
 I./1. fejezet: Jelátviteli utak szerepe a daganatok
kialakulásában – A daganatkeletkezés molekuláris
háttere
Kopper László

A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a daganatok kialakulásában szerepet
játszó jelátviteli utak és génhibák jelentőségét.
A fejezet teljesítését követően képes lesz a hallgató arra, hogy megértse a
molekuláris patológiai kutatások eredményeit, a jelátviteli utak szerepét.

Bevezetés
A daganatokat génhibák és/vagy epigenetikai zavarok okozzák. Olyan gének hibái a
fontosak, amelyek részt vesznek a sejtműködés szabályozásában. A génhibák a
daganatokban felhalmozódnak, ez vezet a molekuláris heterogenitáshoz, amely lehetővé
teszi a túlélés biztosítását, az adott környezetben legmegfelelőbb klón szelekcióját.
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A.) A daganatképződéshez szükséges mechanizmusok
A daganatok kialakulását olyan génhibák felhalmozódása okozza, amelyek kritikus
szerepet játszanak a túlélés, a proliferáció, a sejthalál, illetve a differenciáció
szabályozásában. (1. ábra)

A daganatok
szabályozási
zavarainak
azonosításához
ismernünk kell a
normális
szabályozást!

1. ábra

A daganatsejtekben a mutációk (itt tágabb értelemben mindenféle génhibát jelent)
lehetnek: funkciónyerőek (onkogénekben), és funkcióvesztők (tumor szuppresszor
génekben; továbbiakban: szuppresszorgének). A gének aktivitásában hasonló
változásokhoz vezethetnek az epigenetikus zavarok. (2. ábra)



2. ábra

A klinikai és a patológiai vizsgálatok azt jelzik, hogy több génhiba kell a klinikailag
felismerhető daganatok kialakulásáig. Ezek a hibák fokozatosan jönnek létre és
halmozódnak fel. Bár a mutációk és a génexpressziós változások széles választékát
figyelték meg a daganatok patogenézisében, mégis elég korlátozott az érintett jelutak és
jelhálózatok száma.

Minden daganat kialakulása kritikusan függ olyan jellegzetességek megszerzésétől,
amelyek lehetővé teszik, hogy a daganat ellenőrizhetetlenül növekedjen, majd terjedjen.
Ezek közé a jellegzetességek közé tartozó momentumok a 3. ábrán olvashatóak.

3. ábra

Bizonyos génhibák esetében lehetséges, hogy a daganatsejtekben csupán néhány vagy
akár csak egy jellegzetesség válik uralkodóvá különösebb kiválasztódás nélkül. Nem
kétséges azonban, hogy számos génhiba és expressziós változás szelekciója inkább
hozzájárul a daganatsejtek fenotípusának a sokféleségéhez. Annak ellenére, hogy
számos génhiba bizonyos daganattípusoknál már a kialakulásuk kezdetén megjelenik, az
előrehaladt stádiumban is előfordulhat, hogy a daganatsejtek kritikusan függenek a
túlélést és folyamatos növekedést biztosító korai génhibáktól. Ez azt jelenti, hogy olyan
szerek, amelyek specifikusan céloznak kulcsfontosságú, a daganatkialakulás kezdetén
hibássá váló jelutakat (és fehérjéket), a növekedés későbbi szakaszában is hatékonyak
lehetnek.

B.) Génhibák szerepe a karcinogenezisben – csírasejtes és
szomatikus mutációk
A génhibák daganatok kialakulásában játszott szerepét többféleképpen jellemzik. Ilyen
pl. a „gatekeeper” (kapuőr) és „caretaker” (gondoskodó) elnevezés. Azokat a géneket
hívják kapuőröknek, amelyek különösen fontosak egy bizonyos szövetben a
sejtproliferáció szabályozásában és a daganat kialakulásának megelőzésében. Ilyen pl.
az APC-gén a vastagbélben, amelynek gátló hatását ki kell iktatni ahhoz, hogy daganat
jöjjön létre.

Annak az elég régi megfigyelésnek az alapján, hogy életünk során normális sejtjeinkben
igen sok mutáció keletkezik, valószínűtlen, hogy a daganatok egy génhiba
következtében jöjjenek létre. Olyanokban, akiknél a szuppresszor génekben vagy
onkogénekben a csírasejtes mutációk hajlamosító tényező daganatok kialakulására, a
legtöbb sejtből soha nem jön létre daganat, vagy csak olyan morfológiai változások,



A csírasejtes
mutációk a
daganatok
kialakulásának
hajlamosító
tényezői lehetnek!

amelyekhez hasonló a jóindulatú daganatokban látható. Ma már aligha kérdőjelezhető
meg, hogy a daganatok az érintett sejtben (illetve utódaiban) felhalmozódó génhibák
eredményei. Az is elfogadott, hogy a legtöbb daganat esetében tetten érhetőek a
daganatelőtti állapotok, a morfológiai és a funkcionális változások fokozatosan
alakulnak ki.

Kérdés lehet, hogy mindehhez hány kritikus hibára van szükség?

Határozott válasz erre nincs, becslések igen. A legtöbb daganat gyakorisága az életkorral
növekszik. Már legalább fél évszázada azt feltételezik, hogy a gyakori hámeredetű
daganatok létrejöttéhez négy-hét kritikus génhibára van szükség. Ezek a malignus
tumorokra jellemző génhibák a benignus tumorokban is előfordulnak, csak ritkábban.
Az is tapasztalat, hogy a jóindulatú tumorok egy-két évtizeddel megelőzik a
rosszindulatúakat.

A daganatok
kialakulásához,
növekedéséhez,
terjedéséhez több
génhibára van
szükség, de ezek
létrejöttének
sorrendje nem
törvényszerű,
típusonként és
adott daganat
esetében is
eltérhet.

A különböző molekuláris vizsgálatok felhívták a figyelmet arra, hogy míg a normális
szövetek és a nem daganatos betegségek poliklonális (egyensúlyban levő)
sejtpopulációkból épülnek fel, addig a daganatos sejtek klonálisan rokon
populáció(k)ból állnak, sőt, feltehetően egy vagy csak néhány sejt és utódaik
transzformációja révén alakulnak ki. Azt is kimutatták, összehasonlítva a daganatelőtti
állapotokat a daganatokkal, hogy az utóbbiakban kimutatható szomatikus génhibák már
az előbbiekben klonálisan megtalálhatók. A daganatok klonális evolúciójának modellje
szerint a daganatok klonálisan rokon populációk fokozatos növekedésének köszönhető.
Utóbbi olyan génhibáknak, génexpressziós zavaroknak az eredménye, amelyek szelektív
túlélési és növekedési előnyt jelentenek az adott hibákat nem hordozó sejtekkel
szemben. Ennek a modellnek fontos biológiai és klinikai vonatkozásai lehetnek.

Kérdés, hogy a daganatelőtti állapotoktól a daganatokig a génhibák meghatározott
sorrendben szaporodnak-e fel?

A tapasztalat szerint a sorrendek lehetnek hasonlóak adott tumortípusoknál, de el is
térhetnek, egyesekben adott génhibák még a növekedés kezdeti szakaszában, máskor a
progresszió előrehaladásával jelennek meg. Azt is megfigyelték, hogy a kezdetekben
kialakuló génhibák igen fontosak lehetnek nemcsak a daganatok korai növekedése,
hanem később, a terjedésük során is. (Ezeket a daganat növekedése szempontjából
kritikus géneket nevezik drivereknek, a társulókat pedig passengereknek.) A génhibák
felszaporodása genetikai heterogenitást eredményez, amely alapja a szelekciónak, az
eredményes progressziónak és a terápiával szembeni rezisztenciának.

C.) Onkogén és szuppresszorgén mutációk egyes jelátviteli utak
szabályozásának módosításában
Az onkogén allélek mutációi funkciót nyerők, amelyek a normális protoonkogéneken
történt változások (pl. pontmutációk, transzlokációk, amplifikációk) eredményei.

A 4- 5. ábrán levő táblázatokban az onkogének mutációira olvashatunk néhány példát.

4. ábra 5. ábra



A
szuppresszorgének
hibái általában
recesszíven, az
onkogéneké
dominánsan
jelentkeznek.

A szuppresszorgének inaktiválása a daganatkeletkezés egyik legfontosabb eseménye. A
szuppresszorfehérjék is a sejt legkülönbözőbb részein helyezkednek el. Ezeket a
génhibákat leggyakrabban, mint csírasejtes mutációt ismerték fel a mendeli öröklődést
mutató daganatszindrómákban, vagy olyan esetekben, amikor fokozottá vált a
daganatkialakulás rizikója. A szuppresszorgének zavaraira, pontosabban, hogy egy adott
kromoszomális régióban szuppresszorgén (vagy gének) helyezkedik-e el, többek között
a heterozigótaság elvesztése (LOH) hívja fel a figyelmet. A két allél inaktiválásának
igénye (Knudson-hipotézis) azt jelenti, hogy a szuppresszorgének hibái recesszíven
jelentkeznek, ellentétben az onkogének domináns voltával.

Kivételek persze mindig vannak, ilyen pl. a p53. Bizonyos gének expresszióját nem csak
a génállomány szerkezetében végbement változások befolyásolják, hanem epigenetikai
mechanizmusok is. Ilyen pl. a gének szabályozó régióiban (promoter/enhancer) a
metiláció fokozódása, elsősorban a CpG-gazdag szekvenciákban (CpG szigetek), ami a
génaktivitás csökkenéséhez, lényegében gátlásához vezet. Ugyanezt okozza pl. a
hisztonok acetilációjának hibája is.

A 6 - 7. ábrán levő táblázatokban a szupresszorgének hibái és az okozott daganat
szindrómákra találhatunk néhány példát.

A daganatok ritkán
függnek egy
génhibától
(onkogénaddikció),
a hibák általában
hálózato(ka)t
hoznak létre,
amely egyben a
szelekciót is erősíti

6. ábra 7. ábra

Már említettük, hogy az onkogének és a szuppresszorgének termékei igen változatosak
lehetnek, de az is valószínű, hogy ezek a fehérjék konzervatív részei a jelátvivő utaknak
és a szabályozási hálózatoknak. Talán azt a hálózatot vizsgálták legintenzívebben,
amelyben a pRb működik. A pRb az E2F transzkripciós faktorhoz kötődve szabályozza
a sejtciklus eseményeit. A foszforilált pRb „elengedi” az E2F-et, és ezzel megnyílik az
út a G1-ből az S-fázis felé. Ezért a foszforilációért elsősorban a ciklin D1 és a CDK4
alkotta komplex a felelős. A komplexet a p16 tudja gátolni, megakadályozva ezzel a pRb
inaktiválását. A hibás pRb elveszíti sejtciklust szabályozó szerepét. Ennek egyik súlyos
következménye, mint minden ellenőrzőpontban bekövetkező hibáé, hogy a daganatsejt
képes átadni a génhibákat a leánysejteknek, mert nincs idő a hiba kijavítására.

Egy másik szabályozási út főszereplője az APC (adenomatosus polyposis coli), amely
bár számos sejtfunkciót befolyásol, a legfontosabb az, hogy fehérjekomplex részeként
szabályozza a -katenin szintjét a citoplazmában és a sejtmagban. A komplex részei az
APC-n kívül az AXIN1/2 és a GSK3. A komplex feladata a -katenin foszforilációja,
amely utóbbit az ubikvitin-proteaszoma rendszer célpontjává teszi (azaz a -katenint
lebontásra ítéli). Ilyen hiba lehet pl. az APC vagy az AXIN1/2 inaktiváló mutációja, de
az is, ha a -katenin foszforilációs helye misszenz mutáció vagy a leolvasási keret
deléciója miatt nem hozzáférhető. Ilyen hibák a vastagbél adenomáiban (még a
mikroadenomákban is, azaz a daganatnövekedés igen korai szakaszában) és a
vastagbélrákokban kb. 80-90%-ban fordulnak elő. A szuppresszorgének által befolyásolt
többi szabályozási hálózat között fontos szerepet játszik pl. a p53/MDM2/p19-út, a
PTCH/SMO/GLI-út, vagy az MSH2/MLH1/PMS2 DNS-hibát kijavító út.

A RAS-gén mutációi voltak azok a szomatikus génhibák, amelyeket molekuláris szinten
először azonosítottak a daganatsejtekben. A daganatok kb. 20%-a hordoz olyan
pontmutációt, amely a RAS allélt aktiválja. Ilyenkor értelmetlen pl. az előtte levő
szabályozót, legtöbbször EGFR-t, gátolni, hiszen a mutáns RAS öntörvényűvé válik. A
8. ábra a RAS funkcióit és hibáit ábrázolja.



8. ábra

A KRAS mutáció
tipikus példája
annak, hogy adott
génhiba ismerete
milyen fontos a
terápia
megválasztásában

A RAS-úttal is kapcsolatban áll a PI3K-út (foszfatidil-inozitol-3-kináz), amely maga is
mutálódhat (elsősorban a katalitikus alegysége), de az út többi tagjai is hibásak lehetnek
(pl. az AKT2 amplifikálódhat és így túltermelődhet, az AKT1-ben aktiváló mutáció
keletkezhet, míg a PTEN – amely az út természetes gátlója deléció, mutáció, vagy a
promoter metilációja miatt inaktiválódhat). (9. ábra) Néha ezek a mutációk kizárják
egymást (pl. RAS és RAF), máskor együttesen is előfordulhatnak (pl. RAS és PI3K).

9. ábra

D.) A mikroRNS-ek és a daganatkeletkezés kapcsolata
Az utóbbi évek derítettek fényt arra, hogy a mRNS-ről történő transzlációt (azaz a
megfelelő fehérje) szintézisét rövid (18-24 nukleotid hosszúságú), kódoló funkcióval
nem rendelkező, ún. mikro-RNS-ek (miRNS) szabályozzák. Jelenlég több mint 500
miRNS-t írtak le, és minden egyes miRNS százas vagy ezres nagyságrendben célozza a
mRNS-eket. Az is ismertté vált, hogy a különböző daganatoknak eltérő a miRNS-
expressziós profilja. Lehet, hogy a miRNS-profil pl. hatékonyabb a daganat eredetének
meghatározásában, mint a mRNS-profilja. Arra vonatkozóan bizonytalan még a kép,
hogy az egyes expressziók közvetlenül érintettek-e a daganatok kialakulásában, vagy
csak másodlagos következmények.

E.) Összefoglalás
A fentiek alapján egyértelmű, hogy a génhibák döntő szerepet játszanak a daganatsejtek
fenotípusának kialakításában. Ezért aztán a sejtfunkciók szabályozásában
kulcsfontosságú gének vagy fehérjéknek a támadása potenciálisan terápiás hasznot ígér.
Természetesen a molekuláris szintű célzás még a kritikus génhibák esetében sem
egyformán lehet sikeres. Pl. a szuppresszor funkciók helyreállítása sokkal nehezebb,
mint az onkogének gátlása. De azt sem szabad elfelejteni, hogy a daganatok
növekedésében és terjedésében több génhiba vesz részt, amelyek száma és súlya
folyamatosan változhat, ami egyben lehetőséget nyújt szelekcióra. Nagyon valószínű,
hogy több génhiba gátlása lehet igazán eredményes, feltéve, ha ezeket a hibákat sikerül a
megfelelő markerek segítségével előre jelezni, és ennek alapján a terápiát optimálisan
tervezni.
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