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A „DAGANATOSAN TRANSZFORMÁLT" SEJTEK SEJTBIOLÓGIÁJA A 
daganatsejtek „halhatatlanok", mert a normáli s sejtn övekedést 
szabályozó faktorokra nem válaszo lnak, és ezért korlát lanu l 
osztó dnak. Petri-c sészébe n évt izedekig eltarthatók (pl. HeLa
sejtek, amelyeket 1952-ben vették tenyészetbe) . Az ép sejtek 
meghatározott élettartamúak , és csak korlátozott szám ú osztó
dásra képese k. Szaporo dásukhoz növekedési faktorokat (,,növe
kedési tényezők", GF) igényelnek. A daganatsejtek anyagcse re 
igényeik kielégítésében a szövet egészséges sejtjeivel verseny
be kerülnek, amely a daganatnak a gazdas zerveze t táplá ltsági 
állapotától független és folyamatos növekedést biztosít (össze 
nyomja és kiszorítja a környezetét ; obligát parazitizmu s). Né
hány daganattípus honnonáli s támogatásra szorul, hormonfüg
gő, példáu l az em lődaganat növekedése függhe t az ösztrogén
től. A méh jó indulatú leiomyomája növekedési sebességé t szin
tén a keringő ösztrogén mennyisége befolyáso lja (ezért növe
kedhet a várandósság ideje alatt) (1-2). 

Biológ iai vise lkedésü k alapján a daganatok két csoportra oszt
hatók: 1) A jó indu latú daganatok, ame lyek általában he lyben 
marad nak, és lassan nőnek a közvetlen környezetükbe, attól 
élesen elhatárolódva , ezé rt sebész ileg könnyebbe n eltávolít ha
tók. Jóllehet, a daganat erőszakossága, gyors növekedése és a 
rossz indulatúság foka közö tt szoros az összefüggés, előfordul

hat, hogy egy jó indulatú daganat is - bizonyos körülm ények 
között - gyorsa n növeksz ik, ame lynek legjobb példája az álla
potos nők leiomyo májának , a nagy mennyiségű ösztrogé n ha

tására bekövetkező felgyors ult növekedése. 2) A rosszindulatú 
daganatok besz(írik (infi ltrálják) környezetüket (helyi beszűrő
dés, lokális invázió ), gyorsan növekednek. A ráksejtek kitör
hetnek és a nyirokerek (limfogén szórás) vagy a véráram (he
matogén szórás) útján a test távo li helyein képezhetnek áttétet, 
illetve - példáu l petefészek rákok esetén - szóródás (disszem
ináció) útján keletkeznek áttétetek a hashártya felszínén ( carci
nosis peritonei) ( 1-2). 
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A DAGANATOK MOLEKULÁRIS BIOLÓGIÁJA A daganat egy geneti 
ka i betegség, amelynek alapja a nem végze tes genetikai káro
sodás (,,daganatos átalakulás, transzformáció"). Génhibákat 
előidézhetnek: 1) környezeti hatások (kémia i anyagok, sugár
hatás, vírusok) és 2) öröklődő genetikai rende llenességek. Rit
kán a sejt osztódásban önmaguktó l is előfordulnak génhibák, 
ezeket a DNS-t kijavító rendszer (DNS-repair enz imek) azon
ban észrevesz i és helyr eállítja. Az ilyen géneltérések gyakori
sága általában napi 5. A DNS-t helyreállító enzime k örökölt 
károsodása természetese n szintén daganatok kialakulásához 
vezet. A daganat tulajdonképpen egy genetikai lag módosult 
sejtből keletkező sejtklón (klo nális expa nzió, monok lonális 
eredet) , ritkán azonban az is előfordul , hogy több sejtből szár
mazik. A károsodás azokat a géneket érinti , amelyek a sejtosz
tódásban, a sejtpusztulásban; a sejt-sejt, illetve a sejt-mátrix 
kölcsönhatás szabályozásában vagy a sejtműködés (sejtciklus) 
irányításában vesznek részt; ezek hibája korlátlan osztódáshoz 
vezet ( 1-3). 

A kémiai rákkeltők (karcinogének) általában elektrofi l vegyi.i
letek , amelyek a DNS negatív töltésű helyeihez kötődve okoz
nak géneltérést (direkt mutagének) , vagy az egészséges szerve
zetben enzimreakc iók során vá lnak génká rosítóvá (indirekt 
mutagének). A kémiai rákkeltők más csoportosítás szer int tel
jesek (önmagukba n képesek daganatot elő idézni) vagy nem 
teljesek (önmagukba n nem képese k daganatkeltésre, csak „ini
ciá lják", azaz el indítják az esemé nysort). Az utóbbiak esetében 
szükségesek olyan nem rákkeltők (ún. prom óterek), ame lyek 
elősegítik, hogy a károso dott - a megkezdett genetikai vá ltozá
sokat elszenvedett - sejtekből daganat alaku ljon ki. A teljes és 
a nem teljes rákkeltők (az iniciátorok) is mindig közvet len 
DNS-károsítók. Szinte az összes rákkeltő génkárosí tó 
(mutagén) , amelyek jobbára alki lálás révén idézik elő a génhi

bákat ( 1-3). 

Az ionizáló és az UV-sugárzások egy- vagy kétszálú DNS-tö
réseket, -alakváltozásokat idéznek elő, amelyek túl nagy 
menny iségben keletkezve nem javí tódnak ki. (Ugyanez igaz 
lehe t a kémiai rákkeltőkre is.) A nagy energiájú RTG-sugárzás 
inkább kromoszóma töréseket vá lt ki . Gene tikai hiba akkor ala
kul ki, amikor a sejt megpróbá lja a károsodást helyreállítani a 
kromo szómavégek össze kap cso lásáva l. Amennyiben nem 
megfelelő kromoszómavégek kapcso lódnak össze, gének ke
rülhetnek át más helyre (esetleg a szabá lyozó génszakasz uk nél-
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ki.il történő transzlokác ió) vagy hatástalanná válhatnak (k11lcs
fontosságú gének része it szakítja szét a törés). 

A daganatkeltő (onkogén , tumor igén) vírusokba n olyan géne
ket (ún. onkogéneke t; v-onc) azonosítottak , amelyek dagana
tos átalaku lást idézhetnek elő. Meglepően ezen gének megfe 
lelői megvannak a sejtekbe n is, melyek közreműködnek a nem 
víruseredetű daganatok kialaku lásában (cellulári s onkogének; 
c-onc). A vírusok a törzsfejlődés során a gazdasejtekből ellop
va, fertőzés sorá n építették magukba (véletlenszerű rekom
binác ió útján) a sejtek protoonkog énjeit (a ce lluláris protoon 
kogéneket) , mert így sikeresebbe n tudtak sokszorozódni (rep
likáció) a gyo rsan osz tódó daganatsej tekben (kompetitív 
előny) ( 1-3). 

A HUMÁN PAPILLOMAVÍRUS- (HPV-) FERTŐZÉS FOLYAMATA - VIRÁLIS 

TRANSZFORMÁCIÓ A DNS-tartalmú daganatkeltő HPV-nek több 
mint 100 genet ikai változata ismert, melyek közü l a 6-os és a 
11-es típus (kis kockázatú vírusok) jó indulatú elvá ltozásokra 
(condy loma acuminatum), míg a 16, 18, 3 1, 33, 35 (nagy koc
kázatú vírus típusok) leginkább condyloma latum, majd az eb
ből kialakuló méhnyakrák kialakítására képesek. Önmagában a 
vírus hatása nem elegendő a rosszi ndulatú daganat kialakulásá
hoz ( 1-2). 

A HPV fehérjeburkáva l hozzátapad a méhnyakhámsej t sejth ár
tyájához, majd a vírus-DN S bejut a laphámsej t plazmájába. 
Kezdetben a vírus-DNS korai génje i íródnak át (E-fehé rjék), 
amelyek a daganatos átalakulásban játszanak szerepet. Az E6-
fehérje a laphám sejt Rb-hez , míg az E7-fehérje a p53-hoz kö
tődik. A kis kockázatú HPV-típusok fehérjéi mérsékelten , míg 
a nagy kockázatúak E-fehé rjéi előszeretettel kötődnek a daga
natgátló (tumorszuppresszor) fehérjékhez. Azt követően a bu
rokfehérjék (kapszid prote inek, L-fehérjék) majd az ún. long
control régió fehérjé i termelődnek a laphámsejt plazmájában a 
keletkező virionok összeszerelődéséhez. A daganato s átalaku
lást követően, mivel a daganatgátló fehérjék működése a hoz
zájuk kapcsolódott vírusfehé rjék miatt blokko lódik, a vírusok 
csak a gazdasej t osztódása során képesek sokszorozó dni. Ha a 
vírus DNS-e beépü l a gazdasejt DNS-ébe (genomjába), akkor 

Két kapszid- (burok-) fehérjét 
kódol: LI és L2 

t 
Korai géns1akas1 Késői géns;akaS/ 

l lossú, szabá lyozószakas/ 
( long con lrol reg ion) 

• 1 1 Sokszorozódást és átíródást 

Az E-fehérjék , a vírusfehérjék 
sokszorozódá sához szü kséges 

szabályozófehérj ék 

1. ábra. Humán papillomavírus génjei 
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szabályozó rész 

a vírus nem tud szaporodni , mert a DNS-kettőződéshez szük 
séges gének a beépü lés során gátlódnak. A sejte kben az E6- és 
az E7-fehérjék viszont fokozottan termelődnek és gátolják a 
p53 és az Rb daganatgátló fehérjék , illetve egyéb átíródási 
(transzkripciós) és sejtosztódás t gátló faktorok működését ( 1-
3). 

A RÁKKÉPZŐDÉS : A ROSSZINDULATÚSÁG MOLEKULÁRIS ALAPJA A 

genetikai módosulások leginkább két géncsopo rtot érintenek, 
nevezetesen a növekedést serkentő proto onkogéneke t és a nö
vekedést gátló ún. daganatgátló (tumorszupresszor) géneket. 

A daganat kifej lődése (molekuláris rákképződés) évek ig tartó, 
rendszerint több gén működésének kieséséből álló - szomat i
kus génkárosodások halmozódásával, illetve az immunvéde
kezés csökkenésével járó - soklépcsős folyamat. A daganatok 
jellegzetes sajátságaikat (növekedés , helyi beszűrődés, terje
dés és áttétképződés) egymás után szerz ik. A daganatképződés 
évekig tartó folyama ta magyaráz za, hogy az életkor előreha
ladtáva l fokozódik a daganatok gyakorisága ( 1-3). A gene tikai 
eltérések során a protoonkogé nek fokozott működése, illetve a 
daganatgátló gének működésének kiesése je lentkez ik. A daga
natok kialakulásához rendszeri nt több daganatgá tló és pro
toonkogén hibája szükséges . Egyetlen genet ikai hiba nem ele
gendő egy daganat kifej lődéséhez. 

A PROTOO NKOGÉNEK A protoonkogének genet ikai hibája auto
szóm domináns módon viselkedik, azaz az egyik allél kiesése 
megnyilvánu l a fenotípusban. A protoo nkogének változatos 
működésű fehérjék, amelyek a sejtosztó dásban, illetve a sej t
ciklu s szabályozásába n j átszanak szerepet (2. ábra) . A proto-

a növekedési faktorok 

sejt hártya 

,ó 1..,.. 
ej eh\t" it •l 

sejt hárt ya 

b 

d 

niivc kcdé si faktorok rece ptora i 

átíró · 

•• • 

fa orok~ o 
j cláh•it 1 

sejtmag 

scj lh árrya 

2. ábra. Protoonkogének működéskiesése a daganato kban 

a. Növekedé si faktorok: genetikailag módosult növekedési tényezők nem 

tudnak a receptorukh oz kapcsol ódni. b. Növekedési faktorok jelfogó mole

kuláinak genetikai módosulása a receptor olyan szer kezetváltozását idézi 

elő, mely a receplorhoz kapcsolódó sejten belüli folyamatokal változta tja 

meg. e. Jelátv itel: a sejt en belüli jel átvi lel (intracellulá ris szignáltranszduk

ció) kaszkádja is sériilhet a daganato kban. d. A sejtma gban elhelyezkedő 

génátírás t befolyáso ló faktorok genetikai károsodása , mely a sejtosztódás

ban je lentős molekulák müködésének befo lyáso lásával a sejtek szaporodá

sát korlá llanná 1eszi. 
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onkogé nek gé nhib ák során kic súszhatnak a szabá lyoz ás alól és 
ekkor válnak onkogé nekké (c-o nc) . Az onkogé nek fehérjeter

méke i az onkoprot einek (daganatfeh érjé k), amelyek haso nlóak 

a protoonkogé nek termékeihez, csa k fontos szabá lyozó eleme
ik hiányoz nak és képződésük nem függ a növekedési faktorok

tól. A ráksejtcsopo rt legszembetűnőbb saj átossá ga a növeke

dés, míg az egészséges sej tek csak akkor osztódnak , amik or er
re jelet kapnak: a szabá lyos sejtn öve kedés során a növe kedés i 

faktor saj át recep torához kötődik a sej thártya felsz ínén, amely 

akti válódásá t követően a sej thártya belső felsz ínén található 
j elátvivőt (sz ignál tra nszduk ció) hozz a működésbe. A j el sejt 
magba j utása másodlagos hírv ivők (sze;:kumlt:r me;:sse;:ngt:rt:k) 

útjá n történik. A magban a sej tmagsza bályozó k (nukl eáris reg
uláló faktorok ) megkez dik működésüket és be indítják a DNS 

képződést , vége redm énybe n a sej tosz tódást (1-3). 

A p rotoonkogé nek lehetnek növe kedés i fakto rok, növeke dés i 

faktor receptora i, a növeke dés i receptorokhoz kapcso lt sejten 
be lüli j eltovább ító molek ulák vagy a sejt osz tódás j elátvitel
ének végső közös útjaként az átírók (transzkriptorok) , ame lyek 

más moleku lák gé nátírásá t indítják el. 

A NÖVEKEDÉSI FAKTOROK ÉS RECEPTORAIK A növe kedés i faktorok génhi

ba miatt fokozo tt ütemben termelődhetnek, és ezá ltal belőlük 

onkogének keletkezhetnek, például a PDGF (thro mbocyta-e re

detű növekedés i faktor), amely az emlőráksejtekben gyak ran 
termelődik. Az em lőráksej tekben PDGF -receptor is van. Az 

auto krin hurok teszi lehetővé a daganatsej tek gyo rs osz tódását 

( 1-2). Más onkogé nek (pé ldáu l a ras-rendszer eleme i) egyé b 

növe kedés i faktorok (például TGF-a) fokozot t termelődését 

váltjá k ki, ame lyek (EGF- hez való hasonlósága miatt) EGF

receptoro khoz kapcso lódnak (ERB B2, vagy ERG B), és az 
emlődaganatokban sejt gyara podást eredm ényeznek. Emlőrák

ban a fibroblas t növeke dés i faktorok homológja i is aktiválód

hatna k (rNT-2). Ugya nezen növe kedés i faktorok recep tora inak 

eltérése i miatt folyama tos lehet a j elátv ite l. Az emlő- és a pe

tefészekrá k sejtje i érzékennyé válnak a növe kedés i faktorok 
kis mennyiségé nek hatására is(/. tábláza t). 

/. táblázat. A nőgyógyászati daga natokban szerepet játszó protoonkogének 

Kromos zóma Protoonkogén Működés Érintett daganat 

7p ll -q22 ERG B F- (EGF-) receptor Emlőrák 

PDGF PDGF Emlőrák 

l l p l3 rNT2 FGF-szcrű Emlőrák 

12pl2.I Ki-RAS P21 GT Páz Méh testrák 
l ?ql l.2- 12 NEU/E RB B2 EGF-receptor Emlő-, petefészekrák 
l lql3 Ciklin D l Sejtciklus- Emlőrák 

szabályozás 

A JELÁ1V1Vő FEHÉRJÉK A daga nat fehérjék a normá lis jelátvivő fehér

jé k működését utánozzá k és a sejthártya belső rétegében (ras) 
vagy a sejtplazmába n foglalnak he lyet. Leggya koribb génhiba 

éppen a ras -fehérjéke t (GTP-kötő fehérjék) érinti, amelyek a 

daga natok 25%-ába n mutatható ki . A ras-fehérje növe kedési 

fakto rok terme lésé t vagy növekedési faktor-recept or akti válásá t 
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váltja ki . Méhnyálka hárty arákban a Ki-ras -rend szer akt iváló 
dik kórosan (/ . táblázat). 

A SEJTMAGSZABÁLYOZÓK A gének átírását (transzkrip ciót) szabályo

zó gének (myc, fos, j un) eltérése nyilvánvalóan daganatos át

alakuláshoz veze t. Az Erb-A protoonkogé nek kóros formá i 

a sejtek differenciálódását gátolják emlőrákban. A myc érzé
kennyé tesz i a sejteket a növekedés i faktorokkal szemben . 

A DAGANATGÁTLÓK A daganatgát lók kordába n tartjá k a sejtosz

tódást. A daga natok kialakul ásá hoz rendszerint több daga nat
gátló gé n károsodása szükséges. Jellemző eze kre a génekre, 
hogy recessz íven öröklődnek, azaz, ha az egy ik allél génhiba 

miatt károso dik , akkor a más ik képes működn i, és a daga nat ki
alakulását megelőzni. A Knud son-féle „ké t ütés elmélet" (3. 
ábra) alapján a öröklődő daganatok ese tében rendsze rint az 
egyi k hiba örök lött pontmut áció, míg a másik allél elvesz tése 

környeze ti hatásokra több nyire letörés (deléc ió) útjá n, későbbi 

éle tkorba n történik. Ilyenko r nemcsak a gén, hanem rendsze 

rint a környező szabályozó szakasz is elvész. A nem öröklött 

daganatok kialakul ása - környeze ti hatáso kra - lassabba n 

megy végbe, mindk ét allél működésének kiesése (szo matikus 

mutáció) követ keztébe n ( 1-3). 

sejthárt ya 

+ 

családi daganat 
családon belüli dagan at 

sejth ártya 

s erzett © g nhib a 11 
sejtma 

©
szerz tt 

nhí 

g 

sejth ár tya 
a da anat gát ló-
gén ibája(Ít\ 

~ 
sporadiku s daganat 

3. ábra. Knudson -félc két ütés elmélet 

A p53-fehérj e érzé keli a DNS -károsodást és leá llítja a DNS
kettőződését (lényegé ben a sejtosztó dást), míg a DNS -hib aja

vító (DNS-repair) enz im rendsze r helyre nem állítja a hibát 

(génhiba gát lása). A p53 azonban, ha felisme ri, hogy a DNS

ben a hiba meg maradt, akko r beindítja a programozott sejtha 

lá lt (apoptos is). Az Rb-fe hérje (retinoblastoma) DNS- hiba ese
tén meggá tolja a sej tciklus tová bbhaladásá t. Emlő- és méh
nyakrákban gyakor i az Rb mindkét alléljének hibáj a (1-3) . A 
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BRCAI- és BRCA2-géne k a DNS- kijaví tás folya matában 

veszne k rész t. Ezen gének károso dása inak az örökletes emlő és 

petefészek- daganato kban van szerepük. A DCC- molekula sej t

adhéz iós mo leku la, melyne k hibája során a sejtek elveszt ik 
kapcso latuka t a szomszé dos sej tekkel. (2. táblázat) 

A nőgyógyászati daga natok kialaku lásában sze repet játszó da

ganatgátló gének leginkáb b a sejt osztó dássa l szabá lyozásába n 

vesz nek részt. 

2. táblázat. A nőgyógyászati daganatokban szerepet játszó daganatgátló gének 

Kromoszóma Daganatgátló Működés Érintett daganat 
gén 

3p35 VHL ? Petefészek-, 
méhnyakrák 

5q21 APC P-katenin- Emlö-, petefészekrák 
szabályozás 

9p21-22 P l6 (MSTI) CDK-gátlás Emlőrák 

1 0q23.3 PTEN/MMAC Tirozinfoszfatáz Emlőrák 

13q 12-13 BRCA2 DNS-kijavítás Emlőrák 
13ql4 RB Sejtciklus- Emlő-, méhnyakrák 

szabályozás 
17pl3.I TP53 TF Emlőrák 

17q21 BRCAI DNS-kijavítás Emlőrák 
22ql2 NF2 ? Emlőrák 

A GENETI KAI KÁROSODÁ SO K FO RMÁI A genetikai ins tabilitás t 

okozó hibák eredm ényezhet ik egy adott gén szabályozás tól füg
getlen működésfokozódását (pro toonkogének) vagy működésé

nek csökkenésé t, elvesztését (daga natgátló gének) (4. ábra). 

a d 

~ 

b e 

e 1 V 

~-,; 7 
-- -

4. ábra. A daganatok kialakulásához vezető genetikai eltérések 

a. Mutációk: egy vagy néhány bázisra terjedő génmódosulás. b. Génamplifi

káció: egy génből több kópia helyezkedik el a genomban, mely a fehérje sok

szoros átírását teszi lehetővé, mely a fehérje működésének fokozott érvényesü

lést eredményezi. e. Leolvasási keret eltolódása: az exonok illetve az intronok 

módosulása miatt rövid szakasszal megrövidül vagy éppen hosszabb lesz a 

végleges géntem1ék. d. Rekombináció: sejtosztódás során a kromoszómák kö

zötti rekombináció biztosítja, hogy bizonyos genomszakaszok kerüljenek át 

más környezetbe. e. Deléció: károsító ágensek hatására bizonyos génszakasz 

(leggyakrabban kevés bázis) kivágódik, mely a fehérje működésének módosu

lását eredményezte. f. lnzerció: szabad kromoszóma darabkák beépülhetnek az 

alkalmas genomszakaszra 
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A protoo nkogé nek onkogé nné történő aktiválódásá nak ered
ményeké nt vagy „új termék" j ön létre szerkeze ti változáso k 

miatt (mut áció, leolvasás i keret eltolódá s, transz lokáció), vagy 
„normális termék" keletkezi k, de a szabá lyozás megvá ltozását 

követően nem megfelelő mennyiségbe n és időben (amp lifiká

ció, transz lokáció, inzerc ió) . A daga natgátló gé nek mük ödésé
nek elvesztése mutáció, deléc ió, inzerc ió, illetve leolvasás i ke
ret eltolódás kapcsá n jö het létre. Ny ilvá nvaló, hogy a daga nat

gátló gének fokozott működése, illetve az onkogé nek elveszté 

se nem szo lgá lj a a daganatok növekedésé t (4. ábra) ( 1-2). 

A pontmutác ió érintheti egy enzim katal itikus részét (gyako ri a 

ras-fe hérjékben). Ras-mu tác ió petefészek- és emlődaganatok

ban sose m fordu l elő, a méhtest rákban azo nban gyako ri (2. 

táblázat). A pontmutáció néha a protoonkogé nek gátlás alól 
történő felszabadulását eredményez i. 

A transzlokáció rendsze rint szintén fokozo tt génkifejeződés! 

tesz lehetővé, mivel a gén környezeté ben lévő átírást szabályo

zó terü letek álta lában nem ke rüln ek át a más ik kromoszó mára. 

A génamp lifikáció a daganatfehérjé k fokozot t képződését von
j a maga után, ha egy génből egy vagy akár több száz fordul elő. 

A sejte k vizsgá lata során a sokszorozott . kópiák, mint homo

génen festődő szakasz ok vagy, mint parányi kromoszó mák 

(,,double m inute") j ele nnek meg. A c-myc , c-ne u és az ERBb2-
gének amplifikác iój a gya kor i emlőrákban, melyek egyéb gé

nek át írásá t szabá lyozzá k. 

l nzerciós génkárosodás során megvá ltozott sajá t vagy idege n 
prom óterek hatására a gén állandóan átíródik, am i az INT I és 

az 1NT2-re jellemző a nőgyógyászati daga natok ban. 

Transz lokáció (sejtosz tódásko r bekövetkező kromoszó maát
rendeződés) során a gén másik környezetbe kerü l át, am i folya

matos átírást eredm ényez. 

DAGANATOK ÖRÖKLŐDÉSE, RÁKELŐZŐ (PRENEO PLÁZIÁS) ÁLLAPO

TOK A daga natokra vonatkozó haj lam , illetve fogéko nyság 
öröklődhet. A családo kban halmozó dhat az emlő-, a petefé

szek-, illetve a méhnyálkahártya rák. Az öröklődő daganatkép
ződésben szere pet j átszó gének hibá i autoszó m domi náns vagy 

recessz ív átörökítésse l kerü lnek az egyé nbe. A rossz indulatú 
daganatok kifej lődésére haj lamos ító állapo tok az un. ,,praeneo
plasiás" állapotok. Fontos megjegyezn i, hogy a rosszindulatú 

daganatok nagy többségébe n az öröklődő genet ikai hatások je

lentőségét nem lehet igazo lni. 

A BRCA I és a BRCA2 az emlőrák és/vagy pe tefésze krák ki

alaku lásá ra hajlamosító gének, ame lyek kapcso latba lépnek 
egymáss al és a hRAD S 1-gye l (a DNS-re komb ináció és a ket

tős szá lú DNS hibáit jav ító fehérje) . A BRCA-fe hérjék részt 
vesz nek a poszt-replikác iós j avító folya matokban , a DNS-ká

roso dás kiváltotta közös válaszba n. A BRCA daga natgá tló gé

nek terméke i nagy fehérjék, genet ikai hib áik száma együ ttesen 

Nőgyógyászati Onkol ógia 2005: 10: 117- 121 



több mint ezer; hozzávetőlegesen kétharmaduk csak egy-egy 
családban fordu l elő. A génh ibák okozta kockázat emlőrákra 
vonatkozóan BRCA 1 esetében 80-90%, BRCA2-nél 70-80%, 
míg petefészekráknál 60-65% (BRCA 1 ). A BRCA 1-fehérje 
részt vesz az átíródás szabályozásá ban, mivel az RNS-polime
rázhoz kapcso lódik , amely DNS-kijavítási folyamatokka l áll 
kapcsolatban , és genet ikai károsodás esetén a sejtek osztódását 
gáto lja. A BRCA 1 és BRCA2 élettani működése csak bizonyos 
fejlődési szakaszokban nyilvánul meg: a serdülés korában az 
emlők tejjáratain ak kialakulásához, várandósoknál a tejelvá

lasztó mirigyek kifejlődéséhez szüksége sek ( 1-2). 
Néhány esetben a daganatképződési hajlam a Mendei- szabá
lyok szerint öröklődik. Bizonyo s daganattípusokná l a kóros 
gén autoszóm dominán s öröklődésű, és szü letéskor csak az 
egy ik hibás gén van jelen, amely a későbbi életkorban rákelő

ző állapot kialakulá sához veze t. A daganat kialaku lásához 

szükséges második génkárosodás az élet során alakul ki kör
nyeze ti tényezők hatására (3 ábra). 

Nőgyógyászati Onkológia 2005; 10: 117-121 

A nőgyógyászati daganatok genetikája 

Előfordul, hogy a DNS-kijavító enz imek autoszóm recesszív 
módon öröklődő hibája vezet a rák kialakulásához. Sejtadhézi
ós molekulák: a sejtek közötti molekulák (interce llulárisadhéz
iós molekulák , ICAM) révén a sejtek közötti kapcsolato k kor
dábantartják a sejtosztódást. A sejtek közötti ún. kontakt gát lás 
az ICAM-okgenetikai káro sodá sával megváltozik , ame ly 
lehetővé teszi asejtburjánzást. Például a méhtestrák kialakulá
sában fontos szerepe van a DCC (sejtek közötti „ragasztó") 

molekulának (1-3) . 
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