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„Zmiany w mitochondrialnym DNA w nowotworach mózgu  u ludzi” 

Streszczenie 

     Mitochondria biorąc istotny udział w procesie utleniania komórkowego są niezbędne                 

do prawidłowego funkcjonowania komórki eukariotycznej. Posiadają swój własny genom, 

który koduje polipeptydy wchodzące w skład kompleksów białkowych łańcucha                               

oddechowego. Zainteresowanie rolą mitochondriów w procesie kancerogenezy wynika                          

z faktu stwierdzenia deficytu oddechowego w komórkach dzielących się, a w szczególności         

w komórkach o przyspieszonej proliferacji. Prowadzone w latach siedemdziesiątych badania 

sugerowały, że transformacja nowotworowa wynika z submolekularnych zmian w łańcuchu 

oddechowym, powodujących rozmontowanie i przebudowę łańcucha elektronowego w czasie 

podziału komórek. Do dzisiaj rola zmian w mitochondrialnym DNA w procesie                               

nowotworzenia jest złożona i nie do końca poznana. Mutacje występujące w mtDNA mogą 

być korzystne czyli adaptacyjne, neutralne lub szkodliwe czyli patogenne. Mutacje korzystne 

są wynikiem procesu adaptacji człowieka do zmieniających się warunków zewnętrznych, 

dzięki którym człowiek w czasie swojej ewolucji dostosował się do zmieniającego klimatu. 

Liczni badacze wskazali na związek pomiędzy występowaniem polimorfizmów w mtDNA,              

a zwiększonym ryzykiem  zachorowania na nowotwory m.in. raka piersi czy prostaty.                   

Przynależność do danej haplogrupy mitochondrialnej może nie tylko sprzyjać rozwojowi      

nowotworu, ale też chronić przed jego wystąpieniem. Glejaki są najczęstsze spośród                    

pierwotnych złośliwych guzów mózgu. Poznana na dzień dzisiejszy patogeneza tych                 

nowotworów jest bardzo złożona. Mutacje przyczyniające się do ich powstania skutkują 

zmianami w kilku a nie jednym szlaku sygnałowym w komórce, odpowiedzialnym za jej   

proliferację, różnicowanie, apoptozę. Spośród pierwotnych guzów mózgu glejaki o stopniu 

złośliwości III czy IV są najczęstsze i charakteryzują się najgorszym rokowaniem.                

W glejakach w stopniu II obserwuje się wieloletnie przeżycia, ale nawroty występują                        

u większości pacjentów. Wyniki leczenia skłaniają do prowadzenia dalszych badań                            

w kierunku zastosowania nowych terapii, ale i wykrycia czynników wpływających                           

na powstawanie tych guzów mózgu.  

     W pracy poszukiwano ewentualnego związku pomiędzy występowaniem określonych                 

polimorfizmów i mutacji mitochondrialnego DNA a glejakami mózgu w stopniu złośliwości 

II, III i IV według WHO (World Human Organization) u ludzi. Oceniono in silico wpływ 



zmian typu missens na właściwości biochemiczne, strukturę i funkcjonowanie kodowanego 

białka oraz tRNA. Analizowano patogenność wykrytych polimorfizmów i mutacji. Ustalono 

przynależność polimorfizmów i pacjentów do danej podgrupy mitochondrialnej.  

     Głównym celem pracy było wykazanie związku pomiędzy przynależnością do określonej 

haplogrupy mitochondrialnej, a zachorowaniem na badane typy glejaków. Drugorzędowe cele 

to określenie, czy mutacje w mtDNA są pierwotne, czy wtórne do procesu nowotworzenia, 

zlokalizowanie gorących miejsc tzw. „hot spot regions”, a także wykrycie mutacji                             

i polimorfizmów, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie białek układu OXPHOS oraz 

mitochondriów. Ponadto podjęto próbę określenia jakie polimorfizmy mogą przyczyniać się 

do predyspozycji wystąpienia nowotworów mózgu i sprawdzenia, czy istnieją korelacje               

pomiędzy wykrytymi polimorfizmami i mutacjami mtDNA, a także z mutacjami IDH.                                                                                                                                                                  

     Materiał badawczy stanowiły wycinki z guza oraz krew pochodzące od 30 pacjentów               

operowanych z powodu glejaka w stopniach złośliwości II, III, IV. Z uwagi na specyfikę                  

lokalizacji anatomicznej nie pobierano materiału kontrolnego w postaci zdrowej tkanki                 

mózgowej.    

     Większość wykrytych zmian w mitochondrialnym DNA była tranzycjami (T-C, A-G). 

Zdecydowanie większość wykrytych polimorfizmów była homoplazmatyczna. Heteroplazmia 

wystąpiła w pozycji w 15244 w MT-CYB i 152 w pętli D. Wykryte polimorfizmy najczęściej 

pojawiały się w pętli D (x206), która była też reprezentowano przez najliczniejsze rodzaje 

zmian (58). Najwięcej rodzajów polimorfizmów missens pojawiło się w MT-CYB (9),                   

a najczęściej (30/30) występującymi były A15326G w MT-CYB oraz A8860G w MT-ATP6. 

Spośród 197 wykrytych polimorfizmów 15 (A13866G, C15499T, A6461G, G7075C, 

T8038G, C7471d, A7570G, A15964G, C498d, A288G, 58.1C , 513.1C, 315.1 C, T310d, 

309.1C) nie było do tej pory opisanych w literaturze. W badanym materiale pojawiły się                

polimorfizmy missens, które zostały ocenione in silico jako szkodliwe dla funkcjonowania 

białka (A3505G, C3992T, A4024G, T4216C, G5046A, G7444A, T11253C, G12406A, 

G13604C, A14793G, A15758G, A15218G) i tym samym mogą mieć związek z procesem 

karcynogenezy. W toku analizy stwierdzono, że niektóre z polimorfizmów rzadkich, pomimo 

nie wykazania ich szkodliwości dla białka mogą mieć związek  z guzami mózgu. U pacjentów 

z glejakami wystąpiły polimorfizmy (A263G, G5046A, T11253C, A13748G) oraz mutacja 

T15663C związane wyłącznie z podgrupami mitochondrialnymi występującymi poza popula-

cją rasy kaukaskiej (L0a'b'f'g, M63, M19, N2, L1b1, L3d1b, L4a, F1a3a, L1), co może świad-



czyć o ich związku z guzami mózgu u w tej populacji. W mt-tRNA (T10463C, A15924G, 

G15928A) i mt-rRNA (A827G, A1438G, T1700C, G3010A, N3107d) wystąpiły                           

polimorfizmy w miejscach wiązań typu Watson-Crick, które mogły destabilizować                         

na strukturę drugorzędową białka. Polimorfizmy A12308G, A15924G, G15928A                   

(mt-tRNA) opisane zostały również w chorobach neurologicznych, co dodatkowo może                

świadczyć o ich roli w procesie karcynogenezy. Niektóre polimorfizmy zostały opisane jako 

mutacje zarówno w nowotworach, jak i w innych chorobach u ludzi co wskazuje, że mogą 

być tymi, które predysponują do rozwoju nowotworu.                                                              

     Po ustaleniu przynależności pacjentów do danej podgrupy mitochondrialnej stwierdzono, 

że wszyscy są pochodzenia europejskiego. Stwierdzono różny rozkład haplogrup (p > 0,02)             

w zależności od stopnia złośliwości glejaków mózgu, co wskazuje że odpowiedni układ            

polimorfizmów może przyczyniać się do zwiększonego ryzyka zachorowania na określony 

typ glejaka mózgu. Wykazano, że istnieje związek między haplogrupą K a glejakami                 

w stopniu III, oraz haplogrupą H a glejakami w stopniu IV. Wykrycie silnych korelacji po-

między występowaniem polimorfizmów zarówno typu missens, jak i sens wskazuje, że na 

fenotyp komórki wpływa przede wszystkim ich układ, a nie typ zmiany.                     

     W badanym materiale z guza pojawiło się 8 mutacji, w tym 3 typu missens, które mogły 

mieć wpływ na funkcjonowanie danego białka. Wszystkie były heteroplazamtyczne. Spośród 

wszystkich wykrytych mutacji 6 (G1289C, G8959A, G13096A, C13854A, T15663C, 309.2C) 

nie opisano do tej pory w literaturze. Najwięcej mutacji wystąpiło w ND5(2) u 6,6(7)% cho-

rych (2/30). Najczęściej pojawiła się natomiast insercja 309.2C, u 10% pacjentów (3/30).                     

W MT-ND5 wykryto mutację nonsensowną typu kodon stop, która przyczyniła się                           

do powstania białka skróconego, odmiennego strukturalnie od podjednostki ND5 kompleksu 

mitochondrialnego I. Mutacja wykryta w mt-rRNA dotyczyła pozycji, w której występuje 

wiązanie typu Watson-Crick, a więc mogła spowodować destabilizację drugorzędowej                    

struktury 12s rRNA. Spośród wykrytych mutacji tylko dwie synonimiczne występowały               

w mitochondrialnej bazie danych jako polimorfizmy. Mutacja G4853A została opisana                  

w zdrowych śliniankach u palaczy tytoniu, jako mogąca mieć wpływ na oksydacyjne                  

uszkodzenie genomu mitochondrialnego i rozwój raka w przyszłości. Mutacje G8959A, 

G13096A, C13854A, T15663C są zmianami mogącymi wpływać na pracę mitochondriów 

poprzez wpływ na właściwości biochemicznych białek oraz zostały ocenione jako zmiany 

szkodliwe in silico, co wskazuje  dodatkowo na powiazanie ich z kancerogenezą.                                                                             

     Za gorące miejsca w mtDNA należy uznać pętlę D, CYB i ND5, gdzie wystąpiła                       

największa ilość polimorfizmów. Różnorodność mutacji i występowanie heteroplazmii                   



w komórkach guzów mózgu wskazuje, że są one związane z procesem nowotworzenia i są 

wynikiem przystosowywania się komórki do zmian zachodzących w mikrośrodowisku.                 

Nie stwierdzono korelacji mutacji mitochondrialnego DNA z mutacjami IDH.  

                                              

     Zmiany w mitochondrialnym DNA mogą kumulować się z wiekiem pod wpływem                 

długotrwałej ekspozycji na wolne rodniki, które powstają w miotchondrium. Kliniczna               

manifestacja zmian w mtDNA może wystąpić pod wpływem współwystępowania                               

i oddziaływania różnych czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Istotne może być m.in. 

zapotrzebowanie energetyczne tkanki, której dotyczy zmiana mtDNA, czy przynależność              

do danej podgrupy mitochondrialnej. Tak, więc współwystępowanie polimorfizmów                  

mitochondrialnych może przyczyniać się do zaburzeń energetycznych komórki i sprzyjać 

powstawaniu nowotworom. Pomimo rozbieżności w prowadzonych badaniach nad udziałem 

mitochondriów w procesie kancerogenezy, na pewno mnogość wykrywanych zmian                        

w mitochondrialnym DNA uzasadnia ich kontynuowanie. Wyniki badań mogą przyczynić się 

do wykorzystania mtDNA w określeniu populacji  zwiększonym ryzyku zachorowalności             

na określone nowotwory. Z uwagi na złośliwość guzów mózgu potrzebny jest nowy kierunek 

badań genetycznych nowotworów wywodzących się z komórek glejowych, co może                            

w przyszłości być wykorzystane w diagnostyce molekularnej i badaniach przesiewowych                  

u ludzi. 
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„Changes in mitochondrial DNA in human brain tumors” 

Summary 

      Taking a significant part in the process of cellular oxidation, mitochondria are essential 

for the proper functioning of eukaryotic cell. They have their own genome that codes for 

polypeptides that are part of the respiratory chain protein complexes. Interest in the role of 

mitochondria in the process of carcinogenesis results from the fact that a respiratory deficit is 

found in dividing cells, especially in cells with accelerated proliferation. Research conducted 

in the 1970s suggested that neoplastic transformation results from submolecular changes in 

the respiratory chain, that disassemble and remodel the electron chain during cell division.            

To date, the role of changes in mitochondrial DNA in carcinogenesis is perceived as complex 

and not fully understood. Mutations in mtDNA can be beneficial or adaptive, neutral,                      

or harmful, or pathogenic. Beneficial mutations result from the process of human adaptation 

to changing environmental conditions. These mutations ensured evolutionary adaptation to the 

changing climate. Numerous researchers have indicated a relationship between the occurrence 

of polymorphisms in mtDNA and an increased risk of cancer, including breast or prostate 

cancer. Belonging to a given mitochondrial haplogroup may not only promote the 

development of cancer, but also protect against its occurrence. Gliomas are the most common 

primary malignant brain tumors. Currently known pathogenesis of these tumors is very 

complex. Mutations contributing to their formation cause changes in several rather than one 

cellular signaling pathway responsible for cell proliferation, differentiation and apoptosis. 

Among primary brain tumors, grades III and IV gliomas are the most common and associated 

with the worst prognosis. Long-term survival is observed in grade II gliomas, but relapses 

occur in most patients. Results of treatment induce further research towards the application of 

new therapies, but also aimed at detection of factors influencing formation of these brain 

tumors. The study looks for a possible relationship between the occurrence of specific 

polymorphisms and mutations of mitochondrial DNA and brain gliomas of WHO (World 

Human Organization) malignancy grades II, III, IV in humans. Influence of missense changes 

on biochemical properties, structure and functioning of encoded proteins and tRNA was 

assessed in silico. The pathogenicity of detected polymorphisms and mutations was analyzed. 

Affiliation of polymorphisms and patients to a given mitochondrial subgroup was determined. 



      The main aim of the study was to demonstrate the relationship between belonging to           

a specific mitochondrial haplogroup and the incidence of individual types of gliomas. 

Secondary goals were to determine whether the mtDNA mutations were primary or secondary 

to the neoplastic process, to locate hot spot regions, as well as to detect mutations and 

polymorphisms that might affect functioning of the OXPHOS proteins and mitochondria.               

In addition, an attempt was made to determine what polymorphisms could contribute to 

predisposition of brain tumors and to check whether there were correlations between the 

detected mtDNA polymorphisms and mutations, as well as with IDH mutations. 

      The research material consisted of tumor specimens and blood from 30 patients operated 

on for grades II, III, IV glioblastoma. Due to the specificity of the anatomical location, no 

control material in the form of healthy brain tissue was collected. 

      Most of the changes found in mitochondrial DNA were transitions (T-C, A-G). The vast 

majority of detected polymorphisms were homoplasmic. Heteroplasmy occurred at position 

15244 in MT-CYB and 152 in loop D. Detected polymorphisms most often appeared in loop D 

(x206), which was also represented by the most numerous types of changes (58). The most 

numerous types of missense polymorphisms appeared in MT-CYB (9), and the most common 

(30/30) were A15326G in MT-CYB and A8860G in MT-ATP6. Out of 197 polymorphisms 

detected, 15 (A13866G, C15499T, A6461G, G7075C, T8038G, C7471d, A7570G, A15964G, 

C498d, A288G, 58.1C , 513.1C, 315.1 C, T310d, 309.1C) have not been previously described 

in the literature. Missense polymorphisms were found in the research material, which were 

assessed in silico as functionally harmful to the protein (A3505G, C3992T, A4024G, T4216C, 

G5046A, G7444A, T11253C, G12406A, G13604C, A14793G, A15758G, A15218G) and thus 

could be related to carcinogenesis. The analysis found that some of the rare polymorphisms, 

although not shown to be harmful to the protein, might be associated with brain tumors. 

Patients with gliomas developed polymorphisms (A263G, G5046A, T11253C, A13748G) and 

mutation T15663C associated only with mitochondrial subgroups outside of the Caucasian 

population (L0a'b'f'g, M63, M19, N2, L1b1, L3d1b, L4a, F1a3a, L1), which may suggest an 

association with brain tumors in this population. In mt-tRNA (T10463C, A15924G, 

G15928A) and mt-rRNA (A827G, A1438G, T1700C, G3010A, N3107d) occurred 

polymorphisms in Watson-Crick bonding sites, which could destabilize the secondary 

structure of the protein. Polymorphisms A12308G, A15924G, G15928A (mt-tRNA)  are also 

described in neurological diseases, which may additionally prove their role in the process of 



carcinogenesis. Some polymorphisms are described as mutations in both cancer and other 

human diseases, indicating that they may be the ones that predispose to cancer development.       

      After affiliation of patients to individual mitochondrial subgroups, it was found that they 

were all of European origin. Different distribution of haplogroups (p > 0,02) depending on the 

degree of malignancy of brain gliomas was found, which indicates that an appropriate set of 

polymorphisms may contribute to an increased risk of developing a specific type of brain 

glioma. It was shown that there was a relationship between the K haplogroup and grade III 

gliomas, and the H haplogroup and grade IV gliomas. Detection of strong correlations 

between presence of both missense and sense polymorphisms indicates that the phenotype of 

a cell is primarily influenced by its arrangement, and not by the type of change. 

      In the examined tumor material, 8 mutations appeared, including 3 missense, which could 

affect function of the resulting protein. They were all heteroplasmic. Of all mutations found,  

6 (G1289C, G8959A, G13096A, C13854A, T15663C, 309.2C) have not been described in the 

literature so far. The greatest number of mutations occurred in ND5 (2) in 6,6(7)% patients 

(2/30). The most frequent occurrence was the 309.2C insertion, in 10% of patients (3/30).               

A nonsense stop codon mutation was detected in MT-ND5, which contributed to formation of 

a truncated protein, structurally different from the ND5 subunit of the mitochondrial complex 

I. The mutation detected in the mt-rRNA occurred in the position of a Watson-Crick bond, 

and thus could destabilize the 12s rRNA secondary structure. Among detected mutations, only 

two synonymous appeared in the mitochondrial database as polymorphisms. The G4853A 

mutation was described in healthy salivary glands in smokers as likely to influence oxidative 

damage to the mitochondrial genome and future cancer development. G8959A, G13096A, 

C13854A, T15663C mutations are changes that may affect operation of mitochondria by 

affecting biochemical properties of proteins, and have been assessed as deleterious in silico, 

which additionally indicates their association with carcinogenesis. CYB, loops D and ND5, 

where the highest number of polymorphisms occurred, should be recognized as hot spots in 

mtDNA. Variety of mutations and the presence of heteroplasmy in brain tumor cells indicate 

that they are associated with carcinogenesis and result from cell’s adaptation to changes 

taking place in its microenvironment. There was no correlation found between mitochondrial 

DNA mutations and IDH mutations. 

      Changes in mitochondrial DNA can accumulate with age because of prolonged exposure 

to free radicals that form in the mitochondria. Clinical manifestation of changes in mtDNA 

may occur as a result of coexistence and interaction of various external and internal factors. 



Among others, energy demand of a tissue affected by a specific mtDNA change, or belonging 

to a given mitochondrial subgroup may be of importance. Thus, coexistence of mitochondrial 

polymorphisms may contribute to cell energy disturbances and promote formation of cancers. 

Despite discrepancies in the research on the participation of mitochondria in the process of 

carcinogenesis, sole multitude of detected changes in mitochondrial DNA certainly justifies 

further research. Results may contribute to the use of mtDNA in determination of a 

population's increased risk of certain cancers. Considering malignancy of brain tumors, a new 

field of genetic research on glial neoplasms is needed, which may in the future be used in 

molecular diagnostics and screening in humans. 

 


