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ABSTRACT 

Background: Folate metabolism plays an essential role in DNA synthesis, stability, repair 
and methylation. Polymorphisms in genes included in folate metabolism can affect folate 
metabolism and may lead to genome instability. These polymorphisms has been extensively 
studied in correlation with the risk for acute lymphoblastic leukemia (ALL) in children, the 
results are still controversial. 

Objectives: The aim of the study was to evaluate the association between polymorphisms in 
three genes included in folate metabolism – MTHFR (C677T and A1298C, TSER 2R/3R, 
SLC19A180 A>G  and the risk for ALL in children. 

Methods: Our study comprised of 65 children with ALL and a group of 43 healthy controls. 
Genotyping for MTHFR C677T, MTHFR A1298C, TSER 2R/3R, SLC19A180 A>G 
polymorphisms was performed using the PCR-based RFLPA. For the purposes of the statistic 
data analysis, software SPSS for windows 13,0 has been used.  

Results: The frequencies of MTHFR C677T, MTHFR A1298C polymorphisms showed no 
significant differences between patients and controls. The frequency of TSER 2R/3R was 
statistically significant less present in ALL patients (p=0,036, OR=0,306 with a 95% CI =0,10-
0,95) The SLC19A1 80 AG polymorphism (p =0,001, OR=4,667 with a 95% CI =1,77-12,33) 
and SLC19A1 80 GG polymorphism (p=0,012, OR=3,675 with a 95% CI =1,31-10,34) were 
statistically significant  more  frequent in patients with ALL than in control group. 

Conclusion: In our study patients with SLC19A1 80 AG and SLC19A1 80 GG polymorphisms 
were associated significantly with higher risk for ALL. The TSER 2R/3R polymorphism was 
associated with reduced ALL risk. MTHFR C677T and MTHFR A1298C polymorphisms lack 
an influence on leukemia risk in children. Polymorphisms in genes included in folate 
metabolism might play a role in leukemia susceptibility, but further studies with larger data 
should be done in the future. 

Key words: leukemia, folate metabolism, polymorphism 



ПОЛИМОРФИЗМИ НА ГЕНИТЕ ВКЛУЧЕНИ ВО ФОЛАТНИОТ 
МЕТАБОЛИЗАМ И РИЗИКОТ ЗА АКУТНА ЛИМФОБЛАСТНА 
ЛЕУКЕМИЈА ВО ДЕТСКАТА ВОЗРАСТ 

АВТОРИ: БИЛЈАНА ЧОНЕСКА ЈОВАНОВА 1, СОЊА ТОПУЗОВСКА3, КАТА 
МАРТИНОВА2, САШО ПАНОВ4 , ЗОРИЦА АНТЕВСКА ТРАЈКОВА2,  СВЕТЛАНА 
КОЧЕВА2, АЛЕКСАНДРА ЈОВАНОВСКА2 

1Клиничка Болница Аџибадем Систина, Оддел за педијатрија, Скопје, Македонија 

2ЈЗУ Универзитетска Клиника за детски болести, Оддел за хематологија и онкологија, 
Скопје, Македонија 

3 Институт за медицинска и експериментална биохемија, Медицински факултет, 
Скопје, Македонија 

4Институт за биологија, Природно-математички факултет, Скопје, Македонија 

 

АБСТРАКТ 

Вовед: Фолатниот метаболизам има есенцијална улога во синтезата, репарацијата, 
стабилноста и метилацијата на ДНК. Полиморфизмите на гените вклучени во 
фолатниот метаболизам може да влијаат на метаболизмот на фолатите и да доведат 
до геномска нестабилност. Голем број студии ја истражуваат поврзаноста на овие 
полиморфизми и ризикот за акутна лимфобластна леукемија(АЛЛ) во детската возраст, 
резултатите се сеуште контроверзни. 

Цели: Целта на студијата беше да се евалуира асоцијацијата меѓу полиморфизмите на 
три гени вклучени во фолатниот метаболизам - MTHFR (C677T и A1298C), TSER 2R/3R, 
SLC19A180 A>G  и ризикот за АЛЛ во детската возраст. 

Методи: Во студијата беа вклучени 65 деца со АЛЛ и контролна група од 43 здрави 
доброволци. Генотипизацијата за MTHFR C677T, MTHFR A1298C, TSER 2R/3R, 
SLC19A180 A>G полиморфизмите беше спроведена користејки PCR-RFLPA. За 
статистичка анализа на податоците беше користен SPSS софтвер за windows 13,0. 

Резултати: Немаше разлика во застапеноста на MTHFR C677T и A1298C 
полиморфизмите меѓу пациентите и контролната група. Застапеноста на TSER 2R/3R  
полиморфизмот беше статистички сигнификантно помала кај АЛЛ пациентите (p=0,036, 
OR=0,306 with a 95% CI =0,10-0,95). SLC19A1 80 AG (p =0,001, OR=4,667 with a 95% CI 
=1,77-12,33) и SLC19A1 80 GG (p=0,012, OR=3,675 with a 95% CI =1,31-10,34) 
полиморфизмите беа почесто застапени кај пациентите со АЛЛ со статистичка 
сигнификантност. 

Заклучок: Во студијата SLC19A1 80 AG and SLC19A1 80 GG полиморфизмите беа 
асоцирани со зголемен ризик за АЛЛ. TSER 2R/3R полиморфизмот беше поврзан со 
намален ризик за леукемија, додека MTHFR C677T and MTHFR A1298C 
полиморфизмите не покажаа поврзаност со ризикот за леукемија. Полиморфизмите на 
гените вклучени во фолатниот метаболизам може да имаат улога во етиологијата на 
АЛЛ, неопходно е спроведување на понатамошни студии со поголем број на пациенти. 
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