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ak jelita grubego jest na drugim miejscu wśród onkologicznych przyczyn zgonów
dorosłych. Co roku w Stanach Zjednoczonych rozpoznaje się 160 000 raków jelita
grubego a 57 000 chorych umiera z tego powodu.1 Początkiem choroby jest łagodny polip gruczolakowaty, który z czasem przekształca się w zaawansowany gruczolak z dysplazją dużego stopnia,
po czym ulega progresji do raka inwazyjnego.2 Raki inwazyjne ograniczone do ściany okrężnicy
(w I lub II stopniu zaawansowania według klasyﬁkacji guz-węzły chłonne-przerzuty odległe [TNM])
są uleczalne. Jeśli jednak tacy chorzy nie są leczeni, nowotwór zajmuje regionalne węzły chłonne
(III stopień zaawansowania), a następnie tworzy przerzuty odległe (IV stopień).3-5 Chorych na nowotwór
w I lub II stopniu zaawansowania można wyleczyć dzięki chirurgicznemu wycięciu, natomiast chorych
w III stopniu zaawansowania udaje się wyleczyć w 73% dzięki leczeniu skojarzonemu (operacji z chemioterapią uzupełniającą).3,4,6 Dzięki postępom w chemioterapii (terapia celowana) poprawiło się
nawet ostatnio przeżycie w tej grupie. Nadal jednak nie udaje się wyleczyć chorych na raka jelita grubego w IV stopniu zaawansowania.3,4
Przebieg kliniczny raka jelita grubego jest wynikiem oddziaływań zachodzących na wielu poziomach
(ryc. 1). Poznanie i zrozumienie czynników molekularnych decydujących o indywidualnej podatności na zachorowanie na raka jelita grubego oraz określenie czynników zapoczątkowujących rozwój nowotworu,
kierujących jego progresją i odpowiadających za odpowiedź lub oporność na zastosowane leki przeciwnowotworowe, stwarzają duże wyzwanie. Niniejszy artykuł podsumowuje aktualny stan wiedzy, przy czym autorzy są świadomi, że przedstawione w nim zagadnienia to jedynie fragment pełnego obrazu.
NIESTABILNOŚĆ GENETYCZNA

Utrata stabilności genetycznej może prowadzić do rozwoju raka jelita grubego, ułatwiając nabywanie wielu mutacji towarzyszących nowotworom. W przebiegu tej choroby niestabilność genetyczna przybiera szereg postaci, z których każda ma inną przyczynę (tab. 1).7-26
Niestabilność chormosomalna

Najczęstszym typem niestabilności genetycznej w raku jelita grubego jest niestabilność chromosomalna. Powoduje ona różne zmiany w liczbie kopii i w strukturze chromosomów.7 Niestabilność chromosomalna skutecznie przyczynia się do utraty prawidłowej kopii genów supresorowych nowotworu,
takich jak APC, TP53 oraz członka rodziny SMAD – SMAD4, których prawidłowe działanie zapobiega
powstaniu fenotypu nowotworowego.2,27,28 W raku jelita grubego występują liczne rzadkie mutacje in-
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RYCINA 1

Wpływ czynników środowiska

Genom
nowotworowy

Genom linii
zarodkowej

Ekspresja genów
linii zarodkowej

Ekspresja genów
nowotworu

Oddziaływanie
nowotwór-gospodarz

Zachowanie
charakterystyczne
dla nowotworu

Wieloczynnikowy proces nowotworzenia w raku jelita grubego.
Zdarzenia molekularne prowadzące do inicjacji, promocji i progresji raka jelita grubego zachodzą na wielu powiązanych ze sobą poziomach. W ten dynamiczny
proces zaangażowane są oddziaływania między mikrośrodowiskiem guza, cechy linii zarodkowej decydujące o indywidualnej podatności na wystąpienie raka
u danej osoby oraz akumulacja zmian somatycznych w nabłonku wyściełającym jelito grube.

aktywujące w genach, których prawidłowe produkty uczestniczą w utrzymywaniu stabilności chromosomalnej w trakcie
replikacji. Mutacje w tych genach odpowiadają za większość
niestabilności chromosomalnych w nowotworach.8 W przeciwieństwie do niektórych innych nowotworów w raku jelita grubego na ogół nie dochodzi do powielenia liczby kopii
genów29 oraz do rearanżacji genów.
Zaburzenia naprawy DNA

W podgrupie chorych na raka jelita grubego dochodzi
do inaktywacji genów, których aktywność jest niezbędna podczas naprawy błędnie sparowanych zasad DNA. Geny te określa się wspólnym mianem genów naprawy błędnie

sparowanych zasad (ryc. 2 i 3). Taka inaktywacja może być
odziedziczona, co ma miejsce w genetycznie uwarunkowanym raku jelita grubego niezwiązanym z polipowatością (hereditary nonpolyposis colon cancer, HNPCC), znanym także
jako zespół Lyncha, lub nabyta, np. w nowotworach związanych z wyciszeniem przez metylację genu kodującego
jedno z białek uczestniczących w naprawie błędnie sparowanych zasad.
U chorych na HNPCC występujące w komórkach linii
zarodkowej zaburzenia w genach naprawy błędnie sparowanych zasad (głównie w MLH1 i MSH2) stwarzają ryzyko wystąpienia raka jelita grubego wynoszące w ciągu całego
życia 80%, przy czym do wystąpienia raka na ogół dochodzi około 45 r.ż.10-13,30,31 Utrata funkcji naprawy błędnie
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TABELA 1
Typy niestabilności genomowej w raku jelita grubego*
Rodzaj niestabilności
i zespół

Rodzaj
zaburzenia

Zaangażowane
geny

Fenotyp

Niestabilność chromosomalna
– utrata heterozygotyczności w wielu loci
Zaburzenia w naprawie błędnie
sparowanych zasad DNA
Dziedziczny niezwiązany
z polipowatością
rak jelita grubego

Somatyczne

Utrata heterozygotyczności
w genach APC, TP53, SMAD47,8

Charakterystyczny dla 80-85% sporadycznych raków
jelita grubego, zależny od stopnia zaawansowania

W linii zarodkowej Mutacje genów linii zarodkowej
MLH1, MSH2, MSH69-14

Sporadyczny rak jelita grubego
z niedoborem naprawy błędnie
sparowanych zasad

Somatyczne

Somatyczna metylacja MLH115-17

Fenotyp metylatora wysp CpG
– loci będących celem metylacji

Somatyczne

Celami są loci genów MLH1,
MINT1, MINT2, MINT318-23

Zaburzenia naprawy przez wycinanie
zasad – polipowatość związana z MYH

W linii zarodkowej Gen MYH w komórkach linii
zarodkowej24-26

Liczne pierwotne raki jelita grubego,
przyspieszona progresja guza oraz zwiększone
ryzyko powstawania nowotworów trzonu
macicy, żołądka i dróg moczowych
Rak jelita grubego o zwiększonym ryzyu niskiego
zróżnicowania, częściej umiejscowiony
w prawej części okrężnicy, o mniej agresywnym
przebiegu klinicznym niż nowotwory bez
zaburzeń w naprawie błędnie sparowanych zasad
Charakterystyczny dla 15% raków jelita grubego,
w większości z nich występuje niedobór naprawy
błędnie sparowanych zasad wynikający z utraty
przez komórki nowotworowe ekspresji genu MLH1
Rozwój 15 lub więcej gruczolaków jelita grubego
obciążających zwiększonym ryzykiem rozwoju raka
jelita grubego

*MYH – homolog mutY.

sparowanych zasad u chorych na HNPCC jest skutkiem nie
tylko mutacji w genie naprawy błędnie sparowanych zasad
w linii zarodkowej, ale także somatycznej inaktywacji allelu
typu dzikiego pochodzącego od rodzica.31 Niestabilność genetyczna wynikająca z braku naprawy błędnie sparowanych
zasad prowadzi do szybkiego wzrostu mutacji i gwałtownie
przyspiesza rozwój raka u chorych na HNPCC. W takim
przypadku obecność komórek nowotworowych może się
ujawnić nawet w ciągu 36 miesięcy od badania kolonoskopowego, podczas którego nie stwierdzono nieprawidłowości.32 Dlatego u nosicieli mutacji HNPCC zaleca się
wykonywanie badania kolonoskopowego co roku,30,32
a u chorych ze zmianami o dużym stopniu zróżnicowania
należy rozważyć proﬁlaktyczne wykonanie kolektomii. Mutacje linii zarodkowej w innym genie kodującym produkt
należący do systemu naprawy błędnie sparowanych zasad,
MSH6, sprzyjają występowaniu rodzinnej postaci nowotworu.9,33,34 Somatyczna inaktywacja genów naprawy błędnie sparowanych zasad występuje u około 15% chorych
na niewystępującego rodzinnie raka jelita grubego. Do inaktywacji naprawy błędnie sparowanych zasad dochodzi
u nich w wyniku wyciszenia regionów promotorowych obu
alleli genu MLH1 na drodze metylacji15-17 (ryc. 2 i 3).
Utratę naprawy błędnie sparowanych zasad łatwo rozpoznać ze względu na związane z nią zjawisko niestabilności
mikrosatelitarnej. Brak możliwości rozpoznania uszkodzeń
związanych ze zjawiskiem przesunięcia w nici DNA (wywołanego złym sparowaniem zasad) w sekwencjach mikrosa-
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telitarnych (sekwencje zawierające powtórzenia jedno-, dwui trzynukleotydowe) prowadzi do zmiany rozmiaru powtórzeń rozrzuconych po całym genomie. Innym sposobem pozwalającym na stwierdzenie uszkodzenia w systemie błędnie
sparowanych zasad jest analiza immunohistochemiczna
umożliwiająca wykrycie utraty jednego z białek uczestniczących w tym mechanizmie naprawy.14,35-37 Nowotwory
cechujące się brakiem prawidłowej naprawy błędnie sparowanych zasad powstają przede wszystkim w bliższym odcinku jelita grubego i sporadycznie wiążą się z podeszłym
wiekiem oraz płcią żeńską.30 Brak prawidłowej naprawy
błędnie sparowanych zasad może prowadzić do uszkodzenia
genów supresorowych, których fragmenty funkcjonalne zawierają mono-lub dwunukleotydowe powtórzenia, takich
jak gen kodujący receptor typu II transformującego czynnika wzrostu β (TGFBR2) lub gen białka X związanego
z BCL2 (BAX), co może prowadzić do ich inaktywacji.2,27,28
Alternatywną drogą rozwoju raka jelita grubego jest
inaktywacja jeszcze w linii zarodkowej genu kodującego białko naprawy przez wycinanie zasad, homologu mutY (MUTYH,
zwane także jako MYH).25,33 Białko MYH wycina z DNA
8-oksoguaninę, produkt oksydacyjnego uszkodzenia
guaniny.24,25,33 U nosicieli dwóch inaktywowanych w linii
zarodkowej alleli MYH rozwija się fenotyp polipowatości,
a wówczas ryzyko zachorowania na raka jelita grubego
do 60 r.ż. sięga niemal 100%.33 Polipowatość związaną
z MYH rozpoznaje się coraz częściej: u jednej trzeciej osób
z 15 lub więcej gruczolakami jelita grubego występuje poli-
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RYCINA 2
Geny

MSI
(Mutacja w genach MMR)
(Metylacja MLH1)

APC, �
β-katenina

CIN
(np. CDC4)

KRAS,
BRAF

PIK3CA,
PTEN

TP53,
BAX

SMAD4,
TGFBR2

?

Progresja
Prawidłowy
nabłonek

Mały
gruczolak

Duży
gruczolak

Rak

Przerzuty

Nabłonek
Blaszka właściwa
Warstwa mięśniowa
błony śluzowej
Warstwa
podśluzówkowa

Czynniki wzrostu
COX-2

Czerwone bloki oznaczają
czynniki supresorowe
rozwoju nowotworu
wyłączone w raku jelita
grubego

15-PGDH
EGFR

Zielone strzałki oznaczają
mediatory onkogenezy
uaktywnione
w raku jelita grubego

TGF-β

Geny i szlaki czynników wzrostu kierujące progresją raka jelita grubego.
Podczas progresji raka jelita grubego w genach przedstawionych w górnej części ryciny następują zmiany genetyczne. Szlak niestabilności mikrosatelitarnej
(microsatellite instability, MSI) jest inicjowany wystąpieniem mutacji w genach kodujących system naprawy błędnie sparowanych zasad (mismatch-repair, MMR)
lub nieprawidłową metylacją MLH1. Następnie występują mutacje w genach TGFBR2 i BAX. Nieprawidłowa metylacja MLH1 i mutacja BRAF wiążą się
ze szlakiem wydarzeń prowadzącym do rozwinięcia gruczolaka ząbkowanego. Znak zapytania oznacza, że dotychczas nie wykryto zmian genetycznych
ani epigenetycznych swoistych dla progresji w postaci przerzutów. W procesie rozwoju raka jelita grubego dochodzi do zakłócenia szlaków regulowanych
przez kluczowe czynniki wzrostu przedstawione w dolnej części ryciny. CIN – niestabilność chormosomalna, EGFR – receptor naskórkowego czynnika wzrostu,
15-PGDH – dehydrogenaza prostaglandyny 15, TGF-β – transformujący czynnik wzrostu β.

powatość związana z MYH.33 Rozpoznanie wymaga przeprowadzenia testów genetycznych mających na celu wykrycie dwóch mutacji, Y165C i G382D, które wspólnie
odpowiadają za 85% zachorowań.33 Jak dotąd w raku jelita grubego nie stwierdzono somatycznej inaktywacji MYH.
Zaburzenia metylacji DNA

Kolejnym mechanizmem inaktywacji genów u chorych
na raka jelita grubego jest epigenetyczne wyciszanie genów,
przede wszystkim w wyniku nieprawidłowej metylacji
DNA.18,20 Metylowana postać cytozyny, w której grupa metylowa jest przyłączona do węgla 5 (5-metylcytozyna),
jest piątą zasadą DNA, powstającą w wyniku działania metylaz DNA modyﬁkujących reszty cytozyn wchodzących
w skład dwunukleotydów CpG.18 W prawidłowym genomie metylacja cytozyn zachodzi jedynie na obszarach

bogatych w CG, położonych poza wyspami CpG występującymi w regionach promotorowych niemal połowy wszystkich genów. W przebiegu raka jelita grubego dochodzi
do łagodnego ograniczenia globalnej metylacji reszt cytozyny z jednoczesnym znacznym nasileniem metylacji
w regionie określonych, występujących w regionach promotorowych wysp CpG.18 Metylacja w regionach promotorowych genów prowadzi do epigenetycznego wyciszania
ekspresji genów.18 W sporadycznych rakach jelita grubego
z niestabilnością chromosomalną somatyczne wyciszanie epigenetyczne hamuje ekspresję MLH1.18
Wśród loci ulegających nieprawidłowej metylacji w raku
jelita grubego pewna część wydaje się metylowana jako cała grupa. Zjawisko to określa się mianem fenotypu metylatora wysepek CpG (CpG island methylator phenotype,
CIMP lub CIMP wysoki).18,19 Choć zjawisko to obserwuje
się w około 15% raków jelita grubego, molekularny mecha-
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RYCINA 3

Fenotyp metylacji
wysp CpG

Niestabilność
mikrosatelitarna

Metylacja
MLH1

Dziedziczny rak
jelita grubego
bez polipowatości

Niestabilność
chromosomalna

Szlaki niestabilności genowej prowadzące do rozwoju raka jelita grubego.
Nakładające się zależności deﬁniujące główne szlaki niestabilności genowej w rakach jelita grubego: niestabilność chromosomalna, niestabilność satelitarna wywołana zaburzeniami w genach związanych z naprawą błędnie sparowanych zasad DNA, odziedziczonymi jako zaburzenia w komórkach linii zarodkowej (np. dziedziczny rak jelita grubego bez polipowatości) lub zaburzenia somatyczne (do wystąpienia których dochodzi np. w wyniku nieprawidłowej metylacji
i epigenetycznego wyciszania MLH1) oraz fenotyp charakteryzujący się nasileniem metylacji wysp CpG.

nizm CIMP pozostaje nieznany. Występuje ono niemal
we wszystkich nowotworach z zaburzeniem metylacji
MLH118,19,21,38 (ryc. 2 i 3). Patogenetyczne skutki wyciszania MLH1 są dobrze znane, ale rola innych zdarzeń związanych z epigenetycznym wyciszaniem pozostaje przedmiotem
intensywnych badań. W raku jelita grubego nieprawidłowa
metylacja pośredniego stopnia określa pewien podtyp
w CIMP zwany CIMP2 lub CIMP niski. Jak się przypuszcza,
odpowiada on za 30% przypadków CIMP.22,23 Jeszcze innym przykładem nieprawidłowej metylacji jest metylacja
eksonu 3 genu wimentyny. Choć to locus nie ulegający ekspresji zarówno w prawidłowej błonie śluzowej jelita, jak
i w raku jelita grubego, to jego nieprawidłową metylację obserwuje się u 53-83% chorych na raka jelita grubego o fenotypie CIMP.39,40
MUTACJE INAKTYWUJĄCE GENY SUPRESOROWE
NOWOTWORÓW
APC

W rakach jelita grubego obserwuje się wiele zmian genetycznych, ale w powstawaniu nowotworu szczególną
rolę odgrywają niektóre szlaki przekazywania sygnałów
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(ryc. 2 i tab. 2).41-62 Jedna z tych zmian, aktywacja
szlaku przekazywania sygnałów WNT, jest uznawana za zdarzenie inicjujące raka jelita grubego.2,28,43
Do przekazywania sygnałów WNT dochodzi, gdy białko
β-katenina wiąże się ze swymi partnerami jądrowymi
(białkami należącymi do rodziny czynników wzmacniających limfocytów T [TCF]). Połączenie β-katenin z TCF
prowadzi do powstania czynnika transkrypcyjnego regulującego ekspresję genów uczestniczących w aktywacji
komórkowej.2,28,43 Kompleks degradujący β-kateninę
kontroluje stężenie tego białka za pomocą proteolizy.
Składnikiem tego kompleksu jest białko APC, które nie
tylko degraduje β-kateninę, ale także hamuje jej jądrową
lokalizację.
W raku jelita grubego mutacja inaktywująca gen APC
należy do najczęściej obserwowanych. Jeśli brakuje czynnego białka APC pełniącego funkcję hamulca β-kateniny,
dochodzi do nieprawidłowej ciągłej aktywacji przekazywania sygnałów na szlaku WNT. Mutacje linii zarodkowej w genie APC prowadzą do wystąpienia zespołu
rodzinnej polipowatości gruczolakowej, dziedzicznej
skłonności do wystąpienia raka, w przebiegu którego powstają setki polipów gruczolakowatych. U nosicieli zmutowanego genu ryzyko wystąpienia raka przed 40 r.ż.
wynosi niemal 100%.2,30,43 Somatyczne mutacje i dele-
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TABELA 2
Geny supresorowe nowotworów i onkogeny często związane z rakiem jelita grubego*

Gen

Częstość
występowania
zaburzeń %

APC

85

MLH1,
MSH2,
MSH6

15-25

TP53

35-55

TGFBR2

25-30

SMAD4

10-35

KRAS

35-45

BRAF V600E

8-12

PTEN

10-15

Typ zaburzeń

Komentarz

Aktywacja szlaku przekazywania sygnałów WNT
w odpowiedzi na brak degradacji białka �
β-kateniny41,42
Zaburzenia naprawy pojedynczych błędnie
sparowanych zasad DNA pozwalające na akumulację
mutacji w onkogenach oraz utrata genów
supresorowych10-14,31,35
Koduje białko odpowiedzialne za regulację cyklu
komórkowego,44,45 mutacje inaktywujące typu
zmiany sensu, którym towarzyszy utrata
heterozygotyczności w 17p
Receptor odpowiedzialny za szlaki przekazywania
sygnałów, pośredniczący w zahamowaniu wzrostu
i apoptozie, inaktywacja w wyniku mutacji
prowadzącej do przesunięcia ramki odczytu
w powtórzeniu poliA w sekwencji kodującej TGFBR2
u chorych z zaburzeniami w naprawie błędnie
sparowanych zasad47 lub w wyniku wystąpienia
mutacji inaktywujących w domenie kinazowej48,49
Kluczowy składnik szlaku przekazywania sygnałów
transformującego czynnika wzrostu β, razem
z pokrewnymi białkami SMAD2 i SMAD3, geny
SMAD4 i SMAD2 są położone na chromosomie 18q,
częstym miejscu utraty heterozygotyczności w rakach
jelita grubego, do inaktywacji dochodzi w wyniku
delecji homozygotycznej lub mutacji51,52
Koduje białko KRAS należące do rodziny białek G.
Mutacja w KRAS prowadzi do konstytutywnej aktywacji
tej kinazy, a więc do aktywacji szlaków przekazywania
sygnałów PI3K–PDK1–PKB i RAF–MEK–ERK1/2,
promując w ten sposób przeżycie komórki
i zahamowanie apoptozy54,55
Mutacja aktywująca w domenie kinazy serynowej BRAF,
białku uczestniczącym w przekazywaniu sygnałów
za pośrednictwem szlaku RAF–MEK–ERK1/2,
co przypomina biologiczne skutki mutacji KRAS38,57
Promocja aktywacji szlaku przekazywania sygnałów
PI3K przez utratę funkcji w wyniku wystąpienia mutacji
inaktywującej. Prowadzi to do przekazywania sygnałów
związanych z przeżyciem komórek i zahamowania
apoptozy

Mutacja linii zarodkowej w rodzinnej polipowatości
gruczolakowej, somatyczna inaktywacja wykrywana
w 85% sporadycznych raków jelita grubego43
Mutacja linii zarodkowej w dziedzicznych rakach jelita
grubego bez polipowatości,30 wyciszanie epigenetyczne
prowadzi do utraty ekspresji białka MLH1
przez komórki nowotworu
Mutacja linii zarodkowej w zespole Li-Fraumeni46

Mutacja występuje w >90% nowotworów
z niestabilnością mikrosatelitarną i w 15% raków jelita
grubego bez niestabilności sekwencjii
mikrosatelitarnych50

Mutacje linii zarodkowej w rodzinnej młodzieńczej
polipowatości, z ryzykiem wystąpienia raka jelita
grubego sięgającym 60% w ciągu 3-4 dekady życia53

Mutacja linii zarodkowej w zespole
sercowo-twarzowo-skórnym56

Związane z polipowatością rozrostową, ze zwiększoną
częstością występowania gruczolaków ząbkowanych,58,59
podobnie jak KRAS, mutacja linii zarodkowej w zespole
sercowo-twarzowo-skórnym56
Mutacja linii zarodkowej w zespole Cowdena, stwarzająca
duże ryzyko raka piersi z większym o 10% ryzykiem
wystąpienia raka jelita grubego, możliwa rola
w utrzymaniu stabilności chromosomalnej60-62

* ERK – kinaza regulowana sygnałami zewnątrzkomórkowymi, MAPK – kinaza białkowa aktywowana mitogenem, MEK – kinaza MAPK, PDK1 – izoenzym 1 kinazy
dehydrogenazy pirogronianowej, PI3K – kinaza 3-fosfatydyloinozytolu, PKB – kinaza białkowa B.

cje inaktywujące obie kopie APC występują w większości
sporadycznych gruczolaków i raków jelita grubego.2,43
Ponadto obserwuje się niewielką podgrupę nowotworów
z prawidłowym APC, ale z mutacjami w genie β-kateniny,
które uniemożliwiają degradację β-kateniny przez białko
APC. Ten typ zmiany również prowadzi do aktywacji szlaku przekazywania sygnałów WNT.2,41-43

TP53

Inaktywacja szlaku TP53 w wyniku mutacji jest drugim
kluczowym zdarzeniem genetycznym w raku jelita grubego.
W większości nowotworów oba allele TP53 ulegają inaktywacji, na ogół w wyniku wystąpienia mutacji typu zmiany
sensu (missense), inaktywującej transkrypcyjną aktywność
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TP53, a także w wyniku delecji chromosomu 17p eliminującej drugi allel TP53.2,27,28,44,45 Prawidłowe białko TP53
pośredniczy w zatrzymaniu cyklu komórkowego i kontrolowaniu śmierci komórkowej, którą może aktywować wpływ
wielu czynników wywołujących stres komórki.63 Inaktywacja TP53 często zbiega się z przemianą dużych gruczolaków
w raki inwazyjne.64 W wielu rakach jelita grubego z uszkodzeniami w naprawie błędnie sparowanych zasad TP53 występuje w postaci prawidłowej, choć aktywność szlaku TP53
jest prawdopodobnie ograniczona w wyniku mutacji w BAX,
kodującym białko proapoptyczne.2,28
Szlak czynnika supresorowego nowotworów TGF-β

Trzecim krokiem na drodze do powstania raka jelita
grubego jest następująca pod wpływem mutacji aktywacja szlaku przekazywania sygnałów TGF-β.50 W około
jednej trzeciej raków jelita grubego mutacje somatyczne
przyczyniają się do inaktywacji TGFBR2.47,49,50,65,66
W nowotworach z zaburzeniami naprawy błędnie sparowanych zasad TGFBR2 ulega inaktywacji pod wpływem
mutacji prowadzących do przesunięcia ramki odczytu
w regionie powtórzeń poliadeninowych występującym
w sekwencji kodującej TGFBR2.47 W co najmniej
połowie wszystkich raków jelita grubego z prawidłowym
przebiegiem naprawy błędnie sparowanych zasad
przekazywanie sygnałów przez TGF-β jest hamowane
w wyniku występowania mutacji typu zmiany
sensu w domenie kinazowej TGFBR2 lub, częściej,
mutacji i delecji prowadzących do inaktywacji położonego dalej na szlaku przekazywania sygnałów TGF-β
genu SMAD4 albo spokrewnionych z nim czynników
transkrypcji SMAD2 i SMAD3.29,47,49-51,65-68 Mutacje
powodujące inaktywację szlaku TGF-β zbiegają się
z przemianą gruczolaka w dysplazję dużego stopnia lub
raka.69
AKTYWACJA SZLAKÓW ONKOGENNYCH
RAS i BRAF

Rozwojowi raka jelita grubego sprzyja działanie kilku
onkogenów (ryc. 2 i tab. 2). Mutacje w onkogenach RAS
i BRAF, uruchamiające szlak przekazywania sygnałów
aktywowanej mitogenem kinazy białkowej (MAPK), występują w odpowiednio 37 i 13% raków jelita grubego.21,55,57,70,71 Mutacje RAS, przede wszystkim w KRAS,
aktywują GTP-azę, która przekazuje sygnał bezpośrednio
do RAF. Mutacje BRAF uaktywniają kinazę serynowo-treoninową BRAF, która następnie uruchamia kaskadę sygnałową MAPK.70,71 Mutacje BRAF są wykrywane nawet
w małych polipach21 i w porównaniu do mutacji RAS częściej występują w polipach rozrostowych, gruczolakach
ząbkowanych i rakach bliższego odcinka jelita grubego,
zwłaszcza cechujących się fenotypem CIMP (ryc. 3). Chorzy z licznymi dużymi zmianami rozrostowymi, określany-
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mi mianem zespołu polipowatości rozrostowej, są obciążeni zwiększonym ryzykiem rozwoju raka jelita grubego,
a progresja choroby następuje pośrednio przez zmiany cechujące się w badaniu histopatologicznym ząbkowaną krawędzią.18,22,38,58,59
Kinaza 3 fosfatydyloinozytolu

W jednej trzeciej raków jelita grubego występują aktywujące mutacje somatyczne w genie PI3KCA kodującym
katalityczną podjednostkę kinazy 3 fosfatydyloinozytolu
(PI3K).72 Rzadziej obserwowane zmiany genetyczne, mogące odgrywać rolę podobną do mutacji PI3KCA, polegają
na utracie PTEN, inhibitora szlaku przekazywania sygnałów
PI3K, powieleniu genu substratu 2 receptora insuliny
(IRS2), położonego wcześniej na szlaku przekazywania
sygnałów aktywatora, a także jednoczesnym powieleniu
AKT i PAK4, położonych dalej na szlaku mediatorów sygnałów PI3K.73
SEKWENCJONOWANIE GENOMU RAKA JELITA GRUBEGO

Postępy w metodologii sekwencjonowania DNA umożliwiły ustalenie sekwencji całego genomu nowotworowego
u ludzi. Pierwszym przykładem znaczenia tej technologii
stał się rak jelita grubego. Pozwoliła ona na niezwykle
wydajne zsekwencjonowanie genomów 18 000 osób
zarejestrowanych w bazie danych Reference Sequence
(RefSeq) przy National Center for Biotechnology Information.65,66 Mutacje somatyczne towarzyszące nowotworom
wykryto w 848 genach. Wśród nich wyodrębniono 140 genów mogących znacząco wpływać na powstawanie fenotypu nowotworowego, bowiem mutacje tych genów
potwierdzono w co najmniej dwóch rakach jelita grubego.
Po korekcie uwzględniającej wielkości genu okazało się, że
mutacji jest więcej niż można byłoby oczekiwać na podstawie losowego występowania mutacji.
W genomie przeciętnego raka jelita grubego w IV stopniu zaawansowania występuje 15 zmutowanych genów
kandydatów oraz 61 zmutowanych tzw. genów pasażerskich (cechujących się bardzo rzadkim występowaniem
mutacji). Przewaga rzadkich mutacji w nowotworowych
genach kandydatach przyczynia się do wyjątkowej różnorodności genetycznej raków jelita grubego odzwierciedlającej różnorodność ich przebiegu klinicznego. Tak duża
różnorodność genetyczna utrudnia określenie klinicznego
wpływu poszczególnych mutacji. Ponadto pierwsze wyniki należy interpretować ostrożnie, bowiem niektóre mutacje uznawane początkowo za rzadkie w raku jelita grubego
okazały się później bardziej powszechnymi i prawdopodobnie patogennymi w innych typach nowotworów
(np. mutacja IDH1, obserwowana początkowo w jednym
z raków jelita grubego, po czym wykryta również w wielu
glejakach).65,66,74
Dzięki zastosowaniu wielkoskalowego sekwencjonowania genomu raka jelita grubego ujawniono kolejne geny,
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w których często występują mutacje. Są wśród nich geny receptorów dla efryny, EPHA3 i EPHB6 (kinazy tyrozynowe
receptorowe), ulegające wspólnie mutacji w około 20% raków jelita grubego, a także gen FBXW7 odgrywający rolę
w szlaku degradacji białek regulującym cyklinę E i zmutowany w 14% raków jelita grubego.65,66,75 Poważnym wyzwaniem jest wyjaśnienie roli, jaką w procesie kancerogenezy
odgrywają produkty 140 genów. To z kolei może doprowadzić do znalezienia nowych punktów uchwytu dla leków
o ukierunkowanym działaniu.
ZMIANY GENOMU I PROGRESJA NOWOTWORU

Sformułowana wstępnie sekwencja wydarzeń powodujących przemianę gruczolaka w raka2,28,43 stała się modelem
ukazującym rozwój raka jelita grubego, podczas którego
stopniowo następują swoiste mutacje sprzyjające rozwojowi
tego nowotworu. Model ów pozwala przewidzieć występowanie mutacji odpowiadających za określone cechy nowotworu, takie jak powstawanie przerzutów regionalnych lub
odległych (ryc. 2). Nieoczekiwanie analiza wyników sekwencjonowania całego genomu pierwotnych raków jelita grubego oraz przerzutów odległych u tych samych chorych nie
ujawniła występowania nowych mutacji w przerzutach.76
Oznacza to, że nowe mutacje nie są niezbędne, by komórki
nowotworu opuściły jego pierwotne ognisko i osiedliły się
w narządach odległych. Ponieważ kolejne generacje mutacji
odgrywają rolę zegara biologicznego, odkrycie takich samych mutacji w przerzutach odległych i pierwotnym
ognisku nowotworu oznacza, że rozsiew komórek nowotworowych jest gwałtowny i następuje w czasie krótszym
niż 24 miesiące od ostatniej mutacji zachodzącej w pierwotnym nowotworze.76

laków83-86 i pośredniczy w regresji już istniejących gruczolaków.87
Receptor naskórkowego czynnika wzrostu

Naskórkowy czynnik wzrostu (epidermal growth factor, EGF) jest rozpuszczalnym białkiem o działaniu troﬁcznym na komórki jelita. Wyniki badań klinicznych
potwierdzają ważną rolę przekazywania sygnałów za
pośrednictwem receptora EGF (EGF receptor, EGFR)
w podgrupie raków jelita grubego.88-91 EGFR pośredniczy
w przekazywaniu sygnałów przez aktywację kaskad MAPK
i PI3K. Niedawno opublikowane dane kliniczne wykazują,
że zaawansowany rak jelita grubego z mutacjami promującymi rozwój nowotworu w tych szlakach, w tym mutacjami aktywującymi w KRAS,92-94 BRAF95,96 i podjednostce
p110 PI3K,97 nie odpowiadają na leczenie ukierunkowane
przeciw EGFR.
Czynnik wzrostu śródbłonka naczyń

Czynnik wzrostu śródbłonka naczyń (vascular endothelial growth factor, VEGF) ulega ekspresji po urazie lub w czasie rozrostu tkanki prawidłowej, przyczyniając się
do powstawania nowych naczyń krwionośnych podścieliska
(angiogenezy). Badania kliniczne wskazują na rolę szlaków
angiogenezy w rozwoju i zagrożeniu wynikającym z rozprzestrzeniania się raka jelita grubego. Leczenie przeciwciałem
skierowanym przeciw VEGF, bewacyzumabem, wydłuża
średnio o 4,7 miesiąca przeżycie całkowite chorych na zaawansowanego raka jelita grubego (15,6 miesiąca po leczeniu standardowym).98 Znalezienie molekularnych różnic
między nowotworami, które dobrze odpowiedzą na takie
leczenie a nowotworami, w których nie będzie ono skuteczne, nadal jest wyzwaniem dla badaczy.

SZLAKI PRZEMIAN CZYNNIKÓW WZROSTU
SZLAKI PRZEMIAN KOMÓREK MACIERZYSTYCH
Zaburzenie regulacji szlaku przekazywania
sygnałów prostaglandyny

W raku jelita grubego powszechnie występuje aktywacja
szlaków czynników wzrostu (ryc. 2). Wczesnym i kluczowym etapem w rozwoju gruczolaka jest aktywacja szlaku sygnalizacji prostaglandynowej.77,78 Ta nieprawidłowość może
albo być wywoływana procesem zapalnym, albo być związana z mitogenną stymulacją aktywności COX-2, enzymu pośredniczącego w syntezie prostaglandyny E2, silnie związanej
z rakiem jelita grubego.78 Aktywność prostaglandyny E2 może również wzrastać w odpowiedzi na utratę dehydrogenazy 15 prostaglandyny (15-PGDH), enzymu ograniczającego
szybkość degradacji prostaglandyny.79-81 Zwiększone stężenie COX-2 stwierdza się u dwóch trzecich chorych na raka
jelita grubego,78,82 a w 80% gruczolaków i raków jelita grubego następuje utrata 15-PGDH.79 Badania kliniczne wykazały, że zahamowanie COX-2 niesteroidowymi lekami
przeciwzapalnymi zapobiega powstawaniu nowych gruczo-

Uważa się, że komórki macierzyste raka jelita grubego
są zdolne do samoodnowy.99-102 Zgodnie z deﬁnicją pojedyncze komórki macierzyste raka jelita grubego mogą się
osiedlić w sprzyjającym miejscu, takim jak wątroba, w którym dają początek przerzutom. Obecnie nie jest możliwe
wyodrębnienie pojedynczych komórek macierzystych raka,
choć pewne białka powierzchniowe komórek (np. CD133,
CD44, CD166 oraz dehydrogenaza aldehydowa 1) są ich
obiecującymi markerami. Prawidłowe komórki macierzyste
znajdują się w kryptach jelitowych. Zachowanie przez nie
zdolności do podziału i różnicowania zależy od oddziaływań związanych z przyleganiem i rozpuszczalnością w obrębie podścieliska i nabłonka. Zmiany w tych mechanizmach
regulatorowych w komórkach macierzystych raka jelita grubego stwarzają obiecujące pole badań, ponieważ czynniki
kontrolujące wzrost tych komórek można teoretycznie wykorzystać w zapobieganiu temu nowotworowi i leczeniu dotkniętych nim chorych.
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TABELA 3
Prognostyczne i predykcyjne markery DNA w raku jelita grubego*
Marker DNA

Komentarze

Prognostyczne
APC

MLH1, MSH2, MSH6

Wyciszenie genu MLH1
związane z metylacją

Utrata
heterozygotyczności 18q

Mutacja linii zarodkowej deﬁniuje zespół predysponujący do zachorowania na raka jelita grubego, rodzinną polipowatość
gruczolakową (FAP), stwarzającą ryzyko wystąpienia raka jelita grubego w ciągu życia wynoszące 80-100%. U chorych
z mutacjami linii zarodkowej APC wykonuje się proﬁlaktyczną kolektomię lub proktokolektomię.
Mutacja linii zarodkowej w tych i, rzadziej, w innych genach związanych z naprawą błędnie sparowanych zasad deﬁniuje
dziedzicznego raka jelita grubego bez polipowatości, ryzyko wystąpienia raka jelita grubego wynosi 40-80%, zwiększone
jest również ryzyko wystąpienia raka trzonu macicy. Chorzy z mutacjami linii zarodkowej w genach związanych z naprawą
błędnie sparowanych zasad są poddawani częstym kolonoskopiom i mogą być kandydatami do proﬁlaktycznej kolektomii
oraz histerektomii (kobiety).
Somatyczna inaktywacja MLH1 w pierwotnych rakach jelita grubego potwierdzona występowaniem niestabilności
mikrosatelitarnej DNA lub utratą przez komórki guza ekspresji białka MLH1, potwierdzoną w analizie
immunohistochemicznej, częściej występuje w rakach jelita grubego we wczesnym stopniu zaawansowania niż
w chorobie bardziej zaawansowanej. Inaktywacja może być markerem choroby o wolniejszym przebiegu. Taka choroba
lepiej rokuje, jeśli nie podejmuje się chemioterapii adiuwantowej.103,104
Somatyczna utrata heterozygotyczności w chromosomalnym locus 18q, miejscu zawierającym geny związane z rakiem
jelita grubego (SMAD4 i SMAD2), zwiazana jest z gorszymi wynikami leczenia u chorych na raka w II lub III stopniu
zaawansowania niż u chorych na nowotwory, w których oba rodzicielskie allele są zachowane w pozycji 18q.105

Predykcyjne
KRAS
BRAF V600E

Wyciszanie MLH1
związane z metylacją

Mutacja somatyczna prowadzi do trwałej aktywacji sygnałowej szlaków MAPK i PI3K. Chorzy na raka jelita grubego
w IV stopniu zaawansowania i z aktywującymi mutacjami w genie KRAS nie odpowiadają na leczenie inhibitorami EGFR.92-94
Somatyczna mutacja aktywująca tę kinazę. Prowadzi do trwałej aktywacji sygnałów szlaku MAPK.
Chorzy na raka jelita grubego w IV stopniu zaawansowania i z aktywującą mutacją BRAF V600E nie odpowiadają
na leczenie inhibitorami EGFR.95
Utrata funkcji związanej z naprawą błędnie sparowanych zasad może stać się przyczyną utraty funkcji innych genów
supresorowych guza (np. TGFBR2 i BAX). Chorzy na nowotwory, w których naprawa błędnie sparowanych zasad
jest upośledzona, mogą nie odpowiadać na leczenie ﬂuorouracylem i lepiej odpowiadać na schematy terapeutyczne
zawierające irynotekan.106,107

BAX – białko X towarzyszące BCL2, EGFR – receptor naskórkowego czynnika wzrostu, MAPK – kinaza proteinowa aktywowana mitogenem,
PI3 – kinaza 3-fosfatydylinozytolu, TGFBR2 – receptor β typu II transformującego czynnika wzrostu.

MARKERY PREDYKCYJNE I PROGNOSTYCZNE

Wykorzystanie ogromnej wiedzy o zmianach w genomie komórki nowotworowej raka jelita grubego w badaniach translacyjnych, których celem jest stworzenie testów
predykcyjnych i prognostycznych, stanowi ciągłe wyzwanie dla badaczy (tabela. 3). Dobrym przykładem wykorzystania genomiki w leczeniu jest dziś zależność między
statusem genów kodujących elementy szlaku przekazywania sygnałów EGFR, RAS i BRAF a terapią ukierunkowaną przeciw EGFR.92-96 Kilka markerów genomowych
znajduje zastosowanie jako markery rokownicze. Na przykład mutacje linii zarodkowej w genach supresorowych
nowotworów, takich jak APC, MLH1 i MSH2, wskazują
na duże ryzyko wystąpienia raka jelita grubego i wyznaczają częstość wykonywania badań kontrolnych
w kierunku tego nowotworu, a także wskazania
do przeprowadzenia proﬁlaktycznych zabiegów chirurgicznych. Wartość rokownicza innych markerów jest
umiarkowana i nie została potwierdzona, nie są one za-
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tem wykorzystywane obecnie w bezpośredniej praktyce.
Sporadyczne raki jelita grubego z zaburzeniami
w naprawie błędnie sparowanych zasad rokują dobrze,35,103,105,108 natomiast w rakach jelita grubego
w II i III stopniu zaawansowania złe rokowanie wiąże się
z delecją p27 (regulator proapoptotyczny cyklu komórkowego109) lub utratą heterozygotyczności w locus chromosomalnym 18q.105
NIEINWAZYJNE BADANIA MOLEKULARNE

Opracowanie nowych narzędzi diagnostyki molekularnej służących wczesnemu wykrywaniu raka jelita grubego to ważny przykład przełożenia znajomości biologii
raka jelita grubego na praktykę kliniczną. Jednym
z przykładów jest opracowanie testów służących wykrywaniu mutacji swoistych dla raka jelita grubego i związanej z nim nieprawidłowej metylacji DNA w DNA
izolowanym z próbek kału chorych na raka jelita grube-
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go lub zaawansowane gruczolaki. Czułość tych testów
w rozpoznawaniu raka jelita grubego we wczesnym
stopniu zaawansowania sięga 46-77% i jest większa niż
czułość testów wykrywających krew utajoną w kale,
choć nie wykazano ich przewagi w zapobieganiu zgonom z powodu raka jelita grubego.39,110-113 Badanie
wyodrębnionego z kału DNA w kierunku raka jelita grubego dołączono do wytycznych American Cancer Society dotyczących badań przesiewowych.114 Wydaje się, że
z jednakową czułością pozwala ono na rozpoznawanie
zaawansowanych gruczolaków.115 W praktyce klinicznej mogą się okazać przydatne badania wykrywające
DNA z próbek pozbawionych komórek plazmatycznych, choć nadal są one w fazie opracowywania.115
Przedmiotem badań są również testy oceniające swoiste
dla nowotworu białka osocza oraz proﬁle RNA. Nadal
nie ustalono optymalnego odstępu między kolejnymi
badaniami, a także wiarygodności i efektywności kosztowej badań DNA uzyskanego z kału w porównaniu
z nowszymi testami immunologicznymi wykrywającymi
krew utajoną w kale.116
ROLA CZYNNIKÓW GENETYCZNYCH W PODATNOŚCI
POPULACJI

Epidemiologia molekularna oraz badania z udziałem
bliźniąt wskazują, że 35 do 100% raków jelita grubego
rozwija się u osób, które odziedziczyły cechy predysponujące je do wystąpienia choroby.117-119 Ponadto
w niektórych rodzinach występuje zespół podobny
do HNPCC, któremu prawdopodobnie nie towarzyszą
żadne zaburzenia naprawy błędnie sparowanych zasad.120 Szereg loci w genomie, w których mogą znajdować się geny podatności o dużym stopniu penetracji,
wykryto za pomocą badania sprzężeń,121-123 ale mutacje
leżące u ich podłoża pozostają nieznane. Badania asocjacyjne obejmujące cały genom doprowadziły też do identyﬁkacji wariantów DNA linii zarodkowej, które są silnie
związane z podatnością na zachorowanie. Kliniczne znaczenie tych odkryć pozostaje jednak ograniczone, ponieważ względne ryzyko związane z tymi wariantami jest
niewielkie.124-129

PODSUMOWANIE

Badania ułatwiające zrozumienie molekularnego podłoża raka jelita grubego dostarczyły ważnych narzędzi,
umożliwiających wykonywanie testów genetycznych w obciążających dużym ryzykiem rodzinnych formach tego nowotworu. Ponadto pozwoliły na wyodrębnienie markerów
predykcyjnych pozwalających na dobór chorych do stosowania określonych klas leków. W nielicznych przypadkach pozwoliły też uzyskać narzędzia diagnostyki molekularnej
umożliwiające nieinwazyjne wykrywanie nowotworów we
wczesnej fazie rozwoju. Wyodrębniono też szlaki przemian
biologicznych, które mogą się stać punktem uchwytu działania nowych leków. Chociaż niektóre często występujące mutacje są atrakcyjnymi potencjalnymi celami ukierunkowanego
leczenia, równie zachęcającymi punktami uchwytu mogą być
powszechnie występujące szlaki przekazywania sygnałów,
których przebieg zależy od tych mutacji. Ostatnie osiągnięcia
w pracach nad testami molekularnymi służącymi wczesnemu
wykrywaniu raków jelita grubego wskazują, że znajomość
statusu genów i szlaków kontrolujących wczesne etapy rozwoju choroby oraz zrozumienie mechanizmów decydujących
o podatności poszczególnych osób na wystąpienie choroby
może już wkrótce odegrać kluczową rolę w procesie leczenia.
Zrozumienie sygnałów decydujących o rozwoju fenotypu sprzyjającego tworzeniu przerzutów dostarczy informacji
koniecznych do opracowania leków pozwalających na kontrolę lub zapobieganie wystąpieniu zaawansowanych form
nowotworu. Dzięki znaczącym postępom dokonanym ostatnio w zrozumieniu biologii raka jelita grubego można mieć
nadzieję na znaczące postępy w terapii tego nowotworu.
Dr Markowicz zgłasza, że jest współautorem patentów przyznanych Exact Sciences i LabCorp oraz ma udział w zyskach uzyskanych ze sprzedaży produktów oceniających stan metylacji
DNA genu wimentyny, zgodnie z przepisami Case Western Reserve University. Nie zgłoszono innych potencjalnych konfliktów
interesów, które mogłyby mieć wpływ na niniejszy artykuł.
From The New England Journal of Medicine 2009; 361: 2449-2460.
Translated and reprinted in its entirety with permission of the Massachusetts Medical Society. Copyright © 2009, 2010 Massachusetts Medical Society. All rights reserved.
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