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Streszczenie

Nowotwory są obecnie drugą po chorobach układu sercowo-naczyniowego przyczyną zgonów i obserwuje się tendencję wzrostową. 
Przyczynia się do tego starzenie się społeczeństwa, zwiększenie liczby ludności oraz oddziaływanie licznych karcynogenów, które 
prowadzą do zmian w materiale genetycznym komórki. W wyniku mutacji komórki somatyczne uniezależniają się od sygnałów 
wzrostowych, stają się niewrażliwe na sygnały hamujące wzrost i unikają apoptozy. Nabywają nieograniczoną możliwość 
replikacji, indukują i podtrzymują angiogenezę oraz zdolność do destrukcji, naciekania i inwazji tkanek, naczyń krwionośnych 
i limfatycznych, a także zdolność przerzutowania. Celem pracy było zaprezentowanie najnowszych doniesień, na temat zmian 
w materiale genetycznym prowadzących do powstania choroby nowotworowej.
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Summary

Neoplasms are after cardiovascular disorders the second cause of mortality and an increasing tendency for their growth is observed. 
This phenomenon is partially caused by the increasing life span and size of the population and by action of numerous carcinogens, 
that can cause the changes in the genome of the cells. In consequence of mutations, somatic cells become independent from growth 
signals, insensible to growth inhibiting signals and avoid apoptosis. They acquire an unlimited ability of replication, destruction and 
invasion of the tissues and can induce and maintain angiogenesis and metastases. The aim of this work was to present the newest 
data on the pathological changes in the genome that lead to the development of cancers.
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Wstęp

Nowotwory są obecnie drugą po chorobach układu 
sercowo-naczyniowego przyczyną zgonów i obserwu-
je się tendencję wzrostową. Przewiduje się, że za 20 lat 
zachorowalność na nowotwory na świecie podwoi się. 
70% z nich dotknie państw rozwijających się [1]. Przyczy-
nia się do tego starzenie się społeczeństwa, zwiększenie 
liczby ludności oraz oddziaływanie licznych karcynoge-
nów, które prowadzą do zmian w materiale genetycznym 
komórki. Wyodrębniono 3 grupy genów, których muta-
cje powodują utratę bądź nabycie określonych funkcji, co 
prowadzi do rozwoju nowotworu. Są to prototoonkogeny 
(promujące wzrost), geny supresorowe (hamujące wzrost) 
oraz geny zaangażowane w regulację apoptozy. Istotna 
w kancerogenezie jest także grupa genów odpowiedzial-
nych za naprawę uszkodzonego DNA. Uszkodzenia gene-
tyczne, które aktywują onkogeny, bądź inaktywują geny 
supresji nowotworów mogą mieć charakter pojedynczych 
mutacji punktowych lub bardziej rozległych aberra-
cji chromosomowych, które są wykrywalne w badaniu 

kariotypu (pacjenta lub wyłącznie komórek nowotworo-
wych) [2]. Częstymi zmianami strukturalnymi w komór-
kach nowotworowych są translokacje i delecje, ponadto 
całe chromosomy mogą być powielone lub utracone [3]. 
W wyniku mutacji, komórki somatyczne uniezależniają 
się od sygnałów wzrostowych, stają się niewrażliwe na 
sygnały hamujące wzrost i unikają apoptozy. Nabywają 
nieograniczoną możliwość replikacji, indukują i podtrzy-
mują angiogenezę oraz zdolność do destrukcji, nacieka-
nia i inwazji tkanek, naczyń krwionośnych i limfatycz-
nych, a także zdolność przerzutowania [4]. 

Celem pracy było zaprezentowanie najnowszych 
doniesień, na temat zmian w materiale genetycznym, 
prowadzących do powstania choroby nowotworowej.

Onkogeny i geny supresji nowotworów

Badacze wyodrębniają 3 grupy genów, których muta-
cje powodują powstawanie nowotworów. Jedną z nich są 
geny pobudzające wzrost komórek. W komórkach pra-
widłowych występują one w formie nieaktywnej (proto-
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onkogeny). Produkty białkowe tych genów biorą udział 
w regulacji wzrostu, dojrzewania i różnicowania komó-
rek, uczestniczą w przenoszeniu sygnałów transdukcyj-
nych i pełnią rolę czynników transkrypcyjnych na pozio-
mie jądra [5]. Zmutowane protoonkogeny nazwano onko-
genami. W wyniku mutacji dochodzi do przejściowo lub 
trwale zwiększonej aktywności takich genów. Skutkiem 
jest wzrost syntezy onkoprotein lub synteza zmutowanej 
formy tego białka. Onkoproteiny powodują, że komórki 
pozostające w fazie spoczynkowej cyklu komórkowego, 
na powrót nabierają zdolności podziałowych i namna-
żają się [6]. Mechanizm działania onkogenów ma cha-
rakter dominujący. Oznacza to, że ich efekt promujący 
wzrost i rozwój nowotworu pojawia się już w komórkach 
posiadających poza allelem zmutowanym również allel 
prawidłowy. Reprezentują one klasę genów o zróżnico-
wanej aktywności w różnych typach nowotworów [7].

Dotychczas wyodrębniono i opisano ponad pięćset 
protoonkogenów, które zostały podzielone na trzy grupy, 
w zależności od funkcji jakie spełniają kodowane przez 
nie białka. Produktami genów pierwszej grupy są białka 
regulatorowe cyklu komórkowego. Drugą grupę tworzą 
białka biorące udział w procesie apoptozy, zaś trzecią – 
białka spełniające w komórce inne istotne funkcje np. 
białka tworzące kanały jonowe [8]. 

Przykładem protoonkogenu należącego do pierw-
szej grupy jest gen MYC (c-MYC). Kodowane przez ten 
gen białko Myc jest czynnikiem transkrypcyjnym i regu-
luje cykl komórkowy. Ekspresja tego genu jest pod stałą 
kontrolą produktu genu RB1 i czynnika NF. Jego główne 
zadanie polega na promocji przejścia komórki z fazy G1 
do fazy S. Dodatkowo białko Myc aktywuje transkryp-
cję genów zaangażowanych w procesy wzrostu, apoptozy, 
transformacji, angiogenezy i immortalizacji. W prawidło-
wych komórkach ekspresja genu MYC koreluje ze wzro-
stem ilości białka Myc. Natomiast zwiększony poziom tego 
białka prowadzi do zaburzeń metabolicznych i warunkuje 
powstawanie nowotworu. Aktywność genu MYC jest regu-
lowana na poziomie transkrypcyjnym, posttranskrypcyj-
nym, translacyjnym i posttranslacyjnym. Wszelkie zabu-
rzenia tej regulacji prowadzą do zmian ekspresji genu. 
Nieprawidłową strukturę tego onkogenu zaobserwowano 
w białaczkach, rakach piersi, żołądka i płuc [9]. 

Do pierwszej grupy należą także onkogeny RAS 
(KRAS, HRAS, NRAS). Ich produktami są białka prze-
noszące sygnały z receptorów z powierzchni komórki do 
jej wnętrza, co wpływa na jej prawidłową proliferację 
i dojrzewanie. Białko Kras jest zlokalizowane w cytopla-
zmie i części błony komórkowej, gdzie wykazuje aktyw-
ność GTP-azy. Około 30% wszystkich nowotworów 
u ludzi zawiera zmutowane wersje onkogenów RAS. Ich 
znaczenie zidentyfi kowano m.in. w rakach płuc, jajnika, 
jelita grubego, trzustki, głowy i szyi i piersi [10].

Jednymi z lepiej poznanych onkogenów kodujących 
białka o charakterze receptorów czynników wzrosto-
wych o aktywności kinazy tyrozynowej są onkoge-
ny ERB-B. Geny z rodziny ERB-B i kodowane przez 
nie receptory Erb-B – EGFR (receptor naskórkowego 
czynnika wzrostu) są zaangażowane w procesy wzro-

stu, proliferacji, sekrecji białek, apoptozy, różnicowania 
i odróżnicowywania się oraz przemieszczania się komó-
rek, morfogenezę organów, procesy odżywcze i napraw-
cze tkanek. Przekształcenie protoonkogenu ERB-B jest 
wynikiem delecji znacznej części zewnątrzkomórkowej 
domeny białka wiążącego ligand. Kinazy ErbB ulegają 
ekspresji na powierzchni komórek nabłonkowych i me-
zenchymalnych. Ludzkie receptory tego typu nazywa-
ne są HER1, HER2, HER3 i HER4. Spośród nich HER1 
i HER2 są uznanymi onkoproteinami, natomiast HER3 
i HER4 są białkami o prawdopodobnej funkcji onkogen-
nej. Biorą udział w powstawaniu glejaków zarodkowych, 
raka piersi, ślinianek oraz jajnika [11, 12].

Inny znany onkogen RET koduje receptorową kina-
zę tyrozynową. Bierze on udział w powstawaniu raka 
rdzeniastego tarczycy. Jego mutacje germinalne są odpo-
wiedzialne także za powstawanie dziedzicznego zespo-
łu mnogiej gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej 
typu 2 – MEN2 [13].

Protoonkogenem należącym do drugiej grupy jest 
gen BCL2. Kodowane przez ten gen białko jest białkiem 
apoptotycznym. Zaburzenie równowagi pomiędzy repli-
kacją komórek, a apoptozą powoduje rozwój nowotworu. 
Uważa się, że białkami regulującymi przepuszczalność 
błon mitochondrialnych są białka z rodziny Bcl-2 oraz 
ich homologi. Obecność protein z rodziny Bcl-2 w błonie 
komórkowej mitochondriów jest ogniwem łączącym apo-
ptozę i mitochondria. Działanie białek z rodziny Bcl-2 
polega na ich udziale w regulacji spadku potencjału bło-
nowego mitochondriów i uwalniania z nich czynników 
apoptycznych. Bcl-2 jest najsilniejszym inhibitorem apo-
ptozy wywołanej przez różne czynniki stresogenne, takie 
jak promieniowanie jonizujące, hipertermię, chemiotera-
peutyki, glikoproteiny. Mutacje genu BCL2 predysponują 
do wystąpienia folikularnej postaci chłoniaka typu B [4].

Gen BCL1 stanowi składnik zegara cyklu komórko-
wego. Koduje on cyklinę D1, która bierze udział w regu-
lacji fazy G1-S cyklu komórkowego. Cyklina D1 pobudza 
proliferację komórkową poprzez utworzenie kompleksów 
z zależnymi od cyklin kinazami cdk4 i cdk6 oraz fosfo-
rylację białka pRb. Zmutowany gen BCL1 bierze udział 
w powstawaniu raków piersi oraz głowy i szyi [14, 15].

Drugą dużą grupę genów uczestniczących w onko-
genezie stanowią geny supresji nowotworów. W warun-
kach fi zjologicznych kontrolują one proliferację i zapo-
biegają nowotworzeniu na poziomie komórki. Produkty 
większości genów supresorowych pełnią w prawidłowej 
komórce podstawowe funkcje. Są elementami struk-
tur komórkowych, odpowiadają za kontakty międzyko-
mórkowe, są inhibitorami procesów aktywacji białek. 
Prowadzące do rozwoju nowotworu mutacje w genach 
supresorowych muszą dotyczyć obu alleli genu, a więc 
w przeciwieństwie do onkogenów, wykazują na pozio-
mie komórki recesywny mechanizm działania [6]. 

Ważnym genem supresorowym jest gen RB1. Kodo-
wane przez niego białko występuje w komórce w dwóch 
formach: niufosforylowanej i ufosforylowanej. Podczas 
cyklu komórkowego białko to ulega kolejno fosforylacji 
i defosforylacji. Nieufosforylowane jest w fazie G0 oraz 
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na początku fazy G1, a na granicy faz G1 i S ulega fosfo-
rylacji i pozostaje w tej formie przez fazę S aż do końca 
G2 i początku mitozy, aby pod jej koniec ulec gwałtow-
nej defosforylacji. Kiedy dochodzi do uszkodzenia mate-
riału genetycznego nieufosforylowane białko powoduje 
zatrzymanie komórki w fazie G1, pozwalając na naprawę 
uszkodzonych fragmentów DNA. Ufosforylowane białko 
nie zatrzymuje cyklu komórkowego, pozwala natomiast 
naprawionej komórce przejść w fazę S. Utrata funkcji 
przez ten gen może indukować apoptozę komórki. Ger-
minalna mutacja genu RB1 predysponuje do wystąpie-
nia siatkówczaka (retinoblastoma). Prawdopodobieństwo 
zachorowania u posiadaczy mutacji genu RB1 wyno-
si 90–95%. Gen ten bierze także udział w powstawa-
niu mięsaka kości, raków pęcherza moczowego, piersi 
i drobnokomórkowego raka płuc [16]. 

W wielu typach nowotworów genem supresorowym, 
który najczęściej ulega mutacjom jest gen P53, zwany 
„strażnikiem genomu”. Jest on zmutowany w około 50% 
przypadków nowotworów u ludzi. Białko przez niego 
kodowane posiada wiele funkcji. Do jego najważniejszych 
zadań należy regulacja proliferacji oraz przejścia komór-
ki z fazy G1 do fazy S. Przejście G1/S jest punktem kry-
tycznym dla komórki. Jeśli przejdzie ona do fazy S, czyli 
syntezy DNA, to zawsze musi nastąpić wejście komórki 
w fazę podziału M. Białko kodowane przez gen P53 regu-
luje to przejście. Aktywacja niezmutowanego białka p53 
przez czynniki uszkadzające DNA powoduje zatrzymanie 
cyklu komórkowego w fazie G1 i indukowanie naprawy 
DNA. Skuteczna naprawa pozwala wejść komórce w cykl 
komórkowy. Jeżeli naprawa się nie powiedzie, aktywacja 
genu BAX indukowana przez białko p53 promuje apop-
tozę. W komórkach z mutacją lub utratą genu P53 uszko-
dzenie DNA nie powoduje zatrzymania cyklu ani napra-
wy uszkodzonego materiału genetycznego i uszkodzone 
komórki proliferują, prowadząc w efekcie do powstania 
nowotworów złośliwych, w tym raków krtani [17, 18].

Podsumowanie

Aby rozwinął się nowotwór złośliwy, musi dojść 
do współdziałania wielu karcynogennych czynników 
zewnętrznych i wewnętrznych. Wskutek mutagennego 
oddziaływania różnego typu karcynogenów w genomie 
komórki zachodzi wiele zmian, które jak opisano powy-
żej, prowadzą do przekształcenia fenotypu z prawidło-
wego w nowotworowy. Należy mieć nadzieję, że pozna-
nie molekularnej biologii komórki zdrowej i zmutowanej 
przyczyni się nie tylko do wcześniejszego wykrywa-
nia choroby nowotworowej już na etapie pojedynczych 
mutacji, ale i ich skuteczniejszego leczenia.
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