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Balajthy Zoltám 

Molekuláris Terápiák – 13. előadás 



A 12 és 13 . fejezet célja, hogy megismerjük a sejtciklus és a sejthalál egyes lépéseit, szabályzásait, 

a szabályozatlan sejtosztódás kialakulásának létrejöttét, a rákterápiás beavatkozás lehetőségeit. 

A 13. fejezet témakörei 

 

13.1. Tumorgátló gének és lehetséges biokémiai funkcióik 

 A retinoblasztóma  protein 

 P53 transzkripciós faktor elsődleges szerkezete, regulációja 

 Mutáns p53 aktivitásának a visszaállítása  

 

13.2. A természetes sejthalál 

 Közös elemek a három sejthalál forma-sejtbiokémiai mechanizmusában 

  Fas ligand és kaszpáz által aktivált sejthalál útvonal 

 Tumor zsugorodás apoptózissal 
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13.1 Tumorgátló gének és lehetséges biokémiai funkcióik 
 

Név Kromoszómális lokalizációja A hiányzó fehérje biokémiai funkciója 

 

p53  17  a CDK inhibitor p21 indukciója, segítségével DNS hibajavítás,  

    apoptózist indukál 

 

NF-1  17  neurofibromin (ras GTPáz aktiválás) 

Neurofibromatosis 1. tipus 

 

WT- 1 (Wilms-tumor) 11  4 Zn-ujjat tartalmazó transzkripciós faktor 

 

APC  5  apoptózist indukál, kölcsönhatásba lép β-kateninnel 

adenoma polyposis coli 

 

P16  melanoma 9  a cdk4 inhibitora 

 

PTEN    P1 fosztatáz 

 

BRCA1  17  DNS hibajavítás 

emlő karcinóma 

 

 

BRCA1  13  DNS hibajavítás 

emlő karcinóma 
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A retinoblasztóma gén 

180 kb, 27 exon 

4.7 kb mRNA 

105 kD fehérje 

 

A 13-mas  kromoszómát kórosnak találták több  

retinoblasztómás sejtben; behatárolható volt, hogy 

melyik része hiányzik a kromoszómának, amikor  

ilyen tumoros sejtekből készítették a kromoszóma  

preparátumot. Ebből a részből klónozták a  

retinoblasztóma gént. 

A retinoblasztóma példája  

Deléciókat figyeltek meg  

a génben, amikor retinoblasztóma  

sejtekből izolálták azt. 

 

A deléciók, a funkcióvesztő 

elváltozások gyakorisága egybeesett 

a retinoblasztóma előfordulásának  

gyakoriságával; vagyis a  

retinoblasztómás sejtekből mindig  

ilyen kóros gént lehetett izolálni. 

 

Az ép gén visszajuttatása a sejtekbe  

leállította a retinoblasztómás  

sejtburjánzást. 
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Tumorgátló gének: Retinoblasztóma és a p53 
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A p53 központi szerepet játszik a DNS sérülés és celluláris stresszre adott válasz- 

ban. Aktivációja sejthalált okozhat. Éppen ezért összetett szabályozásnak van 

kitéve, ami biztosítja, hogy csak akkor legyen aktív, ha az szükséges. A módosí- 

tások többsége DNS törés esetén a mennyiségének vagy a génszabályzó aktivitásának  

a növekedéséhez vezet.  

 

A humán ATM gén mutációja ataxia telangiectasia kialakulásához vezet, ami  

többek között a sugárzás okozta DNS kettős száltörés kijavításának a  

csökkenését okozza, és így a növeli az esélyét a rákos folyamatok kialakulásának.  

Az ATM a sérült DNS helyén effektor molekulákat foszforilál, így közvetítve a sérülési 

választ. 
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A p53 transzkripciós 

faktor, mely sejtciklus 

gátlás ill. apoptózis 

kiváltása révén tumor 

szuppresszorként 
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celluláris stresszhatásra 

aktiválódik. Ezek közé 

tartozik a DNS 
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ill. a kóros proliferatív 

szignálok. 

Az hdm2 ubikvitin ligáz, 

amely a P53-at elviszi 

a fehérje lebontó rendszerbe. 
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A nutlinok az Mdm2-t gátolják a p53 megkötésében és lebontásában, 

a Prima-1 stabilizálja a mutáns, túl gyorsan lebomló p53-at. 

Mutáns p53 aktivitásának a visszaállítása I. 
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 13.2. A természetes sejthalál  

 

 Az élő szövetekben állandóan előforduló fiziológiás folyamat az olyan sejtek 
zökkenőmentes eltávolítására: amelyeknek nincs funkciája (pl. morfogenezis, 
duplikálódó struktúrák, szexuális dimorfizmus), amelyek felesleges számban 
képződnek (pl. csontvelőben képződő sejtek), amelyek nem megfelelően 
fejlődnek (pl. limfociták egy része), amelyek már teljesítették funkciójukat (pl. 
endometrium, szöveti "turnover"), amelyek potenciálisan kárt okozó sejtek (pl. 
autoreaktív T sejtek, neutrofil granulociták).  

  

 Természetes sejthalál formák 

 a. Programozott sejthalál Embriogenezis 

 funkcionális, fejlődéstani definíció; időben és térben megjósolható; 

 aktív fehérjeszintézist igényel 

  

 b. specializált sejthalál formák 

 szövetspecifikus terminális differenciálódás; a sejthalál programja egy adott 
ponton felfüggesztődik; a részleges sejthalál specifikus szöveti funkciót 
szolgál; aktív fehérjeszintézist igényel (pl.vörösvértest, thrombocyta, 
szemlencse, kornifikáció) 

 

 c. Apoptózis   

 morfológiai definíció 

 nem fiziológiás ágensek is kiválthatják 

 nem mindig igényel aktív fehérje szintézist  
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Közös elemek a három sejthalál forma-sejtbiokémiai mechanizmusában 

 sejtmag eliminálása  

  

 DNS lebontás internukleoszómálisan hasító endonukleázokkal 

  

 fehérje keresztkötő transzglutaminázok indukálása és/vagy aktiválása 

 

 Specifikus proteázok aktiválása  

  

 intracelluláris makromolekulák nem jutnak ki 

  

 hatékony fagocitózis receptorok segítségével 

 (kivéve kornifikáció és szemlencse) 

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 



Az apoptózis alaki jellemzői 
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Fas ligand és kaszpáz által aktivált sejthalál útvonal  
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