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Rola badañ molekularnych we wczesnym wykrywaniu
raka p³uc
EWA JASSEM
Katedra i Klinika Chorób P³uc i Grulicy Akademii Medycznej, ul. Dêbinki 6, 80-211 Gdañsk
Poszczególnym etapom prowadz¹cym do rozwoju raka p³uca towarzyszy szereg zaburzeñ genetycznych. Mutacje
wystêpuj¹ najczêciej w obrêbie protoonkogenów (np. ras, myc) i genów supresorowych (p53, Rb1). W pracy przedstawiono
obecny stan wiedzy w tej dziedzinie, a tak¿e perspektywy wykorzystania badañ molekularnych w wykrywaniu zmian
przednowotworowych i w najwczeniejszych fazach rozwoju raka p³uca. Ponadto omówiono potencjalne mo¿liwoci zastosowania
tych testów w planowaniu dzia³añ profilaktycznych. Wydaje siê, ¿e szybki rozwój technik molekularnych stwarza nadziejê na
ich praktyczne zastosowanie ju¿ w najbli¿szej przysz³oci.

Wprowadzenie
Rak p³uca jest schorzeniem o agresywnym przebiegu.
W Polsce liczba zgonów z powodu tego nowotworu jest
niemal równa liczbie zachorowañ [1]. Jest to przede
wszystkim wynikiem pónego rozpoznawania choroby
i ma³ej skutecznoci leczenia. U wiêkszoci chorych rak
p³uca przez d³ugi czas przebiega bezobjawowo, ujawniaj¹c
siê w pónym, nieoperacyjnym stadium. Uwa¿a siê, ¿e
proces prowadz¹cy ostatecznie do rozwoju klinicznie
jawnego guza trwa w nab³onku oskrzelowym co najmniej
kilkanacie lat. Od wielu lat podejmowane s¹ wysi³ki
zmierzaj¹ce do rozpoznawania choroby w jej wczesnym,
a nawet przedklinicznym okresie, w którym leczenie
mog³oby okazaæ siê bardziej skuteczne. Celowi temu s³u¿¹
miêdzy innymi masowe badania przesiewowe prowadzone
wród osób uznawanych za zdrowe. W odniesieniu do
chorych na raka p³uca najwiêksze nadzieje budzi³y badania
przesiewowe z zastosowaniem okresowych zdjêæ
radiologicznych klatki piersiowej i/lub cytologicznych
badañ plwociny. Wyniki prospektywnych, porównawczych
badañ obejmuj¹cych du¿e grupy ludzi wykaza³y jednak,
¿e przydatnoæ tych testów jest niewielka,
a w szczególnoci nie maj¹ one wp³ywu na zmniejszenie
umieralnoci z powodu raka p³uca [2-4]. W jednym
z najwiêkszych badañ, przeprowadzonym w latach 80.
przez Mayo Clinic i obejmuj¹cym 4593 osoby, wskanik
zgonów w populacji objêtej badaniami przesiewowymi
wyniós³ 3,1, podczas gdy w populacji kontrolnej - 3,0 na
1000 osób/rok [5].
W ostatnich dwóch dekadach nast¹pi³ szybki
rozwój badañ molekularnych pozwalaj¹cych lepiej
zrozumieæ mechanizmy kancerogenezy. Wród
potencjalnie przydatnych w praktyce klinicznej zastosowañ
tych metod wymienia siê miêdzy innymi stworzenie
mo¿liwoci wykrywania zaburzeñ genetycznych
towarzysz¹cych stanom przedrakowym i przedklinicznym

stadiom nowotworu. Celem niniejszej pracy jest
przedstawienie dotychczasowych osi¹gniêæ w tej dziedzinie
oraz omówienie perspektyw dalszego rozwoju.
Rola mechanizmów genetycznych w rozwoju raka p³uca
Kancerogeneza jest wielostopniowym i z³o¿onym
procesem, na który sk³ada siê szereg zaburzeñ
o charakterze genetycznym i epigenetycznym. Na skutek
dzia³ania czynników rakotwórczych, z których w raku
p³uca najlepiej poznanym jest dym tytoniowy, dochodzi
do mutacji w obrêbie genów istotnych dla podzia³ów
i ró¿nicowania siê komórek. W przypadku trwania
nara¿enia na mutagenne czynniki liczba tych zaburzeñ
ronie. S¹ one przekazywane komórkom potomnym,
prowadz¹c do ich coraz wiêkszej autonomii.
Mutacje genowe zachodz¹ najczêciej w obrêbie
protoonkogenów oraz genów supresorowych. Geny
pierwszej grupy (tabela I), z regu³y dominuj¹ce,
w prawid³owych warunkach koduj¹ bia³ka odpowiedzialne
za przekazywanie z powierzchni komórki do jej j¹dra
sygna³ów inicjuj¹cych oraz pobudzaj¹cych podzia³y.
Funkcjê tê spe³niaj¹ miêdzy innymi geny z rodziny ras,
myc i HER-2/neu. W przypadku mutacji w obrêbie tych
genów dochodzi do sta³ej aktywacji bia³ek przez nie
kodowanych. Zmusza to komórkê do ci¹g³ych,
niekontrolowanych podzia³ów. Drug¹ grupê (tabela II)
tworz¹ recesywne geny hamuj¹ce cykl podzia³owy
komórek, w których dosz³o do uszkodzeñ nici DNA.
Zahamowanie cyklu umo¿liwia naprawê uszkodzonych
fragmentów, dziêki czemu kolejne podzia³y odbywaj¹ siê
wy³¹cznie w komórkach zawieraj¹cych prawid³owy
materia³ genetyczny. W przypadku, gdy stopieñ
uszkodzenia nici DNA nie pozwala na jego naprawê, geny
supresorowe prowadz¹ komórkê do samobójczej mierci
(apoptozy). Oba wymienione mechanizmy zapobiegaj¹
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Tabela I. Protoonkogeny (dominuj¹ce geny proliferacyjne)
Gen
Dzia³anie
K-ras, H-ras, Przekazywanie sygna³ów o podziale z
N-ras
receptorów na powierzchni komórki do j¹dra
komórkowego
N-myc,
Aktywacja genów odpowiedzialnych za
L-myc
wzrost komórki (po stymulacji czynnikami
wzrostowymi z powierzchni komórki)
Bcl-2
Hamowanie apoptozy, samozniszczenie
komórki
HER-2/neu
Kodowanie bia³ka receptora wzrostu - ErbB2

Rodzaj uszkodzeñ
Punktowe mutacje,
najczêciej w kodonie
12, 13 i 61
Amplifikacja
Nadmierna ekspresja
bia³ka
Nadmierna ekspresja
receptora

Zaburzone dzia³anie
Sta³e przekazywanie sygna³ów o
podziale, niezale¿nie od
informacji z receptorów
Sta³a aktywacja, niezale¿na od
sygna³ów z receptorów
komórkowych
Zwiêkszone hamowanie apoptozy
Sta³e wysy³anie sygna³ów o
potrzebie podzia³u komórkowego

Tabela II. Recesywne geny supresorowe
Gen
p53

Lokalizacja Dzia³anie
17p13
Hamowanie cyklu podzia³owego
pomiêdzy faz¹ G1 i M, kierowanie
komórki na drogê apoptozy
Rb1
13q14
Hamowanie cyklu podzia³owego
pomiêdzy faz¹ G1 i M
Nieznany 3p
Dzia³anie dotychczas nieznane
Nieznany 9p

Dzia³anie dotychczas nieznane

przekazywaniu zaburzeñ genetycznych komórkom
potomnym. Mutacje w obrêbie genów supresorowych
mog¹ ponadto prowadziæ do niemiertelnoci komórki,
zwi¹zanej z zahamowaniem apoptozy. W ostatnich
latach podkrela siê tak¿e rolê genów zdolnych do
rozpoznawania uszkodzeñ w obrêbie nici DNA oraz
genów naprawczych, np. grupy genów GADD-45 (ang.
growth arrest and DNA damage).
Zaburzenia genetyczne towarzysz¹ce kolejnym
fazom rozwoju raka p³uca
Pierwsz¹ faz¹ w naturalnym rozwoju nowotworu
z³oliwego jest inicjacja (zapocz¹tkowanie). Morfologicznym przejawem tej fazy mog¹ byæ tzw. stany
przedrakowe. Zalicza siê do nich hiperplazjê (powiêkszenie
masy tkanki na skutek zwiêkszenia liczby komórek),
metaplazjê (w przypadku drzewa oskrzelowego zastêpowanie nab³onka wielowarstwowego walcowatego
przez nab³onek p³aski) i dysplazjê (nieprawid³owoci
w budowie tkanki). Dotychczasowe poszukiwania
pozwoli³y na ustalenie obecnoci pól kancerogenezy
(ang. fields cancerisation), zw³aszcza u d³ugoletnich palaczy
papierosów. S¹ to z regu³y mnogie, ogniskowe zmiany
dysplastyczne w nab³onku oskrzelowym, w których czêsto
stwierdza siê mutacje genowe. Próby ustalenia kolejnoci
zdarzeñ genetycznych w rozwoju raka p³uca wykaza³y,
¿e w fazie hiperplazji i metaplazji najczêciej obserwuje
siê delecje (utraty) w chromosomach 3p i 9p. Uwa¿a siê,
¿e w chromosomach tych znajduj¹ siê nie poznane
dotychczas geny supresorowe, maj¹ce istotne znaczenie

Rodzaj uszkodzeñ
Delecja (utrata) jednej alleli i
mutacja drugiej

Zaburzone dzia³anie
Zniesienie dzia³ania

Delecja jednej alleli i przebudowa
struktury drugiej
Przypuszczalnie jak w poznanych
genach supresorowych
Przypuszczalnie jak w poznanych
genach supresorowych

Zniesienie dzia³ania
Najpewniej zniesione
dzia³anie supresorowe
Najpewniej zniesione
dzia³anie supresorowe

w pocz¹tkowej fazie kancerogenezy. W zmianach
dysplastycznych widoczne s¹ dodatkowo mutacje w obrêbie
genu p53, natomiast w fazie raka przedinwazyjnego (in situ)
obserwuje siê tak¿e mutacje genu Rb1, K-ras, myc i HER2/neu. Rak inwazyjny charakteryzuje siê obecnoci¹ wielu
mutacji, które prowadz¹ do ca³kowitego zaburzenia
dzia³ania biochemicznych szlaków istotnych dla ¿ycia
komórki (rycina 1).
Hiperplazja

Dysplazja

Carcinoma in situ

mutacje p53

mutacje p53 i K-ras
HER-2/neu, inne

Rak p³uca

czynniki
mutagenne
delecja 3p, 9p

Nadmierne,
niekontrolowane
podzia³y, utrata
czynnoci
i autonomia
komórkowa

Ryc. 1. Zaburzenia genetyczne towarzysz¹ce kolejnym fazom
rozwoju raka p³uca

Badania porównuj¹ce wystêpowanie delecji
w chromosomie 3p i mutacji genu p53 wykaza³y
wystêpowanie pierwszego typu zaburzeñ przede
wszystkim w ogniskach metaplazji, a drugiego w ogniskach dysplazji i raka in situ. [6]. Stwierdzono
ponadto, ¿e istnieje zwi¹zek pomiêdzy zaawansowaniem
zmian morfologicznych w oskrzelach w kolejnych fazach
rozwoju raka p³uca a nadmiern¹ ekspresj¹ genu p53.
Wyra¿a siê to obecnoci¹ nieprawid³owego bia³ka p53,
które mo¿na wykryæ w tkankach przy u¿yciu metod
immunohistochemicznych (tabela III) [7, 8]. W innym
badaniu zwiêkszon¹ ekspresjê genu p53 stwierdzono

Jassem E. Rola badañ molekularnych we wczesnym wykrywaniu raka p³uc

odpowiednio u 29%, 50% i 60% chorych z I, II, i III
stopniem zaawansowania dysplazji nab³onka
oskrzelowego [9]. Dodatkowo wykazano istotny zwi¹zek
pomiêdzy zwiêkszon¹ ekspresj¹ genu a ryzykiem
rozwoju raka p³uca - w grupie chorych z dysplazj¹
nab³onkow¹ III stopnia i zwiêkszon¹ ekspresj¹ genu p53
ryzyko to wynosi³o 91%.
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Mo¿liwoci wczesnej interwencji
Nie ma jednoznacznych schematów postêpowania
w odniesieniu do chorych, u których wykryto ogniska
dysplazji nab³onka oskrzelowego. Poza nie budz¹c¹
w¹tpliwoci koniecznoci¹ zaniechania palenia tytoniu,
nie ustalono dotychczas innych zasad postêpowania.
Pewne nadzieje w tym zakresie stwarzaj¹ prowadzone
Tabela III. Porównanie ekspresji genu p53 w ró¿nych stadiach w ostatnich latach badania nad chemioprofilaktyk¹ raka
p³uca, tj. postêpowaniem maj¹cym na celu odwrócenie
rozwoju raka p³uca (wg Bennetta W.P. i wsp.) [7]
wczesnych procesów kancerogenezy poprzez podawanie
Stadium rozwoju raka p³uca
Odsetek dodatnich badañ
w du¿ych dawkach zwi¹zków zawartych w naturalnej
Prawid³owy nab³onek
0
diecie (np. niektórych witamin) lub leków. Obecnie
Metaplazja
6,7
prowadzi siê kilka du¿ych badañ klinicznych oceniaj¹cych
£agodna dysplazja
29,5
profilaktyczne dzia³anie miêdzy innymi beta-karotenu,
Umiarkowana dysplazja
26,9
Znaczna dysplazja
59.7
witaminy A, witaminy E i N-acetylocysteiny [14].
Rak p³uca in situ
58,5
Niektóre z tych badañ obejmuj¹ tak¿e ocenê
Rak p³uca mikroinwazyjny
67,5
wystêpowania
zmian genetycznych w nab³onku drzewa
Rak p³uca inwazyjny
79,5
oskrzelowego przed- i po leczeniu [15]. Wycinki luzówki
do analizy molekularnej pobierane s¹ z regu³y przy
Perspektywy klinicznego zastosowania badañ u¿yciu bronchofiberoskopu. Z uwagi na trudnoci
molekularnych
w ró¿nicowaniu pomiêdzy prawid³ow¹ luzówk¹
Materia³ do badañ molekularnych maj¹cych na celu a zmianami o charakterze dysplazji, materia³ pobiera siê
wczesne wykrywanie raka p³uca mog³aby stanowiæ na lepo z okolicy du¿ych rozwidleñ, gdzie na ogó³
plwocina, a w wypadku grup o szczególnie wysokim zlokalizowane s¹ te zaburzenia. Zastosowanie systemu
ryzyku zachorowania (np. d³ugoletni palacze tytoniu LIFE (ang. laser imaging fluoroscopic endoscopy),
z jednoczesnym nara¿eniem zawodowym) - tak¿e umo¿liwiaj¹cego, dziêki u¿yciu wiat³a laserowego,
pop³uczyny pêcherzykowo-oskrzelikowe lub wycinki ze dok³adniejsz¹ lokalizacjê obszarów zmienionej luzówki,
luzówki drzewa oskrzelowego pobrane drog¹ zwiêksza czu³oæ badania z 36 do 80% [16]. Jeli dzia³ania
bronchofiberoskopii. W jednej z analiz, obejmuj¹cej 108 chemioprofilaktyczne oka¿¹ siê skuteczne, to byæ mo¿e
na³ogowych palaczy papierosów, wykazano obecnoæ w przysz³oci podstawê kwalifikacji grup chorych do tej
mutacji genu p53 u 32% badanych [10]; podobny odsetek formy postêpowania stanowiæ bêdzie obecnoæ mutacji.
mutacji stwierdzono u pracowników kopalni uranu [11]. Ponadto, badania genetyczne mog³yby byæ przydatne do
Niektóre badania wskazuj¹, ¿e testy molekularne mog¹ monitorowania dysplastycznych ognisk oraz oceny cofania
byæ tak¿e przydatne we wczesnym wykrywaniu raka p³uca. siê tych zaburzeñ pod wp³ywem leczenia.
Mao i wsp. [12] ocenili retrospektywnie obecnoæ mutacji
Inn¹ rozwa¿an¹ form¹ wczesnej interwencji jest
genu p53 i K-ras w komórkach gruczolakoraka p³uca terapia genowa zmian przednowotworowych. Zaburzenia
u chorych, u których nowotwór rozwin¹³ siê, pomimo ¿e genetyczne obecne w tej fazie s¹ potencjalnie doskona³ym
wczeniejsze badanie cytologiczne plwociny nie wykaza³o celem dla ewentualnej naprawy genów. Dotychczas nie
komórek raka. Wymienione mutacje obserwowano u 10 opracowano jednak skutecznych metod dostarczania do
sporód 15 takich chorych, przy czym u 8 z nich podobne zmienionych komórek wektorów zawieraj¹cych
zmiany wykryto tak¿e w - ocenionym wczeniej jako prawid³owe geny lub ich odwrócone zapisy (ang.
negatywny - materiale cytologicznym. W innym badaniu antisense therapy). Jedn¹ z rozwa¿anych mo¿liwoci
Jacobson i wsp. [13] wykazali obecnoæ mutacji genu p53 wprowadzania prawid³owych genów do komórek drzewa
i K-ras w komórkach uzyskanych z pop³uczyn oskrzelowego jest zastosowanie wytworzonej za pomoc¹
pêcherzykowo-oskrzelikowych u chorych, u których nebulizatora aerozolowej zawiesiny (wektorem
w póniejszym czasie dosz³o do rozwoju gruczolakoraka wprowadzaj¹cym prawid³owe geny by³yby w tym
p³uca.
przypadku liposomy). Postêpowanie takie wydaje siê
Dotychczasowe badania sugeruj¹, ¿e nie wszystkie uzasadnione, gdy¿ zmiany przedrakowe wystêpuj¹ z regu³y
ogniska dysplastyczne zawieraj¹ce mutacje pojedynczych wieloogniskowo.
genów ulegaj¹ ostatecznie z³oliwym przemianom - Podsumowanie
u czêci z nich mo¿e dojæ do samowyleczenia. Z drugiej
Przy obecnym stanie wiedzy nie ma podstaw ani
strony wysoki odsetek (ok. 5-20%) rozwoju wtórnych mo¿liwoci stosowania testów molekularnych
nowotworów p³uc (ang. second primaries) u chorych w codziennej praktyce lekarskiej. Wydaje siê jednak, ¿e
uprzednio leczonych z powodu raka p³uca wskazuje na prowadzone badania pozwol¹ w przysz³oci dok³adniej
mo¿liwoæ kancerogenezy w kilku miejscach drzewa okreliæ poszczególne etapy kancerogenezy i wskazaæ,
oskrzelowego.
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które z testów genetycznych mog³yby znaleæ
zastosowanie kliniczne. Nadzieje w tym zakresie budzi
rozwój technik molekularnych oraz opracowanie nowych
badañ (np. GeneChip - scalonych uk³adów genetycznych
do wykrywania zaburzeñ struktury DNA lub technik
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The role of molecular tests in early detection of lung cancer
E. JASSEM

Summary
The developement of lung cancer is accompanied by multiple genetic alterations. Most common
mutations include those affecting protooncogenes (e. g. ras, myc) and suppressor genes (e. g. p53, Rb1).
In this paper reviewed is the present status of molecular biology research in lung cancer, as well as the
perspectives of application of molecular tests in early diagnosis of premalignant and malignant lesions.
Discussed is also the role of these assays as a basis for preventive measures in lung cancer. Rapid
developement of molecular tests will probably soon lead to their practical applications in this tumor.

