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Összefoglalás: Magyarországon a férfiak tüdőrák megbetegedési gyakorisága világviszonylatban a legmagasab-
bak között van, a nőknél is magas; e jelenség pontos okait még nem ismerjük. A tüdőrák kialakulásának elsődle-
ges kockázatnövelő tényezője a dohányzás. Magyarországon az átlagosan elszívott cigarettaszám magas, viszont 
ez az érték nem tér el jelentősen a környező volt szocialista országokban elszívott cigarettamennyiségtől. A jelen 
kutatás célja az volt, hogy jobban megismerjük a tüdőrák kialakulásának molekuláris hátterét, mégpedig a TP53 
tumorszupresszor gén mutációinak elemzésével hazai betegcsoportban. A vizsgálati anyagunk 104 tüdőrezekció-
ból származó primer laphámrák, illetve adenokarcinoma tumorszövet volt. A mutáció előszűrést denaturáló gra-
diens gélelektroforézis (DGGE) és automatizált egyszál konformáció polimorfizmus (CE-SSCP) módszerekkel 
végeztük, a mutáció azonosítás szekvenálással történt az 5, 6, 7, 8, 9 és 11-es exonokon. A minták 45%-a hordo-
zott TP53 génmutációt az 5, 6, 7, 8 és 9-es exonokon. A teljes mintahalmazban a legmagasabb mutáció gyakori-
ság az 5-ös exonon fordult elő (22%), a 11-es exonon nem volt mutáció. Szignifikánsan több mutáció fordult elő 
laphámrákban,  mint  adenokarcinomában  (P<0,001).  A leggyakoribb  mutáció  típusok  az  exonokon  a  G→A 
(19%), G→T (19%) és G→C (16%) báziscserék voltak. A vizsgálati eredmények összefüggést mutatnak a TP53 
mutáció spektrum és a dohányzási státus között. Szignifikánsan több mutáció fordult elő azoknál, akik legalább 
30 évig dohányoztak (P<0,001). Dohányzóknál nem mutatkozott szignifikáns összefüggés a naponta elszívott ci-
garetták száma és a mutáció gyakoriság között. Volt dohányzók esetében a mutációt hordozók arányát magasabb-
nak találtuk a naponta 15 szálnál többet dohányzóknál, mint az annál kevesebbet dohányzóknál. Hasonló volt a 
több mint egy éve nem dohányzók és a sohasem dohányzók mutációs mintázata, de ez lényegesen eltért a do-
hányzók mutációs mintázatától. Eredményeink rámutatnak a dohányzási paraméterek, a TP53 génmutáció gya-
koriság és a génmutáció mintázat szoros összefüggéseire. 
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1. Bevezetés

Nemzetközi viszonylatban a vezető daganatos halálozási okok között szerepel a tüdőrák (1). A 
magyar férfiak tüdőrákos megbetegedési gyakorisága a világon a legmagasabbak között van, 
és  európai  viszonylatban  a  magyar  nők  is  az  elsők  között  vannak  a  megbetegedések 
gyakoriságát tekintve (2, 3).

A tüdődaganat  kialakulásának  elsődleges  kockázatnövelő  tényezője  a  dohányzás  (4). 
Nemzetközi összehasonlítások szerint a magyarok a sokat dohányzó nemzetek közé tartoznak, 
de  a  dohányzási  szokásokat  illetően  nincs  jelentős  különbség  a  környező  volt  szocialista 
országokhoz képest  (5).  A dohányzáson kívül a  tüdőrák kockázati  tényezői az azbesztpor, 
főleg munkahelyi expozíció formájában, és a radon sugárzás. Ezek tekintetében sem sorolják 
Magyarországot a kiemelten nagy kockázatú országok közé (6).

A  TP53 gén a  humán kromoszóma 17-es  rövid karján található,  393 aminosavból  álló 
fehérjét  kódol.  A  fehérje  részt  vesz  a  sejtciklus  szabályozásban,  a  DNS  hibajavító 
folyamatokban és az apoptózisban. A TP53 minden szövetben kifejeződik alacsony szinten. A 
sejtet  érő  stressz,  például  onkogének  aktivációja,  sugárzás,  nem-genotoxikus  stressz  (hő, 
hipoxia) hatására a génexpresszió megnő, és poszt-transzlációs folyamatok során felgyülemlik 
(7).  Ismeretes,  hogy a  TP53 tumorszupresszor  génnek  gyakori  a  mutációja  rosszindulatú 
daganatokban.  A Nemzetközi  Rákkutató  Ügynökség adatbázisa  szerint  tüdőrák  esetében a 
tumorszövetek 38%-ában találtak mutációt (8).

Irodalmi  adatok  szerint  a  dohányzás  emelkedett  TP53 mutáció  gyakoriságot  okoz 
rosszindulatú daganatokban (9, 10) és jellegzetes mutációs spektrum kialakulásával jár (11). A 
TP53 génmutáció az áttétképződési hajlamot is befolyásolhatja (12, 13). Kutatások folynak a 
TP53 génmutációnak és  génexpressziónak a  daganatos  betegség  lefolyására  és  a  túlélésre 
gyakorolt hatását illetően (10, 14, 15, 16).

Többvégpontos molekuláris epidemiológiai kutatásunk (17, 18) keretében a magyarországi 
tüdőrákos  megbetegedések  molekuláris  hátterének  jobb  megismerése  volt  a  cél.  A már 
publikált vizsgálatainkban összefüggéseket kerestünk a dohányzási expozíció, a dohányfüst 
eredetű és a tüdőszövetekben keletkező nagy molekulájú aromás DNS adduktok mennyisége, 
a  TP53 génmutációk  és  a  leggyakoribb  tüdőrák  szövettani  típusok  között.  A  jelen 
vizsgálatunkban további szempontok szerint elemeztük a dohányzási paraméterek – többek 
között a dohányzott évek száma és a napi cigaretta szám – és a TP53 mutációk gyakorisága és 
típusa szerinti összefüggéseket, valamint a mutációk exonokon való eloszlását a szövettani 
típus szerint. 

2. Anyagok és módszerek

2.1. Vizsgálati populáció

A vizsgálati  anyag  104,  primér  tüdőrák  miatt  tüdőrezekált  betegtől  származó  tumor  és 
szövettani szempontból ép tüdőszövet archív DNS mintájából állt. A mintagyűjtés 2000 és 
2005 között történt. A vizsgálati populáció megegyezik a közelmúltban publikált munkánkban 
bemutatott  vizsgálati  populációval  (18),  mely 37  laphámrák  és  67  adenokarcinoma esetet 
tartalmaz. A vizsgálati populáció demográfiai leírása az I. táblázatban látható. A dohányzási 
státus  szerinti  besorolást  a  II.  táblázat  tartalmazza.  A  dohányzók  kategóriájába  azokat 
soroltuk, akik a műtétig dohányoztak, vagy a dohányzást a műtétet megelőző egy éven belül 
hagyták  abba.  A volt  dohányzók  közé  a  műtétet  megelőzően  több  mint  egy  éve  nem 
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dohányzott személyek tartoznak (18). 
I. TÁBLÁZAT: A vizsgálati populáció leírása

TABLE I.: Description of the study population

2.2. DNS kinyerés
A szövetmintákból  a  DNS izolálás  fenol-kloroform-izo-amilalkohol  extrakciós  módszerrel 
történt a korábban leírtak szerint (17, 19).

2.3. TP53 mutáció előszűrés denaturáló gradiens gélelektroforézis (DDGE) és 
automatizált - egyszál konformáció polimorfizmus esszé (CE-SSCP) módszerrel

A mutáció  elemzést  az  5-9  exonokon  és  a  11-es  exonon  végeztük.  A  TP53  génszakasz 
felsokszorozása  polimeráz  láncreakció  (PCR)  technikával  történt,  a  TP53 mutációk 
előszűrését DGGE és CE-SSCP módszerrel végeztük (20).

2.3.1. DGGE
A mintákat  növekvő  sűrűségű  poliakrilamid  gélen  futtattuk,  1×TAE  pufferben  60˚C-on 
(DCode Universal  Mutation Detection System apparatus,  Bio-Rad,  Hercules,  CA) (20).  A 
génterméket etidium-bromiddal jelöltük és UV fényben detektáltuk.
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2.3.2. CE-SSCP 
A higított PCR terméket magas hőmérsékleten denaturáltuk, majd a denaturált DNS szálakat 
azonnali hűtéssel stabilizáltuk. A CE-SSCP elemzést ABI PRISM 310 kapilláris szekvenálón 
(Applied Biosystems, Foster City, CA), illetve ABI PRISM 3100 Avant kapilláris szekvenálón 
végeztük (Applied Biosystems, Foster City, CA), a hivatkozásban részletezett módon (18, 20).

2.4. Közvetlen szekvenálás

A DGGE és/vagy CE-SSCP módszerrel kimutatott mutációk génen belüli elhelyezkedését és 
típusát direkt szekvenálással határoztuk meg (ABI PRISM 310 kapilláris szekvenáló, Applied 
Biosystems).  A  TP53  génszakaszt  PCR  technikával  (20)  felsokszoroztuk,  majd  a  PCR 
terméket  QIAquick PCR purification Kit-tel  (Qiagen,  Hilden,  Németország)  tisztítottuk.  A 
szekvenáláshoz  szükséges  reakcióelegy a  BigDye  Terminator  v3.0  Cycle  Sequencing  Kit 
(Applied  Biosystems)  leírás  alapján  készült.  A TP53 polimorfizmusok  mutációktól  való 
megkülönböztetése  a  tumor  és  a  normál  szövetminták  TP53 szekvenciájának 
összehasonlításával történt.

2.5. Statisztikai elemzések

A statisztikai elemzéseket a GraphPad Prism 4.0 programmal, Fisher egzakt teszttel végeztük. 
Kétoldali P értékeket közlünk.

3. Eredmények

3.1.  TP53 génmutációt  hordozók  gyakorisága a  teljes  vizsgálati  populációban:  nemek,  
szövettani típusok, dohányzási szokások szerinti bontásban

Az 1. ábra a mutációt hordozók előfordulási gyakoriságát mutatja a nemek és a szövettani 
típusok szerint, valaha dohányzók és sohasem dohányzók közötti összehasonlításban.

1. ábra: TP53 mutációt hordozók előfordulása a vizsgálati populációban nem, szövettani típus és do-
hányzási kategória szerint

m = mutációt hordozók; a esetszám; b mutációt hordozók gyakorisága az alcsoportokban
Mutációt hordozók gyakorisága, laphámrák > Mutációt hordozók gyakorisága, adenokarcinóma , P<0,001
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Fig. 1. : Distribution of TP53 mutation carriers in the study population by sex, histology, and 
smoking status

m = mutation; a number of cases; b mutation frequency in sub-categories
Mutation frequency, squamous cell carcinoma > Mutation frequency, adenocarcinoma , P<0.001

Az  összes  tumor  minta  45%-a  hordozott  TP53 mutációt.  A férfiaknál  magasabb  volt  a 
mutációs ráta, mint a nőknél (P=0,03). Amennyiben tovább bontjuk a vizsgált betegpopulációt 
daganattípus szerint, a laphámrákban kb. 70%-os gyakorisággal fordult elő mutáció a nőknél 
és a férfiaknál egyaránt.  A laphámrákban szignifikánsan nagyobb volt  a mutációt hordozó 
minták  előfordulási  gyakorisága,  mint  az  adenokarcinomában,  összességében  és  nemek 
szerinti  bontásban is  (P<0,05).  Az  adenokarcinoma csoportban  a  mutációk  gyakorisága  a 
sohasem dohányzóknál magasabb volt, mint a valaha dohányzóknál, bár a különbség nem volt 
statisztikailag szignifikáns.

3.2.  Összefüggés  a  mutáció  előfordulás  és  a  dohányzási  paraméterek  között  valaha 
dohányzóknál 

Két  szempont  szerint  vizsgáltuk  a  mutáció  kialakulás  gyakoriságát  a  dohányzás 
függvényében, egyrészt a dohányzott évek, másrészt a napi cigarettaszám szerint.

II. TÁBLÁZAT: Összefüggés a dohányzás mértéke és a mutáció előfordulása között valaha do-
hányzóknál
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m = mutációt hordozó személyek száma; n = vizsgált személyek száma

TABLE: II.: Association between smoking dose and presence of mutation in ever smokers

m = number  of cases with mutations; n = number of cases

A II.  táblázat  a  mutációk  gyakoriságát  mutatja  a  valaha  dohányzók  között  a  dohányzás 
mértéke és a dohányzott évek függvényében. A dohányzott évek szempontjából két csoportot 
alakítottunk ki:  a 30 évnél  rövidebb ideig dohányzók csoportját,  és  a 30 évig vagy annál 
hosszabb ideig dohányzók csoportját. A napi dohányzás mértéke szerint kialakított két csoport 
a legfeljebb napi 15 szál cigarettát szívók csoportja és a napi 15 szál cigarettánál többet szívók 
csoportja. 

A mutáció gyakoriság több mint kétszeres a legalább 30 évig dohányzóknál a 30 évnél 
rövidebb ideig dohányzókhoz képest, a különbség statisztikailag szignifikáns (P<0,05). Volt 
dohányzók esetében a mutációt hordozók arányát magasabbnak találtuk a naponta 15 szálnál 
többet  dohányzóknál,  mint  az  annál  kevesebbet  dohányzóknál.  Dohányzóknál  a  napi 
cigarettaszám nem befolyásolta szignifikánsan a mutáció gyakoriságot.

3.3. A TP53 génmutáció gyakoriság a vizsgált exonokon
Tüdőrák esetében az 5, 6, 7, 8, 9 és 11 exonok érintettek a  TP53 génmutációs esemény 
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szempontjából. Ereményeinket a III. táblázatban mutatjuk be. 
III. TÁBLÁZAT: TP53 génmutáció gyakoriság a vizsgált exonokon (%) a teljes vizsgálati po-

pulációban, illetve külön laphámrákban és adenokarcinómában

n=vizsgált személyek száma
2 személy 2 mutációval (egyik személynél: 6-os, 7-es; másik személynél: 5-ös, 8-as exonokon) , 

1 személy 3 mutációval (ebből kettő az 5-ös, egy a 8-as exonon)

TABLE: III.: TP53 gene mutation frequency in the analysed exons (%) in the whole study 
population, and separately in squamous cell carcinoma and adenocarcinoma

n = number of observed patients
Two patients with double mutations (one subject had mutations on exon 6 and exon 7, the other on exon 5 and 

exon 8), One patients with 3 mutations (two mutations on exon 5 and one mutation on exon 8)

A teljes  mintahalmazban  a  legmagasabb  mutációs  arány  az  5-ös  exonon  fordult  elő  (51 
mutációból 24), a 11-es exonon nem volt mutáció. Két mintában mutattunk ki két mutációt (az 
egyik  személynél  a  6-os  és  7-es,  a  másik  személynél  az  5-ös  és  8-as  exonokon).  Egy 
személynél fordult elő egyszerre három mutáció (ebből kettő az 5-ös, egy a 8-as exonon). 
Laphámráknál a mutációk 86%-át az 5-ös és 8-as exonokon találtuk, míg adenokarcinoma 
esetén a mutációk a gén hosszában egyenletesebben oszlottak meg.

3.4. Mutáció eloszlás a génen
A teljes vizsgálati anyagot tekintve széles mutációs spektrumot találtunk 9 féle mutációval. 

A leggyakoribb mutációk a G→A (19% exonon, plusz 1 intron mutáció), G→T (19%), G→C 
(16%) báziscserék voltak. A 136-, 146-, 157-, 179-, 248-, 266-os kodonokon két mutáció, a 
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175-ös kodonon három mutáció fordult elő a teljes mintahalmaz eredményeit összesítve.
3.5. Összefüggések a mutációs mintázat és a dohányzási kategóriák között
A 2. ábra a mutációs mintázatot mutatja be a három dohányzási kategóriában.

2. ábra: Összefüggések a dohányzási kategória és a mutációs mintázat között
Frames. = frameshift

Fig. 2. : Association between mutation spectra and smoking history
Frames. = frameshift

Hasonlóságot  észleltünk  a  sohasem  dohányzók  és  a  több  mint  egy  éve  nem  dohányzók 
mutációs mintázata között. Ettől lényegesen eltért a dohányzók mutációs mintázata. A G→T 
transzverzió  csak  dohányzóknál  fordult  elő,  továbbá ez  a  csoport  többféle  mutáció  típust 
hordozott, mint a több mint egy éve nem dohányzók és a sohasem dohányzók. G→A tranzíció 
nagyobb gyakorisággal keletkezett a több mint egy éve nem dohányzóknál (10 mutációból 5) 
és a sohasem dohányzóknál (7 mutációból 2),  mint a dohányzóknál (34 mutációból 2).  A 
C→G transzverzió gyakoriságát vizsgálva sorrendben a következő enyhén növekvő trend volt 
megfigyelhető:  dohányzók,  több  mint  egy  éve  nem  dohányzók  és  sohasem  dohányzók 
(6%<10%<14%). A C→T tranzíciók esetében közel hasonló mutáció gyakorisági sorrend volt 
megfigyelhető  az  itt  felsorolt  dohányzási  csoportokban  a  következő  eloszlással 
3%<10%<14%. A trendek a kis mintaszám mellett nem voltak statisztikailag szignifikánsnak.

Megbeszélés 



EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIV. ÉVFOLYAM, 2010. 4. SZÁM

A magyar  férfiak  tüdőrákos  megbetegedési  gyakorisága  a  legmagasabbak  között  van  a 
világon, és európai viszonylatban a magyar nők az elsők között vannak a megbetegedések 
számát  tekintve.  A jelen kutatás során 104 primér  laphámrákos és adenokarcinomás hazai 
tüdőrákos beteg tumor mintáiban vizsgáltuk a TP53 génmutációi eloszlását az 5, 6, 7, 8, 9 és 
11-es exonokon. Eredményeink szerint a teljes mintahalmaz 45%-a hordozott mutációt. Ez a 
mutáció gyakoriság magasabb számos kaukázusi (21, 22, 23, 24, 25), dél-amerikai (23) és 
ázsiai  (26)  tüdőrákos  populációban  kimutatott  mutáció  gyakorisághoz  képest,  és  saját 
anyagunkban kimutatott  gyakoriságokhoz képest magasabb értékekről alig számolnak be a 
szakirodalomban (27). 

Mutáció  nagyobb  arányban  fordult  elő  a  laphámrákban,  mint  az  adenokarcinomában 
(P<0,05),  ami  összhangban  van  más  tanulmányok  eredményeivel  (21,  24,  28,  29).  A 
laphámrákos betegek mind valaha dohányzók voltak. 

Eredményeink szerint laphámráknál a mutációk 86%-át az 5-ös és 8-as exonokon találtuk, 
míg az adenokarcinoma esetén a mutációk a gén teljes hosszában viszonylag egyenletesen 
oszlottak  meg.  A 136-,  146-,  157-,  179-,  248-,  266-os  kodonokon két  mutáció,  a  175-ös 
kodonon három mutáció fordult  elő a teljes mintahalmaz eredményeit  összesítve.  Irodalmi 
adatok szerint a 175-ös és 248-as kodon mutációt a leggyakrabban szenvedő kodonok közé 
tartozik. Laphámráknál több mutációs forró régióról számolnak be, különös tekintettel a 267-
es kodonra (21). Az adenokarcinomán detektált mutációk általában a 7-es exonon fordulnak 
elő (21, 29).

G→T transzverziót kizárólag dohányzóknál mutattunk ki. Ezt a mutációt a cigarettafüstben 
lévő benz[a]pirén okozta expozíció tipikus következményének tartják (30). A G→A mutációk 
nagyobb mértékben fordultak elő sohasem dohányzóknál és a dohányzást több mint egy éve 
abbahagyóknál, ami összhangban van azokkal a tanulmányokkal, amelyek a G→A mutáció 
típust a sohasem dohányzóknál észlelték (23, 31). 

A  G→A,  G→C,  C→G,  C→T  báziscserék,  a  deleció  és  az  inzerció  előfordulási 
gyakorisága  hasonlóan  alakult  nőknél  és  férfiaknál.  Egy közelmúltban  készült  tanulmány 
hasonló  TP53 mutáció  típusokról  és  gyakoriságról  számol  be  nők  és  férfiak  esetében.  A 
tüdőrák nemek szerinti  kockázatát  elemző különböző vizsgálatok  a  nők és  férfiak  azonos 
mértékű,  vagy  a  nők  magasabb  relatív  kockázatáról  számolnak  be  (32,  33).  A  mi 
eredményeink szerint a férfiaknál magasabb volt a mutációs ráta, a különbség statisztikailag 
szignifikáns volt (P=0,03), viszont a férfiak többet is dohányoztak. 
A  dohányzási  paraméterek  és  a  mutáció  gyakoriság  közötti  összefüggésekről  született 
eredményeink  összhangban  vannak  azokkal  az  összesítő  epidemiológiai  felmérésekkel, 
amelyek a dohányzási szokások és a tüdőrákos megbetegedések esélye közötti kapcsolatot 
elemzik. Saját eredményünk szerint a legalább 30 évig tartó dohányzás több mutációt okozott 
a 30 évnél rövidebb ideig tartott dohányzáshoz képest  (P<0,001). A Nemzetközi Rákkutató 
Ügynökség  (IARC)  felmérése  szerint  a  tüdőrák  kockázatát  befolyásoló  legjelentősebb 
dohányzási paraméter rendszeresen dohányzóknál a dohányzás időtartama (33). Vizsgálatunk 
szerint azoknál, akik már leszoktak a dohányzásról, a korábban elszívott napi 15 szál cigaretta 
mutatkozott  választóvonalnak  a  mutáció  gyakoriság  szempontjából.  Az  IARC 
összefoglalójában  közöltek  szerint,  a  tüdőrákos  megbetegedés  kockázata  a  rendszeres 
dohányzás éveinek növekvő száma mellett, a naponta elszívott cigaretták számával emelkedik 
(33).  Vizsgálatunkban  azt  találtuk,  hogy  a  dohányzás  tartós  elhagyása  kedvezően  hat  a 
mutáció  gyakoriság  csökkenésére,  különösen  azoknál  az  egykori  dohányzóknál,  akik 
korábban legfeljebb napi 15 szál cigarettát szívtak. Nemzetközi monográfia csökkent tüdőrák 
kockázatról  számol  be  már  1-4  év  közötti  dohányzásmentességtől.  A kockázat  mértéke  a 
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dohányzásmentes évek számával tovább csökken (33).
Összességében  megállapíthatjuk,  hogy  a  vizsgált  magyar  tüdőrákos  betegpopulációban 

magasabb  mutáció  gyakoriság  és  többféle  mutáció  típus  volt  az  IARC  összesített  TP53 
mutáció  adatbázisának  R13  verziójával  összevetve  (8).  Vizsgálatunk  fő  újdonsága,  hogy 
hasonlóságot mutattunk ki a sohasem dohányzók és a több mint  egy éve nem dohányzók 
mutációs mintázata között. Más összetételű, de egymáshoz hasonló volt az aktív dohányzók 
és a kevesebb mint egy éve nem dohányzók mutációs mintázata. A dohányzott évek száma és 
a napi cigarettaszám számottevően befolyásolta a mutáció gyakoriságot. További széleskörű 
vizsgálatokra van szükség a kiugróan magas hazai tüdőrák megbetegedési gyakoriság okainak 
felderítésére. 

A kézirat  anyagának  részeredményeit  már  bemutattuk  a  Magyar  Higiénikus  Társaság 
korábbi  éves  konferenciáin,  valamint  az  előző  években  rendezett  Fiatal  Higiénikusok 
Fórumán  poszter  és  előadás  formájában.  A  konferenciákon  bemutatott  eredményeket  a 
konferencia bíráló bizottsága több alkalommal díjazta.
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Rövidítések:
PCR: polimeráz láncreakció 
DGGE: denaturáló gradiens gélelektroforézis 
CE-SSCP: automatizált egyszál konformáció polimorfizmus esszé 
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PAH: policikusos aromás szénhidrogének
EDTA: etiléndiamintetraecetsav
TAE: Tris-Acetát-EDTA
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TP53 tumour  suppressor  gene  mutation  analyses  in  a  Hungarian  lung 
cancer study population

Abstract: Lung cancer rate in Hungary is one of the highest in the world among men and also very high among 
women. The major causal factor of lung cancer is smoking. Cigarette consumption in Hungary is high, however 
it does not differ significantly from the amounts in other Central and Eastern European countries. The aim of this 
study was to investigate molecular mechanisms of smoking-related carcinogenesis in lung by analysing TP53 tu-
mour suppressor gene mutations in a Hungarian lung cancer study population. The sample set comprised 104 tis-
sue samples from lung resection due to primary squamous cell carcinoma and adenocarcinoma, respectively. Pre-
screening of the mutations was carried out by denaturant gradient gel electrophoresis and/or automated capillary 
electrophoresis single strand conformation polymorphism methods on exons 5, 6, 7, 8, 9 and 11. Forty-five % of 
the samples carried mutations on exons 5, 6, 7, 8, and 9. The highest mutation frequency was found on exon 5 
(22%), and there was no mutation on exon 11. Significantly more mutations were found in squamous cell car-
cinoma than in adenocarcinoma (P<0.001). The most typical mutation types were G→A (19%), G→T (19%), 
and G→C (16%) base exchanges. There was a close relationship between TP53 mutation spectrum and smoking 
status. Significantly more mutations occurred among ever-smokers who smoked at least for 30 years (P<0.001) 
as compared to those who had shorter smoking history. In smokers we did not find an association between daily 
smoking dose and mutation frequency. In former smokers the mutation frequency tended to be higher among 
heavy smokers who smoked more than 15 cigarettes per day than among light smokers (≤15 cigarettes per day). 
Mutation spectrum in never-smokers and in former smokers who gave up smoking more than a year before sur-
gery were similar to each other, however, different from the  mutation pattern of the smokers. In conclusion, 
close associations have been found between  TP53 tumour suppressor gene mutations and histological type of 
lung cancer, and major parameters of smoking status. 
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