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A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a környezeti
hatások szerepét a daganatok keletkezésében.
A fejezet elvégzését követően képes lesz a hallgató arra,
hogy a megszerzett tudást a mindennapi gyakorlatban
hasznosítsa.

Bevezetés
Mai tudásunk szerint a rosszindulatú daganatok számos külső és belső
hatás következtében, a sejtek DNS-ében bekövetkező változások
eredményként jönnek létre. A megfigyelés, mely szerint bizonyos
kemikáliák karcinogének lehetnek, régről származik: Percival Pott
1775-ben írta le, hogy a here bőrének rákja és a korom expozíció
között összefüggés mutatható ki kéményseprők esetében. Az igazi
áttörést, és egyben az első kézzel fogható bizonyítékot e témában
Yamagiwa és Ichikawa kísérlete hozta 1918-ban, akik ismételten
kátrányt kentek nyulak bőrére, mely a megfelelő idő elteltével
lokálisan tumor kialakulásához vezetett az állatoknál (Henschen,1968).
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A.) Karcinogének hatásmechanizmusa

Karcinogének közti
szinergizmus!

A környzeti hatások megnyilvánulnak a genetikai információ érvényre
jutásának szintjén (epigenetika) is, de az ún. karcinogén anyagok
közvetlenül a sejtek genetikai állományában okoznak sérülés(eke)t,
mely(ek) azok neoplasztikus átalakulásához vezethet(nek). Az ilyen
típusú rákkeltők három fő csoportba sorolhatóak: kémiai anyagok,
sugárzó energia és onkogén mikróbák (jellemzően vírusok). Az
ágensek mindegyike önmagában is karcinogén, azonban többségük
szinergistaként működve erősíti a többi hatását.

Hogyan csoportosíthatjuk

A karcinogének hatásmechanizmusuk alapján két csoportba
sorolhatóak: (i) direkt-ható komponensek, melyek nem igényelnek
szerkezeti átalakítást és (ii) prokarcinogének, melyek az élő
szervezetben még metabolikus módosuláso(ko)n mennek keresztül
mielőtt „hatékony” karcinogénekké válnak. E molekulák szerkezete
nagyon változatos, egy dologban azonban egyformák: erősen



a karcinogéneket? elektrofilek, így a sejtek nukleofil (azaz elektronban gazdag) részeihez
vonzódnak, ezekkel reagálnak. Ezek a non-enzimatikus reakciók
kovalens adduktok kialakulásához vezetnek a karcinogén ágens és a
célmolekula – leggyakrabban a DNS – között. A néhány direkt ható
alkiláló és acilező szertől eltekintve, melyek önmagukban elektrofilek,
a legtöbb kémiai rákkeltő prokarcinogén.

Természetesen léteznek olyan jelátviteli utak, illetve sejteken belüli
folyamatok, melyek a prokarcinogének, illetve deriváltjaik
inaktiválását végzik. Így világosan látható, hogy egy prokarcinogén
aktiválódása összetett folyamat, mely a gazdaszervezet jellemzőitől, az
aktiváló és inaktiváló folyamatok egyensúlyától függ. A legtöbb
karcinogént a citokróm p450-dependens mono-oxigenázok
metabolizálják. Az ezen enzimeket kódoló gének rendkívül
polimorfak, melynek eredményeként nagy individuális különbségek
figyelhetőek meg az enzimek indukálhatóságában és aktivitásában. A
CYP1A1, mely a policiklusos aromás szénhidrogéneket metabolizálja,
a fehér népesség kb. 10%-ában könnyen indukálható - ezeknél az
embereknél a dohányzás nagyobb eséllyel okoz tüdőrákot; a betegség
kialakulásának rizikója ebben a csoportban mintegy hétszer nagyobb).
Hasonlóan a glutation-S-transzferázt (GST) kódoló gén is polifomorf,
a fehér népesség közel 50%-ában mind a húgyhólyag-, mind a tüdőrák
kialakulásának esélye megnő a hordozó dohányosokban a gén egy
deléciója miatt. (Yuan, 2008) A karcinogenezis folyamatát az 1. ábra
mutatja.

Bár elméletileg a karcinogének minden gént ugyanakkora eséllyel
károsíthatnának, a valóságban mégis megfigyelhető, hogy az egyes
rákkeltők különféle molekuláris „ujjlenyomatokat” hoznak létre,
melyek kapcsolhatóak egy adott kemikáliához, és annak adott
hatásához. E folyamat szemléltetésére jó példa a hepatocelluláris
karcinóma (HCC) esete. Kína és Afrika bizonyos részein egy gomba
metabolitja, az aflatoxin B1 fogyasztása áll a betegség kialakulásának
hátterében (Uwaifo, 1984), míg a Föld más részein jellemzően a
krónikus hepatitis B fertőzés következményeként alakul ki az
elváltozás (Omata, 1979). Bár az eredmény mindkét esetben ugyanaz;
a primer májrák kialakulása, a változás molekuláris szinten különböző:
aflatoxin expozíció esetén 249 ser p53 (azaz transzverzió a 249-es
kodonban), míg fertőző májgyulladásban egyéb p53 mutációk
jellemzőek. Ezen és hasonló megfigyelések alátámasztják, hogy a
tumorok molekuláris ujjlenyomatainak vizsgálata közelebb vihet az
iniciátor ágensek megtalálásához.

B.) Kémiai anyagok



Az expozíció és a
tumorok kialakulása
között jellemzően hosszú
a latencia idő!

Egy adott anyag humán karcinogén voltának bizonyítása igen nehéz és
hosszú folyamat. Az ember sok külső hatásnak; gyógyszereknek,
különböző vegyszereknek, ipari szennyezésnek van kitéve. Emellett az
expozíció és a tumorok kialakulása között jellemzően hosszú latencia
idő (akár 15-20 év) telik el. Az, hogy sejtvonalakon vagy labor
állatokon végzett kísérletek alapján karcinogén egy adott kemikália,
még nem bizonyító értékű emberre gyakorolt hatására nézve.

A karcinogenezis folyamatában az egyes ágensek iniciátor vagy
promoter szerepet töltenek be. A folyamat kezdete egy adott,
megfelelő karcinogén (iniciátor) hatása, melynek eredményeként a
sejtek olyan módosulásokon esnek át, melyek lehetővé teszik a
malignus elfajulást. A promoterek a már iniciált sejtekben indukálják a
daganatos átalakulást. Hatásuk reverzibilis, ha a hatás nem érkezik
megfelelő időközönként, akkor a köztes időben - amennyiben a sejt
repair mechanizmusai jól működnek - helyreállítják a károsodást, és
nem következik be a malignus elfajulás. (2. ábra)

2. ábra: A karcinogenezis kezdete

Elmondható tehát, hogy a két történés összehangolt, együttes hatására
van szükség a karcinogenezis lefolyásához.

Direkt ható alkiláló szerek: Általában gyenge karcinogének. Bár
elsőre meglepőnek tűnhet, több citosztatikus bázisszer tartozik ide (pl.
a ciklofoszfamid), melyek nemcsak az onkológiában, hanem az
immunológiában is használatosak immunszupresszív hatásuk miatt.
Mivel hematológiai és szolid malignitások kialakulásában játszhatnak
szerepet, alkalmazásuk pontos mérlegelést igényel.

Policiklusos aromás szénhidrogének: A ma ismert legpotensebb
karcinogéneknek tekinthetőek, in vivo metabolikus aktivációjuk
szükséges. A bőrre kerülve bőrrákot, a szubkután szövetekbe
injektálva szarkómát, különböző szervekbe juttatva lokálisan
alakítanak ki malignus daganatokat. Nagy mennyiségben találhatóak a
cigarettafüstben, valamint füstölt húsokban és halakban. Dohányzás
során belélegezve többek között gége-, tüdő- és húgyhólyag-, az
emésztőrendszerbe jutva nyelőcső- és gyomorrák kialakulását
okozzák.

Aromás aminok és azo festékek: Többségük a májban okoz
rosszindulatú daganatot, ahol a potens karcinogén a citokróm p450
oxigenáz rendszer közreműködésével alakul ki. Az acetilaminofluorén
patkányokban orális bevitelt követően HCC kialakulásához vezet.

Természetesen előforduló karcinogének: Az Aspergillus flavus
gombafaj a nem megfelelően tárolt gabonában és mogyorófélékben
telepszik meg, az általa termelt aflatoxin B1 hepatikus karcinogén.



Afrika egyes részein és a Közel-Keleten mutatható ki erős összefüggés
a táplálék magas aflatoxin B1 tartalma és a hepatocelluláris karcinóma
gyakori előfordulása között. Amennyiben a toxin expozíciójához
hepatitis B fertőzés is társul, a két folyamat szinergista módon
mozdítja elő a betegség kialakulását.

Nitrózaminok és amidok: Az emberi emésztőrendszerben baktériumok
segítségével alakulnak tovább nitritekké, melyek jellemzően a
gyomorrákok kialakulásában játszanak szerepet. Főleg
tartósítószerekben fordulnak elő, bizonyos területeken az ivóvízben is
megtalálhatóak.

Egyéb ágensek: Hosszú azbeszt expozíció (leginkább foglalkozási
ártalomként) légúti és emésztőrendszeri daganatok, valamint
jellemzően malignus mezotelióma kialakulásához vezet.

A vinil-klorid monomer, a poli-vinil-klorid (PVC) alkotóeleme
először állatokban bizonyult karcinogénnek. Később kimutatták, hogy
emberben nagyon ritkán a májban előforduló hemangioszarkóma
gyakoribb kialakulásáért felelős.

Króm, nikkel és egyéb fémek gőzének belégzése tüdőrákot okozhat.
Kontakt-hatás esetén az arzén bőrrákot okoz.

Kémiai karcinogének (promoterek): Ezek – ahogy a 2. ábrából látható
– legalább olyan fontos szerepet játszanak, mint az iniciátorok.
Jellemzően nehezebben kontrollálhatóak, endogén ágensek is
tartoznak közéjük, mint például különböző hormonok, epesavak.
Karcinogén hatásukra egy ismert példa: magas zsírtartalmú táplálékok
fogyasztása nagyobb mennyiségű epesav képződéséhez vezet, mely
kísérleti modellekben a vastag- és végbélrákok előfordulási
gyakoriságát növelte.

C.) Sugárzás
A sugárzó energia (akár napsugárzás, akár ionizáló elektromágneses
sugárzás képében) minden sejttípusra, in vitro és in vivo is
karcinogénnek bizonyult.

A természetes
napsugárzás mellett a
szoláriumok rendszeres
használata is növeli a
bőrrákok kialakulásának
kockázatát!

Napsugárzás: A rizikó nagysága függ az UV hullámok típusától, a
sugárzás intenzitásától és a bőr melanin tartalmától. Azok a fehér
emberek, akik többször leégtek, de lebarnulni nem tudnak, és olyan
helyen élnek, ahol extrém mértékű napsugárzásnak vannak kitéve –
mint pl. Ausztrália – bírnak a legnagyobb rizikóval a bőrrákokra
nézve. A genetikából fakadó rizikótényezők; a pigment karakterisztika
(szem és hajszín) és a bőr anyajegyességének mértéke a legfontosabb
személyre jellemző tényezők. Az UV spektrum a hullámhossz alapján
három alcsoportba osztható: UVA (320-400 nm), UVB (280-320 nm)
és UVC (200-280 nm), melyek közül az UVB tartható felelősnek a
bőrrákok kialakulásáért (pirimidin-dimérek kialakulását okozza a
DNS-ben). Habár az UVC sugárzás is mutagén, az ózonréteg védő
szerepe miatt hatása – egyelőre – nem érezhető. Az UV sugarak több
útvonalon keresztül hathatnak a sejtekre: sejtosztódás- gátlás, enzim
inaktiváció, mutáció indukció és kellően nagy dózisban akár a sejtek
elpusztítása is. Az UVB sugárzás mutációkat okoz az onkogénekben és
a tumorszupresszor génekben egyaránt (pl. ras és p53). A természetes
napsugárzás mellett a szoláriumok rendszeres használata is növeli a
bőrrákok kialakulásának kockázatát (Veierød 2010).



Ionizáló sugárzás: Mind az elektromágneses, mind a részecske
sugárzások karcinogének. Ezt sok példa támasztja alá: a röntgen
sugárzás úttörői közül sokaknál előfordult bőrrák; a radioaktív
elemeket bányászó munkások körében tízszer gyakoribb volt a tüdőrák
az átlag népességhez viszonyítva; Hiroshima és Nagasaki atombomba
támadást túlélő lakossága körében előbb a leukémiák, majd az emlő-,
vastagbél-, pajzsmirigy- és tüdőrákok incidenciája is jelentős
emelkedést mutatott (Folley, 1952 és Harada, 1960). Az ember nem
minden szerve egyformán érzékeny a sugárzásra: a leggyakrabban a
leukémiák és pajzsmirigyrákok, ezt követően emlő-, tüdő- és
nyálmirigyek malignitásainak incidenciája nő meg, míg a bőr, a csont
és az emésztőrendszer relatíve védettnek tekinthető a sugárzás
hatásaival szemben.

D.) Biológiai karcinogének
Olyan természetes anyagok, melyek rosszindulatú elváltozások
kialakulásához vezethetnek.

HPV vakcinák várhatóan
az összefügésbe hozható
tumorok incidenciájának
jelentős csökkenéséhez
vezethetnek!

Vírusok: Az elsőként felismert oncovírus a csirkékben sarcomát okozó
Rous sarcoma vírus volt, melyet Peyton Rous írt le 1911-ben.
Globálisan igen jelentős hatású karcinogén vírusok a hepatitis B vagy
C, melyek hepatocelluláris karcinómát okozhatnak, illetve a humán
papilloma vírus (HPV) mely a pénisz-, vulva- és méhnyakrák,
valamint az anális régió adenocarcinomáinak kialakulásában játszik
szerepet. A közelmúltban kifejlesztett HPV vakcinák várhatóan e fenti
elváltozások incidenciájának jelentős csökkenéséhez vezetnek majd.

Baktériumok: A Helicobacter pylori gramm negatív kórokozó, mely a
gyomor különböző régióiban – legjellemzőbben az antrumban – okoz
krónikus gyulladást. Ez a betegek mintegy 80%-ában tünetmentes,
azonban következményeként fekélyes gyomor- illetve duodenális
fekélyek, ezek talaján malignus elfajulás jöhet létre.

A karcinogén kemikáliákat jelző szimbólum a GHS-ban (Globally
Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals) (3.
ábra)

E.) Összefoglalás
A karcinogenezis folyamata egyre részletesebben ismert folyamat.
Nyilvánvaló, hogy ezzel kapcsolatban az egyik legfontosabb kérdés az,
hogy melyek azok a tényezők, amelyek a malignus elfajuláshoz vezető
folyamatokat elindítják. Ennek megválaszolása azonban a folyamatok
összetettsége, a hatások sokszínűsége, valamint az egyes szervezetek



különböző érzékenysége és az általában hosszú latenciaidő miatt
nagyon nehéz feladat.
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