
 I./2. fejezet: Vírusok szerepe a daganatok kialakulásában
VIRÁLIS CARCINOGENESIS

Nagy Károly

A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató azokat a DNS és RNS vírusokat,
amelyek szerepet játszanak emberi daganatok kialakulásában, továbbá, hogy
komplex képet kapjon a virális carcinogenesis molekuláris hátteréről.
A fejezetben foglaltak elsajátításával a hallgató képes lesz egyes tumorvírusokat
a megfelelő daganatos betegségekhez kötni.

Bevezetés
A világon előforduló emberi rákmegbetegedések közel 20%-át fertőzések okozzák,
10-15%-uk kialakulásáért 7 vírus felelős. A daganatképző vírusok nagy szerepet
játszottak az onkogének és a tumorszuppresszor gének felfedezésében és jellemzésében,
és fontos génbeviteli vektorok a génterápiában és az immunterápiában. A tumorvírusok
ismerete fontos számos malignus elváltozás differenciáldiagnosztikájában, és a
tumorvírusok elleni rekombináns vakcinák a jövő rákterápiájának jelentős eszközei. A
fejezetben a legfontosabb tumorvírusok, az általuk kiváltott malignus elváltozások, és az
ezek kifejlődéséhez vezető, az egyes tumorvírusokra jellemző molekuláris
mechanizmusok kerülnek bemutatásra.
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VIRÁLIS CARCINOGENESIS

Milyen módon
transzformálják
a tumorvírusok
a sejteket?

A vírusok a sejtfertőzés során megváltoztatják annak sajátságait, ezt nevezzük
transzformációnak. A vírus által transzformált sejtben beállt változásokat a virális gének
szabályozzák, s ez sokszor ddaganatsejt fenotípushoz vezet. A transzformáció magában
foglalhatja a sejtszaporodás kontrolljának elvesztését, az extracelluláris mátrix
invázióját, dedifferenciálódást, immortalizációt és az apoptosis - a szabályozott,
programozott sejthalál - elkerülését.

Az oncovírusok azok a vírusok, amelyek rákot okoznak. Az állati és emberi DNS és
RNS vírusok döntő többsége nem okoz rákot, valószínűleg a vírus és a gazdaszervezet
igen hosszú idejű co-evolúciója miatt.

Általában a tumorvírusok alig, vagy egyáltalán nem okoznak megbetegedést közvetlenül
a fertőzés után, vagy csak nem-malignus betegségeket, mint pl. akut hepatitis (HBV),
mononuclosis (EBV). Az egyének csak igen kis részében fejlődik ki a rák a fertőzést
követően.

A tumorvírusok is két csoportra oszthatók, DNS és RNS tumorvírusokra. A
tumorvírusok direkt carcinogén mechanizmusai közé tartozik az a folyamat, amelynek
során egy önálló, virális onkogén integrálódik a gazdasejt genomjába, vagy a sejt
genomjában eleve meglévő proto-onkogéneket aktiválják. Az indirekt virális



Melyek a
direct és
indirect
carcinogén
mechanizmus
különbségei?

oncogenesis során a fertőzést követően akár évtizedekkel is krónikus, nem specifikus
gyulladás jön létre, mint pl. a májrákot okozó HCV esetében.

E két mechanizmus különbözik biológiájában és epidemiológiájában is: a direkt
transzformáló tumorvírusok egy kópiájának jelen kell lennie minden egyes tumor
sejtben, amelyek legalább egy olyan fehérjét, vagy RNS-t expresszálnak, amelyek
transzformáló képességűek. Mivel ezek a tumorok idegen vírus antigéneket
expresszálnak, az immunszuppresszált egyének, mint pl. AIDS betegek, transzplantáció
recipiensek nagyobb kockázatnak vannak kitéve oncovírusok által indukált
malignitásoknak. A krónikus, indirekt tumorvírusok már nem találhatók meg az érett
tumor sejtekben, amelyek már elegendő mutációt halmoztak fel és hyperplasiás
körülményeket alakítottak ki az indirekt tumorvírusok által létrehozott krónikus
gyulladási folyamat hosszú ideje alatt.

A.) A tumorvírusok felfedezése

Mióta ismerjük
az onkogén
vírusokat?

Az a lehetőség, hogy vírusok rákot okozhatnak, a XX. sz. első éveiben merült fel, de ez
akkoriban még olyan hihetetlen és elképzelhetetlen volt, hogy a tudományos
közvélemény csak évtizedekkel később fogadta el. Rous 1910-ben csirkék szolid
tumorában mutatta ki a később róla elnevezett (retro)vírust (Rous sarcoma vírus, RSV),
de csak felfedezését követően 45 évvel később, 1955-ben részesült orvosi-fiziológiai
Nobel díjban. Az 1950-es évektől végzett kutatások felfedték, hogy vírusok képesek
géneket és idegen genetikai anyagot bejuttatni sejtekbe. Kimutatták, hogy ezek a
sejtekbe került új gének képesek a sejteket rosszindulatúan átalakítani, transzformálni.
Számos ilyen virális onkogén került felfedezésre és igazolták rákokozó képességüket.

Az 1960-as évek közepén izolálta Epstein, Achong és Barr az első emberi rákvírust
(Epstein Barr vírus, EBV), egy herpesvírust Burkitt limfomákból, majd Blumberg a
hepatitis B vírust (HBV). A human T lymphotrop vírus (HTLV-I) volt az első emberi
retrovírus (Gallo 1980). zur Hausen az 1980-as évek közepén igazolta, hogy a human
papilloma vírus egyes szerotípusai felelősek a méhnyakrákok (cervix carcinoma)
túlnyomó többségéért. A hepatitis C vírus (HCV, non-A/non-B vírus) etiológiai szerepét
hepatocelluláris carcinomában 1987-ben tisztázta Houghton és Bradely. A human
immundeficiencia vírus (HIV) 1994-es kimutatásáért, és szerepének tisztázásáért
AIDS-ben Montagnier és Barré-Sinoussi 2008-ban kapott orvosi Nobel-díjat. 1994-ben
mutattott ki Moore és Chang DNS reprezentációs differencia módszerrel egy új
herpesvírust a HHV-8-at Kaposi sarcomák összes formájában, és néhány igen ritka más
tumorban. Szintén ők azonosították 2008-ban egy új computeres módszerrel a legújabb
rákvírust a Merkel sejtes polyoma vírust Merkel sejtes carcinomában.

B.) Vírusok mint a rák etiológiai tényezői

Milyen
fertőzési utakat
használnak az
egyes onkogén
vírusok?

Az onkogén vírusok számos vírus családba tartoznak, és eltérő fertőzési útvonalakat
használnak. Néhányuk, mint pl. a HBV gyakran perinatális fertőzéssel, vagy közvetlenül
a contaminált vérrel való érintkezéssel jut a szervezetbe. A humán T sejtes limfotróp
vírus (HTLV-I) esetében a vírus vertikálisan adódik át az anyatejben lévő fertőzött sejtek
révén. A szexuális átadódás gyakori a HIV, a HTLV-I, a HBV és a HPV esetében.

Az onkogén vírusok nem adódnak át cseppfertőzéssel (kivéve az adenovírusokat), vagy
ízeltlábú vektorokkal (kivéve néhány állatorvosi szempontból fontos oncovírust, mint pl.
a bovin leukózis vírus). Míg pl. az EBV (amely a nyál révén terjed) világszerte
előfordul, a HBV, a HTLV-I és a HHV-8 azokon a területeken gyakori az adott
népességben, ahol az általuk kiváltott rák előfordul. Bizonyos közönséges emberi vírus
onkogén tulajdonságú kísérleti állatban, de nem köthetők emberi tumorokhoz., ilyenek
pl. a BK és a JC polyoma vírusok és az adenovírusok. Az emberi adenovírus 2 és 12
sarcomákat és carcinomákat okoznak hörcsögben és más rágcsálókban. A vírusgenom
perzisztál az állati tumorokban, és csak ún. korai génjeik expresszálódnak. Majmokban a
BK polyoma vírushoz hasonló SV40 vírus az emberi mesotheliomához,
osteosarcomához és ependymomához hasonló elváltozásokat indukál, de emberben
onkogén hatása még nem tisztázott.



Milyen
kofaktorok
segítik elő az
onkogén
vírusok tumor
indukcióját?

Az onkogén vírusok perzisztens, élethosszig tartó fertőzést alakítanak ki, sokszor már
nem tárhatók fel a fertőzés közvetlen jelei, és azok elszakadnak a malignus
eseményektől. A rákkeletkezés csak egy ritka következménye a vírusfertőzésnek, és
egyéb kofaktorok játszanak szerepet a rák kialakulásában. Az Epstein-Barr vírus (EBV)
pl. általánosan elterjedt, gyakori vírus, míg az általa kiváltott Burkitt limfoma csak olyan
vidékeken fordul elő, amely egybeesik a malária endémiás területekkel, míg az
ugyancsak EBV okozta nasopharingeális carcinoma elsősorban a dél-kínai népességben
fordul elő. Az aflatoxin összefüggésbe hozható a hepatitis B (HBV) vírus indukálta
májrák és az öröklött epidermodysplasia verriformis kialakulásával, az ibolyántúli (UV)
sugárzás pedig elősegíti a humán papilloma vírus (HPV) törzsek bőrrák indukáló
képességét.

A Kaposi sarcoma sokkal gyakrabban fordul elő immundeficiens páciensekben.
Kialakulásának relatív kockázata pl. szerv transzplantációs recipiens egyénekben 400-
szor, AIDS betegekben 20.000-szer magasabb, mint normál immunrendszerű
egyénekben. A HIV közvetve valószínűleg az immnszuppresszív hatásával is hozzájárul
a Kaposi sarcoma kifejlődéséhez, ugyanakkor a HIV Tat fehérjéjének közvetlen szerepe
is van. A Kaposi sarcomák összes formájának elsődleges etiológiai tényezője azonban a
nemrégiben azonosított humán herpesvírus 8 (HHV-8, vagy Kaposi sarcomához társult
herpesvírus, KSHV). Ez a vírus ritkán a primer effuziós limfomák és plasmablasztos
multicentrikus Castleman betegség kiváltásában is szerepel.

Az 1. ábrán levő táblázat tünteti fel az emberi rákokkal összefüggésbe hozható
vírusokat.

1. ábra

C.) A virális carcinogenesis mechanizmusai

Mik a
provírusok?

Az onkogéneket először állati RNS vírusokban, a retrovírusokban fedezték fel, és
jelenlegi ismereteink szerint sejt génekből származnak. A legtöbb retrovírus nem
rendelkezik onkogénnel, de províruskén a gazdasejt kromoszómális DNS-ébe
integrálódnak, és ily módon képesek aktiválni a szomszédos celluláris (proto-)
onkogéneket. A retrovírusok ilyen onkogén aktiválása a kromoszóma transzlokációs
aktiválásnak felel meg.

2. ábra 3. ábra



4. ábra

Mi a HTLV-I
transzkripciós
aktivátora?

A HTLV-I vírus által létrehozott sejt-transzformáció mechanizmusa eltér a legtöbb más
állati retrovíruséitól. A HTLV-I genomja általkódolt Tax protein alapvető jelentőségű a
teljes virális gén transzkripciója szempontjából. A Tax mint transzkripciós aktivátor
azáltal fejti ki hatását, hogy olyan gazdasejt nukleáris fehérjékhez társul, amelyek az
integrálódott vírus genom expresszióját aktiválják. A Tax e mellett bizonyos sejt gének
(pl. az interleukin-2 receptor) expresszióját is fokozza. A HTLV-I képes a CD4 T
limfociták immortalizálására, hasonlóan ahhoz, ahogy az EBV immortalizálja a B
limfocitákat, de ez csak az egyik lépése a malignus folyamatnak. A HTLV-I indukálta
leukémia általában csak a fertőzést követő kb. 40 év múlva manifesztálódik, a fertőzött
egyének mintegy 5 százalékában.

5. ábra: A HTLV-I vírus indukálta leukemogenezis molekuláris mechanizmusa

Mi a tumor
szuppresszor
fehérjék
szerepe
onkogén DNS
vírus
fertőzésben?

A DNS vírusok által indukált sejt transzformáció folyamata a polyoma- és adenovírusok
esetében tisztázott leginkább. E vírusok transzformáló génjei a fertőzési ciklus korai
fázisában expresszálódnak, és gátolják a tumor suppresszor fehérje funkciókat. Az
adenovírusok E1A és E1B fehérjéi, ill. a BK vírus T-antigénje hozzákapcsolódnak a p53
és Rb (retinoblastoma) tumor suppresszor fehérjékhez és blokkolják azok normális
szerepét a sejtciklus során, ami szabályozatlan, kontrol nélküli sejt proliferációhoz vezet.
A HHV-8 genomja számos onkogént tartalmaz, amelyek közül több olyan celluláris
génnel homológ (pl. a cyclin D2), amely szintén inaktiválja az Rb-t, de egy eltérő
mechanizmussal, foszforilációval.

6. ábra: A Kaposi sarcomát okozó humán herpesvírus 8 (HHV-8) genomja



A malignus daganat kialakulása során a legtöbb onkogén vírus perzisztál a
tumorsejtekben, gyakran oly módon, hogy genomjuk integrálódik a sejtek
kromoszomális DNS-ébe. Az onkogén herpes vírusok azonban nem integrálódnak,
hanem ún. episzómális formában maradnak fenn a fertőzés után. Az EBV nukleáris
antigénje (EBNA-1) szükséges az episzomális replikációhoz, míg a HHV-8 esetében ez a
látenciával társult nukleáris antigén, a LANA. A transzformált fenotípus kialakulásáért
további nukleáris és látens membrán fehérjék felelősek. A hepatitis B vírus (HBV)
esetében integrált vírus kópiákat mutattak ki számos máj-rák sejtvonal sejtjeiben, de
nem egyértelmű jelenleg, hogy ezen integráció szükséges-e a májrák kifejlődéséhez. A
HBV X génje fehérjéje transzaktiváló funkciójával rendelkezik, így sejt transzformáló
képessége a HTLV-I víruséhoz hasonlítható. Néhány vírus onkogén hatású anélkül, hogy
perzisztálna a tumor kialakulásának kezdeti sejtjeiben azáltal, hogy a gazdasejt
DNS-ében mutációkat hoz létre, egyéb – nem virális – mutagének „hit-and-run”
mechanizmusához hasonlóan.

7. ábra: Extracelluláris HTLV elektronmikroszkópos képe

A vírusok indirekt rákkeltő hatással is rendelkezhetnek, amelynek következtében a
vírusfertőzés során bekövetkező szövetsérülések olyan premalignus sejtek klónjainak
proliferációját teszi lehetővé, amelyek egyébként nem indulnának osztódásnak. A
hepatitis C vírus (HCV) és bizonyos mértékig a HBV is oly módon fejti ki carcinogén
hatását, hogy elpusztítják a normális májsejteket, amely a normálisnál sokkal nagyobb
mérvű májsejt regenerációhoz (sejt proliferáció) vezet. A HIV az indirekt
carcinogenesis speciális esetének tekinthető, mivel a tumor keletkezést azáltal segíti elő,
hogy elpusztítja az egyéb, más vírusokkal szembeni celluláris immunitást biztosító
CD4+ T helper limfocitákat. Az AIDS-ben kialakuló malignus tumorok nagy része más
immunszuppresszált egyénben, transzplantációs recipiensekben is megtalálhatóak ( pl. a
non-Hodgkin limfóma, Kaposi sarcoma), amelyeknek önmaguknak is virális
etiológiájuk van.

8. ábra: HIV által elpusztított T-limfociták

D.) Kezelés és megelőzés
A carcinogenesis, tumor keletkezés többtényezős folyamat, amely az események
egymást követő sorrendjét igénylik, mielőtt a betegben a teljesen kifejlődött malignus
tumor megjelenik. Abban az esetben, ha az oncogenezisben egy vírus játssza az alapvető



szerepet, eliminációja meg kell, hogy akadályozza az adott rák kialakulását. Jelenleg
nincsenek olyan gyógykezelési eljárások, amelyek specifikusan a vírus eredetű rákok
gyógyítására használnának. Azok a rákok, amelyek vírus antigéneket expresszálnak jól
kell, hogy reagáljanak az immunterápiára. Ha az immunszuppresszió segíti elő
megjelenésüket, az immunterápiára érzékenynek kell lenniük. Azokban a tumorokban,
amelyekben a vírus fehérjék szükségesek a malignus állapot fenntartásáért, ezek a
fehérjék potenciális molekuláris célpontok, mivel azok a gyógyszerek, amelyek
blokkolják őket, helyreállítják a normális sejt funkciókat.

A megelőzés kívánatosabb a gyógyítással szemben, és a legnagyobb igéretet jelentik a
vírusok által kiváltott rák mortalitás csökkentésében. A megelőzés három stratégián
alapulhat: (i) a tumorok korai felderítése, diagnosztizálása, (ii) virális szűrővizsgálatok
bevezetése a terjedés, átadódás megelőzésére, és (iii) immunizáció.

A korai szűrést jelentik a méhnyak kenetek vizsgálata (HPV), az EBV antigénekkel
szembeni IgA szerum szint monitorozása Kínában a nasopharingeális carcinoma szűrés
érdekében. A vér és vérkészítmények szűrése ma már alapvető a iatrogén transzmisszió
megakadályozására olyan potenciális onkogén vírusok esetében mint pl. a HBV, HCV,
HIV és a HTLV-I. Japán déli részein, ahol a HTLV-I endémiásan fordul elő, a vírus
transzmissziója lényegesen csökkent az anyatejjel való szoptatás korlátozásával.

9. ábra: Az onkogén human papilloma vírus fertőzés pathológiai következményei

Melyek a
rákvírus
Vakcinák?

A tumoros betegségben szenvedők halálozásának, a rák mortalitásának a csökkentésére a
21. században valószínűleg az onkogén vírusokkal szembeni immunizálás (vakcináció)
lesz a legnagyobb hatással. Jelenleg kettő, bizonyítottan nagy hatékonyságú, tömegesen
előállított humán onkogén vírus elleni oltóanyag áll a megelőzés szolgálatában: a
hepatocelluláris carcinoma kialakulását megelőző HBV vakcina (a vírus felületi
antigénjére alapozva), és a méhnyakrákok nagy részében etiológiai tényezőként szerepet
játszó papilloma vírusok onkogén szerorotípusai felhasználásával készült HPV vakcina.

A HBV vakcina volt az első hatékony rekombináns alegység vakcina, amit egy vírus
ellen valaha előállítottak. További oltóanyagok, vakcinák kifejlesztése folyamatban van,
mint pl. az EBV, HTLV-I, HCV, HIV. Intenzív kutatómunka folyik kifejlesztésükre,
amelynek során igen komoly nehézségek is adódhatnak (pl. a HIV szélsőséges
variabilitása), de remélhetőleg néhány éven belül várható néhányuk alkalmazása a
rákterápiában, mint az egyik leghatékonyabb rák megelőző stratégia.

10. ábra: Az első rákvírus-vakcina: a méhnyakrákok nagy részében etiológiai tényezőként szerepet játszó



papilloma vírusok onkogén szerorotípusai felhasználásával készült HPV vakcina.

E.) Összefoglalás
Az RNS és DNS tumorvírusok a világon előforduló emberi rákmegbetegedések közel
15%-áért felelősek. Változatos fertőzési módjuk, a különböző szövetekben egyedi,
sajátságos mechanizmusokkal indukált virális carcinogenezisük ismerete hozzájárul a
daganatkeletkezés kialakulásának pontosabb megismeréséhez. Az rák vakcinák lehetővé
teszik a vírusok okozta malignus daganatok kialakulásának megelőzését.
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