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Preliminary genetic investigation of the
patient with atypical long (55 years)
malignant melanoma process
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Streszczenie
Wstęp: Czerniak złośliwy skóry ma przeważnie dramatyczny przebieg i rokowania zwykle nie są pomyślne.

Z tego powodu przypadek pacjenta z 55–letnim przeżyciem po stwierdzeniu wspomnianego
nowotworu jest stosunkowo niezwykłym wydarzeniem. Próbując wyjaśnić ten przypadek, za-
stosowaliśmy test kometowy na limfocytach obwodowych pacjenta w okresie między kole-
jnymi zabiegami chirurgicznymi, przy napromieniowaniu komórek promieniami γ dawką 2Gy,
w porównaniu do dwu innych pacjentów z czerniakiem i czterech osób zdrowych. U obu wspom-
nianych pacjentów porównawczych z czerniakiem stwierdziliśmy zwiększone względem osób
zdrowych wyjściowe uszkodzenia DNA połączone z obniżoną zdolnością naprawczą uszkodzeń.
Pacjent, opisywany w tej pracy, co prawda wykazywał większe niż kontrolni pacjenci oraz os-
oby zdrowe uszkodzeni popromienne materiału genetycznego, ale kinetyka naprawy pęknięć
DNA po 180 minutowej inkubacji była u niego wyraźnie wyższa. Zgodnie z hipotezą o związku
polimorfizmów genów cytochromu P–450, kodujących enzymy detoksykacyjne, z podatnością
na czerniaka, genotypowaliśmy CYP2D6 (*3,*4), CYP2C9 (*2, *3), CYP2C19 (*2) przy uży-
ciu techniki TaqMan, wykazując, że z wyjątkiem CYP2C9*2, wszystkie inne genotypowane loci
były heterozygotyczne.
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Abstract
Background: The skin melanoma is usually connected with rather poor outcome as well as poor overall

survival. For that reason the case of melanoma patient X with 55 years long oncological history is
unexpected medical phenomenon. In order to explain the basis of such long period of recurrence
of the disease with the good outcome in between of next surgeries we compared using comet
assay in peripheral blood lymphocytes irradiated in vitro with 2 Gy of–radiation the radiation
sensitivity and repair capacity of peripheral blood lymphocytes irradiated in vitro with 2 Gy of
γ–radiation, and obtained from patient X, with four healthy donors, and two other melanoma
patients. Within the cancer patients group we observed in lymphocytes the higher level of
basal damage and decreased DNA repair capacity, than those occurring in controls. Although
the initial DNA damage induced by radiation in cells from patient X was high, the kinetic of
strand breaks rejoining during the 180 min of incubation was faster than those present in other
studied melanoma patients. Following the hypothesis that polymorphism of some cytochrome
P–450 enzymes may possibly influence the susceptibility to malignant melanoma, we genotyped
polymorphisms of CYP2D6 (*3,*4), CYP2C9 (*2, *3), CYP2C19 (*2) by TaqMan technology
in DNA obtained from patient X. With the exception of CYP2C9*2, we determined all of the
genotypes as heterozygote.
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