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A fejezet legfőbb célja, hogy a daganatos betegségekben előforduló és a
betegség diagnosztikájában vagy kezelésében meghatározó génhibákat a
hallgató megismerje, és a genetikai eltérések kialakulásáról komplex képet
alkothasson.
A fejezetben foglaltak elsajátításával a hallgató értelmezni tudja az egyes
génhibákat, azokat a megfelelő daganatos betegségekhez tudja kötni. Az egyes
génhibákat használni tudja a daganatos betegségek diagnosztikájában és célzott
terápiájában.

Bevezetés
A tumorsejtek genetikai hibák, mutációk sokaságát hordozzák. Ezen genetikai eltérések
egy része a daganatok kialakulásában, mások a daganatok progressziójában vesznek
részt. A genetikai eltérések ismerete fontos a betegségek diagnosztikájában és a betegség
prognózisának megítélésében. A genetikai eltérések egy része terápiás célpontot képvisel
a betegség kezelésében. A fejezetben a daganatos betegségekben leggyakrabban
előforduló genetikai eltérések kerülnek bemutatásra.
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Génhibák a daganatok kialakulásában

Milyen nagy
csoportokba oszthatók
a génhibák típus
szerint?

A daganatok kialakulásában szerepet játszó genetikai eltérések két csoportra oszthatóak:
egy részük (deletiok, pontmutációk és epigenetikai eltérések) a gének, általában a tumor
suppressor gének inaktiválásában, másik csoportjuk (transzlokációk, amplificatiók,
pontmutációk) a gének, általában az onkogének aktiválásában vagy regulációjuk
megváltozásában játszik szerepet.

A napjainkban széles körben elfogadott, Knudson által felvázolt „két-találat” elmélet
alapján a malignus transzformációhoz legalább két genetikai lézió, vagyis az adott gén
(általában tumor suppressor gén) mindkét alléljának inaktivációja szükséges. Az
öröklődő daganatok esetében az első genetikai lézió csírasejtes mutáció, míg sporadikus
daganatoknál szomatikus mutáció. A második genetikai lézió során a másik allél
deletiója, heterozigota-vesztése (loss of heterozygosity, LOH), pontmutációja vagy
hypermetilációja okozza az adott gén funkciójának teljes felfüggesztését. Ebből adódóan
az esetek többségében az alábbiakban felsorolt genetikai léziók különböző
kombinációkban együttesen is előfordulhatnak.



Az egyes betegségekre jellemző genetikai léziók fontos diagnosztikai markerek a
daganatok diagnosztikájában és egyben fontos terápiás célpontok.

A. Transzlokáció

Az onkogének milyen
módon aktiválódhatnak
transzlokációk során?

A transzlokációk elsősorban onkogének aktivációján keresztül játszanak szerepet a
neoplasticus transzformáció folyamatában. A transzlokációk két úton aktiválhatják az
onkogéneket. Egyrészről a transzlokáció során megváltozik az adott onkogén
szabályozása azáltal, hogy elkerül normális regulátora mellől, és más gének
promoterrégiójának irányítása alá kerül; másrészről a transzlokáció következtében új
funkcióval rendelkező, kimera-proteint kódoló fúziós gének alakulhatnak ki. A
promoterrégió cseréje során kialakuló onkogén-aktiváció nem változtatja meg az adott
onkogén nukleinsav és fehérje szerkezetét, csupán a normális onkogén expressziós
szintje változik meg. Ezzel ellentétben a fúziós onkoproteinek esetében egy új fehérje, és
ebből adódóan egy új onkogénhatás alakul ki. A fúziós gének tirozin-kináz vagy
transcriptiós faktorok kódolásán keresztül járulnak hozzá az onkogenezishez.

1. ábra. Translocatió okozta onkogén aktiváció sematikus ábrázolása. A: Promoterrégió-csere. B: Fúziós
kimeragén kialakulása.

A National Cancer Institute, Cancer Genome Anatomy Project keretében elkészített
kromoszóma-transzlokációs térképből nyilvánvalóvá vált, hogy a humán kromoszómák
gyakorlatilag minden régiója részt vesz a transzlokációkban, és ebből adódóan a
neoplasticus transzformáció folyamatában részt vevő gének skálája rendkívül széles. A
transzlokációk típusát tekintve jóval gyakoribbak a kiegyensúlyozott transzlokációk,
mint a kiegyensúlyozatlanok. Jóllehet minden daganattípusban előfordulhatnak
transzlokációk, a visszatérő, betegségtípusra jellemző transzlokációk elsősorban a
hematológiai daganatokban és sarcomákban fordulnak elő.

1. táblázat. Gyakori kromoszóma-transzlokációk daganatos betegedésekben

A transzlokációk kialakulásának mechanizmusában elsősorban a DNS-törések (double-
strand break, DSB) játszanak szerepet. Ezen DNS-törések fiziológiás körülmények
között a lymphoid sejtek antigén receptorainak átrendeződése és a nehézlánc-gének
izotípusváltása során alakulnak ki, de létrejöhetnek patológiás körülmények között is
különböző DNS-károsító hatásokra (pl. irradiáció) is. Számos adat utal arra, hogy a
transzlokáció az első lépés a daganatos transzformáció folyamatában, azonban az esetek
többségében a daganatos klón kialakulásához további onkogén hatások szükségesek. Ezt
az elképzelést támogatja, hogy az egészséges populációban érzékeny PCR
technológiával tumorspecifikus transzlokációk [pl. a follicularis lymphomára jellemző
t(14;18) translocatio] mutathatók ki, anélkül, hogy az adott betegben későbbiekben
tumor fejlődne ki.



B. Kromoszomális imbalance

A génamplifikáció és
-deletio milyen módon
járul hozzá a daganatok
kialakulásához?

A kromoszomális imbalance különböző nagyságú kromoszómaszegmensek nyerését
(amplificatio) és/vagy elvesztését (deletio, allelvesztés) jelenti. A kromoszomális
imbalance fontos szerepet játszik a tumorok kialakulásában és progressziójában
tekintettel arra, hogy bizonyos gének elvesztése és mások felerősödése jelentős
változásokat idéz elő a tumorsuppressor gének és az onkogének működésében.
Kromoszómarégiók vesztése és nyerése ugyancsak szerepet játszik a nem-transzlálódó,
regulatorikus funkcióval rendelkező RNS-ek (pl. miRNS) expressióján keresztül a
tumorok kialakulásában. A genetikai imbalance-ok többségében bizonyos
daganattípusokra jellemző mintázatok ismerhetőek fel, illetve összefüggést mutatnak a
tumor klinikai viselkedésével és a betegség prognózisával.

Amplificatio: A génamplifikáció olyan folyamat, melynek során egy egyébként normális
gén onkogénné válik. Az érintett gének elsősorban a sejtciklus szabályozásában vesznek
részt. Ez a típusú onkogénhatás általában a tumorprogresszió során érvényesül, és
általában egy amplifikálódott gén több, különböző daganat progressziójában is érintett.
A génamplifikáció több gént is magában foglaló, több száz kilobázis nagyságú
DNS-szekvencia megsokszorozódása. Az amplifikáció eredményeként egy gén
kópiaszáma több százszorosára nő. A génamplifikációk kromoszomális szinten két
különböző megjelenést mutathatnak: egyrészről mint homogénen festődő
kromoszómarégiók, másrészről ún. „double minutes” formájában, a kromoszómáktól
független, páros kromatin fragmentumok formájában jelenhetnek meg.

2. táblázat. Gyakori kromoszóma-amplifikációk daganatos betegségekben

Deletio: A deléció különböző nagyságú kromoszómaszegmensek elvesztését jelenti. A
deléciók elsősorban a tumorsuppressor gének elvesztésén keresztül járulnak hozzá a
daganatok kialakulásához. A tumorsuppressor gének inaktivációjának egyik lépése az
egyik allel elvesztése (loss of hetrozygosity, LOH), azonban a teljes onkogénhatás
kialakulásához a másik allel elvesztése (biallelicus deletio) vagy a másik allélon lévő
tumorsuppressor gén pontmutációval, hipermetilációval történő inaktivációja is
szükséges.

A nagyobb kromoszómaszegmenseket érintő deléciók esetében (pl. 1p, neuroblastoma;
3p, tüdőcarcinoma; 7p, myeloid leukaemia) a tumor kialakulásában szerepet játszó
tumorsuppressor gén nem ismert, azonban számos esetben (pl. 11q, 13q, 17p, krónikus
lymphocytás leukaemiában; 1p, 19q, oligodendroglioma) prognosztikai jelentőséggel
bír.

3. táblázat. Gyakori deléciók daganatos betegségekben



C. Pontmutációk
A pontmutációk egyaránt szerepet játszhatnak a tumorsuppressor gének inaktivációjában
vagy onkogének aktivációjában. Az aktiváló mutációk során az adott gének olyan
proteint kódolnak, melyek transzformáló aktivitása megnövekedett. Az aktiváló
mutációk elsősorban a jelátviteli utak aktiválásán keresztül játszanak szerepet a
daganatok kialakulásában. Az aktiváló mutációkat legjobban a K-RAS gén 12, 13 és
61-es kodonjának mutációja szemlélteti, ahol a mutációt szenvedett protein aktív
állapotba kerül, és folyamatosan aktiválja a Raf és a MEK fehérjekináz útvonalakat.

4. táblázat. Gyakori aktiváló mutációk daganatos betegségekben

D. Genetikai instabilitás

A mismatch repair
rendszer (MMR) zavara
hogyan járul hozzá a
daganatok
kialakulásához?

A genetikai instabilitás a sejtek és szövetek olyan állapota, ahol a genom teljes
állományát érintő, multiplex genetikai léziók alakulnak ki. Ezekben az estekben
kialakuló tumorokban halmozott genetikai léziók azonosíthatók, és a tumoron belül is
eltérők a genetikai léziók az egyes sejtekben. A daganatok többségében a genetikai
instabilitás a tumorprogresszió folyamán alakul ki. A genetikai instabilitás a nukleotidok
és a kromoszómák szintjén jelenik meg.

Nukleotidok szintjén kialakuló genetikai instabilitás. A nukleotidok szintjén jelentkező
instabilitást a DNS hibajavító rendszerek zavara okozza. Ide tartozik a mismatch repair
rendszer (MMR) és a nukleotidexciziós rendszer (NER) zavarai.

A MMR a DNS-replikáció hibáit javítja, és meggátolja a hibás DNS-szekvenciák
rekombinációját. Ide tartoznak a HMLH1, HMSH2 és HMSH6 gének által termelt
fehérjék. A herediter nem-polyposus coloncarcinomák (HNPCC) magas százalékában
azonosítható a MMR gének mutációs vagy hipermetilációs inaktivitálódása. A MMR
rendszer zavara ezen tumorokban microsatellita instabilitást (a genomban konzervált
tandem nukleotidszervenciák megváltozását) eredményez. A MMR rendszer zavara a
colorectalis daganatokon túlmenően gyomor-, ovarium-, endometrium-, pancreas-, és
egyéb daganatokban is kimutatható.

A NER zavara esetén az UV-sugárzás hatására keletkező pirimidin dimerek javítása nem
történik meg, így ezekben a betegekben (Xeroderma pigmentosum) megnő az
UV-sugárzás hatására kialakuló bőrtumorok kockázata.

Kromoszóma-instabilitás. A kromoszómainstabilitás a kromoszómák szegregációja
során bekövetkezett zavarok, amelyek a kromoszómák számbeli eltéréséhez vagy más
szóval aneuploiditáshoz vezet. Kromoszóma-instabilitás a legtöbb tumorban
megfigyelhető, és általában a tumorprogresszió folyamata során alakul ki. Daganatok
esetében leggyakrabban a bipolaris osztódási orsó felépítéséért felelős centrosoma
amplificatio idézi elő a kromoszóma-instabilitást. A centrosoma aplifikáció halmozottan
a p53 tumorsuppressor gén inaktivált tumorokban fordul elő, mivel p53 funkció
hiányában aktiválódik a centromer duplikációt előidéző ciklin dependens kináz (CDK)2-
ciklin E.

E. Örökletes génhibák



Melyek a kritériumai az
autosomalis dominans
öröklődésű
daganatszindrómáknak?

Számos daganat kialakulását örökletes genetikai hajlam is befolyásolja. Ilyen esetekben
a daganat kialakulásáért felelős génhiba a csírasejtekben alakul ki, és ebből adódóan
minden somaticus utódsejt hordozza. Az esetek többségében az öröklött génhiba nem
elégséges a daganatok kialakulásához és progressziójához, ahhoz további somaticus
mutációk kialakulása is szükséges. Ezt támasztja alá az a megfigyelés is, hogy az
öröklött genetikai lézió ellenére a tumorok a születést követően csak bizonyos idő
elteltével alakulnak ki, amikorra a szervezet további szomatikus mutációkat szenvedett
el. Az örökletes génhibákat hordozó egyénekben csupán a daganatos betegségre való
hajlam fokozódik, és nem törvényszerű a daganatok kialakulása. Természetesen egyes
genetikai léziók esetében igen magas a tumorkialakulási arány, míg másokban jóval
alacsonyabb.

Az örökletes daganatos megbetegedések két nagy csoportra, az autosomalis dominans
öröklésmenetet mutató daganatszindrómákra és az autosomalis recessive öröklődésű
DNS repair rendszer zavaraira oszthatók. A humán daganatos megbetegedések nem több
mint 5-10%-a tartozik ebbe a két csoportba.

5. táblázat. Daganatok kialakulására predisponáló örökletes génhibák

Autosomalis dominans öröklődésű daganatszindrómák. Ezekben az esetekben egyetlen
gén mutációja idéz elő fokozott hajlamot a daganatos betegség kialakulására. Általában
az érintett gének tumorsuppressor gének, és erős penetranciával rendelkeznek. A
csoportra jellemző: (1) a daganatok korábbi életkorban alakulnak ki, mint sporadikus
megfelelői; (2) a tumor multiplexen vagy páros szervekben bilaterálisan jelentkezik; (3)
az érintettekben egyidejűleg több típusú tumor is kialakulhat; (4) a daganatok családi
halmozódása; (5) a daganatos betegségek más, nem daganatos betegségekkel (pl.
mentalis retardáció, melanin pigmentáció stb.) való társulása. Az autosomalis dominans
öröklésmenetű daganatszindrómák további csoportokba, úgymint endokrin neoplasia
szindrómák, intestinalis daganatszindrómák, emlő- és ovariumcarcinoma szindrómák,
bőrcarcinoma szindrómák, neurofibromatosisok és vesecarcinoma szindromák
sorolhatók.

Autosomalis recessive öröklődésű daganatszindrómák. Ebbe a csoportba tartózó
kórképekre jellemző a DNS repair zavaraiból adódó kromoszomális vagy
DNS-instabilitás. A repairrendszerek közül érintett lehet a nucleotid excisios repair, a
DNS repair/replicatios rendszer vagy a post-replicatiós repairrendszer. A csoportba
tartozó betegségek közös jellemzője a daganatképződésre való fokozott hajlam mellett a
csökkent fertilitás, az immundeficiencia, az alacsony testmagasság és a
glükózintolerancia. Annak ellenére, hogy az egyes betegségeket különböző génhibák
idézik elő, minden esetben azonosítható a DNS-repairhez nélkülözhetetlen p53
funkcionális károsodása.

F. Micro-RNS eltérések

A miRNS-ek hogyan
járulnak hozzá a
daganatok
kialakulásához?

A humán genom egy jelentős része a fehérjeszintézisben szerepet nem játszó, azonban
RNS-re átíródó, nem-kódoló szekvenciákat tartalmaz. A micro-RNS-ek (miRNS) a
nem-kódló RNS-ek közé tartozó, 18-25 nukleotidából álló, egyláncú, a gének negatív
regulációjában résztvevő RNS-molekulák. A miRNS-ek száma mintegy 1000-re tehető,
ami nem több mint a jelenleg azonosított humán gének 3%-a. A miRNS-ek a
génexpressió post-transcriptionalis gátlásán, azaz a transzláció megakadályozásán
keresztül szabályozzák a sejtek osztódást, differenciáját és túlélését. A miRNS-ek a
proteint kódoló gének mintegy 30%-át kontrolálják.

A rendelkezésünkre álló miRNS vizsgálatok alapján nyilvánvalóvá vált, hogy bizonyos
miRNS-ek, az ún. „oncomirek” fontos szerepet játszanak egyes daganattípusok



keletkezésében és progressziójában. A miRNS-ek mintegy 50%-a a carcinogenesisben
szerepet játszó gének, a deletiok, az amplificatiók és a translocatiók szempontjából
„forró pontoknak” számító, fragilis kromoszómaterületek környezetében helyezkedik el.
A miRNS-ek az onkogének expressiójának elősegítésével vagy a tumorsuppressor gének
expressiójának csökkentésével vesznek részt a malignus transzformáció folyamatában.
Normális körülmények között a miRNS-ek onkogének translatióját gátolják, ezen
miRNS-ek mennyiségének csökkenése az adott onkogének fokozott transzlációjához
vezet.

Tumorsuppressor gének esetében a fokozott miRNS aktivitás csökkenti a
tumorsuppressor gén aktivitását. Számos tumor esetében, köztük az emlő-, a prostata-, a
colon-, az ovárium- és májcarcinoma esetében azonosították a miRNS expressiók
általános csökkenését. Más tumorok esetében, mint pl. lymphomák, tüdő-, hólyag- és
prostatacarcinoma esetében bizonyos miRNS-ek fokozott expressiója azonosítható.
Néhány miRNS molekuláris célpontja jól ismert. Így például bizonyos miRNS-ek
csökkent expressiója vagy deléciója az antiapoptotikus BCL2 fokozott expressióját
idézik elő egyes leukémiákban és lymphomákban. Ily módon a BCL2 negatív
szabályozásával ezen micro-RNS-ek tumorsuppressor génként működnek. Hasonló
módon miRNS által fokozott RAS és MYC onkogén expressio mutatható ki
tüdődaganatokban és bizonyos B-sejtes leukémiákban.

A miRNS-ek vizsgálata számos új aspektusát veti fel a daganatok diagnosztikájának,
osztályozásának és prognosztizálásánál, ugyanakkor új daganatterápiás célpontot is
szolgáltatnak a miRNS-molekulák expressiójának regulálásán, blokkolásán és
módosításán keresztül.

6. táblázat: Daganatos betegségekben kimutatható miRNS eltérések

Epigenetikai hatások

Az epigenetikai változások a génexpressiót befolyásoló olyan változások, melyek nem
járnak DNS-szekvenciaváltozással. Az epigenetikai változások két csoportja a
DNS-metiláció és a histon modifikáció. Mindkét folyamat fontos szerepet játszik a
sejtregulációban, a differnciációban és a carcinogenesisben.

Milyen génrégiók
szabályzása történik
DNS-metilációval?

DNS-metiláció. A DNS-metiláció a normális sejtműködés fontos regulátora. A
DNS-metiláció kizárólag a citozin CpG dinucleotidjain fordul elő, melynek során a
citidingyűrű 5’ pozícióján lévő szénatomhoz metilcsoport kapcsolódik. A folyamatot a
DNS-metiltranszferáz mediálja. A CpG-szervenciák eloszlása a genomban
aszimmetrikus: az exon és intron régiókban számuk alacsony, a gének
promoterrégiójában pedig ún. CpG-szigetek formájában halmozódnak fel. A genomban
lévő CpG-szekvenciák általában metiláltak, míg a promoterrégiókban elhelyezkedő
CpG-szigetek nem. Ily módon a transcriptionalisan inaktív génszakaszok (pl.
pericentromericus régiók) hipermetiláltak, míg a trancriptionalisan aktív gének
promoterrégiói hipometiláltak.

A daganatok kialakulásában a hiper- és a hipormetiláció egyaránt szerepet játszhat. A
hipermetiláció a promoterrégiók funkciójának felfüggesztésén és ebből adódóan a
„downstream” gének inaktivációján keresztül járul hozzá a tumorok kialakulásához. A
promoterrégió hipermetilációnak elsősorban a tumorsupressor gének inaktiválásában
van szerepe. Számos adat utal arra, hogy a hipermetiláció okozta géninaktiváció fokozza
a sejtek mutációs aktivitását. Például a DNS repair gének, köztük a MLH1 gén
hipermetilációja és inaktivációja microsatellita-instabilitáshoz vezet. Az így kialakuló
genetikai instabilitás következtében megnő egyes daganatos betegségek, köztük a
coloncarcinoma és az endometrialis carcinoma kialakulásának kockázata.



2. ábra: Hipermetiláció okozta géninaktiváció. A: A
normális gének promoterrégiójában a CpG-szigetek

hipometiláltak, ami lehetővé teszi az adott gén
expressióját és a fehérjeszintézist.B: A tumorsejtekben

a promoterrégiókban lévő CpG-szigetek
hipermetilációja felfüggeszti a gén expressióját.

7. táblázat: Daganatos betegségekben kimutatható
hipermetilált gének

A genomban elszórt CpG-szigetek hipermetilált állapota összecsapzódott, compact
heterochromatin struktúrát eredményez, ami meggátolja a transcriptiót elősegítő
faktorok kötődését. A daganatokban az általános metiláltsági szint jelentősen csökkent,
ami azt jelzi, hogy a hipometilált állapot ugyancsak elősegíti a daganatok kialakulását. A
hipometiláció számos mechanizmus alapján járulhat hozzá a daganatok kialakulásához
és progressziójához. Egyrészről a pericentromerikus régiók hipometilációja fokozza a
kromoszómák törékenységét, és ezáltal genetikai instabilitást idéz elő, másrészről az
egyébként hypermetilált, nem funkcionáló onkogének aktiválódnak.

Histon modifikáció. A histonok a magkromatinban elhelyezkedő bázikus fehérjék,
melyek a deacetiláció és a metiláció folytán szerepet játszanak a gének post-translatiós
szabályozásában. A histon acetiláció a magkromatint nyitott és ezáltal transcriptionalisan
aktív állapotban tartja, míg a metiláció a heterokromatizáció fokozása révén
trancripcionalisan depressalt állapotot idéz elő. A histon acetiláció és metiláció
egyensúlyát a histon acetiltranszferázok (HAT), a histon metiltranszferáz (HMT) és a
histon deacetilázok (HDEA) tartják fenn. Számos daganat esetében mutatták ki ezen
enzimrendszerek olyan irányú eltoldását, mely különböző onkogének aktivizálása vagy
tumorsuppressor gének inaktiválása révén járulhat hozzá a tumorgenesishez.

G. A genetikai léziók kialakulásának algoritmusa

Milyen sorrendiség
állítható fel az
onkogenetikai léziók
kialakulásában?

A daganatok kialakulása egy többlépcsős folyamat, melyben számos genetikai lézió
kialakulása szükséges a malignus fenotípus kialakulásához. Ezen folyamatban többnyire
az apoptosisban vagy a sejtöregedésben résztvevő onkogén és tumorsuppressor gének
vesznek rész, de számos ezidáig ismeretlen funkcióval rendelkező gén is érintett.
Számos daganat kialakulása során a malignus fenotípushoz vezető morfológiai
változásokat meghatározott sorrendű molekuláris eltérések jellemzik. Ezen genetikai
eltérések akkumulációja talán legjobban a coloncarcinoma esetében ismert, ahol az APC
tumorsuppressor gén inaktivációja iniciálja a folyamatot, majd RAS aktivációt és p53
inaktivációt követően alakul ki a carcinoma.

3. ábra: A colorectalis carcinomák kialakulásának molekuláris algoritmusa (Seminars of Cancer Biology
2005, 15:484. alapján rajzolva)



H. Összefoglalás
A daganatos betegségek szinte mindegyikében található genetikai lézió. Ezen genetikai
léziók lehetnek öröklöttek vagy szerzettek, érvényre jutásukban az epigenetikai
hatásoknak van szerepe. Számos esetben a tumorok kifejlődésében az egyes genetikai és
epigenetikai léziók algoritmusa figyelhető meg.
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