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O wyst¹pieniu i przebiegu raka krtani decyduje palenie tytoniu, nadu¿ywanie mocnych napojów alkoholowych
oraz nie do koñca zdefiniowany czynnik genetyczny. Celem pracy by³a ocena wp³ywu polimorfizmu genu AHR na
prze¿ywalnoæ chorych leczonych z
powodu p³askonab³onkowego raka
krtani. Materia³ do badañ stanowi³o 65
archiwalnych próbek DNA. Technik¹
RFLP-PCR oceniano obecnoæ wariantów polimorficznych genu AHR. W
przypadku wykrycia odmiennej ruchliwoci elektroforetycznej próbkê poddawano sekwencjonowaniu DNA.
Obecnoæ polimorfizmu Arg554Lys
(kodon 554) stwierdzono dla 9 przypadków zawsze w uk³adzie heterozygotycznym. W jednym przypadku poza
mutacj¹ 554 wykryto tak¿e dwie inne
w kodonach: 490 (1468 A>G) oraz 570
(1708 G>A). Porównano d³ugoæ prze¿ycia, wyst¹pienie przerzutów i drugich pierwotnych nowotworów u nosicieli genu dzikiego i nosicieli wariantu Arg554Lys genu AHR. Wstêpne wyniki wskazuj¹ na celowoæ dalszych
badañ opartych o wiêksz¹ liczbê przypadków, bowiem grupa analizowana
do tej pory jest zbyt ma³a liczbowo.

Initiation and progression of laryngeal cancer is associated with tobacco
smoking and abusing of strong alcoholic beverages. A significance of genetic factor, although not defined sufficiently yet has been raised as well.
The studies were focused on an influence of AHR gene polymorphism on
survival of squamous cell carcinoma
laryngeal subjects. The study material
was 65 archival DNA samples analyzed
by RLP-PCR. The samples varying with
electrophoretic mobility were DNA
sequenced. In the study group 9 heterozygotic variants Arg554Lys (codon
554) were detected. One case was a
carrier of two other mutations in
codon: 490 (1468 A>G) and 570 (1708
G>A). Survival time, metastasis and
occurrence of second primary tumors
were compared in carriers of wild type
and Arg554Lys variant AHR. Preliminary results indicate for a necessity of
further studies as until now the study
group is too small to find a conclusive
association.

Wstêp
Ekspozycja na kancerogeny zawarte w
dymie tytoniowym wi¹¿e siê z powstawaniem nowotworów w obrêbie eksponowanych regionów: g³ównie dróg oddechowych
[31]. Jednoczenie wiadomo, ¿e jedynie
mniejsza czêæ grupy ryzyka rozwija nowotwór. Predyspozycja na poziomie genetycznym jest, wiêc oczekiwana. Genetyczne
zró¿nicowanie populacji ludzkiej wskazuje
na celowoæ podejmowania badañ nad indywidualn¹ podatnoci¹ na dzia³anie czynników rakotwórczych. Wyodrêbnienie poszczególnych polimorfizmów genetycznych
pozwala wskazaæ genotyp szczególnie predysponuj¹cy do powstania okrelonego rodzaju raka.
Do tej pory wiêkszoæ badañ w obrêbie

pod³o¿a genetycznego raka krtani ogniskowa³a siê wokó³ genów aktywacji i detoksykacji kancerogenów obecnych w dymie tytoniowym a tak¿e genów dla enzymów naprawy uszkodzeñ DNA. Klasyfikuje siê je
jako geny niskiej penetracji, wykazuj¹ce
niewielki, ale mierzalny wp³yw na zmianê
ryzyka wyst¹pienia nowotworu. Zgodnie z
obecnymi pogl¹dami dopiero zaistnienie
okrelonej kombinacji wariantów genowych
istotnie przyczynia siê do wzrostu ryzyka
genetycznego. W zwi¹zku z tym, ¿e kancerogeny dymu tytoniowego oraz inne ksenobiotyki charakteryzuje w du¿ej mierze hydrofobowoæ, polarnoæ oraz niska reaktywnoæ nie mog¹ byæ one usuwane z organizmu w swojej pierwotnej postaci, ale wymagaj¹ metabolicznej przemiany do form roz-
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puszczalnych a tym samym mo¿liwych do
wydalenia. Biotransformacja tych substancji przebiega w dwóch etapach: I faza metabolizmu (aktywacja metaboliczna)  zaanga¿owane w ni¹ uk³ady enzymatyczne,
g³ównie enzymy z rodziny cytochromu P450, prowadz¹ reakcje w kierunku lepiej
rozpuszczalnych i ³atwiej wydalanych cz¹stek. II fazie stanowi w³aciwa detoksykacja. Wiêkszoæ enzymów bior¹cych udzia³
w procesach aktywacji i detoksykacji to bia³ka adaptatywne, tzn. takie, których ekspresja mo¿e byæ indukowana przez czynniki
zewnêtrzne. W przypadku jednej z najwa¿niejszych grup kancerogenów obecnych w
dymie tytoniowym - wêglowodorów aromatycznych  takim czynnikiem jest cytoplazmatyczny receptor Ah (aryl hydrocarbon).
Modelowe prace nad podatnoci¹ na
kancerogenne dzia³anie wêglowodorów aromatycznych umo¿liwi³y zidentyfikowanie
locus Ah u myszy [20]. Zró¿nicowana podatnoæ szczepów ró¿ni¹cych siê allelami
tego locus na kancerogenne dzia³anie wêglowodorów aromatycznych wi¹¿e siê z
kontrol¹ indukcji enzymów metabolizuj¹cych wêglowodory aromatyczne (benzo(a)piren) przez locus Ah. Prowadzi to
miêdzy innymi do kilkunastokrotnych ró¿nic w iloci tworzonych adduktów benzo(a)pirenu do DNA [4,29]. Podjête prace
umo¿liwi³y zidentyfikowanie produktu bia³kowego kodowanego w tym locus jako cytoplazmatycznego receptora Ah [24] a nastêpnie jego izolacjê i poznanie sekwencji
bia³kowej [7].
Receptor Ah jest czynnikiem transkrypcyjnym, który po zwi¹zaniu z ligandem ulega translokacji z cytoplazmy na teren j¹dra
komórkowego a nastêpnie dimeryzuj¹c z
bia³kiem Arnt rozpoznaje specyficzne sekwencje w odcinkach promotorowych wra¿liwych genów prowadz¹c do ich transkrypcji [24]. Receptor ten jest silnie zakonserwowany ewolucyjnie i wystêpuje u wszystkich badanych zwierz¹t, co sugeruje jego
udzia³ w swego rodzaju podstawowych, niezbêdnych dla prze¿ycia funkcjach. Spora
grupa dot¹d poznanych enzymów indukowanych przez receptor Ah zaanga¿owanych
jest w procesy detoksykacji i aktywacji kancerogenów. Nale¿¹ tu z enzymów I fazy
detoksykacji cytochromy P450: 1A1, 1A2,
1B1 i 2S1 oraz z enzymów II fazy  transferaza glutationu Ya, dehydrogenaza aldehydów 3, DT-diaforaza i UDP-glukuronylotransferaza. Z innych bia³ek regulowanych
przez receptor wymieniæ nale¿y AhRR, bia³ko bêd¹ce represorem tego receptora stanowi¹cym element ujemnego sprzê¿enia
zwrotnego wyciszaj¹cego procesy, w których uczestniczy receptor Ah oraz bia³ka
zaanga¿owane w proliferacjê komórek
(TGF-ß, IL-1ß i PAI-2), bia³ka reguluj¹ce
cykl komórkowy (p27 i jun-B) jak równie¿
bia³ko Bax reguluj¹ce apoptozê. Do bia³ek
regulowanych przez receptor nale¿y równie¿ opisane przez nas bia³ko wi¹¿¹ce ßnaftoflawon, bêd¹ce przypuszczalnie bia³kiem transportowym [2,3].
Brak indukcji enzymów aktywuj¹cych
wêglowodory aromatyczne u myszy z wy³¹czonym receptorem Ah warunkuje ca³kowit¹ odpornoæ tych myszy na kancerogenne dzia³anie benzopirenu [28]. Istnieje
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Rycina 1
Wyniki trawienia produktów PCR enzymem Hpy 188I.
Results of the Hpy188I digestion of PCR products.
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56 bez mutacji / 65 pacjentów = 86 %

9 (Arg554Lys) / 65 pacjentów = 14%

Rycina 2
Graficzny obraz wyników sekwencjonowania
produktów PCR.
Results of sequencing of PCR products.

równie¿ wiele dowodów na to, ¿e receptor
Ah poredniczy w prawie wszystkich toksycznych i kancerogennych efektach dzia³ania wielu innych zwi¹zków, w tym TCDD
(dioksyny).
Dysponuj¹c takimi obserwacjami uzy-

skanymi w oparciu o model zwierzêcy, zaczêto badaæ korelacjê miêdzy zapadalnoci¹ na tytoniozale¿ne nowotwory a wystêpowaniem polimorficznych form receptora
u ludzi. Jak dot¹d uda³o siê zidentyfikowaæ
kilka polimorfizmów w obrêbie genu AHR.
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Tabela I
Wyniki rozk³adu polimorfizmu w obrêbie badanej grupy chorych na raka krtani.
Preliminary results of the distribution of Arg554Lys polymorphism in laryngeal cancer cases.
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Najpowszechniejszym i najczêciej badanym jest polimorfizm receptora Ah w kodonie 554 w eksonie 10 (1661G>A), którego
rezultatem jest zamiana w sekwencji bia³kowej aminokwasu argininy na lizynê. Udokumentowano silny zwi¹zek miêdzy polimorfizmem w kodonie 554 receptora Ah a prze¿ywalnoci¹ pacjentów z miêsakami tkanek
miêkkich [1]. Równoczenie, podobnie jak
w przypadku innych badañ nie obserwowano asocjacji tego polimorfizmu z zaistnieniem choroby nowotworowej, co sugeruje
zupe³nie inny mechanizm dzia³ania ni¿ indukcja enzymów metabolizuj¹cych kancerogeny. By³a to obserwacja zupe³nie nowa i
nieoczekiwana, poniewa¿ dotychczas koncentrowano siê wy³¹cznie na korelowaniu
wystêpowania polimorfizmów receptora Ah
z inicjacj¹ procesu nowotworowego. W
wietle regulacji przez receptor Ah tak¿e
bia³ek zaanga¿owanych w proliferacjê i apoteozê komórek, ewentualny wp³yw polimorfizmów tego genu na tempo rozwoju nowotworu czy te¿ skutecznoæ zastosowanej
terapii by³by prosty do wyt³umaczenia. Pomimo znacznych ró¿nic w charakterystyce
obu grup nowotworów (miêsaki, p³askonab³onkowe) istnia³a spora szansa, ¿e zjawisko modulacji prze¿ycia przez warianty genetyczne receptora Ah bêdzie mia³o charakter uniwersalny, w³aciwy tak¿e dla nowotworów innych ni¿ miêsaki.
Celem nadrzêdnym naszych badañ by³o
okrelenie zale¿noci miêdzy wystêpowaniem polimorfizmów receptora Ah (szczególnie w kodonie 554) a prze¿ywalnoci¹
osób z p³askonab³onkowymi rakami krtani.
W dalszej perspektywie wykazanie korelacji miêdzy allelami receptora Ah a d³ugoci¹ prze¿ycia z p³askonab³onkowym rakiem
krtani mog³oby pomóc klinicystom w doborze sposobu terapii (radykalnej, paliatywnej
etc.). Dodatkowym celem badañ by³a mo¿liwoæ wykazania korelacji znalezionych
polimorfizmów receptora Ah z zaistnieniem
(inicjacj¹) choroby nowotworowej. Tego typu
badania nigdy nieby³y podejmowane w przypadku p³askonab³onkowych raków krtani a
znajduj¹ uzasadnienie z uwagi na siln¹ zale¿noæ tego typu nowotworów od ekspozycji na wêglowodory aromatyczne dymu tytoniowego. Trzecim celem badañ by³o znalezienie ewentualnych nowych polimorfizmów w obrêbie genu koduj¹cego receptor
Ah jak równie¿ poznanie czêstoci wystêpowania poszczególnych polimorfizmów
tego receptora w populacji polskiej.
Materia³y i metody

Materia³ do badañ stanowi³a archiwalna kolekcja
DNA pacjentów leczonych z powodu wystêpowania p³askonab³onkowych raków krtani w Klinice Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w okresie/ na
przestrzeni: 2000-2002. Analiz¹ objêto 65 prób pochodz¹cych z krwi pacjentów. Wród pacjentów zakwalifikowanych do badañ przeprowadzono wywiad rodowi-
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Przerzuty

skowy uzyskuj¹c takie informacje jak: wiek, wykonywany zawód, czynne/bierne palenie, rodzaj i iloæ spo¿ywanego alkoholu a tak¿e informacje na temat stanu zdrowia pacjenta i przebiegu leczenia.
W grupie tej 97% stanowili mê¿czyni w wieku 3979 lat (rednia 59 lat) a 3%-kobiety (redni wiek 55 lat).
Ocenê zaawansowania nowotworu przeprowadzono wed³ug klasyfikacji TNM. Najczêciej obserwowan¹ cech¹
w grupie kobiet by³ fenotyp T3N1M0, natomiast w grupie
mê¿czyzn najczêstszym stadium w momencie diagnozy
by³ T3N0M0. Nowotwór by³ zlokalizowany w górnym piêtrze krtani u ponad 50% pacjentów. W grupie mê¿czyzn
zabiegu laryngektomii ca³kowitej dokonano dla 54 przypadków; w grupie kobiet laryngektomii ca³kowitej nie przeprowadzono.
Materia³ do badañ stanowi³a próba 10 ml krwi obwodowej pobranej na EDTA. Izolacjê DNA prowadzono
z wykorzystaniem standardowej metody ekstrakcji w
obecnoci fenolu i chloroformu oraz precypitacji alkoholem etylowym. Wyizolowane DNA przechowywano w
warunkach -20°C.
Analizê polimorfizmu Arg554Lys w obrêbie genu
AHR przeprowadzono z wykorzystaniem techniki PCR
RFLP (enzym Hpy 188I) oraz sekwencjonowania produktów PCR. Profil warunków reakcji PCR przedstawia³
siê nastêpuj¹co: denaturacja wstêpna: 95°C, 5 min; denaturacja: 95°C, 30 sek.; wi¹zanie starterów: 60°C, 30
sek.; synteza DNA: 72°C, 45 sek.; x 32 cykle; synteza
koñcowa: 72°C, 10 min; 4°C. Stosuj¹c specyficznie zaprojektowane startery ( hAhr-Up: CTCTCAATCCTAGTTCCCTCCTG oraz hAhR-Lo: ATCCGTTAAGTCAATGTCTCTG) amplifikowano w reakcji PCR fragment
sekwencji zawieraj¹cy miejsce polimorficzne o d³ugoci
389 pz. Próby poddawano nastêpnie hydrolizie enzymem
Hpy 188I (New England Biolabs) specyficznie rozpoznaj¹cym uk³ad par zasad dla wariantu polimorficznego.
Ró¿nice migracji elektroforetycznej w 2,5% ¿elu agarozowym wskazywa³y na obecnoæ wyst¹pienia polimorfizmu. Dla potwierdzenia jego obecnoci produkty PCR
poddawano sekencjonowaniu DNA.

Wyniki
Obecnoæ polimorfizmu Arg554Lys w
grupie 65 pacjentów z rakiem krtani stwierdzono w 9 przypadkach. W przypadku zaistnienia mutacji ka¿dorazowo obserwowanym wariantem by³ uk³ad heterozygotyczny
(czêstoæ zmutowanego allelu: 0,07). W jednym przypadku (pacjent nr 120) poza mutacj¹ 554 wykryto tak¿e dwie inne w kodonach:
490 (1468 A>G) oraz 570 (1708 G>A).
Pierwsza z nich, dotycz¹ca kodonu 490 nie
zosta³a do tej pory opisana w literaturze.
Przyk³adowe wyniki rozdzia³u elektroforetycznego przedstawia rycina 1.
Sporód dziewiêciu przypadków obci¹¿onych polimorfizmem Arg554Lys tylko jeden pacjent zmar³ na skutek wznowy lokalnej (lokalizacja w nasadzie jêzyka). Dla
dwóch z grupy pozosta³ych omiu zaobserwowano wznowy o charakterze lokalnym.
Ogó³em w grupie 65 pacjentów zgon
nast¹pi³ w 16 przypadkach, z czego dla czterech z nich przyczyna nie jest znana. Pozosta³a liczba przypadków tj. 12 dotyczy zgonów na skutek nawrotu choroby nowotworowej  wznów lokalnych (11 przypadków)
oraz przerzutów  1 przypadek (przerzut do
mózgu). W tej grupie wy³¹cznie jeden paPrzegl¹d Lekarski 2009 / 66 / 10

cjent by³ obci¹¿ony polimorfizmem
Arg554Lys. Wyniki rozk³adu polimorfizmu
Arg554Lys w obrêbie grupy badanej zebrano w tabeli 1. Obecnoæ polimorfizmu ka¿dorazowo potwierdzano prowadz¹c sekwencjonowanie produktów PCR (rycina 2).
Dyskusja
Indywidualne zró¿nicowanie podatnoci
na rozwój nowotworu jest dobrze udokumentowane. Genetyczne uwarunkowanie
procesu kancerogenezy mo¿e byæ wynikiem
nie tylko prostego dziedziczenia genu warunkuj¹cego chorobê, ale tak¿e jest pochodn¹ wrodzonego, osobniczego zró¿nicowania szlaków metabolicznych i modulowania
odpowiedzi na egzogenne czynniki kancerogenne. Rola genotypu w kszta³towaniu
odpowiedzi na czynniki rakotwórcze odgrywa du¿¹ rolê w przypadku nowotworów tytoniozale¿nych, do których nale¿¹ raki p³askonab³onkowe regionu g³owy i szyi. Szczególne znaczenie czynnikowi genetycznemu
nale¿y przypisaæ w przypadku wyst¹pienia
kolejnego, niezale¿nego ogniska nowotworowego.
Palenie tytoniu jest przyczyn¹ ponad
95% raków p³askonab³onkowych krtani oraz
nieco ni¿szego odsetka raków jamy ustnej i
gard³a; niemniej u zaledwie oko³o 5 % palaczy dochodzi do rozwoju raków g³owy i szyi
a z kolei, u co ósmego z chorych potencjalnie mo¿e rozwin¹æ siê drugi nowotwór pierwotny. Jednoczenie przebieg choroby jest
nieprzewidywalny i niezale¿ny od intensywnoci ekspozycji na czynniki ryzyka (tytoñ,
alkohol) i dlatego warto dociekaæ mechanizmów molekularnych rz¹dz¹cych procesami inicjacji i rozwoju stanów nowotworowych. Kluczem, który pozwoli³by na okrelenie indywidualnego ryzyka wyst¹pienia
nowego ogniska wydaje siê poszukiwanie
pod³o¿a genetycznego rozwoju mnogich nowotworów g³owy i szyi.
Geny koduj¹ce enzymy I i II fazy
metabolizmu kancerogenów oraz geny koduj¹ce enzymy naprawy DNA cechuje polimorfizm, który mo¿e warunkowaæ indywidualn¹ wydolnoæ metaboliczn¹ oraz zdolnoæ
naprawcz¹ i tym samym podatnoæ na rozwój grupy nowotworów indukowanych czynnikami egzogennymi [6,23]. Liczne doniesienia literaturowe typuj¹ geny kszta³tuj¹ce
indywidualn¹ podatnoæ na rozwój choroby
nowotworowej, omawiaj¹ powi¹zania polimorfizmów poszczególnych genów z ryzykiem rozwoju nowotworu i podejmuj¹ próby
definiowania genotypów ryzyka dla raków
p³askonab³onkowych g³owy i szyi [12,14,16,
19,26,27]. Najszerzej przebadano do tej
pory szereg enzymów zaanga¿owanych
zarówno w aktywacjê i detoksykacjê kancerogenów jak i naprawê wyidukowanych
przez nie uszkodzeñ. Wród nich znalaz³y
siê: enzymy cytochromu P-450 kodowane
przez geny CYP1A1 i CYP2E1 [18], transferazy S-glutationowe bêd¹ce jedn¹ z najwa¿niejszych grup enzymów II fazy metabolizmu kancerogenów zawartych w dymie
tytoniowym. W nastêpnej kolejnoci badano polimorfizmy enzymu N-acetylotransferazy2 (NAT2) odpowiedzialnego za detoksykacjê amin aromatycznych i katalizuj¹cego zarówno etap aktywacji (O-acetylacja) jak
i detoksykacji (N-acetylacji) [15]; bia³ko XPD
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 ewolucyjnie zakonserwowan¹ helikazê,
zaanga¿owan¹ w naprawê typu NER oraz
dzia³aj¹c¹ jako podjednostka czynnika transkrypcyjnego TFIIH [8]. Przebadano tak¿e
polimorfizmy w obrêbie genów XRCC3,
XRCC1 odpowiedzialnych za naprawê
uszkodzeñ w cz¹steczce DNA [10,11]. Na
tym tle analiza rozk³adu polimorfizmów w
obrêbie genu dla receptora Ah, bêd¹cego
czynnikiem transkrypcyjnym indukuj¹cym
grupê enzymów zaanga¿owanych w procesy detoksykacji i aktywacji kancerogenów,
wpisuje siê uzupe³niaj¹co w trend badañ nad
podatnoci¹ na szkodliwe efekty ekspozycji na dym tytoniowy.
Niemniej wa¿ne od samych badañ laboratoryjnych obejmuj¹cych genotypowanie
w obrêbie receptora Ah by³o ustalenie, czy
pacjent, nadal ¿yje, a jeli nie to, kiedy zmar³
i jaka by³a przyczyna mierci. Alternatywnie ustalano parametr prze¿ycia pacjentów.
W zale¿noci od lokalizacji i rodzaju guza
za bezpieczn¹ granicê czasow¹ umo¿liwiaj¹c¹ uzyskanie stanu wyleczenia w przebiegu choroby nowotworowej uznaje siê prze¿ycie przekraczaj¹ce okres od 4 do 7 lat od
postawienia diagnozy. Czas ten zwi¹zany
jest z charakterystyk¹ samego nowotworu
jak i rozwoju zarówno wznów lokalnych,
odleg³ych przerzutów a tak¿e rozwojem drugich pierwotnych nowotworów w obrêbie
zajmowanych regionów. Nawroty choroby
nowotworowej s¹ wa¿nym problemem klinicznym. Jak wykazuj¹ badania odsetek
drugich nowotworów (wznów, drugich nowotworów pierwotnych, przerzutów) jest wy¿szy ni¿by to wynika³o z ogólnej statystyki
zapadalnoci w danym przedziale wiekowym [21]. Jak akcentuj¹ wyniki wieloletnich
analiz w regionie g³owy i szyi ponad po³owa
drugich nowotworów ujawnia siê przed up³ywem trzech lat. Jones i wsp. [17] w przebadanej grupie 274 chorych stwierdzili, ¿e
redni czas do ujawnienia siê drugiego nowotworu wynosi³ 36 miesiêcy, za Panosetti [22] w grupie 855 okreli³ go na 45 miesiêcy, w tym ponad 50% zmian pojawia siê
w ci¹gu 31 miesiêcy. Z analiz tych wynika,
¿e czas d³u¿szy ni¿ 5 lat jest bardziej typowy dla innych lokalizacji ni¿ region g³owy i
szyi. Zasadne jest zatem stosowanie protoko³u 5-letniego cis³ego monitorowania, poniewa¿ po³owa guzów metachronicznych
pojawia siê przed up³ywem 5 lat [9]. Okres
ten powinien obejmowaæ rygorystyczne monitorowanie chorych na przestrzeni czas od
samego rozpoznania choroby.
Z ca³¹ pewnoci¹ sprawdzona w eksperymencie metodyka pozostaje do wykorzystania w kontekcie poszerzania grupy
badanej. Jedyn¹ trudnoæ stanowi³a kwestia pozyskania informacji na temat prze¿ycia pacjentów oraz czas potrzebny do zaklasyfikowania prób do grupy z prze¿yciem
nie ni¿szym ni¿ 5 lat. Badania prowadzone
s¹ dalej.
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Wnioski
Uzyskane w eksperymencie wstêpne
wyniki analiz nie wskazuj¹ na oczekiwan¹
korelacjê polimorfizmu Arg554Lys w genie
AHR z prze¿ywalnoci¹ pacjentów z p³askonab³onkowym rakiem krtani w kontekcie
ekspozycji na dym tytoniowy. Objêta badaniem grupa pacjentów z pewnoci¹ wymaga poszerzenia. Jednoczenie uda³o siê
odnotowaæ obecnoæ nowego, nieopisywanego wczeniej w literaturze, polimorfizmu
1468 A>G, co wskazuje na zasadnoæ prowadzonych przez nas badañ. Z wyj¹tkiem
inspiruj¹cej nas do podjêcia tego zagadnienia publikacji [1], nie próbowano dot¹d korelowaæ wariantów receptora Ah z d³ugoci¹
prze¿ycia osób chorych na nowotwór. Nasze badania by³y wiêc pierwsz¹ prób¹ weryfikacji uzyskanych przez Beriwck i wsp.
[1] wyników, przeprowadzon¹ na innym
materiale biologicznym.
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