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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ΟΛΛ) είναι ο πιο συχνός τύπος λευχαιμίας 

στην παιδική ηλικία. Αντιπροσωπεύει το ένα τρίτο όλων των νεοπλασιών που 

διαγιγνώσκονται σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Παρά τα υψηλά ποσοστά 

επιβίωσης‐ίασης (συνολική επιβίωση άνω του 90%), ένας αξιοσημείωτος 

αριθμός παιδιών υποτροπιάζει, και για αυτά η έκβαση είναι δυσμενής. 

Επιδημιολογικές μελέτες που εξετάζουν τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου 

για  καρκινογένεση, έδειξαν ότι οι κληρονομούμενες γενετικές παραλλαγές 

μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη λευχαιμογένεση. 

Πρόσφατες μελέτες συσχέτισης γονιδίων με τον κίνδυνο καρκινογένεσης 

έχουν επικεντρωθεί στις επιδράσεις των πολυμορφισμών (SNPs) γονιδίων 

που είναι υπεύθυνα για τη ρύθμιση της φλεγμονής και της καταστολής του 

όγκου, όπως οι κυτταροκίνες, το ΤΡ53 και το κυτόχρωμα P450. Το CXCL12 

είναι μια κυτταροκίνη που εκφράζεται σε διαφορετικούς όγκους και ο 

πολυμορφισμός της rs1801157 μπορεί να επηρεάσει τον κίνδυνο  εμφάνισης 

ΟΛΛ στα παιδιά. Το TP53 είναι μια ογκοκατασταλτική πρωτεΐνη, της οποίας ο 

πολυμορφισμός rs1042522 έχει μελετηθεί μεταξύ των παραγόντων κινδύνου 

για ανάπτυξη νεοπλασμάτων. Επιπλέον, προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει 

μια πιθανή συσχέτιση μεταξύ των πολυμορφισμών του γονιδίου Cytochrome 

P450 Family 1 Subfamily A Member 1 (CYP1A1) και του κινδύνου εμφάνισης 

λευχαιμίας. Ειδικότερα, ο πολυμορφισμός rs1048943 του γονιδίου 

CYP1A1*2C έχει αναφερθεί ότι αυξάνει τον κίνδυνο ΟΛΛ στους Καυκάσιους. 

Το γονίδιο FAS, γνωστό και ως TNFSF6/CD95/APO‐1, ανήκει στην οικογένεια 

των υποδοχέων παραγόντων νέκρωσης όγκων (TNF receptors) και είναι ένα 

από τα απαραίτητα μόρια του μονοπατιού απόπτωσης. Ο πολυμορφισμός 

rs2234767 του γονιδίου FAS πρόκειται για αντικατάσταση της G από Α στη 

θέση ‐1377, που έχει δειχθεί ότι μειώνει τη δραστηριότητα του υποκινητή και 

τα επίπεδα έκφρασης του FAS. Η μειωμένη έκφραση του FAS γονιδίου οδηγεί 
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σε μείωση της απόπτωσης που διαμεσολαβείται από το FAS και συνεπώς 

σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για νεοπλασία. Ο συγκεκριμένος 

πολυμορφισμός έχει δειχθεί ότι μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για 

καρκινογένεση. 

Σε αυτή τη μελέτη, διερευνούμε τη σχέση μεταξύ γενετικών πολυμορφισμών 

των γονιδίων FAS, CYP1A1, CXCL12 και TP53 σε παιδιά και εφήβους ασθενείς 

με ΟΛΛ στην Κρήτη. Η ομάδα των ασθενών αποτελείται από 86 ασθενείς, 

παιδιά και εφήβους (51 άρρενες και 35 θήλεις) που διαγνώστηκαν με ΟΛΛ 

στην Κλινική Αιματολογίας‐Ογκολογίας Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού 

Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης από το 1990 έως τον Ιανουάριο του 2018. Η 

ομάδα ελέγχου αποτελείται από 105 ενήλικες αιμοδότες και 20 παιδιά, από 

την ίδια γεωγραφική περιοχή. Ολικό αίμα συλλέχθηκε σε σωληνάρια που 

περιέχουν EDTA. Το γενωμικό DNA απομονώθηκε από τα λευκά αιμοσφαίρια 

περιφερικού αίματος, ποσοτικοποιήθηκε με φασματοφωτομετρία και 

αποθηκεύτηκε στους ‐200C έως ότου αναλυθεί. Η γονοτύπιση για τους 

πολυμορφισμούς  FAS rs2234767, CXCL12 rs1801157, TP53 (κωδικόνιο 72) 

rs1042522 και CYP1A1 * 2C rs1048943 πραγματοποιήθηκαν με τη μέθοδο των 

RFLPs. Όσον αφορά το TP53, το αλληλόμορφο της Προλίνης απέδωσε προϊόν 

178 ζευγών βάσεων, ενώ το αλληλόμορφο Αργινίνης απέδωσε προϊόν 136 

ζευγών βάσεων. Όσον αφορά το CXCL12, το αλληλόμορφο G απέδωσε  

προϊόντα 193 και 100 ζευγών βάσεων, ενώ το αλληλόμορφο A απέδωσε ένα 

προϊόν 293 ζευγών βάσεων. Όσον αφορά το CYP1A1, το αλληλόμορφο A 

απέδωσε προϊόντα 149 και 55 ζευγών βάσεων, ενώ το αλληλόμορφο G 

απέδωσε ένα προϊόν 204 ζευγών βάσεων. Τέλος, όσον αφορά το FAS, το 

αλληλόμορφο Α απέδωσε προϊόν 122 ζευγών βάσεων και το αλληλόμορφο G 

απέδωσε προϊόντα 103 και 19 ζευγών βάσεων. 

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας 

(α) το στατιστικό πακέτο IBM SPSS Statistics Version 25 και (β) ένα σύνολο 

εφαρμογών MS Excel που αναπτύχθηκαν στο εργαστήριο  στο εργαστήριο 
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αναλύσεων βιο‐ιατρικών δεδομένων, ψηφιακών εφαρμογών και 

διεπιστημονικών προσεγγίσεων της Ιατρικής σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Επιπλέον χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος χ2 και το Fischer’s exact test. Οι τιμές Ρ 

<0,05 θεωρήθηκαν στατιστικά σημαντικές. 

Ο πολυμορφισμός rs1048943 του γονιδίου CYP1A1 αναλύθηκε σε 84 

ασθενείς (49 άνδρες, 35 γυναίκες) και 125 μάρτυρες, ο rs1801157 του CXCL12 

γονοτυπήθηκε σε 83 ασθενείς (49 άνδρες, 34 γυναίκες) και 120 μάρτυρες και 

ο rs1042522 του γονιδίου TP53 αναλύθηκε σε 86 ασθενείς (51 άνδρες, 35 

γυναίκες) και 121 μάρτυρες. Ο πολυμορφισμός rs2234767 του FAS 

γονοτυπήθηκε σε 103 ασθενείς και 118 μάρτυρες.  

CYP1A1: Παρατηρήσαμε μια συχνότητα 51/84 (60,7%) και 105/125 (84%) για 

τον γονότυπο AA, 33/84 (39,3%) και 19/125 (15,2%) για τον γονότυπο AG και 

0/84 (0 %) και 1/125 (0,8%) για τον γονότυπο GG σε ασθενείς και μάρτυρες, 

αντίστοιχα. Βρέθηκε μια στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του 

γονότυπου AG και των ασθενών με ΟΛΛ (OR = 3,5759, 95% CI: 1,8553‐

6,8918). Ένα άτομο με AG γονότυπο έχει 3,57 φορές πιθανότητα να είναι 

ασθενής σε σύγκριση με ένα άτομο που φέρει το γονότυπο ΑΑ. 

CXCL12: Παρατηρήσαμε μια συχνότητα 9/83 (10,8%) και 16/120 (13,3%) για 

τον γονότυπο AA, 50/83 (60,2%) και 55/120 (45,8%) για τον γονότυπο AG και 

24/83 (28,9 %) και 49/120 (40,8%) για τον γονότυπο GG σε ασθενείς και 

μάρτυρες, αντίστοιχα. 

TP53: Παρατηρήσαμε μια συχνότητα 35/86 (40,7%) και 64/121 (52,9%) 

ομόζυγου γονότυπου για το μείζον αλληλόμορφο (Aργ/Αργ), 37/86 (43%) και 

47/121 (38,8%) ετεροζυγωτών (γονότυπος Αργ/Προ) και 14/86 (16,3%) και 

10/121 (8,3%) του ομόζυγου γονοτύπου για το έλλασον αλληλόμορφο 

(Προ/Προ) μεταξύ ασθενών και μαρτύρων, αντίστοιχα. Παρατηρήσαμε ότι 

ένα άτομο με γονότυπο TP53 Προ/Προ έχει 2,56 φορές πιθανότητα να είναι 

ασθενής σε σύγκριση με ένα άτομο που φέρει το γονότυπο TP53 Αργ/Αργ (OR 

= 2,5600, 95% CI = 1,0303‐6,3607), το οποίο είναι στατιστικά σημαντικό. 
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FAS: Παρατηρήσαμε συχνότητα 2/103 (1,9%) και 58/118 (49,2%) για τον 

γονότυπο AA, 19/103 (18,4%) και 9/118 (7,6%) για τον γονότυπο AG και 

82/103 (79,6%) και 51/118 (43,2%) για τον γονότυπο GG σε ασθενείς και 

μάρτυρες, αντίστοιχα. Βρέθηκε μια συσχέτιση μεταξύ του γονότυπου AG και 

των ασθενών με ΟΛΛ (OR= 61.2222, 95% CI= 12.1470 ‐ 308.5663) καθώς και 

του γονοτύπου GG και των ασθενών με ΟΛΛ (OR= 46.6275, 95% CI= 10.9122 ‐ 

199.2382). Σε σχέση με εκείνα τα άτομα που έχουν το γονότυπο ΑΑ ένα 

άτομο με γονότυπο AG έχει 20,35 φορές τον κίνδυνο να είναι ασθενής με 

ΟΛΛ, ενώ ένα άτομο που φέρει το γονότυπο GG έχει 18,49 φορές τον κίνδυνο 

να είναι ασθενής με ΟΛΛ. 

Επίσης, εξετάσαμε τους πιθανούς συνδυασμούς γονοτύπων CYP1A1, CXCL12 

και TP53 σε ζεύγη και συνδυασμούς των τριών μαζί. Ο πολυμορφισμός 

rs2234767 του FAS δεν συμπεριελήφθη στους συνδυασμούς γονοτύπων, 

καθώς αναλύθηκε σε μεταγενέστερο χρόνο. Δείξαμε ότι ένα άτομο με 

γονότυπο CYP1A1 AG και TP53 Αργ/Προ έχει 3,14 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο 

να είναι ασθενής με ΟΛΛ σε σύγκριση με άτομα που φέρουν τον αρχέγονο 

γονότυπο και για τα δύο γονίδια (OR = 4.6184, 95% CI = 1.6584‐ 12.8620). 

Επιπλέον, ένα άτομο με CYP1A1 AG και CXCL12 GG έχει 8,29 φορές 

μεγαλύτερο κίνδυνο να είναι ασθενής από εκείνο που φέρει γονότυπο AA και 

για τα δύο γονίδια (OR = 11.3684, 95% CI = 2.2156‐58.3335), ενώ ένα άτομο 

με γονότυπο CYP1A1 AG και CXCL12 AG έχει 1,9 φορές τον κίνδυνο να είναι 

ασθενής σε σύγκριση με τον αρχέγονο γονότυπο (OR = 5.4000, 95% CI = 

1.6899‐17.2557). 

Τέλος, ένα άτομο με γονότυπο CYP1A1 AG, CXCL12 AG και TP53 Προ/Προ έχει 

11,2 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι ασθενής σε σύγκριση με 

εκείνους που έχουν γονότυπο AA για τα CYP1A1 και CXCL12 και γονότυπο 

Αργ/Αργ για το TP53 (OR = 11.2000, 95 % CI = 1.0421‐120.3681). 

Η μελέτη μας είναι η πρώτη, βιβλιογραφικά, που συσχετίζει τους 

ετεροζυγώτες CYP1A1 * 2C με αυξημένο κίνδυνο για ΟΛΛ σε παιδιά 
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Καυκάσιας φυλής. Από όσα γνωρίζουμε, είναι επίσης η πρώτη μελέτη που 

διερευνά τους διαφορετικούς συνδυασμούς των πολυμορφισμών των 

γονιδίων CYP1A1 * 2C (rs1048943), CXCL12 (rs1801157) και TP53 (rs1042522), 

οδηγώντας σε μερικά ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Ο κίνδυνος ανάπτυξης 

ΟΛΛ σε παιδιά‐εφήβους αυξάνεται σημαντικά όταν ένα άτομο έχει τους 

ακόλουθους συνδυασμούς γονότυπων i) CYP1A1 AG και TP53 Aργ/Προ, ii) 

CYP1A1 AG και CXCL12 GG, iii) CYP1A1 AG και CXCL12 AG, iv) CYP1A1 AG, 

CXCL12 AG και TP53 Προ/Προ. Επιπλέον, η μελέτη μας συσχέτισε τους 

ετεροζυγώτες (AG) και τους ομοζυγώτες (GG) για τον πολυμορφισμό 

rs2234767 του FAS με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ΟΛΛ, αποτέλεσμα που 

συνάδει με τα βιβλιογραφικά δεδομένα για τον εν λόγω πολυμορφισμό και 

την ΟΛΛ.  

Ο κύριος περιορισμός της μελέτης μας είναι ο μικρός αριθμός ατόμων που 

αναλύθηκαν, ο οποίος δεν επιτρέπει τη γενίκευση της ερμηνείας των 

αποτελεσμάτων. Συνεπώς, απαιτούνται μελέτες με μεγαλύτερο αριθμό 

ασθενών και μαρτύρων για την περαιτέρω υποστήριξη των δεδομένων που 

παρουσιάζονται. Θεωρούμε ότι η διερεύνηση των συνδυασμών των 

παραπάνω γονότυπων, που αύξησαν τον κίνδυνο ΟΛΛ στο δικό μας 

πληθυσμό, μπορεί να είναι ένα πολλά υποσχόμενο μελλοντικό εργαλείο 

διαλογής για τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ΟΛΛ στα παιδιά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Abstract 

 

Acute lymphoblastic leukemia is the most common type of leukemia in 

children. It accounts for one‐third of all cancers diagnosed in children under 

15 years old. Despite the high survival rates (overall survival over 90%), a 

noteworthy number of children relapse, and for them, the outcome remains 

poor. Epidemiological studies that examined possible risk factors for acute 

leukemias showed that inherited genetic variants can play an important role 

in leukemogenesis. Recent gene association studies for cancer risk have 

focused on the effects of single nucleotide polymorphisms (SNPs) of genes 

that are responsible for the regulation of inflammation and tumor 

suppression, such as chemokines, TP53 and P450 cytochrome. CXCL12 is a 

chemokine expressed in various tumors and its polymorphism rs1801157 may 

influence the ALL risk in children. The tumor protein p53 (TP53) is a tumor 

suppressor protein whose polymorphism rs1042522 has been studied among 

risk factors for malignant diseases. Additionally, previous studies have shown 

a possible association between SNPs of Cytochrome P450 Family 1 Subfamily 

A Member 1 (CYP1A1) gene and risk of leukemia. More specifically, rs1048943 

of CYP1A1*2C has been reported to increase the risk of ALL in Caucasians. The 

FAS gene, also known as TNFSF6 / CD95 / APO‐1, belongs to the family of 

tumor necrosis factor receptors (TNF receptors) and is one of the essential 

molecules of the apoptosis pathway. FAS rs2234767 polymorphism is a 

replacement of G from A at position ‐1377, which has been shown to reduce 

promoter activity and FAS expression levels. Decreased expression of the FAS 

gene leads to a decrease in FAS‐mediated apoptosis and is associated with an 

increased risk of cancer. This polymorphism has been shown to reduce the risk 

of carcinogenesis. 

In this study, we attempt to investigate the association between genetic 

polymorphisms in FAS, CYP1A1, CXCL12 and TP53 genes in children and 
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adolescent patients with ALL in the island of Crete, Greece. The case group 

consisted of 86 patients, children and adolescents, (51 males and 35 females) 

which were diagnosed with ALL in the department of Pediatric Hematology‐

Oncology in the University Hospital of Heraklion in Crete from 1990 to January 

2018. The control group consisted of 105 adult blood donors and 20 children, 

from the same region of patients. Whole blood was collected in EDTA–

containing tubes. Genomic DNA was isolated from peripheral blood 

leukocytes, was quantified by spectrophotometry and stored at ‐20οC until 

analyzed. Amplification and genotyping for the FAS rs2234767, CXCL12 

rs1801157, TP53 (codon 72) rs1042522 and CYP1A1*2C rs1048943 SNPs was 

performed by restriction fragments lengths polymorphism (RFLPs). Concerning 

TP53, the Pro allele yielded a 178‐ bp product, while the Arg allele yielded a 

136‐bp PCR product. Regarding CXCL12, the G allele yielded a 193‐bp and a 

100‐bp product, while the A allele yielded a 293‐bp product and concerning 

CYP1A1, the A allele yielded 149‐bp and 55‐bp products, while the G allele 

yielded a 204‐bp product. Finally, concerning FAS, the A allele yielded a 

product of 122‐bp and the G allele yielded products of 103‐bp and 19‐bp. 

Data manipulations and statistical analyses were conducted using (a) the IBM 

SPSS Statistics Version 25 statistical package, and (b) a set of MS Excel 

applications developed in the laboratory of Bio‑Medical Data Analyses, Digital 

Applications and Interdisciplinary Approaches in Medical School of Crete. 

Chi‑square and Fischer's exact tests were also performed for data analysis. P 

values <0.05 were considered as statistically significant.  

The rs1048943 of CYP1A1 gene was genotyped in 84 patients (49 males, 35 

females) and 125 controls, rs1801157 of CXCL12 was genotyped in 83 patients 

(49 males, 34 females) and 120 controls and rs1042522 of TP53 gene was 

genotyped in 86 patients (51 males, 35 females) and 121 controls. The 

rs2234767 of FAS was genotyped in 103 patients and 118 controls.  
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 CYP1A1: We observed a frequency of 51/84 (60.7%) and 105/125 (84%) for 

AA genotype, 33/84 (39.3%) and 19/125 (15.2%) for AG genotype and 0/84 

(0%) and 1/125 (0.8%) for GG genotype among patients and controls, 

respectively. A significant correlation was found between the AG genotype 

and ALL patients (OR=3,5759; 95% CI: 1.8553‐6.8918). A person with AG 

genotype has 3,57 times chances of being ALL patient compared with AA 

genotype, which is statistically significant.  

CXCL12: We observed a frequency of 9/83 (10.8%) and 16/120 (13.3%) for AA 

genotype, 50/83 (60.2%) and 55/120 (45.8%) for AG genotype and 24/83 

(28.9%) and 49/120 (40.8%) for GG genotype among patients and controls, 

respectively. 

TP53: We observed a frequency of 35/86 (40.7%) and 64/121 (52.9%) of 

homozygous prevalent (Arg/Arg genotype), 37/86 (43%) and 47/121 (38.8%) 

of heterozygotes (Arg/Pro genotype) and 14/86 (16.3%) and 10/121 (8.3%) of 

rare homozygous (Pro/Pro genotype) among patients and controls, 

respectively. We noticed that a person with TP53 Pro/Pro has 2,56 times 

chance of being ALL patient compared with TP53 Arg/Arg (OR= 2.5600, 95% 

CI= 1.0303‐6.3607), which is statistically significant. 

FAS: We observed a frequency of 2/103 (1.9%) and 58/118 (49.2%) for AA 

genotype, 19/103 (18.4%) and 9/118 (7.6%) for AG genotype and 82/103 

(79.6%) and 51/118 (43.2%) for GG genotype among patients and controls, 

respectively. A significant correlation was found between AG genotype and 

ALL patients (OR = 61.2222, 95% CI = 12.1470 ‐ 308.5663) and GG genotype 

and risk of ALL (OR = 46.6275 95% CI = 10.9122 ‐ 199.2382). An individual with 

AG genotype has 20,35 times the risk of being a patient than those who 

carries AA genotype and an individual with GG genotype has 18,49 times the 

risk of being a patient than those who carries AA genotype, and these results 

are statistically significant. 
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Moreover, we tested the possible combinations of CYP1A1, CXCL12 and TP53 

in pairs and in all three together. FAS rs2234767 polymorphism was not 

included in the genotype combinations as it was analyzed at a later time. We 

showed that an individual with CYP1A1 AG and TP53 Arg/Pro genotype has 

3,14 times the risk of being a patient with ALL compared to those who carries 

the wild/major type for both genes OR= 4.6184, 95% CI= 1.6584‐12.8620. 

Moreover, an individual with CYP1A1 AG and CXCL12 GG has 8,29 times the 

risk of being a patient than those who carries AA genotype for both genes 

(OR= 11.3684, 95% CI= 2.2156‐58.3335), whereas an individual with CYP1A1 

AG and CXCL12 AG genotype has 1,9 times the risk of being a patient 

compared to the wild type (OR= 5.4000, 95% CI= 1.6899‐17.2557).  

Finally, an individual with CYP1A1 AG, CXCL12 AG and TP53 Pro/Pro genotype 

has 11,2 times chances of being ALL patient compared to those who have AA 

genotype for CYP1A1 and CXCL12 and Arg/Arg genotype for TP53 (OR= 

11.2000, 95% CI= 1.0421‐120.3681), which is statistically significant. 

Our study is the first report that associates CYP1A1*2C heterozygotes with an 

increased risk for ALL in Caucasian children. To our knowledge, it is also the 

first study that investigated the different combinations of the polymorphisms 

of CYP1A1*2C (rs1048943), CXCL12 (rs1801157) and TP53 (rs1042522) genes, 

leading to some interesting results. The risk of developing pediatric ALL is 

significantly increased when an individual has the following combinations of 

genotypes i) CYP1A1 AG and TP53 Arg/Pro, ii) CYP1A1 AG and CXCL12 GG, iii) 

CYP1A1 AG and CXCL12 AG, iv) CYP1A1 AG, CXCL12 AG and TP53 Pro/Pro. In 

addition, our study correlated heterozygotes (AG) and homozygotes (GG) for 

FAS rs2234767 polymorphism with an increased risk of ALL, a result that is 

consistent with literature data on this polymorphism. 

The main limitation of our study is the small study population, which does not 

allow the generalization of this results' interpretation. Thus, studies with a 

larger number of both patients and controls are needed to support further the 
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data presented. We consider that the investigation of the above genotypes’ 

combinations that increased the ALL risk in our study population may be a 

promising future screening tool for increased ALL risk in children. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

      

 

 

 

 

 

 

    ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Γενετικοί πολυμορφισμοί 

 

Οι πολυμορφισμοί αποτελούν την  πιο κοινή γενετική παραλλαγή μεταξύ 

ατόμων. Ορίζονται ως αλλαγές στην αλληλουχία DNA, που οδηγούν στη 

δημιουργία πολλαπλών αλληλόμορφων γονιδίων (αλλήλια), εμφανίζονται 

στο γενικό πληθυσμό με συχνότητα > 1% και κληρονομούνται σταθερά από 

γενιά σε γενιά.  

Αποτελούνται  συνήθως από αντικατάσταση μιας βάσης στο DNA, αδενίνης 

(adenine‐A), θυμίνης (thymine‐T), κυτοσίνης (cytosine‐C), γουανίνης (guanine‐

G), οπότε ονομάζονται πολυμορφισμοί μονού νουκλεοτιδίου‐ Single 

nucleotide polymorphisms (SNPs), τους οποίους πραγματεύεται η παρούσα 

μελέτη, μπορεί όμως να αφορούν ενθέσεις (Insertions) ή ελλείψεις 

(Deletions). ‘Εχει καταγραφεί πληθώρα πολυμορφισμών στο ανθρώπινο 

γονιδίωμα (εκτιμάται ότι απαντώνται κάθε 1000 νουκλεοτίδια), οι οποίοι 

είναι υπεύθυνοι για το 90‐95% της ποικιλομορφίας του ανθρώπινου DNA 

(Genetics Home reference 

https://ghr.nlm.nih.gov/primer/genomicresearch/snp). Όταν σε έναν πληθυσμό 

υπάρχουν πολλαπλά λειτουργικά αλληλόμορφα σημαίνει ότι υπάρχουν 

πολλά αλληλόμορφα σε ένα γενετικό τόπο, χωρίς όμως κάποιο από αυτά να 

ξεχωρίζει ως το μοναδικό αλληλόμορφο και ένα τέτοιο χαρακτηριστικό 

παράδειγμα στον άνθρωπο αποτελούν οι ομάδες αίματος και το μείζον 

σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητας. Η πλειονότητα των πολυμορφισμών 

βρίσκεται σε περιοχές που δεν κωδικοποιούν για γονίδια και επομένως δεν 

επηρεάζει την ανθρώπινη υγεία και δεν οδηγεί σε ανάπτυξη ασθενειών. Σε 

περιπτώσεις όμως που οι πολυμορφισμοί εντοπίζονται μέσα στο γονίδιο ή σε 

ρυθμιστικές περιοχές ενός γονιδίου, τότε μπορεί να παρεμβαίνουν στη 

λειτουργία του γονιδίου, να επηρεάζουν μεταβολικά μονοπάτια και κατά 

συνέπεια να επηρεάζουν την πορεία μιας νόσου. Σε αυτή την περίπτωση οι 

πολυμορφισμοί μπορούν να χρησιμεύσουν ως βιολογικοί δείκτες για την 
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ταυτοποίηση γονιδίων που μπορεί να σχετίζονται με μια ασθένεια. Μπορούν 

επίσης να συμβάλουν στην πρόβλεψη της απόκρισης στη θεραπεία, της 

ευαισθησίας στις τοξίνες ή της εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών, καθώς 

και του κινδύνου ανάπτυξης συγκεκριμένων ασθενειών. Μπορούν τέλος να 

βοηθήσουν στην ενίσχυση της κατανόησής μας για την κληρονομικότητα 

γονιδίων σε οικογένειες στις οποίες απαντώνται συγκεκριμένες νόσοι.  

 

Εικόνα 1: μέθοδος RFLPs. Βιβλιογραφική πηγή: 

https://digitalworldbiology.com/archive/genetic-variation-ii-what-rflp 

Μέθοδος RFLPs: Οι πολυμορφισμοί μήκους θραυσμάτων περιορισμού 

(RFLPs) αναφέρονται σε διαφορές ανάμεσα στους χάρτες περιορισμού, 

δηλαδή σε διαφορές σε ομόλογες αλληλουχίες DNA που μπορούν να 

ανιχνευτούν με την παρουσία τμημάτων διαφορετικού μήκους ως εξής: η 

πολλαπλασιασθείσα (με PCR) αλληλουχία DNA επωάζεται με το αντίστοιχο 

περιοριστικό ένζυμο, το οποίο είναι μία βακτηριακή ενδονουκλεάση και το 

οποίο έχει συγκεκριμένες θέσεις κοπής (εικόνες 1,2). Στη συνέχεια, με 

ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης 2,5% παίρνουμε είτε τα προϊόντα‐

θραύσματα (εάν η αλληλουχία έχει κοπεί) είτε ένα άκοπο προϊόν.                   
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Εικόνα 2: Μέθοδος RFLPs. Βιβλιογραφική πηγή: Γενετική Πληθυσμών και Εξέλιξη, 

Ποικιλότητα, Θεώρημα Hardy‐Weinberg, ΠέρηΠάσχου, PhD, DABMG 

 

Λευχαιμία 

Η λευχαιμία είναι επιθετική νεοπλασματική νόσος του αιμοποιητικού 

συστήματος και διακρίνεται σε οξεία και χρόνια, ενώ ανάλογα με την 

προέλευσή των παθολογικών κυττάρων‐βλαστών (μυελοβλάστης ή 

λεμφοβλάστης) διακρίνεται σε μυελογενή και λεμφοβλαστική, όπως φαίνεται 

στην εικόνα 3. Επομένως διακρίνεται σε οξεία μυελογενή, οξεία 

λεμφοβλαστική, χρόνια μυελογενή και χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία. Η 

οξεία μυελογενής λευχαιμία (ΟΜΛ) απαντάται συχνότερα στους ενήλικες, 
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ενώ η οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ΟΛΛ) απαντάται συχνότερα σε 

παιδιά/εφήβους. Συγκεκριμένα, στον πληθυσμό των παιδιών και των εφήβων 

όταν η ΟΛΛ συγκρίνεται με την ΟΜΛ, εμφανίζεται πέντε φορές πιο συχνά σε 

αυτόν τον πληθυσμό. 

Εικόνα 3: Ταξινόμηση λευχαιμιών. Πηγή https://ucsfmed.wordpress.com/ 

 

Όσον αφορά την περαιτέρω ταξινόμηση, η οξεία λευχαιμία ταξινομείται από 

τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας όπως φαίνεται στην εικόνα 4 (1). 
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Ειδικότερα, η οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία διακρίνεται σε πρώιμη προ‐Β 

ΟΛΛ (ο πιο συχνός τύπος, 57–65%), προ‐Β‐ΟΛΛ (πιο συχνή στα βρέφη), 

μεταβατική προ‐Β‐ΟΛΛ (2‐3% των παιδιών με ΟΛΛ), Β‐ΟΛΛ των ώριμων 

κυττάρων (1‐2% των παιδιών με ΟΛΛ), πρώιμη προ‐Τ ΟΛΛ και Τ‐ΟΛΛ.  

 
Εικόνα 4: Ταξινόμηση λευχαιμιών κατά  τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 

 

Οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία 

Η οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ΟΛΛ), που αποτελεί και το αντικείμενο 

της παρούσας μελέτης, είναι ο πιο κοινός τύπος λευχαιμίας στην παιδική 

ηλικία. Αντιπροσωπεύει το ένα τρίτο όλων των νεοπλασμάτων που 

διαγιγνώσκονται σε παιδιά κάτω των 15 ετών (2). Περίπου το 80‐85% της ΟΛΛ 

στα παιδιά είναι προέλευσης Β κυττάρων (Β‐ΟΛΛ), και προκύπτει συνήθως 

από τη διακοπή της ωρίμανσης των πρόδρομων Β κυττάρων σε ένα ανώριμο 

στάδιο (3) (το 80% της ΟΛΛ αποτελείται από πρόδρομα Β‐κύτταρα και μόνο 

το 5% της ΟΛΛ αποτελείται από ώριμα Β‐κύτταρα), ενώ ένα 15% είναι 

προέλευσης Τ κυττάρων (Τ‐ΟΛΛ). Τα πολλαπλασιασμένα ανώριμα λεμφικά 

κύτταρα αντικαθιστούν τα φυσιολογικά κύτταρα του μυελού των οστών. 
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Παρατηρείται μία ελαφρά υπεροχή του άρρεν φύλου, ενώ το ηλικιακό peak, 

δηλαδή η υψηλότερη επίπτωση εμφάνισης της νόσου παρατηρείται μεταξύ 

1‐4 ετών. Η συμπτωματολογία περιλαμβάνει μη ειδικά συμπτώματα όπως η 

κακουχία, ο παρατεινόμενος πυρετός, τα οστικά άλγη, η λεμφαδενοπάθεια, η 

ηπατοσπληνομεγαλία, οι πετέχειες, οι νυχτερινές εφιδρώσεις, η απώλεια 

βάρους, η αναπνευστική δυσχέρεια λόγω διεύρυνσης μεσοθωρακίου. Η Τ‐

ΟΛΛ διαφέρει από τη Β‐ΟΛΛ όσον αφορά την κλινική εικόνα ως εξής: 

εμφανίζεται συνήθως σε μεγαλύτερη ηλικία, κυριαρχεί το άρρεν φύλο, 

συνυπάρχει σε υψηλή συχνότητα μεσοθωρακική μάζα και απαντάται 

υψηλότερος αριθμός λευκοκυττάρων κατά τη διάγνωση. Η διάγνωση της ΟΛΛ 

τις περισσότερες φορές είναι ήδη εμφανής με τη μικροσκοπική εξέταση 

επιχρίσματος περιφερικού αίματος (παρουσία βλαστών), αλλά τίθεται με τη 

μορφολογική ταυτοποίηση των λευχαιμικών βλαστών σε δείγμα μυελού των 

οστών σε ποσοστό άνω του 20‐25% (εικόνα 5).  

 

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν επιτευχθεί υψηλά ποσοστά επιβίωσης  χάρη 

στη χρήση σύγχρονων θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Η θεραπεία εφαρμόζεται 

στους ασθενείς με βάση την κατηγοριοποίηση‐διαστρωμάτωσή τους σε 

ομάδες κινδύνου (χαμηλού, ενδιάμεσου, υψηλού) με βάση (α) τα υποκείμενα 

βιολογικά και κλινικά χαρακτηριστικά κατά τη διάγνωση (ηλικία, αριθμός 

λευκοκυττάρων κατά τη διάγνωση, βιολογικά / μοριακά χαρακτηριστικά των 

Εικόνα 5: Βλάστες σε επίχρισμα 

μυελού των οστών. Χρώση 

αιματοξυλίνης‐ ηωσίνης. Οι  

λευχαιμικοί βλάστες εμφανίζονται 

με κυανό χρώμα. Φωτογραφία 

από Pediatric Acute Lymphoblastic 

Leukemia‐Springer Singapore 

(2020) 
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λευχαιμικών κυττάρων) και (β) την ανταπόκρισή των ασθενών στο πρώτο 

σκέλος της θεραπείας [ελάχιστη υπολειπόμενη νόσος ‐ minimal residual 

disease ‐ (MRD) μετά τη θεραπεία επαγωγής] με αντιστοίχως κατάλληλη 

προσαρμογή των χημειοθεραπευτικών σχημάτων/ πρωτοκόλλων (3). Η 

θεραπευτική αντιμετώπιση διαρκεί αδρά 2‐ 3 έτη και διακρίνεται σε 3 κύριες 

περιόδους: επαγωγή στην ύφεση, εδραίωση, ενίσχυση και διατήρηση της 

ύφεσης (induction, consolidation, re‐induction and maintenance therapy). Για 

ένα πολύ μικρό ποσοστό ασθενών με υψηλό κίνδυνο υποτροπής, συστήνεται 

η αλλογενής μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων. Μετά την 

πρόοδο των τελευταίων δεκαετιών, σήμερα παρατηρούνται ποσοστά 

πενταετούς, χωρίς συμβάντα, επιβίωσης άνω του 80% και ποσοστά 

συνολικής επιβίωσης άνω του 90% (3,4). Παρόλα αυτά, για αυτά τα παιδιά 

που θεραπεύονται, η δια βίου παρακολούθηση είναι απαραίτητη για την 

έγκαιρη ανίχνευση των απώτερων επιπτώσεων της νόσου είτε της ίδιας της 

θεραπείας, που παρατηρούνται σε διάφορους τομείς όπως είναι η μάθηση 

(νευρογνωστικές επιδράσεις) και η σωματική και η ψυχολογική τους 

ανάπτυξη (5). Οι απώτερες συνέπειες περιλαμβάνουν  καρδιοτοξικότητα, 

οστεονέκρωση, υπογονιμότητα (βιβλιογραφική πηγή: Pediatric acute 

lymphoblastic acute leukemia, Motohiro Kato, Springer 2020, 

https://doi.org/10.1007/978‐981‐15‐0548‐5), ενώ δεν είναι σπάνιες οι 

περιπτώσεις εμφάνισης δευτερογενών νεοπλασιών (6). Παρά τα υψηλά 

ποσοστά επιβίωσης, ένας αξιοσημείωτος αριθμός παιδιών υποτροπιάζει, ο 

οποίος εκτιμάται σε λιγότερο από 10% από ορισμένες κλινικές μελέτες (7) και 

για αυτούς τους ασθενείς η έκβαση παραμένει φτωχή. Η συμβατική θεραπεία 

εκτιμάται ότι δεν μπορεί πλέον να προσφέρει περισσότερα στην αύξηση του 

ποσοστού επιβίωσης των ασθενών με ΟΛΛ. Επομένως εξαιρετικά σημαντική 

είναι η ανεύρεση νέων θεραπειών, όπως η στοχευμένη θεραπεία με μικρά 

μόρια όπως οι αναστολείς τυροσινικής κινάσης που έχουν ήδη βρει 

εφαρμογή στην BCR‐ABL1 θετική ΟΛΛ και η ανοσοθεραπεία, όπως είναι η 
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θεραπεία με CAR T‐cell. Επίσης, επιτακτική είναι η ανάγκη της έγκαιρης 

διάγνωσης αλλά και της ανίχνευσης εκείνων των ασθενών που είναι σε 

αυξημένο κίνδυνο υποτροπής. Σε αυτό το σημείο έχει θέση η Γενετική. 

Επιδημιολογικές μελέτες που εξέτασαν πιθανούς παράγοντες κινδύνου για 

την ανάπτυξη οξείας λευχαιμίας έδειξαν ότι γενετικές παραλλαγές μπορούν 

να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη λευχαιμογένεση (8).  

Υπάρχει μια αξιοσημείωτη ετερογένεια στους τύπους των γενετικών 

αλλοιώσεων/παραλλαγών που μπορεί να οδηγήσουν σε ογκογένεση, όπως 

αλλαγές στον αριθμό αντιγράφων, δομικές αλλοιώσεις, συμβάματα σύντηξης 

γονιδίων και σπάνιες μεταλλάξεις βλαστικών κυττάρων (3,9).  

Για τη Β‐ΟΛΛ: Όσον αφορά τις δομικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες, αυτές 

ανιχνεύονται με κυτταρογενετικές μελέτες και FISH και πρόκειται για 

υπερδιπλοειδία (απαντάται σε 25% των ασθενών με Β‐ΟΛΛ, αποτελεί θετικό 

προγνωστικό παράγοντα για την έκβαση) ή υποδιπλοειδία (σε 1‐2% των 

ασθενών, συνδέεται με κατώτερα ποσοστά επιβίωσης). Έχουν μελετηθεί 

επίσης χρωμοσωμικές μετατοπίσεις, όπως η αναδιάταξη ETV6‐RUNX1 (TEL‐

AML1) που προκύπτει από t(12;21)(p13;q22) και απαντάται σε 25% των 

standard risk ασθενών με Β‐ΟΛΛ, η αναδιάταξη TCF3‐PBX1 (E2A‐PBX1) που 

προκύπτει από t(1;19)(q23;p13.3) και δε θεωρείται πλέον κακός 

προγνωστικός παράγοντας και η αναδιάταξη TCF3‐HLF που προκύπτει από 

t(17;19)(q22;p13.3) και είναι εξαιρετικά σπάνια αλλά συνδέεται με πολύ 

φτωχή πρόγνωση, η αναδιάταξη KMT2A (MLL), που συνδέεται με πιο φτωχή 

πρόγνωση και η αναδιάταξη BCR‐ABL1 που προκύπτει από t(9;22)(q34;q11.2), 

είναι γνωστή ως χρωμόσωμα Φιλαδέλφεια θετικό (Ph+), απαντάται σε 3‐5% 

των ασθενών με Β‐ΟΛΛ και συνδέεται με φτωχότερη πρόγνωση (3). Η 

αναδιάταξη DUX4 (double homeobox 4) με τη συνεπακόλουθη δυσλειτουργία 

ERG (ETS‐related gene) φαίνεται να σχετίζεται με εξαιρετική πρόγνωση με τα 

συνήθη χημειοθεραπευτικά πρωτόκολλα. Οι αναδιατάξεις MEFD2 (myocyte 
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enhancer factor 2D) και ZNF384 (zinc finger protein 384) συνδέονται με 

λιγότερο καλή πρόγνωση. Η τρισωμία 21 (σύνδρομο Down) συνδέεται με 

αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης Β‐ΟΛΛ (10πλάσιος κίνδυνος σε σχέση με το 

γενικό πληθυσμό) κι επίσης με αυξημένο κίνδυνο τοξικότητας από τη 

χημειοθεραπεία και κατώτερη επιβίωση (10). Τέλος, όσον αφορά τις 

μεταλλάξεις στο μονοπάτι του RAS [KRAS, NRAS, HRAS and PTPN11 (protein 

tyrosine phosphatase, non‐receptor type 11), CBL (Casitas B‐lineage 

lymphoma) και FLT3], αυτές συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο υποτροπής και 

γενικά φτωχότερη πρόγνωση (εικόνα 6), (3).   

Για την Τ‐ΟΛΛ: έχουν μελετηθεί αναδιατάξεις του γονιδίου του υποδοχέα των 

Τ‐κυττάρων (T‐cell receptor genes), από τις οποίες πιο ευνοϊκές για την 

πρόγνωση είναι οι γενετικές μεταβολές του TLX1 (γνωστό και ως HOX11). 

Επίσης, κι εδώ έχουν μελετηθεί οι αναδιατάξεις KMT2A και PICALM‐MLLT10, 

με την τελευταία να προδιαθέτει σε φτωχή πρόγνωση με τα συμβατικά 

χημειοθεραπευτικά πρωτόκολλα. Μία ακόμη αναδιάταξη που έχει μελετηθεί 

είναι η NUP214‐ABL1 που προκύπτει από  t(5;14). Τέλος, έχουν μελετηθεί 

γενετικές τροποποιήσεις των γονιδίων που εδράζονται στο Χ χρωμόσωμα, 

όπως PHF6 (plant homeodomain finger 6), καθώς και μεταλλάξεις στο 

NOTCH1, με το τελευταίο να προδιαθέτει σε ευνοϊκότερη πρόγνωση με τα 

στάνταρ θεραπευτικά πρωτόκολλα (εικόνα 7), (3). 

Γενετικά σύνδρομα: εκτός από σύνδρομο Down, με αυξημένο κίνδυνο ΟΛΛ 

σχετίζονται η νευροϊνωμάτωση, το σύνδρομο Bloom, η αταξία 

τελαγγειεκτασία (ΑΤ) και η ανεπάρκεια CMMRD (constitutional mismatch 

repair deficiency) (11). 
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Εικόνα 6: εκτιμώμενες συχνότητες νέων γονιδιωματικών υποτύπων οξείας λεμφοβλαστικής 

λευχαιμίας Β και Τ ανάλογα με τις ηλικιακές ομάδες. Φωτογραφία από The Genomic 

Landscape of Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia and Precision Medicine Opportunities. 

https://doi.org/10.1016/j.semcancer.2020.10.013 
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Εικόνα 7: Στοχευόμενες λειτουργικές οδοί και επαναλαμβανόμενες γονιδιωματικές 
μεταβολές στη Β‐ΟΛΛ και στην Τ‐ΟΛΛ. Φωτογραφία από The Genomic Landscape of 
Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia and Precision Medicine Opportunities. 
https://doi.org/10.1016/j.semcancer.2020.10.013 

 

Πολυμορφισμοί και οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία σε παιδιά/ 

εφήβους 

Οι GWAS (genome wide association studies) είναι μελέτες που διερευνούν 

ολόκληρο το γονιδίωμα για την ανίχνευση πολυμορφισμών που μπορεί να 

συσχετίζονται με μια ασθένεια. Κάθε μελέτη μπορεί να αναλύσει ταυτόχρονα 

εκατοντάδες χιλιάδες πολυμορφισμούς. Τα δεδομένα από αυτήν την 

ανάλυση μπορούν να αναγνωρίσουν γενετικές τροποποιήσεις γονιδίων που 

μπορεί να καταστήσουν ένα άτομο ευπαθές για την ανάπτυξη μιας 

συγκεκριμένης ασθένειας. Αυτή η προσέγγιση έχει ήδη αναδείξει 

πολυμορφισμούς που σχετίζονται με παθολογικές καταστάσεις, όπως ο 
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διαβήτης, τα καρδιολογικά νοσήματα, η νόσος του Πάρκινσον, η νόσος του 

Crohn, ο καρκίνος, οι αιματολογικές κακοήθειες και ειδικότερα  η λευχαιμία 

και η ΟΛΛ που πραγματεύεται η παρούσα μελέτη. Έχει δειχθεί ότι 

πολυμορφισμοί βιολογικών παραγόντων όπως οι κυτταροκίνες, τα ένζυμα 

μεταβολισμού που σχετίζονται με φάρμακα, και οι καταστολείς όγκων 

αποτελούν γενετικές παραλλαγές που μπορεί να εμπλέκονται στην ανάπτυξη 

καθώς και στην πρόγνωση  λευχαιμίας/ λεμφώματος επηρεάζοντας διάφορες 

διαδικασίες όπως είναι ο πολλαπλασιασμός και η απόπτωση. Επιπλέον έχει 

δειχθεί ότι μπορεί να συμβάλλουν στην έγκαιρη ανίχνευση της ΟΛΛ, όπως 

προτείνουν οι Wang και συνεργάτες σε μελέτη τους το 2016: συγκεκριμένα 

στην παραπάνω μελέτη οι συγγραφείς έδειξαν ότι ο συνδυασμός SNPs array 

analysis και FISH σε ασθενείς με ΟΛΛ αύξησε σημαντικά το ποσοστό 

ανίχνευσης για κλινικά παθολογικές καταστάσεις από 56% σε 75 % (12). 

Συμπερασματικά, οι συγγραφείς προτείνουν ότι, καθώς η whole genome 

SNPs array analysis μπορεί να ανιχνεύσει τις κλινικά παθολογικές 

καταστάσεις που είναι μη ανιχνεύσιμες με τις κλασσικές κυτταρογενετικές 

αναλύσεις, αυτή η διαγνωστική προσέγγιση θα μπορούσε να προστεθεί 

συμπληρωματικά ως ρουτίνα για τη διάγνωση ασθενών με ΟΛΛ. Πληθώρα 

πολυμορφισμών έχουν μελετηθεί όσον αφορά την ΟΛΛ σε παιδιά/ εφήβους 

και μπορούμε να τους κατηγοριοποιήσουμε αδρά σε 3 μεγάλες ομάδες: τους 

πολυμορφισμούς που σχετίζονται ή όχι με αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση 

ΟΛΛ, τους πολυμορφισμούς που επηρεάζουν την  απόκριση του ασθενούς 

στη θεραπεία και την εμφάνιση ή όχι τοξικότητας και τέλος τους 

πολυμορφισμούς που συνδέονται με την πρόγνωση και την πιθανότητα ή όχι 

υποτροπής. 

1. Αυξημένος κίνδυνος 

Μία σειρά από πολυμορφισμούς γονιδίων έχουν μελετηθεί στη βιβλιογραφία 

σχετικά με τον κίνδυνο ανάπτυξης ΟΛΛ στα παιδιά και συνοψίζονται στον 
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πίνακα 1. (13) Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για γονίδια που σχετίζονται με το 

μεταβολισμό καρκινογόνων ουσιών (CYP1A1, CYP2E1, GSTM1, NQO1, MDR1), 

με το μεταβολισμό φυλλικού οξέος (MTHFR, MTR (MS), MTRR, SHMT1, RFC1, 

NNMT), με την επιδιόρθωση DNA (XRCC1), με την καταστολή όγκων (CDKN2A, 

ΤΡ53), μπορεί να είναι μεταγραφικοί παράγοντες (π.χ GATA3), χημειοκίνες 

(CXCL12), ρυθμιστές διαφοροποίησης Β‐κυττάρων (IKZF1, CEBPE) ή 

λεμφοκυττάρων (BMI1-PIP4K2A), long non‐coding RNAs (Inc-LAMC2) ή 

microRNAs (14‐31). 

Από τα γονίδια που συμμετέχουν στο μεταβολισμό καρκινογόνων ουσιών 

φαίνεται ότι τα αλληλόμορφα CYP1A1 * 2A και CYP1A1 * 2C  καθώς και οι 

γενετικές παραλλαγές του GSTM1 μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο 

λευχαιμίας. 

Από τα γονίδια που συμμετέχουν στο μεταβολισμό φυλλικού οξέος, οι 

πολυμορφισμοί C677T και A1298C του MTHFR, οι πολυμορφισμοί TS 2R/3R 

καθώς και ο γονότυπος MTRR 66GG φαίνεται να έχουν προστατευτικό ρόλο 

στην εμφάνιση ΟΛΛ, ενώ οι πολυμορφισμοί NNMT IVS -151C>T , RFC1 80G>A 

και MTR A2756G συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ΟΛΛ.  

Από τους ρυθμιστές της διαφοροποίησης των αιμοποιητικών κυττάρων 

φαίνεται ότι οι πολυμορφισμοί rs10821936 και rs7089424 του γονιδίου 

ARID5B (AT‐rich interactive domaine 5b gene, chromosomal region 10q21.2) 

και rs4132601 του γονιδίου IKZF1 (Ikaros family zinc finger 1 gene, 

chromosomal region 7p12.21) συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης 

ΟΛΛ. Επίσης, οι πολυμορφισμοί των γονιδίων CEBPE (enhancer‐binding 

protein ε), και BMI1-PIP4K2A (rs7088318) συνδέθηκαν με αυξημένο κίνδυνο 

εμφάνισης ΟΛΛ.  

Από τα ογκοκατασταλτικά γονίδια, ο πολυμορφισμός rs3731249 του γονιδίου 

CDKN2A (cyclin‐dependent kinase Inhibitor 2A) και ο πολυμορφισμός  
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rs1042522 του γονιδίου TP53 συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης 

ΟΛΛ.  

Τέλος, ο πολυμορφισμός rs1801157 του γονιδίου CXCL12 και ο 

πολυμορφισμός Inc-LAMC2-1:1 rs2147578 αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης 

ΟΛΛ, ενώ ο πολυμορφισμός miR‐100 rs543412 φαίνεται να διαδραματίζει 

προστατευτικό ρόλο στην εμφάνιση ΟΛΛ. 

Πίνακας 1: Γονίδια των οποίων οι πολυμορφισμοί έχουν μελετηθεί σχετικά με τον 

κίνδυνο εμφάνισης ΟΛΛ 

Γονίδιο Λειτουργία- ρόλος Παραπομπές 

CYP1A1 Μεταβολισμός καρκινογόνων Vijayakrishnan J et al, 2010 

Han F et al, 2013 

CYP2E1 Μεταβολισμός καρκινογόνων Vijayakrishnan J et al, 2010 

GSTM1 Μεταβολισμός καρκινογόνων Vijayakrishnan J et al, 2010 

Zhao T et al, 2018 

NQO1 Μεταβολισμός καρκινογόνων Vijayakrishnan J et al, 2010 

MDR1 Μεταβολισμός καρκινογόνων Kreile M et al, 2014 

MTHFR Μεταβολισμός φυλλικού οξέος Krajinovic M et al, 2004 

De Jonge R et al, 2010 

Kreile M et al, 2014 

MTR (MS) Μεταβολισμός φυλλικού οξέος De Jonge R et al, 2010 

Ma LM et al, 2019 

MTRR 

 

Μεταβολισμός φυλλικού οξέος Vijayakrishnan J et al, 2010 

Milne E et al, 2015 

SHMT1 Μεταβολισμός φυλλικού οξέος Vijayakrishnan J et al, 2010 

RFC1 Μεταβολισμός φυλλικού οξέος Vijayakrishnan J et al, 2010 

De Jonge R et al, 2009 

NNMT Μεταβολισμός φυλλικού οξέος De Jonge R et al, 2009 

XRCC1 Επιδιόρθωση DNA Vijayakrishnan J et al, 2010 

ARID5B Ρυθμιστής διαφοροποίησης Β‐κυττάρων Papaemmanuil E et al, 2009 

Rudant J et al, 2015 

Archer NP et al, 2017 

Xu H et al, 2013 
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Bhandari P et al, 2016 

IKZF1 Ρυθμιστής διαφοροποίησης Β‐κυττάρων 

Καταστολή όγκου 

Papaemmanuil E et al, 2009 

Rudant J et al, 2015 

Xu H et al, 2013 

Bhandari P et al, 2016 

CEBPE Ρυθμιστής διαφοροποίησης Β‐κυττάρων Papaemmanuil E et al, 2009 

Xu H et al, 2013 

BMI1-

PIP4K2A 

Ρυθμιστής διαφοροποίησης 

λεμφοκυττάρων 

Xu H et al, 2013 

CDKN2A Καταστολή όγκου Xu H et al, 2013 

Walsh et al, 2015 

GATA3 Μεταγραφικός παράγοντας οικογένειας 

GATA 

Hou Q et al, 2017 

CXCL12 Χημειοκίνη (έκφραση σε ποικίλους όγκους) De Lourdes Perim et al, 2013 

TP53 Καταστολή όγκου De Lourdes Perim et al, 2013 

Inc-LAMC2 Long non‐coding RNAs Hashemi M et al, 2016 

microRNAs Έκφραση γονιδίου‐στόχου Xue Y et al, 2019 

 

2. Θεραπεία / τοξικότητα 

Για τη θεραπεία των παιδιών με ΟΛΛ χρησιμοποιούνται χημειοθεραπευτικά 

σχήματα πολλών φαρμακευτικών παραγόντων, η τοξικότητα των οποίων 

μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα ζωής των ασθενών και των οικογενειών 

τους είτε κατά τη διάρκεια της θεραπείας είτε μετά την ολοκλήρωσή της. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις η σχετιζόμενη με τα φάρμακα τοξικότητα είναι 

σοβαρή και οδηγεί σε αναβολή/ διακοπή της θεραπείας με ορατό τον 

κίνδυνο υποτροπής. Λιγότερο συχνά, η τοξικότητα λόγω θεραπείας μπορεί να 

είναι απειλητική για τη ζωή. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με τα 

κορτικοστεροειδή (πρεδνιζόνη/πρεδνιζολόνη/δεξαμεθαζόνη) είναι η 

υπέρταση, η υπεργλυκαιμία, η ανοσοκαταστολή, η άσηπτη νέκρωση κεφαλής 

μηριαίου. Η μερκαπτοπουρίνη ενοχοποιείται για ηπατοτοξικότητα και 
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βλεννογονίτιδα. Η μεθοτρεξάτη προκαλεί ηπατοτοξικότητα, βλεννογονίτιδα, 

διαταραχή νεφρικής λειτουργίας και λευκοεγκεφαλοπάθεια. Η κυτταραβίνη 

μπορεί να προκαλέσει πυρετό, επιπεφυκίτιδα, βλεννογονίτιδα. Οι 

ανθρακυκλίνες ενοχοποιούνται για καρδιοτοξικότητα. Η βινκριστίνη προκαλεί 

νευροπάθεια και δυσκοιλιότητα. Η L‐ασπαραγινάση μπορεί να προκαλέσει 

αλλεργική αντίδραση, διαταραχή πηκτικότητας, παγκρεατίτιδα. Οι 

ανεπιθύμητες ενέργειες της κυκλοφωσφαμίδης είναι η κυστίτιδα και η 

καρδιοτοξικότητα. Η ιφωσφαμίδη εκτός από κυστίτιδα μπορεί να προκαλέσει 

νεφρική δυσλειτουργία. Τέλος η βουσουλφάνη μπορεί να προκαλέσει 

σπασμούς. Η πρόβλεψη της πιθανής φαρμακευτικής τοξικότητας είναι 

δυσχερής, καθώς υπάρχουν διαφορές στη φαρμακοκινητική και τη 

φαρμακοδυναμική των χημειοθεραπευτικών παραγόντων. Εδώ έχει θέση η 

μελέτη των γενετικών παραλλαγών με στόχο τη βελτιστοποίηση των 

αποτελεσμάτων της θεραπείας με τη λιγότερη δυνατή τοξικότητα. Μια σειρά 

από γενετικούς πολυμορφισμούς γονιδίων που ενέχονται στον μεταβολισμό 

χημειοθεραπευτικών φαρμάκων έχουν μελετηθεί όπως φαίνεται στον πίνακα 

2 και έχουν σχέση με την τοξικότητα και την απάντηση στη θεραπεία (13). Πιο 

συγκεκριμένα, έχουν μελετηθεί γονίδια που διαδραματίζουν ρόλο στο 

μεταβολισμό της μερκαπτοπουρίνης (TPMT (32), ITPA (33), PACSIN2 (34)), στο 

μεταβολισμό της ασπαραγινάσης (ASN2 (35), SOD2 (36)), στο μεταβολισμό 

της βινκριστίνης (CEP72) (37), στο μεταβολισμό της μεθοτρεξάτης (SLC19A1 

(38), SLCO1B1, TS, SHMT1, RFC1 (39), ABCB1, ABCG2 (40), MTHFR (41), στο 

μεταβολισμό της νταουνορουμπικίνης (CYP3A5) (42), στο μεταβολισμό της 

κυτταραβίνης (DCK) (43), και στο μεταβολισμό των γλυκοκορτικοειδών (Bcl, 

(44), TS (45), VDR (46)). Μια πιθανή στρατηγική για μείωση της αντοχής στα 

πολλαπλά φάρμακα που προκαλούνται από πολυμορφισμούς  μπορεί να 

είναι η  έγκαιρη διάγνωση των γενετικών αυτών αλλαγών και η στόχευσή 

τους με κατάλληλα πρωτόκολλα θεραπείας. Επομένως, η κατανόηση των 

βασικών μηχανισμών με τους οποίους οι πολυμορφισμοί εμπλέκονται στην 
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πρόκληση ανθεκτικότητας στα φάρμακα και συνολικής επιβίωσης μπορεί να 

είναι χρήσιμη στο σχεδιασμό και την εφαρμογή κατάλληλων πρωτοκόλλων 

θεραπείας για την επίτευξη επιτυχούς απάντησης στη θεραπεία. (Πίνακας 2), 

(47).  

Πίνακας 2: Γονίδια των οποίων οι πολυμορφισμοί έχουν μελετηθεί σχετικά με την 

τοξικότητα από τα αντίστοιχα χημειοθεραπευτικά φάρμακα 

Φάρμακο Γονίδιο Λειτουργία/Ρόλος Παραπομπές 

Μερκαπτοπουρίνη TPMT 

 

ITPA 

 

PACSIN2 

Μεταβολίτης θειοπουρινών σε 

ανενεργούς μεταβολίτες 

Υδρολάση‐ επηρεάζει μεταβολισμό 

μερκαπτοπουρίνης 

Συνδέει τον κυτταροσκελετό της ακτίνης 

με το σχηματισμό κυστιδίων 

 

Linga et al, 2014 

 

Farfan et al, 2014 

 

Smid et al, 2016 

Ασπαραγινάση 

 

ASNS 

SOD2 

Ανάμειξη σε σύνθεση ασπαραγίνης 

Συνδέεται με τα υπεροξείδια 

υποπροϊόντα της οξειδωτικής 

φωσφορυλίωσης 

Ben Tanfous et al, 2014  

Alachkar et al, 2017 

Βινκριστίνη CEP72 

 

Στρατολόγηση βασικών κεντροσωμικών 

πρωτεϊνών στο κεντρόσωμα 

Diouf et al, 2015  

Μεθοτρεξάτη SLC19A1 

 

SLCO1B1 

 

ABCB1 

 

ABCG2 

 

MTHFR 

TS 

 

SHMT1 

 

Ρύθμιση των ενδοκυτταρικών 

συγκεντρώσεων φυλλικού οξέος 

Απομάκρυνση φαρμακευτικών ενώσεων 

όπως οι στατίνες 

Μειώνει συσσώρευση φαρμάκων σε 

πολυανθεκτικά κύτταρα 

Κυρίαρχος ρόλος σε πολύ‐

φαρμακοανθεκτικότητα 

Ρόλος σε επεξεργασία ομοκυστεΐνης 

Καθοριστικός ρόλος σε πρώτα στάδια 

βιοσύνθεσης DNA 

Κατάλυση αναστρέψιμης μετατροπής 

σερίνης και τετραϋδροφολικού σε 

Liu et al, 2017 

 

Lopez‐Lopez et al, 

2011 

Gregers et al, 2015 

 

Liu et al, 2017 

 

Umerez et al, 2017 

Lopez‐Lopez et al, 

2011 

Lopez‐Lopez et al, 

2011 
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RFC1 

γλυκίνη και 5,10‐μεθυλενο 

τετραϋδροφολικό 

Ενεργοποιητής DNA πολυμεράσης 

 

 

Lopez‐Lopez et al, 

2011 

 

Νταουνορουμπικίνη CYP3A5 

 

Μεταβολίζει φάρμακα και στεροειδείς 

ορμόνες (τεστοστερόνη, προγεστερόνη) 

Huang et al, 2017 

 

Κυτταραβίνη DCK 

 

Απαιτείται για φωσφορυλίωση αρκετών 

δεοξυριβονουκλεοζιτών και των 

ανάλογων νουκλεοτιδίων τους 

Gabor et al, 2015 

 

Γλυκοκορτικοειδή Bcl 

TS 

 

VDR 

Ρυθμίζει κυτταρικό θάνατο (απόπτωση) 

Καθοριστικός ρόλος σε πρώτα στάδια 

βιοσύνθεσης DNA 

Επιτρέπει σε οργανισμό ανταπόκριση σε  

βιταμίνη D 

KaymakCihan et al, 

2017 

Finkelstein et al, 2017 

 

Tantawy et al, 2016 

 

3. Πρόγνωση/ υποτροπή 

Όσον αφορά τους πολυμορφισμούς γονιδίων που σχετίζονται με την 

πρόγνωση ΟΛΛ, έχουν μελετηθεί ένζυμα‐ μεταβολίτες καρκινογόνων όπως τα 

CYP1A1, CYP2D6, CYP2E1, MPO, GSTM1, GSTT1, GSTP1, NAT1, NAT2, NQO1 

καθώς και ένζυμα επιδιόρθωσης DNΑ: hMLH1, hMSH3, XRCC1, XPF και APE 

(48). Επίσης, έχουν μελετηθεί γενετικοί πολυμορφισμοί στον υποκινητή 

αποπτωτικών γονιδίων (ADPRT, APAF1, BCL2, BAD, BID, MCL1, BIRC4, BCL2L1, 

ENDOG, YWHAB and YWHAQ) (49). Επιπλέον, το γονίδιο Fas, ένα κατεξοχήν 

αποπτωτικό γονίδιο με δύο γνωστούς πολυμορφισμούς στον υποκινητή του 

έχει μελετηθεί σχετικά με την επιβίωση ασθενών ΟΛΛ (50). Το γονίδιο ABCB1, 

που κωδικοποιεί μία Ρ‐γλυκοπρωτεΐνη διαμεμβρανικό μεταφορέα, και η 

οποία φαίνεται να επηρεάζει τη φαρμακοκινητική των αντικαρκινικών 

φαρμάκων, έχει επίσης μελετηθεί σχετικά με την  έκβαση ασθενών με ΟΛΛ 

(40). Πολυμορφισμοί του ενζύμου GST γλουταθειόνης‐S‐τρανσφεράση 

(GSTP1, MDR1, MTHFR, GSTT1, GSTM1) έχουν επιπλέον διερευνηθεί (51). 
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Τέλος, πολυμορφισμός του γονιδίου CTLA-4 (το οποίο διαδραματίζει ρόλο 

στην αρνητική ρύθμιση ενεργοποίησης των Τ‐κυττάρων) έχει μελετηθεί σε 

ασθενείς με ΟΛΛ μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αρχέγονων 

αιμοποιητικών κυττάρων όσον αφορά τη θνησιμότητα που σχετίζεται με 

μεταμόσχευση (52). Επομένως, προτείνεται στη βιβλιογραφία ότι η 

ταυτοποίηση συγκεκριμένων γονιδιακών πολυμορφισμών στις λευχαιμίες, 

καθώς και σε άλλες αιματολογικές κακοήθειες, θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν ιδανικά ως προγνωστικοί βιοδείκτες (47). 

Τα γονίδια της μελέτης 

CYP1A1                   

Το γονίδιο CYP1A1 ανήκει στην οικογένεια 1, υποοικογένεια 1Α1 του 

κυτοχρώματος P450. Η πρωτεΐνη CYP1A1 είναι ένα ένζυμο μεταβολισμού που 

συμμετέχει στην πρώτη φάση κυτταρικής αποτοξικοποίησης (detoxification 

phase I).  

 

Εικόνα 8: τα δύο στάδια της κυτταρικής αποτοξικοποίησης 

Είναι υπεύθυνο για την ενεργοποίηση του μεταβολισμού αρκετών 

ξενοβιοτικών και ενδογενών ενώσεων που λειτουργούν ως καρκινογόνα. Έχει 

επιβεβαιωθεί ότι το CYP1A1 (καθώς και το CYP1B1 και άλλα μέλη των CYPs 

450) μεταβολίζουν τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες 

(PAHs), που είναι ευρέως διαδεδομένοι περιβαλλοντικοί προκαρκινογόνοι 

παράγοντες, που μπορεί να προκαλέσουν ογκογένεση μετά από 

ενεργοποίησή τους (53). Έχει αναφερθεί τροποποίηση της λειτουργίας αυτού 

του ενζύμου λόγω των γενετικών πολυμορφισμών του. Κατά συνέπεια, η 
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ικανότητά του να μεταβολίζει καρκινογόνα και άλλους μεταλλαξιογόνους 

παράγοντες μπορεί να επηρεαστεί (15).  Το γονίδιο CYP1A1 φέρει δύο 

σημαντικούς πολυμορφισμούς, τον rs4646903 (T3801C), ο οποίος 

αναφέρεται επίσης ως CYP1A1 * 2A, εντοπισμένος στο χρωμόσωμα 15q22 και 

τον rs1048943 (A2455G), ο οποίος αναφέρεται επίσης ως αλληλόμορφο 

CYP1A1*2C ή m2. Μια μετα‐ανάλυση έδειξε ότι τα αλληλόμορφα CYP1A1*2A 

και CYP1A1*2C αύξησαν τον κίνδυνο λευχαιμίας και ότι ενδέχεται να 

υπάρχουν παραλλαγές σχετικά με την εθνικότητα, τις αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ των γονιδίων, την ηλικία και τον τύπο της λευχαιμίας (15). Ειδικότερα, 

όμως, ο πολυμορφισμός rs1048943 του γονιδίου CYP1A1*2C που αντιστοιχεί 

σε μια αλλαγή νουκλεοτιδίου από αδενίνη σε γουανίνη στη θέση #2.455 στην 

περιοχή του CYP1A1, έχει αναφερθεί ότι μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο 

ανάπτυξης ΟΛΛ στους Καυκάσιους (54). Ο ίδιος πολυμορφισμός έχει δειχθεί 

ότι αυξάνει τον κίνδυνο 1) για καρκίνο του μαστού για γυναίκες που 

εκτίθενται σε PCB (πολυχλωριωμένα διφαινύλια), τα οποία είναι μέλος της 

οικογένειας των οργανοχλωριωδών ενώσεων (OC), ενώσεις γνωστές για τον 

επηρεασμό της λειτουργίας των CYPs450 (55) 2) για καρκίνο του προστάτη 

(56) και 3) για καρκίνο του τραχήλου της μήτρας (57). 

CXCL12 

Οι χημειοκίνες προάγουν τη μετανάστευση των ενδοθηλιακών και των 

καρκινικών κυττάρων, επηρεάζοντας κατά συνέπεια την περιφερική 

μετάσταση (58). Το C‐X‐C Motif Chemokine Ligand 12 (CXCL12) είναι μια 

χημειοκίνη που είναι επίσης γνωστή ως stromal cell‐derived factor‐1 (SDF‐1), 

και η κύρια φυσιολογική λειτουργία της είναι η ρύθμιση της μετανάστευσης 

CD34 (+) αιμοποιητικών προγονικών κυττάρων (59). Επίσης, πρόκειται για μία 

χημειοκίνη που εκφράζεται σε διάφορους όγκους, συνδέεται με τον 

υποδοχέα της CXCR4 (άξονας CXCR4/CXCL12) και θεωρείται ότι διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και διασπορά του όγκου (60). Ο 
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πολυμορφισμός rs1801157 SNP του αντίστοιχου γονιδίου έχει διερευνηθεί 

μέχρι στιγμής σχετικά με την παθογένεια και την πρόγνωση αιματολογικών 

και μη‐αιματολογικών νόσων όπως το Hodgkin΄s και non‐Hodgkin's λέμφωμα 

(59) και ο καρκίνος του μαστού (61). Επιπλέον, ο ανωτέρω πολυμορφισμός, ο 

οποίος βρίσκεται στην περιοχή 3 'UTR, έχει μελετηθεί όσον αφορά την ΟΛΛ 

και συγκεκριμένα έχει δειχθεί ότι σε συνδυασμό με έναν πολυμορφισμό του 

κωδικόνιου TP53#72 (rs1042522) μπορεί να επηρεάσει τον κίνδυνο 

εμφάνισης ΟΛΛ στα παιδιά (28).  

TP53 

Το ΤΡ53 είναι μια ογκοκατασταλτική πρωτεΐνη που είναι υπεύθυνη για τη 

διατήρηση της σταθερότητας του γονιδιώματος και πιστεύεται ότι εξασθενεί 

τη μετανάστευση των καρκινικών κυττάρων (62). Η πρωτεΐνη TP53 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου, στην 

επιδιόρθωση του DNA, στην απόπτωση και στη μεταγραφή γονιδίων που 

διαμεσολαβούν την κυτταρική απόκριση σε βλάβες του DNA (63). Αρκετές 

μελέτες έχουν εστιάσει στο ρόλο των πολυμορφισμών TP53 ως παραγόντων 

ευαισθησίας για κακοήθεις ασθένειες και ογκογένεση γενικότερα (64). Στην 

παρούσα ερευνητική εργασία μελετήθηκε ο πολυμορφισμός του κωδικόνιου 

TP53 # 72 (rs1042522), ο οποίος είναι ο περισσότερο μελετημένος στη 

βιβλιογραφία σχετιζόμενος με ογκογένεση πολυμορφισμός του TP53,  και 

πρόκειται για μια μετατροπή γουανίνης σε κυτοσίνη στο εξόνιο 4 στο 

κωδικόνιο # 72, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τρεις γονότυπους, 

Αργινινη/Αργινίνη (Arginine/Arginine ή Arg/Arg), Αργινίνη/Προλίνη 

(Arginine/Proline ή Arg/Pro) και Προλίνη/Προλίνη (Proline/Proline ή Pro/Pro). 

Υπάρχει φυσική υπεροχή του αλληλόμορφου Αργινίνης (το οποίο ονομάζεται 

σημαντικό/major αλληλόμορφο) έναντι του αλληλόμορφου Προλίνης 

(έλασσον/minor) (65). Υπάρχει μεγάλος αριθμός μελετών στη βιβλιογραφία 

για το ρόλο του πολυμορφισμού TP53 Arg72Pro στην ανάπτυξη λευχαιμίας, 
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με αποτελέσματα τα οποία είναι αντικρουόμενα. Έτσι διεξήχθη μία μετα‐

ανάλυση το 2015, στην οποία μελετήθηκε η συσχέτιση του συγκεκριμένου 

πολυμορφισμού με τη λευχαιμογένεση, και ανέδειξε στατιστικά σημαντική 

συμμετοχή του πολυμορφισμού αυτού στον κίνδυνο ανάπτυξης ΟΛΛ (63). 

Μέχρι τώρα, δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα που να συσχετίζουν 

γονότυπους ή συνδυασμούς γονοτύπων των πολυμορφισμών των γονιδίων 

CXCL12, CYP1A1 και TP53 με την ΟΛΛ στον ελληνικό πληθυσμό (Καυκάσιοι). 

FAS 

Ο προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος ή απόπτωση είναι μια βιολογική 

διαδικασία που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και 

ομοιόσταση του αιμοποιητικού συστήματος.  Η δυσλειτουργία αυτού του 

μονοπατιού εμπλέκεται στην παθογένεια ποικιλίας  νοσημάτων αλλά και την 

παραμονή νεοπλασματικών  κλώνων μέσω της μείωσης του ρυθμού  θανάτου 

των κυττάρων αυτών. Το γονίδιο FAS, γνωστό και ως TNFSF6/CD95/APO‐1, 

ανήκει στην οικογένεια των υποδοχέων παραγόντων νέκρωσης όγκων (TNF 

receptors) και είναι ένα από τα απαραίτητα μόρια του μονοπατιού 

απόπτωσης σε πολλούς τύπους κυττάρων. Επιπλέον, είναι ένα μόριο το οποίο 

εκφράζεται από πολλά εμπυρήνα κύτταρα και παίζει καθοριστικό ρόλο στη 

διαφοροποίηση, ρύθμιση και ανάπτυξη μυελικών και λεμφικών σειρών. 

Εδράζεται στο χρωμόσωμα 10q24.1, και απαρτίζεται από 9 εξόνια και 8 

ιντρόνια (50). Μεταλλάξεις ή πολυμορφισμοί έχουν πιθανή επίδραση στην 

έκφραση του γονιδίου FAS. Έχουν αναφερθεί δύο λειτουργικοί  

πολυμορφισμοί στην περιοχή του υποκινητή του γονιδίου (‐1377 G/A και ‐

670 G/A). Ο ένας είναι η αντικατάσταση της Α από G στη θέση ‐670, όπου το 

G αλλήλιο προτείνεται ότι οδηγεί σε δυσλειτουργία του FAS γονιδίου. Ο 

άλλος πολυμορφισμός (rs2234767), ο οποίος μελετήθηκε στην παρούσα 

ερευνητική εργασία, πρόκειται για αντικατάσταση της G από Α στη θέση ‐

1377, που έχει δειχθεί ότι μειώνει τη δραστηριότητα του υποκινητή και τα 
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επίπεδα έκφρασης του FAS γονιδίου (50). Η μειωμένη έκφραση του FAS 

γονιδίου οδηγεί σε μείωση της απόπτωσης που διαμεσολαβείται από το FAS 

και σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για νεοπλασία. Από μελέτες, οι 

πολυμορφισμοί του FAS έχουν συσχετιστεί με συμπαγείς όγκους κεφαλής‐ 

τραχήλου (66), ρινοφάρυγγα (67), προστάτη (68), αδενοκαρκίνωμα στομάχου 

(69), πνεύμονα (70), με αιματολογικές κακοήθειες συμπεριλαμβανομένου 

Hodgkin’s λεμφώματος (71), πολλαπλού μυελώματος (72), Τ λευχαιμίας 

ενηλίκων (73) και οξείας μυελογενούς λευχαιμίας ενηλίκων (74). Η συσχέτιση 

των πολυμορφισμών του FAS γονιδίου με την οξεία λεμφοβλαστική 

λευχαιμία των παιδιών μελετήθηκε από τους Valibeigi και συνεργάτες το 

2013, με συμπέρασμα την αρνητική συσχέτιση του γονότυπου FAS GG στη 

θέση ‐670 με ηπατική προσβολή στα παιδιά που πάσχουν από ΟΛΛ, 

επομένως και την πιθανή συσχέτιση με μία καλύτερη πρόγνωση της ΟΛΛ στο 

συγκεκριμένο πληθυσμό σύμφωνα με τους συγγραφείς  (50). Μία μετα‐

ανάλυση που διεξήχθη το 2013 και συμπεριέλαβε 17800 ασθενείς με 

διαφορετικούς τύπους νεοπλασιών έδειξε ότι ο πολυμορφισμός FAS-1377 

G/A μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για καρκινογένεση (75). Όμως, σε άλλη 

μετα‐ανάλυση που διενεργήθηκε το 2015, φάνηκε ότι το αλλήλιο Α έχει 

προστατευτικό ρόλο για την εμφάνιση συγκεκριμένα της ΟΛΛ (76). 

Αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης 

Η αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης (PCR, Polymerase Chain Reaction) 

ανακαλύφθηκε από τον Kary Mullis και χρησιμοπειείται για τη γρήγορη 

«ακυτταρική μοριακή κλωνοποίηση» συγκεκριμένων αλληλουχιών DNA, των 

οποίων οι παράπλευρες αλληλουχίες είναι γνωστές, κάνοντας ταχεία και 

επιλεκτική αντιγραφή αλληλουχιών DNA σε πολλά εκατομμύρια αντίγραφα. 

Σε αυτό βοηθούν η θερμοανθεκτική, καθαρή, απομονωμένη DNA 

πολυμεράση και τα συνθετικά ολιγονουκλεοτίδια DNA. Η PCR 

χρησιμοποιείται σε διαδικασίες κλωνοποίησης γονιδίων, αλληλούχισης DNA, 
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μεταλλαξογένεσης, εντοπισμού μεταλλάξεων, γονοτύπισης, διάγνωσης 

γενετικών ασθενειών και ιογενών λοιμώξεων και στην ταυτοποίηση ατόμων 

από βιολογικά υγρά (αίμα, σπέρμα, σίελο). Χρησιμοποιείται επίσης στην 

πρώιμη ανίχνευση του καρκίνου και στην παρακολούθηση της έκβασης των 

χημειοθεραπευτικών σχημάτων, στον εντοπισμό λευχαιμιών που προκύπτουν 

από χρωμοσωματικές ανακατατάξεις και στον καθορισμό του βιολογικού 

πατέρα. Τέλος τα προϊόντα της PCR αποτελούν πηγή κατανόησης των 

εξελικτικών σχέσεων μεταξύ οργανισμών μέσω του εντοπισμού DNA 

μικροοργανισμών που δεν έχουν απομονωθεί ή αρχαίων μορίων DNA που 

διατηρούνται ανέπαφα χιλιάδες χρόνια. Η τεχνική αυτή βασίζεται στην 

επανάληψη (25 έως 35 φορές) ενός κύκλου, που αποτελείται από τρία 

στάδια, με αποτέλεσμα το διπλασιασμό των αντιγράφων DNA κι επομένως ο 

συνολικός τους αριθμός αυξάνεται εκθετικά όσο προχωράει η αντίδραση. 

Ξεκινώντας από ένα μόριο δίκλωνου DNA, πραγματοποιώντας «ν» 

επαναλήψεις του κύκλου των αντιδράσεων, θα παραχθούν 2ν αντίγραφα. Τα 

στάδια του κύκλου έχουν ως εξής: α) αποδιάταξη του δίκλωνου DNA που 

πρόκειται να πολλαπλασιαστεί (θερμοκρασία >90o C), β) πρόσδεση πάνω σε 

κάθε κλώνο του DNA ειδικών ολιγονουκλεοτιδικών αλληλουχιών που 

χρησιμεύουν ως εκκινητές της αντιγραφής (primers, 20 έως 25 νουκλεοτίδια) 

και γ) αντιγραφή κάθε αλυσίδας του δίκλωνου μορίου (θερμοκρασία 55–70o) 

χάρη στην DNA Taq πολυμεράση, που προέρχεται από το θερμόφιλο 

βακτήριο που ζει στις θερμές πηγές Thermus aquaticus. Για την 

πραγματοποίηση αυτής της αντίδρασης είναι απαραίτητα τα παρακάτω 

υλικά: η αλληλουχία‐στόχος που θα πολλαπλασιαστεί, ένα ζεύγος εκκινητών 

που μπορούν να υβριδοποιηθούν με τις παράπλευρες αλληλουχίες του 

στόχου, τέσσερις τριφωσφορικοί δεοξυριβονουκλεοζίτες (dNTPs: dATP, dTTP, 

dCTP, dGTP) και η θερμοανθεκτική DNA πολυμεράση. Η PCR είναι εξαιρετικά 

ευαίσθητη τεχνική που μπορεί να εντοπίσει ακόμα και ένα μόνο μόριο μέσα 

σε ένα δείγμα και να το πολλαπλασιάσει. Επιπλέον, μπορεί να ανιχνεύσει 
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μόρια RNA, τα οποία αφού πρώτα μεταγραφούν σε DNA με την αντίστροφη 

μεταγραφάση, μετά να πολλαπλασιαστούν. Επίσης, η θερμοανθεκτικότητα 

της πολυμεράσης επιτρέπει στην αντίδραση να μπορεί να πραγματοποιηθεί 

σε κατάλληλο εργαστηριακό σωληνάριο (PCR tube) χωρίς να είναι 

απαραίτητη η προσθήκη αντιδραστηρίων μετά τον πρώτο κύκλο.  

 

Ένζυμα περιορισμού  

Τα ένζυμα περιορισμού ή περιοριστικές ενδονουκλεάσες είναι ένζυμα τα 

οποία απομονώθηκαν από προκαρυωτικούς οργανισμούς, κυρίως βακτήρια, 

για να τους προστατεύουν από εισβολή ξένου DNA. Η ιδιότητά τους είναι να 

κόβουν το DNA σε συγκεκριμένες αλληλουχίες (θέσεις περιορισμού). Η 

ανακάλυψή τους από τους Werner Arber, Dan Nathans και Hamilton Smith, 

χάρισε στους τελευταίους το βραβείο Νόμπελ το 1978. Δυο είναι οι κύριες 

ομάδες ενζύμων περιορισμού, αυτά που δημιουργούν κολλώδη μονόκλωνα 

άκρα (sticky ends) και αυτά τα ένζυμα που δημιουργούν μη κολλώδη δίκλωνα 

άκρα (blunt ends). Οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στη μοριακή 

βιολογία και στη γενετική μηχανική και βασίζονται στα ένζυμα περιορισμού, 

είναι η κλωνοποίηση DNA, η ανίχνευση πολυμορφισμών, η κατασκευή 

βιβλιοθηκών DNA, η μελέτη επιγενετικών αλλαγών, η επεξεργασία, το 

αποτύπωμα και  η χαρτογράφηση  του DNA.  

 

Πήκτωμα αγαρόζης 

Η μέθοδος της ηλεκτροφόρησης χρησιμοποιείται για την ανίχνευση και τον 

ποσοτικό προσδιορισμό του DNA που απομονώνεται μέσα από κάποια 

πειραματική διαδικασία. Είναι μία μέθοδος με μεγάλη διαχωριστική 

ικανότητα με αποτέλεσμα να μπορούν να ανιχνευτούν μικρές διαφορές 

μεταξύ μορίων DNA και βασίζεται στο ότι τα περισσότερα μακρομόρια όπως 
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το DNA, το RNA και οι πρωτεΐνες, διαχωρίζονται εύκολα ανάλογα με το 

μέγεθός τους επειδή είναι ηλεκτρικά φορτισμένα. Έτσι, όταν βρεθούν σε 

ηλεκτρικό πεδίο, κινούνται με ταχύτητα που εξαρτάται από τον λόγο του 

ηλεκτρικού φορτίου προς την μάζα τους. Το DNA είναι αρνητικά φορτισμένο, 

λόγω των φωσφορικών του ομάδων, και επομένως κινείται προς τον θετικό 

πόλο κατά την διάρκεια της ηλεκτροφόρησης σε πηκτή. Για τον διαχωρισμό 

σχετικά μεγάλων νουκλεϊκών οξέων, χρησιμοποιείται η πηκτή αγαρόζης. 

Πρόκειται για ένα φυτικό πολυσακχαρίτη που προέρχεται από θαλάσσια 

φύκη, και φέρει στο εσωτερικό του πόρους των οποίων το μέγεθος εξαρτάται 

από την συγκέντρωση της αγαρόζης. Όσο πιο μικρή η συγκέντρωση της 

αγαρόζης τόσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος των πόρων του σχηματιζόμενου 

πλέγματος, και αντίστοιχα όσο μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση αγαρόζης 

τόσο μικρότεροι οι πόροι. Κατάλληλες τεχνικές επιτρέπουν την οπτικοποίηση 

των νουκλεϊκών οξέων με ειδικές χρώσεις και στη συνέχεια παρατήρηση σε 

τράπεζα υπεριώδους ακτινοβολίας.  
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ΣΚΟΠΟΣ 

 

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης 

μεταξύ των γενετικών πολυμορφισμών των γονιδίων CYP1A1*2C (rs1048943), 

CXCL12 (rs1801157), TP53 (rs1042522) και FAS (rs2234767) σε παιδιά και 

εφήβους ασθενείς με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία που διαγνώστηκαν και 

αντιμετωπίστηκαν στην Κλινική Αιματολογίας‐Ογκολογίας Παίδων του ΠαΓΝΗ 

από το 1990 έως τον Ιανουάριο 2018. 
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ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Πληθυσμός μελέτης 

Η ομάδα των ασθενών αποτελείται από 86 παιδιά και εφήβους (51 άρρενες 

και 35 θήλεις) που διαγνώστηκαν με ΟΛΛ στην κλινική Αιματολογίας‐ 

Ογκολογίας Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου 

από το 1990 έως τον Ιανουάριο 2018. Η μικρότερη ηλικία κατά τη διάγνωση 

ήταν 9 μήνες και η μεγαλύτερη ηλικία κατά τη διάγνωση ήταν 17 έτη και 9 

μήνες (πίνακες 3 και 4). Η ομάδα των μαρτύρων αποτελείται από 105 υγιείς 

αιμοδότες (ηλικία 18‐60 ετών) και 20 παιδιά (10 άρρενες, 10 θήλεις, ηλικία 9 

μηνών‐17 ετών 9 μηνών) από την ίδια γεωγραφική περιοχή. Επομένως, η 

ομάδα αυτή αποτελείται από υγιή άτομα χωρίς νεοπλασία και μη 

νοσηλευόμενα. Το πρωτόκολλο της μελέτης εγκρίθηκε από την επιτροπή 

βιοηθικής του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ηρακλείου με αριθμό 

πρωτοκόλλου (263/6/24‐03‐2016) και ένα έντυπο συγκατάθεσης υπεγράφη 

από όλους τους συμμετέχοντες (ασθενείς, γονείς/κηδεμόνες και μάρτυρες) 

πριν από την ένταξή τους στη μελέτη.  

 

Πίνακες 3 και 4: δημογραφικά στοιχεία ασθενών 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

Number of 
Patients (n) 

Percentage 
(%) 

Age Groups   
0-7 years 65 75.58 
8-15 years 16 18.60 
>15 years 5 5.81 

 Number of 
Patients (n) 

Percentage 
(%) 

Median Mean SD 

    Sex      
Male 51 59.3 4.33 5.82 4.11 

Female 35 40.7 4.16 4.99 3.76 
Total 86  4.29 5.48 3.96 
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Απομόνωση γενωμικού δεοξυριβονουκλεϊκού οξέος (DNA) 

Ολικό αίμα συλλέχθηκε σε σωληνάρια που περιέχουν 

αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ (EDTA). Γενωμικό δεοξυριβονουκλεïκό οξύ 

(DNA) απομονώθηκε από τα λευκά αιμοσφαίρια του περιφερικού αίματος 

χρησιμοποιώντας τα Wizard® Genomic DNA Purification Kit (Promega 

Corporation) και το DNA purification kit Invitrogen (Thermo Fischer Scientific) 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Συγκεκριμένα: 

I.  Όσον αφορά την απομόνωση γενωμικού DNA από περιφερικό αίμα 

χρησιμοποιώντας το Genomic DNA purification Kit της εταιρίας Invitrogen by 

Thermo Fisher Scientific η διαδικασία έχει ως εξης: αναδεύουμε καλά το 

αίμα, στη συνέχεια 200 μl από αυτό τοποθετούνται σε eppendorf των 1,5 ml 

και προσθέτουμε 20 μl Proteinase K και 20 μl RNAase A. Μετά από ήπια 

ανάδευση το δείγμα επωάζεται για 2 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. 

Προσθέτουμε 200 μl Lysis buffer και αναδεύουμε με Vortex για 5 έως 10 

δευτερόλεπτα για να ομογενοποιηθεί το δείγμα. Ακολουθεί επώαση 10 

λεπτών στους 55 ℃, όπου διαλύονται οι πρωτεΐνες, και έπειτα προσθέτουμε 

200 μl καθαρής αιθανόλης (>96%) και αναδεύουμε καλά με Vortex για 5 έως 

10 δευτερόλεπτα. Μεταφέρουμε το δείγμα σε μία κολόνα που βρίσκεται 

μέσα στο collection tube και κάνουμε φυγοκέντρηση για 1 λεπτό στα 10000 

RCF (ή g). Πετάμε το collection tube και τοποθετούμε την κολόνα σε νέο 

collection tube. Προσθέτουμε 500 μl Wash buffer 1 στην κολόνα και 

ακολουθεί φυγοκέντρηση για 1 λεπτό στα 10000 RCF (ή g). Πετάμε το 

collection tube και τοποθετούμε την κολόνα σε νέο collection tube. 

Προσθέτουμε 500 μl Wash buffer 2 στην κολόνα και φυγοκεντρούμε για 3 

λεπτά στα 16000 RCF (ή g). Το collection tube απορρίπτεται ξανά και η 

κολόνα τοποθετείται σε αποστειρωμένο eppendorf. Προσθέτουμε στην 

κολόνα 50 μl elution buffer, το δείγμα επωάζεται για 1 λεπτό σε θερμοκρασία 
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δωματίου και φυγοκεντρούμε για 1 λεπτό στα 16000 RCF (ή g). Απορρίπτουμε 

την κολώνα και φυλάσσουμε το δείγμα το οποίο έχει συλλεχθεί στο 

eppendorf στους ‐20 ℃. 

II. Όσον αφορά την απομόνωση γενωμικού DNA από περιφερικό αίμα με το 

DNA Purification Kit της εταιρίας Promega Wizard Genomic η διαδικασία έχει 

ως εξής: Αναδεύουμε καλά το αίμα, και τοποθετούμε 300 μl από αυτό σε 

eppendorf των 1,5 ml που περιέχει 900 μl Cell Lysis Solution. Ανακινούμε ήπια 

με το χέρι 5 με 6 φορές και επωάζουμε για 10 λεπτά σε θερμοκρασία 

δωματίου. Κατά τη διάρκεια της επώασης ανακινούμε ήπια με το χέρι ανά 3 

με 5 λεπτά. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής είναι η λύση των ερυθρών 

αιμοσφαιρίων. Έπειτα φυγοκεντρούμε για 1 λεπτό στα 14000 RCF (ή g) σε 

θερμοκρασία δωματίου και αναρροφούμε το περισσότερο υπερκείμενο ( 

1000 μl περίπου). Η πελέτα αποτελείται από τα λευκά αιμοσφαίρια τα οποία 

έχουν πυρήνα, επομένως DNA. Ανακινούμε με Vortex σε δυνατή ταχύτητα για 

περίπου 15 δευτερόλεπτα, μέχρι να επαναδιαλυθεί η πελέτα και να αρχίσουν 

να λύονται τα κύτταρα. Έπειτα προσθέτουμε 300 μl Nuclei Lysis Solution και 

το αναδεύουμε καλά με πιπέτα μέχρι να εμφανιστεί μία άσπρη πελέτα και 

συνεχίζουμε έως ότου διαλυθεί αυτή η πελέτα. Μετά την πλήρη διάλυση της 

πελέτας τα κύτταρα έχουν λυθεί, οπότε διακόπτουμε την ανάδευση για να 

μην προκληθεί κατάτμηση του DNA. Στο διάλυμα αυτό εισάγουμε 1,5 μl 

RNAase solution και μετά από ήπια ανακίνηση με το χέρι  4 με 5 φορές το 

δείγμα επωάζεται για 15 λεπτά στους 37 ℃. Στη συνέχεια αφήνουμε το 

δείγμα σε θερμοκρασία δωματίου για άλλα 5 λεπτά. Προσθέτουμε στο 

δείγμα 100 μl Protein Precipitation Solution και αναδεύουμε για 20 

δευτερόλεπτα στην υψηλότερη ταχύτητα του Vortex. Ακολουθεί 

φυγοκέντρηση για 3 λεπτά στα 16000 RCF (ή g) σε θερμοκρασία δωματίου. Η 

σκουρόχρωμη πελέτα που προκύπτει είναι οι πρωτεΐνες. Σε νέο eppendorf 

που περιέχει 300 μl ισοπροπανόλη βάζουμε το υπερκείμενο που προέκυψε 

από την φυγοκέντρηση, το οποίο περιέχει το DNA, προσέχοντας να μην 
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πειραχτεί καθόλου η πελέτα ώστε να μην παρασυρθούν πρωτεΐνες στο 

διάλυμα και χαλάσει η καθαρότητα του DNA. Ανακινώντας ήπια με το χέρι 

εμφανίζεται μία άσπρη αιωρούμενη πελέτα που αποτελεί το DNA. 

Φυγοκαντρούμε το διάλυμα αυτό για 1 λεπτό στα 16000 RCF (ή g) σε 

θερμοκρασία δωματίου και πετάμε το υπερκείμενο που προκύπτει. Έπειτα 

προσθέτουμε 300 μl αιθανόλης 70%, την οποία εισάγουμε προσεκτικά στο 

eppendorf ώστε να μην ξεκολλήσουμε την πελέτα από τον πυθμένα. 

Ακολουθεί και πάλι φυγοκέντρηση για 1 λεπτό στα 16000 RCF (ή g) σε 

θερμοκρασία δωματίου και αναρροφούμε όλο το υπερκείμενο πολύ 

προσεκτικά καθώς η πελέτα μπορεί να έχει γίνει διάφανη και να μην είναι 

ορατή. Αφήνουμε το δείγμα να στεγνώσει για 15 ή περισσότερα λεπτά με 

ανοιχτό καπάκι σε θερμοκρασία δωματίου. Στη συνέχεια προσθέτουμε 100 μl 

DNA Rehydration Solution και ανακινούμε ήπια χτυπώντας με το δάχτυλο το 

eppendorf για να ξεκολλήσει η πελέτα από τον πυθμένα. Φυλάσσουμε το 

DNA για μία νύχτα σε θερμοκρασία 4 ℃ ώστε να διαλυθεί η πελέτα προτού 

αυτό χρησιμοποιηθεί. Στη συνέχεια αποθηκεύουμε στους ‐20 ℃. 

Ακολούθησε ο ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος του DNA: τα δείγματα 

μετρήθηκαν σε NanoDrop, το οποίο μετράει τις συγκεντρώσεις DNA, RNA και 

πρωτεϊνών σε δείγματα 1‐2 μl.  Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε το 

μοντέλο NanoDrop™ 1000 Spectrophotometer της εταιρίας Thermo Fisher 

Scientific. Για τη μέτρηση του δείγματος αρχικά επιλέγουμε το κατάλληλο 

πρόγραμμα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή (ND100) και επιλέγουμε το προς 

μέτρηση προϊόν, δηλαδή Nucleid Acid. Προσθέτουμε στον αισθητήρα του 

μηχανήματος 1,5 μl elution buffer ή DNA rehydration solution, ανάλογα με το 

δείγμα προς μέτρηση. Κλείνουμε την κεφαλή της συσκευής και επιλέγουμε τη 

μέτρηση του blank. Καθαρίζουμε απαλά την κεφαλή με απορροφητικό χαρτί 

και τοποθετούμε στον αισθητήρα 1,5 μl δείγματος DNA. Επιλέγουμε το 

measure και μετά από κάποια δευτερόλεπτα, εμφανίζεται το αποτέλεσμα. Το 

δείγμα χαρακτηρίζεται από την συγκέντρωση DNA ανά μl, την καθαρότητα ως 
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προς τα άλατα (260nm/230nm) και την καθαρότητα ως προς τις πρωτεΐνες 

(260nm/280nm). Μετά από τη μέτρηση του κάθε δείγματος καθαρίζουμε την 

κεφαλή απαλά με απορροφητικό χαρτί. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τα 

δείγματα συντηρούνται σε πάγο. Με το πέρας της διαδικασίας προστίθενται 

στον αισθητήρα 1,5 μl αποστειρωμένου νερού.  

 

Ανάλυση των γενετικών πολυμορφισμών 

Η ανάλυση και γονοτύπιση του γενωμικού DNA για τους πολυμορφισμούς 

CXCL12 rs1801157, CYP1A1*2C rs1048943 ) και FAS (rs2234767) έγινε με τη 

μέθοδο restriction fragments lengths polymorphism (RFLPs) όπως 

περιγράφηκε προηγουμένως από τους de Lourdes Perim και τους συνεργάτες  

το 2013 (28), από τους τους Razmkhah F και τους συνεργάτες το 2011 (77) και 

από τους Valibeigi και συνεργάτες το 2014 (50), ενώ για το TP53 (codon 72) 

rs1042522, που ανήκει στην ομάδα allelic specific chain reaction 

polymorphism, η ανάλυση έγινε με δύο PCR χωρίς πέψη. Η ενίσχυση των 

γονιδιωματικών θραυσμάτων που περιέχουν τις πολυμορφικές θέσεις 

πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας την Taq πολυμεράση των εταιρειών 

Invitrogen, Thermo Fischer scientific και Minotech Biotechnology.  

 

TP53 (rs1042522) 

Το DNA πολλαπλασιάστηκε με τη μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης 

πολυμεράσης χρησιμοποιώντας τους εκκινητές forward 5’‐GCC AGA GGC TGC 

TCC CCC‐3’ and 5’‐TCC CCC  TTG CCG TCC CAA‐3’ και reverse 5’‐CGT GCA AGT 

CAC AGA CTT‐3’ and 5’‐TCC CCC  TTG CCG TCC CAA‐3’ για τα αλλήλια της 

προλίνης και της αργινίνης αντίστοιχα (Invitrogen Primer number U2382A07, 

U2382A08 για το αλλήλιο της προλίνης και U2382A09, U2382A10 για το 

αλλήλιο της αργινίνης). Για την προλίνη, η αντίδραση, που είχε τελικό όγκο 25 
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μl, περιείχε 3 μl γενωμικού DNA, 2.5 μl 10x Load Buffer, 0.5 μl Taq DNA 

polymerase (2,5 units), 2.5 μl τριφωσφορικά δεοξυριβονουκλεοτίδια (dNTPs 2 

mM), 1.25 μl forward primer (250 ngr/μl), 1.25 μl reverse primer (250 ngr/μl) 

και 14 μl ενέσιμο νερό. Για την αργινίνη, η αντίδραση, που είχε τελικό όγκο 

25 μl, περιείχε 3 μl γενωμικού DNA, 2.5 μl 10x Load Buffer, 0.5 μl Taq DNA 

polymerase (2,5 units), 0.5 μl τριφωσφορικά δεοξυριβονουκλεοτίδια (dNTPs 

12,5mM), 1.25 μl forward primer (250 ngr/μl), 1.25 μl reverse primer (250 

ngr/μl), 1 μl MgCl2 (50mM) και 15 μl αποστειρωμένο νερό. Οι συνθήκες της 

αντίδρασης για το αλλήλιο της προλίνης ήταν: 3 λεπτά αποδιάταξη στους 

94oC, 35 κύκλοι των 30 δευτερολέπτων στους 94 oC, 30 δευτερόλεπτα στους 

61 oC, 14 δευτερόλεπτα στους 72 oC με 5 λεπτά τελική επιμήκυνση στους 72 oC 

στο μηχάνημα DNA Engine MJ Research PTC‐200. Οι συνθήκες της αντίδρασης 

για το αλλήλιο της αργινίνης ήταν 3 λεπτά αποδιάταξη στους 94 oC, 35 κύκλοι 

των 30 δευτερολέπτων στους 94 oC, 30 δευτερόλεπτα στους 61 oC, 30 

δευτερόλεπτα στους 72 oC και 10 λεπτά για τελική επιμήκυνση στους 72 oC. 

Τα προϊόντα της αντίδρασης ηλεκτροφορήθηκαν σε πήκτωμα αγαρόζης 2.5% 

(3,75 gr αγαρόζη, 15 μl SYBR safe DNA gel stain της εταιρίας invitrogen και 

150 ml TBE 1x), όπου οι ζώνες του DNA εμφανίζονται φωτίζοντας το gel με 

υπεριώδη ακτινοβολία. Το αλλήλιο της προλίνης έδωσε ένα τελικό προϊόν 

178 ζευγών βάσεων, ενώ το αλλήλιο της αργινίνης έδωσε τελικό προϊόν 136 

ζευγών βάσεων.  

 

CYP1A1*2C (rs1048943) 

Το DNA πολλαπλασιάστηκε με τη μέθοδο αλυσιδωτής αντίδρασης 

πολυμεράσης χρησιμοποιώντας τους εκκινητές forward 5’‐CTG TCT CCC TCT 

GGT TAC AGG AAG C‐3’ και reverse 5’‐TTC CAC CCG TTG CAG CAG GAT AGC C‐

3’ (Invitrogen Primer number U2382A11 και U2382A12). Η αντίδραση, που 

είχε τελικό όγκο 25 μl, περιείχε 3 μl γενωμικού DNA, 2.5 μl 10x Load Buffer, 
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0.5 μl Taq DNA polymerase (2,5 units), 1 μl τριφωσφορικά 

δεοξυριβονουκλεοτίδια (dNTPs 12,5mM), 1 μl forward primer (250 ngr/μl), 1 

μl reverse primer (250 ngr/μl), 1.5 μl MgCl2 (50 μΜ) και 14.5 μl 

αποστειρωμένο νερό. Οι συνθήκες της αντίδρασης ήταν: 5 λεπτά αποδιάταξη 

στους 94°C, 35 κύκλοι των 30 δευτερολέπτων στους 94°C, 60 δευτερόλεπτα 

στους 65°C, 60 δευτερόλεπτα στους 72°C και τελική επιμήκυνση για 10 λεπτά 

στους 72°C, στο DNA Engine MJ Research PTC‐200. Ακολούθησε πέψη με το 

περιοριστικό ένζυμο BsrDI (R0574S New England Biolabs Inc) για 3 ώρες στους  

57°C σύφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ακολούθησε ηλεκτροφόρηση 

σε τζελ αγαρόζης 2.5% (3,75 gr αγαρόζη, 15 μl SYBR safe DNA gel stain της 

εταιρίας invitrogen και 150 ml TBE 1x) και έκθεση του gel σε υπεριώδη 

ακτινοβολία. Από την ανάλυση RFLPs προέκυψαν τα εξής: ο AA γονότυπος 

ανέδειξε προϊόντα 149 και 55 ζευγών βάσεων (Ile/Ile, ομόζυγος γονότυπος 

για το μείζον αλληλόμορφο), ο γονότυπος AG ανέδειξε προϊόντα 204, 149, και 

55 ζευγών βάσεων (Ile/Val, ετερόζυγος γονότυπος), και ο γονότυπος GG 

ανέδειξε προϊόν 204 ζευγών βάσεων (Val/Val, γονότυπος ομόζυγος για το 

έλλασον αλληλόμορφο). 

 

 CXCL12 (rs1801157) 

Το DNA πολλαπλασιάστηκε με τη μέθοδο αλυσιδωτής αντίδρασης 

πολυμεράσης χρησιμοποιώντας τους εκκινητές forward 5’‐CAG TCA ACC TGG 

GCA AAG CC‐3’ και reverse 5’‐CCT GAG AGT CCT TTT GCG GG‐3΄(Invitrogen 

Primer number U2382A05 και U2382A06) για τη δημιουργία ενός προϊόντος 

293 ζευγών βάσεων. Η αντίδραση, που είχε τελικό όγκο 25 μl, περιείχε  3μl 

γενωμικού DNA, 2.5 μl 10x Load Buffer, 0.5 μl Taq DNA polymerase (2,5 units), 

1 μl τριφωσφορικά δεοξυριβονουκλεοτίδια (dNTPs 12,5mM), 1.25 μl forward 

primer (250 ngr/μl), 1.25 μl reverse primer (250 ngr/μl), 1.5 μl MgCl2 (50 mM) 

και 14 μl αποστειρωμένο νερό. Οι συνθήκες της αντίδρασης ήταν 5 λεπτά 
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αποδιάταξη στους 94oC, 35 κύκλους του 1 λεπτού στους 94oC, 1 λεπτό στους 

60oC and 1 λεπτό στους 72oC, and 10 λεπτά τελική επιμήκυνση στους 72oC 

στο DNA Engine MJ Research PTC‐200. Ακολούθησε πέψη με το περιοριστικό 

ένζυμο MspI (R0106S New England Biolabs Inc) για 3 ώρες στους 37oC  

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η ηλεκτροφόρηση σε τζελ 

αγαρόζης 2.5% (3,75 gr αγαρόζη, 15 μl SYBR safe DNA gel stain της εταιρίας 

invitrogen και 150 ml TBE 1x) και η έκθεση του gel σε υπεριώδη ακτινοβολία 

έδωσε τα εξής αποτελέσματα: ο γονότυπος GG ανέδειξε προϊόντα 100 και 

193 ζευγών βάσεων, ενώ ο γονότυπος ΑΑ έδωσε ένα προϊόν 293 ζευγών 

βάσεων. 

 

FAS (rs2234767) 

Ο πολυμορφισμός αυτός αναλύθηκε μεταγενέστερα από τους 

προηγούμενους τρεις. Το DNA πολλαπλασιάστηκε με τη μέθοδο αλυσιδωτής 

αντίδρασης πολυμεράσης χρησιμοποιώντας το Qiagen Taq PCR core kit. Η 

αντίδραση, που είχε τελικό όγκο 25 μl, περιείχε 2.5 μl γενωμικού DNA, 5 μl 

10x CoralLoad PCR Buffer,  0.5 μl Taq DNA polymerase (του Qiagen Taq PCR 

core kit), 0.5 μl τριφωσφορικά δεοξυριβονουκλεοτίδια (dNTPs του Qiagen Taq 

PCR core kit), 1.25 μl forward primer (250 ngr/μl), 1.25 μl reverse primer (250 

ngr/μl) και  14 μl αποστειρωμένο νερό. Οι συνθήκες της αντίδρασης ήταν: 3 

λεπτά αποδιάταξη στους 94°C, 30 κύκλοι των 60 δευτερολέπτων στους 94°C, 

60 δευτερόλεπτα στους 70°C, 60 δευτερόλεπτα στους 72 °C και τελική 

επιμήκυνση για 10 λεπτά στους 72°C. Ακολούθησε πέψη με το περιοριστικό 

ένζυμο BstUI, χρησιμοποιώντας 2.5 Units ενζύμου για κάθε δείγμα σύμφωνα 

πάντα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ακολούθησε ηλεκτροφόρηση σε τζελ 

αγαρόζης 3% (150 ml TBE 1x, 15 μl  SYBR safe DNA gel stain, 4.5 gr αγαρόζη) 

και έκθεση του gel σε υπεριώδη ακτινοβολία. Τα προϊόντα που προέκυψαν 
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είναι 122 ζεύγη βάσεων για το αλληλόμορφο Α, και 103 και 19 ζεύγη βάσεων 

για το αλληλόμορφο G. 

 

 

Στατιστική ανάλυση 

Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε χρησιμοποιώντας α) το 

στατιστικό πακέτο IBM SPSS Statistics Version 25, και β) ένα πακέτο MS Excel 

εφαρμογών που αναπτύχθηκε στο εργαστήριο αναλύσεων βίο‐ιατρικών 

δεδομένων, ψηφιακών εφαρμογών και διεπιστημονικών προσεγγίσεων της 

Ιατρικής σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης. Επίσης για την ανάλυση των 

δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το χ2 και το Fischer’s exact test. Τιμές P <0.05 

θεωρήθηκαν ως στατιστικά σημαντικές. Από τις συχνότητες των γονοτύπων 

που παρατηρήθηκαν σε ασθενείς και μάρτυρες προέκυψαν 2x2 and 2x3 

contingency πίνακες. Σε αυτούς τους πίνακες υπολογίστηκαν τα ποσοστά, τα 

odds ratio και τα 95% confidence intervals. Στους 2x3 πίνακες, ο αρχέγονος 

γονότυπος ΑΑ (wild type), θεωρήθηκε ως γονότυπος αναφοράς (OR=1).  
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Οι αριθμοί των δειγμάτων που μελετήθηκαν για κάθε πολυμορφισμό 

διαφέρουν. Συγκεκριμένα το CYP1A1 γονοτυπήθηκε σε 84 ασθενείς (49 

άρρενες και 35 θήλεις) και 125 μάρτυρες, το CXCL12 γονοτυπήθηκε σε 83 

ασθενείς (49 άρρενες και 34 θήλεις) και 120 μάρτυρες και το TP53 σε 86 

ασθενείς (51 άρρενες και 35 θήλεις) και 121 μάρτυρες. Για το FAS (rs2234767) 

γονοτυπήθηκαν 103 ασθενείς και 118 μάρτυρες. Για τεχνικούς λόγους δεν 

κατέστη εφικτή η  γονοτύπηση και των  4 πολυμορφισμών  σε όλα τα 

δείγματα. Η συχνότητα των αλληλόμορφων γονιδίων σε κάθε ομάδα 

παρουσιάζεται στον πίνακα 5.  

Πίνακας 5: Συχνότητα αλληλόμορφων γονιδίων για τους 4 πολυμορφισμούς σε 

ασθενείς και μάρτυρες 

 

CYP1A1 rs1048943   

Αλληλόμορφα Ασθενείς Ομάδα ελέγχου 

A 135 (80,36%) 229 (91,6%) 

G 33 (19,64%) 21 (8,4%) 

CXCL12 rs1801157   

Αλληλόμορφα Ασθενείς Ομάδα ελέγχου 

A 68 (41%) 87 (36,25%) 

G 98 (59%) 153 (63,75%) 

TP53 rs1042522   

Αλλήλόμορφα Ασθενείς Ομάδα ελέγχου 

Αλλήλιο προλίνης 65 (37,8%) 67 (27,7%) 

Αλλήλιο αργινίνης 107 (62,2%) 175 (72,3%) 

Fas rs2234767   

Αλληλόμορφα Ασθενείς Ομάδα ελέγχου 

Α 23 (11,1%) 125 (52,97%) 

G 183 (88,83%) 111 (47,03%) 
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Στην παρούσα μελέτη διεξήχθησαν δύο αναλύσεις. Στην πρώτη ελήφθη 

υπόψιν ο γονότυπος (ΑΑ: ομόζυγος για το μείζον αλληλόμορφο, ΑG: 

ετερόζυγος, GG: ομόζυγος για το έλασσον αλληλόμορφο, και για το TP53 

Αργινίνη/Αργινίνη γονότυπος, Αργινίνη/Προλίνη γονότυπος, 

Προλίνη/Προλίνη γονότυπος, 0: μάρτυρας, 1: ασθενής) (πίνακας 6). 

Aναλύθηκαν οι συχνότητες των γονοτύπων στους ασθενείς με ΟΛΛ και στους 

μάρτυρες και προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα : 

Για το CYP1A1: παρατηρήθηκε συχνότητα 51/84 (60.7%) και 105/125 (84%) 

για το γονότυπο AA, 33/84 (39.3%) και 19/125 (15.2%) για το γονότυπο AG 

και 0/84 (0%) και 1/125 (0.8%) για το γονότυπο GG ανάμεσα σε ασθενείς και 

μάρτυρες αντίστοιχα.  

Εξαιτίας αυτής της εξαιρετικά χαμηλής συχνότητας GG, πραγματοποιήθηκε 

επιπλέον ανάλυση του CYP1A1 χρησιμοποιώντας το Fischer’s exact test. 

Για το CXCL12: παρατηρήθηκε συχνότητα 9/83 (10.8%) και 16/120 (13.3%) για 

το γονότυπο AA, 50/83 (60.2%) και 55/120 (45.8%) για το γονότυπο AG και 

24/83 (28.9%) και 49/120 (40.8%) για το γονότυπο GG ανάμεσα σε ασθενείς 

και μάρτυρες αντίστοιχα.  

Για το TP53: παρατηρήθηκε συχνότητα 35/86 (40.7%) και 64/121 (52.9%) του 

ομόζυγου γονοτύπου (γονότυπος Arg/Arg), 37/86 (43%) και 47/121 (38.8%) 

ετεροζυγοτών (γονότυπος Arg/Pro) και 14/86 (16.3%) και 10/121 (8.3%) του 

σπάνιου ομόζυγου γονοτύπου (γονότυπος Pro/Pro) ανάμεσα σε ασθενείς και 

μάρτυρες αντίστοιχα. 

Για το FAS: Παρατηρήσαμε μία συχνότητα 2/103 (1,9%) και 58/118 (49,2%) 

για τον γονότυπο AA, 19/103 (18,4%) και 9/118 (7,6%) για τον γονότυπο AG 

και 82/103 (79,6%) και 51/118 (43,2%) για τον γονότυπο GG μεταξύ των 

ασθενών και των μαρτύρων, αντίστοιχα. Βρέθηκε μια στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ του γονότυπου AG και των ασθενών με ΟΛΛ (OR= 61.2222, 



58 
 

95% CI= 12.1470 ‐ 308.5663) καθώς και του γονοτύπου GG και των ασθενών 

ΟΛΛ (OR= 46.6275 95% CI= 10.9122 ‐ 199.2382). 

 

Πίνακας 6: Οι συχνότητες των γονοτύπων για μάρτυρες και ασθενείς για τα 

CYP1A1, CXCL12, TP53, FAS 

 

ΜΑΡΤΥΡΕΣ-

ΟΛΛ AA AG GG 

CYP1A1 

0 
105/125=0,840 

84,0% 

19/125=0,152 

15,2% 

1/125=0,008 

0,8% 

1 
51/84=0,607 

60,7% 

33/84=0,393 

39,3% 

0/84=0,000 

0,0% 

CXCL12 

0 
16/120=0,133 

13,3% 

55/120=0,458 

45,8% 

49/120=0,408 

40,8% 

1 
9/83=0,108 

10,8% 

50/83=0,602 

60,2% 

24/83=0,289 

28,9% 

  Arg/Arg Arg/Pro Pro/Pro 

TP53 

0 
64/121=0,529 

52,9% 

47/121=0,388 

38,8% 

10/121=0,083 

8,3% 

1 
35/86=0,407 

40,7% 

37/86=0,430 

43,0% 

14/86=0,163 

16,3% 

  AA AG GG 

FAS 0 58/118=0,492 

49,2% 

9/118=0,076 

7,6% 

51/118=0,432 

43,2% 

FAS 1 2/103=0,019 

1,9% 

19/103=0,184 

18,4% 

82/103=0,796 

79,6% 
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Στη δεύτερη ανάλυση ελήφθη υπόψιν η παρουσία του ελάσσονος 

αλληλομόρφου, δηλαδή είτε ετερόζυγος γονότυπος είτε ομόζυγος για τον 

πολυμορφισμό (μη‐ΑΑ ή μη Αργ/Αργ για το TP53) (πίνακες 7α και 7β). 

Πίνακας 7α: Οι  2x2 contingency πίνακες για  CYP1A1, CXCL12, TP53, 7β: για FAS 

α) 

* Δηλώνει στατιστική σημαντικότητα. 

β) 

 

 

 

 

 

 

Επίσης, αναλύσαμε τους πιθανούς συνδυασμούς για τα CYP1A1, CXCL12 και 

TP53 σε συνδυασμούς μεταξύ τους ανά δύο και οι τρεις μαζί. Ορίσαμε την 

παρακάτω συνθήκη όπως φαίνεται από το παράδειγμα: σε συνδυασμό των 

CYP1A1 + CXCL12, ο συνδυασμός γονοτύπων AGAA σημαίνει ότι για το 

CYP1A1 ο γονότυπος είναι AG ενώ για το CXCL12 ο γονότυπος είναι ΑΑ. Στους 

  CYP1A1 CXCL12 TP53 

  AA ΜηAA Σύνολο AA μηAA Σύνολο Arg/Arg μηArg/Arg Σύνολο 

ΜΑΡΤ-

ΟΛΛ 

0 105 20 125 16 104 120 64 57 121 

1 51 33 84 9 74 83 35 51 86 

Σύνολο 156 53 209 25 178 203 99 108 207 

  χ2=14,392; 

df=1; P 

<0,001* 

P<0,001* και 

με two tailed 

Fisher’s exact 

test 

 χ2=,282; 

df=1; 

P=0,596 

 χ2=2,996; df=1; 

P=0,083 

 

  FAS 

  AA μηAA Συνολο 

ΜΑΡΤ-ΟΛΛ 

0 58 60 118 

1 2 101 103 

Σύνολο 60 161 221 

  χ2=59,611; df=1; P<0,001* 
(με διόρθωση Yates) 
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συνδυασμούς δεν συμπεριελήφθη το γονίδιο FAS, το οποίο αναλύθηκε σε 

μεταγενέστερο χρόνο.  

Ο πίνακας 8α δείχνει τους σχετικούς κινδύνους και τους λόγους αναλογιών 

για τα CYP1A1, CXCL12, TP53 (σε σχέση με τον αρχέγονο γονότυπο ΑΑ/ 

επικρατή γονότυπο Αργ/Αργ για το ΤΡ53) καθώς και τους συνδυασμούς τους 

ανά δύο (πίνακας 8β, σε σχέση με το ΑΑΑΑ) και οι τρεις μαζί (πίνακας 8γ, σε 

σχέση με το ΑΑΑΑΑργΑργ). Όπως φαίνεται στον πίνακα 8α, ένας άνθρωπος 

με CYP1A1 μηΑΑ (δηλαδή ο οποίος έχει τον πολυμορφισμό, είτε ομόζυγος 

είτε ετερόζυγος) έχει 3,397 φορές πιθανότητα να είναι ασθενής με ΟΛΛ 

συγκριτικά με ένα άτομο που έχει γονότυπο CYP1A1 AA (αρχέγονος 

φαινότυπος) (OR=3,397; 95% CI 1,776‐6,497), το οποίο είναι στατιστικά 

σημαντικό. Επίσης, για το CYP1A1 ο σχετικός κίνδυνος για AG σε σχέση με ΑΑ 

είναι 2,5639. Αυτό σημαίνει ότι συγκριτικά με τα άτομα ΑΑ, εκείνοι οι οποίοι 

είναι AG έχουν 2,5639 φορές τον κίνδυνο να είναι ασθενείς με ΟΛΛ. Βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του γονοτύπου AG και της ΟΛΛ 

(OR=3,5759; 95% CI: 1.8553‐6.8918). Από την άλλη μεριά, βρήκαμε ότι ο 

σχετικός κίνδυνος για τα άτομα με GG συγκριτικά με τα ΑΑ είναι 0,6859, αλλά 

εδώ τα αποτελέσματα δεν είναι στατιστικά σημαντικά. Επιπροσθέτως, 

παρατηρήσαμε ότι ένα άτομο με TP53 Προ/Προ έχει 2,56 φορές πιθανότητα 

να είναι ασθενής ΟΛΛ σε σχέση με TP53 Αργ/Αργ (OR= 2,5600, 95% CI= 

1,0303‐6,3607), το οποίο είναι στατιστικά σημαντικό. Τέλος, όσον αφορά το 

γονίδιο FAS, βρέθηκε στατιστικά πολύ σημαντική συσχέτιση του γονοτύπου 

AG (OR= 61,2222, 95% CI= 12,1470 – 308,5663) και του γονοτύπου GG (OR= 

46,6275, 95% CI= 10,9122 – 199,2382) με την ΟΛΛ. Ο σχετικός κίνδυνος για 

AG σε σχέση με ΑΑ είναι 20,35 ενώ ο σχετικός κίνδυνος για GG σε σχέση με 

ΑΑ είναι 18,49. Αυτό σημαίνει ότι συγκριτικά με τα ΑΑ άτομα, εκείνα τα 

οποία φέρουν το γονότυπο AG έχουν 20,35 φορές τον κίνδυνο να είναι 

ασθενής ΟΛΛ, ενώ εκείνα τα οποία φέρουν το γονότυπο GG έχουν 18,49 

φορές τον κίνδυνο να είναι ασθενής ΟΛΛ. 
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Πίνακες 8α,β,γ: Σχετικοί κίνδυνοι και λόγοι αναλογιών για τα CYP1A1, CXCL12, TP53, 

FAS (α), για τους συνδυασμούς των 3 πρώτων ανά 2 (β) και για συνδυασμό των 3 

πρώτων μαζί (γ). AA, AAAA and AAAAAργΑργ χρησιμοποιήθηκαν ως γονότυποι 

αναφοράς. 

α) 

 
Σχετικός κίνδυνος 
(RR) 

Λόγοι αναλογιών 
(OR) 

CYP1A1 
μηAA  
έναντι AA  

RR= 2.4554 
95% CI= 1.5168‐
3.9748 
z= 3.655 
P= 0.0003* 

OR= 3.3971 
95% CI= 1.7763‐
6.4967 
z= 3.697 
P= 0.0002* 

CYP1A1 
AG  
έναντι AA  
  

RR= 2.5639 
95% CI= 1.5679‐
4.1927 
z= 3.752 
P= 0.0002* 

OR= 3.5759 
95% CI= 1.8553‐
6.8918 
z= 3.806 
P= 0.0001* 

CYP1A1 
GG  
έναντι AA  
  

RR= 0.6859 
95% CI= 0.0284‐
16.5510 
z= 0.232 
P= 0.8164 

OR= 0.6828 
95% CI= 0.0273‐
17.0556 
z= 0.232 
P= 0.8163 

CXCL12 
μη AA  
έναντι AA  
  

RR= 1.0287 
95% CI= 0.9283‐
1.1400 
z= 0.540 
P= 0.5889 

OR= 1.2650 
95% CI= 0.5303‐
3.0174 
z= 0.530 
P= 0.5962 

CXCL12 
AG  
έναντι AA  

RR= 1.0940 
95% CI= 0.9269‐
1.2912 
z= 1.063 
P= 0.2880 

OR= 1.6162 
95% CI= 0.6558‐
3.9831 
z= 1.043 
P= 0.2969 

CXCL12 
GG  
έναντι AA  
  

RR= 0.9647 
95% CI= 0.7507‐
1.2399 
z= 0.280 
P= 0.7792 

OR= 0.8707 
95% CI= 0.3362‐
2.2550 
z= 0.285 
P= 0.7756 

TP53 
μηΑργ/Αργ  
έναντι 
Αργ/Αργ 

RR= 1.2589 
95% CI= 0.9731‐
1.6286 
z= 1.752 
P= 0.0797 

OR= 1.6361 
95% CI= 0.9355‐
2.8615 
z= 1.726 
P= 0.0843 

TP53 RR= 1.2137 OR= 1.4395 
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Aργ/Προ  
έναντι 
Αργ/Αργ 

95% CI= 0.8880‐
1.6587 
z= 1.215 
P= 0.2244 

95% CI= 0.7931‐
2.6128 
z= 1.198 
P= 0.2310 

TP53 
Προ/Προ  
έναντι 
Αργ/Αργ  

RR= 2.1143 
95% CI= 1.0222‐
4.3733 
z= 2.019 
P= 0.0435* 

OR= 2.5600 
95% CI= 1.0303‐
6.3607 
z= 2.024 
P= 0.0429* 

FAS 
μηAA  

έναντι AA  

RR= 18.8199 
95% CI= 4.7927 -
 73.9020 
z= 4.206 
P< 0.0001* 

OR= 48.8167 
95% CI= 11.5041 -
 207.1499 
z= 5.272 
P< 0.0001* 

FAS 
AG  

έναντι AA  
  

RR= 20.3571 
95% CI= 5.0894 -
 81.4271 
z= 4.261 
P < 0.0001* 

OR= 61.2222 
95% CI= 12.1470 -
 308.5663 
z= 4.986 
P< 0.0001* 

FAS 
GG  

έναντι AA  
  

RR= 18.4962 
95% CI= 4.7037 -
 72.7318 
z= 4.176 
P < 0.0001* 

OR= 46.6275 
95% CI= 10.9122 -
 199.2382 
z= 5.185 
P< 0.0001* 

*δηλώνει στατιστική σημαντικότητα 
 

 

Όσον αφορά το συνδυασμό των γονιδίων, από τον πίνακα 8β παρατηρούμε 

τα εξής στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα: ένα άτομο με γονότυπο CYP1A1 

AG και TP53 Aργ/Προ έχει 3,14 φορές τον κίνδυνο να είναι ασθενής με ΟΛΛ 

συγκριτικά με τα άτομα εκείνα τα οποία φέρουν τον αρχέγονο/επικρατή 

γονότυπο (OR= 4,6184, 95% CI= 1,6584‐12,8620). Επίσης, ένα άτομο με 

γονότυπο CYP1A1 AG και CXCL12 GG έχει 8,29 φορές κίνδυνο να είναι 

ασθενής σε σχέση με τα άτομα που φέρουν γονότυπο ΑΑ και για τα δύο 

γονίδια (OR= 11,3684, 95% CI= 2,2156‐58,3335), ενώ ένα άτομο με γονότυπο 

CYP1A1 AG και CXCL12 AG έχει 1,9 φορές κίνδυνο να είναι ασθενής σε σχέση 

με τα άτομα με τον αρχέγονο γονότυπο (OR= 5,4000, 95% CI= 1,6899‐

17,2557). 
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β) 

 Σχετικός κίνδυνος 
(RR) 

Λόγοι αναλογιών 
(OR) 

CYP1A1CXCL12 
μηAAAA  
έναντι AAAA  

RR= 1.0378 
95% CI= 0.9460‐1.1384 
z= 0.785 
P= 0.4326 

OR= 1.4476 
95% CI= 0.5576‐
3.7586 
z= 0.760 
P= 0.4473 

CYP1A1CXCL12 
AAAG  
έναντι AAAA  

RR= 1.0106 
95% CI= 0.7910‐1.2912 
z= 0.084 
P= 0.9327 

OR= 1.0455 
95% CI= 0.3702‐
2.9520 
z= 0.084 
P= 0.9331 

CYP1A1CXCL12 
AAGG  
έναντι AAAA  

RR= 0.9937 
95% CI= 0.7575‐1.3035 
z= 0.046 
P= 0.9635 

OR= 0.9756 
95% CI= 0.3404‐
2.7966 
z= 0.046 
P= 0.9633 

CYP1A1CXCL12 
AGAA 
έναντι AAAA 

RR= 1.7778 
95% CI= 0.2993‐
10.5605 
z= 0.633 
P= 0.5268  

OR= 2.0000 
95% CI= 0.2307‐
17.3391 
z= 0.629 
P= 0.5293 

CYP1A1CXCL12 
AGAG  
έναντι AAAA  

RR= 1.9059 
95% CI= 1.1521‐3.1529 
z= 2.511 
P= 0.0120* 

OR= 5.4000 
95% CI= 1.6899‐
17.2557 
z= 2.845 
P= 0.0044* 

CYP1A1CXCL12 
AGGG  
έναντι AAAA  

RR= 1.0909 
95% CI= 0.4060‐2.9313 
z= 0.173 
P= 0.8630 

OR= 1.1429 
95% CI= 0.2482‐
5.2633 
z= 0.171 
P= 0.8639 

CYP1A1CXCL12 
GGGG  
έναντι AAAA  

RR= 0.6667 
95% CI= 0.0305‐
14.5942 
z= 0.258 
P= 0.7968 

OR= 0.6444 
95% CI= 0.0233‐
17.8229 
z= 0.259 
P= 0.7953 

CYP1A1TP53 
μηAAAργAργ  
έναντι 
AAAργΑργ  

RR= 1.3828 
95% CI= 
1.1203 to 1.7068 
z= 3.018 
P= 0.0025* 

OR= 2.5313 
95% CI= 1.3440‐
4.7672 
z= 2.875 
P= 0.0040* 

CYP1A1TP53 
AAAργΠρο  

RR= 1.3258 
95% CI= 0.9183‐1.9142 

OR= 1.7202 
95% CI= 0.8242‐



64 
 

έναντι 
AAAργΑργ  

z= 1.505 
P= 0.1323 

3.5905 
z= 1.445 
P= 0.1485 

CYP1A1TP53 
AAΠροΠρο  
έναντι 
AAAργΑργ  

RR= 1.8155 
95% CI= 0.6379‐5.1672 
z= 1.117 
P= 0.2638 

OR= 2.0301 
95% CI= 0.5752‐
7.1650 
z= 1.100 
P= 0.2711 

CYP1A1TP53 
AGΑργΑργ 
έναντι 
AAAργΑργ  

RR= 2.2963 
95% CI= 0.9624‐5.4787 
z= 1.874 
P= 0.0610 

OR= 2.8421 
95% CI= 0.9360‐
8.6303 
z= 1.843 
P= 0.0653 

CYP1A1TP53 
AGΑργΠρο  
έναντι 
AAAργΑργ  

RR= 3.1484 
95% CI= 1.4570‐6.8034 
z= 2.917 
P= 0.0035* 

OR= 4.6184 
95% CI= 1.6584‐
12.8620 
z= 2.928 
P= 0.0034* 

CYP1A1CXCL12 
AGGG  
έναντι AAAA  

RR= 8.2963 
95% CI= 1.8887‐
36.4417 
z= 2.802 
P= 0.0051* 

OR= 11.3684 
95% CI= 2.2156‐
58.3335 
z= 2.913 
P= 0.0036* 

CYP1A1TP53 
GGAργΑργ  
έναντι 
AAAργΑργ 

RR= 0.9333 
95% CI= 0.0396‐
21.9922 
z= 0.043 
P= 0.9659 

OR= 0.9316 
95% CI= 0.0364‐
23.8398 
z= 0.043 
P= 0.9658 

CXCL12TP53 
μηAAAργΑργ  
έναντι 
AAAργΑργ 

RR= 0.9989 
95% CI= 0.9168‐1.0882 
z= 0.026 
P= 0.9791 

OR= 0.9857 
95% CI= 0.3358‐
2.8932 
z= 0.026 
P= 0.9791 

CXCL12TP53 
AAAργΠρο  
έναντι 
AAAργΑργ 

RR= 0.4000 
95% CI= 0.0571‐2.8001 
z= 0.923 
P= 0.3561 

OR= 0.3000 
95% CI= 0.0277‐
3.2501 
z= 0.990 
P= 0.3220 

CXCL12TP53 
AAΠροΠρο  
έναντι 
AAAργΑργ 

RR= 0.7857 
95% CI= 0.0866‐7.1304 
z= 0.214 
P= 0.8303 

OR= 0.7500 
95% CI= 0.0550‐
10.2333 
z= 0.216 
P= 0.8292 

CXCL12TP53 
AGAργΑργ  
έναντι 
AAAργΑργ  

RR= 0.9123 
95% CI= 0.6371‐1.3063 
z= 0.501 
P= 0.6162 

OR= 0.7222 
95% CI= 0.2118‐
2.4629 
z= 0.520 
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P= 0.6031 

CXCL12TP53 
AGAργΑργ  
έναντι 
AAAργΑργ  

RR= 1.1897 
95% CI= 0.8595‐1.6467 
z= 1.047  
P= 0.2951 

OR= 1.9167 
95% CI= 0.5755‐
6.3836 
z= 1.060 
P= 0.2892 

CXCL12TP53 
AGΠροΠρο  
έναντι 
AAAργΑργ 

RR= 1.5000 
95% CI= 0.7122‐3.1594 
z= 1.067 
P= 0.2860 

OR= 2.2500 
95% CI= 0.5221‐
9.6971 
z= 1.088 
P= 0.2766 

CXCL12TP53 
GGΑργΑργ  
έναντι 
AAAργΑργ 

RR= 0.7771 
95% CI= 0.4730‐1.2768 
z= 0.995 
P= 0.3195 

OR= 0.4800 
95% CI= 0.1303‐
1.7687 
z= 1.103 
P= 0.2700 

CXCL12TP53 
GGAργΠρο  
έναντι 
AAAργΑργ 

RR= 0.9382 
95% CI= 0.6118‐1.4389 
z= 0.292 
P= 0.7701 

OR= 0.8250 
95% CI= 0.2321‐
2.9325 
z= 0.297 
P= 0.7662 

CXCL12TP53 
GGΠροΠρο  
έναντι 
AAAργΑργ  

RR= 1.8333 
95% CI= 0.3863‐8.7012 
z= 0.763 
P= 0.4455 

OR= 2.2500 
95% CI= 0.2850‐
17.7601 
z= 0.769 
P= 0.4417 

 

Τέλος, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 8γ, ένα άτομο με γονότυπους 

CYP1A1 AG, CXCL12 AG και TP53 Προ/Προ έχει 11,2 φορές πιθανότητα να 

είναι ασθενής με ΟΛΛ σε σχέση με τα άτομα που φέρουν το γονότυπο ΑΑ για 

τα CYP1A1 και CXCL12 και ΑργΑργ για το TP53 (OR= 11,2000, 95% CI= 1,0421‐

120,3681), το οποίο είναι στατιστικά σημαντικό. 

 

γ) 

 Σχετικός κίνδυνος  
(RR) 

Λόγοι αναλογιών 
(OR) 

ALL3 
μηAAAAAργΑργ  
έναντι 
AAAAAργΑργ 

RR= 0.9950 
95% CI= 0.9214‐
1.0744 
z= 0.129 
P= 0.8976 

OR= 0.9245 
95% CI= 0.2822‐3.0290 
z= 0.130 
P= 0.8969 

ALL3 
AAAAAργΠρο  

RR= 0.1970 
95% CI= 0.0129‐

OR= 0.1240 
95% CI= 0.0056‐2.7440 
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έναντι 
AAAAAργΑργ 

3.0162 
z= 1.167 
P= 0.2432 

z= 1.321 
P= 0.1864 

ALL3 
AAAAΠροΠρο  
έναντι 
AAAAAργΑργ  

RR= 0.7500 
95% CI= 0.0859‐
6.5481 
z= 0.260 
P= 0.7947 

OR= 0.7000 
95% CI= 0.0489‐
10.0148 
z= 0.263 
P= 0.7928 

ALL3 
AAAGAργΑργ 
έναντι 
AAAAAργΑργ 

RR= 0.7609 
95% CI= 0.4536‐
1.2764 
z= 1.035 
P= 0.3005 

OR= 0.4261 
95% CI= 0.1024‐1.7731 
z= 1.173 
P= 0.2409 

ALL3 
AAAGAργΠρο  
έναντι 
AAAAAργΑργ  

RR= 1.1053 
95% CI= 0.7375‐
1.6564 
z= 0.485 
P= 0.6278 

OR= 1.4000 
95% CI= 0.3572‐5.4874 
z= 0.483 
P= 0.6292 

ALL3 
AAAGΠροΠρο  
έναντι 
AAAAAργΑργ  

RR= 0.4583 
95% CI= 0.0650‐
3.2297 
z= 0.783 
P= 0.4336 

OR= 0.3500 
95% CI= 0.0295‐4.1531 
z= 0.832 
P= 0.4055 

ALL3 
AAGGAργΑργ  
έναντι 
AAAAAργΑργ 

RR= 0.7689 
95% CI= 0.4570‐
1.2939 
z= 0.990 
P= 0.3224 

OR= 0.4455 
95% CI= 0.1068‐1.8586 
z= 1.110 
P= 0.2672 

ALL3 
AAGGAργΠρο  
έναντι 
AAAAAργΑργ  

RR= 0.8846 
95% CI= 0.5324‐
1.4698 
z= 0.473 
P= 0.6360 

OR= 0.7000 
95% CI= 0.1680‐2.9174 
z= 0.490 
P= 0.6243 

ALL3 
AAGGΠροΠρο  
έναντι 
AAAAAργΑργ  

RR= 3.0000 
95% CI= 0.3901‐
23.0726 
z= 1.056 
P= 0.2912 

OR= 4.2000 
95% CI= 0.3320‐
53.1253 
z= 1.108 
P= 0.2677 

ALL3 
AGAAAργΑργ  
έναντι 
AAAAAργΑργ  

RR= 0.7500 
95% CI= 0.0859‐
6.5481 
z= 0.260 
P= 0.7947 

OR= 0.7000 
95% CI= 0.0489‐
10.0148 
z= 0.263 
P= 0.7928 

ALL3 
AGAAAργΠρο  
έναντι 
AAAAAργΑργ  

RR= 3.4286 
95% CI= 0.1647‐
71.3651 
z= 0.796 

OR= 4.0909 
95% CI= 0.1387‐
120.6971 
z= 0.816 
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P= 0.4263 P= 0.4146 

ALL3 
AGAGAργΑργ  
έναντι 
AAAAAργΑργ  

RR= 1.5000 
95% CI= 0.5802‐
3.8779 
z= 0.837 
P= 0.4028 

OR= 2.1000 
95% CI= 0.3805‐
11.5894 
z= 0.851 
P= 0.3946 

ALL3 
AGAGAργΠρο  
έναντι 
AAAAAργΑργ  

RR= 1.7679 
95% CI= 0.7378‐
4.2360 
z= 1.278 
P= 0.2013 

OR= 3.1500 
95% CI= 0.6083‐
16.3119 
z= 1.368 
P= 0.1715 

ALL3 
AGAGΠροΠρο  
έναντι 
AAAAAργΑργ  

RR= 4.9231 
95% CI= 0.7489‐
32.3638 
z= 1.659 
P= 0.0971 

OR= 11.2000 
95% CI= 1.0421‐
120.3681 
z= 1.994 
P= 0.0461* 

ALL3 
AGGGAργΑργ  
έναντι 
AAAAAργΑργ  

RR= 0.7500 
95% CI= 0.0859‐
6.5481 
z= 0.260 
P= 0.7947 

OR= 0.7000 
95% CI= 0.0489‐
10.0148 
z= 0.263 
P= 0.7928 

ALL3 
AGGGAργΠρο  
έναντι 
AAAAAργΑργ  

RR= 1.0313 
95% CI= 0.3143‐
3.3832 
z= 0.051 
P= 0.9595 

OR= 1.0500 
95% CI= 0.1592‐6.9245 
z= 0.051 
P= 0.9596 

ALL3 
AGGGΠροΠρο  
έναντι 
AAAAAργΑργ  

RR= 0.5000 
95% CI= 0.0242‐
10.3422 
z= 0.448 
P= 0.6538 

OR= 0.4545 
95% CI= 0.0154‐
13.4108 
z= 0.457 
P= 0.6480 

ALL3 
GGGGAργΑργ  
έναντι 
AAAAAργΑργ  

RR= 0.5000 
95% CI= 0.0242‐
10.3422 
z= 0.448 
P= 0.6538 

OR= 0.4545 
95% CI= 0.0154‐
13.4108 
z= 0.457 
P= 0.6480 

* δηλώνει στατιστική σημαντικότητα. 
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Στην παρούσα μελέτη διαπιστώθηκε ότι ο γονότυπος CYP1A1*2C AG 

συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για εκδήλωση ΟΛΛ σε σχέση με τον αρχέγονο 

φαινότυπο ΑΑ. Αυτό είναι σημαντικό, διότι αποτελεί την πρώτη 

βιβλιογραφικά συσχέτιση των ετεροζυγωτών για τον πολυμορφισμό 

CYP1A1*2C με τον κίνδυνο ΟΛΛ σε Καυκάσιο παιδιατρικό πληθυσμό.  

Η μελέτη του πολυμορφισμού CYP1A1 και της ΟΛΛ σε παιδιά και εφήβους 

έχει μελετηθεί εκτενώς στη βιβλιογραφία, όμως τα αποτελέσματα είναι 

αντικρουόμενα. Το γεγονός ότι ο CYP1A1*2C αυξάνει τον κίνδυνο για ΟΛΛ 

αναδείχθηκε και από μία μετα‐ανάλυση που διεξήχθη από τον Han και τους 

συνεργάτες του το 2013 (15). Περαιτέρω ανάλυση όμως έδειξε ότι ο κίνδυνος 

για ΟΛΛ αυξάνει στους ενήλικες και όχι στον παιδιατρικό πληθυσμό. Μία 

άλλη μετα‐ανάλυση που διεξήχθη από τον Jun Lu και τους συνεργάτες το 

2015 επιβεβαίωσε ότι ο πολυμορφισμός CYP1A1 A2455G αυξάνει τον κίνδυνο 

για ΟΛΛ στους Καυκάσιους (54). Άλλη μελέτη που διεξήχθη από τον Joseph 

και τους συνεργάτες του το 2004 έδειξε ότι ο πολυμορφισμός CYP1A1*2C 

αυξάνει τον κίνδυνο για ΟΛΛ σε παιδιατρικό πληθυσμό από την Ινδία. Όμως, 

σε αυτή τη μελέτη δεν ήταν τα ετερόζυγα (AG) για τον πολυμορφισμό άτομα 

που ήταν σε αυξημένο κίνδυνο για ΟΛΛ, σε αντίθεση με τη δική μας μελέτη, 

αλλά τα ομόζυγα για τον πολυμορφισμό (GG).  

Τα αποτελέσματά μας έρχονται σε συμφωνία με μία μελέτη που διεξήχθη 

από τον Swinney και τους συνεργάτες του το 2011 και η οποία περιέλαβε 

Καυκάσιους, Λατίνους και Αφρο‐Αμερικανούς (78). Οι συγγραφείς απέδειξαν 

ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για ΟΛΛ για τα άτομα που φέρουν τον 

πολυμορφισμό CYP1A1*2C, αλλά μετά από περαιτέρω στατιστική ανάλυση ο 

κίνδυνος ήταν στατιστικά σημαντικός μόνο για τα παιδιά με Λατινική 

καταγωγή. Σε αντιδιαστολή με την παρούσα  εργασία, μελέτη σε Ιρανικό 

παιδιατρικό πληθυσμό έδειξε ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ 

πολυμορφισμού CYP1A1*2C και κινδύνου για ανάπτυξη ΟΛΛ. Από όλα τα 

παραπάνω δεδομένα, που ποικίλλουν σε διαφορετικούς πληθυσμούς, 
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υποδηλώνεται η ύπαρξη γενετικών διαφορών μεταξύ διαφόρων εθνοτήτων 

και / ή φυλετικών πληθυσμών και, επομένως, η μελέτη κάθε πολυμορφισμού 

σε διαφορετικούς πληθυσμούς φαίνεται να έχει περισσότερο νόημα.  

Από την άλλη πλευρά, διαπιστώσαμε ότι τα άτομα με γονότυπο CYP1A1 GG 

(άτομα ομόζυγα για τον πολυμορφισμό) δεν είχαν υψηλότερο κίνδυνο για 

ΟΛΛ σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι μια 

πιθανή εξήγηση θα μπορούσε να είναι η εξαιρετικά χαμηλή συχνότητα του 

γονότυπου GG, τόσο στους ασθενείς όσο και στους μάρτυρες. Αυτή η 

παρατήρηση συνάδει με τα αποτελέσματα που βρέθηκαν σε άλλες μελέτες, 

όπως αυτή των Razmkhah και συνεργατών, όπου επίσης ανευρέθηκε 

εξαιρετικά χαμηλός αριθμός GG γονοτύπου (77). 

Όσον αφορά τους πολυμορφισμούς rs1801157 (CXCL12) και rs1042522 

(TP53), σε μια μελέτη που περιλάμβανε 54 παιδιά‐ ασθενείς με ΟΛΛ και 58 

υγιείς μάρτυρες, που επρόκειτο για Καυκάσιο πληθυσμό που ζούσε στη 

Βραζιλία, οι συγγραφείς έδειξαν μια θετική συσχέτιση αυτών των 

πολυμορφισμών και του κινδύνου ανάπτυξης ΟΛΛ. Επιπλέον, έδειξαν ότι 

όταν και οι δύο γονότυποι συνυπάρχουν, υπάρχει πέντε φορές αυξημένος 

κίνδυνος για ανάπτυξη ΟΛΛ. Στη μελέτη μας, δείξαμε επίσης ότι ο γονότυπος 

TP53 Προ/Προ αύξησε τον κίνδυνο εμφάνισης ΟΛΛ σε σύγκριση με το 

γονότυπο TP53 Αργ/Αργ και αυτή η διαφορά ήταν στατιστικά σημαντική. 

Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ του πολυμορφισμού CXCL12 

και του κινδύνου για ΟΛΛ στα παιδιά. Επιπλέον, η ανάλυση του συνδυασμού 

των πολυμορφισμών TP53 και CXCL12 δεν ανέδειξε αύξηση του κινδύνου 

εμφάνισης ΟΛΛ στον πληθυσμό μας. Τα δεδομένα μας όσον αφορά τον 

γονότυπο TP53 Προ/Προ έρχονται σε συμφωνία με μία μετα‐ανάλυση που 

διεξήχθη από τους Tian και συνεργάτες το 2015 και έδειξε ότι ο γονότυπος 

TP53 Arg72Pro CC, δηλαδή ο Προ/Προ μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για 

ΟΛΛ (63). 



71 
 

Όσον αφορά το FAS, προέκυψαν τα εξής στατιστικά σημαντικά 

αποτελέσματα: ένα άτομο που φέρει το γονότυπο ΑG  έχει 61 φορές 

πιθανότητα να είναι ασθενής σε σχέση με ένα άτομο που φέρει τον αρχέγονο 

γονότυπο, ενώ ένα άτομο με γονότυπο GG έχει 46 φορές πιθανότητα να είναι 

ασθενής σε σχέση με ένα άτομο που φέρει τον αρχέγονο φαινότυπο και τα 

αποτελέσματα αυτά είναι στατιστικά σημαντικά. Αυτά τα αποτελέσματα, 

είναι  σε συμφωνία με τα αντίστοιχα μιας μεγάλης μετα‐ανάλυσης που 

διεξήχθη από τους Chen και συνεργάτες το 2015 και συμπεριέλαβε 8787 

ασθενείς (76). Στη μετα‐ανάλυση αυτή φάνηκε ότι το αλλήλιο Α έχει 

προστατευτικό ρόλο όσον αφορά την εμφάνιση ΟΛΛ. Αντιθέτως, σε άλλη 

μετα‐ανάλυση από τους Zhong‐Xing και συνεργάτες το 2013, όπου 

μελετήθηκε ο κίνδυνος καρκινογένεσης σε σχέση με το πολυμορφισμό ‐1377 

FAS, δείχθηκε ότι ο γονότυπος AG σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο 

καρκινογένεσης γενικότερα κι όχι ειδικά για την ΟΛΛ (75). 

Ανασκοπώντας τη  βιβλιογραφία, η παρούσα μελέτη είναι η πρώτη που 

εξετάζει τους διαφορετικούς συνδυασμούς των πολυμορφισμών των 

γονιδίων CYP1A1*2C (rs1048943), CXCL12 (rs1801157) και TP53 (rs1042522), 

οδηγώντας σε μερικά ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Ο κίνδυνος ανάπτυξης 

ΟΛΛ στα παιδιά αυξάνεται σημαντικά όταν ένα άτομο έχει τους ακόλουθους 

συνδυασμούς γονότυπων i) CYP1A1 AG και TP53 Αργ/Προ, ii) CYP1A1 AG και 

CXCL12 GG, iii) CYP1A1 AG και CXCL12 AG, iv) CYP1A1 AG, CXCL12 AG και TP53 

Προ/Προ. 

Ο κύριος περιορισμός της μελέτης μας είναι ο μικρός πληθυσμός της, ο 

οποίος δεν επιτρέπει τη γενίκευση της ερμηνείας των αποτελεσμάτων. ‘Όμως 

αυτός είναι ένας περιορισμός που συναντάται σε παρόμοιες μελέτες όπως 

υπογραμμίζουν και οι Sweet‐Cordero και συνεργάτες στην μετα‐ανάλυσή 

τους (9). Ένα θέμα που πρέπει να σχολιαστεί είναι το γεγονός  ότι στην 

παρούσα μελέτη δεν έχει γίνει αντιστοίχιση ασθενών  και μαρτύρων  με βάση 

την ηλικία και το φύλο, αν και αυτό μελετήθηκε και σχεδιάστηκε προσεκτικά 
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πριν από την έναρξη της μελέτης. Θεωρούμε ότι οι εθελοντές αιμοδότες είναι 

ο πιο κατάλληλος πληθυσμός να απαρτίσει μία ομάδα ελέγχου, επειδή είναι 

υγιείς, μη νοσηλευόμενοι και ελεύθεροι από νεοπλασία ή άλλη χρόνια νόσο. 

Είναι σαφές,  ότι ένα υγιές παιδί που συμμετέχει σε μια μελέτη 

πολυμορφισμών ως μάρτυρας  δυνητικά μπορεί να  παρουσιάσει τη νόσο στο 

μέλλον, ειδικά την ΟΛΛ που μπορεί να εμφανιστεί και σε νεαρούς ενήλικες. Η 

επιλογή μας για τον πληθυσμό ελέγχου έρχεται σε συμφωνία και με άλλες 

γενετικές μελέτες, στις οποίες μάρτυρες και ασθενείς δεν είχαν αντιστοιχία 

φύλου‐ ηλικίας. Για παράδειγμα, μια μελέτη πολυμορφισμών σε γονίδια που 

σχετίζονται με το φυλλικό οξύ και σχέση με τον κίνδυνο ΟΛΛ σε παιδιά 

περιλάμβανε 500 αιμοδότες ως ομάδα ελέγχου (18). Ένας άλλος περιορισμός 

είναι ότι δεν κατορθώσαμε για τεχνικούς λόγους να γονοτυπήσουμε επιτυχώς 

όλα τα δείγματα για όλους τους πολυμορφισμούς. Ο περιορισμός όμως 

αυτός φαίνεται να συναντάται στη βιβλιογραφία κι ενδεικτικά αναφέρονται 

δύο μελέτες στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο (30, 78) με την ίδια τεχνική 

αδυναμία.(30) 

Ένα σαφές πλεονέκτημα της μελέτης μας ήταν η προσοχή που δόθηκε στην 

επιλογή μιας ομάδας γενετικά και εθνικά ομοιογενών ασθενών και ομάδας 

ελέγχου, καθώς και του χαμηλού ποσοστού μετανάστευσης, καλών 

γενεαλογικών και κλινικών αρχείων και του ομοιόμορφου περιβάλλοντος. 

Μάλιστα, δεν χρησιμοποιήσαμε επιπρόσθετους μάρτυρες που ήταν 

διαθέσιμοι από άλλους τοπικούς πληθυσμούς της Ελλάδας προκειμένου να 

αποφευχθεί οποιαδήποτε διαταραχή της γενετικής ομοιογένειας του 

κρητικού πληθυσμού που χρησιμοποιήθηκε. Η Κρήτη, που βρίσκεται 

γεωγραφικά σε 25ο E και 35ο N, είναι το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, με 

περίπου 0,65 εκατομμύρια κατοίκους που έχουν το ίδιο γενετικό και 

πολιτιστικό υπόβαθρο και ένα κοινό περιβάλλον. 

Υπάρχει ετερογένεια στους τύπους γενετικών αλλοιώσεων που μπορεί να 

προκαλέσουν λευχαιμογένεση, όπως αλλαγές στον αριθμό αντιγράφων, 
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διαρθρωτικές αλλοιώσεις, συμβάντα σύντηξης γονιδίων και σπάνιες 

μεταλλάξεις βλαστικών κυττάρων (π.χ. ETV6 και PAX5) (3),(9). Από όσα 

γνωρίζουμε, δεν υπάρχουν πληροφορίες στη βιβλιογραφία για να 

υποστηρίξουμε μια πιθανή σχέση μεταξύ μεταλλάξεων γονιδίων και των 

συνδυασμών των παραπάνω πολυμορφισμών, ειδικά όταν υπάρχουν μελέτες 

που υποστηρίζουν το γεγονός ότι οι πολυμορφισμοί γονιδίων που 

κωδικοποιούν βιολογικούς παράγοντες (π.χ. κυτταροκίνες, φάρμακα ‐ ένζυμα 

μεταβολισμού, καταστολείς όγκων) μπορούν να εμπλέκονται ανεξάρτητα στη 

λευχαιμογένεση μέσω επίδρασης στον πολλαπλασιασμό, της απόπτωσης και 

άλλων διαδικασιών (47). Εάν μάλιστα τεθεί το ερώτημα ποιος από τους 

ανωτέρω μηχανισμούς είναι ο πιο καθοριστικός για την λευχαιμογένεση, δε 

μπορεί να δοθεί μία σαφής απάντηση καθώς είναι πιο πιθανή η ύπαρξης μιας 

πολύπλοκης αλληλεπίδρασης μεταξύ πολλών παραγόντων, π.χ. 

επαναλαμβανόμενες σωματικές, κυτταρογενετικές και μοριακές μεταβολές 

που σχετίζονται με πιθανούς προδιαθεσικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες 

(79). 

Είναι ευρέως αποδεκτό, ότι υπάρχει ανάγκη για καλύτερες μεθόδους 

διαλογής για έγκαιρη ανίχνευση των ασθενών και πρόληψη ΟΛΛ. Οι Wang 

και συνεργάτες έδειξαν ότι ο συνδυασμός ανάλυσης συστοιχιών 

πολυμορφισμών με κυτταρογενετικές μελέτες και FISH σε ασθενείς με ΟΛΛ 

αύξησε σημαντικά το ποσοστό ανίχνευσης για κλινικά σημαντικές 

παθολογικές καταστάσεις (12). Προφανώς, είμαστε σύμφωνοι με τους 

ανωτέρω συγγραφείς ότι η ανάλυση πολυμορφισμών μπορεί να είναι μια 

βέλτιστη προσέγγιση που θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον ως 

συμπληρωματική, επιπλέον των αναλύσεων χρωμοσωμάτων και FISH, 

διαγνωστική τεχνική. Όσον αφορά την επιλογή της ομάδας των 

πολυμορφισμών που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για screening, 

θεωρούμε ότι απαιτούνται περισσότερες μελέτες δεδομένου ότι, παρόλο που 

έχουν ανιχνευθεί πολυάριθμοι γονιδιακοί πολυμορφισμοί που σχετίζονται με 
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τη λευχαιμία μέσω των μελετών GWAS, φαίνεται ότι εξακολουθεί να 

παραμένει άγνωστος ένας μεγάλος αριθμός πολυμορφισμών (80). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η μελέτη μας παρέχει μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των ετεροζυγωτών 

CYP1A1*2C και της αυξημένης ευαισθησίας για ΟΛΛ σε Καυκάσια παιδιά και 

εφήβους, μια συσχέτιση μεταξύ του γονότυπου TP53 Προ/Προ και του 

αυξημένου κινδύνου για ΟΛΛ καθώς και μία ισχυρή συσχέτιση της παρουσίας 

του πολυμορφισμού FAS -1377 (σε ομόζυγη ή σε ετερόζυγη μορφή) με τον 

κίνδυνο ανάπτυξης ΟΛΛ σε παιδιά και εφήβους.  Απαιτούνται μελέτες με 

μεγαλύτερο αριθμό ασθενών και μαρτύρων για την περαιτέρω υποστήριξη 

των δεδομένων που παρουσιάζονται. Επιπλέον, θεωρούμε ότι η παρούσα 

μελέτη παρέχει ένα σημείο εκκίνησης για μελλοντική έρευνα 

χρησιμοποιώντας μεγαλύτερα δείγματα για τη διερεύνηση των συνδυασμών 

των παραπάνω γονότυπων που αύξησαν τον κίνδυνο ανάπτυξης ΟΛΛ στον 

πληθυσμό που μελετήθηκε. Αυτό μπορεί να είναι ένα πολλά υποσχόμενο 

μελλοντικό εργαλείο εκτίμησης για αυξημένο κίνδυνο ΟΛΛ σε παιδιά και 

εφήβους. 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από τον ειδικό λογαριασμό κονδυλίων έρευνας 

(ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης (KA 4440). 

 

 

 



76 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Behm F, editor Classification of Acute Leukemias Perspective 2, 

https://www.semanticscholar.org/paper/Classification-of-Acute-Leukemias-

Perspective-2-Behm/d7db511f0231d4af27e3b27d3cc096747566b9fe 

2. Belson M, Kingsley B, Holmes A. Risk factors for acute leukemia in 

children: a review. Environ Health Perspect. 2007;115(1):138‐45. 

3. Tasian SK, Hunger SP. Genomic characterization of paediatric acute 

lymphoblastic leukaemia: an opportunity for precision medicine therapeutics. 

Br J Haematol. 2017;176(6):867‐82. 

4. Hunger SP, Mullighan CG. Acute Lymphoblastic Leukemia in Children. N 

Engl J Med. 2015;373(16):1541‐52. 

5. Mavrea K, Efthymiou V, Katsibardi K, Tsarouhas K, Kanaka‐Gantenbein 

C, Spandidos DA, et al. Cognitive function of children and adolescent survivors 

of acute lymphoblastic leukemia: A meta‐analysis. Oncol Lett. 2021;21(4):262. 

6. Katzilakis N, Tsirigotaki M, Stratigaki M, Kampouraki E, Athanasopoulos 

E, Markaki E, et al. Second malignant neoplasms in children and adolescents 

treated for blood malignancies and solid tumors: A single‐center experience of 

15 years. Indian Journal of Medical and Paediatric Oncology. 2018;39:483. 

7. Pui CH. Precision medicine in acute lymphoblastic leukemia. Front Med. 

2020;14(6):689‐700. 

8. Iacobucci I, Mullighan CG. Genetic Basis of Acute Lymphoblastic 

Leukemia. J Clin Oncol. 2017;35(9):975‐83. 

9. Sweet‐Cordero EA, Biegel JA. The genomic landscape of pediatric 

cancers: Implications for diagnosis and treatment. Science. 

2019;363(6432):1170‐5. 

10. Buitenkamp TD, Izraeli S, Zimmermann M, Forestier E, Heerema NA, 

van den Heuvel‐Eibrink MM, et al. Acute lymphoblastic leukemia in children 



77 
 

with Down syndrome: a retrospective analysis from the Ponte di Legno study 

group. Blood. 2014;123(1):70‐7. 

11. Tran TH, Hunger SP. The genomic landscape of pediatric acute 

lymphoblastic leukemia and precision+ medicine opportunities. Seminars in 

Cancer Biology. 2020. 

12. Wang Y, Miller S, Roulston D, Bixby D, Shao L. Genome‐Wide Single‐

Nucleotide Polymorphism Array Analysis Improves Prognostication of Acute 

Lymphoblastic Leukemia/Lymphoma. J Mol Diagn. 2016;18(4):595‐603. 

13. Kampouraki E, Goulielmos GN, Stiakaki E. Understanding the role of 

genetics in childhood acute lymphoblastic leukemia (Review). World Acad Sci 

J. 2020;2(5):13. 

14. Vijayakrishnan J, Houlston RS. Candidate gene association studies and 

risk of childhood acute lymphoblastic leukemia: a systematic review and 

meta‐analysis. Haematologica. 2010;95(8):1405‐14. 

15. Han F, Tan Y, Cui W, Dong L, Li W. Novel insights into etiologies of 

leukemia: a HuGE review and meta‐analysis of CYP1A1 polymorphisms and 

leukemia risk. Am J Epidemiol. 2013;178(4):493‐507. 

16. Zhao T, Ma F, Yin F. Role of polymorphisms of GSTM1, GSTT1 and 

GSTP1 Ile105Val in childhood acute lymphoblastic leukemia risk: an updated 

meta‐analysis. Minerva Pediatr. 2018;70(2):185‐96. 

17. Kreile M, Rots D, Piekuse L, Cebura E, Grutupa M, Kovalova Z, et al. Lack 

of association between polymorphisms in genes MTHFR and MDR1 with risk of 

childhood acute lymphoblastic leukemia. Asian Pac J Cancer Prev. 

2014;15(22):9707‐11. 

18. de Jonge R, Tissing WJ, Hooijberg JH, Jansen G, Kaspers GJ, Lindemans J, 

et al. Polymorphisms in folate‐related genes and risk of pediatric acute 

lymphoblastic leukemia. Blood. 2009;113(10):2284‐9. 



78 
 

19. Ma LM, Yang HP, Yang XW, Ruan LH. Methionine synthase A2756G 

polymorphism influences pediatric acute lymphoblastic leukemia risk: a meta‐

analysis. Biosci Rep. 2019;39(1). 

20. Milne E, Greenop KR, Scott RJ, Haber M, Norris MD, Attia J, et al. Folate 

pathway gene polymorphisms, maternal folic acid use, and risk of childhood 

acute lymphoblastic leukemia. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 

2015;24(1):48‐56. 

21. Papaemmanuil E, Hosking FJ, Vijayakrishnan J, Price A, Olver B, 

Sheridan E, et al. Loci on 7p12.2, 10q21.2 and 14q11.2 are associated with risk 

of childhood acute lymphoblastic leukemia. Nat Genet. 2009;41(9):1006‐10. 

22. Rudant J, Orsi L, Bonaventure A, Goujon‐Bellec S, Baruchel A, Petit A, et 

al. ARID5B, IKZF1 and non‐genetic factors in the etiology of childhood acute 

lymphoblastic leukemia: the ESCALE study. PLoS One. 2015;10(3):e0121348. 

23. Archer NP, Perez‐Andreu V, Stoltze U, Scheurer ME, Wilkinson AV, Lin 

TN, et al. Family‐based exome‐wide association study of childhood acute 

lymphoblastic leukemia among Hispanics confirms role of ARID5B in 

susceptibility. PLoS One. 2017;12(8):e0180488. 

24. Xu H, Yang W, Perez‐Andreu V, Devidas M, Fan Y, Cheng C, et al. Novel 

susceptibility variants at 10p12.31‐12.2 for childhood acute lymphoblastic 

leukemia in ethnically diverse populations. J Natl Cancer Inst. 

2013;105(10):733‐42. 

25. Bhandari P, Ahmad F, Mandava S, Das BR. Association of Genetic 

Variants in ARID5B, IKZF1 and CEBPE with Risk of Childhood de novo B‐Lineage 

Acute Lymphoblastic Leukemia in India. Asian Pac J Cancer Prev. 

2016;17(8):3989‐95. 

26. Walsh KM, de Smith AJ, Hansen HM, Smirnov IV, Gonseth S, Endicott 

AA, et al. A Heritable Missense Polymorphism in CDKN2A Confers Strong Risk 

of Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia and Is Preferentially Selected 

during Clonal Evolution. Cancer Res. 2015;75(22):4884‐94. 



79 
 

27. Hou Q, Liao F, Zhang S, Zhang D, Zhang Y, Zhou X, et al. Regulatory 

network of GATA3 in pediatric acute lymphoblastic leukemia. Oncotarget. 

2017;8(22):36040‐53. 

28. de Lourdes Perim A, Guembarovski RL, Oda JM, Lopes LF, Ariza CB, 

Amarante MK, et al. CXCL12 and TP53 genetic polymorphisms as markers of 

susceptibility in a Brazilian children population with acute lymphoblastic 

leukemia (ALL). Mol Biol Rep. 2013;40(7):4591‐6. 

29. Hashemi M, Bahari G, Naderi M, Sadeghi Bojd S, Taheri M. Association 

of lnc‐LAMC2‐1:1 rs2147578 and CASC8 rs10505477 Polymorphisms with Risk 

of Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia. Asian Pac J Cancer Prev. 

2016;17(11):4985‐9. 

30. Xue Y, Yang X, Hu S, Kang M, Chen J, Fang Y. A genetic variant in miR‐

100 is a protective factor of childhood acute lymphoblastic leukemia. Cancer 

Med. 2019;8(5):2553‐60. 

31. Krajinovic M, Lamothe S, Labuda D, Lemieux‐Blanchard E, Theoret Y, 

Moghrabi A, et al. Role of MTHFR genetic polymorphisms in the susceptibility 

to childhood acute lymphoblastic leukemia. Blood. 2004;103(1):252‐7. 

32. Linga VG, Patchva DB, Mallavarapu KM, Tulasi V, Kalpathi KI, Pillai A, et 

al. Thiopurine methyltransferase polymorphisms in children with acute 

lymphoblastic leukemia. Indian J Med Paediatr Oncol. 2014;35(4):276‐80. 

33. Farfan MJ, Salas C, Canales C, Silva F, Villarroel M, Kopp K, et al. 

Prevalence of TPMT and ITPA gene polymorphisms and effect on 

mercaptopurine dosage in Chilean children with acute lymphoblastic 

leukemia. BMC Cancer. 2014;14:299. 

34. Smid A, Karas‐Kuzelicki N, Jazbec J, Mlinaric‐Rascan I. PACSIN2 

polymorphism is associated with thiopurine‐induced hematological toxicity in 

children with acute lymphoblastic leukaemia undergoing maintenance 

therapy. Sci Rep. 2016;6:30244. 



80 
 

35. Ben Tanfous M, Sharif‐Askari B, Ceppi F, Laaribi H, Gagne V, Rousseau J, 

et al. Polymorphisms of asparaginase pathway and asparaginase‐related 

complications in children with acute lymphoblastic leukemia. Clin Cancer Res. 

2015;21(2):329‐34. 

36. Alachkar H, Fulton N, Sanford B, Malnassy G, Mutonga M, Larson RA, et 

al. Expression and polymorphism (rs4880) of mitochondrial superoxide 

dismutase (SOD2) and asparaginase induced hepatotoxicity in adult patients 

with acute lymphoblastic leukemia. Pharmacogenomics J. 2017;17(3):274‐9. 

37. Diouf B, Crews KR, Lew G, Pei D, Cheng C, Bao J, et al. Association of an 

inherited genetic variant with vincristine‐related peripheral neuropathy in 

children with acute lymphoblastic leukemia. JAMA. 2015;313(8):815‐23. 

38. Liu SG, Gao C, Zhang RD, Zhao XX, Cui L, Li WJ, et al. Polymorphisms in 

methotrexate transporters and their relationship to plasma methotrexate 

levels, toxicity of high‐dose methotrexate, and outcome of pediatric acute 

lymphoblastic leukemia. Oncotarget. 2017;8(23):37761‐72. 

39. Lopez‐Lopez E, Martin‐Guerrero I, Ballesteros J, Pinan MA, Garcia‐

Miguel P, Navajas A, et al. Polymorphisms of the SLCO1B1 gene predict 

methotrexate‐related toxicity in childhood acute lymphoblastic leukemia. 

Pediatr Blood Cancer. 2011;57(4):612‐9. 

40. Gregers J, Green H, Christensen IJ, Dalhoff K, Schroeder H, Carlsen N, et 

al. Polymorphisms in the ABCB1 gene and effect on outcome and toxicity in 

childhood acute lymphoblastic leukemia. Pharmacogenomics J. 

2015;15(4):372‐9. 

41. Umerez M, Gutierrez‐Camino A, Munoz‐Maldonado C, Martin‐Guerrero 

I, Garcia‐Orad A. MTHFR polymorphisms in childhood acute lymphoblastic 

leukemia: influence on methotrexate therapy. Pharmgenomics Pers Med. 

2017;10:69‐78. 

42. Huang Z, Wang J, Qian J, Li Y, Xu Z, Chen M, et al. Effects of cytochrome 

P450 family 3 subfamily A member 5 gene polymorphisms on daunorubicin 



81 
 

metabolism and adverse reactions in patients with acute leukemia. Mol Med 

Rep. 2017;15(6):3493‐8. 

43. Gabor KM, Schermann G, Lautner‐Csorba O, Rarosi F, Erdelyi DJ, 

Endreffy E, et al. Impact of single nucleotide polymorphisms of cytarabine 

metabolic genes on drug toxicity in childhood acute lymphoblastic leukemia. 

Pediatr Blood Cancer. 2015;62(4):622‐8. 

44. Kaymak Cihan M, Karabulut HG, Yurur Kutlay N, Ilgin Ruhi H, Tukun A, 

Olcay L. Association Between N363S and BclI Polymorphisms of the 

Glucocorticoid Receptor Gene (NR3C1) and Glucocorticoid Side Effects During 

Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia Treatment. Turk J Haematol. 

2017;34(2):151‐8. 

45. Finkelstein Y, Blonquist TM, Vijayanathan V, Stevenson KE, Neuberg DS, 

Silverman LB, et al. A thymidylate synthase polymorphism is associated with 

increased risk for bone toxicity among children treated for acute 

lymphoblastic leukemia. Pediatr Blood Cancer. 2017;64(7). 

46. Tantawy M, Amer M, Raafat T, Hamdy N. Vitamin D receptor gene 

polymorphism in Egyptian pediatric acute lymphoblastic leukemia correlation 

with BMD. Meta Gene. 2016;9:42‐6. 

47. Asnafi AA, Farshchi N, Khosravi A, Ketabchi N, Behzad MM, Shahrabi S. 

Significance of genetic polymorphisms in hematological malignancies: 

implications of risk factors for prognosis and relapse. memo ‐ Magazine of 

European Medical Oncology. 2018;11(4):330‐44. 

48. Krajinovic M, Labuda D, Mathonnet G, Labuda M, Moghrabi A, 

Champagne J, et al. Polymorphisms in genes encoding drugs and xenobiotic 

metabolizing enzymes, DNA repair enzymes, and response to treatment of 

childhood acute lymphoblastic leukemia. Clin Cancer Res. 2002;8(3):802‐10. 

49. Sanchez R, St‐Cyr J, Lalonde ME, Healy J, Richer C, Gagne V, et al. 

Impact of promoter polymorphisms in key regulators of the intrinsic apoptosis 



82 
 

pathway on the outcome of childhood acute lymphoblastic leukemia. 

Haematologica. 2014;99(2):314‐21. 

50. Valibeigi B, Amirghofran Z, Golmoghaddam H, Hajihosseini R, Kamazani 

FM. Fas gene variants in childhood acute lymphoblastic leukemia and 

association with prognosis. Pathol Oncol Res. 2014;20(2):367‐74. 

51. Leonardi DB, Abbate M, Riccheri MC, Nunez M, Alfonso G, Gueron G, et 

al. Improving risk stratification of patients with childhood acute lymphoblastic 

leukemia: Glutathione‐S‐Transferases polymorphisms are associated with 

increased risk of relapse. Oncotarget. 2017;8(1):110‐7. 

52. Hammrich J, Wittig S, Ernst T, Gruhn B. CTLA‐4 polymorphisms: 

influence on transplant‐related mortality and survival in children undergoing 

allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. J Cancer Res Clin Oncol. 

2018;144(3):587‐92. 

53. Elfaki I, Mir R, Almutairi FM, Duhier FMA. Cytochrome P450: 

Polymorphisms and Roles in Cancer, Diabetes and Atherosclerosis. Asian Pac J 

Cancer Prev. 2018;19(8):2057‐70. 

54. Lu J, Zhao Q, Zhai YJ, He HR, Yang LH, Gao F, et al. Genetic 

polymorphisms of CYP1A1 and risk of leukemia: a meta‐analysis. Onco Targets 

Ther. 2015;8:2883‐902. 

55. Docea AO, Vassilopoulou L, Fragou D, Arsene AL, Fenga C, Kovatsi L, et 

al. CYP polymorphisms and pathological conditions related to chronic 

exposure to organochlorine pesticides. Toxicol Rep. 2017;4:335‐41. 

56. Hoidy WH, Jaber FA, Al‐Askari MA. Association of CYP1A1 rs1048943 

Polymorphism with Prostate Cancer in Iraqi Men Patients. Asian Pac J Cancer 

Prev. 2019;20(12):3839‐42. 

57. Li S, Li G, Kong F, Liu Z, Li N, Li Y, et al. The Association of CYP1A1 Gene 

With Cervical Cancer and Additional SNP‐SNP Interaction in Chinese Women. J 

Clin Lab Anal. 2016;30(6):1220‐5. 



83 
 

58. Mishra P, Banerjee D, Ben‐Baruch A. Chemokines at the crossroads of 

tumor‐fibroblast interactions that promote malignancy. J Leukoc Biol. 

2011;89(1):31‐9. 

59. Pamuk G, Tozk, #305, r H, Uyan, #305, et al. CXCL12 rs18011157 

polymorph&#305;sm in patients w&#305;th non‐Hodgkin&#39;s lymphoma: Is 

it associated with poor outcome? 2018;14(5):1075‐8. 

60. Muller A, Homey B, Soto H, Ge N, Catron D, Buchanan ME, et al. 

Involvement of chemokine receptors in breast cancer metastasis. Nature. 

2001;410(6824):50‐6. 

61. de Oliveira KB, Oda JM, Voltarelli JC, Nasser TF, Ono MA, Fujita TC, et al. 

CXCL12 rs1801157 polymorphism in patients with breast cancer, Hodgkin's 

lymphoma, and non‐Hodgkin's lymphoma. J Clin Lab Anal. 2009;23(6):387‐93. 

62. Moskovits N, Kalinkovich A, Bar J, Lapidot T, Oren M. p53 Attenuates 

cancer cell migration and invasion through repression of SDF‐1/CXCL12 

expression in stromal fibroblasts. Cancer Res. 2006;66(22):10671‐6. 

63. Tian X, Dai S, Sun J, Jiang S, Jiang Y. Association between TP53 Arg72Pro 

polymorphism and leukemia risk: a meta‐analysis of 14 case‐control studies. 

Sci Rep. 2016;6:24097. 

64. Olivier M, Hollstein M, Hainaut P. TP53 mutations in human cancers: 

origins, consequences, and clinical use. Cold Spring Harb Perspect Biol. 

2010;2(1):a001008. 

65. Costa KA, Guillo LA. TP53 codon 72 polymorphism in pigmentary 

phenotypes. J Biosci. 2012;37(1):33‐9. 

66. Lei D, Sturgis EM, Wang LE, Liu Z, Zafereo ME, Wei Q, et al. FAS and 

FASLG genetic variants and risk for second primary malignancy in patients 

with squamous cell carcinoma of the head and neck. Cancer Epidemiol 

Biomarkers Prev. 2010;19(6):1484‐91. 



84 
 

67. Cao Y, Miao X‐P, Huang M‐Y, Deng L, Lin D‐X, Zeng Y‐X, et al. 

Polymorphisms of death pathway genes FAS and FASL and risk of 

nasopharyngeal carcinoma. 2010;49(11):944‐50. 

68. Shao P, Ding Q, Qin C, Wang M, Tang J, Zhu J, et al. Functional 

polymorphisms in cell death pathway genes FAS and FAS ligand and risk of 

prostate cancer in a Chinese population. Prostate. 2011;71(10):1122‐30. 

69. Zhang W, Li C, Wang J, He C. Functional polymorphisms in FAS/FASL 

system contribute to the risk of occurrence but not progression of gastric 

cardiac adenocarcinoma. Hepatogastroenterology. 2012;59(113):141‐6. 

70. Zhang X, Miao X, Sun T, Tan W, Qu S, Xiong P, et al. Functional 

polymorphisms in cell death pathway genes FAS and FASL contribute to risk of 

lung cancer. Journal of medical genetics. 2005;42(6):479‐84. 

71. Peters AMJ, Kohfink B, Martin H, Griesinger F, Wörmann B, Gahr M, et 

al. Defective apoptosis due to a point mutation in the death domain of CD95 

associated with autoimmune lymphoproliferative syndrome, T‐cell lymphoma, 

and Hodgkin’s disease. Experimental Hematology. 1999;27(5):868‐74. 

72. Landowski TH, Qu N, Buyuksal I, Painter JS, Dalton WS. Mutations in the 

Fas antigen in patients with multiple myeloma. Blood. 1997;90(11):4266‐70. 

73. Farre L, Bittencourt AL, Silva‐Santos G, Almeida A, Silva AC, Decanine D, 

et al. Fas 670 promoter polymorphism is associated to susceptibility, clinical 

presentation, and survival in adult T cell leukemia. J Leukoc Biol. 

2008;83(1):220‐2. 

74. Sibley K, Rollinson S, Allan JM, Smith AG, Law GR, Roddam PL, et al. 

Functional FAS promoter polymorphisms are associated with increased risk of 

acute myeloid leukemia. Cancer Res. 2003;63(15):4327‐30. 

75. Zhong‐Xing Z, Yuan‐Yuan M, Hai Zhen M, Jian‐Gang Z, Li‐Feng Z. FAS‐

1377 G/A (rs2234767) polymorphism and cancer susceptibility: a meta‐

analysis of 17,858 cases and 24,311 controls. PLoS One. 2013;8(8):e73700. 



85 
 

76. Chen Y, He Y, Lu X, Zeng Z, Tang C, Xue T, et al. Association between 

Fas/FasL polymorphism and susceptibility to leukemia: a meta‐analysis. 

International journal of clinical and experimental medicine. 2015;8(3):3817‐

24. 

77. Razmkhah F, Pazhakh V, Zaker F, Atashrazm F, Sheikhi M. Frequency of 

CYP1A1*2C Polymorphism in Patients with Leukemia in the Iranian 

Population. Laboratory Medicine. 2011;42(4):220‐3. 

78. Swinney RM, Beuten J, Collier AB, 3rd, Chen TT, Winick NJ, Pollock BH, 

et al. Polymorphisms in CYP1A1 and ethnic‐specific susceptibility to acute 

lymphoblastic leukemia in children. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 

2011;20(7):1537‐42. 

79. Fujita TC, Sousa‐Pereira N, Amarante MK, Watanabe MAE. Acute 

lymphoid leukemia etiopathogenesis. Mol Biol Rep. 2021;48(1):817‐22. 

80. Vijayakrishnan J, Studd J, Broderick P, Kinnersley B, Holroyd A, Law PJ, 

et al. Genome‐wide association study identifies susceptibility loci for B‐cell 

childhood acute lymphoblastic leukemia. Nat Commun. 2018;9(1):1340. 

 



ONCOLOGY LETTERS  00:  OL-24322-272910_KampOuRaKi,  0000

Abstract. acute lymphoblastic leukemia (aLL) is the most 
common type of childhood leukemia and represents one 
third of all pediatric malignancies. Epidemiological studies 
have shown that various genetic factors play a crucial role in 
leukemogenesis. Recent genetic association studies on cancer 
risk have focused on the effects of single-nucleotide polymor-
phisms (SNPs) in genes that regulate inflammation and tumor 
suppression, such as chemokines, TP53 and cytochrome p450s 
(CYps). Genetic polymorphisms in the 3' untranslated region 
of the C-X-C motif chemokine ligand 12 (CXCL12; rs1801157) 
and TP53 (rs1042522) genes have been suggested to influence 
the risk of aLL in children, while other studies have indicated 
an association between the CYp1 subfamily a member 1 
(CYP1A1)*2C (rs1048943) allele and leukemia risk. The aim 
of the present study was to investigate the possible associa-
tion of rs1801157 (CXCL12), rs1042522 (TP53) and rs1048943 
(CYP1A1*2C) SNps with an increased susceptibility of 
developing aLL. These SNps were analyzed in 86 children 
or adolescent patients with aLL and 125 control subjects 
by pCR-restriction fragment length polymorphism and 
allelic‑specific chain reaction techniques. A higher frequency 
of CYP1A1*2C heterozygotes and TP53 rare homozygotes, 
which include the proline (pro)/pro genotype, was observed 
among children with aLL and control subjects, whereas no 
significant differences were observed for the CXCL12 SNp. 
Furthermore, the analysis of various allelic combinations 
of the aforementioned gene polymorphisms demonstrated a 

markedly increased risk of developing aLL in children. in 
conclusion, the present study demonstrated that there was a 
strong association between CYP1A1*2C heterozygotes, as well 
as the TP53 pro/pro genotype, and an increased susceptibility 
for pediatric aLL in Caucasians.

Introduction

acute lymphoblastic leukemia (aLL) is the most common type 
of childhood leukemia. it accounts for one third of all cancers 
diagnosed in children under 15 years (1). High survival rates are 
achieved with the use of contemporary risk-directed therapy. 
previous studies have reported 5-year event-free survival rates 
>80% and overall survival rates >90% in aLL (2,3). For those 
children, life-long follow-up is indispensable for observing 
late effects on learning (neurocognitive effects), physical and 
psychological development (4). However, a number of children 
relapse, which has been estimated as a <10% relapse rate in 
several clinical trials (5). in these cases, the outcome remains 
poor. Epidemiological studies that examined possible risk 
factors for acute leukemia have shown that inherited genetic 
variants can play an important role in leukemogenesis (6). 
Significant heterogeneity has been found in certain genetic 
alterations that may drive tumorigenesis, such as copy number 
alterations, structural alterations, gene fusion events and rare 
germline mutations (2,7).

Recent gene association studies that examined cancer 
risk have focused on the effects of single-nucleotide poly-
morphisms (SNps) of genes involved in the regulation of 
inflammation and tumor suppression, such as chemokines, 
TP53 and cytochrome p450s (CYps) (8,9). Chemokines induce 
the migration of endothelial and tumor cells and consequently 
influence distal metastasis (10). C-X-C motif chemokine 
ligand 12 (CXCL12) is a chemokine expressed in various 
tumors, which binds to its receptor C-X-C motif chemokine 
receptor 4 and is considered to play an important role in tumor 
growth and dissemination (11). The rs1801157 SNp in this 
gene has been previously investigated regarding the disease 
pathogenesis. Specifically, this polymorphism is located in 
the 3' untranslated region and in combination with a polymor-
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phism of TP53 at codon 72 (rs1042522) may influence the risk 
of developing aLL in children (12). The aforementioned poly-
morphism, which is the most widely studied polymorphism of 
TP53, refers to a G to C transversion in exon 4 at codon 72 and 
results in the three following genotypes: arginine/arginine 
(arg/arg), arginine/proline (arg/pro) and proline/proline 
(pro/pro). it has been shown that the arg allele (major 
allele) predominates over the pro allele (13). TP53 is a tumor 
suppressor protein that is responsible for the maintenance of 
genome stability and is considered to weaken the migration of 
cancer cells (14). Several studies have focused on the role of 
TP53 polymorphisms as susceptibility factors for the develop-
ment of malignant diseases (15).

in addition, previous studies have demonstrated a 
possible association between SNps of the CYp1 subfamily a 
member 1 (CYP1A1) gene and an increased risk of leukemia. 
The CYP1A1 gene encodes for CYP1A1, which is a xenobi-
otic metabolizing enzyme involved in phase i metabolism. 
it is responsible for the metabolism of several xenobiotic 
and endogenous compounds to potential carcinogens. it has 
been confirmed that CYP1A1 (as well as CYp1 subfamily B 
member 1 and other members of CYps) metabolize polycyclic 
aromatic hydrocarbons, which are well-known environmental 
procarcinogens that may induce tumorigenesis following their 
activation (16). moreover, certain gene polymorphisms have 
been reported to alter the catalytic activity of this enzyme. 
As a consequence, its ability to metabolize carcinogens and 
other mutagens may be influenced (17). More specifically, the 
rs1048943 polymorphism of the CYP1A1 gene, corresponding 
to an a to G nucleotide change at position 2,455, has been 
reported to be a risk factor of aLL in Caucasians (18). The 
same SNp has been shown to increase the risk for the devel-
opment of breast, prostate and cervical cancers (19-21). The 
rs1048943 polymoprhism has been shown to increase the 
risk of breast cancer in women exposed to pCBs, which are 
organochloride compounds that can induce the expression of 
CYps (19).

To date, the associations between genotypic or allelic 
combinations of CXCL12, CYP1A1 or TP53 gene poly-
morphisms with aLL have not been investigated in Greek 
populations. Therefore, the present study aimed to investigate 
the plausible association between polymorphisms of CYP1A1, 
CXCL12 and TP53 genes and the risk of developing aLL 
in children and adolescent patients from the island of Crete, 
Greece.

Materials and methods

Study population. The case group consisted of 86 patients, 
children and adolescents (51 males and 35 females), which 
were diagnosed with aLL at the Department of pediatric 
Hematology-Oncology of the university Hospital of Heraklion 
(Crete) from 1990 to January 2018. The youngest age at 
diagnosis was 9 months and the oldest age at diagnosis was 
17 years and 9 months (Tables Si and Sii). The control group 
consisted of 105 adult blood donors (age range between 18 
and 60 years) and 20 children (10 males and 10 females, age 
range between 9 months and 17 years 9 months) from the same 
region of patients. Therefore, the control group consisted of 
healthy individuals, free of neoplasia, which were not hospi-

talized. The study protocol was approved by the institutional 
Committee of the university Hospital of Heraklion (approval 
no. 263/6/24-03-2016) and signed informed consent was 
provided by the patients, the parents/guardians and the healthy 
control subjects.

Analysis of gene polymorphisms. Whole blood was collected 
in ethylene diaminetetraacetic acid-containing tubes. Genomic 
DNa was isolated from peripheral blood leukocytes using the 
Wizard® Genomic DNA Purification kit (Promega Corporation) 
and the DNa purification kit (invitrogen; Thermo Fischer 
Scientific, Inc.) according to the manufacturer's instructions. 
The extracted DNA was quantified by spectrophotometry 
and stored at ‑20˚C. The amplification and genotyping for the 
CXCL12 rs1801157, TP53 (codon 72) rs1042522 and CYP1A1*2C 
rs1048943 SNps was performed using restriction frag-
ment length polymorphism-based approaches as previously 
described (12,22). The amplification of the genomic fragments 
harboring the polymorphic sites was carried out using a Taq 
polymerase provided by Invitrogen; Thermo Fisher Scientific, 
inc. The analysis of the rs1801157 CXCL12 SNp was performed 
using forward 5'-CaG TCa aCC TGG GCa aaG CC-3' and 
the reverse 5'-CCT GaG aGT CCT TTT GCG GG primers in 
order to generate a 293-base pair (bp) fragment. For genotyping 
purposes, the 293-bp product was digested with the Mspi restric-
tion enzyme (New England BioLabs, Inc). The latter specifically 
digests DNA amplified from the allele G into 193‑bp and 100‑bp 
fragments (12). moreover, to analyze the TP53 rs1042522 SNp, a 
protocol previously described by de Lourdes perim et al (12) was 
used with minor modifications. The following primers were used 
for the amplification of Pro and Arg alleles, respectively, which 
represent the variants of the TP53 rs1042522 gene polymorphism 
under study: Forward, 5'-GCC aGa GGC TGC TCC CCC-3' 
and 5'-TCC CCC TTG CCG TCC Caa-3' and reverse, 5'-CGT 
GCa aGT CaC aGa CTT-3' and 5'-TCC CCC TTG CCG TCC 
CAA‑3'. Aiming to genotype the ‘Pro’ allele, DNA was amplified 
using an initial denaturation step of 94˚C for 3 min, followed by 
35 cycles at 94˚C for 30 sec, 61̊ C for 30 sec, 72˚C for 14 sec and 
a final elongation step at 72˚C for 5 min. Moreover, with regard to 
the genotyping of the ‘Arg’ allele, DNA was amplified using an 
initial denaturation step of 94˚C for 3 min, followed by 35 cycles 
at 94˚C for 30 sec, 61˚C for 30 sec and 72˚C for 30 sec. A final 
elongation step was used at 72˚C for 10 min. The TP53 pro allele 
yielded a 178-bp product, while the arg allele a 136-bp pCR 
product. Furthermore, to analyze the CYP1A1*2C rs1048943 
SNp, a similar protocol to that reported by Razmkhah et al (22) 
was used. The forward 5'-CTG TCT CCC TCT GGT TaC aGG 
aaG C-3' and the reverse 5'-TTC CaC CCG TTG CaG CaG 
GaT aGC C-3' primers were used to generate a 204-bp pCR 
product. Genotyping was performed by digesting the 204-bp 
pCR product with the BsrDi restriction enzyme (New England 
BioLabs, Inc.), which specifically digests DNA amplified from 
the allele a into 149-bp and 55-bp fragments (22). all pCR 
products were analyzed using 2.5% agarose gel electrophoresis. 
The detection was performed using ethidium bromide and the 
band size was compared with a molecular weight marker. The 
genotypes were scored in a blinded study design and analysis 
of all ambiguous samples was repeated. moreover, 10% of the 
samples were amplified twice for ensuring the accuracy of the 
results.
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Statistical analysis. Data and statistical analyses were 
conducted using SpSS v25 software (iBm Corp.) and a set of 
microsoft Excel (microsoft Corporation) applications devel-
oped in the laboratory of Bio-medical Data analyses, Digital 
applications and interdisciplinary approaches in medical 
School of Crete (Heraklion, Greece). p<0.05 was considered 
to indicate a statistically significant difference. Chi‑square 
and Fischer's exact tests were performed for data analysis. 
2x2 and 2x3 contingency tables were produced from the gene 
frequencies observed in control subjects and patients with 
aLL. Based on these tables, genotype percentages and odds 
ratios with the corresponding 95% confidence intervals were 
calculated. The wild-type (aa) genotype (major genotype 
arg/arg for TP53) was considered as the reference (OR, 1.0) 
for the 2x3 tables.

Results

Genotypes of patient and control populations. a total of 84 
patients (49 males, 35 females) and 125 controls were geno-
typed for the presence of the rs1048943 polymorphism of the 
CYP1A1 gene, whereas 83 patients (49 males, 34 females) and 
120 controls were genotyped for the presence of the rs1801157 
polymorphism of the CXCL12 gene, and 86 patients (51 males, 
35 females) and 121 controls were genotyped for the pres-
ence of the rs1042522 polymorphism of the TP53 gene. For 
unknown technical reasons, not all samples were genotyped 
for the three SNps examined.

Analyses conducted for CYP1A1, CXCL12 and TP53 gene 
polymorphisms. in the present study, two analyses were 

conducted for the investigations of the SNps. initially, the 
following genotypes were analyzed: i) aa, homozygous for 
the major allele of TP53; ii) aG, heterozygous for the major 
allele of TP53; and iii) GG, homozygous for the minor allele 
of TP53. These corresponded to the arg/arg, arg/pro and 
pro/pro variants, respectively (0 and 1 in Table i denote control 
and patients, respectively). The second analysis examined the 
presence of a minor allele at least in the heterozygous state 
(non-aa or non-arg/arg for TP53; Table ii). The aG geno-
type of the rs1048943 SNp of CYP1A1 was associated with an 
increased risk of developing aLL (p<0.001). No associations 
were detected between the incidence of aLL and the presence 
of rs1801157 or rs1042522 polymorphisms.

Analyses of combinations of gene polymorphisms. Furthermore, 
the polymorphisms of the genes CYP1A1, CXCL12 and 
TP53 were assessed in pairs and altogether as three. The 
following convention was adopted: in the combination (pair) 
CYP1A1 + CXCL12, the abbreviation aGaa corresponded 
to aG for CYP1A1 and aa for CXCL12. Table iii, part a, 
demonstrates the relative risks and odds ratios for CYP1A1, 
CXCL12 and TP53 (in reference to aa) as well as their combi-
nations in pairs (Table iii, part B, with reference to aaaa) 
and for the set of all three (Table iii, part C, with reference to 
aaaa, arg/arg). an individual carrying the non-aa geno-
type for CYP1A1 (carrying G allele either in homozygosity or 
heterozygosity) exhibited a 3.397-fold increased probability 
of developing aLL compared with a subject carrying the aa 
genotype for the CYP1A1 gene (Table iii, part a; OR, 3.397; 
95% CI, 1.776‑6.497). The differences were statistically signifi-
cant. Furthermore, the risk ratio for aG regarding the CYP1A1 

Table i. Genotype rates of CYP1A1, CXCL12 and TP53 for controls and patients with aLL.

 participants
 --------------------------------------------------------------------------------------------------
Gene 0 1 Total Statistical analysis

CYP1A1    χ2=16.036; df=2; p<0.001a

  aa 105 51 156
  aG   19 33   52
  GG     1   0     1
  Total 125 84 209
CXCL12    χ2=4.154; df=2; p=0.125
  aa   16   9   25
  aG   55 50 105
  GG   49 24   73
  Total 120 83 203
TP53    χ2=4.565; df=2; p=0.102
  arg/arg   64 35   99
  arg/pro   47 37   84
  pro/pro   10 14   24
  Total 121 86 207

χ2 was performed for the analysis of the CYP1A1, CXCL12 and TP53 groups. ap<0.05. 0, control participants; 1, patients with aLL; aLL, acute 
lymphoblastic leukemia; CXCL12, C-X-C motif chemokine ligand 12; CYP1A1, CYp1 subfamily a member 1; arg, arginine; pro, proline; 
aa, wild-type genotype; aG, heterozygous for the major allele; GG, homozygous for the minor allele; df, degrees of freedom.
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gene polymorphism was 2.564 compared with that for the aa 
genotype. This finding indicated that the AG genotype was 
associated with a 2.564-fold higher risk of developing aLL 
compared with that of the AA genotype. Therefore, a signifi-
cant association was noted between the aG genotype and the 
incidence of aLL (OR, 3.5759; 95% Ci, 1.8553-6.8918). By 
contrast, the risk ratio for GG was 0.6589 compared with that 
of AA, whereas the results were not significantly different. Due 
to the extremely low frequency of the GG genotype, a supple-
mentary analysis was conducted using Fischer's exact test with 
the same results, as provided in Table Siii. in addition, the 
data indicated that a subject with the TP53 pro/pro genotype 
exhibited a 2.56-fold increased probability of developing aLL 
compared with an individual of the TP53 arg/arg genotype 
(OR, 2.5600; 95% Ci, 1.0303-6.3607). The differences were 
statistically significant.

Combining gene polymorphisms in pairs. The subjects with 
the CYP1A1 aG and TP53 arg/pro genotypes exhibited 
3.14-fold higher risk of developing aLL compared with those 
who carried the wild-type variant for both genes (OR, 4.6184; 
95% C, 1.6584-12.8620; Table iii, part B). moreover, an indi-
vidual with CYP1A1 aG and CXCL12 GG genotypes exhibited 
a 8.29-fold higher risk of developing aLL compared with a 
subject that carried the aa genotype for both gene polymor-
phisms (OR, 11.3684; 95% Ci, 2.2156-58.3335). an individual 
with CYP1A1 aG and CXCL12 aG genotype demonstrated 
a 1.9-fold higher risk of developing aLL compared with a 
subject who was homozygous for the major allele G for both 
polymorphisms (OR, 5.4000; 95% Ci, 1.6899-17.2557).

Combination of all three gene polymorphisms. an individual 
with CYP1A1 aG, CXCL12 aG and TP53 pro/pro genotypes 
exhibited 11.2-fold higher risk of developing aLL compared 

with that of a subject with an aa genotype for CYP1A1 and 
CXCL12 and an arg/arg genotype for TP53 (Table iii, part C; 
OR, 11.2000; 95% Ci, 1.0421-120.3681). These comparisons 
were significantly different.

Discussion

in the present study, the data indicated that the CYP1A1*2C 
aG genotype was associated with an increased susceptibility 
of developing aLL compared with the aa genotype. To the 
best of our knowledge, this is the first report that demonstrated 
an association of CYP1A1*2C heterozygotes with an increased 
risk of developing aLL in Caucasian children. although, the 
association between CYP1A1 polymorphisms and leukemia 
has been studied extensively, the results are contradictory. The 
fact that CYP1A1*2C increases the risk for developing leukemia 
was revealed by a meta-analysis conducted by Han et al (17). 
This analysis indicated that the risk for leukemia was increased 
in adults (moderate cumulative evidence) but not in children 
(weak cumulative evidence). The meta-analysis conducted by 
Lu et al (18) confirmed that the CYP1A1 a2455G polymor-
phism increased the risk of developing aLL in Caucasians. 
Furthermore, a study conducted by Joseph et al (23) further 
indicated that CYP1A1*2C was associated with an increased 
risk of developing childhood aLL in indian patients. However, 
the present study demonstrated that the homozygous variant 
was associated with an increased risk of developing aLL (23).

The results of the present study are also in accordance with 
the findings reported by Swinney et al (24), who conducted a 
study including Caucasian, Hispanic and african-american 
children. The authors revealed that CYP1A1*2C was associ-
ated with an increased risk of developing aLL, whereas 
following stratification, the risk was statistically significant 
only in children with Hispanic ancestry (24). in contrast to 

Table ii. Rates of controls and patients with aLL not carrying the polymorphism (wild-type, aa or arg/arg) and rates of those 
carrying the polymorphism (non-aa or nonarg/arg).

 participants
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
Gene 0 1 Total Statistical analysis

CYP1A1    χ2=14.392; df=1; p<0.001a

  aa 105 51 156
  Non-aa   20 33   53
  Total 125 84 209
CXCL12    χ2=0.282; df=1; p=0.596
  aa   16   9   25
  Non-aa 104 74 178
  Total 120 83 203
TP53    χ2=2.996; df=1; p=0.083
  arg/arg   64 35   99
  Non-arg/arg   57 51 108
  Total 121 86 207

χ2 was performed for the analysis of the CYP1A1, CXCL12 and TP53 groups. ap<0.05. 0, control participants; 1, patients with aLL; aLL, acute 
lymphoblastic leukemia; CXCL12, C-X-C motif chemokine ligand 12; CYP1A1, CYp1 subfamily a member 1; arg, arginine; aa, wild-type 
genotype; df, degrees of freedom; Non-, presence of a minor allele at least in the heterozygous state.
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Table iii. RR and OR analyses for CYP1A1, CXCL12 and TP53 alone, in pairs and in a set of all three.

a, CYP1A1, CXCL12 and TP53

 RR OR
 ------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------
Genes RR value 95% Ci Z value p-value OR value 95% Ci Z value p-value

CYP1A1 non-aa to aa  2.4554 1.5168-3.9748 3.655 0.0003a 3.3971 1.7763-6.4967 3.697 0.0002a

CYP1A1 aG to aa 
 2.5639 1.5679-4.1927 3.752 0.0002a 3.5759 1.8553-6.8918 3.806 0.0001a

CYP1A1 GG to aa 
 0.6859 0.0284-16.5510 0.232 0.8164 0.6828 0.0273-17.0556 0.232 0.8163
CXCL12 non-aa to aa 
 1.0287 0.9283-1.1400 0.540 0.5889 1.2650 0.5303-3.0174 0.530 0.5962
CXCL12 aG to aa  1.0940 0.9269-1.2912 1.063 0.2880 1.6162 0.6558-3.9831 1.043 0.2969
CXCL12 GG to aa 
 0.9647 0.7507-1.2399 0.280 0.7792 0.8707 0.3362-2.2550 0.285 0.7756
TP53 non-argarg to argarg 1.2589 0.9731-1.6286 1.752 0.0797 1.6361 0.9355-2.8615 1.726 0.0843
TP53 argpro to argarg 1.2137 0.8880-1.6587 1.215 0.2244 1.4395 0.7931-2.6128 1.198 0.2310
TP53 propro to argarg  2.1143 1.0222-4.3733 2.019 0.0435a 2.5600 1.0303-6.3607 2.024 0.0429a

B, CYP1A1, CXCL12 and TP53 combinations in pairs

 RR OR
 ------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------
Genes RR value 95% Ci Z value p-value OR value 95% Ci Z value p-value

CYP1A1CXCL12 1.0378 0.9460-1.1384 0.785 0.4326 1.4476 0.5576-3.7586 0.760 0.4473
non-aaaa to aaaa
CYP1A1CXCL12 aaaG to aaaa 1.0106 0.7910-1.2912 0.084 0.9327 1.0455 0.3702-2.9520 0.084 0.9331
CYP1A1CXCL12 aaGG to aaaa 0.9937 0.7575-1.3035 0.046 0.9635 0.9756 0.3404-2.7966 0.046 0.9633
CYP1A1CXCL12 aGaa to aaaa 1.7778 0.2993-10.5605 0.633 0.5268 2.0000 0.2307-17.3391 0.629 0.5293
CYP1A1CXCL12 aGaG to aaaa 1.9059 1.1521-3.1529 2.511 0.0120a 5.4000 1.6899-17.2557 2.845 0.0044a

CYP1A1CXCL12 aGGG to aaaa 1.0909 0.4060-2.9313 0.173 0.8630 1.1429 0.2482-5.2633 0.171 0.8639
CYP1A1CXCL12 GGGG to aaaa 0.6667 0.0305-14.5942 0.258 0.7968 0.6444 0.0233-17.8229 0.259 0.7953
CYP1A1TP53 non-aaargarg  1.3828 1.1203-1.7068 3.018 0.0025a 2.5313 1.3440-4.7672 2.875 0.0040a

CYP1A1TP53 aaargpro  1.3258 0.9183-1.9142 1.505 0.1323 1.7202 0.8242-3.5905 1.445 0.1485
to aaargarg
CYP1A1TP53 aapropro  1.8155 0.6379-5.1672 1.117 0.2638 2.0301 0.5752-7.1650 1.100 0.2711
to aaargarg
CYP1A1TP53 aGargarg  2.2963 0.9624-5.4787 1.874 0.0610 2.8421 0.9360-8.6303 1.843 0.0653
to aaargarg
CYP1A1TP53 aGargpro  3.1484 1.4570-6.8034 2.917 0.0035a 4.6184 1.6584-12.8620 2.928 0.0034a

to aaargarg
CYP1A1CXCL12 aGGG to aaaa  8.2963 1.8887-36.4417 2.802 0.0051a 11.3684 2.2156-58.3335 2.913 0.0036a

CYP1A1TP53 GGargarg 0.9333 0.0396-21.9922 0.043 0.9659 0.9316 0.0364-23.8398 0.043 0.9658
to aaargarg
CXCL12TP53 non-aaargarg  0.9989 0.9168-1.0882 0.026 0.9791 0.9857 0.3358-2.8932 0.026 0.9791
to aaargarg
CXCL12TP53 aaargpro 0.4000 0.0571-2.8001 0.923 0.3561 0.3000 0.0277-3.2501 0.990 0.3220
to aaargarg
CXCL12TP53 aapropro 0.7857 0.0866-7.1304 0.214 0.8303 0.7500 0.0550-10.2333 0.216 0.8292
to aaargarg
CXCL12TP53 aGargarg  0.9123 0.6371-1.3063 0.501 0.6162 0.7222 0.2118-2.4629 0.520 0.6031
to aaargarg
CXCL12TP53 aGargpro  1.1897 0.8595-1.6467 1.047 0.2951 1.9167 0.5755-6.3836 1.060 0.2892
to aaargarg
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these observations, a study performed in an iranian popula-
tion indicated no association between CYP1A1*2C and the risk 
of developing pediatric aLL (22). The aforementioned data 
suggest the existence of genetic differences between various 
ethnic and/or racial populations and therefore the study of each 
polymorphism in different populations may be meaningful.

in addition, individuals with the CYP1A1 GG genotype 
did not appear to have a higher risk for developing aLL in 
comparison with the controls. a possible explanation could be 
attributed to the extremely low frequency of GG genotypes in 

both cases with aLL and controls in the Cretan population. 
This observation is consistent with previous findings (22).

The association of the rs1801157 (CXCL12) and rs1042522 
(TP53) SNps has been previously examined in a study that 
enrolled 54 children with aLL and 58 controls of Caucasian 
individuals living in Brazil. The authors of that study demon-
strated a positive association between these polymorphisms 
and the risk of developing aLL. moreover, when both risk 
genotypes were analyzed in combination, a 5-fold increased 
risk of developing aLL was observed (12). in the present study, 

Table iii. Continued.

B, CYP1A1, CXCL12 and TP53 combinations in pairs

 RR OR
 ------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------
Genes RR value 95% Ci Z value p-value OR value 95% Ci Z value p-value

CXCL12TP53 aGpropro 1.5000 0.7122-3.1594 1.067 0.2860 2.2500 0.5221-9.6971 1.088 0.2766
to aaargarg
CXCL12TP53 GGargarg  0.7771 0.4730-1.2768 0.995 0.3195 0.4800 0.1303-1.7687 1.103 0.2700
to aaargarg
CXCL12TP53 GGargpro 0.9382 0.6118-1.4389 0.292 0.7701 0.8250 0.2321-2.9325 0.297 0.7662
to aaargarg
CXCL12TP53 GGpropro  1.8333 0.3863-8.7012 0.763 0.4455 2.2500 0.2850-17.7601 0.769 0.4417
to aaargarg

C, CYP1A1, CXCL12 and TP53 in a set of all three

 RR OR
 ------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------
Genes RR value 95% Ci Z value p-value OR value 95% Ci Z value p-value

Non-aaaaargarg to 0.9950 0.9214-1.0744 0.129 0.8976 0.9245 0.2822-3.0290 0.130 0.8969
aaaaargarg
aaaaargpro to aaaaargarg 0.1970 0.0129-3.0162 1.167 0.2432 0.1240 0.0056-2.7440 1.321 0.1864
aaaapropro to aaaaargarg 0.7500 0.0859-6.5481 0.260 0.7947 0.7000 0.0489-10.0148 0.263 0.7928
aaaGargarg to aaaaargarg 0.7609 0.4536-1.2764 1.035 0.3005 0.4261 0.1024-1.7731 1.173 0.2409
aaaGargpro to aaaaargarg  1.1053 0.7375-1.6564 0.485 0.6278 1.4000 0.3572-5.4874 0.483 0.6292
aaaGpropro to aaaaargarg 0.4583 0.0650-3.2297 0.783 0.4336 0.3500 0.0295-4.1531 0.832 0.4055
aaGGargarg to aaaaargarg 0.7689 0.4570-1.2939 0.990 0.3224 0.4455 0.1068-1.8586 1.110 0.2672
aaGGargpro to aaaaargarg  0.8846 0.5324-1.4698 0.473 0.6360 0.7000 0.1680-2.9174 0.490 0.6243
aaGGpropro to aaaaargarg  3.0000 0.3901-23.0726 1.056 0.2912 4.2000 0.3320-53.1253 1.108 0.2677
aGaaargarg to aaaaargarg 0.7500 0.0859-6.5481 0.260 0.7947 0.7000 0.0489-10.0148 0.263 0.7928
aGaaargpro to aaaaargarg  3.4286 0.1647-71.3651 0.796 0.4263 4.0909 0.1387-120.6971 0.816 0.4146
aGaGargarg to aaaaargarg  1.5000 0.5802-3.8779 0.837 0.4028 2.1000 0.3805-11.5894 0.851 0.3946
aGaGargpro to aaaaargarg  1.7679 0.7378-4.2360 1.278 0.2013 3.1500 0.6083-16.3119 1.368 0.1715
aGaGpropro to aaaaargarg  4.9231 0.7489-32.3638 1.659 0.0971 11.2000 1.0421-120.3681 1.994 0.0461a

aGGGargarg to aaaaargarg  0.7500 0.0859-6.5481 0.260 0.7947 0.7000 0.0489-10.0148 0.263 0.7928
aGGGargpro to aaaaargarg  1.0313 0.3143-3.3832 0.051 0.9595 1.0500 0.1592-6.9245 0.051 0.9596
aGGGpropro to aaaaargarg  0.5000 0.0242-10.3422 0.448 0.6538 0.4545 0.0154-13.4108 0.457 0.6480
GGGGargarg to aaaaargarg  0.5000 0.0242-10.3422 0.448 0.6538 0.4545 0.0154-13.4108 0.457 0.6480

aa, aaaa and aaaaargarg were used as reference groups. ap<0.05. RR, relative risk; OR, odds ratio; CXCL12, C-X-C motif chemokine 
ligand 12; CYP1A1, CYp1 subfamily a member 1; arg, arginine; pro, proline; aa, wild-type genotype; aG, heterozygous for the major 
allele; GG, homozygous for the minor allele; Non-, presence of a minor allele at least in the heterozygous state; df, degree of freedom.
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the data indicated that the TP53 pro/pro genotype was asso-
ciated with an increased risk of developing aLL compared 
with that noted in the TP53 arg/arg genotype. However, no 
association was observed between the CXCL12 polymorphism 
and the incidence of pediatric aLL. in addition, a combination 
of TP53 and CXCL12 polymorphisms did not increase the risk 
of aLL in the population examined.

To the best of our knowledge, the present study is the 
first that investigated in detail the association of developing 
aLL with the presence of various combinations of the 
CYP1A1*2C (rs1048943), CXCL12 (rs1801157) and TP53 
(rs1042522) polymorphisms. The risk of developing pediatric 
ALL is significantly increased when an individual exhibits 
the following combinations of genotypes: i) CYP1A1 aG and 
TP53 arg/pro; ii) CYP1A1 aG and CXCL12 GG; iii) CYP1A1 
aG and CXCL12 aG; and iv) CYP1A1 aG, CXCL12 aG and 
TP53 pro/pro.

The main limitation of the present study was the small 
sample size of the study population, which did not allow the 
generalization of the interpretation of the results. additional 
subjects were not used that were available from other local 
populations of Greece in order to avoid any disturbance in 
the genetic homogeneity of the Cretan population. The small 
population size is a common limitation noted in similar studies. 
Sweet-Cordero and Biegel (7) reported that the majority of 
the pediatric genomic studies had enrolled a relatively small 
number of patients, making it necessary to pool data to increase 
analytical power. an additional limitation was that the study 
and the control groups were not sex- and age-matched. it is not 
certain whether a matched control (child) will develop aLL 
later in their life. By contrast, it is considered that blood donors 
are an appropriate population for the control group in order 
to assess the effects of the SNps under investigation, since 
they are healthy, not hospitalized and free of any neoplasia 
or disease. The decision for the selection of the control popu-
lation is consistent with other genetic studies that did not 
enroll age- and sex-matched controls. For example, a study 
that investigated the association of genetic polymorphisms of 
folate‑specific genes and the risk of developing pediatric ALL 
included 500 blood bank donors as a control group (25). a 
definite advantage of the present study was the selection of 
a genetically and ethnically homogeneous patient cohort and 
its corresponding control group. moreover, the low rate of 
migration, the availability of optimal genealogical and clinical 
records and the uniform environment contributed to reduced 
heterogeneity of the population used. Crete (situated at 25˚E 
and 35˚N) is the largest island in Greece, with ~0.65 million 
inhabitants who share the same genetic and cultural back-
ground and a common environment.

Significant heterogeneity has been reported in the types 
of genetic alterations that may drive leukemogenesis, such 
as copy number alterations, structural alterations (chromo-
plexy, chromothripsis), gene fusion events and rare germline 
mutations, such as ETS translocation variant 6 and paired 
Box 5 (2,7). To the best of our knowledge, a possible associa-
tion between driver gene mutations and the combinations of 
the aforementioned SNps is yet to be reported. Notably, it has 
been shown that the presence of SNps in several biological 
targets, such as cytokines, drug-metabolizing enzymes and 
tumor suppressor proteins, can be independently involved 

in leukemogenesis by affecting proliferation, apoptosis and 
other associated processes (26). However, a complex interac-
tion of several factors, such as recurrent somatic, cytogenetic 
and molecular alterations, is considered to be associated with 
predisposing environmental factors (27).

Effective screening methods are required for early detec-
tion and prevention of aLL. accordingly, Wang et al (28) 
demonstrated that the combination of SNp array analysis with 
chromosome and fluorescence in situ hybridization (FiSH) 
assays in patients with ALL significantly increased the detec-
tion rate for clinically abnormal conditions. it is also deduced 
that SNp arrays may be an optimal approach to be used in 
the future as a complementary assay to the existing chromo-
some and FiSH assays. additional studies utilizing the SNp 
screening panel are required given that a large number of 
ALL‑associated SNPs remain unidentified (29). The detection 
of numerous leukemia-associated gene polymorphisms has 
also been explored by genome wide association studies (29).

The present study demonstrated a strong association 
between CYP1A1*2C heterozygotes, the TP53 pro/pro 
genotype and an increased susceptibility for pediatric aLL 
in Caucasians. additional studies with a larger number 
of patients and controls are required to support the data 
presented. moreover, the results provide a starting point for 
future research using larger samples for the investigation of 
the aforementioned genotype combinations that contribute to 
the increased risk of aLL in the population examined. This 
may be considered a promising screening tool to evaluate 
increased aLL risk in children.
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