni¹cych danego
osobnika od rCRS. Haplotyp obejmuje ró¿nice zarówno w obszarach HVR (ang.
hypervariable regions) oraz sekwencji koduj¹cej mtDNA [11].
Obecnie haplogrupy oznaczane s¹ za pomoc¹ wielkich liter alfabetu ³aciñskiego
wraz z numerami okrelaj¹cymi podgrupy. Wed³ug aktualnie przyjêtych klasyfikacji,
drzewo ludzkiego mtDNA ukorzenione by³o w Afryce 140180 tysiêcy lat temu
i da³o pocz¹tek siedmiu g³ównym grupom nazwanym: L0, L1, L2, L3, L4, L5 i L6.
Wszystkie pozaafrykañskie haplogrupy mtDNA pochodz¹ od haplogrupy L3, dziel¹c
siê na dwie super-haplogrupy M i N. W przypadku Europy dominuje dziewiêæ
haplogrup (H, U, K, J, T, V, X, I, W), wywodz¹cych siê z klasy N. W Polsce,
podobnie jak w ca³ej Europie, najliczniej wystêpuje haplogrupa H (oko³o 37%),
natomiast rozk³ad statystyczny pozosta³ych haplogrup nie odbiega od redniej
europejskiej, poza istotnymi ró¿nicami w porównaniu z populacjami W³och oraz
Finlandii. Sekwencja mtDNA rCRS nale¿y do haplogrupy H2 [135].
Podczas poszukiwania mutacji i polimorfizmów odpowiedzialnych za procesy
patologiczne konieczne jest okrelenie haplogrup badanych osób (pacjentów). Badanie
takie powinno obejmowaæ analizê polimorfizmów specyficznych dla haplogrup tkanki
zdrowej (lub zarówno zdrowej, jak i nowotworowej) i porównanie ich z rCRS.
Postêpowanie takie pozwala unikn¹æ tak oczywistych b³êdów metodologicznych jak
zakwalifikowanie powszechnych polimorfizmów definiuj¹cych haplogrupê jako mutacji
specyficznych dla osobników z chorob¹ nowotworow¹. Jednoczenie nie wyklucza
siê mo¿liwoci, i¿ loci specyficzne dla haplogrup mog¹ stanowiæ hiperzmienne rejony
mtDNA predestynowane do intensywnej akumulacji mutacji w procesie onkogenezy,
jak proponuj¹ Wallace i wsp. [165].
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Na skalê problemu niew³aciwej kwalifikacji polimorfizmów (w tym specyficznych
dla haplogrup) jako mutacji wskazuj¹ tak¿e coraz liczniejsze prace udowadniaj¹ce,
i¿ wiele sporód opisanych wczeniej mutacji chorobotwórczych korelowanych z
wyst¹pieniem nowotworu to w istocie jedynie polimorfizmy specyficzne dla haplogrup
[69]. Szczególnie dotyczy to prac, w których jako mutacje okrelano ró¿nicê
miêdzy sekwencj¹ mtDNA pacjenta a rCRS [8, 137], co samo w sobie stanowi b³¹d
metodologiczny [36, 136, 137]. Jednoczenie pomimo bardzo surowych wniosków
wyci¹gniêtych z ostatnio opublikowanych weryfikacji poprzednich badañ, nie nale¿y
odrzucaæ ca³kowicie udzia³u mtDNA w procesie nowotworzenia. Fakt specyficznoci
dla haplogrupy nie dyskwalifikuje potencjalnej patogennoci odkrytej mutacji [146, 163].
Obecnie wydaje siê, i¿ nale¿y zwróciæ uwagê na mo¿liwoæ wystêpowania dziedzicznych czynników predysponuj¹cych do rozwoju nowotworu w postaci w³anie polimorfizmów mitochondrialnych. Pierwsze badania wskazuj¹, i¿ niektóre polimorfizmy
mtDNA mog¹ byæ kandydatami na markery nowotworów [179, 181]. Proponuje siê
tak¿e, i¿ mo¿liwy bêdzie szybki rozwój pewnego nurtu poszukuj¹cego zwi¹zku miêdzy
przynale¿noci¹ do mitochondrialnych haplogrup a fenotypem [1].
Czêæ zmian sekwencji mtDNA, czyli mutacji, które nast¹pi³y w czasie wyodrêbniania siê haplogrup, doprowadzi³o do zmiany w sekwencji genów takiej, i¿ zmieniona
jest sekwencja aminokwasów w ich produktach bia³kowych  s¹ to mutacje niesynonimiczne (ang. missense mutations, nonsynonymous mutations). W zwi¹zku z tym
obecnie uznaje siê, i¿ zmiany sekwencji zwi¹zane z haplogrupami podobnie jak mutacje
w genomie j¹drowym wg kryterium funkcjonalnoci mo¿na podzieliæ na cztery kategorie:
1) mutacje utraty funkcji (ang. loss-of-function mutations), 2) mutacje uzyskania
funkcji (ang. gain-of-function mutations), 3) mutacje o efekcie dominuj¹cym ujemnym
(ang. dominant negative mutations, in. antimorphic mutations), 4) rewersje (ang.
back mutation, in. reversion). W konsekwencji zmian sekwencji genów i ich
produktów bia³kowych mo¿e dochodziæ do zmian istotnych dla funkcji komórki i ca³ego
organizmu. Zgodnie z kryterium wp³ywu na dostosowanie organizmu (ang. fitness)
mo¿na klasyfikowaæ jako: 1) obojêtne (ang. neutral mutation), 2) szkodliwe (ang.
harmful mutation, deleterious mutation), 3) adaptacyjne (ang. beneficial mutation,
advantageous mutation), 4) o funkcji zale¿nej od kontekstu.
Przyk³adem patogennoci zmian specyficznych dla haplogrupy jest m.in. nasilona
ekspresja objawów LHON u osobników z haplogrup J i M [59,68] oraz podwy¿szone
ryzyko zachorowania na chorobê Parkinsona u osób z haplogrup U i H [72] lub
szybki rozwój retinopatii cukrzycowej i choroby niedokrwiennej serca u osób z
haplogrupy T [77]. Polimorfizmy specyficzne dla haplogrup mog¹ tak¿e pe³niæ
funkcje ochronne w stosunku do ich nosicieli, tak jak w przypadku haplogrupy N9b,
która stanowi czynnik ochronny przed rozwojem zespo³u X [154] i zawa³u serca
[115], a tak¿e haplogrupy H1 chroni¹cej przed udarem niedokrwiennym [134].
Przenosz¹c wyniki badañ epidemiologicznych nad wymienionymi chorobami mo¿na
przypuszczaæ i¿ polimorfizmy mtDNA mog¹ wywieraæ wp³yw na procesy
fizjologiczne komórki i transformacjê nowotworow¹. Wydaje siê, i¿ nie mo¿na
wykluczyæ roli polimorfizmów specyficznych dla haplogrup jako czynników
predysponuj¹cych do rozwoju nowotworów lub przed nimi chroni¹cych. Hipotezê
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tak¹ wspieraj¹ dane biochemiczne pokazuj¹ce, i¿ w komórkach osób haplogrupy J
powstaje mniej wolnych rodników ni¿ w komórkach innych haplogrup [100] oraz
badania molekularne pokazuj¹ce, i¿ polimorfizm  C295T  typowy dla haplogrupy
J zwiêksza wi¹zanie czynnika TFAM (ang. mitochondrial transcription factor A),
a co za tym u³atwia replikacjê mtDNA [146]. Ponadto pokazano, i¿ osoby z ró¿nych
haplogrup wykazuj¹ odmienn¹ kinetykê fa³dowania i sk³adania podjednostek ³añcucha
oddechowego [122]. Wydaje siê zatem, i¿ hipoteza polimorfizmów specyficznych
dla haplogrup jako czynników modyfikuj¹cych ryzyko rozwoju nowotworu wydaje
siê uzasadniona (ryc. 1).

RYCINA 1. Rola polimorfizmów genomu mitochondrialnego w ¿yciu komórki

FIGURE 1. The role of mitochondrial polymorphisms in cell life

D. Choroby mitochondrialne
Termin choroba mitochondrialna stosowany jest w odniesieniu do dysfunkcji
³añcucha oddechowego i zosta³ wprowadzony do opisu patologii cz³owieka na
prze³omie lat 60. i 70. XX wieku chocia¿ pierwsz¹ chorobê mitochondrialn¹
rozpoznano w 1962 roku [96]. Stanowi³o to rewolucjê w diagnostyce i genetyce
klinicznej. Pierwsze delecje i mutacje punktowe mtDNA powoduj¹ce choroby zwane
póniej mitochondrialnymi opisano w 1988 roku [166]. Do dzi opisanych zosta³o
ponad 100 rearan¿acji (delecji i duplikacji) i ponad 50 mutacji punktowych mtDNA
w wielu jednostkach chorobowych [18, 25]. Przeprowadzona ostatnio metaanaliza
sugeruje, ¿e sumarycznie choroby mitochondrialne mog¹ wystêpowaæ z czêstoci¹
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raz na 5000 osób, a jedna na 200 osób jest bezobjawowym nosicielem potencjalnie
patogennych mutacji [29].
U podstawy chorób mitochondrialnych le¿¹ zaburzenia funkcjonowania i biogenezy
sk³adników ³añcucha oddechowego. Mutacje mtDNA koduj¹cego bia³ka ³añcucha
transportu elektronów przyczyniaj¹ siê przede wszystkim do zaburzenia konformacji bia³ek,
ich nieprawid³owego zwijania oraz niew³aciwego sk³adania ca³ego ³añcucha OXPHOS.
Z powodu zaburzeñ w biogenezie mitochondriów zaburzony jest przep³yw elektronów i
rozprzêganiu ulega potencja³ b³onowy oraz wzrasta produkcja wolnych rodników  ROS
(ang. reactive oxygen species) [124, 140]. Ma to istotne znaczenie dla metabolizmu
komórki, poniewa¿ integralnoæ ³añcucha transportu elektronów i jej miara, jak¹ jest
wydajnoæ fosforylacji oksydacyjnej decyduj¹ o stanie energetycznym komórki. Stan
energetyczny komórki z kolei stanowi klucz do regulacji ekspresji genów w odpowiedzi
na bie¿¹ce zapotrzebowanie komórki w kontekcie zmian w jej rodowisku, a wiêc w
tkance czy ca³ym organizmie. Utrzymanie metabolizmu na wysokim poziomie jest konieczne
dla wszelkich procesów energoch³onnych, takich jak: replikacja, transkrypcja, translacja
czy naprawa DNA. Z drugiej strony to przecie¿ odpowiednia ekspresja genów odpowiada
za modulacjê przemian energetycznych. Oczywiste staje siê zatem, i¿ nieprawid³owo
przebiegaj¹ce procesy w mitochondrium, które stanowi¹ element sieci zale¿noci
wewn¹trzkomórkowych, mog¹ przyczyniaæ siê do rozwoju patologii [45, 64].
Objawy chorób mitochondrialnych s¹ bardzo zró¿nicowane i obejmuj¹ postêpuj¹ce
zmiany w mózgu, miêniach, gruczo³ach wydzielania wewnêtrznego, narz¹dach zmys³u.
Zmiany te s¹ heterogenne i wielosystemowe, co znacz¹co utrudnia ich rozpoznanie i
nazewnictwo. Charakterystyczn¹ cech¹ chorób mitochondrialnych jest czêsto odmienny
obraz kliniczny przy identycznym defekcie genetycznym, który to zale¿ny jest od ró¿nic
w proporcjach zmutowanego mtDNA do mtDNA prawid³owego (heteroplazmia) i tkanki,
której ten defekt dotyczy. Do schorzeñ wywo³anych punktowymi mutacjami mtDNA
zaliczamy m.in. padaczkê miokloniczn¹ z wystêpowaniem w³ókien szmatowatych w
miêniach  MERRF (ang. myoclonic epilepsy and ragged red fibres), zespó³ z
miopati¹ mitochondrialn¹ z encefalopati¹, kwasic¹ mleczanow¹ i incydentami udaropodobnymi  MELAS (ang. mitochondrial myopathy, encephalopathy, lactic
acidosis, stroke-like episodes), dziedziczn¹ neuropatiê nerwu wzrokowego Lebera 
LHON (ang. Leber's hereditary optic neuropathy), oraz neurogenn¹ miopatiê z ataksj¹
i zwyrodnieniem barwnikowym siatkówki  NARP (ang. neurogenic myopathy,
ataxia, retinitis pigmentosa). Schorzeniami zwi¹zanymi z delecjami mtDNA s¹ m.in.
zespó³ Kearnsa-Sayre'a (KSS), zespó³ postêpuj¹cej zewnêtrznej oftalmoplegii z
os³abieniem miêni proksymalnych  PEO (ang. progressive external ophtalmophlegia), równie¿ w postaci przewlek³ej  CPEO (ang. chronic progressive
external ophtalmoplegia), a tak¿e zespó³ mitochondrialnej encefalomiopatii
dotycz¹cej uk³adu nerwowego, ¿o³¹dka i jelit  MNGIE (ang. mitochondrial
neurogastrointestinal encephalomyopathy syndrome) oraz zespó³ szpikowotrzustkowy Pearsona [10, 45, 99, 113].
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2. NOWOTWORY JAKO CHOROBY MITOCHONDRIALNE
Mitochondria od dawna podejrzewano o wspó³udzia³ w karcynogenezie. Na
pocz¹tku XX wieku Otto Warburg rozpocz¹³ badania nad zmianami w oddychaniu
komórkowym w komórkach nowotworowych (ryc. 3). Opisa³ on wówczas
uszkodzenie oddychania tlenowego jako cechê charakterystyczn¹ tych komórek.
Podkrela³ on te¿ fakt, i¿ komórki nowotworowe w porównaniu z prawid³owymi
komórkami musz¹ charakteryzowaæ siê unikalnym stanem metabolicznym [171]. W
czasach Warburga przyczyna takich zmian metabolicznych pozostawa³a nieznana.
W ci¹gu ostatnich lat opublikowano szereg prac, które wskazuj¹, ¿e mutacje zarówno
w genomie j¹drowym, jak i mitochondrialnym oraz zwi¹zane z nimi zmiany ekspresji
genów odpowiedzialne s¹ za powstanie specyficznego profilu metabolicznego komórek
nowotworowych [23, 63].
Pierwsze doniesienia o zwi¹zku mutacji genomu mitochondrialnego z wystêpowaniem chorób nowotworowych pojawi³y siê w latach 60. XX wieku. Jedne z
pionierskich badañ przeprowadzone przez D.A. Claytona i J. Vinograda wykazano
pozytywn¹ korelacjê miêdzy d³ugoci¹ mtDNA a wystêpowaniem bia³aczek o ciê¿kim
przebiegu klinicznym [27]. Od tamtej pory wykazano udzia³ w procesie transformacji
komórkowej licznych polimorfizmów [16], mutacji punktowych [17] i delecji [42],
co za tym idzie tak¿e nadprodukcjê ROS [162], zmianê ekspresji genów [48] i w
koñcu zmienion¹ liczbê kopii mtDNA w komórkach raka [83] (ryc. 2).
Dla procesu onkogenezy istotne znaczenie ma niestabilnoæ mitochondrialnych
sekwencji mikrosatelitarnych  mtMSI (ang. mitochondrial satellite instability),
bêd¹ca przyczyn¹ powstania ca³ego spektrum polimorfizmów zwi¹zanych z nowotworzeniem, a tak¿e mutacji somatycznych powstaj¹cych w trakcie ewolucji
klonalnej. Kolejnym zjawiskiem przyczyniaj¹cym siê do rozwoju nowotworu jest
najprawdo-podobniej niestabilnoæ genomu mitochondrialnego  mtGI (ang.
mitochondrial genome instability) [14]. Nale¿y tu zauwa¿yæ, ¿e czêstoæ powstawania mutacji w mtDNA jest 100 razy wy¿sza ni¿ w genomie j¹drowym.
Zjawisko to mo¿na wyjaniæ kilkoma czynnikami. Po pierwsze mtDNA jest
zlokalizowany w macierzy mitochondrialnej, a wiêc znajduje siê w bliskim
s¹siedztwie ³añcucha transportu elektronów, gdzie powstaj¹ ROS mog¹ce je
uszkadzaæ, tym bardziej ¿e brak jest ochronnego dzia³ania bia³ek histonowych na
mtDNA. Ponadto mitochondria maj¹ tylko ograniczone mo¿liwoci naprawcze
swego genomu, gdy¿ podjednostka polimerazy Pol ma tylko aktywnoæ 3'5'egzonukleazow¹ [12, 47]. Ponadto przyczyn zmiennoci w mtDNA nale¿y
upatrywaæ w efekcie polizgu Pol przy replikacji mtDNA (mini-insercje 1/7000
pz), b³êdów polizgu polimerazy  SSM (ang. slipped strand mispairing) oraz
b³êdów naprawy niedopasowanych nukleotydów  MMR (ang. malfunction of
mismatch repair) [12, 14]. Wszystkie te czynniki wp³ywaj¹ na powstawanie zmian
w genomie mitochondrialnym, i to zarówno w czasie onto-, jak i onkogenezy.
Wiêkszoæ polimorfizmów i mutacji mtDNA to tranzycje T do C lub G do A
(charakterystyczny b³¹d Pol) [14, 71].
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RYCINA 2. Uszkodzenia genomu mitochondrialnego w komórkach nowotworowych

FIGURE 2. . Mitochondrial genome disruption in cancer cells

Na podstawie wielu prac mo¿na tak¿e zaproponowaæ model kancerogenezy
zwi¹zanej ze zmianami w mitochondrialnych genach, gdzie polimorfizmy przez wp³yw
na strukturê bia³ek ³añcucha fosforylacji oksydacyjnej zmieniaj¹ przebieg procesów
komórkowych (OXPHOS, apoptoza, proliferacja komórki) i modyfikuj¹ podatnoæ
komórki na transformacjê nowotworow¹ [17, 31, 32, 38, 41, 76, 129]. Przyk³adem
popieraj¹cymi tê hipotezê mo¿e byæ zmiana w genach ND-T10970C [Trp ® Arg]
w ND4 i G10176A [Gly ® Ser] w ND3, które wraz ze zmianami T8696C [Met
®Thr], T9070G [Ser ® Ala] w ATP-6, oraz A2905G w 16S rRNA i G6267A [Ala
® Thr] w COI, s¹ czynnikami opornoci na staurosporynê (STS) [110]. STS to
chemioterapeutyk  proapoptotyk dzia³aj¹cy poprzez uwolnienie cytochromu c z
mitochondrium. Komórki z opisanym powy¿ej genotypem charakteryzuje opornoæ
na apoptozê indukowan¹ STS. Nie dochodzi w nich do fragmentacji nDNA oraz
uwolnienia cyt c. Podobnie brak jest efektu proapoptotycznego 5FU (5-fluorouracyl)
i CDDP (cisplatyna). Tendencja ta jest notowana zarówno w modelach in vitro,
jak i in vivo u myszy bezgrasiczych [110]. Z kolei Kulawiec i wsp. pokaza³a, i¿
dla polimorfizmów A12308G oraz G12372A w liniach raka sutka MDA-MB-435 [80]
ró¿na jest efektywnoæ wykorzystania kodonów (CTA) vs (CTG) w genie ND5
podczas jego transkrypcji. Co za tym idzie, taka ró¿nica mo¿e wp³ywaæ na prêdkoæ
fa³dowania bia³ka, jak wczeniej pokazano [172]. Udowodniono bowiem, i¿
wykorzystanie kodonów w bia³kach (tak¿e mitochondrialnych) podlega³o selekcji w
procesie ewolucji, a nie by³o wynikiem dryfu genetycznego [178]. Kinetyka procesu
transkrypcji i zachodz¹cej z ni¹ równoczenie translacji mo¿e mieæ pierwszoplanowe
znaczenie dla w³aciwego zwijania bia³ka i ukszta³towania siê jego ostatecznej
konformacji [52, 79]. Zmiany sekwencji mtDNA mog¹ zatem wp³ywaæ na jego
ekspresjê [155]. Zaburzona ekspresja genów mitochondrialnych jest tak¿e czynnikiem
predysponuj¹cym do rozwoju choroby nowotworowej [46, 48, 55].
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RYCINA 3. Metody badania uszkodzenia genomu mitochondrialnego w komórkach nowotworowych

FIGURE 3. Methods of analysis of mitochondrial genome disruption in cancer cells

Czynnikami porednicz¹cymi w mutagenezie mtDNA s¹ najprawdopodobniej ROS
i jak dotychczas silnie sugerowany jest ich udzia³ w inicjacji i promocji onkogenezy
zale¿nej od mitochondriów [56, 62]. Powstaj¹ce wtórnie mutacje mtDNA mog¹
uruchamiaæ kaskadê zdarzeñ prowadz¹c¹ do zwiêkszonej produkcji ROS, powstaje
w ten sposób sprzê¿enie zwrotne dodatnie stresu oksydacyjnego, który aktywuje
pro-proliferacyjne kaskady przekazywania sygna³u i w efekcie promuje powstawanie
nowotworów [123]. Preferencyjnie uszkadzana jest pêtla D ze wzglêdu na swoj¹
strukturê trójniciow¹ [123, 133].

A. Mutacje i polimorfizmy pêtli D jako przyk³ad zaburzenia onkogennego
Pêtla D to rejon mtDNA po³o¿ony miêdzy genem tRNA prolinowym a tRNA
fenyloalaninowym, (NT: 16024576). Region ten by³ opisany jako wysoce polimorficzny (mutation hot spot) w komórkach nowotworowych, jeli idzie zarówno o
liczbê polimorfizmów, jak i mutacji somatycznych [144]. Pêtla D zawiera ponadto
dwa regiony hiperzmienne: HV1 (nukleotydy 1602416383) oraz HV2 (nukleotydy
57372). Zmiany sekwencji odnotowane w pêtli D to przede wszystkim polimorfizmy
ci¹gów mononukleotydowych, w tym g³ównie ci¹gów poli-C w pozycjach 303309.
Kolejne delecje i insercje odnotowane do tej pory w komórkach nowotworowych
zlokalizowane by³y w sekwencjach mikrosatelitarnych (g³ównie jako powtórzenia
dwunukleotydowe) [22, 138]. Mutacje i polimorfizmy pêtli D opisano do tej pory w
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raku ¿o³¹dka [150], sutka [133], prze³yku [153], w glejaku wielopostaciowym [73],
nowotworach jajnika [91], zmianach PIN (ang. Prostate Intraepithelial Neoplasia)
i raku gruczo³u krokowego [22, 66], raku p³uca oraz nowotworach g³owy i szyi [138],
raku w¹trobowokomórkowym [117], czerniaku [44], gruczolakoraku b³ony luzowej
macicy [94], inwazyjnej ci¹¿owej chorobie trofoblastycznej (tj. nab³oniaku kosmówkowym, kosmówczaku) [26], raku tarczycy [156], raku jasnokomórkowym nerki
[107], a tak¿e w raku pêcherza moczowego [17, 51]. Ze wzglêdu na bardzo czêste
wystêpowanie polimorfizmów tego regionu wydaj¹ siê one byæ dobrymi kandydatami
na markery nowotworowe [168].
W tym miejscu nale¿y podkreliæ, i¿ pêtla-D koduje sekwencje konieczne dla
replikacji i transkrypcji mtDNA. Z tego wzglêdu zmiany w tym obszarze
(polimorfizmy) mog¹ wp³ywaæ na zmianê efektywnoci replikacji mtDNA przez
modyfikacjê si³y wi¹zania czynników transkrypcyjnych i aktywatorów (ang. transactivating factors) [121]. Zgodnie z za³o¿eniami hipotetycznymi zarówno zwiêkszon¹,
jak i obni¿on¹ wydajnoæ replikacji mtDNA zaobserwowano w kilku typach
nowotworów [83, 84, 87]. Ponadto w kilku przypadkach wykazano, i¿ zmniejszona
liczba kopii mtDNA koreluje z przebiegiem choroby [143] i mo¿e byæ potencjalnie
wykorzystana jako wskanik predykcyjny w klinice.
Intensywne badania nad rol¹ mtDNA w onkogenezie prowadzono na przyk³adzie
raka sutka (BC). Badania te wykaza³y, i¿ w populacji pacjentek z rakiem sutka
wystêpuje niestabilnoæ sekwencji mikrosatelitarnych (mtMSI), którym towarzyszy
obecnoæ jednej lub wiêcej mutacji punktowych u 29% [169] do 93% pacjentek
[183]. W wielu pracach wskazywano na ci¹g mononukleotydowy D310 jako wysoce
polimorficzne locus podlegaj¹ce tak¿e preferencyjnie mutacjom (ang. mutation 'hotspot') [31, 32, 41, 181]. Analizê rozk³adu mutacji i polimorfizmów w populacjach
pacjentek z rakiem sutka przeprowadzono g³ównie w Chinach i Tajwanie [151, 157,
158], w Indiach [13, 53] oraz u Afro-amerykanek [20, 109], a populacja Europejska
 Kaukaska nie by³a poddana takiemu screeningowi populacyjnemu [17, 31, 32, 129].
Ostatnio opublikowane badanie pozwoli³o na ustalenie wzorca 63 polimorfizmów
obecnych u pacjentek BC. Wród polimorfizmów tych s¹ zarówno polimorfizmy
niedoreprezentowane w kohorcie BC w porównaniu z populacj¹ zdrowych na wiecie
[60], takie jak: A73G, C150T, C16223T, T16159C, T16362C czy T16183C, T16189C;
a tak¿e polimorfizmy czêste u pacjentek BC, a rzadko opisywane wczeniej: T239C,
A263G, czy C16207T. Z badania tego wynika, i¿ w sporadycznym BC to genotyp
10398G/73G/150T/16223T/16159C/16362C/16183C i/lub 16189C mo¿e zwiêkszaæ
ryzyko rozwoju raka sutka, a 10398A/239C/263G, i/lub C16207T je redukowaæ [34,
37, 38]. Wydaje siê, i¿ przynajmniej niektóre z opisanych polimorfizmów mog¹ byæ
specyficzne dla BC i stanowiæ czynniki predysponuj¹ce do rozwoju tej choroby. Jako
szczególnie wa¿ny mo¿na uznaæ A263G, który zosta³ tak¿e opisany przez Yu i wsp.
jako czêsty u pacjentek BC w Chinach [181]. U pacjentek z rodzinnie wystêpuj¹cym
rakiem sutka wskazano, i¿ odziedziczenie genotypu G9055A i/lub A10398G/T16519C
zwiêksza ryzyko rozwoju raka, podczas gdy genotyp T3197C/G13708A je redukuje
[5, 129]. Niemniej jednak nie wykazano korelacji pomiêdzy zmianami w mtDNA,
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liczb¹ kopii mtDNA a charakterystyk¹ histopatologiczn¹ guzów czy stopniem
zaawansowania choroby w chwili wykrycia [129, 169]. W badaniu Yacoubi-Loueslati
i wsp. wskazano jednak¿e, i¿ genotyp 309(+C) 315(+C) wykazuje negatywn¹
korelacjê z obecnoci¹ przerzutów do wêz³ów ch³onnych u pacjentek BC [177].
Otwarte pozostaje pytanie o znaczenie funkcjonalne zmian w pêtli D dla
transformacji nowotworowej komórki. Uwa¿a siê, ¿e mutacje i polimorfizmy w tym
rejonie mtDNA wp³ywaj¹ na funkcjê mitochondriów [51]. Wydaje siê, i¿ zmiany w
genomie mitochondrialnym powstaj¹ niezale¿nie od zmian w genomie j¹drowym. W
raku jelita grubego wykazano brak korelacji niestabilnoci ci¹gu D310 z niestabilnoci¹ sekwencji mikrosatelitarnych w DNA j¹drowym i zasugerowano, i¿ ró¿ny
jest mechanizm powstawania zmian mtDNA i nDNA [54]. Podobny brak korelacji
miêdzy zmianami nDNA i mtDNA wykazano w przypadku raka sutka oraz nerki
[57]. Wykazano natomiast wspó³wystêpowanie mutacji w pêtli D z delecjami regionu
koduj¹cego mtDNA, w tym z du¿¹ delecj¹ D4977 (ang. common deletion) [105].

B. Konsekwencje patofizjologiczne mutacji i polimorfizmów w pêtli D
Mutacje w pêtli D koreluj¹ ze zmniejszeniem liczby cz¹steczek mtDNA w
komórce. W grupie chorych z rakiem w¹troby, u których odnotowano mutacje w
pêtli D liczba kopii mtDNA by³a ni¿sza ni¿ u chorych bez tych mutacji. Liczba kopii
by³a tym ni¿sza, im mutacje zlokalizowane by³y bli¿ej miejsca startu replikacji nici
H. Niemniej jednak odnotowano tak¿e przypadki pacjentów ze zmniejszon¹ iloci¹
mtDNA, u których mutacje pêtli D nie wystêpowa³y, dlatego przyjêto, i¿ mutacje
mtDNA nie s¹ czynnikami wystarczaj¹cymi i jedynymi do zaburzenia replikacji
mtDNA [83]. Zale¿noci te zosta³y póniej potwierdzone w komórkach raka sutka,
¿o³¹dka, p³uca i jelita grubego [84]. U pacjentek z rakiem sutka, które maj¹ mutacje
w pêtli D mtDNA, w ci¹gach poli-C lub w pobli¿u miejsca pocz¹tku replikacji, liczba
kopii mtDNA jest znacz¹co obni¿ona [182]. Ponadto w komórkach raka w¹troby,
w których obecne s¹ mutacje w pêtli D, poziom ROS by³ wy¿szy ni¿ w tych, w
których mutacji w pêtli D nie odnotowano [58]. Na modelu komórkowym raka jelita
grubego wykazano, i¿ hybryda z mtDNA komórek raka (SW480) po wprowadzeniu
do linii mysich zarodkowych fibroblastów (NIH3T3) ma fenotyp nowotworowy
(uniemiertelnienie). Manipulacja ta przyczyni³a siê do nasilenia podzia³ów komórkowych nowopowsta³ej linii mtNIH3T3, która nie wykazywa³a apoptozy [86].
Analizuj¹c potencjalne znaczenie funkcjonalne opisanych polimorfizmów szczególnie istotne wydaje siê, i¿ wysoce polimorficzna sekwencja pêtli D z locus 303
315 lokalizuje siê w bloku konserwowanej sekwencji  CBSII (ang. conserved
sequence block II) i jest obszarem wi¹zania startera replikacji. Jakkolwiek trudno
jest wyrokowaæ o d³ugofalowych skutkach mtMSI, wiadome jest, i¿ efektywnoæ
replikacji jest zale¿na od d³ugoci traktu poli-C, w efekcie udzia³u CSB II w starcie
replikacji. Ciê¿ka niæ CBSII tworzy przejciow¹ hybrydê RNA-DNA, która s³u¿y
do startu replikacji. Utworzenie hybrydy RNA-DNA jest zale¿ne od proporcji par
GC w sekwencji CSB II. Co interesuj¹ce efektywnoæ tworzenia tej hybrydy RNADNA jest zale¿na od sekwencji po³o¿onej 5' do rejonu tworzenia hybrydy, w³¹czaj¹c
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w to element CSB III [176]. Ponadto transkrypcja mtDNA, która jest konieczna
do wytworzenia startera RNA wykorzystywanego w inicjacji syntezy nici ciê¿kiej
mtDNA, jest krytycznie zale¿na od sekwencji CSB II [168]. Przedwczesna terminacja transkrypcji zachodzi, jeli okrelone polimorfizmy mtMSI znajduj¹ siê w
pozycjach 300282 i mo¿e byæ ca³kowicie zahamowana w wypadku mutacji w
pozycjach 319289. W przeciwieñstwie do tego mutacje w pozycjach 304300 maj¹
drastycznie zahamowan¹ terminacjê transkrypcji [127]. Ponadto analiza mutacji i
polimorfizmów w sekwencjach otaczaj¹cych pozycjê 303 ujawni³a skomplikowany i
zale¿ny od kontekstu (od s¹siaduj¹cych sekwencji) przebieg mutagenezy w rejonie
HVI. Analiza Malyarchuk i wsp. wskazuje i¿ mutageneza zwi¹zana z przejciow¹
dyslokacj¹ (ang. transient misalignment dislocation mutagenesis) to mechanizm
odpowiedzialny za powstawanie substytucji nukleotydowych w obrêbie traktów
mononukleotydowych [98].
Z kolei inna wysoce polimorficzna pozycja pêtli  16189 by³a od dawna w
centrum zainteresowania badañ onkologicznych [35, 37, 75]. Kobiety dziedzicz¹ce
po matce polimorfizm T do C w locus 16189 wydaj¹ siê bardziej podatne na rozwój
raka sutka oraz nerwiaka zwojowego. 16189C jest wielokrotnie czêciej identyfikowany u pacjentek z rakiem, podczas gdy 16189T u osób zdrowych [169]. Co
ciekawe w perspektywie obecnego badania grupa Liu i in. opisa³a polimorfizm
16189T tylko u 14% pacjentek EC. Dodatkowo odziedziczenie tego polimorfizmu
16189C zwiêksza ryzyko rozwoju cukrzycy typu II, która to jest powszechnie
uznanym czynnikiem etiologicznym raka sutka i gruczolakoraka endometrium [24,
93]. W badaniu obejmuj¹cym szerokim wachlarzem wiele typów raków ginekologicznych delecje lub insercje traktu poli-C by³y we wszystkich przypadkach skorelowane
z dziedzicznymi tranzycjami 16189 T do C. Eliminacja T i jej zamiana w C powoduje
powstanie d³ugiego traktu poli-C, który najprawdopodobniej zwiêksza niestabilnoci
genomu mitochondrialnego. Empirycznie wykazano, i¿ trakt ten jest obszarem
wysoko zmiennym sekwencji mikrosatelitarnej mtMSI (C)7-14 [168]. Ponadto,
nukleotydy 1618416193 s¹ zlokalizowane na koñcu 3' sekwencji zwi¹zanej z
terminacj¹  TAS (ang. termination-associated sequence) i miejscem wi¹zania
7S DNA, które to reguluje biosyntezê mtDNA [49].

C. Implikacje kliniczne mutacji w pêtli D
W badaniach dotychczas przeprowadzonych zasugerowano korelacje pomiêdzy
mutacjami w pêtli D a parametrami klinicznymi. Korelacje pomiêdzy mutacjami a
typem histologicznym opisano w przypadku raka w¹troby (HCC). rednia liczba
mutacji w pêtli D w raku dobrze zró¿nicowanym wynios³a 1,7, podczas gdy w
przypadku raka rednio odró¿nicowanego 4,5, a w raku niezró¿nicowanym 4,6 [149].
Podobnie liczba mutacji w pêtli D przypadaj¹cych na cz¹steczkê mtDNA by³a wy¿sza
dla bardziej zaawansowanych przypadków raka ¿o³¹dka, p³uca i jelita grubego [84].
Liczba tych mutacji korelowa³a tak¿e z przerzutami (cecha M w TNM). W
przypadkach dwustronnych przerzutów do wêz³ów w raku jajnika identyczne
warianty sekwencyjne znajdowane by³y w guzie pierwotnym i w ogniskach
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przerzutowych [159]. Mutacje w pêtli D opisano tak¿e jako typowe dla wêz³owej i
przerzutowej postaci czerniaka [130]. Ponadto u pacjentów z rakiem trzustki allel
T w pozycji 16519 koreluje z miejscowo zaawansowan¹ postaci¹ choroby w chwili
wykrycia oraz krótszym czasem prze¿ycia chorych od chwili postawienia rozpoznania. Uwa¿a siê, ¿e allel ten jest ponadto czynnikiem predysponuj¹cym do rozwoju
cukrzycy w przebiegu choroby; nale¿y dodaæ, ¿e wyst¹pienie cukrzycy jest
niepomylnym czynnikiem rokowniczym u chorych z rakiem trzustki [112].
Powstawanie mutacji w pêtli D mo¿e byæ zwi¹zane z ekspozycj¹ na dym
papierosowy. W przypadku raka jamy ustnej silnie zmienne s¹ pozycjê 146, 152 i
186. Mutacje w tych pozycjach nukleotydowych pojawiaj¹ siê przede wszystkim u
palaczy p³ci mêskiej [132]. U pacjentów z nowotworami g³owy i szyi mutacje pêtli
D s¹ typowe dla raka gard³a dolnego, zw³aszcza u osób pal¹cych. Nie ma jednak
korelacji z przebiegiem klinicznym i/lub odpowiedzi¹ na leczenie a mutacjami pêtli
D. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e rokowanie u pacjentów z rakiem gard³a dolnego jest
generalnie z³e [88]. Obecnoæ mutacji tego regionu mtDNA koreluje tak¿e z
niepomylnym rokowaniem i s³ab¹ odpowiedzi¹ na leczenie 5-fluorouracylem (5FU)
u pacjentów z rakiem jelita grubego w III stopniu zaawansowania klinicznego. Po
uwzglêdnieniu wieku i stopnia zaawansowania klinicznego ryzyko wzglêdne zgonu
u pacjentów z mutacjami w pêtli D jest 1,4 razy wy¿sze ni¿ u pacjentów nie
wykazuj¹cych wystêpowania mutacji [89].
Nie tylko postaæ sporadyczna nowotworów, ale równie¿ ich postaæ rodzinna
zosta³a skorelowana z obecnoci¹ zmian w pêtli D. Polimorfizmy ci¹gu D310 oraz
w loci 263, 489, 522, i 527 okaza³y siê czêste w rodzinach obci¹¿onych rakiem. Yu
i wsp. zaproponowali wykorzystanie polimorfizmów D310 jako markera diagnostycznego w wykrywaniu i diagnostyce wczesnych postaci raka [181]. W kolejnym
badaniu grupy chiñskiej u pacjentów z postaci¹ raka sutka maj¹cych mutacje
somatyczne w pêtli D (porównanie: tkanka raka - tkanka zdrowa tej samej osoby)
ni¿sza by³a liczba kopii mtDNA oraz póniejszy redni wiek wyst¹pienia choroby
(wiêkszy lub równy 50), a tak¿e wy¿szy stopieñ zaawansowania choroby w chwili
wykrycia. Krzywe prze¿ycia Kaplan-Meiera oraz test Mantel-Cox (czyli test logrank) wskazuj¹, ¿e pacjenci z obni¿on¹ liczb¹ kopii mtDNA maj¹ krótszy oczekiwany
czas prze¿ycia [182]. W kolejnym badaniu chorych na sporadycznego raka sutka
wykazano, i¿ mutacje pêtli D koreluj¹ z póniejszym wiekiem zachorowania (³50
lat) i brakiem ekspresji receptorów dla estrogenu (ER) i progesteronu (PR). Pacjentki
te maj¹ tak¿e krótszy oczekiwany czas prze¿ycia, jak wskazuje analiza KaplanMeier. Wieloczynnikowa analiza regresji wykaza³a, i¿ mutacje w pêtli D s¹ zatem
niezale¿nymi czynnikami prognostycznymi w populacji z rakiem sutka [157].

D. Uwarunkowania metodologiczne analizy mtDNA
Wybór sekwencji referencyjnej. Aby wykazaæ obecnoæ mutacji somatycznych,
konieczne jest porównanie sekwencji mtDNA z guza z wybran¹ sekwencj¹
referencyjn¹. Sekwencja z tkanki nowotworowej powinna zostaæ porównana z
sekwencj¹ tkanki zdrowej od tej samej osoby, a najlepiej tkanki o tym samym
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pochodzeniu w organogenezie (przyk³adowo dla raka sutka powinna to byæ tkanka
zdrowego nab³onka przewodów mlekowych; dla raka w¹troby  zdrowe hepatocyty)
[42, 83]. Jeli w analizie mutacji somatycznych wykonywane jest wy³¹cznie porównanie
sekwencji z guza z rCRS, badanie takie nie opisuje mutacji wystêpuj¹cej u danej osoby,
tak jak sta³o siê w przypadku badania guzów w¹troby przez Nishikawa i wsp. [116]
czy raka sutka przez Kulawiec i wsp. [80]. Samo porównanie sekwencji z tkanki
nowotworowej z rCRS nie jest informatywne. Dla opisu polimorfizmów w grupie
chorych konieczne jest stwierdzenie braku ró¿nic miêdzy tkank¹ raka a tkank¹ zdrow¹
u ka¿dego z badanych z osobna. Przy porównywaniu z rCRS warto pamiêtaæ tak¿e,
i¿ sekwencja rCRS nale¿y do haplogrupy H2 i charakteryzuje j¹ zestaw specyficznych
dla niej polimorfizmów. Ponadto sekwencja pochodzi z komórek HeLa (rak szyjki
macicy), wiêc nie jest to sekwencja tkanki zdrowej [50]. Porównywanie sekwencji z
guza z sekwencj¹ rCRS jak m.in. w analizie Sharma i wsp. [139] lub zdrowych
ochotników [181] nie wskazuje na wystêpowanie mutacji. Podobnie nie wskazuje
porównanie dokonane przez Chen i wsp., którzy zestawili sekwencjê z guza z
sekwencj¹ zmiany przedrakowej [22]. Niew³aciw¹ tkank¹ referencyjn¹, jak¹
stosowano w pracy Prior i wsp. [132], wydaj¹ siê te¿ wêz³y ch³onne, gdy¿ istnieje
mo¿liwoæ obecnoci mikroprzerzutów, niewykrywalnych klasycznymi metodami
histologicznymi [70], a wiêc nie mo¿na ustaliæ, czy porównanie dotyczy sekwencji z
tkanki zdrowej czy z nowotworu.
Dla opisania ró¿nic miêdzy tkank¹ zdrow¹ pobran¹ od pacjenta z nowotworem
a sekwencj¹ rCRS stosowane powinno byæ okrelenie polimorfizmu, tak jak to
przeprowadzili m.in. w badaniu Wong i wsp. [174]. Alternatywnie w literaturze
wykorzystywane jest okrelenie wariant sekwencyjny. Okrelenia tego u¿ywa siê
tak¿e dla opisania ró¿nic miêdzy sekwencjami z grupy zdrowych i chorych (uwaga,
musz¹ byæ dobrane pod wzglêdem haplogrup) lub ró¿nic miêdzy grupami chorych z
ró¿nymi rozpoznaniami [180].
Wybór tkanki referencyjnej. Najczêciej wybieran¹ tkank¹ referencyjn¹ i
ród³em DNA jest krew pe³na pacjenta oraz izolowane z niej DNA limfocytów [139,
161], jednak w obliczu rozsiewu komórek nowotworowych drog¹ krwi (przerzuty
drog¹ krwionon¹) analiza DNA z krwi wydaje siê raczej metod¹ dobr¹ do
wykrywania mikroprzerzutów i wczesnego wykrywania raka. Guz pierwotny
rozpoczyna rozsiew, gdy sk³ada siê z oko³o miliona komórek, a jest wykrywalny
klasycznymi metodami, dopiero gdy osi¹ga iloæ oko³o miliarda komórek, ma wówczas
oko³o 1 cm3. Techniki PCR umo¿liwiaj¹ wykrywanie zmian genetycznych typowych
dla raka we krwi pacjentów i by³y z powodzeniem wykorzystywane do analizy subklinicznych przerzutów nowotworowych oraz monitorowania leczenia [119, 148].
Dotychczasowe badania udowodni³y, i¿ kr¹¿¹ce w krwi komórki nowotworowe s¹
wykrywalne, kiedy iloæ ich jest niewielka np. kilka komórek raka na milion komórek
krwi obwodowej [78]. Mo¿liwe jest wykrycie we krwi obwodowej komórek
nowotworowych i PCR jest metod¹ wystarczaj¹co czu³¹ do takiej analizy [69].
Wykorzystuj¹c techniki oparte na PCR mo¿liwe jest tak¿e wykrywanie we krwi
obwodowej mutacji genów obecnych w komórkach raka. Zale¿noæ taka dotyczy
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w³aciwie wszystkich p³ynów ustrojowych. Udowodniono, i¿ u pacjentów z rakiem g³owy
i szyi mutacje TP53 s¹ wykrywalne w linie u 71% pacjentów (1 komórka raka na
10000 komórek normalnych z³uszczonego nab³onka); dla raka p³uca mutacje telomerazy
 w linie u 32% (1/10000 komórek); dla raka p³uca aberracje mikro-satelitarne  w
linie u 60% (1/500); dla raka p³uca RAS w linie u 100% (1/10000); dla raka pêcherza
moczowego w osadzie moczu mutacje TP53 u 100% (1/10000); dla raka trzustki mutacje
RAS w ¿ó³ci u 100% (1/100000) [142]. Jednoczenie nale¿y pamiêtaæ, i¿ mtDNA jest
³atwo wykrywany w p³ynach ustrojowych i jego mutacje s¹ 19 do 220 razy ³atwiej
wykrywalne ni¿ mutacje genów j¹drowych, np. TP53 [51]. Mo¿liwoæ wykrycia zmian
obecnych w genomie mitochondrialnym w DNA izolowanym z surowicy udowodniono
na przyk³adzie pacjentów z rozpoznaniem raka w¹troby [118].
Kolejn¹ tkank¹ proponowan¹ jako referencyjna jest tkanka marginesu chirurgicznego po weryfikacji przez histopatologa jako tkanka zdrowa. Nale¿y jednak pamiêtaæ,
i¿ wykazano ju¿ mutacje genów analogiczne do mutacji wystêpuj¹cych w guzie w
marginesie tkanek okrelanych makroskopowo i mikroskopowo klasycznymi
metodami jako zdrowe. Mutacje takie wykryto w marginesie raka krtani, chocia¿
jedynie u 25% pacjentów [147]. W wypadku raka p³uc opisano mutacje genów
TP53 i K-ras w 'zdrowym' marginesie  w odpowiednio 9% i 18% [65]. Mutacje
takie zosta³y wskazane jako niezale¿ny czynnik rokowniczy wznowy miejscowej
[103]. Nale¿y pamiêtaæ, i¿ mutacje wykrywane w marginesie mog¹ pochodziæ z
kontaminacji tkanek marginesu przez komórki raka, które to zanieczyszczenia
powstaj¹ w wyniku zabiegów chirurgicznych. Wydaje siê zatem, i¿ najw³aciwsze
jest analizowanie komórek raka i komórek zdrowych po mikrodysekcji laserowej
[111] oraz wykorzystanie tkanki referencyjnej o tym samym pochodzeniu ontogenetycznym [74].
Wywiady jako podstawowe narzêdzie badawcze. Podstawowe dane klinicznopatologiczne wykorzystywane we wszystkich badaniach aprobowanych przez WHO
obejmuj¹: wiek, p³eæ, przebieg choroby [161], czas prze¿ycia [121] oraz status palacza
[88]. Z tego wzglêdu wydaje siê uzasadnione wykorzystanie i tych danych z
wywiadów w badaniach mitochondrialnych. Dodatkowo w onkologii mitochondrialnej
nasuwa siê analiza TNM i stopnia zaawansowania klinicznego jako czynniki
niezbêdne w procesie sekcji pacjentów. Jest to zgodne z dobrze ugruntowanymi
raportami UICC/AJCC (International Union Against Cancer)/(American Joint
Committee on Cancer) pokazuj¹cymi, i¿ stopieñ TNM w chwili postawienia
rozpoznania jest podstawowym czynnikiem rokowniczym [160]. Przyk³adowo raki
p³askonab³onkowe g³owy i szyi maj¹ 5-letnie prze¿ycie przy rozpoznaniu w stopniu
I  91,0%; II  77,2%; III  61,2%; IVA  32,4%; IVB  25,3%, a IVC  3,6%
[61]. Kolejnym czynnikiem wp³ywaj¹cym na przebieg analizy musi byæ klasyczny
podtyp histologiczny, gdy¿ wiadome jest, i¿ wyznacza on rozwój choroby. Za przyk³ad
mo¿e pos³u¿yæ rak krtani, gdzie podtyp keratynizuj¹cy daje 5-letnie prze¿ycie u
83,3% (niski stopieñ zaawansowania) [101] i 48% (wysoki stopieñ zaawansowania)
[114], a rak brodawkowaty  75% [145] i osteosarkoma, angiosarkoma czy
rhabdomyosarkoma <50% [167] i guzy endokrynne  5% [30].
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Ucilaj¹c, nowotwory powstaj¹ce nawet w tym samym narz¹dzie czêstokroæ
znacz¹co ró¿ni¹ siê biologi¹. Aby zminimalizowaæ heterogennoæ badanej populacji,
konieczne jest ustalenie jasnych kryteriów selekcji pacjentów, ich eliminacji z badania
oraz zebranie dok³adnych wywiadów. Jeli w jednym badaniu pulê badanych tkanek
stanowi¹ preparaty ze zbyt heterogennej populacji chorych, szum w obrêbie zbioru
badanych osobników mo¿e byæ wiêkszy ni¿ ró¿nica miêdzy populacj¹ chor¹ a
zdrow¹. Badanie takie da zatem wyniki fa³szywie negatywne; uniemo¿liwi to
okrelenie czynnika genetyczne zwi¹zane z rozwojem choroby, powstawaniem
przerzutów, nawrotem choroby czy czasem prze¿ycia [82, 108]. Optymalne wydaje
siê dobieranie pacjentów o tym samym TNM lub stopniu zaawansowania klinicznego,
gdy¿ ju¿ klasyczne markery kliniczne wskazuj¹ na wystêpowanie istotnych ró¿nic
miêdzy pacjentami T1-2N0M0 a T1-3N1M0 i T1-2N1-2M1. Z tego wzglêdu wydaje
siê, i¿ ogniska przerzutowe s¹ dobrym materia³em do analizy porównawczej i selekcji
mutacji odpowiedzialnych za bardziej agresywny fenotyp, a tak¿e do selekcji
komórek macierzystych raka i analizy ich mutacji. Dodatkowo poza klasycznymi
czynnikami prognostycznymi (wiek, p³eæ etc.) w analizie mitochondrialnej istotne staj¹
siê parametry etnobiologiczne i demograficzne (patrz wy¿ej  Haplogrupy) [97, 136].
Przyk³adem efektywnego badania kliniczno-molekularnego jest raport Wu i wsp.,
który opisuje korelacjê miêdzy iloci¹ mtDNA a typem histologicznym raka ¿o³¹dka
typu III wg Borrmanna w przeciwieñstwie do typu IV [175].
Uwzglêdniaj¹c kryteria kliniczne analizowano mtDNA w raku sutka i jak siê wstêpnie
wydaje, istniej¹ specyficzne wzorce mutacji mtDNA umo¿liwiaj¹ce rozró¿nienie raka
przewodowego naciekaj¹cego od raka przewodowego wielo-ogniskowego, raka zrazikowego wieloogniskowego, raka zrazikowego, raka zrazikowego in situ  LCIS
(carcinoma lobulare in situ), raka wewn¹trzprzewodowego  raka przewodowego in
situ  DCIS (carcinoma intraductale in situ), czy wreszcie raka luzowego i
niezró¿nicowanego [133]. Podobn¹ analizê przeprowadzono dla raka jajnika ró¿nicuj¹c
nowotwory nab³onkowe na: surowicze, endometrialne, luzowe i niesklasyfikowane [169].
Wykazano, ¿e analiza mtDNA pozwala na odró¿nienie podtypów histologicznych raka
jajnika oraz pozwala na prognozowanie przebiegu choroby [2]. Przyk³adem efektywnie
prowadzonego badania jest praca Lievre i wsp., gdzie wykluczono pacjentki poddane
wczeniej chemioterapii oraz co wa¿ne i wyranie zaznaczone, badano tylko pacjentki
z guzem pierwotnym [88].
Ponadto pomimo i¿ mog³oby siê wydawaæ, ¿e badanie mitochondrialne dotyczy
genetyki, danymi, które powinny zostaæ zebrane w wywiadach, s¹ przebyte i aktualne
choroby, wywiad rodzinny, stosowane leczenie, jak równie¿ wywiad rodowiskowospo³eczny (palenie papierosów i spo¿ycie alkoholu) [21]. Wykazano ju¿, i¿ ekspozycja
na dym papierosowy wp³ywa na uszkodzenia i replikacjê mtDNA [88], a ekspozycja
na UV na uszkodzenia mtDNA skóry [15]. W przypadku nowotworów uk³adu
oddechowego iloæ mtDNA koreluje z paleniem niezale¿nie od wieku, p³ci, spo¿ycia
alkoholu i statusu socjoekonomicznego (P<0,001) [104]. Wykazano nawet, i¿ proporcja
znajdowanych delecji 4977 pz w mtDNA mieszków w³osowych koreluje z rozwojem
nowotworów zale¿nych od palenia [90], w tym nowotworów linianek przyusznych
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[85] i raka p³uca [43]. Podobnie etanol indukuje uszkodzenia oksydacyjne mtDNA,
co powoduje liczne mutacje i spadek iloci mtDNA w komórce [19].

3. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Podsumowuj¹c wydaje siê, i¿ mitochondria s¹ powi¹zane z procesem nowotworzenia na wiêcej ni¿ jeden sposób, m.in. przez obecnoæ zaburzeñ w szlaku fosforylacji oksydacyjnej. Pierwsze doniesienia o zmianach w metabolizmie tlenowym
komórek nowotworowych pochodz¹ jeszcze z pocz¹tku ubieg³ego stulecia (nagroda
Nobla w 1931 roku dla Otto Warburga za jego badania nad metabolizmem komórek
rakowych) [170]. Badania przeprowadzone do tej pory przez wiele niezale¿nych grup
badawczych wykaza³y, ¿e mutacje w mitochondrialnym DNA wystêpowa³y w wielu
typach nowotworów, u osób o ró¿nym pochodzeniu etnicznym. Znaleziono mutacje
zarówno w niekoduj¹cych, jak i w koduj¹cych fragmentach mitochondrialnego DNA
[67, 92, 106, 120, 125, 131, 151, 152, 173].
Pomimo licznych wydanych do tej pory prac dotycz¹cych du¿ej czêstoci zmian
w mtDNA w nowotworach, pytanie, czy mutacje te s¹ istotne w procesie nowotworzenia czy te¿ nie, wci¹¿ pozostaje otwarte. Czêæ autorów sugeruje, ¿e
nagromadzenie mutacji w mitochondrialnym DNA jest jedynie wynikiem przypadku,
a mutacje te nie daj¹ komórkom przewagi selekcyjnej [28]. Inni autorzy uwa¿aj¹,
¿e obecnoæ mutacji w mitochondrialnym DNA promuje rozwój nowotworu [4, 33,
39, 41, 126]. Hipoteza ta zgodna jest z wynikami badañ na myszach, gdzie komórki
nowotworowe nios¹ce zmutowane mtDNA dzieli³y siê szybciej i w efekcie
powodowa³y powstawanie guzów o wiêkszej objêtoci [125, 141]. Istniej¹ dwie
hipotezy wyjaniaj¹ce ten efekt: 1) mutacje w mitochondrialnym DNA powoduj¹
zwiêkszenie produkcji reaktywnych form tlenu, które mog¹ byæ przyczyn¹
powstawania kolejnych mutacji w DNA mitochondrialnym i j¹drowym, 2) komórki
maj¹ce uszkodzony ³añcuch fosforylacji oksydacyjnej i uzyskuj¹ce energiê w drodze
glikolizy maj¹ przewagê selekcyjn¹ w warunkach, jakie wystêpuj¹ we wnêtrzu guza
(obni¿ona poda¿ tlenu) [17, 32, 39, 164]. W szczególnoci wydaje siê, i¿ genotyp
(w tym haplotyp) mitochondrialny mo¿e byæ czynnikiem zarówno predysponuj¹cym,
jak i chroni¹cym przed rozwojem nowotworu. Polimorfizmy mtDNA mog¹ mieæ
istotne znaczenie funkcjonalne, a specyficzn¹ rolê w rozwoju raka mo¿e odgrywaæ
dysfunkcja ³añcucha transportu elektronów. Niemniej jednak rola dziedzicznych zmian
mtDNA w patogenezie nowotworu jest z³o¿ona, ale dziêki analizie sekwencji
mtDNA i haplotypu mo¿liwe wydaje siê wyselekcjonowanie populacji o wysokim
ryzyku rozwoju raka. Analiza mtDNA, w szczególnoci dla aplikacji klinicznych
powinna podlegaæ cis³ym rygorom metodologicznym i metodycznym.
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